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L I V R O XV.III. 

Prosperidade .da .Bollanda.· 
' . ~ ' · 

/ 

.A 'l'E' agui na o ' r e~ · tld.ó os P<~rtkl~' 
guezes a superar na Anwricf! ~· sev5q 
difficuldades locaes ; n3o combat&r2J o: 
senão com piratas~ ou aventureiros cles ... . 
temidos, .que não s.cndo ,aj ,uda~os p~~ 
los seus .Govern.as , fftzi~p vâos ~~for:.. 
~os para . se estabelecerem no BrazH. 

· Adversarios mais formidaveis vão of~ 
fereccr c/ esp~.ctaÇ.IJ1Q de )1,Ull1f'l 1\lt'\ 
m~is r~nhi~a. . . ' " .. ~ 

;... l ~ 
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4 HrsToRIA 
He pelos fracos ~uxilios __ do Go-

verno Hesp:~nhol, guc a Amenca Por-
tugueza vai ser preza de 11Um povo 
.illustrado pela sua firmeza, e pela sua 
consrancia nas desgraças. Vei1cedor 
glorioso nas lagoas da Hollaoda, le-
va comsigo ás emprezas mais remotas 
este espíri to · activo, inclusrrioso, e 
perseverante, ·.que s-abé rryunfar de to-
dos os obst_aculos. A tyrannia de _Fi-
1ippe II. , foi a origem donde estes 
novos Republicanos vírão emanar a 
sua- illustração, a sua exisrencia politi-
ca, e as suas riquezas. (a) Tendo h u-

I . 

(a) A c.:lebre união de U1rech servia 
de pedra fundament a,] ao estabeleCimento ,4, 

I Rt\fublica da , Hollanil,a: as penen"6es ce 1-
lipf'f li., o córte no's privil egias da Naç,io 
jun~ R á severidade do .Duque d"Aiva , a h,4, 
posição de novos tributos , de que foi ir_ 
trume1~to o mesmo Duque , a pouca c"on• 
fiança que os l-iespa~hoes tiverão em D. João. 
d'Áustria, e as longas .di ~ plltas que se sus-
citárãe com o Duque de P:trma , hum dos 
mais ÇJ-en ra'es daq uelle seculo , que succe~· 
deo a D. joã0 de Austria no Gov~rno de 
Flandres , t'Udo ~ isto contribuía muito para 
a mudallsa daquelt.: Est~do. Nella se assigna-· 



no BIUZIL. Lrv. :xvm. ; 
ma indignação geral armado os Pai-

·zes-Baixos cont-ra o seu oppressor, a 
Hoilanda , e a Zelandia , Provincias 

--até então rlesconhecidas, arvorárão o 
• esl~ ndal-te da indepencia , e· reconhe-
<:êrâo Guilherme de Orange ·por seu 
chefe. 

Vio-se então hum p<~iz pantano-
-so , e esteril , não tendo senãÓ l1Uma 

_' diminuta popul~ ção, tomar-se o thea-
t-ro de lmma resistencia · hero_ica con-

. tra os soldados, e algozes de Filip-
pe H., e os _ seus habitantes rechaça-

-rem as aguerridas partidas Hespanho-
·Ias ,· e levantarem diques para se pre-
servarem das incursões do O teano. . 

: Emquanto elles arrancao ass im ao Swr SI/C.; 

·mais poderoso Monarcba elo _mundo emas CO/l• 

·trinta legoas de hum paiz pobre, 1ui- tra / Hes-
- . · panaa • c 

,lá rão g lo riosa mente tres P rincíp es d<! Oran- · 
ge, Guilherme IX., chamadQ co m jus ta 1'3· 
·záo o Grande , e seus deus filh os l\1~t:r i-

. cio, e He nrique Freder-ico, qu e successiva-
m en te _ mandá rãn a~ annH cb li ep ub!ic.J com 
Treferencia ao prí:nn~u·nito F ilipp,~ Guilber• 
·me prezo então em Hespanha ·a-o te mpo da 
ruort.~ de, $eu pai. 



