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PRE~MBU,L,O,: ••.• ,SAGRES.

NAVEG,ACO,ES,., DES C,oB,RI MEN,TOS •

Era uma Vez urnmen;no de 6 anos~ debru~ado sobre 0 mapa da
Europa, numa noite qua1quer do ano de 1.400. Acabou por adormecer~ devaneando que a peninsula iberica bem que parecia a cabe~a do continente europeu inclinada para 0 mar
oceano, atenta,
espreita~
espera, olhando longe, rumo
oeste e su1. Era 0 filho de D. Joao I, Henrique, seguindo
imaginarias rotas, a partir de Portugal. Henrique, aquele
ramo claro do Rei que arou primeiro 0 mar"" (Lusiadas,
canto VII).
Ora, poucos anos eram passados desde aquela noite, e ja
da cabisbaixa peninsula iberica, pobrede recursos naturais e escassamente povoada, os portugueses primeiro e de
pois os espanhois, lan~aram-se ao desconhecido mar tenebroso, 0 Atlantico, tentando achar caminho para as lndias.
Os portugueses. ja em 1.418come~aram a descer em caravelas a costa ocident~l da ~frica, com ordens de navegar
sempre rumo sult mas virando. sempre que oportuno. a proa
das pesadas naus de grossa madeira para leste, 0 oriente,
tentando atingir 0 sonhado.fimt contornar 0 sul do afro
continente. As ordens partiam do ca~o de S. Vicente,o po~
to mais ocidental da Europa, "donde a terra se acaba e 0
mar come~a". (Lusladas, canto VIII). E eram dadas pel0 ji
entao homern feito, sabio e puro, Henrique, D. Henrique 0
Navegadof. 0 pr!ncipe que fundara al1 a Escola de Sagres~
uma verdadeira Universidade nautica.
Comei;aram pois os mare5\'ltes lusos, induzidos e conduzidos pe1oimpetuoso genio do seu principe ;mortal, a descer a costa africana. em 1.418, usando a embarca~ao mais
p
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adequada. a carave1a, de origem moura mas inte1igentemente
modificada pe10s portugueses, IIbarco mais proprio para CO!
tear a ~frica, gra~as ao aparelho latino, que permitia bar
"laventear no retorno dificil (•••• ) e fizeram da carave1a
a embarca~ao ideal para aque1a cabotagemll• cf. Pedro Calmon,"l1H. do Brasi1
0 primeiro doc. sobre a caravela data
de 1.258.
2- Para marear usavam a bussu1a, conhecida desde 0 seculo
VIII. Mas 0 astro1abio, precursor do sextante, so por volta de 1.480 foi introduzido em Portugal, por Martim Behain
(da'Bohemia) cosmOgrafo alemao, sendo Rei 0 Grande D. Joao
II. Utilizavam ainda as "tabuas de dec::lina~aolle 0 quadra!!.
te. Navegando de preferencia
vista do 1itoral, durante 0
dia se orientavam pelos acidentes dacosta, e noite pelas e5tre 1as,.
3- Ate 1.446 0 Infante D. Henrique ja havia financiado mais de 50 navio5, viagens sempre rumo ao su1. Primeiro eram
as costas aridas de regioes semideserticas. Depois pitores
cas paragens desconhecidas, virgens, reinos pagaos e ilhas
paradisiacas. Tendo as terras do grande continente sempre
a bombordo, grau a grau degrau a degrau a cos ta oei denta 1
da ~frica vai sendo abordada, conhecida, cartografada.
E
as padroes, as cruzes de madeira e pedra sao por all abaixo fincadas nas praias sempre mais ao 5ul.
4. Em 1.418, Barto10meu Perestrelo, da casa do Infante D.
11
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Henrique, e que mais tarde teria yma filha casada com Cri!
tovao Color.mo. descobre a iiha de Porto Santo. Ainda

--

em

1.418 JoioGon2alv~s.~~~.j~:~~ra" ..•} e !!jstao Vaz
Teixeira
descQbrem
a I1P'la di ~_de.:trall
distante
de Lisboa
______
* ~;')l • dI • ,•• J)aom:.... ,- _
'"11'
~
•.•..•
~....
.,....... -.

-71.050 qUilometros. Adiante voltaremos com deten~a a esse
n,ut',Joio Gon~!lves Zarco (da "Camara") objeto deste peq u~no traba 1ho
5- Em 1.432 Velho Cabral aborda Santa Maria (A~ores), ja
registradas pe10s cartagineses em 320 A.Co
6- Em 1.434 Gi1 Eanes contorna e vai alem do temivel cabo Bojador~ na costa noroeste do continente. liNen plus U.!.
trail. Segundo,velhas fantasias do~ mouros era ali 0 limite do mundo civi1izado. A1em ardia 0 inferno~ era 0 fim
do mundo~ a escuridao do nadao Regiio 1ugubre e perigosis
sima. esp1endidamente descrita por urn biografo do aviador
Jean Mermoz. que a1i morreu. quando retornava de urn voo
pioneiro
America do Su1.
Duas expedi~oes exp10ram costa perto do Sahara e vo1tam
trazendo nativos negros. que causam grande sensa~io na E~
ropa. Outros chegam ao Senegal e Gambia(lo445). r em 1441
que 0 trafico de escravos africanos toma urn sentido regular. estritamente comercia1. Os cativos eram repartidos
entre 0 regente do rei no. D. Pedro. e seu irmio D. Henrique. que recebi,a a quinta parte da presa (Zurara, "Cronica do descobrirnento e conquista da Guine.")
7- Carave1as de D. Henrique atingem 0 Cabo Verde (1.446).
costa coberta de 1uxuriante vegeta~ao. E a Serra Leoa e
descoberta por ~lvaro Fernandes. dali partindo uma espedi~ao terrestre. de-a-pe. para conhecer 0 interior do pais. tentando en tender 0 patua daquela buli~osa e alegre
negrada.
8- ~s calorentas praias da Mina chegam Pedro de Escobar
e Joao de Santatem.
entaa ma~~eantes e aventureiros
de:
,0

"

a
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terras diversas (Iti1ia, Espanha, India)9 fazem parte das
equipagenso Al!Juns coman dam navios~ muito provavelmente
tambem Cristovao Colombo, que ja frequentava Portugal havia muitos anos. (Na mocidade andara vendendo mapas nas
rua5 de Li5boa)o Ora, mareando sempre para 0 sul os navi~
os derivam para sotavento.
9- Agora
uma grande frota que zarpa de Lisboa (1 481),
comandada pelo que entra em cena~ 0 grao Capitao Diogo
cao. Bordeja em frente da Costa do Duro, atinge 0 cabo de
Santa Maria (latitude 14 graus 5ul). Em 1.484, ja navega~
te celebre, 0 mesmo Diogo Cao cruza a foz do cauda1oso
rio Zaire, ou Congo, reino por ele descoberto:

e

0

lIA1i 0 mui grande reino esta do Congo
por nos ja convertido a fe de Cristo,
por onde 0 Zaire passa, claro e longo,
rio pelos antigos nunea vista". (LusTadas, canto V.)
No ana seguinte novamente O;ogo Cao abre 0 pano das velas triangulares e entrega a alma aos ventos do n~r oceano, 'fesconjuro: Cantando a marujada levanta as ancoras.
r para~ uma longa viagem. Dura alem de ano e meio. Diogo
Cae desceu mais 8 graus para 0 5ul, fincando 0 marco onde Dinguim acendera fogo antes. Nao se fiando nas estragaveis cruzes de madeira pas sou a usar cruzes de pedra
marmore. Em posi~oes elevad~s~ ao 10ngo da costa~ atcsta-

vam a sua passagem e a posse dei rei_ Nwna rlelas ainda
pode ser lido.(esta
116.685 ar.ms ha\iiam

na Sgci~r;j~de ...
fe Geografia
passNio

descle

ii

de Lisboa).

