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CULTURA AMERICANA. 
C A P I T U L O XXV. 

G E Ó R G I A . 

Clima, Situação, Terreno , Producções, 
Agricultura, Exportações , * 

Obfervações. 

A Geórgia he á muitos refpeitos o mefmo 
paiz , que a Carolina , com mui peque

na differença no clima , mas geralmente em 
feu favor. Nas coftas naõ tem mais de feflen-
ta , ou fetenta milhas de Norte a Sul; porém 
pela terra -dentro a diftancia he de mais de 
cento e fincoenta milhas. O clima nas codas 
he quente , humido , e mal faõ, como na Ca
rolina , ainda que hajaÕ colunas, que faõ cx-
cepçaÓ marcada defta regra. A planície exten-
de-fe em geral a perto de duzentas milhas do 
mar, e o efpaço interior , que dahi vai de
mandar os montes Apalaches, e tem de lar
gura quafi cem milhas ; por qualquer lado, 
que fe olhe, he huma das mais bellas de to
da a America. O clima tendo calor baftante 
para produzir os mais precfofos gêneros , he 
ao mefmo tempo extraordinariamente fadio, 
e agradável j livre das repentinas mudanças, 
e viotentos extremos, que le fentem na par
te marítima da provincia , e que faó em to
da aparte taõ pernicioíos á íaude. Nefte paiz 
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( 4 ) 
o terreno he de tal fertilidade , que excede 
ainda o certaõ da Carolina Meridional, mor
mente junto ao rio Savannah , e íeus ramos 
ao Oefte , eíNoroefte de Augufta , e-certa
mente em toda a porçaõ de terra em roda def
ta Cidade : • naÓ^-fe encontraõ terras baixas, 
pauis, ou pântanos, poiém fim efpaços altos, 
e feccoí , de moderadas colunas , e valles 
lavados de numerofas correntes. O terreno 
confta de hum barro negro eícuro , taõ pin
gue , que apenas haverá ceifa * x\\ie cance íua 
fertilidade : por muito tempo defconheceo-fe 
a exiftencia defta terra ; nos primeiros eftabe
lecimentos na Geórgia , e muitos annos de
pois , as coitas baixas, e areadas eraõ a úni
ca parte da provincia > que fe confiderava , ou 
conhecia- ; e em quanto fuccedeo ifto em al
guma de noftas Colônias ao Sul de Nova 
York, ellas definharão, e fahíraÕ da langui-
dez , em que jaziaõ , aífim que penetrarão a 
parte pingue , e fadia do paiz. A Geórgia 
íoi huma provincia muito fem confideraçaõ to
do o tempo , que a povoaçaô fe limitou ás 
coftas; porém depois fizeraõrfe' esforços reti-
rando-fe mais para o certaõ, onde fe cultivaõ 
feda , anil, e outros gêneros de grande valor 
com muito maior íucceflo , que em nenhuma 
parte marítima de noflas Colônias. Porém a 
pezar de fer a excellencia defta parte interior 
da Geórgia taõ clara aos que a víraõ com 
olhos intelligentes , ella ainda naõ tem o dé
cimo da povoaçaô, que podia ter : ha poucos 
annos, que os colonos Americanos , ou Eu
ropeos deraõ alguma atenção a efta provín
cia 3 porém depois que o arranjp feito pelos, 

go-
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governos Americanos em 1763 , demarcou as 
Colônias pelos eftreitos limites das ufurpações 
dos Francezes antes da guerra , e fuás opera
ções , elles acháraõ poucas terras boas , que 
naõ eftiveflem já concedidas ; o que os moveo 
a mais induftriofas indagações : efta foi a cau
fa de receber a Geórgia depois da paz tanto 
augmento de gente , que fe eftabeleceo em 
grande número no feu certaõ; e a mefma cau
fa foi que contribuhio a povoaçaô de vários 
diftriítos da Carolina Septentrional, que tinhaõ 
eftado tanto tempo defprezados. 

O terreno , e face do paiz na parte ma
rítima da provincia aflemelha-fe á Carolina 
Meridional ; confta de hum território muito 
areento, e em geral de eítereis pinhais , ou 
pauis; os pedaços de carvalhaís naõ íaõ nem 
muitos , nem grandes; os pauis faõ inferiores 
aos da Corolina na producçaõ do arroz, e em 
geral o paiz em toda a largura da parte bai
xa naÕ he taõ bom ; mas efta inferioridade 
naÕ he grande ; todas as coitas da America 
defde Jerley até Florida , Íaõ mui íimilhan*-
tes. 

As producções vegetaes de arvores, arbuf-
tos, raizes , flores, &c. faõ as mefmas, que 
as da Carolina Meridional ; nem ha muita 
differença no crefcimento , pois ainda que a 
Geórgia fique ao Sul defta provincia , feu cli
ma naõ he com tudo mais quente, que o da 
Carolina ; e ha algumas partes defta , parti
cularmente Charles Town , muito mais quen
tes, do que muitas da Geórgia. Para mais am
pla noticia do terreno , clima , e productos 
deita província , inferirei aqui hum extraclo 
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de huma carta efcripta por hum plantador," 
que veio de Inglaterra, e fe eftabeleceo perto 
de Augufta, e ahi reíidio oito annos. 

<c Devo livremente confefiar , que em al
gumas circunftancias fiquei muito mallogrado 
nas efperanças, que tinha concebido defte paiz, 
penfava, que o terreno foiTe geralmente me
lhor , e imaginava , que o clima fofle mais 
accommodado á conftituiçaõ Ingleza; porém 
vejo , que no veraõ o calor dá muita opref-
faõ, e caufa , pelas duas , ou tres horas da 
tarde, huma languidez, que nunca experimen
tei em Inglaterra nos dias mais quentes ; o 
fahir fora he entaõ defagradavel , e o único 
meio de naõ fer moleftado , he confervar-fe 
em perfeito repoufo, eftar em lugares , que 
admittaõ muito ar, e naõ foi, e ter cautela 
na dieta: efta eítaçaõ dura todo o mez de Ju
lho , Agofto , e a maior parte de Septembro, 
O meio de gozar da parte agradável de algum 
embaraço durante eftes mezes, he levantar-fe 
logo de manha , e concluir todo o negocio, 
que precifar fazer-fe fora de cafa, até ás on
ze horas , ou quando muito pelo meio dia 
(falvo em eftando os dias enevoados), e de
pois ficar em cafa até ás íinco da tarde : á bo
ca da noite tem o ar frefcura baftante para 
tornar apraíiveis os campos. O que vós tenha 
agora dito, naõ he geral a todas as conftitui-
ções; eu tenho hum criado, que veio comigo 
de Inglaterra , o qual naõ fente maior damno 
de ficar expofto ao foi no calor do dia , do 
que os mefmos negros, que geralmente fede-
leitaõ com os ardentes raios do foi ao meio 
dia ; e entre meus vifinhos conheço dois , ou 

tres, 
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ttts , que faõ do mefmô temperamento. Po
rém minha conftituiçáõ he muito diferente, 
pbis a menor confequencia difto feria huma te
nte; e na verdade conheço em parte poreípè-
riericia , o que fe me fegüirià de ufàr no VeraÔ 
de algum exercido fatigahte defde huma ho
ra áifé as tres da tarde , eftando ó ar claro ; 
pbrqtre com vento Sul os raios do foi tem 
hum calor taõ Intenfo , que o uhico prazer, 
que íirrto, hè éftâr em perfeito defcanço. 

« Más ao mefmo tempo , Senhor , qüé 
defcrèvo eftes inconvenientes , feja-me licito 
irotar , que me exprimiria de mui differfenté 
riiódo, fe vivefle ao pé dá cofta: tenho efta
do muitas vezes em Savannah, onde com ar
dor fufpitava pòr eftâr em cafa ; o clima he 
ahi fem cbmpàtaçaÕ péiòf, que em Aügufta, 
e quántb m-áiis íe avança para o eceídente, 
melhor fe faz. Ifto Vos parecera fem dúvida 
muito eftrânrro , por haver taõ pouca differen
ça hás iátitiades deftes lugarè's ; porém iftò hè 
cireuftffiància , que iivflué muito pouco fobrè 
ô clima tréíra parte 'do Mundo. Eu atttibu© 
ó grande ííohJttafre, q̂ ue aqui ha entre as cof-
tas, é a paire Occidental da província, ásbai-
xtírafs de htrmas \, e á fuperficie variada da ou
tra , também à ferem humás cneiâs de pauis -, 
e pântanos , ê a outra inteiramente livre dei
tes. Os parizés baixOs tem fempre menos Ven
to , fe agitação rto ar , que o faz mais pü-
rx> , e fáâio pata a refpiraçaõ , por lhe tirar 
ptòmptaméntte toda a nociva qualidade ; hã 
apenasyhúm exemplo no globo de hum paiz 
com còllinas, ou montes , qué feja mal faft} 
ainda debafco da linha, ou dos tlfôpioes fimi** 

lhan-
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lhantes paizes faõ fempre habitados de raças 
de homens atrevidos, e robuftos. A outra cir
cunftancia he ainda de mais confequencia ; os 
eífluvios das águas eftanques em hum clima 
quente , e efpecialmente os dos paues de arroz, 
que faõ baixos , algumas vezes cubertos de 
todo, outras de mui pouca água , naõ podem 
deixar de fer em extremo nocivos á íaude do 
corpo humano , fazendo ao mefmo tempo, 
que o calor naõ fó abraze , mas feja picante, 
e fuffbque , íimilhante atmoíphera eípefla , e 
pezada n' hum paiz taõ baixo , que naõ pôde 
fentir ventos , deve neceílariamente fazer a 
parte marítima defta provincia muito mais 
quente, do que a parte interior, caufando hu
ma differença muito maior,' do que a que po-
deriaõ fazer muitos gráos de latitude. 

a As obfervações , que fiz fobre o calor 
fora do commum do clima, fe devem fó ex-
tender á parte mais quente do veraõ , como 
Julho, Agofto , e parte de Septembro, e tal
vez , porém naÕ fempre, a huma femana nos 
fins de Junho. Quanto ao refto do anno, naÕ 
tendes em Inglaterra idéa dos encantos deite 
clima, em diftancia do mar. Março, Abril, 
Maio , e Junho, íaõ huma primavera quen
te , onde apenas ha hum dia, que enfade : O 
ar he hum claro efpaço , vem-fe nuvens ra
ras vezes , e o calor naõ offende; logra-fe en
taõ a belleza de noflo paiz a toda a hora do 
dia , em poucas palavras , em parte alguma 
do Mundo pôde haver eílaçaõ mais agradá
vel , do que eftes mezes no certaõ da Geór
gia. Os fins de Septembro , e Outubro faõ 
lambem muito agradáveis , por ferem quen

tes, 



tes ] porém moderadamente. Mas ifto naõ he 
tudo, o que tenho de dizer em noflb favor, 
porque para mim he aqui o inverno eílaçaõ 
mui aprafivel : o gráo do calor he o de hu
ma primavera doce , com dias porém taõ quen
tes como n' hum veraõ commum ; mas em 
alguns mezes no ceitaõ já mencionado íenti 
dias taõ quentes-, como os que fe experimen-
taõ na Jamaica : por iflo fe naõ deve fazer 
idéa do calor pela altura a que o termômetro 
fóbe em certos dias, mas fim pela altura me
dia, que fe regiíta em cada dia. No inverno, 
e também na primavera temos ventos fum-
mamente frios , particularmente o Noroefte , 
e também agudas geadas; porém raras vezes 
fentimos as repentinas mudanças de calor pa
ra frio , de que tanto fe queixaõ nas coitas, 
no gráo, que he lá commum. Tenho ouvido 
muitos de meus vifinhos queixarem-fe deftas 
geadas, e ventos frios ; mas eftas coifas faõ 
naturaes á conftituiçaó dos Eurqpeos , e faõ 
certamente fadias , em naõ íendo repentinas 
as mudanças de calor a frio ; e ainda nefte 
cafo faõ melhores , que calor confiante, huma 
vez , que fe ufe de cautela no veftir. Pelo 
que me toca, devo dizer , que nem geada, 
nem vento nunca me foi defagradavel; e que 
em fumma prefiro efte clima a todos áquelles 
em que antes vivi ; e com tudo tenho mora
do em Cadis , Nápoles , e nas Índias Occi-
dentaes, por naõ falíar de Bofton, e de In
glaterra. Mas tudo o que fobre efta matéria 
referi diz fó relação ao paiz ao Oefte de Au-
gufta , ifto he, ametade Occidental da Geor-

Fol. II. B g*a; 



gia ; pots a outra parte naõ logra em muitos 
gráos taõ bom cHmj. f 

N*outra carta efcreve--fe o íèguinte. 
« O terreno nefta vifinhança he bom; em 

geral temos mui pouco, que feja máo, e ne
nhum , que naõ produza huma , ou outra no
vidade útil. Temos aqui , como vós em Io** 
gl.a terra, defertos incultos, que quafi cobrem 
1 provincia inteira ; mas os noífos defertos 
eftaô incultos por falta de gente, que acceittj 
fua propriedade ; os voflos porém o faõ por 
ferem de huma terra pobre , e quafi de ne
nhum valor. Viajei em partes da Efcocia, e 
mefmo nos Condados do Norte de Inglater
ra , que tinhaõ tal afpedlo de efterilidade , e 
eraõ taõ medonhos, e incultos, que nada fq 
lhes pôde comparar nefte paiz. Toda a ter
ra , que aqui naõ he cultivada, ou he huma 
mata pingue , e de valor , ou hum prado, 
que em feu eftado natural valeria em Ingla*-
terra dez , ou doze Xelins ( i ) o acre ( 2) . 
Nas coitas ha pauis , ainda que naõ fejaõ 
muitos, os quaes naõ produzem nada, porém 
aqui faõ raros : as terras baixas em alguns 
dos rios faõ mais propriamente pântanos ; o$ 
quaes faõ pequenos, e fimilhantes aos que fe 
encootraõ nos melhores , e mais bellos Cor»" 
dados de Inglaterra; os prados baixos ás bei
ras dos rios, em qualquer parte, que fe en
contrem , no eftado da natureza fora.Õ pânta

nos : 

( 1) Xelira he - da libra eftcrlina . a qual vale 
20 

j(5op réis. 
( 2) Acre he huma medida de terra , que con

tém quatro mil oitocenws e quarenta varas em qua
drado, 
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nos: nós naõ. temos nenhuns , que fe naõ pof-
faõ facilmente feccar , e ferem entaõ os mais 
pingues prados do Mundo, efpecialmentc em 
fendo regados. Ainda eftes pauis , que entre 
aós ha , fe encontraô cubertos de altos , e 
bellos cedros, e cypreíles. 

a Os efpaços baixos , ou mais propria
mente a fuperncie dos pequenos montinhos, 
que ondeaõ o paiz , faõ mais que os terre
nos livelados , ou outeiros , de huma terra 
gorda , e barrenta ; a fuperfieie defde doze 
até dezoito pollegadas de fundo he de hum 
marne fino, ligeiro, negro, e areento , que 
parece fer a terra, que fe formou peia putre-
faeçaÕ dos vegetaes ; e com tudo, o que he 
extraordinário, ençontra-fe efta terra em par
tes , onde fé naÕ achao arvores. Debaixo def
te marne encontra-fe outro de cor avermelha
da trigueira, de tres, quatro, ou finco pés 
de fundo , depois acha**fe barro , e n'alguns 
lugares rochas ; efta camada inferior de mar
ne parece terra admirável. Outros efpaços íi-
milhantes de terra, e efpecialmente as coitas 
dos outeiros, íaõ cubertos de hum marne aver
melhado , com muitas pedras, da profundeza 
de hum até-dois pés, e por debaixo rochas, 
a cara defta terra naõ he taõ boa , porém por 
experiência conhecemos fer mui fértil. Em al-> 
guns vaHes, entre pequenos outeiros, acha
mos marne negro de tres , ou quatro pés de 
fendo, terreno, que eftou períuadido fe pode 
applicar a tudo. Quafi fe naÕ encontra ntítes 
efpaços á flor da terra barro verdadeiro, po
rém nas terras baixas á beira dos rios a teira 
he hum marne muito forte , fimilhante aobar-
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ro. Alguns dos rios, com tudo, correm por 
entre outeiros , e tem as margens bordadas 
de altos rochedos. A cento e fincoenta milhas do 
mar o paiz abunda do que chamamos pinhal efte*. 
ril (pine barren), que he huma área ligeira, 
e branca, muito magra, cuberta de pinheiros; 
conta-fe ifto pela-peior parte defte paiz; naÕ 
nos faltaõ inteiramente eftes pinhaes , alguns 
ha, ainda que raros. Ha outras variedades de 
terreno , mas naõ íaõ em quantidade confide
ravel ; temos terras areentas, que ainda que 
ligeiras faõ mui pingues, e de natureza intei
ramente differente da área dos pinhaes. Alguns 
lugares á beira dos rios , e os outeiros mais 
altos faõ cheios de rochas , e taõ afperos, 
que naõ admittem cultura , porém eftaõ cu
bertos de floreítas, que accrefcentaõ muito a 
belleza do paiz. 

<< Nefta parte da America os efpaços de 
terra naõ cultivados differem muito dos das 
outras partes do Mundo ; a abundância da 
mais bella madeira efpanta ao Europeo, que 
chega de novo. Temos varias caftas de carva
lho , que chegaõ a hum prodigiofo volume, 
adquirindo grandeza dupla , ou tripla dos de 
Inglaterra; e alguns delles faõ melhores para 
conftrucçaõ de navios, do que commummente 
fe imagina ; a má efcolha da cafta de carva
lho , foi por alguns annos a caufa defta idéa ; 
porém as ultimas experiências derramarão mais 
correítos conhecimentos do valor de noffa ma
deira , pois achou-fe alguma fuperior em du
ração até ao carvalho da Grã Bretadha. Def
ta madeira também fe fazem vários móveis 
groflos, que fe exportaõ para as índias Occi-

den-
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deritacs'; ò pinheiro , o cyprefte, e o cedro 
fervem igualmente para o mefmo ufo : ifto he 
de grande vantajem para as partes do paiz , 
que tem fáceis tranfportes por água, pois ef
tas caftas de madeiras convertidas em móveià 
pagaráÕ a defpeza de roçar as mais efpeflas 
floreftas defte paiz, ainda fendo alguma parte 
da madeira de outra cafta , e fem uío para 
os edifícios: quando aflim fuccede, entra hum 
homem em pofle de huma fazenda fem defpe
za , e de huma fazenda mefmo , que eftá 
prompta a cultivar-fe. 

« Noffos matos geralmente faõ abertos, 
conítaõ de grandes arvores taõ arredadas hu
mas das outras , que fe pôde geralmente an
dar a cavallo por toda a parte, havendo ra
ras vezes mato rafteiro, que impeça, e ^ a l 
guns pedaços deixaõ taes claros , que podem 
paftar carros por entre elles ; o trabalho por 
iífo de os roçar , quando a madeira naõ fer
ve para móveis , naõ he grande. Nós temos 
muitas amoreiras íilveítres , com cujas folhas 
íuítentamos noffos bichos da feda , fem para 
iftb formarmos plantações. Nogueiras , 'e hic-
coris ( i ) abundaõ nas melhores terras, e faõ 
em demafia volumoías. » 

Huma terceira carta continha as feguintes 
particularidades. 

" Minha plantação eftá fituada em huma 
angra pequena , porém navegável, que cahe 
no rio Savannah , trinta milhas ao Occidente 
deAugufta; quando aqui cheguei, tive gran
de efpaço de terra para efcolher, porque os 

ef-
( r ) O Hiccoris he a Juglans alba de Voa Liryié, 

nogueira branca. 
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eftabelecimentos ao Occidente defta Cidade, 
e alguma coiía diftantes delia , naõ eraó nu-
meroibs ; íe eu conhecefle entaõ a agriculto
ra taõ bem como agora , teria feito efcolua 
de huma plantação, -que conítafle mais intei
ramente de terra fértil; mas aflim como be„ 
naõ tenho muita razaõ de queixar-me , e o 
que penxTem terreno , ganho em extrema 
belleza de fituaçaõ. 

« Minha cafa eftá na encofta de huma colu
na ; pordetraz fica huma bella , e larga mata 
de carvalhos, nogueiras, hiccoris, &c. por di
ante hum grande campo de gramma, que já 
limpei, e que confina com o rio, cujo curto 
domino de quafi todas asjanellas, até tres mi
lhas de cada lado: do outro lado, e todo em 
roda das terras adjacentes á minha cafa, de» 
moraõ os eampo6 , que tenho em cultura, To» 
da a plantação, de que fou proprietário, conf-
ta de 6<|)340 acres, ao menos efta he a quan
tidade regiftada, pelo rude modo, em que os 
omeiaes do medidor geral relatarão a medi* 
çaõ ; o único vallado, que a cercou por al« 
guns annos, foraõ arvores marcadas com hu** 
ma machadinha , ou cruzes feitas nos prados, 
com páos levantados n' huma , ou outra par
te ; mas tendo*fe eftabelecido em minha vifi
nhança outros colonos , que alcançarão peque
nas concefsões de terra , fizeraõ-íe feus*valla-
dos em alguns lugares em minha demarcação, 
o que me poupou trabalho. Em alguma* par
tes eílou ainda aberto para as te-rras ainda 
naÕ concedidas ; por efte efpaço , que con
tém grande porçaõ de excellente terreno, naõ 
P3gtt,4 pein fibras exa/tamçme , jnçJufiis 
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lod» as defpezai , e propifia» para o COR** 
fejjpir. 

tt O methodo aqui adoptado , he fixar-fe 
a peffoa, que tem precifaõ dé terras-em hum 
lugar, e tomar a que lhe faz conta, debaixo 
da condição de a povoar em hum número da
do de annos : a mim fe me concederão vin
te , mas agora concedem-fe fomente dez, ou 
quinze. Naõ he ordinário ver gente morando 
ao pé de outra : geralmente le eftabeíecent 
cm diftancia huns dos outros, para terem em 
roda de li terras incultas, onde pafte feu ga
do: todas as terras, que ainda naõ eftaõ da>-
das, pertencem ao Rei , e he commum a to
dos levarem feus gados a paftar nellas , po
rém naÕ do modo, por que em Inglaterra íe 
gofa defte direito , onde faz-fe o mefmo naõ 
por permiflaõ , mas por direito; porque aqui 
todos os novos vindos tem a liberdade de fe 
fixarenuneíta parte de terras communs, e cer
car fua propriedade immediatamente fe o quize
rem ; em maneira , que as terras, em que paf-
íem noflos gados além denoífas demarcações, 
diminuem continuamente : daqui fegue-fe , que 
os plantadores, que por iífo naõ tem baftante 
efpaço para feus grandes, rebanhos, adquirem 
novas concefsões de pequenas quantidades d© 
terra mais para oOccidente, para nellas po
rem feu gado ; e defte modo podem confer
var numerofas manadas, mefmo até mil cabe
ças, Eu tenho quatrocentas e quarenta cabe
ças de vacas , bois, touros, bezerros , &c. 
mas feu valor naõ he o que feria em Ingla*-
terra. 

» A abundância de madeira nefte paiz he. 
hu-



(i6) 

huma grande vantajem para os, novos colo
nos , pois naõ tem na conftrucçaõ de feus 
edifícios, e de muitos de feus utenfilios, ou
tra defpeza mais, que a do trabalho, inftru
mentos , e hum pouco de ferro. Minha cafa, 
hum celleiro , e algumas outras commodida-
des, naõ me cuftáraõ logo mais de humas cen
to e feíenta libras em dinheiro de contado, 
e o trabalho de dez negros por tres mezes; 
ifto fez-fe alugando carpinteiros , e pagando*os 
por mez ; e dois dos efcravos aprenderão tan
to do officio nefte tempo , que trabalhando 
depois com elles nas occafiões , fizeraõ fe bons 
carpinteiros, quanro bafta para levantar hum 
telheiro, ou conítruir huma chã cafa de fora, 
como as que vedes commummente na Ingla
terra nos pateos das pequenas herdades : a 
nofla madeira he de taõ pouco preço , que o 
gaftalla naô tem confequencia. Fiz depois mui-
tas/addições á minha cafa , com pouco cuíto, 
em maneira que agora he mui commoda , e 
agradável habitação. 
»- *< Quando confidero que por humas cem li
bras pôde hum homem nefte fértil, e abundante 
paiz comprar hum extenfo efpaço de terra; que 
por duzentas mais pôde conítruir huma boa 
cafa, e officinas ; que pôde comprar eícravos 
por trinta, ou quarenta libras a cabeça , ou 
2lügar trabalhadores brancos mui pouco mais 
earos , que na Inglaterra; e que fe pôde efta-
belecer com taõ poucos, como lhe agradar, 
e augmentallos , como puder ; quando tudo 
ifto confidero , admiro-me que naõ venha ha
bitar entre nós mais gente de pequenos cabe-
dae.*- , e prefira antes as eítreitas circunftancias, 

em 
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em-que devem viver na Europa. A abundância 
defte paiz he muito maior do que podeis pen
far; hum fraco plantador, que feja bom atira
dor , ou que tenha hum efcravo, que o feja, 
pôde em meio dia matar mais caça , que a 
que podem gaitar n'huma femana duas famí
lias ; e em partes, onde he comparativamen
te efcafla , hum fácil paíleio dar-lhe-ha para 
huma moderada mefa fubliftencia defta cafta pa
ra hum , ou dois dias. Por caça entendemos 
aqui veados, coelhos, vacas do monte, e por
cos filveftres, perus, patos , adens , pombos , 
perdizes , cerzetas, &c. Noflos rios abundaõ 
igualmente de excellente peixe, vantajem na
da inferior á primeira ; e ambas juntas , a 
caça de montaria , e de tiro, e a pefca , íaõ 
divertimentos iguaes aos que fe encontraõ nas 
mais partes do Mundo, e fuperiores aos mais 
delles. Brinca-fe aqui com illimitada liberda
de, e n'hum eílilo muito fuperior ao que vi 
em parte alguma; e quem tem cafa nefte paiz 
deve prefentemente conhecer as vanlajens im-
menfas da grande abundância deites artigos, 
que reduzem a mui pouco efta cafta de def
pezas. E para vos dar agora a informação , 
de que precifais fobre efta matéria, accreícen-
tarei, que nofla grande abundância de frutas 
he outro ponto , em que eíte paiz he muito 
afortunado: nós temos melões, pepinos, me
lancias, pêcegos, peras , maças, ameixas, 
&c. quanto queremos , quafi fem trabalho, 
ou cultura. O clima he taõ favorável s que 
o plantallos he quafi toda a attençaõ , que íe 
requer. Qiiando fe eftabelece hum novo colo
no, hum dos feus primeiros rrabalhos he cer-

Fol. II. C car, 
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car, e plantar hum grande pomar. Os pêce-
gos faõ os mais abundantes de toda a cafta 
de frutos : hum caroço faz-fe em tres annos 
arvore producliva , e do fruto, que delia ca-
he , nafcem novas arvores, cm maneira, que 
de huma fó arvore far-fe-hia nhuns poucos 
de annos hum bofque de pecegueiros , a naõ 
ferem arrancados. 

« V ó s vedes , Senhor, por efta relação, 
em cuja verdade podeis abfolutamente con
fiar , que nefte paiz naõ vos falta nada do 
que a natureza nos pôde dar. As terras fér
teis faõ muitas ; a conftrucçaó de edifícios 
mais barata, que em parte alguma ; a caça, 
peixe, carne, aves, e frutas, na maior pro-
fufaõ ; o jornal dos efcravos mui barato, o 
dos criados naõ caro. E a ifto le deve accref-
centar hum governo doce, e igual, onde fe 
gofa de mais liberdade , que em nenhum ou
tro ; onde as taxas faõ taõ pequenas , que naõ 
merecem íer mencionadas , e onde fenaõ pa-
gaÕ nem dízimos, nem contribuições para os 
pobres: naõ poflb daqui concluir, que le me
ramente fe attender a viver bem , abundante, 
e abaftado, nenhum paiz pôde exceder, nem 
talvez igualar a efte ? Quanto á fociedade, 
fomos faltos delia; mas huma peflba eftudio-
fa , ou quem naõ defgofte de retiro , compõe 
huma para fidos divertimentos do campo, 
empregos de agricultura , e liçaõ ; naõ efta
mos com tudo inteiramente fem companhia r 
eu tenho em vinte milhas de diftancia de mi
nha morada , oito , ou nove vifinhos , cora 
quem me vifito ; e alguns delles tem famí
lias, onde naÕ falta racionavel converlaçaõ. J> 

N'hu-
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N'huma carta depois defta a mefma pef-

foa referio as feguintes particularidades. 
ti A reípeito da agricultura , que fegui-

mos, , fobre o que me inquiris , dar-vos-hei 
a melhor relação , que puder: osobjctos mais 
feguidos faõ o trigo da índia, trigo, e pro
visões^; mas á poucos annos paffados a feda, 
e o anil deraõ grandes paftos entre nós. O 
paiz ao pé domar naõ he taõ fértil em p2ens, 
e provisões , como o d' ao redor de nós; 
por iífo mandamos muita quantidade deites 
gêneros , naÕ fó para exportar-fe ás índias 
Occidentaes , mas ainda para fuftentar as Ci
dades , e as plantações de arroz em parte. 
Duvido muito que a commum cultura de paens, 
e provisões naÕ feja taõ proveitofa , como a 
do anil , ou arroz ; os melhores plantado
res , que temos, e o mefmo fuccede na Ca
rolina , naõ contaõ de fazer em producto to
tal aflima de 20 1. , ou 25 1. por cada traba
lhador : eu excedi efta fomma alguns annos 
com o trigo da índia , trigo , &c. e alguns 
de meus vifinhos foraõ mais avante, que eu, 
pela fua maior induftria , e mais cuidadoía 
applicaçaõ. 

« A primeira coifa em nofla cultura he 
roçar a terra, que he para paens, o que ge
ralmente fe faz arrancando-fe as arvores pelas 
raizes, para poder entrar o arado: fegui efte 
methodo em todas as terras , que rocei : a 
defpeza he pequena , pela facilidade de aba
lar a terra ligeira • e depois de conítruir mi
nha cafa , officinas , e campo dos negros , e 
deixar páos, e poftes para reparos, &c. o ref
to mandei pelo rio abaixo em diverfos traftes, 
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como taboas, pranchas , aduellas , pedaços de 
madeira, barris, &c a Augufta, eSavannah, 
porém naõ com vantajem igual á dos outros, 
que ficaõ mais pelo rio abaixo , e naõ eftaõ 
em tanta diftancia : depois de roçar , plantei tri
go da índia ( i) tres , ou quatro annos fucceíli-
vamei.te, e tirei trinta e finco até feflenta al
queires por acre, e ao mefmo tempo vinte e 
finco até fincoenta alqueires de hervilhas da 
índia por acre. Minhas novidades de trigo 
naÕ faõ grandes; porém minha colheita ordi
nária he de trinta até quarenta alqueires por 
acre. Semeamos também cevada ordinariamen
te depois do trigo, ou trigo da índia; colho 
delia a mefma quantidade , que do trigo ; te
nho alguns campos , cujo terreno he taõ fér
til , que me produzio feis annos fucceflivos 
novidades deftas caftas degraõs, e todas igual
mente boas, e naõ acho, que tenha diminuí
do muito de fua fertilidade ; em alguns porém 
de meus campos, principia a terra a cançar-
íe; porém virá boa herva , e cedo dará tan
to proveito , como as meas colheitas de paens. 
Eu naõ julgo , que os noffos grangeiros em 
Inglaterra tirem de fuás terras taõ fuccefíivas 
colheitas de paens, com tudo imagino , que 
os noffos produélos faõ muito maiores. Nun
ca puz para paens efterco algum , ou outro 
qualquer adubo. 

« Os meus marnes negros efcuros , que 
eftiveraõ cubertos de mato, produzem horta
liças de laber mui delicado , e volume extra-

or-

( i ) O Trigo da índia he o mefmo, que o mais 
dos Americanos, Milho do Brazil. T. 
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ordinário. Deftinei hum pedaço deftas terras 
vifinho á minha cafa para horta, onde íe daó 
mui bem vários artigos de producto commum , 
que me lembro ver na Inglaterra , e com tu
do nunca o eítrumei : ifto porém he devido 
muito ao clima. Tenho tido couves de pezo 
de 6o arrateis , e nabos de 25". As batatas me-
draõ efpantoíamente nefta terra ; tirei trezen
tos alqueires de huma camada de terra , que 
naõ excedia hum quarto de acre; e muitos vi
finhos meus vendo o grande crefcimento dellas 
nefte terreno, principiarão a plantallas como 
artigo de commercio : elles achaõ prompta 
venda em Savannah , para as índias Òcciden-
taes. Pertendo fazer o mefmo , e creio que 
feraÕ taõ proveitoías, como os mais gêneros. 

« Ha huma circunftancia nefte paiz de mui
to valor nas plantações; que he fazer o calor 
do clima defneceflario abrigar, ou cuidar por 
outro qualquer modo do gado mais no inver
no , que no veraõ ; elle acha fua fubfiftencia 
nos matos, e prados naturaes, e torna a ca
fa de noite, fó pelo fuftento, que fe lhe dá, 
naõ por neceífidade , mas para acoftumallo á 
regularidade. NolTos porcos também fuftentaõ-
fe melhor , porque os matos abundaÕ muito 
de bolotas, e frutos de varias caftas, de que 
faõ muito íofregos, e com que fe engordaõ, 
mas nós os acoftumamos a vir á caía do mef
mo modo, que as vacas. O número dos por
cos , que nefte paiz cada plantador cria , he 
muito grande; os que principiaõ fó com hu
ma, ou duas porcas, em poucos annos achaõ-
fe fenhores de oitenta , ou cem cabeças ; eu 
tenho aflima de trezentas de todas as caftas, 
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e grandezas, e em poucos annos , fe o paiz 
fenaõ povoar mui de repente terei duas , ou 
tres vezes mais. O porco , e boi embarrila-
dos faõ hum artigo confideravel denoflo pro
ducto ; e os coiros naõ faõ a parte menos 
confideravel do proveito, que tiramos de nof-
fas vacas. 

« Além dos gêneros , que mencionei, cul
tivamos anil, feda , tabaco , e canamo, mas 
naõ em tanta quantidade (excepto a feda) 
como na Carolina ; eu tenho tudo ifto em mi
nhas plantações ; o anil, e o tabaco querem 
a mefma terra , ifto he a mais pingue, e pro
funda que lhes pudermos dar, porém fecca ; 
o tabaco he ha pouco introduzido , mas temo-
lo taõ bom, fenaõ for melhor, que o da Vir
gínia, e eu fou de opinião, que vifto ter fo-
bido feu preço, fera de tanto proveito, como 
os outros gêneros, que cultivamos. O cana
mo femea-le em terras baixas á beira dos rios, 
e em pauis enxutos , onde a terra he hum 
marne duro fobre barro; nós naõ o contamos 
por taõ proveitoío, como , ou o anil, ou o 
tabaco; mas como a terra, que lhe he pró
pria , naÕ ferve para eftas novidades, cultiva-
íe em pequenas quantidades. Naõ poflo fallar 
com precifaõ dos productos , que meus vifi
nhos tiraõ deites gêneros, mas poflo dizer-vos 
exactamente o que eu tirei. Depois de aug-
mentar meus dez negros até vinte , de cujo 
número oito eraõ mulheres (que vos devo ad
vertir , trabalhaõ tanro , como os homens) 
fizeraõ-me , com ajuda de finco trabalhadores 
brancos, 
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I. f. d. 

36 acres de trigo da índia ,~> 
cujo producto vendido deo e m £ 146 13 8 
livras efterlinas - - - - -J 

26 acres de trigo , cujo^ 
producto vendido deo em di-S 03 8 o 
tas - - - - - - - - -> 

12, acres de cevada, cujo") 
producto vendido deo - - j 

40 barris de carne de por-"I 
co, a 1 1. 12 f. cada hum -J 

26 ditos de boi a 1 1. 2 f.\ 
cada hum - - - - - - j 

16 acres de tabaco deraõt 
doze toneis - - - - - - j 

33 arrateis de íeda - -
410 arrateis de anil , p r o - \ 

dueto de 4 acres e meio - - j 
Coiros , gado vem 

vo, e artigos menores 

18 

64 

28 

96 

30 

52 

IO 

0 

12 

O 

O 

IO 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Coiros , gado vendido vi- \ 0 

_y 47 18 o 

fomma 577 11 8 

Efte producto por vinte e finco braços 
vem afahir mais de vinte e tres livras a cada 
hum ; mas os dois leguintes annos naõ tive 
taõ bom íucceffo. Vós vedes por efta relação t 

que fiz 33 arrateis de feda: efte he hum arti
g o , que merece fer mais attendido pelos ha
bitantes defta provincia , e mais animado pe
la mãi pátria, do que até agora fe fez: o nú
mero de braços, que me deraõ eíla? 33 livras 
n* huma eílaçaõ naõ foraõ mais de onze , o 
que faz tres livras por cabeça. Ifto faz hum 

ob-
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objecto de muita confideraçaõ ; entre elles en-
travaõ quatro de meus filhos ( que faziaõ efte 
trabalho por divertimento , que na verdade o 
he muito racionavel ) , e tres mulheres ; naõ 
gaftáraõ fete femanas nelle, e naõ preciío di-
zer-vos, que nifto fe naõ emprega mais, que 
parte do dia. A Geórgia fez , á proporção 
deíeus habitantes, maiores progreflos na cria
ção dos bichos da feda, do que as mais co
lônias , mas ainda fua povoaçaô naõ faz , o 
que poderia fazer ; fuppondo duas libras por 
cabeça, e eu nunca fiz menos por cada peííoa, 
que nefte trabalho empreguei, feria ifto huma 
vaíta adquifiçaõ para todas as mulheres, mui
tos dos rapazes , velhos , e pefloas inha-
bilitadas, huma vez que foflem bem aíliftidos 
por outros; e na Carolina, onde a povoaçaô 
he muito mais numerofa , a importância do 
objecto feria ainda maior fendo olhado com 
viílas nacionaes. He efta matéria tanto do 
meu gofto , que a vos cançar com tudo o 
que fobre ella podia dizer , chegaria quafi a 
exhaurir vofla paciência. 