'Po·tügal . .ScraveJ , e <]ll :1S Í su bJÚergido , C()l1-
""s I .di" st roc <~ l , c prep:1 r.:Ío ..rap id amen te fro• 
OrwH<~eJ, ra.; , e nwe r 'o Jir t?ctamente ás Ind ias 

D Íl'ntacs , 'p .1 ra buscar no t ;:> r~no na-
tal J as l11 L' rcadori<1s, as qlie lhe erâo 
ne t ~.Ls etu L1sboa .. Unindo a fn rca 
::í inJuq r[a , at<ldo as esquadras PQt"" 

. tu-gu:: .~. <ls , · e H esp'lnhollas ', -distante 

.. qu ,Hr n,~J . lep:0as da Melropol-i, a.r:-
-rebait ~ o aos seus i t1 i mi gos q u a si t od ÇJ_,s 

-as po'$scss•1cs além do Ganges ·, . asse ... 
· l~ h :el'~ -s das Ilhas Malucas, ·.e ~o 
-comme -·in das especiarias, e flwdao 
·n ,Ilha de J~l ~H '. congvi~ t.ada aos Po~
·tugue. (!S, e I·ndigenas, a çe]ebre CI-
da.d;e de Baravi ~l, ond-e mu!tos· Petcn- . 

1 t , dos dn .;\~ ·ia mHncláo por seus ~mbai
\ X'l clC> rcs recrm hccer·em-se seus r.ributa, 

riW. [ 11), . Tal era · povo, que poden, . 
' \ 

( n) A so'e ic5o ele P11 rtu ~ a·l aG <~ominio de 
.H espa,liha ra ssando a s ~t , ,;risideta r-l a cómo par~l! 
.daqu:; lla, Corôa , foi a época infeliz de t o.dos 
.e~t es . acon teciment os de s ~r~cados , pois p<::r-
de:nd o o lustr~, e expl~orlor da sujl. an·tiga 
gloria fi ,:n tt 1~ndo vict ino·.a da poli ti c a daqud-
Ja M :Jilarc 1ip·, e o .,b j.oc to da cub :ça de to-
dos s.:us iâimigos. A mesi}J!\ H,;.s.panha ma~ 

\\ 



Do BM~IL. Liv, xvm~ '7 
do apenas pagar o soldo a seis mil sol~ 
dados contra Filippe II., oppunha ao 
suceéssor de~te Principe hum e~erei"? 
to cle cincQenta mil homens na Flan-
dres. 

Ao mesmo tenlpO que firmava as.:-
sim a sua independencia, abria innu-
meraveis canaes, mudando O§ seus pF!n-
t~nos em campinas ferreis, as su9s ai"\' 
clêas em magnifiças Cidad~s, e pS suas 

~mpenhada em giminuir as forças de hum Es-
tado , .Or:J de sempre receou a nobre e1-rpreza 
de ver sobre o throno o legitimo successor 
Ele seus verdadeiros Principes , dogue em se-
gprar a vash extens:<> de sua.s pos$essóes con.• 
tra tílnt as Potençias, a quem c;ysava ciume 
foi quem abr io a porta a t odas est~s des-
venturas, não so~o~b e conservar o que era dos 
fortuguezes , perd~o o q ue 1 he pertencia 0 

!Jemque tivesse elesejo de coAservar tudo. Asr 
~im sem tomar partido nas guerras da Ep-
ropa, experimenrárâo as conguistas 1 de Por-
tugal a sua total de~persáo , e emquanto os 
Mcg<lls .se f~ zi ão senhores do Indos tão, e ó 
poder dos Reis da P rsia cru z:írao parte d• 
,A rabia, os Hol l 1nd.ezes, e o$ ln j!lezes assai.,. 
t á•áo a Asia, e ul!imamo::nte o l:!ra?il , por 

. que os Portuguezes náo podião vingar hma-
nhas tra :súes. 