criot;ao do mundo,

1.485 anos desde 0 nascimentode Cristo. quando Sua l1ustrissima e Serenissima A1teza. D. Joao de Por~ugal. mandou
que fosse 1evantada esta cruz aqui. pelo seu defensor. 0
Cavaleiro Diogo Cao
Pois navegou. marejou. 0 Gri5 Capitao Diogo Cio. Mas aquela marinhagem foi a sua derradeira. Foi repentina e
mister;osamente interrpmpi da ao cabo de 19 meses •.Em qua 1quer ponto sinistro de1a Diogo Cao soverteu-se. desapareceu. sem deixar rastro de pe no chio. escuma de onda no
mar. eco de voz no vento. Num mapa de 1.489 ve-se ufupadrao com a 1egenda: IIEthic moritur IIMorreuaqui
Mais de quatro secu10s depois urnavoante fantasma. com azas brancas de espuma e neblina. aparece voando raso a
f10r do At1antico, derrota sul. E 0 nauta ressurge nos
versos de Fernando Pessoa. navegando sempre. e ainda. eternamente derrota sul:
ll

•

ll

ll

•

110 esfor~o e vao e 0 homem

•

e pequeno.

Eu. Diogo Cao. navegador. deixei
este padrao ao pe do areal moreno
e para diante naveguei
ll

10- Vamos che9ando ao fim de quase um seculo de navega~oes
a procura da rota para a India. A costa africana esti acabando. 00 castelo de proa da nau capitanea novo comanw
dante avista a ultima cruz de marmore de Diogo Cia. r Sa!
tolomeu Dias) navegante desde 1.486. Velejando com ventos
de fei~ao (1487) dobra 0 cabo Bojador. passa diante do
largo estuario do ria Congo. chega ao ponto final de Diogo Cia. eelebra 0 r~tal a 26 graus de latitude sul.~ Esta-

rnos em 1 4880 Vai mais afastado da terra e vira urn ponto
para bombordo ~ernpre que passados alguns dias"o E pouco
depois la vai ele, rumo ao oriente, ja talvez a 200 mi1has alem do cabo das Tormentas, por ele descoberto em
10486.
Manda mudaro rumo para 0 norte e~ continuando livre a
navega~ao, conhece que acabava de contornar 0 continente
africano pelo sul e la ia a caminho das Tndiaso Mas a tri
rula~ao, afatigada de tamanhas marean~~s se amotinao t
forcado a vol taro De torna
viagem avista de novo a Torment5rio cabo~ das Tormentas par ele descoberto e nomeado, nome que Do Joao II mudou para cabo da Boa Esperanca.
Anos depois, quando Vasco da Gama inaugura a caminho das
lndias, Bartolomeu e 0 conservador daquela esquadra. Descoberto a Brasil,' 0 fabuloso Bartolomeu Dias i a comandante de uma das caravelas de Cabral. Mas no retorno naufraga ali mesmo, naquele fim de mundo africano, num maelstronllo Sua bela nau roda sem rumo nem leme, esfarrapadas as muitas velas, partidos os mastros, buracos nos ca~
cas. Redemoinha e afunda a vista do cabo das Tormentas;
par ele descoberto, nomeado, e sempre ameacador:
II

0

II

"Aqui espero tomar, se nao me engano,
de quem me descobriu suma vinganca •••" (Lusiadas)
Aqui dei xamos a fa,bulosa aventura das 'navegacoes, descobrimentos de terras, ilhas e mares, .pelos lusos no secu-

10 XV, resumida nesta passagem dos Lusiad~s:
"Assi fomes abrindoaqtiel€s mares

que gera~ao alguma nao abriu~
as novas ilhas venda e as novas ares
que 0 generoso Henrique descobriu"
E nos desped~mos para sempre do Capitao Bartolomeu Dias,
cujo epitafio, centenas de anos ja passados, foi escrito
pelo genio de Fernando Pessoa, que ergueu no pergaminho
este monumento de palavras:
"Jaz aqui, na pequena praia extrema
o Capitao do Fim, Dobrado 0 Assombro
o mar
0 mesmo: ja ninguem 0 tema:
Atlas, mostra alto 0 mundo no seu hombro."

e
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A primeira aventura dos lusos fora do continente foi 0
assa1to, conquista e saque de Ceuta, em Marrocos, ~frica
(1.415)0 0 resultado do saque deu ao Infante D. Henrique
os recursos para fundal" a Escola de Sagres, armar caravelas e entrega-las aos ventos do mar oceano. 0 historiador
portugu~s, Joaquim Ferreira, em "Hist5ria de Portugal"
(Porto, 1.951)j referindo-se ao principio dosdescobrime~
tos escreve: "0 Infante D. Henrique devotou~se com apaixo
nada alma a deslindar os segredos do Oceano. Fixou residencia no promontorio de Sagres, cercando-se de alguns h~
mens igualmente seduzidos pe1as miragens da aventura. Es~
tudou os livros, ouviu os entendidos, armou ve1eiros. Esta perseveran~a teve born exito. y~ao Gon~a1ves Zarco (da
:~~rnara:~.!'te Tristao Vaz Teixeira, em 1.41~.ttao ~entare~ ~ranspor 0 cabo Nao, sitp n9 litoral,afr,cano, a y~ntania
arrastou-os para
0
..
.•.
., mar largo," e eles tocaram numa
terra desconhecida. Foi a ilha chamada de Porto Santo. No
estio irnediato, em 1419, alcan~aram a i1ha da Madeira. A
coJoniza~ao encetou-se logo. (0 grifo e meu). Ora, falamas em "Ceut'1 Para que nao falar agora depois de Ceuta em Septem, Ceita. Se~te, Sette. grafia usual entre os
antigos? A urn parente deva 0 magistral estudo a seguir
transcrito e titulado "Sette, nome de Familia"o r 0 seguinte:
r "SETTE - nome de , ..famll i a"

-

,

11

•

ll

"Era tradi~ao entre o't nOS505 ant~passados que 0 nome
"Sette" provinha de Ceuta, n que. a ~rimeira vista, se

-13tornava dif;cil de explicar. Procurando fazer indaga~oes
a respeito dessa origem; cheguei a conclusao de que Ceuta e "Sette tem; de fato, 0 mesmo etimo. Ceuta era den£
minada pelos romanos, no Baixo Impe~io, ~Septem Frates por causa de sete montes iguais em altura, existentes no
lugar: "montes (•••• ) quase de industria in ordinem exp£
siti ob numerum Septem ob similitudinem Frates noncupantur". (Pomponio Mela)
Em mais de um passe dos Lus;adas se encontram referencias
a Ceita e outeiros: Canto IV - estro34 - 37: liDsmontes
Sete Irmaos atroa ~ ahala" pt n;l~c:im_
II

-" et pasS1m
," , na l'
Er~ntat Depois da expressao
1nh a 11 de~
..•...•..
-ta. pagina, leia-se
a frase omitida seguinte:
"De
Septlw p:r.oveio a corruptela
arabic~ Ce£ta; ~esta
por~brand~nto
Cebta, doude por voca11za~ao Ce1ta e Ceuta •

Seg!f~~se_~_ t;~E~ ~9m?_.~~~~.:
.