<c O canamo tem-me fido hum artigo taõ 
pouco confideravel , que naõ o tenho vendi
do , mas efpero no anno que vem mandar 
delle duas, ou tres toneladas a Savannah. Pó-
dc-vos dar fatisfaçaõ também o faber , que 
fiz algumas provas de vinho , ainda que naó 
para exportar, porém ufei de alguns pequenos 
barris em minha familia , que me fahíraô me
lhores do que efperava. Ha quatro annos plan
tei perto de hum quarto de acre de huma 
terra íecca , e pedregofa, inclinada á encofta 
de huma coluna, ao fui da qual penfei, que 
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fe daria bem o vinho, fervi-me de noflas vi
deiras nativas, por naõ ter outras; faõ tantas 
nefte paiz , que apenas fe podem andar cem 
varas fem encontrar muitas. Efta pequena plan
tação , que naõ foi taõ bem manejada, como 
devia fello , por falta de melhor conhecimen
to , que podia tirar de hum , ou dois tratados 
fobre a cultura de vinhas , fahio-me fempre 
melhor, do que efperava. Fiz vinho dos mef
mos cachos , porém bravios , e tenho a fatis-
façaõ de ver, que o producto dos meus cul
tivados he fem comparação de mais delicado 
gofto , o que moftra que devemos efperar mui
to do cuidado , que dermos ás noflas nativas 
videiras : íe foflem cultivadas com a mefma 
habilidade, com que íaõ as da Europa , tor-
nar-fe-hiaô talvez hum dos mais intcreíTantes 
artigos de nofla cultura. Hum dos plantado
res meus vifinhos , Francez de nafcimento, 
efcreveo á França a hum feu parente, pedin
do lhe enviaflé hum vinhateiro bem experi
mentado , com algumas cepas de Borgonlia : 
ifto deve fazer-fe á minha cufta , e renho boas 
eíperanças do projecto , ainda que meu vifi-
nho he inteiramente de. opinião differente , e 
julga , que (além de noflb próprio confum-
mo) fe eu tiver bom fucceflo , efta cultura 
naõ chegará a fer taõ proveitofa , como o 
anil: naõ poflo ainda julgar o gráo de verda
de defta aflerçaõ. O vinho da Madeira , que 
he o único, que importamos, vem-nos muito 
caro. Se pudeflemos fazer algum íoffrivel pa
ra lhe fubllituir , feria huma grande adquifí-
çaõ. Eu vos darei a relação do que vendi 

Foi. II. D n\hum 



n'hum anno depois do primeiro , que vem a 
fer quafi meu prefente producto. 

I. f. d. 
50 acres de trigo da InO 

*lia , feu producto em livrasV 187 14 o 
efterlinas - . » _ . _ ) 

3c acres de trigo, feupro-1 .„ 
dueto em ditas - - - - . / «3* ° ° 

20 acres de cevada - - 35 o o 
50 barricas de carne de") n 

porco - - - - - - .J 
40 ditas de boi - - - fo o o 
Couros - - - - - - 24 10 O 
Gado vendido vivo - - 30 O O 
Traftes groflos de madeira 36 o o 
47 arrateis de feda - - 47 O O 
16 acres de tabaco , i l l 00 

toneis - -> 8 8 ° ° 
Anil - - - - - - - 87 10 o 

fomma 799 14 o 

Os negros faõ 25 , e c trabalhadores bran
cos, que por todos fazem 30; o total dividido 
dá 26 1. por cabeça; e ifto creio, que podem 
geralmente igualar os que tem a felicidade de 
fe eftabelecerem em terra foffrivel, fem terem 
grande habilidade para efcolherem a melhor. 

« Ifto , Senhor, he huma parte muito im
portante da informação , que me requereis , 
pois vos explica o que deveis efperar de hum 
eftabelecimento nefte paiz; eu duvido pouco, 
que voTo amigo naõ feja capaz de fazer 20 
até 30 1. de producto annual por cabeça, ven

di-
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dido tudo no mercado, ifto por todos os bra
ços , que empregar, além de fupprir a plan
tação com todas as provisões , para a famí
lia, efcravos, gado, aves cafeira», &c. mas 
ifto tudo naõ he lucro; porque os negros cuftaô 
40 até co 1. por cabeça , em fendo bons. Os vef-
tidos, remédios, foccorros , que fe lhes devem 
dar, &c. vem a dar em alguma coifa , e declarar-
fe-haÕ de quando em^juando entre elles moleí-
tias , que feraõ mui deítructivas, ainda que 
em geral com os augmentos confervar-íe-ha o 
mefmo número. Os inftrumentos , utenfilios, 
móveis, manufacturas, &c. faõ coifas todas 
muito mais caras , que em Inglaterra , ex-
cepto o que he feito de madeira. O vinho, 
chá , aííucar, e efpeciarias , faõ gêneros al
guns mais caros , e nenhum mais barato , que 
em Inglaterra. Os concertos dos edifícios faõ 
artigo de alguma defpeza. Os negros devem 
ter hum feitor, o que fará de defpeza annual 
40 até 60 livras. Todos eftes, e alguns mais 
artigos faõ deducções , que fe devem fazer 
dos lucros do plantador ; nem devo deixar 
de accrefcentar, Senhor, que a natureza do 
paiz aflim como evita muitas defpezas , que 
faõ communs em Inglaterra , também nos 
obriga a outras, de que vós nada fabeis. A 
hofpitalidade , n' hum gráo defconhecido na 
Europa, he a virtude de toda a America; e 
com difficuldade pôde alguém fer avarento 
nas occafiões preciías, por inclinação, e ef-
pecialmente por exemplo; fua grande defpe
za fera vinlro, aguardente de cana , e alguns 
mais artigos de cafa; ifto naõ monta a coifa 
muito confideravel. 

D ii « Em 
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(f Em geral noflbs plantadores eftaõ mui
tos em bom pé , mas poucos ricos ; ainda, 
que ouvi fatiar de alguns grandes cabedaes 
na Carolina : nós apenas temos na provincia 
algum, cujos bens fe naõ augmentem. Quanto 
a fazer fortuna , eu naõ creio , que haja parte 
no Mundo mais própria para iflb , com tanto, 
que o plantador feja verfado no conhecer as ter
ras , tenha hum bom gráo de conhecimento em 
matérias de agricultura , e feja muiro induftrio-
ío , e aitento a feu negocio : vós podeis fa
cilmente fuppor , que todas eftas qualidades 
faõ necefljrias ; na verdade eu naõ conheço 
coifa , em que fe faça dinheiro fem conheci
mento, e induftria : devo também accrefcen-
tar, que elle deve ter feu capital livre, efpe-
cialmente fe naõ for confideravel ; porque os 
juros aqui faõ 8 , 9 , e 10 por cento, e ain
da neftes termos he mui difficultofo achar di
nheiro ; por iflb deverá elle poffuir , ou to
mar empreftado em Inglaterra aquelle , de que 
precifar , por naõ fe ver obrigado a pedillo 
em qualquer parte. 

« Ha mui grandes vantajens na cultura 
ufada nefte paiz , que naõ íaõ gerais em ou
tros , efpecialmente na Europa , poder cada 
hum ter a quantidade de terra , que quizer, 
lie circunftancia , que fenaõ encontra em ou
tra parte do globo , ao menos nos paizes, 
em que eftaõ feguras a liberdade religiofa, 
e civil do gênero humano ; e entre todas as 
noflas Colônias nenhuma tem melhor terra , 
ou clima mais favorável , que o certaõ da 
Geórgia. As defpezas áe fubfiftencia faõ de 
baixo preço , e particularmente as neceflidades 

da 



da vida faõ taõ abundantes, que em parte al
guma fe pôde fubfiftir com mais facilidade; 
pelo contrario os gêneros aqui' produzidos 
íaõ de alto preço , pois he natureza do gêne
ro humano avaliar mais o fuperfluo , que o 
neceflario , e naõ fazer depender o valor de 
hum do do outro. Aflim o plantador fuften-
ta-íe, e fubfiíte elle, e fua familia muito ba
rato , vendendo feu producto mui caro : a 
feda, o anil, vinho, canamo, tabaco, &c. 
naõ faõ certamente coifas neceflarias , mas 
íeu valor he muito maior : ifto he huma cir
cunftancia de muito interefle para o plantador; 
naõ fou bom juiz para decidir até que ponto 
podereis gozar do mefmo em certos artigos 
produzidos na Inglaterra ; os artigos de luxo 
podem fer muito caros, mas os de necefíida-
de, que fuftentaõ o plantador, e feus obrei-
ros , íaõ caios também. » ^ 

Sou feliz em fe me confentir inferir eftes 
extractos de huma longa correipondencia, que 
tinha por fim eftabelecer na Geórgia hum pa
rente de hum dos correfpondentes (o que de
pois íe fez) : hè verdade , que ellas dizem 
principalmente refpeito a huma fó plantação, 
poiém abundaõ demuitas intereflantes circunf
tancias, que tocaõ a provincia inteira, etais, 
que fenaõ podem deixar de julgar muito dignas 
de inferir-fe. 

O 
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O que fe Jegue he hum eftado, ou mappa das 
exportações da Geórgia , fobre hum termo 

médio de tres annos depois da paz. 
Liv. 

18000 barricas de arroz a 40 f. 36,000 
Anil 17000 arrateis a 2 f. - - 1, 700 
Seda 2500 arrateis a 20 f. - - 2 , 500 
Coiros de veado, e outros ani

mais - - - - 17,000 
Taboas, aduellas, &c. - - - 11,000 
Conchas de tartaruga, drogas, 

gado, &c. - - - - - - - - 6,coo 

Somma 74,200 

Porém depois de publicar-fe efta relação 
tem-fe muito augmentado eftes artigos ; o ar
roz elevou-fe a 23 , oco barricas, e feu pre
ço a 3 1., e ÍO I. de modo, que efte arti
go fó fomma mais, qüe todos os artigos aci
ma ; o anil augmentou proporcionalmente, 
mas a feda defcahio : o commercio com cs 
índios em Augufta tem-fe também depois me
lhorado muito. 

Antes de deixar de tratar mais àeíi» pro
víncia , fera conveniente fazer mençaÕ do lar
go efpaço de terras adquirido ha pouco dos Che-
rokees pelo governo , que contém por efti-
maçaõ perto de fete milhões de acres. Efte 
paiz demora ao Occidente de Augufta, e con
fina por hum lado com os ramos doSavannah; 
pela defcripçnõ, que delle ouvi fazer, julgo, 
que a plantação defcripca nas cartas acimn fe 

lhe 
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lhe aflemelha muito; a terra he taõ fértil co
mo nas melhores partes da America ; todos 
os gêneros , que efpontaneamente vegetaõ, 
vicejaõ no maior gráo: o clima, como o da 
parte Occidental de todas noflas Colônias Me
ridionais, que confina com os montes Apala-
ches , he taõ de defejar^fe como os melhores 
do mundo , tanto por produzir gêneros pro-
veitofos, como pela falubridade. Demais diz-
fe, que he quanto pôde defejar-lè bem lava
do de correntes , e rios, por tres , ou quatro 
dos quais podem navegar grandes canoas. He 
muita a gente , que tem feito petições para 
ie lhe concederem terras nefte paiz , em ma
neira , que fe efpera na Geórgia , que todo 
elle, grande como he, íerá povoado em pou
cos annos. Os ramos de cultura, que os plan
tadores particularmente cuidaõ, faõ anil, ca
namo , linho , algodão, tabaco, vinhas, e fe
da, por naõ fatiar do trigo da índia, trigo, 
e outras provisões: para tudo ifto já diflemos 
naÕ haver parte da America mais própria. 

He muito de defejar-íe, que hum taõ bel
lo paiz fe pofla applicar ao mais avantajofo 
ufo, particularmente a refpeito de feda , vi
nho , e canamo. Eftes faõ os gêneros , que 
mais que outros, nos faltaÕ em noflas Colô
nias , pcrém por falta de terreno , e clima 
próprio , tem fido a naçaõ ha muitos annos 
mallograda em fuás efperanças; mas naÕ pôde 
haver dúvida, que fe dem taõ bem nefte paiz 
novamente adquirido , como em parte alguma 
do Mundo , com tanto, que em fua cultura 
fe fígaõ os bons methodos. Plantadores dei
xados inteiramente a fi mefmos inclimiõ-fe na-

tu-
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turalmente aos ramos de cultura , que mais 
conhecem , e naõ aos que lhes daraõ maior 
interefle, menos que antes os naõ tenhaõ co
nhecido. Mas a boa efcolha das novidades he 
para efta naçaõ de grande importância, e por 
iflb dever-fe-hiaõ aproveitar os meios próprios 
para lhes dar toda a luz , e inftrucçaõ, que 
lhes faltar fobre as coiías, que convier fazei-
los emprender. Deveriaõ diftribuir-fe por todos 
os diftrictos defte paiz pefloas peritas em criar 
bichos da feda , e defembaraçar os cafulos, 
tais quais fe pudeflem achar na America , pa
ra enfinarem gratuitamente as famílias , que 
iflb quizeffem aprender. O mefmo fe deveria 
fazer com cultivadores de vinhas de França, 
ou talvez antes de Portugal, Hefpanha , Itá
lia , ou Grécia ; eftes homens deveriaõ andar 
de plantação em plantação a enfinar aos plan
tadores a cultura das vinhas, ajudallos a plan-
tallas, e também a cultivadas: naõ feria coi
fa difpendiofa achar quarenta , ou fincoenta 
homens deftes, e efte número poderia n'huns 
poucos de annos deitar muitos difcipulos , e 
efpalhar por duas , ou tres províncias hum to
lerável conhecimento da cultura das vinhas. 
A cultura do canamo conhece-fe melhor na 
America , por ifío naõ feraó precifos os mef
mos meio?. Dever-fe-hiaÕ accrefcentar a eftas 
medidas recompenías , tanto honorárias, co
mo pecuniaiias , para áquelles plantadores, 
que produziífem huma quantidade dada do 
melhor vinho , Íéd3 , e canamo: hum par de 
mil livras concedidas por anno a huma pro
vincia para eftes prêmios, bailaria para intro
duzir, juntamente com as medidas aflinna men-

cio-
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cionadas, qualquer ramo de cultura, que qui-
zeffe o governo , que elles feguiflem : e nin« 
guem pôde duvidar, que com efta defpeza de 
dinheiro público fe avançaria muito mais o 
interefle nacional , do que fe diminuiria com 
a perda (fuppondo que o feja) de humas 
poucas de mil livras. Nada hr quafi em po
licia domeftica, que fenaõ pofla effeituir, e 
com proveito , por meio de prêmios, offere-
cidos judiciofamente , e imparcialmente dados , 
com tanto, que ao mefmo tempo fe aprovei
tem os meios de inftruir o povo , quando o 
objecto, que feperter.de, naõ lhe he conheci
do. Em vez de aflim fe obrar , coníentio-fe 
expirar o prêmio fobre a feda. 

Exiflíraõ muito tempo fem effeito prêmios, 
e outros encorajamentos defta natureza para 
o canamo, e outros gêneros ; mas ifto nada 
prova em geral. Em quanto os colonos fe li
mitarão ás coitas da America, pelas quais en
tendo a parte de paiz plano , magro , e are-
ento, que le extende até 100, ou 15-0 milhas 
em diftancia do mar , por mais que fe ani-
maflem , nunca medrariaó o canamo , feda , 
ou vinho , pois o terreno , e o clima eraõ 
igualmente impróprios para tudo: mas agora 
que íeefpraiáraÕ pelo paiz de certaõ , ou men
tes , onde tanto o terreno, co.no o clima fr.Õ 
eíTencialmente differentes , differente he tam
bém o cafo ; e feraõ de grande utilidade en-
corajjmentos muito menores do que áquelles , 
que até agora naõ produzirão effeito. Por efta 
razaõ a antiga ineflícacia de fimjlhantes medi
das naõ deve agora fervir de argumento con-
tta ellas. 

Foi. II. E Po-
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Podiaõ nafcer muitos grandes , e benéfi

cos eífeiios de íe povoarem , e cultivarem as 
partes interiores de noflas Colônias marítimas. 
O canamo he hum gênero , que cufta a efta 
n2çaõ muitos cem milhares de livras annual
mente : he de mais neceflario para nofla ma
rinha real , que naõ devia depender da von
tade de qualquer naçaõ eítrangeira, por mais 
nofla amiga , que prefentemente feja. 

O linho he owtro ramo de importação , 
que tiramos do Baltico , podendo dar-fe em 
noflas Colônias taõ bem, como lá, e ^algu
mas partes talvez muito melhor. 

Eu naõ tenho vifto relações públicas, do 
que monta nofla importação de vinhos de to
das as caftas , mas certamente chega a huma 
fomma immenfa ; a riqueza da naçaõ feria 
mui differente , fe fimilhante importação, prin
cipalmente de noffos inimigos jurados, fe trans-
ferifle a noflas Colônias, e em vez de fe pa
gar a dinheiro de contado, como fuccede com 
o canamo , fc pagaffe com noflas manufactu
ras. 

A feda he outro gênero , que importamos 
da China, com defpeza de mais de meio mi
lhão de livras efterlinas ; com tudo noffos tea
res- faõ univerfais em affirmar , que a que nós 
temos tido da America he igual ás melhores, 
que de fora recebemos: por iífo cumpre mui
to feguramente ao governo promover todas as 
medidas , que tenderem a fazer a íeda artigo 
de confideraçaõ nas importações da America, 
em vez de permittir, que expirem os gêneros 
antigos. 

O azeite he outro gênero de import-açaõ, 
que 



que cufta a efte paiz grandes íommas de di
nheiro : naõ fe tem, ou naõ fe pôde ter ne
nhum de cafa ; mas a oliveira medra na parte 
interior da Geórgia , c podia fer hum artigo 
intereflante nos productos defta provincia, eí-
pecialmente do diítricto novamente adquirido. 

Compramos aos Hoilandezes ruiva por mais 
de duzentas mil livras por anno ; efte povo 
induítriofo cultiva-a na provincia de Zelanda , 
que he muito inferior em terreno a parte in
terior da Geórgia , onde fe encontraõ peda
ços de mames gordos negros efcuros, que pro-
duziríaõ prodigiofas colheitas delia : nenhum 
ramo de cultura Americana pôde fer hum gê
nero mais intereflante que efte. 

Lã tiramos em grande quantidade de Hef
panha, porque he de cafta, que fe naõ pôde 
criar em Inglaterra : noflas Colônias no conti
nente da America Septentrional , ao Sul de 
NewYork , tem lá inteiramente fimilhante á 
Hefpanholla ; nenhum gênero , que produzif-
fem , feria mais avantajofo á Grã Bretanha. 
He bem fabido, que fenaõ pôde fazer huma 
peça de pano largo fino fem lã Hefpanholla: 
lie bem fabido também , que os Hefpanhoes ha 
poucos annos fizeraõ grandes esforços por ma
nufaturarem elles mefmos fuás Ias; fe o con-
feguiflem , ou fe por algum outro meio prc-
veniíiem fua exportação , noflas fabricas de lã, 
ainda que naõ paraflem , ficariaÕ ao menos 
carregadas de nova defpeza , e novo trabalho ; 
o que tudo fe poderia prevenir animando a 
importação de lãs da America ; e no mefmo 
tempo , que íe confeguiria efte bom effeito, 
coníeguir-fe-hia outro quafi cm impedir as ma-

E ii nu-
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nufacturas das Colônias , do que depois mais 
trataremos. 

Importamos de Turquia algodão por mais 
de duzentas mil livras por anno; efte gênero 
accommoda-fe bem com o terreno , e clima 
da Geórgia , efpecialrrente com o do certaõ 
da provincia: fei que o algodão fepodia pro
duzir cm noflas Ilhas das Índias Occidentais, 
mas a terra , que he ahi taõ occupada, pude
ra bem empregar-fe em producções de mais 
valor ; lá nos falta terra , mas no continente 
a terra he mais, do que podemos empregar; 
he por iflo aqui que íe deve cultivar o algo
dão. 

Eftes artigos de importação podiaõ alar
ga -fe a maior número , le fofle neceflario, 
porém baftaõ para moítrar, que a naçaõ tira 
dos paizes eftrangeiros , e de feus inimigos 
grande fomma de gêneros , que fe poderiaõ 
produzir cm fuás Colônias. He prefentemente 
opinião de muitos commerciantes , que a ba
lança de noflb commercio , excepto o da Ame
rica , e índia Oriental , he contra nós, íendo 
aflim, ifto he innegavelmente devido em gran
de parte ao grande confummo deites gêneros, 
dos quais muitos tiraõ-fe de paizes, que tiraõ 
pouco de noffos gêneros: pelo contrario , fe 
noflas Colcnias os produziflem , nós os paga
ríamos com noflas manufacturas, circunftancia 
effencialmente differente da de os ter por qual
quer outro modo. 

Hum efcriptcr que tomou grande trabalho 
por fer bem informado , deo a feguinte rela
ção de algumas deftas importações. 

Ca-
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Liv. 

Canamo, eLinho - - - 400,000 
Vinho, e aguardente de ca

na de França , fó em 1663, 
100,000 1. 

Supponha-fe o total - - 1,000,000 
A Irlanda fó de hum artigo, 

jfto he, declarete toma 150,000 1. 
Seda - - - - - - - - 1,825", 000 
Algodão (1 ) - - - - - 300,000 
De ruiva daõ outras rela

ções - - - - - - - - - 25-0,000 
Supponhamos de azeite - - 150,000 
E de lã - - - - - - - 150,000 

Total 3 , 875 ,000 

Outras importações , que naõ tocaõ taõ 
immediatamente noflas Colônias meridionais , 
como ferro, madeiras, &c. fariaõ fobir efta 
conta a muito mais: porém ainda que o to
tal naõ montaffe a mais de ametade do que 
he , feguramente he a fomma em extremo 
confideravel para tirar-fè de nações eftrangei-
ras, conftando de gêneros, que em geral fe 
podiaõ produzir também em noflas Colônias. 

CA-

C 1) Etjfaios Políticos fobre o eftado prefeate do. 
Império Britânico, em 1771. 
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C A P I T U L O XXVI. 

FLORIDA ORIENTAL. 

F**^/ deferipçoes do Paiz, Clima , Terreno, 
Producções , e Obfervações. 

FLORIDA OCCIDENTAL. 

Clima , Terreno, Importância deftas pro-ii-
cias em relação d fituaçaõ , e Com

mercio , Obfervações. 

N 'Hum paiz livre , como a Grã Bretanha , 
as novas adquifições feitas na conclufaõ 

'de huma paz naÕ feraõ bem conhecidas fenaõ 
depois de alguns annos. O partido, que con-
clue o tratado he natural , que gabe as con
dições que ganhou, e com efte fim engrande
ça as adquifições, que fez : por outro lado o 
partido da oppofiçaõ feguramente condemnará 
o tratado , e abaterá o valor dos territórios 
adquiridos : e a influencia dos partidos he 
quaíi univerfal, o que he grande dcfgraça em 
fimilhante cafo : poucos faõ os homens, que 
vaõ aos paizes em queílaó , cujo juízo , ou 
conta fe naõ defvie da verdade peh influencia 
de fuás connexões , ou opiniões políticas. A 
mais da gente , que freqüenta eftes paizes, 
faõfoldados, marinheiros, governadores, offi-
ciaes eiveis, ou negociantes, e íe algtms d*\* 
Us publicaõ relações, nunca fe easoníra mui

to 
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to exacta verdade em íuas dtefcrrpçAes , ou 
por temor de offender feus fuperiores, ou por 
motivos de interefle. Aflim fuccedeo com as 
Floridas. O minifterio, na conclafaõ da paz, 
enviou hum medico, que naõ tinha negócios, 
que defemparar na Inglaterra, a ver, e def-
crever a Florida Oriental; ainda que quando 
tornou achou os que o tinhaõ empregado fo
ra de feus officios , e huma nova adminiftra-
çaõ, com tudo , como feu negocio era official , 
dedicou feu livro ao miniítro de entaõ : elle 
continha huma relação defta provincia, que a 
fazia parecer fer hum dos mais bellos paizes 
do Mundo, e a pintava como adquiíiçaõ mui
to intereflante. Efta era a conta, que podia 
o Mundo arrafoadamente efperar; pois certa
mente hum homem incumbido de íimilhante 
menfagem teria cuidado primeiramente de re-
commendar-íe a feus patronos, o que naõ fa
ria- com tanto effeito por outro meio , co
mo elevando até ás eftrellas as adquifições , 
que elles tinhaõ feito : nefta obra elle certa
mente naõ fegue os princípios de inteireza, 
que deveria feguir. Hum botânico Americano 
acompanhou-o em parte de fua jornada pela 
provincia , e fez difto hum jornal ; e efte faz 
parte da publicação aífima mencionada , mas 
em vez de fer inteiramente publicado, foi mu
tilado , e fupprimida a opinião geral do ho
mem fobre o paiz , por lhe naõ fer nada fa
vorável. Similhante conducta baila para con
vencer de hum íó golpe ao leitor de que pou
co , ou nenhum cafo fe pôde fazer do que 
avançou hum homem , que , n*hum exemplo 
taõ importante, fe moftreu infiel ao público. 

Por 
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Por outra parte publicarão fe relações di
reitamente contrarias por outros , que longe 
de concordarem no merecimento , que a efte 
paiz atribuiaõ feus amigos, fortemente infiftiaõ 
em que naõ podia pretender cafta alguma de 
merecimento : negavaÕ-lhe totalmente todo o 
valor, ridiculifavaõ o titulo de adquifiçaõ , con-
fideravaõ-no , como huma pezada carga , e 
condemnavaõ altamente os que tinhaõ feito a 
paz por acceitarem tal recompenfa em troco 
de gloriofas , e importantes conquiítas feitas 
na guerra. Houveraõ pois aqui dois partidos 
taõ direitamente oppoftos hum ao outro , que 
confideravel parte do que efcrevêraõ pôde in
teiramente atribuir-fe. a prejuizos políticos , e 
ifto de ambos os lados, cuja confequencia foi 
naõ poder o Mundo formar mais que huma 
mui vaga conjectura da verdade real. 

Tal he o eftado do conhecimento público 
das Floridas ; todas as informações , que fe 
puderaõ haver fobre ellas , tiráraõ-fe de par
ticulares, que ahi refidíraõ : tive toda a poífi
vel attençaõ em fazer numerolas inquirições, 
a plantadores , agentes , officiais , &c. que 
eftiveraõ por algum tempo neffes paizes; com
parei íuas relações , e das noticias , que dahi 
tirei, compuz a íeguinte defcripçaõ, fupprin-
do algumas faltas por meio de raciocínios por 
analogia da Geórgia , e Carolina , e outras 
pelas noticias públicas , de data antecedente 
á em que tivemos connexões com a Florida, 
e por confeguinte livres de todo o prejuízo de 
partido. A relação íerá incompleta, aflim co
mo as fontes de que he tirada; mas foi muiro 
melhor fazella incompleta do que completa, 

quan-
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quando para a completar he precifo aproveitar 
noticias más , e que naõ fatisfazem. Eu figo 
ao Doutor Stork em algumas particularidades 
(em que conduzia pouco a feus fins defviar-
fe da verdade.) 

A Florida Oriental eftá fituada entre a la
titude de 25 , e 32 gráos, extende fe por con
fequencia muito para o Sul de todas as mais 
noflas Colônias , o que lhe faz hum clima 
mais quente ; confideravel parte delia fôrma 
huma peninfula , que fahe ao Sul: efta circunf-
ancia hevantajem, e defavantajem igualmente; 
ifto em primeiro lugar por amor de huma vi-
raçaõ regular domar, e da terra, faz o ar mais 
frefco do que na parte marítima da Geórgia; 
mas por outra parte a efte beneficio quafi pro-
pondera amor quantidade de chuva que cahe • 
efte he o mal de todas as coitas meridionais 
da America , que he ferem alagadas de hum 
dilúvio de chuva, que fe eftagnando nos char
cos de hum paiz plano , e quente , envene
na o ar. As chuvas , que cahem na Florida, 
faõ quafi contínuas. Ifto n' hum paiz quente 
deve fazello muito doentio, pois que os mais 
fadios paizes junto aos trópicos , íaõ áquelles 
onde raras vezes chove. O Peru he perfeita
mente íaõ, e nunca ahi chove. Quanto á fa
lubridade > e fertilidade defte paiz, ha huma 
circunftancia decifiva ; em outra parte notei, 
que todas as Colônias meridionais conítaõ de 
paiz marítimo , e de certaõ , dos quais o ul
timo toca os montes Apalaches; as coitas ra» 
fas, e areentas, cheias de pauis, e charcos , 
faõ em todas ellas íimilhantes , fendo igual
mente eítereis, e doentias; porém paliado ef-

Fol. II. F te 
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te paiz rafo , e chegando-fe a tractos fec-
cos , e montuofos, livres de pântanos, en-
contra-fe entaõ hum paiz perfeitamente faõ, 
e muito fructifero. A Florida , a Geórgia, as 
Carolinas, a Virgínia, e Maryland, íaõ to
das fummamente fimilhantes no afpecto de 
fuás coitas, o efpaço de terra areenta , e ra
fa he o meímo em todas ellas , falvo a aug-
mentar-fe íeu pequeno gráo de fertilidade á 
proporção, que fe avança para o Norte, taõ 
regularmente como o arranjo das Colônias. 
Efta circunftancia he abfolutamente decifiva 
contra a Florida Oriental, porque infelizmen
te efta provincia de nada mais confia, que dê 
paiz rafo , e areento; naõ ha certaõ, porque 
indo-fe bufcar o paiz elevado , e mais fecco, 
chega-fe aos pauis , e pântanos da Florida 
Occidental; por iflb nem huma fó coluna fe 
encontra na provincia inteira: ella confia de 
pauis fobre pauis, pântanos fobre pântanos, e 
pinhais fobre pinhais , mas naõ fe encontraÕ 
bons marnes, como as terras , que daõ o hic-
cory no certaõ da Geórgia, &c. Na verdade 
as producções efpontaneas gerais da provincia 
moftraõ qual feja feu terreno. As boas terra» 
nefta parte da America eftaõ povoadas de ma
tas de altos hiccorys vermelhos taõ elevados, 
e direitos como olmos , carvalhos brancos, 
caftanheiros , eazinheiros, ou carvalhos efcar-
lates ; arvores de tulipa j nogueiras negras; 
acácias, &c. Mas deftas arvores encontraó-fe 
raras folitarias , e nem huma fó mata dellas 
fe pôde achar em toda a provincia. 

Eftas duas circunftancias, da fituaçaõ bai
xa do paiz , e das producções efpontaneas, 

íaõ 
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faõ tais , que naõ podemos nem errar , nem 
enganar-nos em feu conhecimento ; huma pô
de em pequeno gráo remediar-fe com as vi ra
ções do mar , e da terra ; para refponder á 
outra podem-fe citar pequenos retalhos de ter
ra foffrivel ( naõ boa ) ; mas quanto ao paiz 
em geral , deve condemnar-fe em comparação 
com os grandiífimos efpaços de boa terra , que 
fe achaô em noflas antigas Colônias. Devo 
confeffar , que ifto me parece claramente de-
duzir-fe das circunftancias em queftaõ ; os 
partidos por huma, e outra parte naõ podem 
alterar , ou illudir ninguém em fimilhantes 
pontos , pois faõ matérias de facto , e naõ de 
opinião ; nem fe podia mais impor ao públi
co , do que publicando-íe coifas direitamente 
contrarias. 

Quanto ao terreno, e face do paiz , aíle-
melha-fe , como já obfervei ás partes maríti
mas das outras Colônias meridionais : elle 
confta principalmente de pântanos , e pauis, 
ou de pedaços de terras areentas cubertas de 
pinheiros brancos; os primeiros eftaõ cubertos 
de vegetais efpontaneos do paiz , como carva
lhos vivos ( i ) , caftanheiros anaõs ( 2 ) , lou
reiros , arvores do liquid' âmbar ( 3 ) , car-

F ii va-

( 1 ) Creio que he o Quercus Virginiana foliis 
Ianceolato-ovatis, integerremis, petiolatis, femper vi-
rentibus Efpecie \6 em Miller , e que me parece 
fer a efpecie 1. femper virens de Von Linné , edi
ção de Gmelin : cfaama-fe na America carvalho vi
vo. 

( 2 ) He o fagus pumilla de Von Linné , Chinka-
pin dos Inglezes : nafce mais ordinariamente na Vir
gínia. T. 

( } ) He o gênero 1076 de Von Linné: ignoro fc 
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valhos aquáticos ( O , e acanhados cyprefres. 
lmagina-fe , que teraõ alguns delles baftante 
fertilidade para produzir o arroz ; os pauis po
rém mais ao Norte eftaõ exhauridos, ou con
vertidos em prado , o que com tudo naõ fuc-
ccde fempre, e por iflb o valor, que lhe pro
vém defta capacidade, naõ he de muita con
fequencia : os pauis, de que eftavamos depof-
fe , antes da adquifiçaõ da Florida , poderiaÕ , 
fendo cultivados , produzir mais arroz , do 
que o que confome metade do Mundo. 

O refto do paiz he em geral hum pinhal, 
(pine barren) com mui pequenos pedaços de 
melhor terra , em que os índios da Florida 
primeiramente plantavaõ feu maiz: ora o pfr 
nhal(pinc barren) he a peior terra da Ame
rica , porém dizer que he abfolutamente efte-
ril , leria aflirmar huma mentira , pois naõ 
pôde haver fimilhante terreno n' hum clima 
muito humido, e muito quente, porque eftes 
dois agentes faraõ em toda a parte a peior 
das terras produzir alguma coifa : efte pi
nhal, huma vez roçado, produzirá anil, tri
go da índia, e algumas mais novidades; po
rém naõ he o terreno próprio para nenhuma, 
e he ral , que ninguém fe moverá da peior 
de noflas Colônias, com o fim de as cultivar. 

Ef-

aqui fe falia da primeira efpecie, ftiraciflna, fede ou
tra ; alguns fufpeitáraõ fer o liquidambar ftiraciflu*' 
o platano da Virgínia, mas fem raaaÕ, diz M. Bo-
ma e. T. 

( i ) Naô fei fe he &• efpecie aquática * ou a pa-
luftris de Von Lmné , edicçaõ de Gielin , porque 
o- author naõ o deícreve para fe poder diftinguir. T. 
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Efta parece fer a fingella verdade do fadto^ 
depois de defpojado da companhia , que lhe 
deo o prejuízo. O paiz produzirá arroz , e 
anil , e alguns poucos gêneros mais naÕ im
portantes ; mas fua cultura naõ fera taõ avan-
tajofa , como a dos mefmos gêneros na Ca
rolina. 

Forroáraõ-fe algumas plantações, abaftecê* 
raõ-fe de negros , e fe pozeraõ a cultivar ar
roz , anil,/trigo da índia, aflucar, algodão, 
canamo , e cochonilha. Entre eftas faõ rs 
principais as plantações de Mr. Rolle , do 
Governador Grant , do Conde de Egmont , 
e de Mr Taylor ; nenhum deites tem fido ca
paz de cultivar com proveito algum ramo du-
vidofo de cultura , como aflucar , algodão , 
cochonilha, canamo, &c. pelo contrario, íe 
íe naÕ fiaflem no arroz, e anil, teriaõ perdi
do feu capital inteiro, e ainda com ajuda def-
tes gêneros , que,na Carolina íaõ quafi uni-
veríalmente proveitofos , tem os mais delles 
perdido taõ grandes fommas de dinheiro, que 
algumas das plantações achaõ-íe deiampara-
das , e todas em naõ pequena languidez. A-
defcripçaõ , que fe publicou defta provincia 
induzto muita gente a eftabelecer nella pkn-
tações ; efperavad retornos de aflucar, algo
dão, cochonilha, ecanamo, eduvidavaÕ pou
co de adquirir cedo grandes fortunas : tudo 
o que encontrarão foi mallogramento fobre 
mallogramento ; ifto entrifteceo-os, e talvez ef-
tavaõ elles entaõ pouco inclinados afazer juf-
tiça a leus começos. Mas todos os homens , 
que tem alguma idéa de eftabelecer planta
ções na America , ou indo elles em peíloa, 

ou» 
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Õu fob à conducta de agentes , devem bem 
confiderar o paiz , que efcolhem. Se os que 
gaftáraõ grandes íommas em plantações na 
Florida , coníideraffem o que provavelmente 
era o paiz , arrefoando por analogias tiradas 
da Geórgia, e Carolina , &c. feriaõ percebi
do , que mais conta lhes fazia eftabelecerem-
fe no certaõ de noflas Colônias antigas, que 
nas noflas novas adquifições das Floridas. 

