Você sabia – “O Fundador”
1. Que Salvador, a primeira capital do Brasil, foi construída, a partir do zero,
em apenas sete meses.
2. Por que a Igreja Católica apoiava a escravidão negra?
3. Por que o Rio Vermelho, em Salvador, é chamado Rio Vermelho?
4. Que Portugal, em 1548, já devia o equivalente a mais de dois anos de
receitas do Tesouro e pagava juros de 25% ao ano.
5. Que o primeiro donatário da Bahia, e o primeiro bispo do Brasil, foram
comidos, literalmente, pelos índios.
6. Que Tomé de Sousa trouxe para o Brasil mais de 1.500 pessoas, mas
nenhum dos seus “ministros” foi escolhido por ele.
7. Que na África, os negros tinham escravos negros.
8. Que os padres jesuítas tinham escravos negros no Brasil.
9. Por que quem nasce em Salvador é chamado soteropolitano?
10. Que o criado pessoal de Tomé de Sousa tornou-se o homem mais rico do
Brasil. Tão rico que construiu um castelo medieval, cujas ruinas ainda podem
ser visitadas na Praia do Forte, Costa dos Coqueiros, na Bahia.
11. Que o açúcar era tão valioso na Europa, que chegou a fazer parte do dote
de princesas e rainhas.
12. Que o papa autorizou os reis de Portugal e Espanha a nomearem bispos,
arcebispos e “sagrar” cardeais.
13. Que um rei de Espanha nomeou o filho, de apenas 10 anos, arcebispo de
Toledo.
14. Que uma das bebidas prediletas dos índios era produzida na boca das
mulheres, fermentada pela saliva.
15. Que, com bons ventos e sem contratempos, uma viagem de Lisboa a
Salvador durava 56 dias.

16. Que o pau-brasil já era conhecido nas tecelagens da Europa, antes de Cabral
chegar ao Brasil.
17. Que São Vicente, no litoral de São Paulo, foi a primeira vila do Brasil, mas
era mais conhecida como Porto dos Escravos.
18. Que a cidade de Santos, o grande porto de São Paulo, começou a partir de
um hospital.
19. Que o Rio de Janeiro é assim chamado, porque o descobridor da Baía da
Guanabara lá chegou a 1º de janeiro, e pensou tratar-se da foz de um grande
rio.
20. Que por causa do pau-brasil, o corsário francês Jean Angot, de tão rico e
poderoso, ameaçou declarar, pessoalmente, guerra a Portugal. E para evitar o
confronto, o rei português pagou uma grande soma ao corsário.
21. Que um joão-ninguém em Portugal, chamado pelos índios tupinambás de
Caramuru, recebeu na Bahia, com antecedência, uma carta do rei português,
pedindo-lhe apoio para que Tomé de Sousa pudesse fundar Salvador.
22. Que Tomé de Sousa, o 1º governador do Brasil, era filho de padre.