.~
" .•..."'" ~.•'-.•
Sette a Gonc;alves Camara) por patrioticos feitos valero." *
sos", na conquistada cidade aos arabes, em 1.415
'"

. t..

.f

II

t

NOTAS: -19) A grafia de Ceuta com "e" justifica-se porque nao existeUs" no a1fabeto arabi co, conforme se ve
da seguinte nota que se me deparou in Eurieo - Alex. Here.
22Q ed. - e ,de autoria de David Lopes: 110 portugues fez
e faz ainda diferen~a entre "s" e
(cedilhado): aque1e (liS II) corresponde emarabe - "x" - de modo que em arabe nao existe propr;a~nte aquele sam e transcrevendo
nomes dessa origem, nao podemos faze-lo com liS", mas com
(inicial e medial); z final de pa1avra ou silaba:
a~udet a~ucena. Escrevemos contudo, Sudane, Sarago~a, Sa"~II

t

It~"

Il

lt

-14fim (mas Ceuta), ,~m contrario da graf'ia . dos classicos.
por nos hoje nao admitirmos vocabulos que principiem por
c;a C;O c;u".
29) Outros querem que a palavra Ceuta provenhade septum
- cerrado. Diz 0 ge6grafo arabe Edrts~: "••• Quant
au
nom de Sebta il lui fut donne. parce qu1en effet elle
est batie sur una presq~ile,close
par la mer de ,toute~
parts, expt~ du c~te du.couchant" (F.T.D. loco cit.)
Herc~lano (in Eurico) emprega a denominac;io "Septum"
quando se refere a Ceuta.
3Q) 0 nome "Sette" com "tt" ja resistiu a simplificac;io
na propria grafia usual ou mixta on de 0 algarismo passou a ser escrito "sete". Por mim~ continuara resistindo,
embora seja eu partidario da simplificac;io, menos quando importa a desfigurac;io dos nomes personativos."
t

t

t

t

-15111 ORIGEM DO NOME C~MARAo DESCOBRIMENTO DA MADEIRA.
,G,U,E,RRAS,
NA 71:FRICA.NAVE,G,A~OES.~.
TRABALHOS, VIDA E
MORTE DE JoAO GONCALVES DA C~MARA.
0

.

.
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Em "Velhos Troneos Mineiros" (Edo Empresa Grafiea dos Tri
bunais, S.P.)~ no ea itulo referente
familia Rodri ues
Sette Camara. registrou 0 genealogista mineiro. Cone go
Raimundo Otavio da Trindade. Diretor do Museu da Ineonf!
deneia de Ouro Preto e Diretor do Arquivo Diocesano de M!
riana, ji falecido: "Oeognome Camara teveorigem num episodio po descobrimento da ilha da Madeira. Da b?ia a que
apor~~ra e a que por se lhe deparar ali uma ninhada de 10
bos marinhos, dera a denomina<;ao de "Camara dos lobosll,
lhe veio, a Gon<;a1ves Zareo, por denomina~ao do Infante
D. Henrique aquele nome. Gon<;alves Zareo passou a chamarse Joao Gon<;alves Zar£~.?a Camara" N~ssa familia, entretanto, desde os primeiros tempos nao assina Zarco, mas
mara somente (Ver em Joao de Barros adiante transeritoo)
Pinheiro Chagas, historiador portugues, em Historia de
Portugal. pag. 116: IlConhecida essa nova ilha voltaram os
navegadores a Portuga 1. trazendo as nof; cias ma ravi 1hosas
do que tinham visto. Rejubilararn-se imensamente 0 Rei D.
Joio I e 0 Infante D. Henrique". "Seguiram-se as alvi<;aras aos navegantes. "~ -Rei, diz Antoni 0 Corde; ro. tomou_
por fidalgo da sua casa 0 deseobridor Joao Gon<;alves Zarco e the confirmou 0 ~pelido (nome) de Joao Gon<;alves da
Camara e 1.he deu par armas urn escudo em, campo verde"etc.
Continua: '~Passando adiante encontraram uma grande lapa~
toda povoada de lobos marinhos, que foi para os nossos na
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-16vegadore~: di vert ida cat;ada. r1ataram mu itos e deram ao s;ti0 0 nome de Cam.a,rados 1obos, donde Joao Gon~a lves Zar"
co tomou 0 nome que nos seus descendentes se perpetuou.
de Camara" (Estes e demais grifos sac meus). Continua:
"El-Rei tomou por fidalgo da sua casa 0 descobridor Joao
Gonc;alves ~a Camara e lhe deu por armas urn escudo em campo verde", etc. (adiante descrito.)
1.418: Esta em Cesar Cantu. historia Universal, vol.XII:
"Corn 0 ana de 14Ht i, que ·come~a a histor;a ·eerta-rd8S'··viagen~promovidas
pelo Infante. Neste ano·sairam de Lagos.
~oao Gonc;alves Zarco e Tristao Vaz Teixeira. com ordem de
se adiantarem para alem do cabo NaQ. Mas nao puderam cumprir as instruc;oes. o vento arrojou-os para longe da costa. andaram alguns dias perdidos. e afinal arribaram a uma ilha despovoada, que era a de Porto Santo. Trouxeram
a Portugal a noticia deste achado, e logo depois voltaram
ilha com Bartolomeu Perestrelo. creado do Infante. acorn
•...
panhados por alguns portugueses que se ofereceram para a
colonizar. A este ~escobrim!nto seguiu-se de per!o 0 da
M? g~i r~ ( •... )
"Os navegadores portugueses encontraram esta ilha desocupada em 1.418, e tomaram posse dela em nome do·seu Rei.
[st~ nan fo; ingrato para com quem engastou na coroa portug~esa joias de tao subido pre~o: dividiu a Madeira em
•

•

t
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a

duas cap.itard

Cl;S,

a do Funcha1 e a de Machi co;

t;~ outorgou

a prin~ira a Joao Gon~alves Zarco e a segunda a Tristao
Vaz Teixeira. Us donata~ios trataram logo de explorar e
colonizar os seus

nOV1.iS dOiiili1t'~lS••• ~

(op.dt.p,f1g.H}5)
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"Ao mesmo tempo que Gon~alves Zarco. velho Cabrale
outros velejavam para 0 Ocidente. outros navegadores tambem
mandados por D. Henrique. iam. pois, devassar os mares e
explorar as terras do sul (•• oo) e foram estes os primel
ros que dobra ram 0 cabo Nao" (Op,cit.)
o episodio do descobrimento ora segue transcrito na deli;'
ciosa linguagem de Joao de Barros: "••• do tempo que loam
Gon~alves sayo em terra, era ella tam cuberta de espesso
e forte aruoredo. que nam auia outro lugar mais descuberto que hua grande lapa: ao modo que c~mpra abobadada que
se fazia debaixo de hua terra soberba sobre 0 mar. 0 chao
da qual estaua muy souado dos pes dos lobos marinhos que
aly vinham retou~ar: "ao qual lugar foy a primeira entrada da sua povoa9am. 0 qual apelido (sobreno,me) ficou a to-do 1o~ ~eus herdei ros e ,a19,uns se chamam de Camara somente
En~re estes. sem a menor sombra de duvida. estao os que.
desde 0 meade do sec. XVIII
vieram para 0 Brasil. onde 0
sobrenome Zarcp n~o aparece em ninguem da familia, que re
sultou, como e,sabido, da uniao dos Rodrigues Sette com
os Camara. Escrevendo na imprensa pernambucana sobre os
ancestrais da familia 0 escritor pernambucano Mario Rodrl
gues Sette. ja falecido, depois de confirmar que mantivera correspondencia epistolar com meu pai, Sebastiao Rodrl
gues Sette e Camara. 0 terceiro no Brasil corn este nome
per inteiro, esclarece:, Por ocasiao da guerra contra 0
jugo espanhol (1.640) urn dos ancestrais da familia armou
e municiou a sua custa uma Companhia de soldados. com a
qual concorreu para este feito patriotico. '
Em consequencia de~te sacrifTcio a familia arruinou-se:
~I