Quanto á Florida Occidental, temos pou
cas noticias em que nos poflamos fiar , pois 
faõ pela mór parte de mais antiga data , do 
que he noffa adquifiçaÕ. Todas as coitas ti
nhaõ fempre fido bem conhecidas defde o an
no de 1719 pelas relações, /que nos dellas os 
Francezes deraõ, nada mais ferem, que hum 
areento deíerto ; « a terra nada mais he que 
huma área fina , branca, e brilhante como ne
ve ( 1 ) » Efta he a relação, que nos elles 
daõ do paiz, que fe extende defde o Mifliffipi 
até Mobile , lobre o qual ultimamente hum of-
ficial com vinte annos de experiência no paiz 
nos dá fua opinião neftes termos: <t eu nunca 
pude conhecer porque razaõ le fez efte forte, 
ou qual pode fer leu uío ; ainda que efteja 
diílante de Nova Orleans 120 legoas , deve 
dahi fer abaftecido de tudo: o terreno he taõ 
máo por naõ fer mais que área , que nada 
produz fenaõ pinheiros s ou hum pequeno le
gume de indifferente cafta. ( 2) » Elles efta-
belecêraõ-fe aqui ló por amor de hum porto 
na Ilha Delfim , o qual era entupido com o 

ef-

( 1 ) Du Prats. Hift. da Louif. L. f2. 
( 1 ) Du Mont. Mera. da Louif. tom. 2. p. 80. 
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efcorregar das áreas com vento fréfco , e dei
xava o lugar fem algum porto affima da pro
fundeza de nove pés. Os mais feus eftabele
cimentos nefta cofta, dizem-nos elles , « que 
fó mereciaõ hum efquecimento , que duraffe 
tanto, quanto foi curta fua duração. » Elles 
tomáraõ depois Penfacola aos Hefpanhoes , 
mas fó a acháraõ própria para defmantelal-
Ja , e abandonalla ; pelo que fe retirarão ao 
Miffiffipi, como devemos nós fazer , fe já mais 
poffuirmos efte paiz. A mór parte da Florida 
foi vifitada em 1708 pelo Capitão Mairn de 
Carolina, o qual nos delia dá efta relação em 
perto de cem milhas quadradas em roda de 
Penfacola. « Todo efte paiz he hum deíerto 
areento fem alguma água , ifto quer dizer, 
que nelle naõ ha nem terra nem agoa , e que 
he por iífo incapaz de qualquer plantação. 
Tudo o mais parece fer o mefmo onde naõ 
he pantanofo, e apaulado. Podemos dizer de 
todo elle o que o Padre Charlevoix , que o 
viajou todo, diz do feguinte poflo em S„ Jo-
fé , que eftá fituado no meio do paiz onde 
partem a Florida Oriental , e Occidental , 
a he hum paiz defgraçado (un pays perdu), 
e mera arca efteril fobre coitas baixas , e 
muito frias , o ultimo lugar da terra , onde 
fe efperaria encontrar algum mortal , e fobre 
tudo chriftaõs. ( 1 ) J» E a íeguinte relação 
foi efcripta por hum official de Penfacola , e 
Confirmada por outras tellemunhas ocülares. 
« Minha expectaçaô a refpeito defte paiz , e 
também as efperanças de todos defcahiraõ o 

mais 

(1 > Hift. Nat. da Franc. Mer. VI. p. 2Í3. 
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mais poffivel. Em vez do mais bello paiz do 
Mundo ( como fe chamava a Florida Occiden
tal ) achamos a terra mais áreenta, eíleril, e 
delerta, que os olhos podiaõ ver, ou a ima
ginação pintar ; incapaz de produzir hum fó 
vegetal , fem o menor profpecto de poder 
melhorar-fe; pois o terreno algumas cem mi
lhas pelo certaõ a dentro he por toda_a parte 
o mefmo , que as coitas , e naõ tem outra 
terra mais , que a área a mais branca , que 
fe ainda vio ; « o que concorda com a rela
ção acima do Capitão Mairn. >» No veraó he 
tanto o calor, que fe naõ pôde fahir fora de 
dia; os mezes de Julho , Agofto, e Septem
bro , diz-fe ferem taõ quentes como na Ja
maica. O inverno he muito frio ; mas como 
ifto depende do vento que fopra he muito in
certo. Tendes varias vezes extremos contrá
rios no mefmo dia ; queima hum vento Sul , 
e regela hum Norte , o que deve fer muito 
defagradavel. Saõ tantas as doenças em Mo* 
bile , que quafi todos os ofEciaes eftaõ enfer
mos , e fó feffenta homens de hum regimen*1 

to eftaõ capazes de ferviço ; » o que depois 
fuccedeo em Penfacola. ••' 

Efta he a primeira parte da America Ssp** 
tentrional, em que fe tentarão eftabelecimen
tos , e foi melhor conhecida, que parte algur 
ma do continente , ainda que agora pareça 
quafi incógnita, eefquecida. TentáraÕ primei
ramente eftabelecimentos nella Joaõ Ponce em 
1512 ; Vafques d' Aylon em 1520 , e em 
1524; Pamphilo Narvaes , a quem foi eonce*» 
dida em 1528 ; Fernando Soto defde 1539, 
até 1541 ; huma companhia de miffionarios 

-., em 
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em l?49í Pedro de Melendes, que teve hu
ma conceffaõ de toda a parte meridional da 
America Septentrional , em 1562 até 15B6 ; 
os Francezes debaixo do commando de Ri-
bault , e Laudonniere defde .1562 até 1567.; 
mas todos acháraõ .0 paiz taõ ,pcbre , e eíte-
ril, que o abandonarão , em maneira jque até 
o prefente nunca fe chegou a eüabclec.er em 
Colônia. Soto coireo-o todo .pela parte Ocri-
dental da peninfula , defde a bania do Efpiri
to Santo, onde temou terra , e nos diz que 
dahi até á parte interior da Geórgia , a efte 
paiz, que naõ tem de exteníaõ mtr*os de 350 
legoas , he huma terra lig,eira , e moíle , cheia 
de pântanos, adbuftos muito altos, e baftos,, 
muito magra , e eíteril.; r* mas na America , 
onde as rerr-as ,naÕ produzem mais- qucaibuf-
los , e mato raíteiro , naõ preftaÕ par.a nada. 
Narvaes vi fitou de novo toda a cefla Orien
tal, e o certaõ do paiz até 280 le,gcas , « e 
achou fer tudo rerras baixas planas , e areen-
tas, cheias de .charcos , e o afpecto do paiz 
inreiro trlte,, e melancólico. •>•> «< SoJum orn-
n,e, ,quod í-actenus luftraverunt (fecundum ip-
fprum calculum 280 leucarum ) pia num erst , 
atque arenofum multis ítagnis riguum ; trif
lem , & íqualidam regionis faciem renuntia-
vit. » ( 1) 

Por todas eftas relações, e pelos documen-
Xos authemicos qu? lhe pedia rrinifíicr o 
Coníclho .das índias da Heípar.ha , que foraõ 
numerofos , o hiftoriador da America de nc-

Fol. II. G vo 

( 1) De Laet. L. IV. C. 3- Herrcra Dcc. IV. 
Li 4*> *-*. 4* 



r>) 
v"o nos informa, « que a Florida he hum pafif 
pobre, íem alguma commodidade mais, que 
algumas triíles pérolas , e que todos, que 
a ella vieraõ morrerão na miféria. »» ( r ) 
Os limites de ambas as Floridas fixáraÕ-lè 
por proclamaçaÕ no outono de 1763 : ellas 
extendem-fe para o Norte , a provincia Ori
ental até os limites da Geórgia, e a Occiden
tal até 31 gráos de latitude Septentrional: 
ora deve notar-fe que o paiz efterií , e noci
vo , que á pouco defcrevemos fundados em 
varias authoridades , eftende-fe hum poucd 
além de 31 gráos , pois como fe chega a 
Manchac no Mifliilipi começaÕ as terras al
tas , e hum paiz por todos os lados o inver-
fo da Florida Occidental. Por iflb as relações, 
e efcritos, que repreíentaÕ efte paiz fob hum 
ponto devida favorável, devem fó dizer ref-
peito ao eípaço de terras altas, além dos no
vos limites da provincia. Eu moftrarei depois, 
que efte paiz he hum dos mais bellos do 
Mundo. 

A defcripçaõ aqui dada das duas Floridas 
pôde fuppor-fe fer huma vigorofa condemna-
çaõ defte artigo na paz de Paris , que cedeo 
a Hefpanha hum objecto de grande valor em 
retorno de huma provincia , que apparente-
mente naõ merecia a defpeza de confervar-fe ;: 

mas a mefma imparcialidade , que me guiou 
na defcripçaõ do clima , e do terreno , me 
obriga a declarar , que efta idéa naÕ he taõ 
juíta, como á primeira vifta parece: fe aFlo-

ri-

( 1 ) Prefent State of Great Britain , and Nor«) 
America 3 p. 107. Herrera dcc. 111. 1. 8. c. fi. 
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fida fe acceitou com viftas fomente de arcul-
tirar, e povoar fobre os mefmos princípios, 
que as mais Colônias , concordarei fer iflb 
innegavelmente exacto , mas a matéria pôde 
arrazoadamente olhar-íe pordiffèrente lado. A 
Florida foi huma adquifiçaõ digna de fazer-
fe , fundando-fe nos princípios, de arredar hum 
vifinho perigofo , e de adquirir coitas bem fi-
tuadas, tanto para impedir, em cafo de guer
ra , o commercio dos Hefpanhoes, como pa
ra fazer hum commercio clandeftino , ou de 
contrabando. Quando íe povoou a Geórgia 
para termos huma fronteira contra o inimigo, 
e quando o General Oglethorpe executou a 
expedição contra Santo Agoílinho , fe fofle 
«ella bem íuccedido, e conquiítaffe ambas as 
duas Floridas , teríamos efcritores em abun
dância , que provaffem a importância do paiz : 
confiderado debaixo defte ponto de vifta he 
elle de importância ; os Hefpanhoes eraõ ini
migos perigofos , e teriaÕ continuado a fello , 
em quanto a Geórgia naõ fofle mais populofa, 
do que ora he ; elles davaô afylo aos negros 
-fugitivos, ou canhembtras, o que era grande 
inconveniente. Fazer com as Colônias Hefpa-
nholas hum commercio clandeftino, ou decort-
trabando he mais importante; difto pôde jui-
•gar-íe pelo facto de fobirem as importações 
da Florida Occidental, logo depoi? da paz, e 
a pezar dos prepofteros regulamentos de Mr. 
Greenville , á Iomma annual de 63,000 liv, 
em patacas Hefpanholas , fomma luperior á 
que íè recebeo da Geórgia trinta annos depois 
de nos eftabelecer-mos nella comirrmenia def
peza, e ifto he hum fignal d'antemão do que 

G ii f ^ 
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fe poMe efperar para o futuro , feguindo-fe 
huma conducTa mais política. 

Naõ fe pôde negar, que naÕ venha a fer 
huiTiu adquiíiçaõ muito intereflante em tempo 
de guerra a poffe de taõ grande extenfaõ de 
coitas, que terminaõ hum eítreito, por onde 
paflaõ os Galeões Hefpanhoes: pois por meio 
dos portos, que nefta coita adquirimos, po
demos cruzar contra os vafos inimigos com 
muito maior probabilidade de fucceflo , do 
que antes tínhamos nefta pa;te do Mundo. 
Nem íe deve efquecer , que a poffe defta» 
províncias faz completo noflo domínio m A-
merica Septentrional; todo o território defte 
continente ao Oriente do Miífiífipi he agora 
inteiramente noflo; o curfo defte rio nos eftá 
patente até fua embocadura , ponto talvez 
de mais confequencia para o futuro , do que 
todos os mais que mencionei , e que fegu* 
ramente naõ teríamos fem a ceffaõ da Flori*» 
da, e Luifiana Oriental juntamente; ha ago
ra hum redondeamento em noffos dominios 
continentais, que poupará á nofla pofteridade-, 
fenaõ for a* nós mefmos ,, naõ pequenas def
pezas. 

Que eftas fejaõ circunftancias de mereci
mento , naõ o pôde ninguém negar , fenaõ 
homens determinados a julgar , e condemnar-
compendiola , e repentinamente fem tomarem 
o trabalho de examinar, e dilcernir ; porém 
fimilhantes decisões gerais , e conciías raras 
vezes fe eftribaõ naquelle gráo de exactídaó, 
e verdade , que pretenderá hum cândido n> 
dagador. Quanto feja efte paiz proporcionas 
do a racionavel expectaçaõ do reino , pelo-

gran? 
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grandes facri fidos , que por elle fez', he oui 
tra indagação, que naõ convém fazer agora , 
em quanto eftaõ ainda vivos o partido , que 
fez a paz, e o que fe lhe oppoz, e he ainda 
fua política o final de difpcfiçaõ em maté
rias de partido ; nem he efta indagação taõ 
connexa com o íugeito defta obra , como os 
objedtí?s, de que principalmente tratei. O que 
puz na prefença do leitor he fufficiente para 
tnoftrar, que o piano arrazoado , que fe deve 
feguir com eftas províncias, he fegurar as cof-
tas por algumas fortalezas bem Atuadas , e 
fortes , para que fique defendido o paiz dos 
ataques dos inimigos , e poflaõ ahi haver 
accommodações próprias para embarcações, 
como de ataque em tempo de guerra , e de 
commercio em tempo de paz; quanto a plan
tações , ní;õ fe devem animar nenhumas , ex-
cepto aquellas , que forem fubordinadas aos 
fins de abaílecer as guarniçoes , e navios. 
Quando digo porém que fe naõ devem ani
mar , naõ quero dizer que fe lhes ponhaÕ 
reftricções % mas fim que fe evitem áquel
les meios de conduzir novos colonos, meios, 
que muitas vezes fe põe em execução : efte 
povo empregar-fe-ha em fins muito mais na
cionais , e patrióticos em outras partes de 
noflas Colônias , que excedem a Florida tan
to em riqueza , como em fertilidade. Como 
as forças dos Hefpanhoes ejlaõ agora juntas 
em Nova Orleans, e a navegação do Mifliífi-
pi be o mais importante objecto , que nefta 
parte do Mundo temos , deveria o governo 
ter particular atenção em confervar no melhor 
pé, e eltado todos os fortes, poílos, e for-

ta-
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•fâlelfâs defta parte da província,, para qoe em 
caio de rompimento com a Hefpanha, pofla-
mos eftar nella feguros. Quando a nova Co
lônia do Ohio chegar a florecer, da maneira 
a que Certamente chegará em poucos annos, 
a infinita importância defte objecto tocará a 
-todos ; nem nos deveríamos efquecer do no-
%re êfp&ço de férteis terras , que temos nas 
^bordas do Miflíflipi, que feraõ algum dia hu
ma das mais importantes partes da America, 

íe que quafi inteiramente dependeráõ da poffe 
naõ perturbada da livre navegação defte rio. 

C A P I T U L O XXVII. 

L U I S I A N A O R I E N T A L . 

Território ao Oriente do Mifiijppi , Clima, 
Terreno , gtifode fertilidade , Producções, 

Gado , Face do paiz , Gêneros , que 
abi cultivavaò os Francezes, Co

lônia prõpofia, Obfervações. 

EU chamo Luifiana Oriental ao efpaço de 
paiz da parte do Oriente ao Miflíflipi, 

defde os limites da Florida Occidental apé 
onde efte rio faz huma forquilha, juntandõ*»fe 
com o Ohio. Efte paiz chega defde 31 gráos, 

e - de lat. até 37 , e - ; e de Oriente a 
2 a 

Occidenre eu o extendo até os paizesdos Chi-
cafaw, dos Chemkee , e dos índios Creek, 
que he quaíi a diftancia de 150 até 300 mi

lhas; 
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ItTar; eftá efte efpaço inteiramente liw<e- de-lia-
bitações, caçadas , e pretenções dos índios, 
tendo eftado ^ em pofle naõ perturbada dos 
Francezes até fua ceffaõ á Grã Bretanha , e 
povoada , e plantada em vários lugares, íe-» 
gundo as inclinações dos indivíduos , que vieraS 
de França, ou do Canadá. O paiz ao Occi-
dente do rio he a parte da Luifíana , que confer-
váraÕ , e que depois cedêraõ aos Hefpanhoes. 

Na proclamaçaõ, que fixou a demarcação 
de noflas Colônias, em 1763, deixou-fe efte 
território para os índios caçarem ; difpofi-
çaõ , que foi depois jufta , e feveramente con-
demna-da, vifto fucceder nefte caio, como no 
de Ohio., largarmos os melhores paizes ad
quiridos pela ultima guerra, ao mefmo tem
po , que cultivamos os peiores. Mas coma 
concebo, que efte território do Mifliílipi virá 
em poucos annos a fer povoado , e cultiva
do , pelas mefmas urgentes razões, que ulti
mamente induzirão o governo ^ permittir ef
tabelecimentos no Ohio , penfo que fera mui
to próprio dar delle a melhor defcripçaõ „ 
que fe puder haver , naquellas circunftancias, 
que dizem refpeito á agricultura. Eu citou eí-
pecialmente movido a fazello , pois me naõ 
desfallece o poder de aprefentar ao leitor al
gumas circunftancias antes naõ conhecidas baf-
tantemente, por ter recebido informações de 
hum ingenhofo homem de bem da Carolina) 
Meridional , e igualmente de dois offSciais, 
dos quais todos , ou viajarão por efte paiz , 
ou nelle reííJíraõ. Suas noticias me habilitaõ 
para diftinguir nas relações , que fe defte paiz 
publicarão, os faélos dos erros, e enganos. 

Quan*» 



Quanto ao clima deite paiz , aflemelha-fe 
ao do certaõ da Carolina , ao pé dos mon
tes , porém ao mefmo tempo confefla geral
mente , fer melhor, e mais fadio; particular
mente pela circunftancia de naõ fer taõ quen
te de veraõ , nem taõ frio de inverno. Todo 
o território goza de huma temperatura mui
to fimilhante á das melhores partes dj Hef
panha : o ar he claro, fi?cco, e puro, perfei
tamente livre de nevoas , e nevoeiros. Efta 
qualidade he devida em muita parte a fer o 
paiz notavelmente alto , e fecco ; em gerai 
he cem até duzentos pés mais alto , que o 
rio em íuas maiores innundações ; naõ ha. 
hum charco , ou paul em todo o paiz ; naõ1 

fe elevao aqui effiuvios fétidos , e doentios, 
que efpeffem, e envenenem o ar , o que he 
em taõ confideravel efpaço de noflas Colônias 
a deíiruiçaõ da faude dos habitantes. Os ca
lores faõ aqui mui raras vezes opprcffivos, 
por amor da^ccura doar ; e em vez das 
contínuas, e pezadas chuvas , que furprehen-
.dem os Europeos na Carolina , Geórgia , e 
Florida, pelo contrario no Miflíflipi ao Nor
te dos confins da Florida Occidental, iftohe, 
no paiz alto, raras vezes chove. Efta circunf
tancia he muito importante, naõ fó por con
ta da falubridade , mas ainda por vários iin-' 
portantes ramos de cultura , particularmente 
feda, e vinho. O leitor deve com rodo o ex
tremo poífivel conftderar o clima defte paiz, 
pois deile logo dependerão mui eflenciais ír> 
terefíes ; cada vez que fe fazem propofições 
para cftabcleciroen;os nelle paiz , podem tal
vez elevar-fe objecções por con-ta do clima, 

evi-
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e inventarem-fe novos contos em focorro dos 
Lords do Commercio, que íaõ oppoftos ás plan
tações ; mas lembre-íe entaõ o Mundo das re
lações, que ha muito tempo federão defta pro
vincia , e que todas as circunftancias relativas 
ao clima foraõ uniformemente defcritas por 
todos, que nella eftiveraõ. Se os paizes, em 
que á pouco fe levantarão Colônias ( particu
larmente a Nova Efcocia , e as Floridas) 
foflem defcritos de huma maneira taõ exacta , 
e verdadeira em todas as circunftancias relati
vas ao clima , e terreno , podiaõ naõ ter fuc-
cedido os erros, que fe fizeraõ. Mas quanto 
ao paiz fobre o Mifliílípi, todos os viageiros , 
refidentes , efcritores , &c. concordaõ n' hu
ma voz geral , e uniforme , todos defcrevem 
o clima, como perfeitamente fadio, livre de 
exceflivos , e oppreflivos calores , de nevoei
ros , humidades , chuvas, e dos intenfos frios , 
que fe fentem na Carolina na mefma latitude. 

O terreno defte paiz naõ he nada inferior 
ao clima : Du Pratz , que refidio dezafeis an
nos na Luifiana , e oito delles no poílo em 
Natchez , e que por fua profiflaõ de planta
dor deve neceflariamente fer juiz em matéria 
de terra , falia delle em termos , que nenhu
ma dúvida deixaõ. Daquella parte , que delle 
vai até o Ohio , que he perto de zco milhas, 
o declivio das terras vai "indo do Miflíflipi 
perpendicularmente , fendo nas bordas deite 
rio da altura de cem até duzentos pés. I o 
das eftas terras tem além difto , em muitas 
partes íobrelevadas, pequenas eminências, ou 
collinas, e terras em ladeira , que correm ao 
comprido com moderado declivio. Só depois 
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de huma pequena jornada do Mifliffipi he que 
fe .achaõ eftas terras altas coroadas de peque
nos montes, que parecem fer todos de terra, 
ainda que íngremes , fem nelles le perceber 
o menor caícalho, ou pedrinha. O terreno, 
continua elle , neftas terras altas he muito 
bom. He de huma terra negra, e folta , da 
profundeza de perto de tres pés , nas colli-
nas , ou terras em ladeira : efta camada de 
cima eftá pofta fobre outr# de barro averme
lhado , mujto forte, e compacto ; as baixas 
entre eftas colunas íaõ da mefma natureza, 
mas nellas a terra negra he de finco até feis 
pés de fundo. A herva que crefce nas baixas, 
ou valles, he da altura de hum homem, mui
to delgada , e bella , pelo contrario, a do mef
mo prado nas terras altas apenas chega ao 
joelho , e o mefmo fuccede nas mais altas 
eminências. Todas eftas terras faõ , ou pra
dos , ou floreítas de elevadas arvores , com 
herva acima do joelho ; as caftas de arvores 
faõ o carvalho, hiccory, amoreiras, &c. E 
mefmo as canas ordinárias , e da Irtdia cref-
cem nas encoftas das colunas , ainda que em 
noflas Colônias marítimas fó fe encontrem nos 
mais férteis pauis. 

Todas as relações , que temos tido , tan
to ai públicas , como as particulares, concor-
daõ nefttas circunftancias, e nada pôde haver 
mais decifívo fobre a excellencia das terras 
nefte paiz. Nas partes meridionais . defte con
tinente he rara a herva em toda a parte, ex-
cepto nas terras as mais férteis; em maneira, 
que he prova convincente da bondade do ter
reno achar abundância de alguma herva , quan

to 
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to mais taõ viçofa producçaõ delia, como a 
que fe encontra ainda nos outeiros defte paiz. As 
arvores naõ faõ menos indicações da natureza 
da terra ,- fendo fimilhantes ás que íe achaõ 
nos bons terrenos, e de hum volume, e di-
reitura , que fó fe encontraõ nos melhores. 

Charlevoix , que pela vafta extenfaõ de 
fuás viagens naÕ era eítranho a eftas apparen-
cias de varias caftas , que denotaõ a boa ter
ra , e hum bello paiz em geral , tem algumas 
particularidades, que convém tresladar : fal-
lando de fua entrada nefte paiz pelo norte, 
diz, « naÕ ha , em meu parecer, hum lugar 
em toda Luifiana mais próprio para hum efta-
belecimento , nem onde feja de mais impor
tância o havello , do que na confluência dos 
dois rios Miflíflipi, e Ohio, onde juntando-íe 
fazem huma forquilha ; todo o paiz regado 
pelo Oubache, e o Ohio , que nelle fe met-
te, he extremamente fértil, confiando de vá
rios prados. » Hum derradeiro efcritor de 
noflb próprio paiz nota o feguinte *. «< o mais 
importante lugar defte paiz, e talvez de toda 
a America Septentrional , he nas forquilhas 
do Miflíflipi , onde o Ohio le mette nefle rio , 
que como outro vaílo occeano, he o recepta-
culo geral de todos os rios , que regaõ as 
partes interiores defle vaíto continente. Nefte 
lugar he que fe encontraõ , e ajuntaõ eftes 
largos , e navegáveis rios , o Ohio, o rio Che-
rolcée , o Ulionez , o Mlfluri , e Miflíflipi, 
além de muitos outros , que fe efpalhaõ fo-/ 
bre o continente inteiro , defde os montes 
Apalaches até os montes do Novo México, 
acima de mil milhas tanto a Norte , e Sul, 

H ii co-



( 6 o ) 

como a Oriente, e Occidenre; e iflb no me
lhor clima , e n' hum dos mais fructiferos pai
zes de toda efla parte do Mundo ; na latitu
de de 37. ° latitude dos cabos da Virgínia, e 
de Santa Fé , Capital do novo México. Por 
efles meios ha conveniente navegação a efte 
lugar de noffos prefentes eftabelecimentos no 
Novo México , e de todas as partes interio
res da America Septentrional , mais longe do 
que conhecemos ; e todos os naturaes deffe 
continente tem ^or efte meio livre, e prompto 
acceflo a eflre lugar. Em poucas palavras efte 
lugar eftá no centro defle vaíto continente, 
e de todas as nações , que nelle habitaõ, e 
parece fer feito pela natureza para dominar 
huma coifa , e outra ; pelo que naõ deverá 
fer mais tempo defprezado pela Grã Breta
nha. 

Na vifinhança do rio Chifaw, nota Clíar-
íevoix , que o paiz he deleitolo ; os prados 
confervaõ fua verdura no inverno, e noMiífif-
fipi hum confideravel número de Ilhas cuber
tas de matas, algumas das quais faõ grandes, 
fòrmao belliflimos canais , por onde podem 
feguramente paflar as maiores embarcações: 
pois fe affirma , que no Miflíflipi mais de 
150 legoas em diftancia do mar encontraõ-íe 
feffenta braças de agoa. Quanto- ás floreftas, 
que quafi inteiramente cobrem efte immeníò 
paiz, nada ha talvez na natureza, que le lhes 
poda comparar r ou fe confidere o volume, e 
altura das arvores , ou fua variedade , e as 
vantajens ,. que íe dellas podem tirar ; pois 
exceptuando páos de tinturaria , que pedem 
hum chaõ mais quente, e fó-fe encontraõ en

tre 
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tre os trópicos, com dificuldade haverá algu
ma cafta de arvore , que fe pofla dizer paõ 
haver aqui. Ha matas de cipreft^s de oito , 
ou dez legoas de comprido, nas quais as ar
vores todas íaõ de groflura proporcionada á 
fua altura , fobrepujando tudo, que nefle gê
nero temos na França. A cafta de louro fem
pre verde, que nós chamamos arvore de tulipa 
( i ) , por conta da fôrma de fua flor, prin
cipia agora a conhecer-fe na Europa. Crefce 
até a maior altura , que o caftanheiro da índia , 
e fuás folhas faõ muito mais bellas. O cantaõ 
de Natchez he o mais bello , mais fértil, e 
mais bern povoado de toda a Luifiana ; demo
ra em diftancia de perto de quarenta legoas^ 
dos Yazows, na mefma banda do rio. Appa-
recem alguns pequenos outeiros acima do for
te , que fe chama Rofalia, e huma vez pafla--
dos vemos de todos os lados grandiflimos pra
dos feparados huns dos outros por pequenos 
bofques , que produzem belJiflimo effeito. As 
arvores mais communs neftes bofques faõ o 
carvalho, e as que produzem fructos de caíca 
dura : o terreno he por toda a parte excellen
te. O defunto Monf. de Iberville , que pri
meiro entrou no Miflíflipi por fua embocadu-
ra , e penetrou até Natchez , achou o paiz 

taõ 

( i ) As arvores de tulipa faõ as Magnolias de 
Von Linné. Efta de que aqui fe falia he a Magno-
lia grandiflora , foliis lanceolatis perennantibus , ou 
a Magnolia glauca ; pois como o author naõ asdef-
creve , naõ poffo decidir qual feja : porque o come 
de arvore de tulipa tem tanto huma , como ou
tra efpecie. T. 
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taõ deleitofo, e com tanta vantajem íítuado, 
que concluio, fe naõ podia eftabelecer a me
trópole da Colônia em outra parte melhor, do 
que aqui. Se a Luifiana chegar a fer huma Co* 
lonia florente , como pôde mui bemfucceder, 
fou de opinião , que naõ pôde haver melhor 
fituaçaõ para huma Capital; do que efta. NaÕ 
tem o perigo de poder fer innundada pelo 
rio, tem hum ar puriflimo, c grande exten-
faõ de paiz: o terreno he bem regado, e ca-» 
paz de produzir tudo. Nem eftá em mui gran
de diftancia do mar, e nada ha, que impeça 
os navios a lá chegarem. Em ultimo lugar ef
tá em diftancia conveniente de todos os lu
gares , em que pôde haver defignio de fazer 
eftabelecimentos. 

O Leitor notará, que eftas varias relações 
faõ perfeitamente coherentes ; he por ellas evi
dente, que todo efte paiz ao Oriente do Mif
líflipi , he hum dos mais bellos do Mundo 
quanto a clima , e terreno ; o ar he agradá
vel, e faõ, os calores nunca faõ oppreííivos, 
nem as geadas damnofas ; a athmoíphera he 
clara , e fecca, e livre das impurezas, que a 
tornaõ carregada nos paizes abundantes de 
pauis , e pântanos : a circunftancia de fer a 
face do paiz alta , e ou montuofa , ou em la
deiras de fobida gradual , e fer o terreno ao 
mefmo tempo profundo , e fértil, he fora do 
commum, e particularmente intereflante; pois 
geralmente fe naõ encontra grande fertilidade 
em regiões sãs , como eflas. As producções 
elpontaneas íaõ também tais, que daõ amais 
perfeita fatisfaçao , tanto como meras indica
ções da natureza do terreno , como por feu 
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nativo valor. De algumas dellas já fe fez 
mençaÕ , porém outras merecem igual atten
çaõ. 

Entre eftas farei primeiramente mençaõ 
da videira , que diz Du Pratz, he taõ com
mum na Luiíuna , que por qualquer parte , 
que fe ande defde as coitas até 500 legoas 
ao norte, fe naõ podem dar cem paflbs fem 
fe encontrar alguma; porém em naõ fucceden-
do crefcerem feus renovos em lugar expofto, 
naõ íepóde efperar, que feus fructos cheguem 
nunca á perfeita madureza. As arvores , a que 
fe enrofcaÕ faõ taõ alfas , e copadas , e os 
intervallos do mato rafteiro taõ cheios de ca
nas , que naõ pôde o Sol aquecer a terra, ou 
amadurecer o frueto defte arbuílo. Nas bor
das da campanha rafa , ou prados encontra
mos huma uva , cujos renovos feaffemelhaõ aos 
das uvas de Borgonha j fazem delia foffrivel 
vinho, havendo o cuidado de expolla ao Sol 
no veraÕ , e ao frio no inverno. Eu meímo 
fiz efta experiência , e devo dizer, que nunca 
fe me tornou em vinagre. Aqui ha outra caf
ta de uvas , que naõ duvido de as clafííficar 
com as de Corintho, chamadas commummen
te curranls. Se foffem plantadas , e cultiva
das n' hum campo aberto , naõ tenho a me
nor dúvida, que igualaflem eflas uvas. Achá-
raÕ-fe em declivios de boa expofiçaó, ao Nor
te ainda até á latitude de 31 gráos, uvas n.of-
cateis, de côr d'âmbar, de muito boa cafta, 
e muito doces. Ha a maior probabilida
de , que dellas fe faria excellente vinho , 
pois íe naõ pôde duvidar , que cheguem a 
grande perfeição nefte paiz, quando no humir 
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do chaõ da Nova Orleans, podando-fe as vi
deiras , que alguns dos habitantes defta Cida
de rrouxeraõ de França, medrarão muito, e 
deraõ bom vinho. 

Em muitas partes defte paiz encontraÕ-fe 
amoreiras em grande abundância. Neilas ha 
muitas, e varias caftas de nogueiras, e hicco-
ry , e grandes caftanheiros, que com tudo naõ 
crefcem em quantidade fenaõ pafladas cemle-
goas de diftancia do mar. Das madeiras mais 
communs, que íe achaõ nas matas, o cedro 
vermelho he o mais intereflante ; acha-fe em 
muita quantidade. Occupa logo o fegundo lu
gar o ciprefte : reputa-fe incorruptível ; ao 
pé de Nova Orleans achou-fe hum incor-
rupto na profundeza de vinte pés debai
xo da terra. Ora as terras da baixa Luifiana 
tem-fe conhecido, que fe augmentaõ duas le-
goas cada Século; por confequencia he necef
lario que eftivefle efta arvore debaixo da ter
ra ao menos doze Séculos. De hum fó tron
co deita arvore fazem-fe barcos chamados pet-
tiaugres , que poderáõ carregar trezentos, ou 
quatrocentos arrateis de pezo, e algumas ve
zes mais. De huma deftas arvores fez hum 
carpinteiro dois , hum dos quais carregava 
dezafeis toneladas, e o outro quatorze. AchaÕ-
fe também pinheiros em terras areentas nas 
coitas. O faflafras he aqui huma arvore gran
de , e alta. O myrto , que dá cera abunda 
nefte paiz , e fua cera foi fempre Jium dos 
artigos principais das exportações da Nova 
Orleans. A acácia aç̂ ha-fe em todas as terras 
mais elevadas , e he forte fignal de fer bom 
o terreno. O hibifco encontra-fe em algumas 
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partes do paiz. Entre feus carvalhos tem efta 
provincia o fempre verde, e o \rermelho; he 
bem fabido, que os melhores navios conftrui-
dos na America íaõ os que tem as madeiras 
de carvalho fempre verde , e as pranchas de 
cedro ; e também fe affirma , que o Carvalho 
vermelho da Luifiana he taõ bom , como o 
fempre verde. O freixo , olmo, faia , til, car-
pe, choupo, alamo, &c. faõ os mefmos que 
na Europa. A farça parrilha crefce natural
mente na Luifiaua , e naõ he inferior em qua
lidade á do México. O lupulo creíce natural
mente nas gargantas das terras elevadas. As 
canas crefcem a grande altura ; huma cafta 
dellas chega nos lugares humidos a dezoito 
pés de altura , e á groffura' de hum punho. 
Os naturais fazem delia efteiras , peneiras, 
pequenas caixas, e outras obras. As que naf-
cem em lugares feccos , nem faõ taõ altas, 
nem taõ groffas, porém faõ taõ duras , que 
antes da chegada dos Francezes , os naturais 
do paiz ferviaõ-fe de rachas deftas canas como 
de cutellos para cortar feus mantimei tos. De
pois de certo número de annos as grandes 
canas daõ muita abundância de graõ , que 
alguma coiía íe affemelha á avea , mas tem 
quafi tres tantos de grandeza. Os naturais 
apanhaõ com cuidado eftes graõs , e fazem 
delles paõ , ou farinha para caldo. Efta flor 
de farinha incha tanto como a do trigo. As 
canas depois de darem graõ morrem, e mui
to tempo depois nenhuma apparece no mef
mo lugar , efpecialmente tendc-fe pclio fo
go ás velhas. O canamo crefce r?fi;raln en
te nefte paiz j os tallos íaõ da guffu;a de 
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hum dedo , e de quafi íeis pés de compri*. 
do : faõ exactamente como os noffos em le
nho , folha , e cafca. O linho femeado nef
te paiz chegou á altura de tres pés. NaÕ 
pôde o Leitor ficar mais bem inteirado da 
grande importância defte paiz , que pela pre
cedente recapitulaçaõ de luas producções na
turais. Ver-íe-ha, que as producções de agri
cultura naÕ fallaÕ menos em feu favor. 

O maiz naÕ era fó cultivado pelos índios 
em pequena quantidade para fua íubfiílencia, 
mas também pelos Francezes, como hum ar
tigo de confideravel exportação para as Ilhas, 
que culfivaõ o aflucar : achou-fe que aqui me
drava melhor nas te-rras negras , e ligeiras, 
qu-' nas fortes. Os que começarão a fazer 
plantações delle em matos , cheios de canas 
muito bailas, acharão vantajem no maiz , por 
lhe pagar o trabalho de roçar a terra ; traba
lho fr-mpre mais fatigante, que o de cultivar 
bum lugar já roçado. A vantajem era efta; 
principiavaõ a derrubar as canas em grande 
extenfaõ de terra; defcafcavaõ as arvores em 
roda exactamente até á altura de dois pés. 
Efta operação faziaõ no principio de Março, 
tempo , em que a feiba eftá em movimento 
nefte paiz; perto de quinze dias depois eftan
do as canas feccas , pünha-íe-lhes fogo , e 
queimavaõ-fe, queimando-fe com ellas as ar
vores, ou ao menos matando-as. No dia fe-
guinte femeavaõ o maiz em quadrados apar
tados quatro pés huns dos outros ; as raizes 
das canas, que naÕ eftaõ de todo mortas bro-
taõ novas canas , que íaõ muito tenras , e 
frágeis , c como efte anno naõ crefce outra 
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herva no campo, he fácil mondallo das ca
nas , e defte modo era ufo de novo colher 
tanto paõ , como n' hum campo já cultiva
do. 

