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RESUMO
O manuscrito do próprio punho de Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio, preservado no
Aquivo Ultramarino de Lisboa, em que o autor descreve suas viagens e aventuras na
Capitania de São José do Rio Negro, pelo rio Negro abaixo e Solimões acima, até a
fronteira com as possessões espanholas, em 1774-1775, é transcrito e comentado.
Certamente o mais letrado dos viajantes setecentistas que percorreram a Amazônia,
Sampaio discorreu nesse manuscrito sobre a história, a geografia e os produtos naturais
da região, listando uma impressionante quantidade de tribos indígenas. Criticou certas
opiniões de Charles Marie de La Condamine e tratou também da questão da presença de
mulheres amazonas. Como apêndice inclui-se uma transcrição comentada do livrinho de
Hulsius (1559), onde se trata longamente das Amazonas do Velho e do Novo Mundos.
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ABSTRACT
A manuscript in Francisco Xaver Ribeiro de Sampaio’s own handwriting, preserved in
the Arquivo Utramarino de Lisboa, where the author describes his travels and
adventures in the Captaincy of São José do Rio Negro, down the Rio Negro and up the
Rio Solimões until the frontier with the Spanish possessions, during 1774 and 1775, is
transcribed and commented. Certainly the most learned traveller of the 18th century
who journeyed in Amazonia, Sampaio wrote about the history, the geography and the
natural products of the region, listing an impressive amount of Indian tribes. He
criticized certain opinions of Charles Marie de la Condamine and also treated the
question of the Amazon women. As an appendix, a commented transcription of Hulsius
booklet (1559) is included, where the subject of the Amazons of the Old and New
Worlds is treated at length.
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