•

t

"

lI

•
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de 1.750 a 1.800 ernigraram para 0 Brasil tr~s irmaos. re-,
presentantes da familia. permanecendo na metropo1e a morg~
da. Dos irmaos imigrados (salvo engano todos as tres militares de patente) urn estabe1eceu-se em Pernambuco. outro
em S. Paulo e 0 terceiro. Sebastiao Rodrigues Sette e Camara veio residir em Mariana. Minas Gerais. Este ultimo avo do que me escreveu.(meu pai S.R.S.e C.). teve carta de
nobreza." etc. (Transcrito de artigo de Mario Rodrigues
Sette, ~m jornal do Recife).
Tenho 0 original da Carta de Nobreza corn'o respectivo brazao em cores. doc. transcrito na integra em pequeno estudo
biografico sobre meu pais pub1icado na Revista vol. I. do
IHG de S. Joao del Rei (1973.)
Ainda sobre 0 sobrenome Camara e vida e morte do prirneiro
Capitao Donatario da Madeira. escreve 0 madeirense. jesuita Antonio Cordeiro. em Historia Insulana. vol. 1. pag.
101: "~1ais adiante virarn entrar no mar hurna grande ribeira.
a qual querendo passar a vao,huns rnancebos de Lagos. d1e1la farao tao arrebatados que se lhes nao acudira 0 batel.
perigariao n1ela e por isso lhe charnaram a ribeira dosA.
corridos e passando-a viraG duas pontas. que da ilha entravao no mar. e entre el1as hurna grande lapa. ou camera
de pedra. e rocha viva. onde entrando os bateis. tantos 1~
bOs marinhos virao nella que the chamararn "Camara dos, 10~S_" e se recrearam 1Mtando muitos. e 0 Ca.E;tap Jo.ao
Go~~a.lves Z~r~o daqui tomo,u. £.h.•.a,~~!."'
..s~.. Jpa.2...§..oi1~!l,v.es da Cama!!. como aba;xo veremas.

-19"Voltando logo em 0 outro dia para Portugal. e chegados a
Lisboa com taes novas e sinaes da nova Ilha, tanto 0 feste
jarao os Serenissimos Senhores Rei, e 0 nosso Infante, pai,
e filho, que mandarao fazer logo procissoes publicas e a<;ao de gra<;as a Deos, deram nome
nova terra de Ilha da
Madeira. pela muita de que estava cUberta; eel-Rei tomou
por fidalgo da sua casa ao descobridor Joao Gon~alves e
lhe,deu por armas h~m espudo ~m campo verde, e nelle huma
torre de ppmenagem e hum~ cruz de ouro, e dous lobos marinhos encots~ados
torre com paqui fe, e fo 1hagens verme 1has
e,verdes. e por timbr,e outro lobo mari nho, assentado em cima do paquife; e demais the fez el-Rei merce de Capitao 00natario da jurisdi~ao do Funchal, jurisdi<;ao da metade da
dita Ilha, e de juro. e herdade para elle, e seus sucessores: e assim ~ste ditoso Capitao ficou sendo 0 Chefe,e primeiro tronco das illustres familias dos Camaras, tao extendidas e augmentadascomo
adiante veremos.

a

a

Ja antes das-aventuras rnaritimas e guerreiras vamos encontrar esse primeiro Camara, generosamente servindo ao seu
pais. Registra a "Ericiclopedia Brasileira ~1erito": "Joao
Gon<;alves da Camara. N~vegador portugues do seculo XV. Co~
mandou algumas vezes as caravelas que guardavam as costas
do Algarves. E quando 0 Infante D. Henrique empreendeu sua~ explora~oes maritimas. fo; um dos primeiros a oferecerlhe s~~s sery~£.os. ~~. 1.~~8 foi-lhe confiado. juntamente
com Tristao Vaz Teixeira. urn barco, a fim de procurarem
terras desconhecidas e ilhas indicadas nos mapas (•••• )
Oepo;s de ~lguns dias de viagem chegou
ilha que denominou
t

.

.

a

Porto Santo, regre~.sando logo a Portugal, a fim de dar co!!.
ta da expedi~ao. Empreendendo uma segunda viagem, juntamen.•..
te com Barto10meu Perestrelo~ descobriu a 11ha da Mad~ira
(000.) em 1 de junho de 1.420 (?)o Deram aO local 0 nome
de $0 Louren~o, tirado do navio que os conduziao Navegaram
a seguir ao redor da i1ha dando nome aos acidentes da cos....
tao Nomearam a baia do Funcha1, primeira da ilha» e a Cam2.
!a dos lobos. Ao regressarem» a ilha. foi djJidida em capitanias por Do Herrique~ sendo doada a de,Funcha1 a Zareo.
Este se casou com Constan(:a Rodrigues de' Almeida, partindo depois para tamar posse do legado, em cuja coloniza~ao
empregou grandes esfor~os. Posteriormente acomp~hou 0 Inf.~nte Do Henrigue ao cerco de Tanger (1.437) onde foi ar,:"
mado Ca.•
~a 1ei ro ~ consegui ndo sa 1var a vida na desastrosa
expedi9ao. Regressou a Madeira onde, aproveitando as ri~
cas matas do 1itoral mandou construir algumas caravelas
com gueauxiliava Do Henrigue em suas viajens para alem
Q9, cabo Bojador. Morreu na metade do seculo XV no Funchal".
o Zarco, Joao Gon~alves da Camara, foi casado com Consta~
~a Rodrigues de Almeida, fi1ha de Rodrigo Annes de Sa.
Se~s filhos, menores ainda, foram morar na Madeira,
em
lA20. Quanto as filhas, ao se tornarem mo~a$.~ no tempo
de se casarem, 0 pal ped; uao Rei quatro f;da 1gos '~hoil)ens'
conformE!',a sua qualidadeu, para maridos delas. Ao' que 0
Rei Afonso V respondeu
dizendo: eis ai vos mando quatro fi cia1gos para casarde~ vosS,aS fi 1has" (Eduardo Nunes
j
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Pereira

t1I1has de Zarcoll,)

Traslado para 0 portug'Jes c€'}i'''rente", de Antonio C;ordeiro.
"Historia Insul!na»: Casadas pais as filhas deste grande