HrsToRIA 
-cabaíias em portentosos paiacios ; as 
su.1s armadas ·domin:tdoras do Ocea-no,-derra mav5o na C l pita! as rique-
~':ls dos dous her 1isfcrios, e consti-
tuí)o o seu Governo em estado de con-

, derr snbs id i os a muitos Soberanos da 
E uropa. T al foi a Revolução as~om
brosa, gue huma só geraç~o emprehcn-
deo, e concluio nas lagoas de Hol-
landa, na infancia do ' seculo decimo 
sexto, e que erigio no Norte da Eu-
ropa li utna Potencia nval da Hespa': 
Í1h:1; taes s:ío osçontrarios, quehião 
invadir o Rrazil. 

Os baldados esforços da Hcspa~ 
:nha na su:t obstinada Juta contra a in~ 
depende ncià dos Hollandezes, a ti-
nha de t <1 l sorte esgotado de llomens, 
e de dinh eiro , .gue Rj_lippe III.' , se 
vio na dura necessid ade de pedi r paz 
ao~ anti g~s vassJI· !~s revol,tado_.s co ?~ 
tra seu pa 1 , e assu11 'mesmo na o po-
de alcançar senão huma tregua rle do-
ze an~os, pela qu a l em 1609 reco nhe-
ceo a plena l iberdade, e i í1dependen-
da. das vov incias Unid as. (a) 

(a) Chega~o o anuo de 16:J9, se a~si'l! 



DO ERAZIL. L1v. XVIII. 9 
Esta tregua estava prestes a cs-

.t'lrar, quando Filippc III., Príncipe 
fraco, e que nun ca diri g íra por si as 
redeas elo Governo, acabou a carrei-

·ra de seus di<1s, depois rle ter despre-
zado Portuga l, e vibrado tr.uiros gol-
pes contra os seus privilegias Filip-
pe IV. seu filho; exaltado e10 Thro-
no na idade de dezeseis annos , entre-
gou roda a sua c<:>ntiança a Gaspar de 

gnou em Anvers huma treg uJ de d ,1 ze an-
nos entre H~spanha, e H olland a pe!a m e-

'd iaçao dos R~is de Franca, e de In gl :~ t e r r a, 
a qual suçpe r~deo as oper;çóes da campanha , 
mas não moderou o odio clls du"s Naclícs. 
Del.la se ajurlá rão os Hollandc:ze~ para a~rlir 
li vari;~s necessi dade~ , desempen hadas as Ci-
dades d ~:: Erila, e Flessinga, cedC:r:ío á per-
't en.;ã o do Eleitor de Brandehurg, prncurá-
rã o a revo lta da Bohemia ~ fav0.r de Frede-
'rico Eleitor Pa!larino com desi ~ nio de enfra-
quecer a Austria , e hav~ ndo ~stabtlc:cido a 
c, nnan hia Oriental desde n onno de 16 0 2 1 
fundáráo a famo•a Cidade de Bata,·ia na llh3 
de JAva , para emporio de stu com•r~ercin, 
e rui na do que até e ntão Jazi ao o' Portu-
guezes , ~encl o e~l a tan tbem iwma t ri~tc con• 
s<'quencia da dominasáo do:; Heis de I-Iespa· 
Ilha. 
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·Gusmão, (4) Conde de Olivnres, seu · 
val~do, ~ joven ambícioso, gue che-
gou o ser o unico deposirario do

1 
po:-

der sobe~no. . 
Filippc A Bespa nha enfmguecida, e var-

lV. Jóbc no cilante, dtavà chegada á época des:!ls.-
T/Jrono • c trosa, em que veri a. os intc re~ses po-
ro,•pc fltr'- 1. . v· _, 
uu" , 0111 0 • Itlcos da nuropa, :1.os guaes por C10 
Hutlaa da. longo espaço diciára leis, vo lraretur-

se co11.tra ella. A guerra dev ia ;Hear-
se ap em1s finalisasse a tregua de 1609. 
Os Ho lla ndezes , a qu em hmna inrre-
pid ~'z constante , para sustentar v'igo-

1 -' I ' ros:::me.\'l;te a rev.o UÇ 3.0, po7era q.o Dl-
vel das primeiras Po teeci:1s da Euro~ 
pa ; t·inhao á sua frente 1.\:'i:<wrioio de 
~assau 9 q uepe~ s mais brilhantes gua::-