O trigo, centeio, cevada, avea, ervi
lhas , e favas de muitas caftas , em parte ne
nhuma do Mundo daõ-íe melhor , que nas 
terras elevadas defte paiz , em todos os lugares 
os Francezes os plantavaõ, e davaõ fem adu
bos muito maior producto , que o que fe dá 
nas terras communs da Europa com muito ef
trume : a temperatura do clima he em ex
tremo própria para o trigo , e naõ fe pôde 
achar terreno , que mais appropriado lhe feja. 
Porém n^ baixa Luifiana em a coita acháraõ 
os Francezes, que de todo naõ medrava. 

O anil era commummente cultivado nefte 
paiz , que lhe he mais favorável , que ne
nhum , tanto em clima , como em terreno: 
as terras altas produzem-no naturalmente. Nas 
Ilhas pelo calor do clima colhem-no quatro 
vezes; na Luifiana fó tres, mas eftas tres co
lheitas faõ de taõ boa qualidade ao menos, 
e produzem tanto, como as quatro das Ilhas. 
Nas particularidades , que antes reteri, fobre 
o anil na Carolina , moftrei, que efta planta 
queria hum marne gordo , profundo , negro, 
e fecco , que com diíficuldade fe pôde achar 
n' outra parte em tanta perfeição, e abundân
cia , como no paiz ao Oriente do Mifliffipi. 
Em nenhuma parte de toda a America Sep
tentrional fe cultivará efte gênero com tanto 
fucceflo, como aqui : as terras fobre^o Ohio 
faõ taõ férteis , porém o clima naõ he taõ 
quente. e apenas tem o calor fufliciente para 
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cultívar-fe efta planta com grande fucceflo. O 
anil he muito proveitofo , tanto ao planta
dor , como á naçaõ ; aflentar-fe-ha por iflb, 
que huma vez povoado efte nobre paiz , deve 
fer efle hum dos feus principais gêneros , e 
que as colheitas aqui feitas animaráõ certa
mente o povo habitante das eítereis , e doen
tias coitas de noffas antigas Colônias a dei-
xallas , e vir-fe eftabelecer aqui , onde feus 
lucros feraÕ mui differentes , e defta forte 
avançará© os interefles da Grã Bretanha tan
to , como os feus próprios. 

O canamo , obíervei antes, que nafce bra-
vio na Luifiana ; mas nas margens Orientais 
do rio, por grande efpaço , encuntraÕ-fe mui 
poucos pedaços de terras baixas , pantanofas t 
e fortes , tais como o canamo quer, por fe
rem as terras em geral elevadas , e feccas; 
eu naÕ duvido, que fe poíía dar muito cana
mo nas terras profundas, e negras, e talvez 
fe feexperimentafle , conhecer-le-hia, que lhe 
naÕ he necefíaria tanta humidade -y mas como 
fobre o Ohió fe acha também canamo eípon-
taneo ; e como o paiz he mais variado, ten
do muitos eípaços de terra baixa , e humida 
fobre hum barro forte , que feriaõ muito ap-
propriados para efta planta, e onde fe fazem 
grandes colheitas do bravio > por cita razaõ 
deve confiderar-fe o canamo como gênero pró
prio para o Ohio , e applicarem-fe as pin
gues , e feccas terras do Miflíflipi para novi
dades , que fó em fimilhantes terras medrao. 

O tabaco he outra planta indigena defta 
parte da America ; os colonos Francezes o 
cultivarão cony tanto fucceflo , que fe foflet» 
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animados por feu governo, cedo poderiaõ ter 
rivaliíado com a Virgínia , e Maryland; mas 
em vez difto foraõ carregados de pezadas ta
xas pelo cultivarem , pondo íe-lhe direitos fo
bre o commercio defte gênero ; o que produ-
ziaÕ era detaô excellente qualidade, que che
gou a vender-fe algum a finco xelins o arra
tel. Efte creícia no paiz em roda do forte 
Ro filia , e nos Yafouz. E ha aqui huma a van
tajem nefta cultura , que fe naõ devia es
quecer: na Luifiana os plantadores Francezes, 
depois de apanharem o tabaco , mondavaõ , 
e limpavaõ a terra , em que fe tinha dado; 
aflim rebentaõ das raízes novos renovos, que 
fe tnanejaõ do mefmo modo, que a primeira 
colheita. Por efte meio tem-fe da mefma ter
ra íegunda colheita , e algumas vezes tercei
ra. Eftas focas, naõ crefcem na verdade or
dinariamente taõ alto, como a primeira plan
ta , mas naõ obílante fazem mui bom tabaco. 
Entre tanto que na Virgínia, e Maryland faõ 
pela lei prohi-bidos de cultivar eftas focas; os 
verões íaõ ahi muito breves , para que tllas 
poflaõ amadurecer, porém na Luifiana íaõ os 
verões duas , ou tres vezes mais compridos, 
por cujo meio fe podem ter n' hum anno duas , 
ou tres colheitas com tanta facilidade , como 
huma na Virgínia. E huma pefloa bem expe
rimentada no commercio do tabaco nos afle-
Íura , que as terras novas no Miflíflipi pro-

uziráõ tres, ou quatro vezes tanto por cada 
braço , que trabalha , como noflas antigas Co>-
lonias. Ifto he perfeitamente coherente com as 
aelhores noticias , que dahi lecc-beiros , as 
quais concordaõ em deícreVer o terreno coma 
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muito pingue, e fundo, de cor negra, ligei
ro , e fecco ; íimilhante terreno he por fua 
profundeza illimitadamente fértil; quando elle 
naõ fôrma mais que huma delgada camada, 
ainda que a fertilidade poffa fer grande por 
algum tempo , com tudo naõ fe daraõ por 
muitos annos fucceflivas colheitas de plantas, 
que gaftaõ , e exhaurem muitos fuccos ; mas 
quando o terreno he , como o do paiz ao 
Oriente do Miflíflipi , que he o mefmo na 
profundeza de tres , quatro , ou finco pés, 
naõ tem o plantador nada que temer. Encon-
traõ-fe nefte território todas as circunftancias 
precifas para medrar huma plantação de taba
co. Primeiramente fer o bom terreno, o que 
mais abunda. Em fegundo lugar haverem ef
paços exteníiflimos de férteis prados, cubertos 
da mais viçofa herva, para manter immenfas 
manadas. Em terceiro lugar huma navegação 
chegada ás terras de tabaco, que admitte em
barcações de quinhentas toneladas. Em quar
to lugar, hum clima muito melhor para efta 
cultura , que o de noflas Colônias , em que 
fe cultiva o tabaco. Se fe confiderarem devi
damente eftas circunftancias , conhecer-fe-ha , 
que quando o commercio do tabaco declinar, 
ou ameaçar decadência , fera hum pafio de 
fabedoria plantallo em hum paiz taõ favorá
vel a efte gênero. 

Póde-fe nefte paiz ter feda na quantidade, 
que a povoaçaô o permittir ; pois fe encon
traõ amoreiras em grande abundância em to
das as terras elevadas. Os bichos da feda gof-
taô muito das folhas das amoreiras naturais 
da Luifiana ; quero dizer das amoreiras mais 
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communs de folhas grandes , porém tenras, 
e de fruíto cor de uva de Borgonha. A pro
vincia produz também amoreira branca, que 
tem as mefmas qualidades , que a vermelha. 
Du Prats faz huma reflexão muito jufta lobre 
o fabrico da feda nefte paiz. « A cultura, 
diz elle, do anil, tabaco , e algodão, &c. 
pôde continuar-fe fem intenupçaõ por fe fa
zer feda , pois nenhuma deftas culturas eftor-
va a outra. Em primeiro lugar os trabalhos 
neceffarios a eftas tres plantas naõ vem a fer 
precifos fenaõ depois d'os bichos da feda te
rem fiado íeus caíulos : em fegundo fuítentar, 
e penfar o bicho da feda naõ requer muita 
fortaleza ; e aílim o cuidado, que fe a ellés 
deve confagrar naõ interrompe outra cafta de 
trabalho, ou quanto ao tempo, ou quanto ás 
pefloas nelle empregadas. Baila ter para efta 
operação huma pefloa , que íaiba fuítentar, e 
p.nfar os bichos; negrinhos de ambos os fe-
xos podiaõ ajudar a efta pefloa, pois para ifto 
pequena habilidade baila ; o mais velho dos 
negrinhos podia mudar os bichos , e pôr as 
folhas; os outros negrinhos apanhallas , eche
ga lias aos bichos ; e todo efte trabalho, que 
naÕ occupa o dia inteiro, dura íómente perto 
de feis lemanas. He por ifto claro que o pro
veito , que íe tira da feda he hum lucro de
mais , tanto mais proveitofo , quanto naÕ def-
via os obreiros de fuás ordinárias tarefas. Se 
fe objedlar , que fe requerem edifícios para 
fe fazer feda com lucro , refpondo , que os 
edifícios para ifto neceffarios cuftaõ muito 
pouco em hum paiz , onde fe pôde ter ma
deira fem a comprar, accreícento mais, que 
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íe podem fazer , e cobrir de barro por algu
mas peflbas da familia , e demais podem Jer-
vir para pendurar-fe o fumo, ou tabaco, dois 
mezes depois de acabados os bichos da feda. 

Ha outra circunftancia , porque as terras 
elevadas defte paiz faõ particularmente pró
prias para a cultura da leda, que he a feccu-
ra do clima. Nas partes marítimas de noflas 
antigas Colônias , as contínuas chuvas faõ 
muito nocivas a efte delicado bicho, que quer, 
tanto como hum homem de conftituiçáõ deli
cada , hum clima bello , e fadio : nelle clima 
a feda he fempre em mais quantidade , e de 
muito melhor qualidade. Efte he hum ponto 
a que fe naõ attendeo baftantemente, mas em 
qualquer tempo que cheguemos a plantar efte 
paiz , conheceremos a grande importância de 
que elle he para a producçaõ da feda. 

O algodão he outro gênero ,. que os Fran
cezes cultivarão com fucce-flo na Luifiana, 
mas que , como outros, nunca chegou a fer 
objecto nacional por falta de mais gente , e 
talvez por falta de encorajamento, o que foi 
devido ao temor de rivalifarem com fuás Ilhas, 
em que cultivavaõ o aflucar, as quais também 
produziaõ grande quantidade de algodão. O 
algodão, que elles aqui cultivavaõ, he huma 
efpecie de algodão branco deStaõ. Efte algo
dão annual da índia Oriental, tem-fe achado 
fer muito melhor, e mais branco , que o cultiva
do em noflas Colônias , o qual he de huma cafta 
vinda de Turquia; ambos elles coníervaó fua 
cor melhor m lavagem, e faõ mais brancos, 
que o algodão vivaz , que vem das Ilhas, ain
da que efte ultimo feja de maior volume. NaÕ 
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he taõ comprido , nem taõ macio , como o 
algodão de leda ( i ) Naõ fe produz de hu
ma arvore', como nas índias Orientais , mas 
de huma planta , e fe accommoda melhor ás 
terras ligeiras, que ás fortes, e gordas ; nas 
terras mais baixas da Luifiana nunca he taõ 
bello , como nas mais elevadas. Pôde plantar-
fe em terras novamente roçadas, e que ainda 
naõ faõ próprias para o tabaco, e muito me
nos para o anil , que pede huma terra bem 
amanhada, como huma horta. As fementes 
plantaÕ-fe em diftancia de tres pés.humas das 
outras, mais, ou menos, fegundo a qualida
de da terra ; o algodoal monda-fe em tempo 
conveniente , em ordem a limpallo das her
vas nocivas ,.e chegar-fe terra frefca ás raizes 
da planta , para íeguralla contra os ventos. O 
algodão naõ precifa fer mondado, nem tantas 
vezes, nem taõ cuidadosamente, como as ou
tras plantas ; e o cuidado de apanhallo he 
emprego dos rapazes incapazes de trabalhos 
mais fortes : quando os capulhos arreberitaõ , 
entaõ fe apanha , e a mais laboriofa parte 
deite trabalho he feparar o algodão dos caro
ços , trabalho efte , que fe tem diminuído 
muito, depois de introduzido o ufo dos moi
nhos. A terra alta , ligeira , e fecca no terri
tório ao Oriente do Miflíflipi he toda admi-
ravelmente própria para efta producçaõ ; e 

Foi. II. F K vi-

( i ) O algodoeiro branco de Sia6 he o irefmo, 
qne o algodoeiro de ftcia , aò menos aíTn o sff.ima 
Bomare , fendo tffm naõ fei tomo o auth r̂ uefta 
obra os faz differentes. T. 
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em matéria de preparação naõ he fomente a 
terra virgem , que fe pôde o primeiro anno 
plantar de algodão ; depois de diminuído o 
Viço do terreno pelo tabaco , ou anil, ficará 
éxceííivãmente próprio para o algodão. Efte 
gênero naõ íe menciona nefte, ou noutro qual
quer caio como próprio para unice emprego 
de alguma Colônia, mas junto com outros de 
maior valor , he huma boa addiçaõ para os 
melhores eftabelecimentos na America ; por
que eu tenho muitas vezes notado , que naõ 
deveria efquecer*íe , que nenhuma Colônia fe 
devia afferrar tanto a hum fó ramo de cultu
ra , que defprezafle os mais; faõ prefentemen
te , e tem fido á muito tempo conhecidos em 
rioffas Colônias de tabaco , os inconvenientes 
de fimilhante conducta , pois nellas por falta 
de outros gêneros, como a feda, e vinhos, 
entrrgáraõ-íe a huma cultura commum , que 
nada produz do que falta na Grã Bretanha. 

A oliveira he na Luifiana commum , e mui
to bella. Os Provençais ahi eftabelecidos affir-
mavaó , que fuás azeitonas davaõ taõ bom 
a*zeite como as de feu próprio paiz. A lafra 
he fempre muito abundante. Efte he hum ar
tigo , que ieria de grande vantajem á Grã 
Bretanha , e de proveito aos plantadores ; e 
nenhuma producçaõ feria hum ramo de cul
tura mais próprio para huma Colônia. Na Ca
rolina , nas coílas, as geadas mátaõ algumas 
vezes grandes oliveiras ; mas eftes extremos 
de tempo nunca fe encontraõ nós elevados, e 
feccos territórios deite paiz. Eftes faõ os prin
cipais- gêneros , que merecem attençaõ pata 
quando ie plantar , e cultivar efte paiz ; vi

nhas , 



( 75 ) 

nhas, feda , anil, tabaco , e algodão , faõ 
mercadorias de valor , entraõ verdadeiramen
te na definição de gêneros de Colônia ; mer
cadorias , que efta naçaõ 9 ou confome ella 
mefma , ou para que podia achar prompta 
venda • e que faõ-de tanto valor, que põeaj 
os-plantadores em termos de poderem com
prar immenfo número de negro? , para aflim 
abraçarem larga, e effectivãmente íua cultura. 
Eu antes moftrei que o clima tanto cm falu
bridade ,' como em delicias, pcíluia todas as 
vantajens , que podiaõ promover os intercffes 
de qualquer ramo de agricultura , objecto de 
grande importância , e de que as Cole mas Bri
tânicas fobre as coitas ein toda a parte , que 
he plana, e areenta, íaõ em extremo faltas. 
A outros xefpeitos íaõ igualmente preciofas 
as vantajens defte paiz. 

Entre eftas naÕ he a menor a abundância 
de gado íilveftre , pois naõ 46 indicaõ a fer
tilidade da terra , mas daraõ, por muitas ge
rações , immenfo fupprimento de carnes, e coi
ros :, as principais efpecies faõ veados, e buf-
falos. Toda a Luifiana contém prodi^iofos ef
paços , quafi que fe podem chamar infinitos, 
de prados cubertos de viçofa, e belliflima her
va, os quaes apenas tem algumas int. rrupçíes 
de floreftas, collinas , ou valles , e fe exten-
dem de finco até dez , ou vinte kgoas : taõ 
immenfos paílos da mais fértil terra n' hum 
clima quente, e bello, onde os invernos pro
duzem tantas fementes , como os verões , dei-
xariaõ com dificuldade de íer pafto de innu-
meraveis manadas; e na verdade achaõ-ie em 
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taõ pfoligiofo número , que efpantaõ todos 
os viajanres, que atraveflaÕ o paiz. 

O Buffalo he quafi do tamanho de hum 
dos noílos maiores \ bois , porém parece mais 
groflo por conta da lã comprida , e annelada 
que o cobre , a qual o "faz parecer á vifta 
maior do que realmente he. Efta lã he muito 
fina , e baila. Levanta-íe hum grande molho 
delia nos hombros , no lugar em que fe jun-
taõ ao pefcoço. O Buffalo he o principal fuf-
tento dos naturais do paiz , e foi-o também 
dos Francezes defde o principio da Colortia. 
A quantidade de cebo , que daõ , he mui 
grande, e feus coiros faõ objecto de naõ pe
quena coníideraçaõ. Os naturais curtem-nos 
com a Ia, como nos informa Du Prats, com 
tanta perfeição , que os fazem mais macios, 
que o noflo buffalo. 

A abundância de veados por todo efte paiz 
he grandilfima , naõ obílante os muitos, que 
conítantemente fe matao : elles faõ os mef
mos , que os veados da Europa : feus coiros 
formaÕ hum dos mais preciolos ramos de com
mercio em todas as Colônias meridionais da 
America, e nefte paiz he ainda maior a abun
dância pelo immenfo eípaço de terra inculta , 
fobre que os veados fe podem efpalftar. Nem fó 
neftes dois artigos , que íaõ naturais ao paiz, fe 
encontra grande abundância , porque todos os 
animais, que fe trouxeraõ de França , e das 
Colônias Inglezas multiplicarão exceflivamen-
te ; os cavailos, vacas, porcos, ovelhas, &c. 
entendo faõ mais baratos que em nenhuma 
de noflas Colônias; naõ deve ifto cauíar ma
ravilha , pois em parte nenhuma'da America 
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fe encontraõ tantos prados naturais. Os fru-
ttos dtfte paiz faõ tantos , como na Caroli
na , porém de melhor fabor, pela lèccura do 
clima; elles tem de mais uvas, ameixas , ma
mões , pecegos, laranjas , limões , figos, ma
çãs, &c. Os colonos Francezes plantavaõ os 
caroços de pecego quafi no fim de Fevereiro, 
e deixavaõ crefcer as arvores expoftas a todo 
o tempo. Ao terceiro anno poder-fe-haõ colher 
de hum pecegueiro ao menos duzentos pece
gos , e o dobro por feis ou fete annos, que 
he quando o pecegueiro morre. Como fe pro
duzem com tanta facilidade os novos pece-
gueiros, a perda dos velhos nada íe fente. 

A final ha a maior razaõ de concluir, que 
o território ao Oriente do Miflíflipi , de que 
agora eftamos de pofle, he hum dos mais pre-
ciofos paizes de toda a America , e que paga
rá bem os gaftos de o povoar , aflim que o 
governo julgar próprio abraçar efte projecto. 
Ve-fe por authoridade refpeitavel , naõ ló de 
hábeis efcritores, mas também de pefloas ain
da vivas, que o viajarão, que o clima he taõ 
bello como os bons do Mundo , igualmente 
favorável á producçaõ de muitos precjolos gêne
ros , e á laude , e prazeres da vida. Que o terre
no iguala em fertilidade a qualquer outro do 
Mundo, ainda que al to, e íecco , circunftan
cias quafi de nenhum valor. Que o paiz abun
da de immenfo Íuftento para gados, e he cu-
berto de muitas manadas de Buffalos, e vea
dos. Que os fructos de varias caftas faõ í-^pe-
riores em abundância , e labor aos de qual
quer outra parte do Continente. Que o anil , 
tabaco, canamo, linho, vinho, íeda, azei
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tonas, e outros preciofos gêneros, fe podem 
aqui cultivar com muito maior fucceflo, que 
nas mais partes da America. Se a iíto accref-
centarmos a navegação do Miflíflipi , e dos 
rios que nelle fe mettem , veremos , que a 
efte paiz nada falta do que pôde contribuir 
a fazello huma fiorente , e rica Colônia. 

Aflim penfo , que fe naõ podem fazer ob
jecções arrazoadas contra a povoaçaô defte 
paiz. A' primeira, viíla póde-fe penlar que de
ve fuítar a efte o eítabelecimento de huma no
va Colônia no Ohio , mas em fe cor.liderando 
-mehcr naõ fe julgará aliim. N'huma circun
ftancia he efte território muito fuperior ao 
Ohio , que he a da Navegação : no Ohio he 
precifo conduzirem-fe por terra os gêneros a 
travéz dos mentes por efpaço de quarenta mi
lhas , o que he huma pezada carga fobre os gêne
ros que naõ faõ deprande valor, em maneira, 
quefe faz neceflario talvez mandallos peloMif-
fiffipi abaixo ; e nefte caio podem os mefmos 
gêneros mandados deite paiz vir a ficar mais ba
ratos no mercado. Nem nós devemos efque-
cer , que o mór gráo de calor no Miflíflipi 
fera mais favorável a muitos ramos de cultu
ra , do que o clima do Ohio , que naÕ he taõ 
quente, e podemos em geral concluir, que o 
valor dos gêneros de todas as Colônias ladias 
fe augmentará á proporção de fua proximida
de á linha. Efta comparação dos dois climas 
àn fó refpeito a certos artigos ; por exemplo , 
anil r algodão , e azeitonas , que para fua per
feita cultura pedem, hum clima mais quente 
que o Ohio , ainda que o anil também ahi 
íe poífa cultivar com proveito. Mas quanto 
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ao tabaco , canamo , Unho , feda , vinho , &c. 
he o Ohio inteiramente igual; e talvez fupe
rior em todas as producções de commum cul
tura , excepto trigo da Índia. Mas por outro 
lado he muito conveniente ao menos povoar 
o Miflíflipi, por formar huma cadêa de. efta* 
belecimentos ao longo das margens defte rio 
até fua juncçaõ cotn a Colônia do Ohio , era 
ordem a forrificar a Colônia de hum lado con
tra os Hefpanhoes , e de outro contra os ín
dios. Os Creeks, Chactaws, Cherokees , e 
ChicafawSj ficariao entaõ inteiramente cerca
dos , e naõ teríamos nada que temer de íèus 
reíentimentos: o fyftema ha muito propofto por 
vários Amerieanos bem Veríados nos negócios 
dos índios , de fuítar todo o fuppnmento de 
pólvora para elles em tempo de guerra , fe
ria entaõ praticavel ; e fem lhes fazer damno 
algum , poríamos nós os alicerces de huma 
perfeita fegurança. 

No calo de fazer-fe fimilhante cftabeleci-
mento , toda a parte importante defte conti
nente , a divifaõ Meridional delle , ficaria 
n' hum eftado de melhoramento para defejar-
fe : a povoaçaô , efpalhando-fe em roda de 
grande extenlaÕ de fronteiras , augmenrar-fe-
hia fem dar a menor caufa de zelo á Grã Bre
tanha , as terras feriaõ muitas , porém muitas 
onde íaõ precifas ; quando pelo contrario pre
fentemente a povoaçaô de noflas Colônias, 
efpecialmente das centrais , eftá apertada ; ef-
palháraõ-fe fobre todo o efpaço , que ha en
tre o mar , e os montes , do que fe ftpiio 
fa?er-fe a terra efcaça , ter-fe plant?do , eu 
concedido toda a que era toa , e achar-fe por 
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iflb o povo em maior número do que preci-
fava fua agricultura , o que he o primeiro 
paffo para as manufacturas, paflb, que a Grã 
Bretanha tem tanta razaõ de temer. Nada por 
iflb fera mais político, que prover fuperabun-
dancia de Colônias para occupar todo efle po
vo , que tem falta de terras em noflbs velhos 
eftabelecimentos ; e podem naõ bailar hum , 
ou dois pedaços de paiz para efte fim ; de-
ver-fe-ha prover de mais para conveniência de 
alguns, e inclinações de outros, e tomar to
das as medidas para informar o povo das Co
lônias , que fe forem fazendo t populofas em 
demafia , que abunda terra em outros lugares, 
e fe concede com facilidade, e em boa conta; 
e fe eftas inducçóes naõ bailarem para diminuí
rem confideravelmenie a povoaçaô, o gover
no deverá por todos os meios foffrer parte 
das defpezas do tranfpor.te. Deveria noticiar-
fe , que eítariaõ barcos promptos em Fort 
Pi t t , ou ainda muito mais acima defde onde 
o Ohio lie navegável , para conduzir todas as 
famílias , fem gado , a quaisquer eftabeleci
mentos , que efcolheflem no Ohio , ou no 
Miflíflipi. Ettas , ou outras fimilhantes medi
das levarão das Colônias centrais, e do Nor
te efte cxceffo de povoaçaô, que tem fido, e 
fera cada dia mais e mais o fundamento de 
fuás manufacturas. Elks r,unca podiaõ eftabe
lecer tais fabricas , em quanto a abundância 
de boa terra n'hum bom clima era t a l , que 
tinha cada homem opportunidade de nella fe 
eftabelecer ; pois em quanto aflim fofle , nin
guém quereria fer obreiro n" huma manufa-
ctura. Conforme eftas idéas , vemos , -que 
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naquellas Colônias, que abundaõ mais de boa 
terra em hum bom clima , íaõ as manufactu
ras de pouca importância , ou nenhumas fe 
achaÕ, o que fuccede nas Colônias , em que 
fe cultiva o tabaco, e nas meridionaes ; mas 
nos eftabelecimentos do norte, onde eftas cir
cunftancias faõ differentes , encontramos mui
tas fabricas. 

Nada pôde fer mais feliz_ que a navega
ção do Ohio até os mentes Apalaches , no 
certaõ do centro de todas noflas Colônias, 
pois por efte meio pôde o povo fó com huma 
pequena , e moderada jornada chegar ao lugar, 
em que a navegação o conduzirá por entre 
efte immenlo efpaço, que podemos para o fu
turo colonizar ( i ) , do qual eftamos agora per
to de povoar huma parte , e eu ainda inflo 
moftrando quanto he conveniente povoar igual
mente as mais. A naõ fer efta vaíla navega
ção , no próprio lugar quafi , que íe podia 
defejar tella, teria o povo muita cifíuuldade 
de chegar aos paizes , onde precilaflemos , 
que fe eftabeleceflem ; mas como tofluimos 
efta grande vantajem , ierá imperdoável nsõ 
fazer ufo delia , cafo que o eftabelecimento 
de novas Colônias naõ tire por fi n cfmo to
do o exceflo de povoaçaô daquellas pn vin
das , em que he taõ neceflario diminuir o 
número da gente. 

Nem a vantajem de arrancar o povo das 
Foi. 11. L Co-

C i ) A palavra colonizar , ainda que naõ Por-
tugueza, he elegante, e enérgica , e pôde btm en
riquecer a língua Portugueia , ainda qusndo rena 
naó lioiiveíTc, como ha, falta de termo equivalente. 
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Colônias do norte fe limita fó a embaraçar 
as manufacturas ; he de mais de grande confe
quencia tirallo de paizes, que nada produzem 
de preço nos mercados*da Grã Bretanha , e 
fixallo em outros abundantes de gêneros de 
alta importância para o commercio , e manu
facturas da mãi pátria : efta individual idéa 
devia fer a pedra angular de todos os regula* 
mentos, e medidas adoptadas por efte paiz nas 
luas negociações com a America ; e fe for 
bem feguída para o futuro , deftruira a peri* 
gofa rivalidade das manufacturas, e commer
cio das Colônias do norte , que ha tanta ra* 
zaõ de temer. 

Se fe povoaffe o paiz nas margens orientais 
do Miflíflipi, e também o que fica ao fui do 
Ohio , haveria tal variedade de terras , clima, 
e producções, que todos os novos vindos, ou 
da Europa ou de noflas próprias Colônias, 
poderiaõ efcolher a cultura , que melhor fou-
befíern , ou de que efperaflemos mais couíide*» 
raveis lucros : poderiaõ fixar-fe no clima mail 
conforme ás íuas confti'uiçÕes , e ter em to
das as mais coiías tal variedade de circunftan
cias entre que efcolher , que feria preciía gran*» 
diflima tentação pira os mover. Ao mefmo 
tempo, que íe accomodavaõ , elles naõ podiaõ 
deixar, fixando-fe aonde quizeffem , de promo
ver em mui fenfivel gráo os interefles da mãi 
pátria. NaÕ fe dilatando íimilbantes medidas, 
teT-fe-hia huma povoaçaô , e com ella hum 
poder fixo na parte mais importante de todo 
efte continente , nefta immenfa navegação in
terior , que le extende defde o Occeano Atlân
tico , «té o Mar do Sul , e delde o Golpho 

do 
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do México até á Bahia de Hudfon : o rio 
Miflíflipi com os feus ramos fe elpalha fo
bre a maior parte , e os lagos com o rio S. 
Lourenço, que íaõ quafi unidos com o primei
ro , airaveítaõ o refto. He-nos de prodigiofa 
confequencia para o futuro lermos lénhores 
defta navegação , e ter primeiro ahi hum po
der fixo, em ordem a conlèrvar em reipeito , 
e arredar os Hefpanhoes de defignios contra 
noflas Colônias. Naõ nos devemos efquecer 
do ciúme , que elles de nós tem nefte paiz , e 
que prefentemente pofluem muito maiores for
ças militares , do que nunca riveraõ os Fran
cezes. He erro imaginar, que os Hefpanhoes 
naõ attendaõ á fegurança de íuas Colônias 
Americanas i ainda que elles tem lempre an
dado atrazados em leu melhoramento , com 
tudo tem fido muito diligentes no que refpei-
ta o poder militar, ifto he , depois da ultima 
paz , porque na cònclufaõ delia , feu exercito 
todo foi enviado da Velha para a Nova Heí^ 
panha , ifto he da Hefpanha para o México r 

e o arranjo da primeira deixado inreiramente 
ás novas levas. Efte paflb foi mui forte , e 
decifivo , e moftrou reíoluçaõ de ferem na 
America mais fortes, do que nunca antes ti
nhaõ fido : he por efta razaõ , que devemos 
ter particular attençaõ em fortificar noflos ter
ritórios no Miflíflipi, e cumpre fazer ifto povo-
ando-os, em vez de confervar todo o paiz em 
taõ de feltrada condição, como eftava hum íe-
culo antes de o deícobrirem os Francezes. 

As forças , que tinha o General 0 'ReilIy, 
quando tomou poffe de Nova Orleans , eraõ cin
co mil homens de tropas regularei , com hum 

L ii bom 
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bom trem de artilheria , e todo o neceflario para 
hum pequeno, mas bem provido exercito. Elles 
tem ahi mantido eftas forças ; ellas íaõ muito 
íuperiores a tudo que temos na Florida Oc
cidental, e fobre o Miflifftf>i ; noflo governo 
por iflo deve ter tento nefta parte do Mundo, 
e naõ fó ter fufficientes forças militares nos 
fortes, e chalupas armadas no r io , mas ain
da huma cádea de populofos eftabelecimentos 
para cortar toda a poflíbilidade de communi-
caçaõ entre os Hefpanhoes , e Índios ao Orien
te do Miflíflipi ; ponto efte , que pôde para 
o futuro fer de mui grande confequencia. 

to to to * to to to to to to to to to to to to to to to 
C A P I T U L O XXViII. 

4 

O S I L L I O N E Z E S . 

Paiz dos Illionezes , Clima , Terreno , Pro
ducções , bnportancta defte territó

rio , Objervações. 

P Aiz dos Illionezes chamo eu todo o terri
tório ao noroefte do Ohio , que le exten-

de de ambos os lados do rio Illionez exacta
mente até o lago Michigan , e o rio de S. 
Jofé , os eftabelecimentos feiros pelos Fran
cezes no rio Myamis ; mas em particular o 
paiz ao Oriante do Miflíflioi entre o Oh io , 
e o no Illionez , até á diftancia de quafi cem 
milhas do primeiro. Efte território tinha en
tre os Francezes o nome geral de paiz dos 

Illio-
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Illionezes. Merece attençaõ nefta obra , pri
meiro porque eftamos de poffe de rodos os 
eftabelecimentos nelle feitos pelos Francezes , 
e naõ obílante lhes faltar todo o governo, 
excepto o dos Officiais commandantes de nof-
íos fortes , tem-fe augmentado confideravel-
mente pelos povoadores vagos de noflas Co
lônias : e iegundo , porque a grande riqueza 
do terreno , e fertilidade do clima chamarão 
daqui por diante tantos habitantes , que lera 
fummamente neceflario formar-fe algum go
verno civil. As relações públicas dadas defte 
paiz naõ íaõ numeroias , mas aflim como faõ , 
faò muito conformes humas com outras , e 
também com a informação particular, que re
cebi de oíKciais , com quem converíei , que 
nefte paiz fizeraõ confideravel refidencia. 

Charlevoix , que o atraveflbu , deo de dif-
ferentes partes fuás algumas ligeiras deferip-
ções , as quais nos daraõ delle huma boa 
idéa : elle entrou para efte paiz pelo lago 
Er ié ; o paiz, que fica fobre efte lago, ainda 
que fe naõ inclua no Illionez , he todavia taõ 
vifinho , que merece aqui nofla attençaõ. Do 
efpaço no ponto muito ao fui defte lago, fal
ia elle do modo feguinte. « Eu corria ao lon
go das coitas de hum encantador paiz , occul-
to de quando em quando por mui defagrada-
veis profpectr:, que todavia naõ íaõ de gran
de extenfaõ. Em qualquer parte, que íaltaffe 
na praia , ficava encantado pela belleza , e 
variedade de huma vifta , que era terminada 
pelas mais nobres floreftas do Mundo inteiro. 
Accrefcente-íe a ifto , que todas fuás partes 
fervem de aves aquáticas; naõ poflo dizer fe 

os 
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os matos tem caça em igual profufaõ ; mas 
fei bem , <jue ahi ha prodigiofa quantidade de 
Buffalos. Se fempre navegafíemos, como en
taõ , com ar iereno, no clima o mais encan
tador , e fobre água taõ clara como a da mais 
pura fonte ; fe eltiveílémos certos de encon
trar por toda a parte íeguros , e agradáveis 
lugares , em que paflar a noite , e onde po
díamos gozar do prazer de caçar a pouco cuf-
to , refpírar á nofla vontade o ar mais puro, 
e gozar do profpecto dos mais bellos paizes 
do Univerfo , feria poffivel, que nos tentafle-
mos a viajar até os fins de noffos dias. >» 

Do paiz entre os lagos Erie , e Huron , 
diz elle , « pertende-fe que efta feja a mais 
bella parte de todo o Canadá; e realmente, 
fe podemos julgar por apparencias, a nature
za parece naõ. lhe ter recufado nada, do que 
pôde fazer hum paiz aprazível ; tezos , pra
dos, campos, altas floreftas, ribeiros, fon
tes , rios, e tudo taõ excellente em feu gêne
ro , e com taõ feliz miftura , que igualaõ os 
mais fantafticos defejos ; as terras todavia naô 
faõ todas igualmente próprias para toda a caf
ta de graõs, porém as mais dellas faõ de ma-
ravilhofa fertilidade , e vi algumas produzirem 
bom trigo dezoito annos feguidos fem algum 
adubo ; e demais rodas ellas fervem para al
gum ufo particular. As Ilhas no canal entre 
os dois lagos parecem poftas de propofito pa
ra prazer do proípecto ; o rio , e lago abun-
daõ de peixe o ar he puro, e o clima tem
perado , e extremadamente fadio. Ahi creícem 
limoeiros ao ar livre , cujo frueto em figura , 
e cor, lie afíemelha aos de Portugal, porém. 

/he 
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he mais pequeno , e de fabor defagradavef. 
De ambos os lados do canal diz-fe que o paiz 
conferva fua belleza por dez legoas para ci
ma ; partadas as quais fe encontra menor nú
mero ds arvores fructifèras, e menos prados ; 
porém depois de andar cinco, ou feis mais, 
inclinando-fe ao lago Erie para o fudoeíle, 
defcobrem-fe immeníos prados , extcndendo»-
fe aflima de cem legoas por toda a parte, on
de fe cria-õ immenfas quantidades defles Buífa-
los, de que tenho feito mençaó -mais de hu
ma vez. Doze, legoas fora defte canal antes 
de fe chegar ao lago Huron, fica huma aldea 
de índios Mifíiflaguy , íituada n" hum fértil 
terreno , á entrada de tres magníficos prados , 
e na mais encantadora fituaçaõ, que pôde ha
ver, continuando o paiz fempre aprafivel pe** 
Io efpaço de doze legoas inteiras. He efte 
hum nobre leito taõ eílreito como huma li* 
nha , e bordado de altas floreftas , entremea
das de formofos prados , com muitas Ilhas 
difperías por huma , e outra parte , das quais 
algumas íaõ confideravelmente grandes. Do 
território fobre o rio de S. Jofé , falia elle 
do modo feguinte. « O rio de S. jofé tem 
mais de cem legoas de curfo , nafcendo em 
pequena diftancia do lago Erie ; he navegável 
oitenta legoas , e quando fui embarcado até 
0 forte, naõ vi mais, que excellentes terras 
ttíibertas de arvores de prodigiofa altura. O 
tabaco crefce aqui'mui bem , e fazendo con
veniente efcolha de terreno pod-emos ler hu
ma exceílentifíima cafta delle. 