-21Capitio e primeiro do Funchal; ele se aplicou todo a fazer
r~vo~X§e~ e repartir as ter~as da sua capitania. dando-as
de sesmaria. para se cultivarem conforme as ordens del~Rei
e do nosso Infante e conforme ao oficio de Donatario. E vi
veu ainda t~!:1~C?_s
_~!1.!Js_~ch_~g.9_y__a _t.~l_Y_~.1
hi-c.e.,
que por homens seus criados se fazia levar e par ao sol; e com animo
ainda de tao grande cav~leir02 que havendoentao
guerras
entre Portugal e Castela, e vindo varios navios castelhanos para destruir a Ilha; ele se mandava armar,e par a cavalo"e capitaneava sua gente, de. sorte que observando-o
do mar os inimigost nem a pe ousarain par em terra.E tendo
assim governado a capitaniji do runchcal pOl" rnais de 40 anos.
morreu nao menos cato.1ico e born crisfiodo que tinha sido
grande cava1eiro e jaz sepultado na capela- mor de Nossa Senhora da Concei~aot que e1e rnesmo tinha mandado fazer para
seu jazigo e dos mais seus descendentes."
Nao muito distantedo seu tumul~ esta a Capela de Santa Catarina. a mais antiga de toda a Ilhada Madeira (se.XV).situada proximo da Avenida do Infante e que fo; fundada pela
sua mulher. Constan~a Rodrigues de Almeida.
Para encerrar estas breves referencias
familia do primeiro Camara. e. ao mesmo tempo, a parte principal deste sumarissimo relato. transcr~vo da "His.toria lnsulana" (1.717).
do jesuita Antonio Cordeiro:
itAprimeira Capitoa Constanc;a Rodrigues de Almeida. como
pessoa de grande virtude e muito devota. fundou •.nas casas
que seu marido 0 primeiro Capitao Joao Gon~alves Zarco da
Camara levantou para sit !'lumaIgreja a gloriosa Virgem e
Martyr Sawca Catarina e junto a esta Igreja mui tas outras

-

a

a

casas para viverem pobres marceeiras, que servissem
dita Igreja de Santa Catarina, e lhes deixou esmola competente a seu sustento."

J080 Gonl;alves da Camara,

0 Zarco. Funchal. IIha da Madeira.
Estatua de bronze, autoria de Francisco Franco,
escultor portugues moderno.
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200 anos no gove~no da Madeira.

II • Uma tragedia no Atlantico.
).

,

III • Inicio da atua~ao de D. Henrique. Suamorte •

.VI - Escudo de armas de Jeao Gon~alves da Camara{1.418)
e Carta-de Brazao de Armase escudo de-Sebastiao·Rodrigues Sette Camara
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Mariana.

I

200 anos no gove~no da Madeira.

II - Uma tragedia no Atlantico •

.VI - Escudo de armas de Jaao Gon9a1ves da Camara(1.418)
e Carta ··deBrazao de Armase

escudo de'Sebastiao-- .

Rodrigues Sette Camara (1.807) Mari!fla.

Caravels

dos primeiros anos de navega~6es
acid ental

da Africa,

a partir

pela costa

de 1.4 J 8.

-25I - -200 ANOS DE GOVERNO NA t1ADEIRA
'f'

'

.

.

t

Morto 0 primeiro donatario Joao Gon9a1ves da Camara, 0
Zareo. "durante dois seeulos estiveram estas ilhas sob
o governo dos imediatos herdeiros dos Capitaes donatariAS (Acurs i0 - Garci a Torres, / Il ha da Madei ra
o segundo·Capitao do Funehal teve a mesmo nome, Joao Go.!!.
~alves da Camara. A partir deste, ao que tudo indica, d!
sapareceu 0 sobrenome "Zarco na familia Camara, que mais tarde se uniu par la~os de casamento com os Rodrigues
Sette, e e a que veio para 0 Brasil, entre 1.750 e 1.800.
Joao de Barros confirma: 110qual apelido (sobrenome) fieou a todo1os seus herdeiros e alguns se chamam de Cama~ .
ra somente
Consta a seu respeito~ no IILivro segunda das saudades da
terra", de Gaspar Frutuoso: IIJoio Gon~alves da Camara
trazia no seu escritorio 0 descobrimento da Madeira( ••. )
e sendo pedida informa~ao( •••• ) ao reverendo Conego da
do Funchal, Jeronimo Dias Leite, tendo-o ele visto em
poder do dito C~p;tao Joao Gon~alves da Camara lho mandou pedir a Lisboa, onde entao estava, e ele 0 mandou
trasladar( •.• ,) e lho mandou escrito em 3 folhas de papel.1I IIQuando este pedido foi feito, anteriormente a
1.579, ainda Joao Gon~alves da Camara (0 segundo) nao era Capitio do fl/nchal, sendo-o, embora ja doente, Simio
Gon~alves da Camara, so falecido em 1.580, a 4 de marc;o.1I
Sirnao Gon~alves da Camara foi 0 59 Capitao donatario do
Funchal e 3Q neto de Joao Gon~a1ves da Camara, 0 Zareo.
Ainda a proposito deste segundo Joao Gon~a1ves da Camara,
II

II. )
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-26encontramos no liD-;cionarioLel10 Universal", IICamara.
Joao Gon~alves da Camarat fidalgo portugues que se tor~
nou celebre pelo esplendor com que acompanhou 0 duque de
Bragan~at D. Jayme9 na sua expedi~io a Azamor (1.513).
Armou a sua custa 20 navios em que embarcaram 600 infantes e 200 cavaleiros". Azamort pra~a na costa do Harrocas, foi conquistada em 1.513 por Do Jayme, duque de Br!
gan~a. E abandonada em 10542, por falta de recursos,qua~
do 0 imperio portugues entrava definitivamente em decadencia e desagrega~ao.
Mesmo no secul0 passado podemos encontrar urnCamara no
governo do Funchal: "Joao da Camara leme Homem.de Vasco!!.
celos, doutor em medicina pela Faculdade de Montpellier,
atual governador do Funchal, e urn cavaleiro altamente
instruido(o ••• ) t dedicado, zeloso do bem publico, empreendedor e duma probidade imaculada. (Acursio Garcia
Ramos, "Ilha da Madeira") et passim.
Quanto ao nauta e guerreiro do seculo XV a posteridade
nao esqueceu 0 generoso e viril antepassado, do tempo
daquela fabulosa gesta maritima. A escultura de Joao Go~
~alves da Camara, 0 Zarco, em bronze. monumental, 10calizada no Jardim da Esplanada, no Terreiro da Luta, trabalhada com genial realismo pelo maior escultor moderno
pcrtugues, Francisco Franco, mostra 0 legendario varao,
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urn nobre exemplar de proho~m de secu10 XV.
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"Genea10gia da Zona do Carmo" retro cit •• trans creve 0 doc.
de ,batismo do segundo ~eb<\s1;iaoRodrigues Sette e Camara
(0 tercei ro foi meu ,pail t nas,c;idonas ~1inas Gerai s.
o doc. consta do "Livro de bapatizados do curato de Mariana (1.795). f1s. 469 verso"
Este Sebastiao formou-se em Leis pe1a Universidade de Coimbra. aprovado "nemine discrepante": "0 Ooutor Jose Pedro da Costa Ribeiro Teixeira, Freire da Ordem de SaoBento d'Aviz. Cone go Ooutora1 da Se Metropo1itana
d'Evora.
Lente de Prima Jubi1ado e Oecano da Faculdade de Leis, Vi
ce-Reitor da Universidade de Coimbra. etc. Fa~o saber que
Sebastiao da Camara Rodrigues Sette, fi1ho de Sebastiao da
Camara Rodrigues Sette, natural de Mariana, Provincia de
Minas Gerais, havendo conseguido 0 Grao de Bachare1 na Faculdade de Leis. como mostrara por sua Carta( •••••• ) a sua
formatura em 20 de Junho de 1823; (••••• ) foi aprovado NEMINE OISCREPANTE. como consta do Assento, que disso se fez
no Livro dos Exames (••.•• ) pode usar de suas Letras 1ivr~
mente em qualquer parte, the Mandei passar a presente por
Mim assignada (••••• ) Dada em Coimbra aos 27 de Junho de
mil oitocentos e vinte tres. Eu ••••.•• etc."
Ao retornar ao Brasil este Sebastiao morreu no naufragio
do navio. conforme consta de "Estudantes brasileiros na
Universidade de Coimbra", de F. r~orais. citado em "Velhos
Troncos Mineiros". Tenho 0 original do doc.