\ _l1 dadcs, ~ impot; ;à ntes senriço$ _, \Jb rip. 
frarc:l estrada a -h~m poder i guaL a . ~ 

( a•) D. Gaspar de G~ srnão, Condi! D(,Jq·ue 
de Oli' •ares ôl qut"m o dcs.c'uido rio gover no de 
f'!lippe lV. cie c~stella ' · e IH. dt: PúHUgjlj 
tinhJ co .fi:1du todo o pe2 0 da ~1ona rd1 i <1 , 61 
·ma ior vaiid<1 q l1 e uconht:ceo a Ht!spJ n i.Ja, 
{linda r~coue1<:lo a0s secul ns pass:dos, tinha 

l . \.. 1'1 . h -fllõr t ! a P••· 't:L<l • ,e pc~ _,,I.n " coJ1sen·.usaG 
de sua propri u fortuna. 

\ 



no BRAZIL. Lrv. xvm. r:r 
dos maiores Soberano~. A França, ·o 
Duque de Saboia, a Republ ica de Ye-
neza, e a mesma Inglaterra, se uni-
rão á Hol landa contra a posteridade 
-de Carlos V. 

Se Filippe IV. confiasse os -seus 
poderes a ourro 1\1inistro mais pru.den-
te, os doze annos de tregua serião se-

.guidos de huma paz solida; e a con- . 
·clusão do cas<;~mento ela Infanta com o 
Prjnci.pe de G~ll le~ tendo sido effeitua-
.do , n2o daria causa á Inglaterra de 
vingar hurna repulsa: a :America, e a 
Europa livres então dos resu!tddos, e 
..calamidades de huma gu ~rra dev.,sta-
.dora , e lon.ga , daria tempo á H~pa
nha de restabel-ecer -as suas forcas ex~ 
haustas; mas o altivo OJivares~ não $C 
.pôde d~cid ir , a ver descer á segundr. 
ordem das Monárchias huma Poren-
cia, que por tanw tcn1po pron1ul-gá:. 
ra imperiosatpente leis a roda a Euro-
.Pa, e que elle re.gia como clés.ppt;J .• 
A.ccenàeo-se a gnerra, e cs Hollan ... 
·clezes nao fixando balliza á sua ::111,'\bi .. 
çao, fizer3o prepar:uivos f-o'rmidavcis 
contra as colo-nias Hespanholas nas 

. \ 

u J 
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' duas Indias. Este systema de agg"res-
-são marítima, lhes offerecia .duplica-
·das vantagens para se enriquecerem , 
pela surpreza dos th esouros dos seu's 
contrarias, que por e~te meio se vi ao 

··privados do manancial donde susten-
tavão a· guerra. 

Esrabelc- . ·Animados pelos prosperas sue-
cimento ela. cessas .alcancados nas Ind ias Orien-
Companhia H ,[J d d' · • ,.., d 
J 1 J · •taes, ps . o <W ' ezes Ing1rao to u. 

CIOS Jl'lltlS -l , 

OcidentneJ. a sua attençao para a Amenca, e nos 

,) 
I 

··setls conselhos foi bem ·depressa prõ-
posto o projecto da foni1aç~o, á se:. 

:mdhJn ça da Compar1hiá Oriental, d-e 
huma companhia das Indias Occiden-

·t:les, ,cujo prin1eiro desígnio fora conl-
·cebiclo pelo grande pension :ar io Bar-

-\ · nev clclt, e cujo rírneiro alvo era a 
, c·o~guista ,do B'razil. (a) Este vasto pro-

'' \ . . -. -, - ,-:-. __ ....__ _ __,..,. . ... 
. (a~ Esta Companhia , foi est abelecicla no 
an no dot 1 6:. 1 c_nm o noJl]e, ele Companhia Oc-
'cJdenn 'l á s'em e1b anca ·da' de BH'a via . Os Es-
tad os Ge~ae ; conced -~ rií o -lhe os mesmos 'pri-
-vil ~gios. excep to o da eleiçá .-, de Gov.etná~ 
c.b r. Bar oeye lt form ou·,a a fim de prn m ove.r 

I • \ ' vs mesm0 s 1 n t e res 'e ~ para a sua pat na , qu·e 
recebia da d'b . 0 \ .:n:e , ' porém mo1éeó sed1 



no BRA:ZIL-. Liv. XVIII. lj. 
j,ecto ideado por hum homcr'n de ca-. 
r~1cter tao in teiro, era apoiado p~o 
Príncipe de Orange, que buscava p e-
las conq uistas , augmen rar o seu do-
minio no Estado. 