Caminhando ao Sal pelas margens do Hua-
kiki, que fe mette no Illionez , obferva elJe , 

que 
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que *< perto de cincoenta legoas do nafcimeni 
to deffe rio , o paiz faz-íe bello , confiando 
de prados fem limites , onde fe vem paffar 
Buffalos em manadas de duzentos , ou trezen
tos. Quando o Huakiki fe junta ao Illionez, 
torna-ie efte ultimo hum formofo rio ; naõ 
cede cm largura a qualquer de noffos rios da 
França , e poflo aflegurar-vos , que naõ he 
poífivel ver paiz melhor , e mais formofo, 
que o que elle rega. Antes de chegarmos ao 
lago Pimiteouy atraveífamos hum encantador 
paiz , e fomos ter a huma aldea dos Illione
zes , na extremidade defle lago ; nada íe pô
de encontrar mais aprazível do que fua fitua-
çaõ ; fica-lhe fronteira a vifta de huma bellií-
iinu fljrefta, que eftavã entaõ adornada com 
toda a variedade de cores, e por detraz hum 
plano de immenfa extenlaõ, cercado de mato. 
O lago , e o rio fervem em peixe, e as mar
gens de ambos em caça. Do lago até o Mif-
filüpi he o rio Illionez , tanto em largura co
mo em profundeza, igual aos maiores rios da 
Eumpa. Depois de navegar cinco legoas pelo 
Miflíflipi chegamos á boca do Mifloury. He 
efta a mais b-lia confluência de dous rios, 
que creio ie pôde achar no Mundo inteiro , 
pois cada hum delles tem perto de meia le-
goa de largura *. mas o Mifloury he em ex-
ceflo o mais rápido dos dous, e parece entrar 
no Miífiflipi, como hum conquiftador, acar
retando a travéz de feu leito ao lado oppofto 
fuás brancas agms , fem ferem mifturadas 
com as do Miflilfipi ; porém depois commu-
nica efta cor ao Miflíflipi, que daqui em dian

te 
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te nunca a perde, mas fe arremeça com pre
cipitação ao mar mefmo. 

Perto do Forte de Chartres tem os Fran
cezes vários eftabelecimentos , e vivem em 
muita abaftança : femeaõ t r igo , que feda mui 
bem , e tem gado vacum , e aves cazeiras. 
As margens do rio faõ fummamente eleva
das , em maneira que as águas algumas vezes 
fobem a vinte e cinco pés , mas raras vezes 
trasbordaõ de lua madre. Todo efte paiz he 
aberto, confiando de vaftos prados , d' até a 
extenfaõ de vinte e cinco legoas , entremea
dos de pequenos matos de preciofiflimas ar
vores. Saõ aqui eípecialmente communs as 
amoreiras brancas ; porém maravilho-me que 
os habitantes confintaõ derruballas para conf-
trucçaõ de fuás cafas , mormente havendo fuf-
ficiente quantidade de outras arvores igual
mente próprias para efte fim. O paiz inteiro 
daqui até Kaícafquias , e em roda delle , he 
muito fértil ; he capaz de fer o celleiro da 
Luifiana , a qual pôde fornecer de trigo em 
abundância , ainda que fofle povoada até o 
mar. O terreno he naõ fó fummamente pró
prio para trigo , porém demais diíio a nada 
ie nega do que he neceflario , ou útil pata a 
vida humana. O clima he em extremo tem
perado, demorando aos 38 gráos 39 minutos 
de latitude feptentrional. Multiplicar-le-hiao 
aqui maravilhofamente o gado, e ovelhas, e 
ainda fe poderiaõ domefticar os Buffalos fra-
vios, e tirar-fe grandes vantajens do corrn er-
cio de fua lã , e coiros e de fuás carne? pa
ra fuftento dos habitantes. Sentem-ie algumas 
vezes geadas, que faõ muito fe veras , o rio 

Foi II. M •"> 
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no ultimo inverno fe gelou de tal modo , que 
o povo o atraveflava em carroças, naõ obílan
te ter nefte lugar meia legoa de largura , e 
fer mais rápido, que o Rhone. He ifto ainda 
mais maravilhofo , pois pela mor parte, ex-
ceptuando algumas poucas, e ligeiras geadas 
occafionadas pelos ventos Nortes , e Noroeí** 
tes , he nefte paiz o inverno apenas fenfivel ; 
as folhas cahem nefte lugar mais cedo, que 
na França , e naõ começaõ Na brotar antes 
de quafi fim de Maio , naõ obílante nevar 
aqui rariflimas vezes, e ferem , como já ob-
fervei, os invernos exceflivamente temperados. 
Qual pôde fer a caufa defte atrazamento da 
primavera; quanto a mim naõ vejo outra mais r 

que a efpeftura das floreftas , que embaraça a 
terra de receber do Sol o calor baftante para 
fazer elevar a leiba. No Cabo de Santo An
tônio vi as primeiras canas, JJ 

Reíòlvi-me a fazer eftes longos extractos 
de Charlevoix , por ter fempre fido íua au-
thoridade eftimada com juítiça , e ter dado 
efta rclaçaõ muito tempo antes de ficar o paiz 
fujeito á Grã Bretanha : ainda que fó toque 
certas circunftancias do terreno , e clima , co
mo quem lb o viajou , mas naÕ refidio nefte 
paiz , todavia do que diz podemos vir a co
nhecer , que ambos faõ excellentes , que o 
terreno he fértil em tabaco , e gêneros de 
commum cultura, particularmente t r igo; que 
as floreftas faõ humas das mais bellas do Mun
d o ; os paílos de illimitada extenfaõ , e cheios 
de Buffalos ; que o ar he puro, e íadio, e o 
clima em tudo temperado , e agradável ; ul
timamente , que a bcileza de muitos retalhos 
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defte paiz he tal , qual a pôde dar a mais 
bella uniaõ de matos, águas, tezos, e val
les. 

Muitas poíteriores relações confirmaõ eftas 
particularidades. Quando Charlevoix ahi elta-
va em 1721 , os Francezes tinhaõ apenas prin
cipiado a cultivallo , porém paflado efte perío
do fizeraÕ grandes progreflbs; de feiçaõ, que 
na paz de 1762 tinhaõ huma bella , e bem 
povoada Colônia perto de Kafcafquias, e do 
Forte de Chartres, e também muitos eftabe
lecimentos fóbre o rio Myamis , habitados 
principalmente por emigrados do Canadá : ai* 
guns delles venderão íeus effeitos , e retirá-
raõ-fe na conclufaõ da paz, mas a mor par
te ficou fob o governo Britânico; nem o paiz 
defcahio depois , a pezar de naõ haver nelle 
governo eftabelecido, mais que o dos oficiais 
commandantes das guarnições dos fortes. 

Mr. Pownal , em fua AdminifiraçaÕ das 
Colônias , fundado em mui boa authoridade, 
refere humas poucas de particularidades con
cernentes ao paiz dos Illionezes. « Efte paiz, 
diz Charlevoix em 1711 , virá a fer o cellei-
ro da Luifiana ; e em 1746 vemollo fer aflim 
actualmente , porque nefte anno enviou á No
va Orleans cincoenta toneladas de flor de fa
rinha ; em 1747 achamollo bem fornido de 
provisões , e tendo boas colheitas ; e n' huma 
carta de Monf. Vandreuil , em 1748, temos 
huma relação de feu producto , e exporta
ções ; flor de farinha , trigo, toucinho , pre-
füntos tanto de varraõ, como de capado, carne 
de porco (algada , e de vaca bravia , cera de myr-
to , algodão , cebo , couros curtidos , tabaco , 
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chumbo , cobre , alguma pequena quantidade 
de ia de Buffdo , caça de montaria , aves ca-
zeiras gordura de varraõ , azeite , couros crus , 
e algumas pelles groffeiras para forros; e ve
mos huma communicaçaõ regular eftabelecida 
com a Nova Orleans por comboys , que vem 
annualmente no fim de Dezembro , e voltaÓ 
o mais rarde por meado de Fevereiro. >> 

As noticias particulares , que tive defte 
paiz , confirmaõ os precedentes artigos da re-
laçíõ , e miniltraõ-nos a maior razaõ para de
cidirmos, que he hum dos melhores, e mais 
acra laveis da America; efpecialmente em tu
do que diz relpeito á abundância , e prazeres 
da vida , e a todas as producções de cultura 
commum , no que , creio , naõ cede a parte 
alguma do Mundo. Quanto a gêneros de com
mercio próprios para os mercados da Grã Bre
tanha , naõ lhe faltarão certamente , huma 
vez que as vantajens do clima fejaõ a efte ref-
peito ajudadas de algum modo pela habilida
de , e induftria dos plantadores. Pôde lem 
dúvida aqui produzir-fe tabaco em quantida
de e igual na qualidade a outro qualquer : 
o paiz eftá, pela mor parte, na melma lati
tude , que a- Virgínia , e Maryland, tendo 
demais a vantajem de hum clima mais regu-

,lar, e inverno menos fevero. Charlevoix ex-
preffamente diz , que os invernos faõ excefli-
vamente temperados ; na Virginia pelo con
trario faõ comm.ms nimias , e penetrantes 
geadas: porém em toda« noflas Colônias me
ridionais, e centrais a? partes marítimas ficaÕ 
expoftas a mais gráos de calnr, e frio, que 
o certaõ. A navegação do Miflíflipi fará pro
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veitofa a cultura do tabaco. O vinho pôde 
também fer hum gene o de muito lucro para 
efte paiz, o clima he-lhe perfeitamente accom-
modado, e em todo o território faõ communs 
tractos altos feccos, e montuofos : a nave
gação fera igualmente favorável ao producto 
deite paiz. A feda he outro gênero , que le 
fará indubitavelmente em muita quantidade, 
huma vez povoado o território , pois a fafu-
bridade , e temperatura do clima naõ pôde 
deixar nefta latitude de convir admiravel-
mente ao bicho da feda , e as amoreiras 
faõ muitas por todo elle. N ' huma palavra 
naÕ lhe desfallece artigo algum , que pofla 
fazello huma preciofa Colônia , e huma vez 
povoado ver-fe-ha ler para efte reino da im
portância , de que já experimentamos ferem 
os que pofluem producções de commercio. 

CA*-
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C A P I T U L O XXIX. 

J A M A I C A . 

Clima , Terreno , Producções , Cultura do 
ajfucar , Defpezas , ProducJo , Lucro, 

Obfervações, Outros gêneros, Efia~ 
belecimentos , Notáveis exemplos 

de benéficos melhoramentos, 
Obfervações. 

A Efpantofa importância , que fe tem dado 
á cultura da cana de aflucar; he talvez 

hum dos mais extraordinários exemplos dos 
eff.-itos da agricultura , que o Mundo tenha 
produzido , e moftra mais claramente que ne
nhuma outra circunftancia, em que confifte a 
verdadeira , e benéfica natureza das Colônias: 
o lucro, que efta naçaõ tira de fuás Ilhas das 
índias Occidentais , devia mais que tudo fa-
zelia attenta a todas as particularidades da 
cultura da cana de aflucar. Como a Jamaica 
he nofla principal Colônia para efta produc-
çaõ, ferei mais miúdo em minha relação, do 
que na deícriçaó das outras Ilhas , das quais 
fó mencionarei as circunftancias, em que dif-
ferem deffa Ilha. 

A Jamaica fica entre os 17, e 19 gráos de 
latitude feptentrional, pelo que lie fácil julgar, 
que o clima he demafiadamente quente : na 
verdade o Sol pafla directamente fobre fuás ca

be-
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becas , e na força do veraõ faria o ar muito 
abafado para a refpiraçaõ , a naÕ ferem os 
Ventos gerais , e virações de terra , que re-
frefcaõ , eesfriaõ o ar. Todavia com efla van
tajem , de que a Jamaica goza em commum 
com o^refto das Ilhas , o clima he em geral 
perniciòfo ás conftituições Earopeas. O dema-
fiado calor naõ he taõ grande inimigo , como 
a humidade , e lentura, que o acompanha : è 
podemos em geral notar , que he efta a cir
cunftancia , que em todas as latitudes , mas 
efpecialmente nas quentes, decide da falubri
dade de hum paiz. Hum ar fecco , e puro , 
qual fe encontra nas coitas collinofas , ou 
montanhofas, fem pântanos, ou pauis, com 
quanto feja debaixo da linha , he fempre ía-
áio ; mas quando hum Sol meridiano fe une 
com hum terreno podre , e encharcado , em 
que ficaõ eftagnadas as pezadas chuvas , he 
entaõ impoflivel ler hum paiz toleravelmen-
te fadio. O povo da Jamaica lamenta-fe de' 
feus trovões , e relâmpagos, de fuás tempef-
tades, e furacões , os últimos faõ na verdade 
mui fatais a feus interefles ; mas a attender-
fe fó á faude , devia confiderar-fe como cir
cunftancia ainda mais fatal hum efpaço de 
terra baixo , e pantanofo , onde íe eftagnaõ 
as chuvas. O grande mal do clima he fua 
lentura , que unida com o calor , produz a 
numerofa lifta de fatais doenças , qué faõ com
muns nefta Ilha ; o que faz em extremo ne-
ceffaria a cautella na dieta , e modo de vi-
ve"r , e he mais que fatal por caufar efía ni-
«lia languidez de corpo , e oppreflaõ de ef
pirito , que faz os habitantes íoffrerem mais 

1 u e 
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que a morte em metade de fua exiftencía. 
N'huma palavra o clima da Jamaica he tal , 
que fó a eiperança de riqueza pôde induzir a 
hum Inglez a nelle fe eftabelecer. Todavia 
ifto tem fua excepçaõ nos efpaços collinofos, 
que juntamente com as montanhas y faõ para 
hum clima quente aflaz fadios. 

A Ilha he inteiramente livre de geadas, 
e neve , nem nella ha tempo , que íe poífa 
chamar frio : naõ ha propriamente nem inver
no , nem verão , pois as arvores nunca perdem 
fuás folhas ; a única diftincçaõ de eílaçaõ he 
a das chuvas, as quais cahem em Julho , Agof-
to , e Septembro , mas principalmente em 
Agofto. Tem-fe também algumas chuvas pe-
zadas em Maio , e Outubro , e algumas ve
zes acerta de vir em Janeiro huma eílaçaõ 
(ifto he huma chuva) Os feus furacões Íaõ 
nimiamente terríveis ; em alguns delles o ven
to he taõ furiofo, e chega a tal auge em pou
cos minutos , que todos os obítaculos fogem 
diante delle; arvores de immenfo volume faõ 
defarreigadas , e arremeffadas como palha, 
pafleios inteiros de arvores defaparecem n'hum 
momento , edifícios , ainda que folidamente 
confti uidos de pedra , e com os muros da groffu-
ra de muitos pés, feitos de propofito para refif-
tir a eftes terríveis pés de vento , faõ deftrui-
dos n' hum momento; n'huma palavra, a fu-
perficie da terra fica verdadeiramente nua, 
tudo he varrido com irrefiítivel violência : pô
de facilmente imaginar-fe , que as canas , e 
outros .objectos de cultura Çaó os primeiros, 
que faõ arrebatados. Eftas terhpeftades de 
ventania naõ faõ todas de igual yiolencia, 

nem 
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nem de huma vez íe extendem por granò*e 
efpaço de paiz ; algumas vezes efcapaõ edifí
cios conftruidos com muita fortaleza , outras 
tudo cede, e arruina-fe. 

A Jamaica tem perto de cento e quaren
ta milhas de comprido, e feflenta de largo, 
e contém ao redor de quatro milhões de acres. 
Mas a maior parte delles naÕ eftá repartida 
por proprietários , e mui pequena poiçaõ he 
cultivada. A face do paiz he fummamente va
ria.. Ao longo do meio da Ilha, de Oriente 
aOccidente, corre huma vafta cadea de mon
tanhas , chamadas as Montanhas Azuis: ellas 
occupaõ quafi ametade da Ilha ,pois fe exten
dem em varias cordilheiras, humas mais altas 
que outras , com fundos valles entre íi ; e 
n'alguns lugares encontraÕ-fe planícies de ef-
pantofa fertilidade , inteiramente cercadas de 
rochas, e precipícios. As colunas faõ todas, 
ou de rocha , ou de barro tenaz , e duroj 
tudo he acarretado aos valles pelas torrentes, 
cafcatas , e catadupas , que Íaõ numeiofas , 
ou em geral pelas pezadas chuvas; aflim todas 
as terras mais baixas faõ hum torraõ folto, e 
friavel , prodigioíamente fértil : como a falta 
de eftradas , e de navegação embaraça fua cul
tura , faõ em geral cobertas de belliflima her
va , mas algumas eftaõ erri matas. Muitos dos 
tezos , e mefmo rochedos , ainda que appa-
rentemente íem terra, eftaõ cobertos de gran
des , e direitas arvores de varias caftas pró
prias para madeiras ; de feição , que íe naõ 
pôde enxergar viíla mais nobre, e encantado
ra, que a das montanhofas icenas, foimadas 
ufualmente de grande miftura de rochedos, 

Foi. llf N moa-
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Montanhas, matos, e catadupas, com brilhan
tes valles da mais bella verdura. O paiz def
de as coitas até ás collinas he variado , po
rém geralmente coníla de matos, pauis, pân
tanos , paílos , ou prados, e plantações cul
tivadas ; muitos pedaços faõ areentos , mas 
nenhum ha , que naõ produza efpontaneamen-
te hum , ou outro gênero , o que accrefcenta 
a riqueza dos proprietários , exceptuando-fe 
na verdade alguns pauis ainda naõ feccos, que 
faõ totalmente inúteis. 

Entre as producções defta Ilha podemos 
contar o aflucar, cocos, anil , pimentas de 
cheiro , canella bravia, café, algodão, ta
baco , amoreiras dos tintureiros , farça parri-
lha, caífia , tamarindos, páo de fangue , ou 
vermelho , páo campeche , guaiaco , cochoni
lha , mahogany, mançanilha, raiz da china, 
baonilhas, &c. Entre eftes artigos , o que 
principalmente merece fer agora noticiado, he 
a cultura do aflucar. 

A cana de aflucar he huma cana liza , e 
com nós , de cor amarella brilhante tirante 
para verde. Seu tamanho varia fegundo o ter
reno , cultura , &c. mas a altura, a que che-
gaõ , he geralmente de quatro até oito pés, 
poflo que em alguns terrenos naõ fubá aci
ma de dois, ou tres pés; n'outros porém al
gumas vezes as vemos elevar-fe a nove, dez, 
ou mais. Nas Ilhas Francezas , diz-nos La-
bat, que fe tem villo canas do comprimento 
de vinte e quatro pés , naõ entrando o topo, 
e o nó debaixo , e que cada huma pezava 
vinte e quatro arrateis. As maiores canas íaõ 
da groflura de tres , ou quatro pollegadas, 

po» 
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porém geralmente naõ paffaõ de huma polle-
gada. 

Propagaõ-íe por olhaduras ( i ) ; cortaõ-
fe dos topos das canas hum pouco abaixo das 
folhas mais de cima, pedaços do comprimen
to de quinze até dezoito pollegadas : quantos 
mais nós, ou olhos tem , melhores faõ ( 2 ) . 
O tempo de as plantar he principalmente em 
Agofto , por fer a força da eftaçaõ chuvofa ; 
mas pôde também fazer-íe em Septembro, 
e Outubro , e mefmo até Janeiro , e Feve
reiro , porém naõ mais tarde. Antes de con
tinuarmos com a cultura , defereverei os ter
renos , que ordinariamente fe efcolhem para 
huma plantação. 

Na Jamaica o melhor terreno para aflu
car he a terra vermelha de tijolo , mas naõ 
barrenta ; a terra preta fobre barro he excel
lente ; todas as terras foltas , e friaveis , fe-
raõ mui próprias ; feu valor he proporciona
do á humidade que contém; os pântanos iecr 
cos, os pauis, e lamaçais, de que fe efgo-
tou toda a agoa , faõ freqüentemente accom-
modados a efta planta. Mas f.ja-me permitti-
do em geral notar , que a efcolha de terrenos 
por hum plantador de aflucar he muito fimi-

N ii lhan-

( 1 ) Affim chama6 no Brazil os pedaços de car 
nas, que fe plantão. T. 

( 2 ) No Brazil naõ fe fervem fó de o'haduras 
cortadas dos topos das canas : todo o tronco íe di
vide em pedaços, que tem mais , ou menos nós, e 
dos nós partem 03 novos gomos ; efíeŝ  pedaços 
affim cortados aaÕ faõ nada inferiores aos que fe tir 
xaõ do topo. 
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lhànte á de hum bom grangeiro Inglez j de 
modo , que a boa terra he a mefma em to^ 
dos os paizes ; o mero barro compacto naõ 
lêrve para hum, nem para outro ; mas todos 
os marnes faõ excellentes; o cafcalho afpero, 
e humido he por ambos rejeitado ; as áreas 
foltas em hum clima quente faõ peiores, que 
em Inglaterra; a terra preta em toda a parte 
he excellente; e os lamaçais , e- pântanos fec-
cos , qu mdo fe achaÕ , faõ geralmente fér
teis : aflim no julgar dos terrenos em diffe-
rentes paizes naõ ha efle mifterio , que mui
tos nos quereriaó perfuadir. As terras mais 
magras na Jamaica , aflim como na Inglater
ra , precifaõ fer ajudadas de eílercos , e ou
tros adubos, e as melhores daõ colheitas pro
porcionadas ao amanho, que tiveraõ. Os ter
renos mais pingues faõ os matos virgens , os 
quais depois de roçados, e fe lhes deitar mui
ta caliça queimada, tornaÕ-fe por muitos an
nos inefgotavel fundo de fertilidade , e rique
za para o plantador; mas na Jamaica os ma
tos , que ficaõ vifinhos do mar para os tranf-
portes , eftaõ pela mor parte já tomados , e 
roçados; pois, faltando efte requiíito, o mais 
pingue terreno naÕ cobrirá as defpezas da 
cultura. 

Quanto á preparação da terra , lavra-fe, 
e alimpa-fe das hervas ; a primeira coifa íê 
faz á maõ com a enxada , e fe repete até íe 
deftroirem as hervas todas; a peior he a Wi-
the ( i ) , que como a gramma na Inglaterra 

tem 

( i ) Naõ fei que cafta de graminea feja a Wi» 
the., o author naõ a dçfcrcvc. T. 
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tem tal propriedade vegetativa, que © menor 
pedaço deixado em terra crefce , e multipli-
ca-fe muito deprefla ; trepa pelas canas , e 
fuffoca-as. Devem também deftruir-fe as raí
zes das arvores , fe forem de cafta , de que 
brotem ladrões, ou vergonteas ; ifto fe confe-
gue queimando-as, ou chamufcando-as : naõ 
tem porém elles o cuidado de deftruir outras 
raizes, porque como a terra fe lavra com a en
xada , naÕ he neceflario tirar os obílaculos, 
que poderiaõ embaraçar o arado. Se a terra , 
que querem plantar he terra virgem , ou de 
enuito vigor , naõ a eílrumaõ , mas tendo 
á muito tempo eftado plantada em canaveal, 
ou defprezada, e emconfufaÓ, faõ entaõ ne
ceffarios amplos adubos. No preparar o ef
terco faõ os melhores grangeiros do Mun
do , e julgo dever-fe ifto á difficuldade de o 
haver ; em Inglaterra , onde os invernos fa-
cilitaõ aos bons lavradores fazer quanto efter
co querem , he ifto muito defprezado ; mas 
na Jamaica, onde naõ tem inverno , e onde 
o calor do Sol he em geral grande obítaculo 
para efta obra , faõ forçados a fer infatigaveis 
no trabalho, ou nada effeituariaõ. 

O refugo das canas íerve-lhes para cama i 
e füítento para o gado *. daÕ-fe nas cortes ao 
gado os topos das canas , e folhas de milho, e 
ahi eftragaÕ quanto baila para lhes fazer ca
ma ; elpalha-fe primeiramente fobre a corte 
huma efpefla camada de marne, ou terra, ge
ralmente de marne , e fuftentando nella mui
tos cavailos, burros , mulas , vacas, bois, e 
porcos, com o feu efterco , e ourina , e eftra*-
go de íuftento accreícentaõ elles outra cama

da. 
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da fobre a de marne; e augmentaõ prodigio-
famente o efterco. Conduz-fe entaõ mais mar
ne , e trata-fe o gado do mefmo modo; e af-
íim fucceflivamente até fe ter neceflario para a 
plantação , e entaõ leva-fe o gado para ou
tras cortes , e revolve-fe o efterco , e miltu-
ra-fe mui bem , depois do que ficará em pou
co tempo prompto para fe acarretar para ufo. 
Efte penfo do gado dura todo o anno. 

Devo notar, que efte íyftema merece uni-
verfal imitação em todos os paizes ; naõ he 
claro até que ponto fera conveniente no ve
rão fuítentar nas cortes o gado gordo , mas 
quanto ao magro , como os bois de carro, 
cavailos , vacas, todo o gado novo , porcos, 
&c. fera ifto fem dúvida em extremo próprio : 
deveriaõ acarretar-fe para os pateos das gran
jas marne , greda, Ieiva , ou terra , como na 
Jamaica , e difpor-fe em camadas iguais ao 
redor delles ; fobre ellas fe deveria pôr toda 
a palha, que os grangeiros daõ a feu gado; 
e no veraõ continuar-fe-hia efte fyftema fuf-
tentando-o com gramas , ou trevo , &c, fega-
do , e dado frefco nas grades das mangedou-
ras; fegundo efte plano feu fuítento avançaria 
mais, que pelo methodo commum, e teriaõ 
os grangeiros quatro tantos da quantidade de 
efterco, que agora tem. A neceflídade obriga 
aos plantadores na Jamaica a feguir efte me
thodo , do qual, a feguirem-no , tirariaõ os 
grangeiros da Grã Bretanha as mefmas gran
des vantajens. 

Quando fe fazem as plantações em bar
ro , ou terreno compacto em demafia , mií-
turaõ área com o efterco, acarretando-a , e 

for-
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formando camadas delia nos currais, ou cor
tes, do mefmo modo, que do marne ; e va
rias vezes fe tem experimentado bons effeitos 
defta miftura. Ufa-fe com cuidado das cinzas 
de todos os vegetais queimados, e diz-fe que 
feus effeitos faõ grandes. 

Depois de aflim preparada a terra , mar-
ca-fe, e fazem-fe buracos em fileiras rcgula-
res para receberem o efterco , e nelles fe plan
tão as canas. Efte trabalho chama-fe fazer co
vas (ho l ing) : os methodos ufados naõ faõ 
todos os mefmos, nem também as diftancias. 
Alguns fazem as covas , ou buracos fepara-
dos huns dos outros quatro , ou cinco pés, 
ou quatro para perto de cinco, e põem duas, 
ou tres olhaduras em cada buraco ; porem o 
methodo mais commum he fazer regos de 
quatro até oito pollegadas de fundo , fegun
do o tempo , nos quais difpõem as canas, 
e as cobrem ; eftes regos faõ algumas vezes 
difpoftos por linhas , e deveriaõ iempre fello, 
A diftancia entre as fileiras, e entre as canas 
em cada fileira pôde fer nas terras boas quafi 
de tres pés e meio ; nas magras, e já cança-
das baftaõ dois pés. ( i ) 

Mas feja-me licito notar , que efte me? 
tho-

( i ) Efta regra he contra os princípios de Agri
cultura , pois havendo nas terras fones no mefmo 
efpaço dado mais íuccos , que nas magras , menor ef
paço nellas bafta para nutrir a meíma planta , que 
nas outras; mas o author , creio , que attende a per
filharem as canas mais nas terras boas , que nas ma
gras, e multiplicarem-fe aflim tanto os renovos, que 
pela proximidade fe roubem a nutrição huas aoi ou-* 
trás. T» 



( i©4 ) 

thodo de difpor regularmente as canas he fó 
feguido pelos melhores plantadores; faõ mais 
os que plantão promifcuamente, mas he hum 
methodo muito errôneo, que fe devia defarrei-
gar. A terra plantada de hum , e outro modo 
difpõem-fe fempre em quadrados, formados por 
intervallos , ou aceiros da largura de quinze 
pés , os quais atraveflaõ o canaveal a ângu
los rectos , e faõ de grande ufo em muitos 
cafos ; elles permittem carregarem-íe os car
ros de canas no tempo da fafra , fem entrarem 
pelo canaveal, o que hc muito nocivo á novi
dade j e embaraçaõ a communicaçaÕ dos fo
gos , feitos de propoíito para queimar o re-
botalho das canas , ou dos que pegaô por 
accidente ; elles daõ livre paflagem ao plan
tador para ver o eftado das canas, e aos ne
gros , quando fe empregaõ em cavallas; nem 
he terra perdida a dos aceiros, pois nella fe 
podem cultivar hervilhas , favas , batatas, e 
outras plantas, que vem antes das canas. 

Tendo as canas perto de dezoito pollega-
das de altura, o que fuccede quinze dias, ou 
tres íemanas depois de plantadas, mondaõ-íe 
das hervas ( i ) , e faz-fe folto o terreno ao 

-redor dellas por meio de covas ; e efta ope
ração fe repete duas , ou tres vezes, confor
me fuccede , até fe fazerem taõ altas, e baf-
tas, que matem todas as hervas com fua ef-
pefía íombra. 

As canas cortaõ-fe eftando inteiramente ma-
du-

<(i) No Brazil dizem capinar , por fer a herva 
mais comiuum, o caapi, por corrupção capim. T. 



duras , o que nos terrenos feccos , e foltos 
he geralmente no fim de quatorze , ou quin
ze mezes depois da plantação ; porém em ter
ras barrentas , e frias naõ chega efte período 
antes dos dezeíeis , ou dezefete mezes. Cor-
taÕ-fe com foucinhas de maõ ( i ) rentes com 
a terra o mais poífivel, limpaõ-fe de fuás fo
lhas , &c. e repartem-fe em menores peda
ços , do comprimento de dois pés e meio até 
quatro. A principal cautela , que nifto deve 
haver, he o cortar a cana de modo , que fe 
naÕ retalhe , ou rache a raiz, o que na eíla
çaõ íecca lhe he muito nociva. Deve cortar-
ie o topo da cana com fuás folhas em dif
tancia de tres , ou quatro pollegadas abaixo 
da efpiga, ou bandeira : alguns coftumaõ eco
nomizar ainda efta parte, e aflim aproveitar a 
cana inteira; mas ifto he huma economia mal 
entendida : o topo da cana he fempre verde, 
e fó contém hum fucco cru, e naõ maduro , 
o qual mifturando-fe com o outro , far-lhe-ha 
perder muito de feu valor. 

Cortadas as canas conduzem-fe immedia-
tamente ao engenho, em que moendo-fe en
tre dois cilindros de ferro , expreme-fe-lhes o 
fucco , e corre por hum tubo a huma tina 
( 2 ) ; daqui he conduzido por hum cano a 
outra tina, e depois para a cakeira : he en-

Fol. II. O taõ 

( 1 ) No Brazil em vez de foucinhas fervem-fe 
para cortar as canas de grandes facas, a que chareaõ 
facões. T. 

( 2 ) No Brazil na6 fe deixa o fucco da cana em 
tinas, mas em vafilhas feitas de hum fó grande ma
deiro cavado , que fc chama cocho. 
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taõ fervido , e como fe levanta efpuma , fe 
lhe tira; pafla defta caldeira por mais quatro , 
ou finco, cada vez menores á proporção, em 
todas as quaes he de novo fervido até ficar 
n' huma confiftencia efpeffa , e glutinofa: 
quando a fervura naõ pôde ir avante , com 
agoa de cal fe eftabelece huma fermentação , 
que fe faz parar com huma pouca de mantei
ga , depois do que deita-fe em resfriadores, 
onde íecca , e granula-fe. Nefta operação con-
fervaõ-fe os fogos de noite , e de dia , e as 
caldeiras íe enchem fucceflívamente de novo 
fucco , mal ficaõ vafias ; a lenha de que fe 
fervem he o bagaço da cana fecco , o qual 
fe conferva emmedado para efte ufo , ou fei
xes cortados de boíques plantados para efte 
fim, oudefebes vivas de páo campeche, que 
creícem com muita velocidade. 

Depois de fecco , e granulado o aflucar, 
põem em formas da figura de paõ de aflucar, 
abertas na ponta, por onde correm as gotas de 
aflucar ; eftas gotas faõ melaffo , ou mel do 
tanque ; quando eftá fufficientemente purifica
do , chama-fe aflucar mafcavado, ficando en
taõ prompto para íe metter nas barricas ( i ) , e 
embarcar-fe. Alguns plantadores, querendo pu-
rificallo mais , cobrem o aflucar nas formas 
com barro branco de que fe fazem os cachim-
b^s amaffado com agoa , que atraveflando o 
aflucar acarreta para baixo mais melaffo, do 
que fem elle fahiria, deixando o aflucar mui

to 

( r ) Naõ fe coftuma do Brazil tranfportar-fe o 
aflucar em barricas, mas fim em caixa*. T.. 
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to mais branco, que o mafcavado: repere-fe 
efte trabalho huma ou duas vezes mais á dif-
criçaÕ do fenhor de engenho , atigmentando 
de cada vez em valor a qualidade , mas di
minuindo a quantidade. 

Do melaflo diftilla-fe cachaça , por meio 
de fermentação pelo methodo commum de 
aproveitar todo o mais efpirito; tira-fe nefta 
Ilha de hum puncheon ( i ) até 65- toneis de 
cachaça , que correfpondem a cada tonei de 
aflucar , porém muitos de feus melaflbs ven-
dem-fe para a Nova Inglaterra para ahi fe 
diftillarem. 

Na continuação da cultura deve obfervar-
íe , que depois de cortadas as canas cava-fe 
logo, e inteiramente limpa-fe a terra, e tor-
naõ-fe a plantar os claros , em que naõ re-
bentaráõ canas : os filhos , ou renovos, que 
rebcntaõ das toúceiras chamaõ-fe focas , que 
em rempo competente produziráó fegunda no
vidade , quaíi taõ viçoía como a primeira , 
porém naõ fempre; feu amanho, ou trato he 
exactamente o mefmo , que o da primeira. 
Com tudo a duração das plantas depende do 
terreno ; em os pobres , e cançados apenas 
fe tem huma foca, porém nos muito pingues, 
e novos daÕ-íe muitas. Labat diz , que n'al
gumas das Ilhas Francezas duraõ os cana-
veais quinze , ou vinte annos ; mas ifto naõ 
fuccede geralmente. 

No fyftema de naõ fervir hum canaveal 
O ii mais 

( i ) He huma medida de líquidos de 8o congios 
Latinos, que valem cada hum nove quartilhos. T. 
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mais que dois annos, dividem os plantadores 
em tres partes as terras, deftinadas para plan
tação de canas. Huma parte fica de alqueve, 
preparada para a plantação , ou com o arado, 
ou com a enxada ; a fegunda he para cana
veal no primeiro anno , e a terceira no fe
gundo. Por efte meio planta-fe de novo hum 
terço, e cortaÕ-fe dois terços em cada perío
do do crefcimento da novidade; a parte, que 
efte anno (de quinze, ou dezefeis mezes) ef-
teve de alqueve , he no anno feguinte a pri
meira novidade; a parte, que efte anno he a 
primeira novidade , íerá para o feguinte foca ; 
e a parte que efte anno he foca , fera para o 
feguinte alqueve. Os canaveais faõ em geral 
de dez , até vinte e finco acres cada hum. 
Mudaõ-fe continuamente de terras velhas pa
ra novas , fegundo as circunftancias. 

Os edifícios precilbs n'hum engenho, ou 
plantação , faõ mui confideraveis , e difpen-
dioíos; confiftem principalmente n'huma cafa 
de morada, n'huma moenda , ou engenho de 
vento, cafa para as caldeiras, fornalhas, ar
mazéns , telheiros , &c. cujo fornecimento, 
aílim como o dos cilindros , tinas , tachos, 
ou caldeiras , canos , tubos , relervatorios, 
resfriadores, &c. he muito cuftofo. 

Antes de dar huma conta da defpeza , e 
lucro da cultura , farei algumas obfervações 
fobre os erros efleuciais , de que fua agricul
tura abunda nefte ramo. O primeiro erro he 
a preparação da terra , que healqueivada com 
enxada ; ainda que os arados íe uíem por al
guns plantadores , naõ he com tudo confide
ravel o feu número. Para preparar huma fo

lha 
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lha de terra, deftroem o mato do modo que fe 
pratica nas Colônias , ifto he, ferrando as ar
vores ( i ) , e deixando o tronco apodrecer 
na terra: ifto na verdade impede o arado. A 
cultura a enxada he mais trivial , do que 
facilmente fe^ pôde acreditar; pois em força, 
e efficacia naõ he comparável á mefma opera
ção , que fazem em Inglaterra os grangeiros 
a varias novidades. Tem-fe vifto cavando hu
ma folha de terra de quarenta acres , trezentos , 
quatrocentos, ou quinhentos negros; abrem a 
terra até perto de huma pollegada de fundo, 
fendo o terreno folto penetraõ hum pouco 
mais fundo, e n'outros nem meia pollegada ; 
íe quer o plantador profundar até quafi onde 
chega o arado , he enorme a defpeza , que 
tem de fazer. Nem deve ficar deslembrado , 
que a cana deita raizes até huma profundeza 
proporcionada á terra que ha folta, e lavra
da nos terrenos, que tem alguma tenacidade; 
he certo que nos marnes areentos , e mui fria-
veis, ou terras foltas, e pardas, profundaõ 
as raizes muito além d'onde chegou a enxada, 
aliás de todo naÕ medrariaõ ; e para remediar 
a efte mal pratica-fe abrir pequenos buracos, 
ou covas, em que fe põe o efterco, e a olha-
dura da cana : mas fimilhantes methodos em 
qualquer artigo de cultura íaõ em toda. a par
te máos : deve-fe procurar fazer extender as 
raizes de todas as novidades fobre a terra in-

tei-

( O No Brazil deitaõ-fe as grandes arvores abai
xo a machado; nem já mais ouvi f aliar em ferraJlas: 
Mo me parece fer o meímo, que o author quer di
zer. T. 