IJI. INTeIO OA ATUA~~O DO INFANTE O. HENRIQUE. NAS NAVEGA-

CUES. SUA ~,10RTE<

"D. Henrique. Infante de Portugal, n. ,no Porto em 4.3.
1.394; morreu na Vila do Infante. hoje Sagres. em 13.11.
1.460. Quinto filho de D. Joao I de Portugal. Aeompanhou
seu pai na expedi~ao de Ceuta (l.415)~ partieipando ativamente dos eombates; tomada a pra~a foi armado Cava1eiro (00.0) Em 1.416 fundou (0"') a Vila do Infante, onde estabeleeeu uma eseola nautica (Sagres). esta1eiros e
arsenais planejando a rea1iza~ao de um.vasto esquema de
descobrimentos maritimos que cu1minaria com as deseober
tas portuguesas no sec. XV (.••• ) Sueederam-se as rea1iza~oes no mar; em 1.418 Bartolomeu Perestrel0 descobriu
a 11ha de Porto Santo. (marinhagem de que part; cipou ta!!!.
bem Joao Gon~alves Zareo); em 1 419 Jqao Gon~alves Zareo
~~sta~.V~z
tTeixe~~a ch~~aram
a' I1ha da ~adeira;
("De "Eneielopedia Brasileira Mirito")
t

0

IV. POR QUE ZARCO?PRESENCA
SEtO COMEMORATIVO.

NA POESIA E NO TEATRO.

Em "Historia dos Descobrimentos Portugueses",de
Damiao
Per'es, Prof. da U. de Coimbra; na esta nota: 110 termo
Zareo signifiea vesgo (•••• ) A aleunha tornada depois apelido (sobrenome) originou-se no fato de ter Joao Gonor
~alves eerdido urn dos 01"05, n~. eombate de Ta~ger,
~~
1.437, quando co1aborou "esse malogrado empreendimento.
••••.

"f
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-

(Cf. Oias Leite.)"

Eserito na Madeira

ha

~m poerr~ epico~ do pre~romantico

Francisc~ de Paula Medina e Vasconcelos, natural do Fun-

eha1 (1.768~1.824). poema esse intitu1ado "Zargueida".pub1icado em 1.806. compos to nos mo1des carnoneanos (•••• )
e destinado a exa1tar Joio Gon~a1ves Zargo(ou Zareo)."
(Em "Dieionario da Literatura Portuguesa. Brasi1eira
e
Ga1ega" •.Livraria Figueirinha. Porto)
Ja Jaime Cortezio. em "0 Infante deSagres". drama epico
(1916). poe nos 1abios do Capitio 0 relato des1umbrado do
acharnento da Madeira:
"As aves. meu Senhor. que hi em grande avondan~a
deixam-se eo1her
mio. E quanta 0 olhar alcanca
e floresta cerrada e agua correndo i farta"

a

A ef;gie de Zareo foi tambem impressa pelos Correios de
Portugal. par ocasiio decelebra~oes da passagem de fate
historieo muito importante.
V. ZARCO E 0 CABO "N~O".
t

?~

•

"No ana de 1.418 dois cava11eiros da Casa do Infante D •
He~ri gue 9f~r~ceram-se, par~ irem,tambem "as expedt~~~~
.em~reendi da~ ~s.eastas ~frJ canas. Chamavam-se e1]esJoio
Gon~,lves.~arso e Tristio Vaz Te1xelra: R!nfante mandoulhes pr~parar urn bareo~ e envi9,u•.oscom instru~oes diirem
ao 10ngo da costa africana. para alem do cabo "Nio"i ate
onde 0 permiti ssem as vagas. ~1as uma tempestade arrojouos para longe da costa e fel-os andar perdidos no alto
mar ate que (•••• ) arriberam a uma ilha. etc." M. Pinhei•
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ro Chagas. "Historia de Portugal"
"Nio"

e cabo

do 1itoral do Marrocos. fronteiro ao arquipelago das Canarias.

Na epoca do in;cio das grandes navega~oes, inspirava terror aos marinheiros. pois acreditava-se que pouco adiante
o mundo acabasse e as aguas do oceano desponcassem no espa~o. Era mesmo corrente entre maritimos 0 proverbio:
"Quem passar 0 cabo IINaoll,voltara ou nao. liDs primeiros
RQrt"u,gueses a dopra-lo foram os cavaleiros da Casa do Infante D. Henrique: Joan Gon~alves Zareo e Tristao Vaz Tel
xeira. que enfrentaram a seguir dificil situa~ao devido
a uma tempestade. Em lagumas cartas aparece com 0 nome
Il~·lumll
•
1I

VI. CARTA DE BRAZ~O DE ARMAS DE SEBASTI~O RODRIGUES SETTE
CAMARA. 0 PRIMEIRO OESTE NOME, ~1ARIANAt 1807.
lt~s armas sac sinais visiveis e representa~oes exteriores
da Nobrez~. ad9.!Ji rida pel a. prollria, vi r~.udefpupe la,dos s!::
us ancestrais. Sao seu seloe mais auteotico ,carater,p.ois
os brazo!!s nao passam ,de simbolos cooden,sados. ,linguagem
l!.ietoglifica a designar feitos de arm,a,s,,auas outras yirt.~Qsasa)oes dos 9,ue foram dignos de..,u,sa-la.e, tr,an,smi,t.J,.
r·
la aos 1escendentes. para serem incitados por essa figura
i~~~;stica. semere aos seus olhos presen~et¢a se tornar;'!!!:). taD dignDs herdei ros, dassuas vi rtude,s como 0 sao dos
~~5~s~~stres
simbolos heraldic~s" (Autor desconhecido.
I
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transcrito

..

por Gui Tarcisio
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f~azzon; em
"Heraldica",
-,..........
.
r,
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8. H.