( no) 
teira , em vez de as circonfcrever aos luga
res , em que fe poz o efterco, o que he fem
pre a confequencia de íe naõ eftrumar a ter
ra inteira. Vem depois a plantação, em que 
fe exclue tudo, que naõ feja a enxada , dif-
pondo as canas promifcuamente ; os que plan
tão em fileiras naõ ufaõ de outro inftrumen-
t o ; a confequencia difto he, que para tornar 
folta a terra dos efpaços , *que ficaõ entre as 
plantas, para confervalla em boa ordem , e 
livre de hervas, he precifo fazer-fe tudo por 
negros á enxada , que he o mefmo amanho 
que naõ ufar de inftrumentos alguns n'hum 
campo de couves na Inglaterra , que tenhaÕ 
baftante largura para admiftir a cultura com 
cavailos; o que nefte paiz fará de gafto dez, 
ou doze «helins por executar mal huma ope
ração , que fe podia fazer mui bem por me
tade de huma coroa. 

Os dois erros, que aqui defcobri faõ mui
to effenciais , e em fua-condueta fazem necef-
faria tal multidão de negros , que abforvem 
efpantofamente os lucros do plantador. Daqui 
por iflb vem a neceflidade de aflignar metho-
dos , por que fe evitem fimilhantes defpezas, 
e fe ao mefmo tempo execute leu trabalho de 
hum modo muito fuperior. 

Na preparação de minhas terras, eu intro^ 
duziria na cultura do aflucar na Jamaica as 
idéas da cultura aperfeiçoada de Inglarerra; 
nos roçados das terras virgens arredaria todos 
os obftaculos, que podeflem embaraçar o ara-, 
do , como raizes , ou grandes pedras ; efta 
defpeza feria bem compenfada pelas fuccefli-
?as vantajens , que difto tiraria. Lavraria en

taõ 
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taõ o alqueive até huma profundeza propor
cionada á do terreno ; em terras pingues , e 
fundas chegaria até hum pé , mas em terre
nos baixos até oito pollegadas : antes da ul
tima lavoira efpalharia eftrume , ou efterco 
por toda a terra ; e immediatamente pela ul
tima lavoira o tornaria de cima para baixo, 
deixando a fuperficie , depois de completo o 
trabalho , igual nos terrenos feccos , e com 
margens nos hum idos. 

Logo depois abriria o meu lavrador a 
olho regos , de efireiteza de huma feta , em 
diftancia de tres, quatro, ou finco pés , fe
gundo a diftancia das fileiras de canas , que 
fe regularia pela fertilidade do terreno : quan
to mais pingue fofle a terra maior deveria fer 
a diftancia. Poria neftes regos as olhaduras, e 
as cobriria mandando lhes deitar terra pelos 
negros com as enxadas : íupponhamos as fi
leiras igualmente diftantes humas das outras. 
Aflim que as plantas tiveflem hum pé de al
tura , correria pelos intervallos das fileiras hum 
Shim ( i) de Berkshire com a lamina de cortar 
da largura de tres pés; elle entraria pela ter

ra 

( i ) O Sbim, ou enxada ie cavailos he huma caf
ta de arado , que confia de hum corpo de madeira , 
em cujas duas peças laterais ha fêmeas , que rece
bem as faces do ferro do arado , que em alguma 
maneira fe attemelha a enxada ; nas faces do ferro 
tem buracos para fe levantarem , ou abaixaiem á 
vontade, por meio de pregos. Efle icítrunento &m-
pliciffimo em fua compofíçaõ , he de infinito uío: 
corta ao mefmo tempo as hervas , torna folta a ter
ra d'ao redor das raizes das pjantas , e lhes forne
ce em cada cava fadia nutrição. 1> 
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ra até quafi duas pollegadas de fundo , em 
ordem a cortar as hervas , e fazer lolta a lu-
perficie da terra : mondar-fe-hiaõ ao mefmo 
tempo as fileiras á maõ. Mas fe o terreno 
fofle pedregofo dever-fe-hia uíar em vez do 
Shim de Berkshire do de Kent , o qual tem 
tres ferros triangulares em vez de hum cha
t o , que tem o outro. 

Eftas operações dever-fe-hiaõ repetir mui
tas vezes, quanto baftafle para coníoMar íol-
to o terreno : tendo as plantas chegado a 
ponto de crefcimento , que fizeffe neceflario 
chegar-lhes terra ao pé , eu paffaria por entre 
cada intervallo hum arado de duas azas, 
( Wing) , cuja aiveca fe extende , ou con-
trahe á vontade , com as azas extendidas o 

Í
irecifo para atirar com ondas de terra ao 
ongo das raizes das plantas. Efte arado 

fará ifto melhor , que nenhuma enxada ; e 
chegando-lhes aflim terra huma , ou duas 
vezes , depois das outras operações da lavoi
ra , pôr-fe-hia nas raizes para lhes fupprir ali
mentos quando feu crefcimento os requizer 
terra dos intervallos, bem arada , depois de 
bem mifturada , e intimamente unida com o 
efterco. 

Depois de aflim aberto hum rego pelo meio 
de cada intervallo , paffaria outros Shims , que 
fizeflem cortes mais eftreitos , em ordem a 
confervar em pó o intervallo , ou aceiro, até 
que o crefcimento das canas impeça a entra
da aos cavailos. Depois de cortadas as canas 
pelo modo ordinário , refultaria outra grande 
vantajem ; pondo-as em feixes no topo de ca
da terceira, ou quarta margem , fe admirti-

riaõ 
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riaõ a toda a parte do canaveal fem fazer o 
menor damno ás touceiras , ou raizes da ca
na carros conftruidos de maneira , que as ro
das fe extendefiem oito pés , e fofle cada hum 
por hum rego com os cavailos que o puxa-
vaõ entre elles : por efte modo acarretaõ os 
lavradores Inglezes fuás couves , &c. no in
verno para fora das teiras humidas fem fe 
molharem. Nafceria defte modo de cultura 
outro bem , qual feria a feguinte operação. 
Depois de limpo o canaveal , eu alargaria as 
orelhas , ou azas do arado dobrado , e paf* 
fando-o por cada hum dos intervallos , der
rubaria fobre as touceiras decanas huma mar
gem de terra , que as cobrifle , o que com 
tal inftrumento fe faria com muita facilidade , 
e teria completiflimo effeito : efta prática exe
cutada com enxada a grande cuílo , tem-fe 
reconhecido excellente em muitas de noflas 
Ilhas; por confeguinte efte methodo abbrevia-
do a executaria de huma maneira muito fu
perior , e pelo vigefimo de cuílo. 

Se alguma pefloa de fenfo reflectir fobre 
efte fyftema , comparando o com o methodo 
de trabalhar a braços agora em ufo , que he 
certamente o mais difpendiofo , que fe conhe
ça em parte alguma do Mundo, confio, que 
ha de conceder , que a economia dos gaftos 
lera prodigioía , e a cultura ao mefmo tem
po executada de huma maneira muito fupe
rior. As objecções , que íe lhe fizerem ( pois 
qual foi o plano já mais lembrado , contra 
que fe naõ poflaõ pôr objecções? ) poflo fa
cilmente fuppor , que fejaó numeroíás. As 

Foi. 1L P q^e 
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que ouvi , e que tem alguma apparencia de 
razaõ , faõ as feguintes. 

Em primeiro lugar , que fe naõ poderia 
ter o número de mulas neceflarias, fem maior 
defpeza , do que a que faz o prefente núme
ro de negros. Seja-me licito negar ifto , como 
abfolutamente incrível : lembremo-nos que 
muitos plantadores faõ obrigados a ter gran-
diflímas manadas de gado meramente por 
amor dos eítrumes, ora porque por amor das 
Javoiras íe naõ converte maior parte dellas em 
beftas de tirar ? Huma beíla bem fuílen-
tada , que trabalha , dará taõ bom eftrume, 
como a que naõ trabalha ; mas concedendo, 
que fofle neceffaria maior quantidade de ga
do, o efterco, que dahi proviria crefceria na 
Eiefma proporção , e efta vantajem , onde o 
efterco vai tanto , pagaria mui bem toda a 
defpeza demais. Mas porque fe naõ ha de 
apropriar maior parte da fazenda para pro
duzir fuftentos para o gado ? Eu naõ fei que 
haja parte alguma , em que o gado pague taõ 
bem as defpezas , e a falta de fuftentos he 
mais devida á negligencia do cultivador , que 
á negação do clima. Os topos das canas mi-
niftraõ em certo tempo a mais viçofa provi-
faõ , que pôde haver, e fazem-íe medas del
les como de feno , que daõ abundância por 
alguns mezes : faz-fe o mefmo ufo das folha* 
de milho, e fe tira muita vantajem : mas o 
lucro, que na Jamaica fe tira do painço maior, 
gramma Efcoceza como ordinariamente o cha-
maõ , he prodigiofo. A quantidade de feu 
producto fobrepuja á de qualquer outra palha, 
e chega algumas vezes a montar a fincoenta, 

ou 
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ou feffenta livras o acre. Quando íe podem ter 
taõ amplos productos, com ajuda em algumas 
partes da Jamaica de grandes paílos , ou pra
dos , e iroportar-fe da America Septentrional 
por preço muito moderado cevada, hervilhas, 
e favas , deve feguramente ficar afíaz eviden
te , que fe pôde confervar huma quantidade 
de gado para o vantajofo fim de fubftituir a 
cultura de cavailos , ou mulas á de braços, 
e o lucro deita prática íerá certamente im
menfo. 

Mas fupponhamos que a defpeza , que fe 
deve fazer com gado feja maior do que real
mente he , naõ he nada a economia de negros , 
efle difpenàioíiflimo modo de cultura ? Duas 
mulas , ou bois , e hum homem com hum 
Shim , faraõ mais trabalho n* hum dia , do 
que bons vinte negros; mas quem fe atreve
rá a aíErmar , que os primeiros poflaõ cuftar 
ao plantador tanto como os últimos ? No che
gar ao pé das plantas a terra tres mulas , ou 
bois, hum arado de duas aivecas, e dois ho
mens faraõ mais trabalho , que trinta e finco ne
gros. Na preparação da terra hum arado, 
duas, tres , ou quatro mulas, e hum , ou dois 
homens , fuppondo-fe a mefma profundeza de 
lavoira , faraõ mais , que cem negros; quan
to mais que elles naó feraõ capazes de che
gar a efta profundeza , e por iflb he muito 
maior a fuperioridade : fe fe abre até menor 
profundeza o arado , ou hum largo Shim de 
quatro pés trabalharáõ proporcionada quanti
dade de terra. Ora quem pôde haver taõ iníen-
fato , ou prejudicado, que íupponha , que a 
economia em negros naõ cubra , e exceda ín-

P ii a-
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finitamente mais o augmento de defpeza em 
gado ? 

Em fegundo lugar fe objccta , que a na
tureza do clima naõ admitte as lavoiras , e 
cultura por cavailos , que tenho recommenda-
do ; que as chuvas íaõ taõ impetuofas , e o 
Sol taõ fucceflívo , e forte , que converte 
muitos terrenos em duro cimento , ou tijolo , 
os quais naõ podem trabalhar-fe com os inf
trumentos , que defcrevi : mas em refpofta a 
ifto , appello ao lenfo commum de toda a 
pefloa intelligente , para decidir , íe a cultura 
com cavailos naõ fera demais effeito , do que 
afeita com fracas enxadas por negros? Quan
to mais endurecido fe acha o terreno , tanto 
menos faõ ellas capazes de fazer-lhe impref-
faõ : fe a terra fofle como hum caminho du
ro batido , e como cozido , feriaõ as enxadas 
inúteis ; pelo contrario naõ ha na Inglater
ra eítrada alguma pública taõ endurecida, 
que le naõ pofla rafgar , e abrir com o tra
balho dos cavailos. Porém a aFerçaÕ naõ he 
verdadeira ; fó hum homem defordenado con-
fervaria terras de canas com tal dureza, que 
com difficuldade podeflem íer trabalhadas por 
cavailos ; a fafra feria nenhuma, pois a ca
na quer hum terreno folto , e friavel , tanto 
como as que o mais querem ;. e fempre por 
efta condição , devem-íe tornar foltas as ter
ras compactas , unindo-as com muito eftrume, 
e efterco ; ora hum terreno bem amanhado 
nunca em clima algum pôde endurecer-fe. 
Quanto aos gráos de endurecimento , que 
realmente fuccedem , pequenas variações na 
cultura por cavailos obviallos-haõ: por exenv 

plo,j 
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p i o , eu me ferviria de hum farjador, ou ara
do com ferros fó para efp.ilhar dois, ou tres 
pés de terra , e cortalla em raias, o que def-
truiria todo o torraõ duro da fuperficie , que 
fuppõe a objecçaõ , e a prepararia para as ou
tras operações , que propuz. Outro inítrumen-
to , de que também convém prover-fe he hum 
rolo com eípigóes , do pezo de muitas tone
ladas , e de perto de oito pés de comprido, 
para trabalhar os alqueives; e taõ bem outro 
pequeno redondo para trabalhar os regos dos 
intervallos entre as fileiras das canas. Eftes 
tres inftrumentos obviariaõ todas as objecções 
como efta. 

Em terceiro lugar fe diz , que as diftan-
cias das fileiras neceffarias para admittirem a 
cultura por cavailos , que defcrevi , feriaõ 
grandes demais para produzirem huma fafra 
abundante de canas : conheço , que a maiori-
dade dos plantadores difpõem fuás canas pro-
mifcuamente , a diftancias menores , do que 
fuppuz ; mas feja-me licito notar , que fup-
pondo-fe efta prática judicioía , e neceffaria , 
naõ krve com tudo de objecçaõ a meu fyfte
ma , vifto fe poderem cultivar a arado todos 
os lugares, que fe podem cultivar a enxada. 
Pretendem lavradores Inglezes, fundados nos 
mefmos princípios, que fe devem femear lar
go fobre hum acre de terra quatro , ou finco 
alqueires de favas , e cavar depois a braços 
nos intervallos entre ellas do modo , que fe 
puder : efta pretençaõ oppofta á cultura^defte 
vegetal em Kent , he como a citação das 
idéas dos communs plantadores da Jamaica 
em refpoíta a meu argumento. No momento-, 

enx 
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em que fe faz conhecido o crefcimento de 
hum vegetal , qualquer pefloa menos conhece-
dora dos differentes modos de cultura , deve 
fer capaz de decidir de huma vez fe o culti
var com cavailos he bem calculado , ou pró
prio para lua cultura; ora deícrita a cana do 
aflucar, como huma forte cana , do diâmetro 
de huma pollegada , e da altura de quatro 
até oito pés, naÕ fe rirá de a plantarem pro-
mifcuamente , e cavarem-na a braços, o que, 
fallando comparativamente , he como cavar a 
braços huma mata de carvalhos ? SaÕ as favas 
o artigo de cultura conhecido na Inglaterra , 
que mais le aflemelhe ao aííucar , e todos 
noffos lavradores , que cultivao efta novidade 
com proveito confideravel , concordaõ , em 
que o abrir covas , ou buracos , e trabalhar 
com cavailos he o único modo , que poífa ter 
grande fucceflo. 

Ora eu farei aqui humas poucas de notas 
fobre a conducta dos plantadores da Jamaica 
na adminiftraçaõ de íeus efcravos , que pôde 
juítiflímamente contar-fe entre os erros de fua 
cultura. 

Na relação , que dei da cultura do taba
co , e arroz pelos negros , tive occafiaõ de 
obfervar, que a mafla dos negros fe conferva-
va ahi no mefmo eftado pelo augmento natu
ral da multiplicação ; e que os plantadores ti
nhaõ todos o coftume de preícrever a feus 
efcravos huma tarefa; ifto he , que lhes diltri-
buiaó huma porçaõ de trabalho para cada dia, 
a que prefidiaÕ feitores para cuidarem que fofle 
bem feita , mas nunca exigiaõ maior porçaõ 
de trabalho. A adminiftraçaõ da Jamaica he 

mui 
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mui differente : naÕ fe eílabelece tarefa al
guma , por confequencia os homens naõ vem 
o fim a feus trabalhos ; faõ íeguidos em to
dos elles por feitores inferiores com azorra-
gues, do mefmo modo exactamente que fe faz 
aos cavailos na Inglaterra , ou fe ha alguma 
differença, he que os negros faõ ainda tratados 
com mais dureza. A confequencia difto vê-íe 
na diminuição dos efcravos ; em maneira , que 
huma plantação na Jamaica , que emprega cem 
efcravos , precifa de hum fupprimento annual 
de fete para confervar efte número. Efta def-
truiçaÕ , e mortalidade naõ pôde íer devida 
ao clima, pois a cofta de Guiné lhe he mui
to fimilhante, e o calor nunca he nocivo aos 
negros; ella he meramente devida ao excefli-
vo trabalho , e máo trato. Naõ pôde haver 
coifa mais clara ao fenfo commum, do que a 
evidencia defte factr. 

As defpezas, proveito, e perda da cultua
ra do aflucar nefta Ilha nunca fe aprefentá-
raõ ao público com o menor gráo de exacti-
daÕ; eu tenho conhecido, fazendo repetidas 
indagações entre os plantadores , e a gente 
da Jamaica, muitas particularidades, que me 
habilitaráõ a dar huma eftimativa mui fatisfa-
ctoria , e tal , que eílou feguro miniílrará 
mais informação, do que já mais fe publicou. 

Cdl-
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Calculo de huma plantação confideravel 
na Jamaica. 

L. 
600 acres de terras comprados a 

11 l. o acre, - - - - 6600 
Dois engenhos de vento - - 1000 
Refervatorio , &c. - - - - - 260 
Cafa das caldeiras, cobres , &c. 135*0 
Cafa de curar o aflucar - - - 460 
Eftufa, &c. - - - - - - 1 8 0 
Cala de lambique, &c. - - - 180 
Telheiros , - - - - - - - - 00 
Currais , cortes de gado, &c. - 130 
Cafa de morada, etres outras ca

fas, - - - - - - - - - 1600 

5350 
Inftrumentos de todas as caftas , excluin-

du-fe os appendices das cafas - - 500 
10 negros pelo preço médio de 120 1. 

cada hum , - - - - _ _ _ . 1200 
167 negros a j o 1. cada hum , - - - 835-0 
100 cabeças de gado a 15 1. cada hu

m a , - - - - - - - - - - 15*00 
100 ditas a 10 1. cada huma, - - - 1000 
30 mulas a a$ 1. cada huma, - - - 750 
100 porcas a 15 f. cada huma, - - 75 

m———"•»» 

25>32$ 

Def-



(121 ) 

Defpeza de hum anno 
L. 

Infpector, adminiftradores , - feito
res , efcreventes , alveitar, agen
te, &c. - - 65*0 

9 negros - - - - - - - 450 
Defpezas com os 177 ditos * 3 \. 

cada hum, - - - -' - 5-31 
Concertos dos edifícios - - - - 200 
Ufo, e dilaceraçaõ de fato - - 100 
Gado - - - - - - - - i^o 
Traíles groflos - . _ . _ . 200 
Impoftos territoriais - - - - - 100 
Vários tributos - - - - - - 119 

2,500 

27,82? 
Juros a $ por cento - - - - - - 1,391 

29.216 

Se fe tomar empreftado o dinheiro na Ja
maica feraõ os juros a 8 por cento. 

Foi. II. Pro-
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Producto 
L. 

400 toneis , ou barricas de aflucar de 
vários volumes, mas pelo preço mé
dio de ! j 1. cada huma - - • - - 6,000 

Cachaça 270 toneis - - - - - - 2,434 

Defpeza 8,434 
Differentes coifas, como acima - - - 2,500 

Lucro - - - - - - - - - - 5S934 

Que vem a fer 20 1. 6 f. por cento em 
29,216 1. 

Ifto he por hum termo médio muito mo
derado : o lucro por cento variará de 15 a 
3 0 ; e o plantador , fe for hábil, poderá fa
zer chegar eftas 20 1. de lucro até 2f ao me
nos , mas deve n'hum , e outro caio refidir 
em fua fazenda. E he aqui de advertir , que 
fe naõ pôde fuppor menor interefle pelo capi
tal em hum clima taõ mal faõ para as coníli-
tuições Europeas , e que he expofto aos mais 
terríveis accidentes de terremotos , e furacões: 
por eftas caufas fe fez na verdade algum def-
conto no precedente cálculo , mas naõ pôde 
fer adequado , ou bailar , e exclue artigos de 
inteira deftruiçaõ : que naõ he menor o inte
refle , ou lucro, podemos também julgar, por 
deixarem os plantadores refidentes em Ingla
terra fuás fazendas entregues a agentes , &c. 
que as admiinftrem , e com tudo tirarem de feu 
capital quatro até dez por cento, fegundo fua 
conducti , e fagacidade, que , tudo bem con-

íi-
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liderado , he prova convincente de fer a cultura 
proveitofifíima. E eu demais obfervarei, que fe 
fe introduzi (Tem nos modos de cultivar a ca
na idéas mais exactas, e luminoías , o lucro 
feria muito mais confideravel ; naõ duvido 
que fe pudeffem tirar do capital 40 por cen
to de lucro com tanta , e mais facilidade , do 
que agora 25-. E o leitor notará nefte cafo 
da cultura do aflucar na Jamaica, como tam
bém em todos os ramos de lavoira no conti
nente , que a parte do capital empregada na 
compra d* fazenda dá tanto rendimemo , co
mo a outra , que he empregada na cultura ; 
vantajem, que íe naõ encontra em parte algu
ma da Europa. Se huma pefloa fe mette a 
cultivador em Inglaterra pôde tirar hum bom 
lucro de íua lavoira, mas do capital gaito na 

compra da fazenda naõ tirará mais de 2 — ou 
2 

3 por cento. A final inclino-me a crer, que 
a cultura do aflucar pôde ler de todos os 
outros ramos de cultura o mais proveitofo; 
e aflim o devia íer, pois homens, que fe fa-
crifuaõ com tantos bens em íimilhante clima 
deviaõ feguramente tirar de feu dinheho maior 
interefle, que fe foflem empregados em (eus 
climas nativos , e algun? delle5 íaclios. ( 1 ) 

Q J i Além 

( 1 ) Depois de efcrita efta obra appareceo hu
ma Nova Hiftoria da Jamaica , que regula o lucro 
a 10 porcento , iftohe , 6 para o interefle que fe-pa
ga , e 4 para o planrador ; mas qualquer ptfíoa re
fletindo confeíiari , que efle lucro naõ he propor
cionado . porque o planrador ficará btm cedo perdi
do : a fe confiderar a circunftancia de rcfidirem plan
tadores na Inglaterra, e fazerem 6 por cento , coa-
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Além do aflucar produz efta Ilha alguns 

gêneros mais de commercio , que faõ , ou 
podiaõ fer de grande importância. Entre eftes 
he hum artigo confideravel o algodão , cuja 
exportação monta a2ocoíacos ; o café, porém 
muito differente do que fazemos Francezes em 
fuás Ilhas; a pimenta, o mahogany ; os co
cos já foraõ grandiflimo artigo, mas tem de-
cahido muito ; o anil foi o primeiro gênero 
defta Iiha , mas a attençaõ, que fe agora dá 
ao aílucdr , reduzio todos os mais artigos a 
pouco em comparação delle. 

A relação , ou mappa de fuás expor
tações he a feguinte. 

-t-«. 
48,5-15: barricas de aflucar a i<r 1. ca

da huma . - _ . - _ 727,825' 
Cachaça , e mellaffos , - - 433>59I 

Algndaõ 1626 facos a 10 1. 15 f. 
cada hum - . _ _ _ - 17479 

Café 2 io barris - - - - 2,342 
Pimenta 438,000 arrateis - - í ? * * ^ 
Mahogany - - - - - - 17,858 
Varias outras coifas, como páo cam-

ptche de Nicarágua , a more h-a dos 
tiruiKciros , lignum vita , cocos, 
gengibre , canella , ou.calca de 
Winter , calca peruviana , balfa-

1,1:47-7 

tffi.s, 

celtr-fe-ha certamente , que os refidentes na Ilha 
devem fazer 20. 
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L. 
1,214,727 

mos , anil, aloes , coiros, aduel-
las , fazendas feccas , oiro, e pra
ta por cunhar , &c. - - - 32,140 

Total ( 1 ) 1,246,867 

Ifto he huma prodigiofa fomma para pro
ducto de huma I lha, cuja parte cultivada'naõ 
excede trezentos , ou quatrocentos mil acres, 
mas como toda ella contém quatro milhões 
de acres , deveria ifto íervir de eltimulo a 
noflo governo para remediar o moníbucfo da-
mno de eftar inculta limilhante porçaõ delia : 
muita parte he certamente incapaz de cultura , 
mas elpaços de terra , que dariaõ aííucar, e 
efpaços ainda maiores , que poderiaõ com o 
maior proveito app!icar-fe á cultura de outros 
gêneros faõ outros tantos eftorvos do bem 
público , que merecem a mais feria confidera-
çaõ: os monopólios dos maninhos caufaõ in
finito detrimento , e deviaÕ naÕ fó evitar-fe 
para o futuro , mas ainda remediar-fe os do 
paffado. 

Podiaõ-fe mui vantajosamente fazer efta
belecimentos em terras defta Ilha , ainda naõ 
dadas , fenaõ para a cultura de aííucar , ao 
menos para a de outros gêneros como algo
dão , anil, cocos, &c. que requerem peque
nos capitais, e feriao muito proveitofos. Hum 

pou-

C O Enfaios Políticos, pag. a2«5, 
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pouco de manejo da parte do governo elevaria efta 
cultura a mais repuraçaõ , e a entenderia por efies 
efpaços incultos, que íaõ deshonra d i naçaõ. 

Ha poucos annos íe tem feiro em campos 
particulares huns poucos de melhoramentos 
importantiflimos ; mas eftes , que reffctaó 
grande honra íobre os particulares , naõ faõ 
de tal extenfaó , que remedeem o damno de 
reftar inculta taõ grande porçaõ da Ilha, En
tre eftes merece hum particular attençaõ, qual 
he o melhoramento feiro por Air. K. 

Efte honrado homem comprou hum paul 
por mil livras , preço , que nó tempo da com
pra fe julgou altiflímo : a piimeira coifa que 
fez , foi vello todo com cuidado, em ordem 
a marcar as fargentas para o feccar. l e n d o 
executado ifto com o cuidado poífivel abrio 
huma fargenta principal pelo centro do paul, 
e fez-la rio navegável com largura baftante 
para as canoas paliarem , e voltarem: pela di-
recçaõ appropriada defta fargenta , tirou taõ 
immediato proveito, que c- ncebeo a mór ef-
perança de fucceflo ; ifto foi para elle hum 
trabalho muito pezado , e dilptndiofo , pois 
quando primeiramente formou o projecto de 
huma fargenta, tinha em vifta a conveniência 
de huma navegação na cultivaçaõ futura da 
terra. 

Acabado efte corte principal , começou a 
cruzar cortes , por entre o paul de cada tado 
da fargenta principal, e communícando-fe com 
ella ; eftes eraõ de dimenlaõ hum pouco me
nor , mas ainda fufRcientes para fe navegar, 
e como foiaõ acabados ficou o paul perfeita
mente íecco, e com apparencia de terra fun

da, 
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da ; mas ifto foi engano, pois abaixando-fe 
a fuperficie do paul , lhe foi neceflario afun
dar todas fuás fargentas , o que foi obra de 
muito trabalho , e defpeza. 

Tendo acabado de efgotar confideravel 
parte do paul , erigio hum engenho de aflu
car , com todos os edifícios neceflarios , no 
lugar mais conveniente da parte do paul, que 
fe feccou primeiramente , comprou negros, e 
todas as coifas precifas , entre as quais com 
tudo o gado naÕ formou mais que hum pe
queno artigo. A efte refpeito fez elle maravi-
lhofo ufo de feus cortes atraveflados, e navegá
veis ; multiplicando-os de encruzamentò a en-
cruzam^nto , fez-los fatisfazer plenamente a 
todos os deftinos de caminhos , e intervallos 
entre as divisões dos canaveais : aflim todos 
os artigos de carreto da plantação eraõ por 
efte meio transferidos dos negros, e mulas a 
barcos, ainda o tranfporte dos feixes de canas pa
ra o engenho , &c. Efte artificio fez neceflario 
mui pouco gado: quanto a ter eítrumes, ob
jecto , a que muitos plantadores faõ obrigados 
a facrificar muitos outros intereffes , elle exa
minando com cuidado o terreno do paul, 
achou taõ fértil, e de huma vifta , que pro-
mettia tanto , que nenhum lhe feria precifo 
por muitos annos, pois aterra rooftrava, que 
as canas vicejariaõ antes de mais, que de me
nos • mas como também fabia , que efta qua
lidade vai continuamente em diminuição de
pois de cultivada a terra , fez huma ampla 
provifaõ de gado, reduzindo a terras de la
voira a arado algumas das maiores divisões, 
e femeando-as de gramma Efcoceza (painço) 

e 
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é de outras plantas, em maneira que fofle em 
algum tempo praticavel tirar proveito do ga
do , fem a defpeza de o fuítentar fó pelo tra
balho, e efterco; ora naÕ ha parte do Mun
do, em que o gado faça mais conta para pro
visões , do que na Jamaica : por iflb íe ob
teve por efte fyftema todo o proveito , que 
íe podia defejar. Elle fe executou por gráos, 
á proporção que continuavaÕ os mais traba
lhos. 

Secco o paul , fe conheceo íer feu terre
no huma terra ligeira cor de avela, fimilhan-
te á terra de queimar, da profundeza de per
to de dezoito pollegadas fobre hum leito de 
barro fólido , e por debaixo delle huma ar-
gilla branca : nada podia moftrar mores fignais 
de inexbaurivel fertilidade , do que as expe
riências feitas com varias plantas na primeira 
divifaõ de terras , depois de completamente 
fecca. 

O primeiro eftabelecimento, que fez com ten-
çaÕ de plantar, foi o de ioo negros , com todos 
os edifícios neceflarios , o qual íe principiou 
antes de eftar em todas as partes completo o 
primeiro trabalho da fecca. Nada podia exce
der a fafra que fe obteve , e contra as efpe-
ranças os afiucares íahíraõ de finiílimo graõ. 
Couberaõ tres barricas por cabeça, producto, 
que rariflimas vezes fe confegue. Por feis an
nos fucceflivos augmentou Mr. K todos 
os annos confideravelmente a fomma de feus 
efcravos , e o producto nunca falhou em ne
nhum ; de feiçaõ , que as immenfas receitas 
de lua plantação lhe foldavaÕ parte da def
peza , que fazia em ieccalla: depois de com-

ple-
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pleíamente fecca a plantação, metteraõ-fe-lhe 
mais trezentos negros , e os affucares feitos 
fuppuzeraõ-fe exceder em quantidade por ca
beça os das outras plantações da Ilha. 

Pelo grande fucceflo deita empreza, defe-
járaõ muitas peflbas comprar partes do paul, 
em ordem a convertellas do mefmo modo, 
em engenhos de aflucar; mas Mr. K que
ria ter hum fó trabalho com todo elle , e 
offereceo vendello a qualquer pefloa , ou pef-
foas, que o quizeffem comprar todo. O êxito 
difto he talvez o mais extraordinário exemplo 
de melhoramento , que nunca fe conheceo: 
tudo, ifto he, terras, edifícios, negros, &c. 
cuftou cem mil libras. 

Efta grande fomma devia pagar-fe por quar
téis , vencendo 8 por cento de juros, até ef-
tar paga. Na avaliação reputou-fe a terra a 
6o 1. o acre, e os negros a 6o 1. cada hum , 
huns por outros. A feguinte conta naõ he ab-
folutamente exacta , mas as particularidades 
fe naÕ defviaõ da verdade. 

L. 
Produdo da venda - - - - - 100,000 
Lucros da plantação, depois de me-

melhorada, durante fete annos 032,000 

Receita total - - - 132,000 
Compra - - - - - icoo 
Gaftos de fcccar o paul, 

e com os negros - - 275'co 
Edifícios 13000 
Negros - - - - - 14700 

5-6200 
Foi. 11. R Ijlf" 
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L. 
Receita total - - - 132,000 

•Vem - - - - - - 5-6,200 
Inftrumentos - - - 2080 
Gado , e varias coifas 

mais - - - - - 7500 65*,780 

Lucro liquido - s 66,220 

Honra muito a efte fenfivel cavalheiro 
ter tido a íagacidade de conhecer as vanta
jens , que le podiaõ tirar de leccar o dito 
paul: feu plano antes da execução era tratado 
de imaginário por todos os antigos plantado
res , que eícarneciaõ do projecto , e prediziaõ 
a ruína do projectifta. Sendo taõ bem fucce-
dida efta empreza terá mui benéficas coníe-
quencias: ha na Ilha outros pauis igualmente 
acceflíveis, com o mefmo terreno , e que fe 
pedem feccar com igual facilidade ; circunf
tancias , que todas fe moftraõ pela quafi im-
mediata lobida do preço de fimilhantes terras 
com o fucceflo de Mr. K ; e começáraõ-
fe algumas outras emprezas do meímo gêne
ro , das quais ha razaõ de efperar fimilhante 
•fucceflo. 

Os melhoramentos defte , e de outros gê
neros faõ mais precifos na Jamaica , que em 
nenhuma das outras noflas Uhzs , pois ahi te
mos a maior porçaõ do território, que pof-
fuimos nas índias Occidentais. O naõ eftar 
concedido mais de hum quarto defta Ilha , e 
pofto em alguma forte de cultura, nem hum 
quarto deite quarto , deveria inítigar os ho
mens amais aélividade, emais cuidadoio exa

me 



me dos diftrictos delia , que foraõ até aqui 
rejeitados , ou defprezados. Ha fem dúvida 
entre elles muitos , e extenfos efpaços de ter
ra, que podiaõ fervir para a cultura do aííu
car , huma vez que os plantadores procuraf-
fem , como o cavalheiro , que fez o melhora
mento acima , cultivar efte gênero por novos 
methodos variados , e accommodados ás cir
cunftancias do terreno, e fituaçaÕ naÕ ufuais 
nas velhas plantações. 

àkMzMdkà ^ W - £ F S 

C A P I T U L O XXX. 

B A R B A D A . 

Clima, Terreno, Producções* Exportação, 
Obfervações fobre a cultura do ajju-

car na Barbada. 

E Sta pequena Ilha , com razaõ huma das mais 
famoías do Mundo , eftá fituada aos 13 

gráos de latitude feptentrional: tem perto de 
vinte e finco milhas de comprimento , e qua
torze de Iargur3 , contém cento e quarenta 
milhas quadradas , e por íuppofiçaõ mil acres. 
O clima he em algumas coifas preferível ao 
da Jamaica , e n'outras inferior : a face do 
paiz nas coíbas he mais elevada , e livre de 
baixas , e p.auis , ficando muita parte delle 
murada de rochedos; ifto faz o ar mais fecco, 
e por confequencia mais fadio, mas as noites 

R ii *a0 
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faõ mais quentes por falta das virações de 
terra , que na Jamaica íaõ devidas ás monta
nhas ; e como a Barbada naÕ tem montanha 
alguma , naõ pôde participar defta vantajem ; 
mas tudo bem confiderado, reputa-fe o clima 
fuperior ao das outras Ilhas. 

O terreno he geralmente barro ligeiro-^or 
de avelã, efcuro, ou avermelhado , exceptuarn 
do-íe os pedaços mais fólidos ; em qualquer < 
retalho da Ilha he o terreno capaz de produ
zir hum , ou outro producto de valor ; por 
eftar cultivada qualquer pollegada de terra , con
tra o que fe vio na Jamaica. De {eus produ-
ctos o aflucar he o grande artigo ; cultivaõ 
também o anil ; o gengibre he hum op-
timo gênero ; tem algum algodão , e pi
menta da Jamaica. Seus outros produílos fdõ 
laranjas, limões, cidras, romãs, ananazes, 
goyavas, bananas, cocos, figos das índias, 
peras efpinhofas , melões, &c. Em geral o 
producto da Ilha iguala em riqueza a qual* 
qu-j- outro das índias Occidentais. 

A grande importância delia para efte paiz 
moftrar-le-ha claramente pelo progreflo de 
feu commercio , e exportação. Em 1650, vin
te annos fomente depois de lua primeira po
voaçaô , continha ella entre trinta , e quaren
ta mil habitantes brancos , e ainda mór nú
mero de negros. Na reftauraçaõ a Colônia 

concedeo o direito de4 — porcento fobre fuás 

exportações para manter os fortes, e fortifi-
caçõe? , direito que foi vergonhofamente mal 
applicado a outros fins. 

He muito notável, que o povo defta Ilha 
gaf-
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gaftaffe quarenta annos na Cultura do anil, 
gengibre , algodão , e tabaco ; e aprendeffe 
entaõ dos Portuguezes do Brazil a arte de plan
tar a cana de aflucar , e que efta adquifiçaÕ 
n' hum efpaço naÕ muito maior, que dez an
nos, muda fie totalmente a face das coifas na 
Ilha : os plantadores , que antes eílavaÕ em 
triíles circunftancias, ficarão notavelmente ri
cos. 

Em 1676 a Ilha eftava em feu meridiano; 
por hum calculo feito com grande exactidaÕ 
achavaõ-fe entaõ nella 50,000 brancos de toda 
a qualidade , e 80,000 negros: ifto lá era hum 
gráo de povoaçaô na verdade efpantofa. O 
author dos Eftabelecimentos Europeos na Ame
rica , obferva com razaõ , que a Hollanda 
mefma , ou talvez ainda as partes mais habi
tadas da China , nunca chegarão á mefma pro
porção de povoaçaô ; e o Doutor Campbell 
obferva, com igual verdade, que, nunca Co
lônia alguma nofla , ou de outra qualquer na
çaõ foi taõ povoada , como efta : e para fa
zer ifto ainda mais claro a hum leitor Inglez, 
notaremos, que a Barbada he menor, que o 
Condado deRutland, o Condado mais peque
no da Inglaterra , e que fegundo o computo 
mais alto o numero do povo nefle Condado 
em 1676 naõ excedia 20,000. Mas ifto ainda 
fe pôde fazer mais claro , comparando efla 
Ilha inteira com efta em nsttria de fx-
tenfaõ ; porque fe a Inglaterra , e Gales 
juntamente contém perto de quarent» nilhôes 
de acres, a ferem taõ povcadas ermo a Bar
bada, deviaõ conter fincoenta mi II Ões de ha
bitantes : ora o Senhor Guiihern.t Peiti, que 

era 



f r34 ) 
éfa homem habiliflimo em computações, e fe? 
ftaõ julga ter avaliado en menos a efte paiz, 
antes o contrario , nunca elevou a povoaçaô 
acima de oito milhões , o que moftra , que 
vafta difproporçaô ha entre a povoaçaô dos 
dois paizes. Mas por avançar ainda mais; o 
inefmo grande homem obferva , que na Hol-
landa, e Zelanda, que le reputaõ os paizes 
mais povoados da Europa , ha hum milhão 
de almas, qué habitaÕ perto de outros tahtos 
acres; e por confeguinte dahi íe moftra, que 
ainda efte paiz naõ he taõ bem povoado co* 
ino a Barbada. 

Prefentemente calcula-fe o numero dos 
brancos a perto de 30,000 , mas os efcravos 
montaõ a perto de ioo,oco. Quafi ao mef
mo tempo, em que a povoaçaô chegou a feu 
auge , chegou também a riqueza. No anno 
de 1661 creou o Rei Carlos II. no mefmo 
dia treze baronetos na Barbada , dos quais 
nenhum tinha de renda por anno menos de 
mil livras , e alguns dez mil. Nefte tempo 
mantinha actualmente feu commercio quarro-
centas velas de 15^ toneladas humas por ou
tras ; feu producto annual exportado em aflu
car , anil, gengibre, algodão , &c. fubia aci
ma de 350,000 I. ) e o numerário em circu
lação interna era 200,000 1. Eftes faõ factos, 
em que fe pôde confiar , que merecem a to
do o reípeito a maior confideraçòõ , e que 
claramente demonftraõ a grande valia delia-
Ilha , e a prodigiofa importância de noffaa 
pLnt3çóes em geral. ( 1 ) 

Ex-
- — — - ^ — — - — * — — j - * - . . . - **• 

Qi ) ViageHS de Harris, vol. 2. p. 156. 
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TExcluamos tudo o que o povo Inglez ti

rou da Barbada antes da Réílauraçaõ, e ava
liemos feu producto defde 1660 até 1760 a 
16,000 barricas de aflucar, que fazem 12,000 
tonelladas annualmente , e omittindo inteira
mente a água ardente .de cana, ou efpiritos, 
roela-ffes , algodão , gengibre , aloes , e todas 
as outras mercancias da Ilha , eítimando ifto 
a 20 1. a tonellada , montará a 240,000 I. 
por anno, ou a 24,000,000 I., ou ganhos, ou 
-poupados a efta naçaõ nocurfo do feculo, os 
quais , confiderando-fe naõ fer a Barbada 
maior , que a Ilha de Wight , devem pare
cer efpantofiflima fomma ; e com tudo para 
prova da moderação defte computo feria faqil 
nomear hum author mui intelljgente, que an
tes do fim do ultimo fecufo affirmava termos 
ganho com a nofla poffe da Barbada no 
tempo , em que elle efcrevia, naÕ menos de 
trinta milhões. Mas , que efte zelo pudefle 
entaõ arraftallo hum pouco lcnge , naõ ha 
•agora o menor lugar de duvidar, que os me
lhores juizes , pelos quais entendo os que 
faõ mais verfados nefta cafta de coiíàs , ,e 
melhor conhecem efte commercio , concorref-
•fem com mais facilidade a fixar a fomma de 
noflbs lucros durante o período acima afligna-
d o , antes a trinta , que a vinte e quatro mi
lhões. (1 ) 

Quanto ao prefente producto defta Ilha, 
a feguinte conta he a melhor que ten.os tido. 

Affu-

( O Confideríções fobre o Commercio do Áffil* 
wr, p, 27, 
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L. 
Affucar, 20,266 barricas , a 15* I. 

cada huma - - - - - - - 303,990 
Água ardente de cana, e melaflos 203,692 
Artigos vários, como gengibre, al

godão, anil, doces, aloes, caflia 30,000 

537,982 

Mas nefta conta inc!ue-fe toda a água ar
dente, que fe pôde fazer do total dos.- melaf-
fos : eu julgo efte artigo exaggerado : dando-ie 
100,000 1. para água ardente o total monta
rá acima de 400,000 1. por anno. Os livros 
da alfândega de 1763 , fazem chegar as im
portações Britânicas defta Ilha a mais de 
•joo,oco 1. fe a ifto fe accrefcentar a impor
tação da America Septentrional , provavel
mente igualará o total á fomma acima men
cionada. 

Confiderando , que a exportação fó de 
400,000 1. por anno vem a dar 4 I. annual
mente para cada acre da Ilha inteira, e que, 
como as Cidades , eftradas , água , rochas , 
&c. que nada produzem , devem neceffaria-
mente reduzir confideravelmente os 100,000 
acres, viráõ a ficar 4 1. 10 f. na parte culti
vado do terreno : e confiderando, que grande 
porçaõ do fuítento do povo , tanto brancos, 
como negros, fe cria na Ilha, e também que 
os plantadores faõ obrigados a ter muito ga
do , a parte principal de cuja fubfiftencia naf-
ce aqui , ficará evidente que grande porçaõ 
da Ilha fe applica a outro* ulos mais, -que a 

pro-
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producçaÔ do que fe exporta : cor.fideran-
do mais que hum terço de todas as terras 
de cana , refta em alqueive todos os annos, 
e ver-fe-ha entaõ fer a parte da Ilha , que 
actualmente produz gêneros para exportar , 
pequena em comparação de toda ella , eu 
naõ imaginarei que eílejaõ mais de 25^000 
acres neffa fituaçaõ , e por confeguinte vem 
o producto a fer 15- 1. por acre. Mas tome-fe 
qualquer producto, cerriflimamente a agricul
tura nunca floreceo em paiz algum do Mun
do como aqui : ha muitos annos tem eftado 
em decadência , naõ na valia de íeu produ
cto , que he maior que nunca , mas fim na 
quantidade: tem-fe affirmado, que no ultimo 
leculo faziaõ mais aflucar , que agora , por 
confeguinte o producto real da Ilha era ain
da huma vez maior , do que o dá a conta 
acima: o alteamento dos preços de fuás mer
cancias he que tem confervado o valor total 
de feiis productos. Mas feja-me licito notar 
de paflagem , que me naõ lembro de algumas 
contas particulares do ultimo feculo , que 
xnoftrem agora alguma decadência mefmo na 
quantidade. 

A refpeito da cultura da cana de aflucar 
nefta Ilha , naõ ha düFerença importante en
tre feu methodo, e o defcrito no ultimo arti
go. Mas os plantadores da Barbada tem de 
combater com mores difficuldades , e mores 
gaftos. O terreno da Ilha tem eftado ha tanto 
tempo empregado em produzir fafras de canas, 
que pede mais eítrumes, que as terras novas 
da Jamaica; naÕ eftá efta fado, como avançarão 
muitos efcritores fuperficiais , pois hum bom 
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terreno nunca fe eflafa-; o máo amanho na 
cultura do aflucar , aflim como em outro qual
quer ramo de cultura , exhaurirá o terreno , 
que ficará inferior r até que o bom amanho 
O reítaure. Mas em quanto os plantadores fe 
conduzirem por princípios racionaveis encon-
traráõ o producto de fua Ilha taõ grande co
mo fempre. A fertilidade das terras novas 
eígota-fe mais cedo, do que commummente 
fe imagina : os plantadores faõ inclinados a 
tomar liberdades com ellas, e torçallas apref-
fadamente a íucceíhVas colheitas para tirar 
lucro da bondade da terra , fem lhes dar íuf-
ficiente defcanço , ou mudar feu fyftema de 
cultura : quando aflim fuccede a* fertilidade 
das novas terras deíàpparece em dez , ou doze 
annos , e tornar-fe-haÕ ainda inferiores aos 
efpaços vifinhos , que tem tftado em cultura 
ha hum leculo, mas amanhados fegundo bons 
princípios. 

Neftes nada ha mais importante que o 
eílrumar ; ifto entende-fe muito bem na Bar
bada , onde todos os plantadores confervaõ 
confideraveis manadas de gado meramente pe
los eítrumes. Encerraõ-no em cortes, em que 
faõ fuítentados , em maneira , que todo feu 
efterco, ourina, e íuftento eftragado poífa fer 
retido em hum leito de marne, que efparzem 
por cada corte ; em certos tempos mexem 
bem o montaõ, e achaõ huma maffa de 'adu
bos muito apropriados para o melhoramento 
de fuás terras; fuperior mefmo a huma quan
tidade fimilhante de efterco fó. Atribuo ifto 
a que o marne retém os fuceos do efterco, e 
larga-os gradualmente nas raizes das fucceífí-

vas 
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vas fafras. Nem o Sol ( o que nefte clima 
quente he objecto de importância ) tem tanto 
poder de exhalar as partes benéficas dos adu
bos, quando eftaõ unidos com huma terra ab-
forvente, como t̂ m fobre o efterco fó. 

A grande difficuldade dos plantadores con-
lifte em fuítentar fufficiente quantidade de ga
do para obterem os adubos precifos: a peque
nez da Ilha , que he taõ apinhada de povo, ne
ga-lhe os extenfos paílos , ou prados , que 
poffuem na Jamaica ; íuas colheitas de gram
ma Efcoceza naõ faõ taõ grandes , nem elles 
tem terras de boa cafta , que para iflb guar
dem ; dependem por iflb principalmente dos 
topos das canas , e das folhas do milho, am
bas coifas eftas , com que em quanto verdes 
fuftentaõ íeus gados, e fazem também vaftas 
medas á maneira de feno. Se porém fe per-
fuadiffem a cultivar a luzerna, tirar iaÕ fegu
ramente grande lucro delia para fuftentarem 
feu gado, objecto para elles o mais eflencial. 
O comprimento da raiz livraria feguramente 
a planta do Sol , quando feus raios foliem 
mais violentos, e forneceria, nos calores do 
veraõ , todos os mezes regularmente frefcas 
colheitas de verde para o gado: ifto he de que 
eHes mais precifaõ , pois nefta eílaçaõ toda 
fua herva eftá queimada , e contra a prática 
dos climas mais frios , he o veraõ o tempo 
de fuítentar o gado a palha , e o inverno a 
yerde. Ser-lhes-hia por iflo a luzerna da maior 
vantajem. 

Outro artigo em feus amanhos , que fe 
pedia muito melhorar he o arranjo de fuás 
terras para as novidades: elles cqnfervaÓ fua? 
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terras de canas fempre rpoftas de canas , com 
a aífiftencia fó de asalqueivar, e eftercar. De-
viaõ-fe pelo contrario plantar as canas por 
turnos em todas as terras de huma planta
ção : plantar hum campo algumas vezes de 
grammas } algumas vezes de inhames, bana
nas , hortaliças , algodão, anil, &c. outras 
deixallo em alqueive; e outras difpor-lhe ca
nas , &c. Efta mudança de novidades feria 
utiliflima, as canas por efta fucceflaõ teriaÕ a 
vantajem de gozar do que para ellas fe pôde 
chamar terra nova ; e bailaria menos efterco 
do que quando íe plantão fempre no mefmo 
lugar. 

Naõ ha quafi nada mais proveitofo a hum 
plantador, do que inhames, batatas, e bana
nas ; e eftas tres novidades no melhorar as 
terras , e preparallas por fua fombra para as 
novidades, que as exhaurem , fazem o meímo 
effeito , que fazem na Inglaterra as batatas , 
trevo , ervilhas , &c. naõ pôde por iflb haver 
melhor amanho, que fazer a mudança de pro
ducto o fundamento da cultura do aflucar. 
Lavrem-fe para pôr eflas raizes as terras de 
graminas , quando as grammas tiverem che
gado á competente idade , e ás raizes fucce-
daõ canas ; depois das canas , outros gêneros , 
paõ , &c. alqueivem-íe depois , e fobre o al
queive difponhaõ-fe de novo canas , depois 
grammas, &c. Por meio delle fyftema accref-
centar-fe-ha muito o fuftento para o gado, 
confervar-fe-haõ em boa ordem todas as terras 
de huma fazenda , as grammas íeraõ fuperio-
res ás grammas communs , e as canas por 
efta mudança produzirão muito mais. 
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C A P I T U L O XXXI. 

I L H A S DE S O T A V E N l ' 0 . 

Antigua, S. ChrifiovaÕ', Neves, Monferra-
te , Barbuda, Angu ilia , Clima , Terre

no , Produãos , Exportação, Agri
cultura , Obfervações. 

A Ntigua, ou Antego, como algumas ve
zes íe eícreve, jaz em 16 giáos, e 11 

minutos de latitude Septentrional. He de fôr
ma circular , tem perto de vinte milhas de 
diâmetro , e feflenta de circumferencia , e 
contém perto de 70,000 acres de terra. O 
clima he inferior ao da Barbada por fer n ais 
quente , e íe reputa mais fujeito a furacões 
de vento. Só huma parte delia eftá já rotea-
da , reftando em muitos lugares cuberfa de 
feus matos originais; circunftancia que he em 
muita parte em beneficio dos plantadores pre-
fenres. A face do paiz n' huma coifa he mui
to fingular ; naõ ha em toda a Ilha nem hum 
ribeiro, regato, ou fonte, o que obriga os 
habitantes a dependerem, para todos; os feus 
ufos de tanques artificiais , alternas , e-jrejfei;*-
vatorios de água. Ainda qüe ifto ameaçafle 
ao principio , a txperiencia remov-o asdif-
fículdades , que dahi nafciaÕ , e elles fe pu-
zeraõ em termos de íupprir-fe regularmente 
defte mifter da vida. 

O chaõ da Ilha he geralrrente areento, 
mas 



mas nem por iflb efteril ; pelo contrario fe 
naõ podem encontrar em parte alguma mais 
florentes plantações de aflucar, do que nefta 
Ilha ; porque ha huma miftura de argilla na 
área , que a faz naÕ queimar ; e as terras 
avermelhadas , ainda que areenras , fe tem 
achado excellentes para canas. O producto da 
Ilha foi aflim determinado: 

L. 
15",00o barricas de aflucar a 15" 1. 

cada huma - - - - - - 232,500 
Água ardente - - - - - - - 63,933 
Vários artigos - - - - - - - io,ò?o 

L. 306,433 

Eftes vários artigos faõ gengibre , hum 
pouco de anil , e tabaco , frutas , e outras 
coifas communs em todas as Ilhas ; mas as 
quantidades faõ pequenas , e julgaria ferem 
10,000 1. huma partida exaggerada para osre-
prelèntar. Nós naõ temos nas índias Occi
dentais , exceptuando a Jamaica , e as Ilhas 
xedidas, Ilha capaz de tanto melhoramento , 
como a Antigua : na verdade a induftria de 
feus proprietários elevou fua agricultura a 
muito maior altura , do que nunca fe eíperou 
que conleguiflem; pois chegou tempo em que 
os allucares da Antigua naõ puderaõ fer gai
to na Grã Bretanha , mas fe venderão a bai-
Tró preço para Hamburgo , e para o Norte. 
Fez-fe depois huma grandiflima mudança pois 
agora naõ vemos aflucar m ifcivado mais fino, 
que o vindo defta Ilha. Os melhoramentos 
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a fezer-fe fsõ principalmente reduzir á cultua 
ra terras ainda incultas , ou matos rafteirosj 
muitos dos quais, naõ ha dúvida , produzi-. 
riaõ bom aflucar , talvez pela novidade das 
ferras fuperior a das velhas plantações y, 3 
bem effeuuar-fe efta medida , recebcri&nnw 
annualmente de Antigua 20,000 barricas de 
aflucar, e far-fe-hia muito mór quantidade de 
água ardente do que agora fe faz em propor
ção da quantidade de aflucar. 

S. ChriftovaÕ eftá fituada em 17 gráos, 
e 25" minutos de latitude feptentrional , tem 
perto de íctenta e finco milhas de circuito , 
com tudo naõ- ha nella mais de 24,000 acres, 
que fè poflaõ cultivar para aflucar, pois par
te delia eftá cuberta de altiflimas montanha.*,1 

O terreno he notável pela producçaõ dos mais 
bellos aflúcares das índias Occidentais, con-
íifte n'huma terra ligeira cor de avelã polia 
fobre barro de fazer tijolo , de huma ferriÜ» 
dade , que furprende, terreno , que fe jufta-
mente fuppõe fer de todos o melhor para pro«* 
duzir aflucar. O clima he taõ agradável , e 
temperado , quanto o de qualquer outra Ilha 
defta quente latitude. Os productos iaõ: 

10,000 barricas de aííucar a 15" 1. 
a barrica - - - - - - - 15-0,000 

Água ardente - - - - - - - 41,250 
Artigos vários - - - - - - - 7,000 

Total L. - - 198,25^ 

Tenho tido huma conta , que fe me deo 
de 
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de huma pequena plantação nefta Ilha , a qual 
convém introduzir aqui. He a que Jè fegue: 
cento e dez acres de terra , huma fó parte dos 
quais he própria para aflucar, com numa pe
quena morada de cafas, hum engenho, ehum 
número proporcionado de edifícios , cobres, 
&c. cuftáraô cinco annos ha a fomma de 

L. 
3200 

Por paga de inftrumentos, &c. ao mef
mo tempo - - - - - - - - - ti» 

Por 47 negros já acoílumados ao tra
balho a Ó2 1. por cabeça - - - - 2914 

Por gado , &c. - - - - - - - . 640 

L. 6867 

O Cavalheiro, que fez a compra da plan
tação, deixou-a á adminiftraçaõ de hum agen
te , que também tinha cuidado de algumas 
plantações mais. Elle geralmente lhe embar
cou 60 barricas de aflucar por anno , e 26 
pipas de água ardente. 

60 
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6o barricas de aflucar a íe 1. a 
^ r " " 9 0 0 0 o 

26 pipas de água ardente a 9 1. 
cada huma 134 0 0 

Receita Total - - 1134 o o 

Tirando-fe 

Juros de 6767 1. a 7 
por cento - - 343 O o 

Rol das defpezas do 
agentes - - - - 655- 10 o 998 10 o 

Reíla liquido - - - - - - 136 10 o 

Daqui fe vê que o plantador na Inglater
ra tira de feu dinheiro fomente 2 por cento 
demais do que fe pôde fuppor, que p«gue de 
juros por elle , ou fete por cento, que com 
huma fegurança por todas as razões taõ arrif-
cada, como he a de todas as plantações , fe 
deve reputar miferavel interefle de feu di
nheiro. Ifto porém naõ he falta da cultura do 
aflucar, mas fim da agencia: fuccede aflim ge
ralmente nas plantações entregues á conducta de 
agentes , e infpectores. Ha razaõ de crer por 
efte exemplo , aflim como por outros muitos, 
9,ue com dificuldade fe encontra quem faça 
mais extorsões , do que os agente? , procura
dores , e infpectores das Índias Occidentais , 
os quais geralmente fe aproveitaõ da diíbnte 
refidencia dos que os empregarão para fazer 
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tomar o peior afpecto as fazendas que deyiaÕ 
de facto ter hum alto valor. He porém ainda 
mais curiofo vtr o lucro , que concedem a 
feus amos, lucro exactamente calculado para-
os prevenir de venderem fuás fazendas, quan
do elles mefmos tomaráõ a juros nas Ilhas 
dinheiro a 8 , e ainda a 9 por cento para o 
empregarem em hum negocio de que naõ rc-
mettem aos proprietários mais de 7 : a ver
dade he , que a plantação de aflucar, em o 
fértil terreno de S. ChriftovaÕ, havendo con
veniente manejo, renderá 25 até 35 por cen
to pelo dinheiro, que nella fe empregar; mas 
he entaõ neceflaria a refidencia , pois quanto 
a fubfiftir em Londres pela agricultura das ín
dias Occidentais, he fyftema impraticável unir 
com lucro duas coifas taõ contrarias. 

S. ChriftovaÕ efteve muitos annos ha em 
muito vantajofa condição, como fe pôde co
nhecer por ter a venda das terras Francezas 
da Ilha , depois da ceííaõ de fua parte feita 
por elles na paz de Utrecht , produzido taõ 
grande fomma , que com ella fe pagou o do
te da Princeza de Orange de oitenta mil li
vras. 

Neves eftá íituada taõ perto de S. Chrif
tovaÕ , que fica delia fèparada fó por hum 
çftreito canal ; tem perto de feis milhas de 
través, e quafi vinte de circumferencia ; por 
falta das terras elevadas de S. Kitt , o clima 
naõ he taõ bom, nem o terreno fe reputa exa
ctamente igual a ellas: com tudo he efta pe
quena Ilha habitada por j;ooo brancos , e 
12,000 negros ; número grande para taõ pe
queno retalho de terra, e que*moftra quão 
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completamente deva de fer cultivada a mor 
parte delia. Seu producto he , 

L« 
6,000 barricas de aflucar a 15 I. 

cada huma - - - «• - - 90,000 
2,000 pipas de água ardente a 9 

1. cada huma - - - - - - 18,000 
Vários artigos, - - - - - - 3,000 

Total L. - - - 111,000 

A Ilha de Monferrate jaz aos 17 gráos 
de latitude feptentrional ; tem perto de nove 
milhas de comprido, e quafi a mefma largu
ra. Naõ ha parte das índias Occidentais, que 
leja mais fadia^ ou agradável , que efta pe
quena Ilha- Ha nella algumas altas monta
nhas , que esfriaõ , e refrefcaõ o ar por vi-
xações de terra; e como íaõ ao mefmo tem
po cubertas de altos cedros , . e outras arvo
res, daõ deliciofa fombra, e offerecem lindo 
profpecto. Os valles faõ em extremo férteis, 
produzindo perfeitamente todas as producções 
das índias Occidentais *. e faõ ao mefmo tem
po bem lavados. O número dos habitantes 
brancos da Ilha chega a perto de 4,500 , e 
os efcravos a 12,000. O producto he de per
to de 3,500 barricas de aflucar ; mas ella 
vai melhorando tanto em povoaçaô , como 
em producçaõ. 

T ii 3,500 
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L. * 
3,500 barricas de aflucar a 15' I. 

cada huina - - - - - - 52,500 
1,110 pipas de água ardente a 9 1. 

cada h u m a - - - - - - 9,990 
Artigos vários - - - - - - 1,500 

I I r i 11 1 

Total L - - - III,oco 

Barbuda fica a 17 gráos , e 30 minutos 
de latitude feptentrional; tem perto de quin
ze milhas em longura. O clima naõ he igual 
ao de Monferrate, por ferem baixas as terras. 
O terreno he muito fértil ; todavia os habi
tantes naõ tem cultivado aííucar ; ifto naõ 
por algum defeito no terreno, clima , ou fí-
tuaçaÕ , mas fim pelo gráo de coftume, e ha
bito , que taõ aptos faõ a governar o gênero 
humano. Muito tempo depois de noflo pri
meiro eltabelecimento nefta Ilha conferváraÕ-
fe nella os naturais Caraybas , e mais de hu
ma vez abrazáraõ , e íaqueáraõ os novos ef
tabelecimentos; ifto defviou a todos de erigi
rem e eftabelecerem taõ difpendiofas , e 
arrifcadas obras , como as neceflarias para a 
cultura do aflucar ; mas depois de expulfos 
da Ilha os naturais, ceifou efte motivo, e te
ria também ceifado a condueta; porém o po
vo tendo-fe entranhado pela commum cultura , 
naõ fabia como havia deixalla : a melhor parte 
da Ilha eftava em maõs , que por íua abaf-
tança, e commodidade de fua exiítencia , fe 
naõ desfariaõ de íuas granjas, o que excluía 
cs novos vindos de inr,roduzirem>a cultura do 

aLu-



'( M9 ) 
aflucar; e aífim continuou efta Ilha até o tem
po prefente applicada quafi inteiramente á 
producçaõ de paõ, e mantimentos, principal
mente á criação de gado. A vifinhança das 
Ilhas, que fazem aííucar, com quem ló tem 
ellas alguma connexaó , lhes miniftra cerro, 
e bom mercado para tudo que tem de ven
der. O número do povo na Ilha he de perto 
de 1,500, entre os quais ha pouquiffimos ne
gros. A propriedade da Ilha pertence á fami
lia dos Codringtons, cujo chefe põe hum go
vernador em Barbuda , e tem as mefmas pre-
rogativas, que os outros Lcrds proprietários 
em fuás differentes jurifdicções da America. 
Seu antepaflado o Coronel ChriftovaÕ Co-
drington , governador da Barbada , que mor-
reo em 1710, deo duas plantações na Barba
da , e parte defta Ilha , avaliado tudo a 
2,000 I. por anno , á fociedade da propaga
ção do Evangelho , para inftruir na religião 
Chriftá os negros da Barbada , e o refto das 
Ilhas Caraybas , e para erigir , e dotar hum 
Collegio na Barbada. Efte grande homem era 
natural de Barbada, e , como bem íe obfer-
vou, foi, por hum grande número de quali
dades amáveis , e úteis tanto na vida públi
ca , como na particular , por íua coragem, 
e feu zelo pelo bem de fua pátria , fua hu
manidade , feus conhecimentos , e amor da 
literatura , a mais rica producçaõ , e o mais 
brilhante ornamento , que a Barbada já mais 
teve. 

Eu antes notei, que o pevo da Earfcuda 
fe entregou á criação, e fuftenro de gado, e 
á producçaõ) de paõ. Seus prados faõ alguns 
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èelliflimos , abundando muito das grammas, 
que nas índias Occidentais fe reputaõ mais 
proveitofas : feus rebanhos naõ faõ grandes 
por amor da divifaÕ das propriedades, porém 
muito numeroios: tendo muitas vacas, e ga
do novo, cavailos, e burros , para criação de 
mulas , algumas ovelhas , e particularmente 
porcos ; os productos da America faõ parti
cularmente próprios para criar , e engordar 
capados ; muitas arvores daõ bolota em abun
dância ; elles fe accomodaõ com as folhas de 
feus fucculentos vegetais, e os productos das 
raizes excedem a tudo o da Europa. Hum 
acre de batatas , e inhames na Barbuda ren
derá tanto , como tres , ou quatro acres de 
batatas na Inglaterra. O methodo de as plan
tar nefta Ilha he o feguinte : lavraõ a terra 
tres vezes , e dando-lhe os amanhos que tem 
á maõ , marcaõ o campo por linhas em lif-
tras de cinco pés de largo ; de cada lado da 
linha, põem huma fileira de pés de batatas, 
e avançando cobrem-nas com terra , tirada 
com pás dos efpaços intermediários ás linhas. 
Plantadores menos attentos faraõ o mefmo 
trabalho íem linhas , mas naõ terá entaõ fua 
terra alguma apparencia de alinho. Crefcendo 
a novidade coílumaõ chegar-lhe terra do mef
mo modo exactamente , que no veraõ ; e quan
do arrancaõ as raizes, fazem-no com pás ou 
forquilhas ; quanto ao producto , eítou certifi
cado , que tiraõ algumas vezes de hum acre 
de terra até cincoenta e tres, ou cincoenta e 
quatro tonelladas , e que as communs colhei
tas faõ de trinta e tres até quarenta. He fá
cil conceber , que fonte de lucrto devem fer 
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eflès productos n' hum paiz , onde as batatas 
tem num preço confiante, como lhes fuccede 
nas Índias Occidentais ; e de que vantajem 
pôde fer ao povo defta Ilha a criação de por
cos com o refugo deflas colheitas. 

O fyftema de vida entre os lavradores da 
Barbuda aflemelha-fe ao dos pequenos gran
geiros da Nova Inglaterra , tendo eftes tam
bém a propriedade de fuás herdades , tornan
do-as raras vezes de renda a outros. Cada 
homem tem fua habitação commoda , e feus 
campos bem cercados em roda , hum bel
lo bofque de arvores para abrigo , feu po
mar , e horta cheios de delicioíos fructos, 
feus prados para gados , algumas terras de 
milho, ou trigo da índia, chamado aqui paõ 
de Guiné , e outros de raizes, &c. Confide
rando a grande abundância de quafi tudo, 
3ue dá a cultura em íimilhante clima, fe pó-

e com verdade dizer , que eftes pequenos 
lavradores paflaõ huma vida muito fuperior 
~á de feus pequenos irmãos da Europa. 

Anguilla eftá fituada sm 18 gráos, e 12 
minutos de latitude feptentrional ; tem trinta 
milhas de comprido , e dez de largo , e he 
em tudo taõ bella Ilha, que fe naõ deve dei
xar no eftado , em que a vemos. NaÕ ha 
nella mais de 800 homens, que íe devem di
vidir em duas clafles ; huma compofta de hum 
ajuntamento de induftriofos lavradores (limi-
lhantes aos da Barbuda) entre os quais havia 
poucos annos ha hum , ou dois engenhos de 
aííucar; e outra de huma banda de gente pre*» 
guiçoía, que vive como os índios , ícm al
guma outra CccupaçaÕ mais, que a de guar

da* 
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dar humas poucas de manadas , e fubílítir del
las , e dos fructos efpontaneos da terra. He 
muito notável , e na verdade coifa curiofa, 
que naõ haja governo nefta Ilha, fendo cada 
chefe de família verdadeiramente hum fobera-
no , e que ainda a parte eftabelecida dos ha
bitantes viva em paz, e íegurança , naõ ob
ílante a claffe vagabunda , que naÕ conhece 
nem Lei nem Evangelho. Ifto parece contra-
dicçaõ, mas he aflim. 

Os lavradores defta Ilha plantão princi
palmente milho , no qual tem bom fucceflo, 
e vendem confideraveis quantidades ás Ilhas, ; 
que cultivaÕ aflucar: fuás colheitas reputaõ-fe ' 
optimas : plantão também algum tabaco, do 
qual tornarão ha pouco afazer-íe cargo, de
pois de o defprezarem por alguns annos , mas 
a quantidade naõ he confideravel. Podiaõ-fe 
fazer grandes melhoramentos a fixar-íe aqui 
hum governador deputado com hum governo 
civil regular ; o que fe tem penfado induzi
ria os proprietários a fazerem compras na 
Ilha para plantarem aflucar ; pois nella 
ha grandes tractos de terra de bello marne 
areento , de cor avermelhada , fimilhante á 
terra de tijollo da Jamaica , que por fua fer-1 
tilidade na producçaõ das novidades , que o 
povo planta , moftra quaõ excellente feria pa
ra aflucar. A efcaceza, e careza de terra em 
noíhs Ilhas faz ainda mais admirar, quç ifto 
nunca fe tenha feito, 

CA-
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C A P I T U L O XXXII . 

ILHAS CEDIDAS. 

Dominica , S. Ficente , Granada , Ttfltfg* , 
Importância defias Ilhas, òcu troduão, 

Melhoramentos, Objtrzafces. 

P Ela paz de Paris procuramo-nos a ccííaõ, 
ou antes á confirmação de r.cílo direito 

a eftas Ilhas ; o gráo de merecimento , que 
por íllo tem efíe tratado naõ confíie no va
lor deltas acquifições , mas fim no gráo de 
direito , que antes tínhamos a ellas ; e cr mo 
efta indagação naõ tem connexaõ cem o lujei-
to defta obra , largarei de maõ efta idéa ; po
rém continuarei a defcrevellas , cemo rr.e per-
mittirem as imperfeiras noticias , que tenros 
tido , valendo-me das informações particula
res , que pude obter , muitas das quais íaõ 
de valor. 

A Dominica jaz em 15 gráos, e 30 mi
nutos de latitude íeptentrional entre a M;r t i -
nica , e a Guadalupe ; tem vinte eoiro ir ilhas 
de longor , e treze de largura , e de citeum-
ferencia perto de noventa : iuppõe-le ter du
plicada extenfaõ da Barbada. O ar, excepto 
n'alguns lugares pantanolos , e íobrecairega
dos de matos , fe reputa geralmente fsoio. 
NaÕ ha dúvida , que efta Ilha , quando lim
pa , fera ainda mais fadia , ou ao menos n ais 
accomodada "ás conftituicões Euioptas. A face 

Vol. U. V do 
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do paiz he rude , e montanhofa , com mais 
efpecialidade para a parte do mar , mas pela 
terra dentro ha muitos ricos , e formofos val
les , e algumas grandes , e bellas planícies. 
Os declives dos oiteiros faõ commummente 
moderados , em maneira que facilitaõ lua cul
tura , e o terreno he quafi por toda a parte 
huma terra negra , e funda, e por iífo muito 
recommendada por fua fertilidade pelos Hef
panhoes , Inglezes , e Francezes. He excelen
temente bem lavada por trinta rios ao menos; 
alguns, e particularmente hum delles he lar-
guiflimo , e navegável por muitas milhas, e 
o reílo muito com modo para todos os inten-
tos de plantações. Porcos tanto filveftres , co
mo domefticos fe achaõ aqui em grande abun
dância , igualmente toda a cafta de aves , e 
mantimentos , como bananas, batatas, e man
dioca ; nenhuma das Ilhas os produz melhor. 
Seus friictos faõ também excellentes : e os ef
tabelecimentos formados pelos Francezes na 
Ilha , a pezar de naõ terem fido numerofos, 
floreciaõ rnuito, e produziaó algodão, aííu
car , café, cocos, e a mor parte dos gêneros 
communs nas índias Occidentais. ( i ) 

Depois de nos apoffarmos delia , fe fez 
confideravel progreffo em fua cultura : com-
prán.õ-íe muitos tractos de terras, e erigíraõ-
fe neilas engenhos de aííucar. De feiçaÕ , que 
em 1763, hum anno fó depois da paz, a ex
portação da Ilha para a Grã Bretanha mon

tou 

CO Confiderações fobre a natureza do Commer
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tou a 46,211 1. 17 f. , e 9 d. fomma muito 
confideravel para hum tempo taõ curto depois 
de fua poííe. Depois deffe tempo os produ
ctos fe augmentáraÕ confideravelmente , em 
maneira , que agora he huma das Ilhas mais 
úteis que temos; tanto que neííe ultimo anno 
fuás exportações fobírao a mais de duzentas 
mil livras. 

S. Vicente fica na mefma latitude , que 
a Barbada , em diftancia fomente de trinta 
•legoas. Tem vinte milhas de comprido de 
Norte a Sul , e de largo perto de doze , a 
circumferencia he de quafi feflenta milhas. 
He alguma coifa maior, que a Antigua. O 
calor do clima he taõ temperado pelas vira-
çoes do mar , que fe reputa muito fadio, 
e agradável, e nas eminências , que faõ nu-
merofas , o ar tira mais para frio. O chão 
he maravilhofamente fértil , a pezar de fer o 
paiz collinofo , e montuofo em alguns luga
res. Mas entre as collinas encontraõ-fe alguns 
agradáveis valles , e nas baixas dos montes, 
algumas efpaçofas , e viçofas planícies. Naõ 
ha Ilha da mefma extenfaõ mais bem lavada 
de rios, e correntes , fem que com tudo nella 
hajaõ pântanos, nem águas eftanques. Ha aqui 
grandes quantidades de bella madeira , e ex
cellentes arvores fructiferas , algumas parti
culares a efta Ilha. Ella abunda de canas de 
aflucar filveftres, paõ, arroz , e toda a cafta 
de mantimentos. Na parte meridional da Ilha , 
onde os Francezes erigirão alguns efpaçofos , 
e florentes eftabelecimentos , cuitiva-fe cefé , 
anil, cocos, urucú, e algum belliflimo taba,-
co. Tem igualmente abundância de gado , e 
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aves domeílicas, e dahi enviaõ lignumvha, 
e outras caftas de madeira parada Martinica, 
onde fe empregaõ na conítrucçaõ de cafas, e 
em fuás fortificaçóes. Podemos colligir , que 
fe efte paiz fofle inteira, e regularmente cul
tivado , feria íeu producto muito pequeno, a 
naõ fer inferior a qualquer das Ilhas, que já 
poifuimos. 