J,~§lJ.
t fato historico que lIE1 ..•.Rei tom(m par fidalgo da sua ca
sa 0 descobridor Join Gon~alve~ an Camara e lhe d~u por
arma! um es~udo em c~npo v~tde; et~.
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No seculo XVIII urndos descendentes. Sebastiao Rodrigues
Sette Camara. "Cavalleiro Profec;;ona Ordem de Crifto e
Cappitao do Primeiro Regimento de Cavallaria de Milicias
da Cidade de Marianna ("'0)
requereu Carta de Brazao de
Armas. provando "que os dittos feus Pays e Avos faD peffoas Nobres das famlllias de Rodrigues e Camaras defte
Reyno (••••) pello que me pedia el1e por merce~ que p!
ra a memoria de feus Progenitores fe nao perder e clareza de fua antiga Nobreza lhemandafe dar.Minha Carta de
Brazao de Armas das ditas familias •••• Carta e Brazao
ou escudo the foram outorgados em 7 de setembro de 1.807,
pelo Principe Regente D. Joao. Neste escudo compos to es- tao as armas dos Camaras, a direita, com "uma Torre de
Prata (•••) entre dois lobos rompantes tambem de ouro",
lob~~ gue lembram de imediato 0 epjsodio da "camara dos
lobos", com 0 mesmo nome e incluido.no roteiro turistico.
Termino transcrevendo 0 doc., trasladado para a escrita
moderna e encerrado 'com a estampa do escudo.
"0. Joao
por Grac;;ade Deus Principe-Regente de Portugal e dos Algarves daquem e dalem mar em Africa Senhor de Guine e da
Conquista Navegac;;aoe Comercio da Etiopia. Arabia, Persia
e da India &. Fa~o saber aos que a esta Minha Carta de
Brasao de Armas de Nobreza e Fidalguia virem, que Sebastiao Rodrigues Sette e Camara (sic). Cavaleiro Professo
na Ordem de Cristo, e Capitio do primeiro Regimento de C!
valaria de Milicias da Cidade de Mariana, me fez peti~ao
dizendo que pela senten~a de justifica~io de sua Nobreza
II

11
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a ela junta~ pr0ferida e assinada pelo Meu Oesembargador
Corregedor do Civel da Corte e Casa da Suplica~ao~ 0 OOUtor Joaquim Gomes Teixeira subscrita poY' Joaquim Rebelo"
de Lima Aragao~ que serve nos impedimentos do Propr;etario Escrivao do mesmo juizo~ se mostrava que ele e filho
legitimo do Capitao Antonio Rodrigues Sette. e de sua mulher Dona Maria Joana Gon~alves. Neto paterno de Joao Rodrigues Sette e de sua mulher Dona Maria Franc;sca de Jesus e por parte materna de Sebastiao Gon~alves da Camara.
e de Patricia Luiza da Cruz. E que os d1tos seus Pais e
Avos sac pessoas Nobres das familias de Rodrigues. e Camaras~ deste Reino e como tais se trataram
Lei de Nobr!
za com muito fausto e grandeza sem que em tempo algum cometessem crime de Lesa Majestade Divina au Humana; pelo
que me pedia ele suplicante por Merce. que para a memOria·
de seus Progenitores nao se perder. e clareza de sua antiga Nobreza lhe mandasse dar Minha Carta de Brasao de At
mas das ditas famil ias para de las tambem usar na forma
que as trouxeram. e foram concedidas aos ditos seus Progenitorus. E vista por Mim a d1ta sua peti~ao. senten~a.
e coostar de tudo 0 referido. e que a ele como descendente das mencionadas familias the pertence usar e gozar de
suns Armas. segundo 0 MeuRegimento. e Ordena~ao da Armaria lhe ,nandei passar esta Minha Carta. de Drasao delas
nn forma que aqui vao Brazonadas. Div1sadas. e Iluminadas
j

a

com cores, e metais, seg~nQ) S~ aeham Registradas no Livro do Registro das Arma! cia ~)b~za. e fidalguia destes
Meus Reiflos, que tern () ~'eu $tei de ~'\rmas Portugal.

A sab~r
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Urn Escudo partido em pa1a. Na primeira as Armas dos Rodrl
gues que sac em Campo de Duro cinco f10res de liz, fangul
nhas postas em fautor. chefe desta cor carregado de uma
cruz de Duro florida e vazia do campo. Na segunda pala as
Armas dos Camaras. que sao em Campo negro uma Torre de
Prata coberta com seu Corucheu que remata em uma cruz de
ouro assentada sobre urnmonte de sua cor entre dois Lobos
rompantes tambem de ouro. Elmo de prata aberto guarnecido
de ouro. Paquife dos metais e cores das Armas. Timbre dos
Rodrigues que e urn Leao de aura nascente com uma das f10
res de liz do Escudo na espadua~ e par diferen~a uma bri
ca de prata com urn trifolio verde. a qual Escudo e Armas
podera trazer e usar tao-somente 0 dito Sebastiao Rodrigues Sette e Camaras assim como as trouxeram.e usaram os
ditos Nobres. e antigos Fidalgos seus Antepassados em te~
po dos Senhores Reis Meus Antecessores. e com elas podera
entrar em Batalhas, Campos Reptos, Escaramu~as e exercitar todos os mais atos 1icitos da Guerra e da Paz. E assim mesma podera trazer em seus Firmaist Ane;s, Sinetas,
e Oivisas. p5-Jas em suas Casas, Capelas e mais Edificios.
e deixa-las sobre sua propria Sepultura. e finalmente se
podera servir. honrar, gozar e aproveitar delas em tudo
e por tudo como
sua Nobreza convemo Com 0 que Quero, e
.me Praz que haja ele todas as Honras, Privilegios~ Liberdades~ Gra~as. Merces. Isen~oes e Franque1.as. que tern e
devem ter os Fidalgos. e Nobres de antiga Linhagem$ e como sempre de tudo usaram e gozaram os ditos seus Antepassados. Pel0 que Manda aos Meus, Desembargadores, CorregedO~'esy Provedorest Ouvidores, Juizes e mais serventuarios

a

da justi<;a de ~'ieusReinos~ e em especial aos Ileus Reis
de Armas ft,tautose Passavantes e a quaisquet outros of iClalS e pessoas a quem esta Minha Carta for mostrada e
o conhecimento dela pertencer~ que em tudo a cumpram e
guardem~ e fa<;am inteiramente cumprir e guardar como nela se contem sem duvida nem embargo algum que a ela seja posta porque assim
Minha Vontadeo 0 Principe·Regente Nosso Senhor 0 mandou por Antonio da Silva Rodriguesj
Cavaleiro de Sua Casa Real e seu Rei de Armas de Portugal Francisco de Paula Camposj Escrivao da Nobreza destes Reinos e suas Conquistas a fez em lisboa aos sete dl
as do mes de Setembro do Ano do Nascimento de Nosso Senhor JESUS Cristo de mil oitocentose sete.
j

j

e

o

t

(Manuscrito). Eu, Francisco de Paula Campos a fiz e sub~
crevi.

Segue-se manuscrito em parte abreviadamente: IlRegistrado no livro do Registro dos Brasoes de Armas da Nobr!
za e Fidalguia destes Reinos e Suas Conquistas
fo1has
202< Lisboa, 19 de Setembro de 1807. Assinado: Francisco
de Paula Campos. Oepois do timbre ou sinete real. consta:
(manuscrito). Pagou tres mil e duzentos de selo. Lisboa.
14 de Setembro de 1807. N ••• (ilegivel} Oliveira.
No verso do documento~ manuscrito quase ilegivel. assinado por Manoele Joaquim Ribeiro Freire.
Cumpra e Reg. Marianas 29 de Setembro de 1809. Gondim.
t