Mas ha huma circunftancia mui capital 
em defabono defta aliás excellente Ilha , a 
qual le naõ deve defprezar ; vem a fer o nú
mero dos índios naturais , e negros livres, 
que eftaõ de poffe delia. No anno de 1735 
moftrou-fe , por huma relação authentica en
taõ feita ao Governo da Barbada , que fegun
do a melhor informação, que neffe tempo fe 
pode haver , haviaÕ perto de feiscentos Fran
cezes , quatro mil índios , e íeis mil negros 
em S. Vicente : diz-fe com tudo , que efte nú
mero tem depois diminuído muito por amor 
da cruel guerra declarada entre os índios, 
e Negros, a qual durou por muitos annos. (1) 

Tem-fe allegado varias razões para mof-
trar, que longe de julgarmos como defavan-
tajem eftes primeiros habitantes , devíamos 
reputallos importante adquifiçaÕ. Mas íimi-
lhantes argumentos eftaõ mui longe de ferem 
fundados em facto, ou experiência. O amhor 
das Confideraçoes diz quanto fe pôde dizer fo*»< 
bre efta matéria ; mas a refpeito de tudo» 
que fe poíía avançar , os practicos conhecem, 
aflaz bem, que até naõ ficar huma Ilha varri

da 
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da de índios, e negros livres, fe naõ pôde 
plantar aflucar com vantajem. O exemplo dos 
negros da Jamaica mais prova , do que con
tradiz ifto , como pôde ver qualquer pefloa», 
que reflectir fobre as immenfas perdas , def
pezas , e trabalho, que cuftaõ a eíía Ilha , naõ 
para extirpar , mas para fazer paz com hum 
punhado de homens ; e o exemplo dos Fran
cezes prova o mefmo , pois ainda que naõ 
poíía haver Ilha mais própria para aflucar, 
tanto em terreno, como em clima, com tudo 
elles , pofto que em paz com os índios , e 
Negros , naõ fe aventurarão a efla cultura; 
limitando-fe a mantimentos , e outros peque
nos artigos , que pediaõ pouca defpeza. Mas 
a naõ íátisfazer efte raciocínio , que devemos 
penfar dos prefentes fucceflbs deita Ilha, que 
violando os direitos naturais do gênero hu
mano , faõ de tal rumor, que tem neceflita-
do a indagação , que agora fe faz no Parla
mento ( i ) ? Ifto moftra aflaz claramente , 
que a Ilha naõ tinha valor algum , em quan
to era ainda em parte poííuida pelos naturais, 
e que em ordem a dar-lhe importância- fe ti
nhaõ abraçado meios, que he de temer naõ fa-
çaõ mais que huma ruim figura na face do dia. 

A Ilha de Granada demora aos 11 gráos, 
e 30 minutos de latitude feptentrional , he a 
mais ao Sul de todas as Antilhas. Tem aci
ma de trinta milhas de comprido , e quafi 
ametade deita quantidade de largo , fetenta e 

cin-

Çi) Ifto foi efcrito no tempo da indagação dos 
faccelfos de S. Vicente. 



( I 5 M 

cinco em circumferencia. Tem duplicada gran
deza da Barbada , e contém hum terço de 
terras próprias á cultura, tanto quanto fe pô
de achar na Martinica. O clima , como íe 
pode fuppor pela latitude, he muito quente, 
com tudo he refrefcado por virações do mar; 
he bem fabido que ella he taõ faudavel co
mo qualquer Ilha deftas partes ; naõ obílan
te a febre , que tem corrido debaixo do no
me deita Ilha, mas que he devida á efpeflura 
das matas , e por confequencia diminue cada 
dia. As eftaçóes, como fe chamaõ nas índias 
Occidentais, faõ notavelmente regulares ; os 
ventos abrazadores naõ faõ até aqui conheci
dos ; os habitantes naõ faõ fujeitos a muitas m o 
leftias, epidêmicas na Martinica , e Guadalu
pe ; e , o que he a mais feliz circunftancia 
de todas , ella fica fora do tracto , em que 
reinaõ os furacões, o que para naÕ terem riíco 
os eftabelecimentos fobre a praia» e para fegu-
rança da navegação , hc hum beneficio quafi 
ineftimavel. 

Ha na Granada algumas altiífimas mon
tanhas , mas feu número he pequeno , e as 
eminências efpalhadas por toda ella faõ antes col
unas de branda defcida , de altura naÕ gran
de , férteis, e muito capazes de cultura. Mas 
á exclufaô deftas , ha de ambos os lados da 
Ilha grandes tractos de terra livellada , pro-
priiflimos para melhoramentos , pois o terreno 
he quafi por toda a parte fundo , pingue, 
brando, e fértil no mais alto gráo , em ma
neira , que he em tudo igual , íe naõ he 
fuperior, ao de qualquer das Ilhas das índias 
Occidentais, fe merecem confiança os concor

des 
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des teílemunhos dos plantadores tanto France
zes, como Inglezes. Os primeiros na verda
de , em feus recurfos ao minifterio Francez , 
conítantemente infiftíiaõ , que efta Ilha podia 
tornar-íe huma das mais importantes , ainda 
que até aqui tenha ficado a mais fraca , e 
mais mal povoada de todas as fuás Colônias. 
Ella he perfeitamente bem regada de muitas 
correntes de differentes grandezas ; ha nella 
também pequenos ribeiros , que correm da 
mor parte dos tezos. O grande producto do 
paiz antes de o cultivarmos , e em parte na 
verdade depois diflo , he huma prodigiofa va
riedade de todas as differentes caftas de ma
deira , que fe haÕ de encontrar em qualquer 
das^llhas das índias Occidentais, e todas ef
tas excellentes em ieus reípectivos gêneros; 
de feiçaÕ que huma vez que feja toleravel-
mente roçada , tirar-fe-haõ vaftos lucros da 
madeira , que fe pode derrubar , e para a qual 
naõ faltará fahida. Gado , aves, e mantimen
tos faõ na maior abundância. Mas a excellen-
cia diftinctiva da Granada naõ confífte fó etn 
fua grande fertilidade , ou em fer própria pa
ra immenfa variedade de preciofos gêneros, 
mas na qualidade particular de leu chaõ , que 
cjá maravilhofa , e inconteftavel perfeição a 
todas as fuás varias producções. O aííucar de 
Granada he de hum graõ fino , e por confe
guinte mais preciofo , que o da Martinica , 
ou da Guadalupe. O anil he o mais fino de 
todas as índias Occidentais. Em quanto o ta
baco foi o gênero de commercio, como já o 
foi deftas Ilhas , o arratel de tabaco de Gra
nada valia dois , ou tres tantos dos mais. 

Os 
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Os cocos , e o algodão tem igual gráo de 
preeminencia. Alguns annos antes de ella ca-
hir em noflas maõs , os plantadores France
zes carregavaô para França annualmente doze 
mil barricas de aííucar além de café, cocos, 
e grande quantidade de excellente algodão. 
Com tudo he geralmente confeííado , que 
nunca fe povoou ametade do paiz , como 
convinhi, o que fe podia ter confeguido , a 
ferem os habitantes melhores plantadores , 
e também mais bem íuppridos de efcravos. 
H u n Cavalheiro Inglez , que tem tido gran
de opportunidade de o conhecer , penfa que 
aqui fe cultiva tanto aflucar , como na Bar
bada , o que naõ he nada impoffivel , ain
da que naõ ache pafíagem regular á Fran
ça. As Granadinas correm da extremidade 
meridional da Ilha de Granada ; ellas laõ vin
te e tres pequenas Ilhas , capazes de cultura , 
pois o terreno he notavelmente pingue , o cli
ma he agradável , e fe obterão com facilidade 
todas as neceflídades da vida, logo que fejaó 
povoadas. Segundo os fentimentos dos melho
res juizes podem nellas cultivar-le grandes 
quantidades de anil , café, e algodão , nem 
faõ nada impróprias para a cintura de aflu
car. Além deftas , ha cinco maiores Ilhas, 
geralmente coinprehendidas debaixo do titulo 
de Granadinas , Cariouacou , Union , Can-
nouan , Ilha de Moskito , e Bequia , chama
da pelos Francezes Pequena Martinica. A pri
meira he de fôrma circular de feis , ou íete 
legoas de circuito ; tem-na reprefentado os 
que a tem vifitado , por hum dos mais bellos , 
e fructiferos retalhos da America 7 o terreno 

he 
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he notavelmente fértil, e como he atra veda
da pelas viraçoes do mar , he o clima igual
mente fadio , e aprazível. He cuberta de pre-
ciofas madeiras , matizada de ricas arvores 
fruetiferas, e huma vez povoada , e cultiva
da , he capaz de toda a cafta de melhoramen
to • e tem também a vantajem de pofliiir hum 
porto taõ fundo, capaz, e comiriodo , como 
qualquer das Índias Occidentais. Union tem 
tres legoas de comprido. Cannouan tem tres 
de comprido, e huma e meia de largo. Mof-
ckito tres de comprido , e huma de largo* 
Todas ellas faõ muito aprazíveis , e férteis 
Ilhas. Bequia he a maior , pois tem trinta 
e feis milhas em circumferencia , por confe
guinte maior que Monferrate : o terreno he 
igual, fenaõ he fuperior ao das demais, mas 
tem pouca água doce , e abunda de reptis 
venenofos. ( i ) 

Como huma forte prova de que eftas re-
prefentações foraõ bem fundadas , notarei, 
que. a Granada , e fuás dependências embar
ca vaõ em 1763 , para os mercados da Grã 
Bretanha , de aflucar, e outros gêneros fó a 
fomma de 206,889 1. o que íummamente fe 
ajufta com o producto acima mencionado de 
12,000 barricas de aflucar. Os productos de 
S. Kitt foraõ 10,000 , e fua exportação total 
198,250 1. confequentemente 11,000 devem 
ao menos igualar 206,889 1. Depois defle 
tempo nofla povoaçaô tem feito marrvilhoio 
progreflo na plantação defta Ilha : tem-fe ef-

Fol. II. X ta-
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tabelecido muitas , e mui principais plan
tações/por alguns dos maiores proprietá
rios de Inglaterra, e o fucceflo , que tem 
obtido, e diariamente obtém, os que refidem 
em íuas fazendas nefta Ilha , e entendem ao 
mefmo tempo de plantações , moftra clara
mente , que em poucos annos virá a fer efte 
hum dos noflbs mais preciofos eftabelecimen
tos nas índias Occidentais. Fez-fe-me favor 
da relação de huma plantação , que apreíen-
tarei ao Leitor, pois em vários pontos fatis-
faz muito. 

L* 
Compra de 350 acres de terra pa

ra canaveais , ( 200 roçados ) , e 
9<ji de mato em colunas para cul
tivar mantimentos , &c. - - - 2,560' 

Cafas de morada , e huma ferie de 
edifícios, - - - - - - - - 2,600-

200 negros a $6 1. cada hum por 
hum termo médio - - - - ii,20O> 

Utenfilios - - - - - - - - ^ 8 Q 
Gado - - - - • - - . . . 3-jo 

L. 17,160 
' > — # 

Deí-
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Defpeza de hum anno. 

Defpeza com 200 negros , 
incluindo os feitores, a 4 
1. por cabeça - - - - 800 

Concertos dos edifícios - - 90 
Ufo de roupas - - - - - 100 
Gado - - - - - 40 
Taxas - - - - - - - ^% 
Gaftos extraordinários - - 86 

Supprimento de negros - - 460 1,608 

L. 18,->68 

Produéto 

89 barricas de aflucar a 19 1. cada 
huma - - - - . - - - - 1,69c 

70 a 16 1. cada huma - - - - 1,260 
176 a 15 1. cada huma - - - - 4,140 

7091 
200 pipas de água ardente - - - it8oo 
Madeira, e vários artigos • - - 7^ 

Total 8,966 
Defpeza annual - - - - - - - 1 608 

Lucro annual - - - - - - - 7,358 

Efta relação vem a dar perto de 39 por 
cento , interefle do capital, mas formou-fe fe
gundo as particularidades de hum anno extraor-
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dinario : em quanto o poffuidor efteve elle 
mefmo na plantação, fez perto de 27 porcen
to , depois que tem eftado em Inglaterra, 
feu producto liquido he fomente 9 porcento-, 
novo exemplo da perda, que foffre quem pof-
fue fazendas nas Ilhas das índias Occidentais, 
fem morar nellas. 

Ha hum grande erro na cultura das no
vas terras n< lia Ilha , que he limpallas do 
mato de modo , que excluem, o ufo do ara
do : de lie íe teu, ufadu em todas as nollas LI tias , 
mas os novos colonos da Granada , por ardor 
de lucro , deixarão os pedaços de troncos taõ 
baítos , que fe naõ pôde ular de arado ; e 
ainda para enxadas , pelas relações que rece
b i , deve haver grande inconveniente. He mui
to de lamentar-íe que naõ hajaõ de fazer 
com efte artigo hum pouco de gaito extraor
dinário cm fua primeira emprega , e fe de
terminarem ao mefmo tempo a introduzir a 
cultura de cavailos em todo o ramo de fua 
agricultura , em que for praticavel. Outra 
circunftancia de confequencia , e que pede 
igual attençaõ , he tratarem a fertilidade das 
terras virgens com taõ pouca ceremonia , co
mo coftumaõ fazer noilos plantadores ; do 
que feguir-fe-ha , exliaurirem-rle ellas em pou
cos annos, e ficarem em peior eftado do que 
fe fofle o terreno bem amanhado , mas que 
naõ tivefle comparação em. fertilidade. 

Tabago fica hum pouco ao Suefle de 
Granada , tem trinta e duas milhas de com
prido , e perto de nove de largo, e letenta 
milhas decircumferencia ; he hum pouco maior, 
que a Baibada. O. clima, ainda q(»e efteja em 
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©nze gráos , e dez minutos ao Norte do Equa
dor , naÕ he taõ quente , como fe podia ef
perar , pois a força dos raios do Sol he tem
perada pela frieza das virações do mar. Quan
do foi pela primeira vez habitada , julgou-fe 
doentia , mas aflim que íe roçou, e cultivou 
hum pouco, achou-fe igualmente aprazível, e 
fadia, o que os Hollandezes attribuiaõ, em 
grande maneira ao odorifero cheiro exhalado 
das arvores deeípeciaria , e de ricas gcmmas , 
noçaõ tomada de feus compatriotas das índias 
Orientais, que eftaõ perluadidos , que por fe 
terem derrubado as arvores de cravo, ou gi-
rofe, nas Molucas , tornáraõ-feeflas Ilhas mui
to doentias. Outra circunftancia , que pôde 
recommendar o clima , he ficar a Ilha fora da 
corda dos furacões. Ha fobre toda ella mui
tas terras elevadas , mas íe naõ pôde chamar 
propriamente montanhoía. O terreno he mui 
lindamente diverfificado , fendo em alguns lu
gares folto , e areento , n'outros mifturado 
com cafcalho , e pequenas pederneiras , mas 
em geral conlta de huma terra furda , rica , 
e negra. Com dificuldade fe pôde encontrar 
paiz algum mais bem lavado , que Tabago, 
pois além das fontes , que em abundância íe 
achaõ perto da Ilha , naõ ha menos de dezoi
to ribeiros , que correm das colhnas a deíem-
bocar no mar ; ha porém ahi pouquiflimos, 
ou nenhuns pauis, ou charcos , lagos, lagoas, 
ou ajuntamentos de águas eftanques , o que 
deve por confequencia fazella mais iídia. He 
cuberta de toda a vafta variedade de nadei-
ras , que fe haõ de encontrar na mor farte 
dos. paizes dís índias Occidentais , e n uitas 

* dei-» 
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dellas de taõ extraordinário volume , como 
excellente natureza. O melmo fe pôde dizer 
a refpeito das arvores fructiferas; e entre ef
tas ha algumas , que íaõ particulares a Ta-
bago ; tais por exemplo, como a verdadeira 
nogueira mofcada , que os Hollandezes, que 
eraõ de todas as Nações , a que naÕ podia fer 
enganada a efle refpeito, affirmaõ ter achado 
aqui. He verdade, dizem elles, que he huma 
noz mofcada filveftre , que a maça he menos 
florida , e o fabor da noz mefma mais pican
te , ainda que feja maior, e mais bella á vif-
ta , do que a efpeciaria da mefma cafta trazi
da por elles das índias Orientais. A canellei-
ra crefce igualmente nefta Ilha, ainda que a 
cafca fe diga íaber tanto a cravo , como a 
canella. Aqui creíce também a arvore , que 
produz a verdadeira Gomma Copai, fimilhan-
te á que vem do continente da America , e 
mui differente da que paíía com o mefmo no
me no refto da« Ilhas das índias Occidentais. 
Todos os mantimentos aqui fe produzem na 
maior abundância , e na mais alta perfeição. 
Ha grande número de porcos do mato , e 
outros animaes , e juntamente grande quan
tidade de aves , e efpantofa variedade de 
peixe tanto do mar , como do rio. No tem
po , em que os Hollandezes eftavaÕ de poffe 
deita Ilha , exportavaõ muita quantidade de 
tabaco, aflucar, caflia , gengibre, canella, 
faffafraz , gomma copai, cocos, urucú, anil, 
e algodão; além de ricas madeiras, materiais 
para tinturana , drogas de differentes caftas, 
e varias efpecies de deliciofos doces. Toma
remos aqui a liberdade de obfervar , que ha 

ao 
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ao menos a maior probabilidade de poder cul
tivar nefta ÍTha as mais preciofas efpeciarias 
das índias Orientais. A canella fe diz , que 
crefce em algumas das outras Ilhas das índias 
Occidentais , e o General Codrington inten
tou antigamente experimentar quanto fe po
dia melhorar cultivando-a regularmente em 
fua Ilha de Barbuda. He univerfalmente aííen-
tado , que a cafca do que íe chama em Ta-
bago canelleira íílveftre he fem comparação a 
melhor de todas as índias Occidentais; eain
da em feu prcíente eftado pôde tornar-íe hum 
artigo de grande valor. A calca bem curada, 
ou preparada differe da das índias Orientais, 
por fer mais forte, e acre em quanto neva j 
e depois de guardar-fe por algum tempo per
der efle picante , e adquirir o gofto de cra
vo. Efta he , precifamente a efpeciaria , que 
tem confideravel extracçaÕ em Lisboa , Paiís, 
e em toda a Itália. Efta cafta -de efpeciaria 
tira-fe principalmente do Brazil, c os Portu-
guezes crem , que fuás canelleiras foraõ ori-
ginariamente trazidas de CeilaÕ , em quanto 
eftavaõ de poffe delia , mas que pela altera
ção do terreno , e clima tinhaõ degenerado 
nefta cafta de efpeciaria , e ifto pôde fer pro
vavelmente verdade : com tudo, por feu vo
lume , e número parece ficar fora de teda a 
dúvida , que as canelleiras communs , que 
actualmente crefcem em Tabago, faõ produc
ções naturais defta Ilha, e o que nos cumpre 
he conhecer o melhoramento, que fe lhes pô
de fazer. A nogueira mofcada , aflim como a 
canelleira , he natural defta Ilha: rés naõ po
demos duvidar do faílo , iílo he , de que aqui 

creir 
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crefça a noz mofcada; porque oachamos affir-
mado n'hum livro dedicado a M. de Beve-
ren, entaõ Governador de Tabago. Hum ho
mem , que inventafle huma faUidade teria a 
penas o defaforo de a repetir, naõ fó a huma 
pefloa refpeitavel , mas ainda a huma pefloa, 
que devia como ninguém no Mundo ter o mais 
claro conhecimento de que ifto era falfo. 
A nogueira mofcada , que naturalmente cref
ce em Tab3go, he com toda a probabilida
de taõ verdadeira , e pôde vir a fer, haven
do conveniente cuidado, e trabalho, taõ pre-
ciofa, como as das mais partes; pois aconte
ce na realidade, que em qualquer parte, em 
que ha nozes mofcadas , ha algumas filveítres , 
ou como elles as chainaÕ , montanhezas, que 
faõ mais compridas, e maiores, porém mui
to inferiores em gofto á verdadeira* noz mof
cada , e faõ muito fujeitas a ferem comidas 
dos bichos ; o ponto he , conhecer como fe 
podem remediar eftes. defeitos, ou por outras 
palavras , em que confiíle a differença entre 
a noz mofcada filveílre, infipida , e inútil, e 
a que he verdadeira , aromatica , e por con
fequencia precioía efpeciaria. ( i ) 

Encontrar-fe-ha efta idéa , com outros ar
gumentos para corroboralla , muito fortes pa
ra fe poderem deftruir, na mefma obra , que 
todos devem confeflar ler bem reflectida , e 
efcrita com muita candura , e juízo ; mas deí-
graçadamente para os interefles defte paiz, 
naõ mereceiaõ mais attençaõ , do que fe o 

au-

C i ) Confideraçoes fobre o commercio do aflu
car. 
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author efcreveffe fobre a cultura de efpecia-
rias na lua : ha perto de dez annos depois 
que elle compoz efte tratado , com tudo fe 
naõ tem dado o menor paffo para fazer a ex
periência , poíto que nada poífa haver mais 
claro que o defignio , nem mais fácil que a 
execução, de tirar do mato plantas filveítres , 
e experimentar que mudança no gofto , e na
tureza lhes provirá de-huma cultura regular. 
Noffos miniftros attendêraõ baftantemente a 
vender as terras deftas Ilhas cedidas, quanto 
porém ao objecto nacional de melhorallas , 
nem diflb pensarão, nem cuidarão. He mui
to de lamentar , que fe naõ tenhaÕ tomado 
algumas medidas á cufta do público para ve
rificar o gráo de melhoramento , de que faõ-
capazes as producções naturaes deftas Ilhas. 
Huma minima plantação pública para efte fim , 
conduzida por hum botânico hábil , bailaria 
para experiência; nem poífo enxergar algumas 
boas objecções, que oppor a fimilhante fyfte
ma , com o fundamento de huma defpeza, 
que apenas poderia chegar a mais de humas 
poucas cem livras n' hum anno. Deixando a 
idéa de melhoramentos , que podemos ficar 
certos, fe nunca executará por falta de virtu
de pública , refla-nos notar, que as Ilhas ce
didas de S. Vicente, Dominica , Granada , e 
Tabago entraõ nas poucas adquifições princi
pais feitas na ultima gloriofa guerra. Antes 
de terem lugar os fucceflos defla guerra , era 
geral em noflas Ilhas a queixa , de que eraõ 
poucas as boas terras de aflucar , que o pro
duéto deííe gênero eftava parado , ou eítacio-
nario, entre tanto que noflos rivais, cs Fran-

Foi. 11. Y CÊ-
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cezes, hiaõ fazendo eípantofos progreflbí, por 
terem á fua difpofiçaÕ immenfidade de excel-
lentes terras : mas a adquifiçaÕ deftas Ilhas 
tirou-nos ao menos defta eftagnada fituaçaõ, 
em que nada mais fe podia efperar , que a 
decadência ; a compra de terras neftes terri
tórios , e fua cultura animou a noffo povo de
pois da ultima paz , e lhe deo alguma defla 
actividade companheira infeparavel dos pro-
greffos ; em commercio , e política naõ ha 
inimigo mais temível do que o quieto, e fir
me. A naÕ nos termos apoffado deftas Ilhas , 
nofla ruina devia logo feguir-fe , fem a maior 
deftreza de manejo, porque a França tem fei
to muito maior adquifiçaõ havendo em troco 
da Luifiana ametade Hefpanhola de S. Do
mingos , o que he huma adquifiçaõ de pre-
ciofo terreno , como nunca podemos efperar 
novamente fazer. 

Mas como noffos rivais tem tanta vanta
jem em território , feja nofla mira ganhar ak 
cendente em induftria; e iflb fe ha de princi
palmente fazer cultivando apreffada , e intei
ramente eftas Ilhas. Os arranjos públicos de
viaÕ cooperar com as pertençÕes particulares ; 
deviaõ-fe animar os colonos a plantar as par
tes da Ilha , que naõ venderem , que feriaõ 
por coníeguinte as que naõ tiveílem todos os 
requifitos para canaveais ; mas o clima he 
fummamente propicio a gêneros de tanta va
lia , como o aflucar : deviaõ excitar-íe efles 
p'antadores a emprender a cultura do café, 
anil, cocos, algodão, cochonilha, e outros 
gêneros , em maneira , que qualquer parte das 
Ilhas, excepto aquellas em que convieffe con-

íer-
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fervar os matos por conta da afpereza de íl-
toaçaÕ, fe pudefle reduzir a huma, ou outra 
efpecie de proveitofa cultura. A refpeito 
das efpeciarias , de que nofla companhia das 
índias fe podia ter affegurado em alguns 
de feus eftabelecimentos , far-fe-hiaõ peque
nas plantações de plantas nativas em lugares 
efcolhidos para efle fim, para ver que perfei
ção lhes daria a cultura ; poderíamos prova
velmente obter por eftes meios ao menos al
guns gêneros, que feriaõ úteis , e proveito-
fos em certos ramos de noffo commercio.- A 
delpeza feria pequena , e a utilidade podia 
fer grande. 

Í Ü C A -
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C A P I T U L O XXXIII. 

I L H A S D E B A H A M A . 

P R O V I D E N C I A . 

Clima , Terreno , Producções, Obfervações fo
bre o eftado de dejcuido , e deslembran

ça em que fe achaÕ , Propojtas 
para as melhorar. 

A S Lucayas , ou Ilhas de Bahama , faõ 
algumas cem em número , humas de 

muitas milhas de extenfaõ , e outras pouco 
melhores, que rochedos, ou oiteirinhos, ele
vados acima da água , que fazem a navega
ção por entre fi demafiadamente perigoía. Eí-
taõ firuadas no mais bello clima do Mundo , 
entre 21 , e 27 gráos de latitude feptentrio
nal , a qual , ainda que leja no continente 
quenriflíma , he neltas Ilhas fomente hum fi-
nonimo demais para explicar huma quafi per-
pétia primavera. A Ilha de Bahama efta na 
latitude de zó gráos , e 30 minutos , tem 
perto de 5-0 milhas de comprimento, mas he 
muito eftrjita. A Providencia eftá cm 25 gráos, 
tem 28 milhas de comprido , e t i de largo. 
Algumas d*s outras Íaõ maiores que eftas, 
mas naõ faõ habitadas mais de rres, ou qua
tro : a Providencia he onde eftá ro Governo. 
Em 1763 as importações da Providencia para 

a 
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a Grã Bretanha fobiao a mais de quatro mil 
livras. 

Eu já notei , que o clima he nas mais 
dellas excellente; ifto me affegurou hum Ca
valheiro , que viveo nellas algum tempo du
rante a ultima guerra : elle accreícentou , que 
nos mezes mais quentes os calores eraÕ tem
perados pelas virações do mar , e que o rú-
mero das Ilhas circumvifinhas n iniftrsva-lhes 
mais de hum equivalente das virações de ter
ra na geral agitação em que as tinha com os 
redemoinhos , e ventos freícos. Naõ íe ercon-
tra efle calor fuffocante , que faz as Indi?? Oc
cidentais taõ perniciofas ás conftituições Euic-
peas ; e que eítreitamente prende os habitantes 
em cafa durante a melhor parte do dia • pelo 
contrario em Julho, e Agofto podeis íahir, e 
occupar-vos em toda a cafta de entretimentos , 
ou negócios rurais , fem o menor inconvenien
te. A lalubridade das Ilhas he devida em gran
de parte á feccura de íeu terreno: naõ fe en
contra nenhum paul , pântano , ou lamaraÕ 
em algumas que fe tem examinado : íaõ al
tas , leccas , collinofas , ou compoftas ae ro
chas , admiravelmente lavadas de correntes , 
izentas de más águas , e de poffe de boas , 
iguais a qualquer paiz do Mundo conheci
do. 

Sendo os calores no veraõ taõ pouco op-
preflivos he a primavera eílaçaõ muito deliciofa 
para admittir delcriçaõ , e o inverno he inrei-
ramenre livre de neve , ou geada ; os mais 
delicados fructos das índias Occidentais flore-
cem nellas , e igualaõ em fabor aos dos cli
mas muito riiais quentes. A extraordinária iau-
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de de feus poucos habitantes , moftra quatf 
exacta he efta pintura do clima. 

Pelo que refpeita ao terreno , varia nas 
mais das Ilhas maiores, mas he excellente em 
todas ellas. Confifte geralmente n' huma área 
marnofa , mifturada em alguns lugares com 
pederneiras, e n'outros fem ellas: tractos mui 
confideraveis faõ de huma terra gorda , e ne
gra, ligeira, mas com apparencia de podre, 
e de boa profundeza; ifto fe naõ acha fomen
te nos valles, mas também ao longo dos de-
clivios das colunas por grande efpaço em mui
tas das Ilhas. O extraordinário crefcimento, 
a que chegaó todos os vegetais cultivados, 
e efpontaneos , he prova /ufficiente da fertili
dade delta terra. Devem contár-fe entre fuás 
producções o aflucar , anil de qualidade no* 
tavelmente íubida, cocos, geHgibre, pimen
ta da Jamaica , canella filveftre , ananaz, 
guaiavas , bananas da terra , bananas dev.S.' 
Thomé, laranjas, limões , cidrões, &c. eftes 
preciofos artigos faõ, ou íilveftres , ou culti
vados em hortas ; pois a quantidade cultiva
da regularmente pelo fyftema de plantação hô 
pequeniflíma , como fe pôde julgar por ficar 
nos mercados Britânicos o producto inteiro 
de todas as Ilhas abaixo de cinco mil livras; 
e ainda huma confideravel porçaõ defla pe
quena fomma fazem feus cedros, eoutras ma
deiras de preço. 

Confideradas a belleza do clima , e fer* 
tilidade do terreno, ficará por fi meímo evi
dente , que todos os artigos ulualmente cul
tivados em noflas Ilhas das Indi/s Occidetv* 
tais , fe podiaõ aqui experimeníir com algu

ma 



( 175 ) 

„ma certeza de fucceflo. NaÕ he pois efpantô-
fo que permaneçaõ n' hum eftado de tanto def-
cuido ? Que fe encontrem taõ poucos efpiri-
tos emprendedores , que intentem eftabelecer 
nellas plantações ? Aqui podiaõ efcolher-íe 
tractos de terra , e ter-fe fem outra defpeza 
mais , que a de pagar as ordinárias propinas 
de officio ; quando em noflas Ilhas, que cul-
tivaõ aííucar, o preço commum de terras , naá 
das melhores , he 6o livras por acre. Efte gê
nero podia fem dúvida cultivar-fe com gran
de vantajem , pois que fe accomoda em ex
tremo com climas muito mais ao Norte ; e 
confiderada a vantajem da abundância de ter
ra , com todas as fortes de madeiras no mef
mo lugar , com a profufaõ de mantimentos 
de toda a cafta , tanto para os efcravos , co
mo para o gado de huma plantação; confide-
radas eftas circunftancias, com a differença de 
ter a terra quafi por nada , ou de pagar 6o 
livras por acre para a ter ; confiderados eftes 
pontos , ficará fufficientemente claro, que plan-
tando-fe aflucar neftas Ilhas , podiaõ fazer-fe 
coníideraveis fazendas , pois que calculadas to
das as defpezas he o mais certo que fafras 
menores que as da Jamaica, e Barbada deflem 
aqui maior lucro pelo capital , do que as 
grandes lá. 

Mas fuppondo , que fe da cultura do 
aflucar naõ poíía tirar igual proveito , o que 
he muito mais do que he neceflario conceder , 
porque fe naõ entregaõ elles á cultura do 
anil, algodão , vinhas , tabaco , &c. ? Nunca 
houve dúvida que o clima tiveffe calor baftan-
te para eftes artigos ? nem pôde alguém duvi

dar 



( i76 ) 

dar que produzaõ maiores fafras do qué 
as que delles fe obtém no Continente. E hu
ma cultura proveitofa deites gêneros , nas 
Ilhas , que faõ capazes de cultura , daria a 
efta naçaõ hum lucro annual de cem, ou du
zentas mil livras por anno , fem contar o 
aflucar : mas a fazer-fe dellas tudo o de que 
faõ capazes , a gente de faber que as conhe
ce , tem penfado que valeriaõ meio milhão 
por anno á Grã Bretanha , em vez de naõ 
produzirem cinco mil livras. 

Conheço, que fempre íe reputou por mui
to arriícada a navegação deftas Ilhas; mas ef
ta hoçaô fe naõ deve adoptar geralmente \ 
quanio as embarcações foraõ pelas tempefta-
des lançadas contra feus rochedos, e bancos, 
naufragarão muitas , mas aquellas, que para 
ahi fizeraô regularmente fua derrota , nunca 
fentíraõ a navegação perigofa : ha entre Pro
videncia , e Charles Town na Carolina , Phi
ladelphia , &c. huma regular communicaçaõ 
aberta por meio de embarcações , que vaõ , 
e vem de huma para outra parte , e também 
para as Ilhas de Sotavento , por naõ fallar 
das que paflaõ entre a Inglaterra, e effa Ilha. 
E fe agora íe freqüenta a navegação pelos pe
quenos negócios deftas Ilhas, e pelos poucos 
gêneros de valia , que exportaó , podemos com 
paridade de raciocínio feguramente fuppor, 
que fe íe cultivaffern productos de jnais pre
ço , e em muito maior abundância , a nave
gação naõ encontraria entaõ embaraços :- fe 
ella he aífaz fegura para induzir n. que a fre
qüentem prefentemente , .certiflimamente tam
bém entaõ o fariaõ. Nem fe de e deixar de 
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notar , que os habitantes das poucas Ilhas, 
que eftaõ de todo povoadas , faõ os mais 
deftros marinheiros de toda a America ; hum 
ramo principal em que feempregaõ he aconf-
trucçaõ de chalupas , e pequenas embarca
ções, com as quais traficaõ entre as Colônias 
Septentrionais, e as Ilhas, que cultivaÕ aííu
car , e exportaõ para effas Ilhas feus manti
mentos em foffrivel quantidade; e ifto os faz 
hábeis navegantes, e lhes miniftra muitos pi
lotos para as mais das paflagens, e canais de 
feu próprio Archipelago. 

Mas ha outro lado , por que fe podem 
coníiderar eftas Ilhas, o qual ainda que naõ 
efíencial , todavia merece fer mencionado : 
vem a fer offerecer o retiro mais agradá
vel , e digno de efcolha aos homens, de quem 
fuás activas , e variadas vidas baníraõ efle 
goílo do Mundo , que em outro tempo os 
excitou; e a quem nada parece taõ enfeitiça-
dor, como o profpecto de hum feguro , id-
cegado, e agradável retiro. Ora por homens, 
que, por quebras, perdas , máos fucceflos , 
ou geral falta de rendas para viverem com 
agrado n' hum paiz rico, de luxo e defpe
za , defejaõ paííar ao menos alguns annos de 
fua vida n' hum retiro , em que feus peque
nos bens poflaõ bailar para fatisfazer-lhes os 
gozos, que fua própria pátria lhes nega : por 
fimilhantes pefloas naõ puderaõ eftas Ilhas íer 
olhadas fenaõ como hum paraifo terreftre, o 
que ficará claro, confiderando-as debaixo def
te ponto de vifta. 

Em primeiro lugar , aqui fe encontra hum 
ar , e clima perfeitamente optimo, taõ fadio 
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para a conílituiçaõ Europea, como quafi algu
ma outra parte da America ; onde os calo
res nunca faõ cxceflivos, e onde nunca íe co-
nheceo frio rigorofo ; hum ar claro, e íere-
no , huma atmofphera livre de toda a efpecie 
de humidades, e nevoeiros , hum terreno taõ 
fértil como qualquer do Mundo na produc
çaõ de todos os artigos , que formaõ as ne-
ceflidades, e íuperfluidades da vida, defde o 
paõ até o ananaz , e iflb com tanta profufaõ, 
como qualquer outro paiz experimenta. Além 
deftas circunftancias encontra-fe aqui igual
mente notável abundância de peixe, tanto do 
mar, como do rio, com varias caftas de aves 
bravias, e caça : madeira em todas as Ilhas 
a que he precifa para conítrucçaÕ, ou de ca
fas , ou de chalupas , e barcos. Em matéria 
de amen idade , muitas das Ilhas abundaõ de 
fituações igualmente aprazíveis, e encantadas. 
Ha em Mogane , e n' algumas outras de en
tre ellas os mais bellos declivios de terra, 
ou ladeiras, que fe podem imaginar. Partem 
dos cimos dealtiflimos oiteiros ondas de mo
derados , porém variados declivios , declinan
do em precipício nas praias ; juncados ^a l 
guns lugares de rafas planícies , e n'outros 
marifados de paffeios abertos de altas arvores, 
rios, que ferpejaõ defcendo, e n' outros luga
res fe lançaõ das collinas abaixo em cafcatas, 
tudo terminado geralmente por efpeffas ma
tas : algumas deftas fcenas occupaõ o efpaço 
de trezentos , quatrocentos , ou feiscentos 
acres , e viftas dos navios fazem o mais no
bre effeito , que fe pôde imaginar. 

Ora onde podem as peflbas^ que men-
cio-
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eionei , achsr hum retiro mais de efcolhcr-fe 
do que em fcenas como eftas ? E certo íaõ-no 
muito mais que as Ilhas Beimudas , onde lu 
huma fociedaue limitada , a qual fegundo a 
natureza das coifas naõ deve fer-eícafla de to
das as diícordias , e contendas do Mundo ; e 
onde o povo fe acha em mui baixa esfera de 
vida para oíFerecer converfaçaõ aprazível , e 
que ia tis faça a hum homem de algumas idéa?. 
Mas as Ilhas de Bahama tem tais circunftan
cias , que pode hum homem viver exactamen
te no grdo de retiro, de que gofta ; ifto he, 
pode viver inteiramente para fi , c entrar de 
novo no Mundo, huma vez que o queira. 

FIM DO SEGUNDO VOLUME. 
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