a

Brazao pessoal de Sebastiao Rodrigues Sette e
Camara, 0 primeiro deste nome. Data de 1.807. A
esquerda as armas dos Rodrigues. A direita ados
Camara. as lobos encostados a torre lembram 0
hist6rico epis6dio da "camara dos lobos" (1.418).
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Mais de 40 an as depois da morte de meu pai~ pela leitura de
um artigo de jornal do RecifeQ do jornalista e escritor no~
so parente. Mario Rodrigues Sette. e que fiquei sabendo que
ele andara trocando correspond~ncia com 0 pernambucano a
proposito dos nossos ancestr~is.mais remotos. de que ha nE..
tTcia certa, ainda no s~culo~XVt em Portugal.
Cidadao duma imaculada probidade, democrataabsolutamente
aut~ntic09 abolicionista e republicano desde os 14 anos
(ja 0 relatei antes), seu interesse, isento de.qualquer
vaidade pessoal, ou espirito de grandeza, era puramente
historico. E se justificava, dado ser ele detentor, por h!
ran;;a, de documentos de famll ia muito anti gos, aut~nt icos .
e de respeitabilidade muitissimo acima do comum.
Ora, partindo daquele ponto, nao faz muito tempo, po~ minha vez, entrei eu, filho ultimo e unico homem, a pesquisar~ com a mesma pureza de animo e desinteresse pessoal ou
fatuamente familiar •.Resultou este trabalho, que nao pode
set' mais extenso nem is,ento de.imperfei<;Oes .•por ser meu.
[U 0 dedico aos parentes de Minas, S.Paulo, Pernambuco
e
outras partes d~stes brazis, parente! que, tio distante,
desconhe~o em quase totalidade.
E muito particularmente aos jovens, que tern rnanifestado
surpreendente interesse por fatos e trad;~oes familiares.
e histSricos, aos quais estio. ali~s. defitivamente
ligaI

dos.
Sao Joao del-Rei, Janeiro de 1976.
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Manuscrito hoje de propriedade do Dr. Arthur de Oliveira Ramos.
Gaspar Frutuoso - "Livro segundo das saudades da ter
rail. A obra ~ do Ultimo quartel do sec. XVI.
Antonio Cordeiro - lIHistoria Insulanall (1.717). Livro
composto aos 76 anos. pelo famaso jesuita. Invulgar •
• seu livro ~ muito apreciado e fundamental para born c~
nhecimento da historia do arquip~lago dos A~ores. Madeira. etc.
"Prosas historicas. "00 mesmo Zurara (nas. 1410, fal.
1.474. )
Joao de Barros (nasc. 1.497 ,fa1.1562). liAsiaII•
Fernao Lopes - (nas. em 1.378. salvo engano.) IIQuadros da cronica de D. Joio IIIOa "Cole~ao_ "Textos 11terarios"" dire~ao de Rodrigues Lapa. Itatiaia, 1960.
Jose Leite de Vasconcelos - "Textos arcaicos "Poesia
e prosa arcaicas. Anota~oes de Serafim da Silva Neto.

Ferreira de Andrade - Colo turismo. nQ 7: "I1ha da r~adeiralt

BIBLIOGRAFIA
,

Gomes Eanes de Zurara - "Cronica do Descobrimento
conquista da Guin~1I

e

Gaspar Dias Leite - "Descobrimento da Ilha da Madeira
e Discurso da vida e feitos dos Capitaes da dita Ilha II
Manuscrito hoje de propriedade do Dr. Arthur de Oliveira Ramos.
Gaspar Frutuoso· - "Livro segundo das saudades da ter
rail. A obra e do Ultimo quarte1 do sec. XVI.
Antonio Cordeiro· "Historia Insulana" (1.717). livro
compos to aos 76 anos. pe10 famoso jesuita. Invu1gar •
. seu livro e muito apreciado e fundamental para born c~
nhecimento da historia do arquip~lago dos Acores. Madeira. etc.
"Prosas historicas. "00 mesmo Zurara (nas. 1410. fa1.
1.474.)
Joao de Barros (nasc.1.497 .fa1ol562). ~tAsia".
Fernao Lopes - (nas. em 1.378. salvo engano.) "Quadros da cronica de D. Joao I" Da llColecao."Textos 1iterarios", direcao de Rodrigues Lapa. Itatiaia. 1960.
Jos~ Leite de Vasconcelos· ItTextos arcaicos ItPoesia
e prosa arcaicas. Anotacoes de Serafim da Silva Neto.

Ferreira de Andrade - Col. turismo.
deiraII

nQ

7: ltI1ha da 14a-

Damiao Peres - Prof. da Uo de Co;mbra. "Historia dos Descobrimentos portuguesesll•
Eduardo Nunes Pereira •. "Ilhas de Zareo", Ed. da Camara
Munie. de Funehal. 1957.

r4.

Pinheiro Chagas •. "Historia de Portugal".

Luiz de CamOes - "Os Lusiadas".
"Ilhas de Zareoll• Edi~ao da Camara Municipal do Funehal.
1957. "Ilhas de Zarco"
Silva Leme ••. "Genealogia Paulistanall S. P.
Altivo de Lemos Sette Camara - "Oa earavela de Zareo a
reda~ao d'A Patria Mineira". In Revista do Instituto
Historico e Geografico de S. Joao del-Rei. vol. I. 1973.
F~ !',1orais
- "Estudantes

Brasileiros

na Universidade

de

Coimbra" •

Pedr'o Calmon (Pedro Calmon ~1oniz de Bittencourt),
toria do Brasil".

"His-

Oliveira Lima •. "Historia da Civiliza~aoll. 16Q edi~ao.
Ed. Melhoramentos. S. P.

Joao Ribeiro •. "Histor1a do Brasil

ll

S;rgioBua~ue

ll

1.966.

de Holanda .• 'JA epoca col{ifdt\P, Oifusao

europeia do livro~ S. ?, 1.9~8.
!1Enci cl opedi a Brlis'i 1ei re. :,';er+tnllO

-39-

Dias Leite - "Dicionario Lello Universal"
Gui Tarcisio Mazzoni - "Herildica". B. Ho 1965.

Ja

impresso este livrinho, casualmente encontre~ 0 artigo
completo de Mario Rodrigues Sette(falecido em 10950) em
jornal do Recife. Sendo referente a antepassados. de Pernambuco, acrescento segui ntes trechos: / "t-'euprezado confrade Mario Melo( ••• ) se ocupou, outro dia, neste jornal.
da origem do meu nome de familia, mostrando-se( •• o) contra
rio sua grafia com tt e achando que deve ser Cete e nao
Sete." "De urn livrinho precioso de "notas pessoais" de meu
avo paterno que ja era brasileiro e pern~mbucano, Augusto
da Camara Rodrigues Sette, sei que meu bisavo Antonio Bernardo Rodrigues Sette casou-se no dia 19 de outubrode
1"809, na freguezia de Santa Justa,em Portugal, com D. M!
ria Tereza do Carmo. Assentou e1e praca em fevereiro de
1.809, no Regimento que em Lisboa se formou( ••• ) e que saiu de lisboa a 23 de setembro de 1.810, com sua familia,
no brigue Bomfim, com destino a Pernambuco" / IITenho porem
uma carta de urn senhor Sebastiao Rodrigues Sette e Camara,
hoje falecido( ••• ), homem 1etrado( ••. ) Por urn retrato deleverificamos tel" muitas seme1ha.n~as -fisionomicas com meu
avo Nessa carta, de 11.12.1917( ••• ) / Apreciemos apenas a
~~rdancia
dos informes do missivist~ quanta
emigracao
dos tres "Sette"{sempre assim grafado), sendo urn para Pernamuuio, qpe, como se viu acima, fo; _meu bisavo.
E de fata
-..-~
• C"_,,_.
conhec;o ilSette" em t·1inase S" Paulo, onde vive 0 Dr. Primi
tiV'o da Camara Rodrigues Sette, rvlinistro aposentado da Re-
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•

heao.
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Aqui, mesrooem
Recf.fe
existem
-.;;,~
••••••
_
~.,_ •••••
) ••• ~....

assim assinam

_

varioi

''''1' __-...._,

e nao ~Set et• au "C~te"

t

Sette e todos_

etc.,

etc.