Hum. negocio de tanta impor-. 
tancia , não podia deixar ele occasio-
nar alguns debates poliri·cos: foi pre-
ced ido de hum_a longa de)iberc1çâo nos 
aonse lhos das Pro v inci :1s Unidas. Os 
adversarios do Príncipe de Orange, 
atemorizados com a sua grande influ-
encia , tecêr5o contra o estabeleci:... 
menro da nova 'Companhia , e con tra 
a invasão do Brazi[ , hum grande nú~ 
I,J1ero de objecções: " A Hollanda,, 
" disscrâo ellcs, não he nem t ão.v.as-
" ta, nem tão opulenta, gue possa 
'' formar, e re;ll izar desig'njos de )ão 
'·' desmedida ambiç:lo •. Como seria p<;s-_ 
'' sivel amparar, e suster juntas as duJs 
" Companhias das Indias, cujos in-
" teresscs ~braçarião o mundo inrei-

conseguir n gosto dê ver executado o Sêu 

~rojecto fui comtudo !atai para os Portuguc: 
.Zcl. 
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'' ro? A sua mutua pro~peridade em 
" ambos os hemisferios he evidente-
" mente incumpa tivel. Jámais poder 
, remos anu3r na v i os sufficientes, nem. 
, lcvJ nta r, e paga r aos soldados ne·. 
"cessarias para invadir, e occuparl 
"· as imme11sas colonias Hespanholas 
" d::t Amcrica , e Asia. Pelas relações 
" essenciaes da industria, e do com-
" mercio, he igualmente palpavel o. 
" prejuízo gue as producções Asiati-
" cas , em comperencia com as A-
, . mericanas ambas receberião sendo 
" q uasi as mesmas ; e o damno de se 
" trazerem para as praças, e arma-
" ' zens publicas da Metropoli objectos 
" da mesma natureza. Porém ainda 

\ " que tryunfemos como conquistado-· 
" res , e como n goci.antes , que uti-
" ).idacle nos resultará? Sómente a tris-
" t ~ vantagem ele contra 11Ós excitar-
" m0s a inveja das me~mas Poten-
" ci él , <J·ne nos escudárão , e com· 
" as q aes travámos intima amisade J 
" e alliança '; e a· sua abcn1inação nos 
" mergwl~1 ará em ]ltlm pelago de des-
" ditas, e nos preci pit <~ rá em novas: 
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guerra!;, Os Inglezes principalmcn ... 

. , te não verião sem ciume, o nós 
, querermos arrogar~nos o imperio 

dos mares. Mas que successos reacs 
podemos esperar ? Os <:>srabelec i-

" mentos Portuguezes no Brazil não 
, rem anéllogia alguma com os d<ts 

InJias Orient!':les. Durante mais de 
, hum seculo os colonos Brazileiros 

de tal maneira se tem identificado 
1 com os interesses dos nacionacs , 

que estes lhes prestaráo soccorros 
' capazes de repellir qu ::llquer incur-

são, estrangeira. Não se deve tam-
bem perder da lembranp , qlle con-

., qui.stas continentaes são m:a is diffi-
' cejs a conservar por Potencias ma-
' rüimas, do que Ilh<is situadas van-
' ta josamen te , e cuja posse esr::í cer-

ra. " 
Ta.es forâo as principaes difficul-

ades , que o partido dos Rcpublica-
os rigidos oppoz aos partidistas do 

Príncipe de Orange, e do systema de 
usurpação, e de conquistas. Estes ul-
timas não empregárão senão argu-
mentos de ambição para refutar os · 

I 

-· 
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seus perspicazes contendores. " Tudo 
.,, concorre a fazer-nos acreditar, res-
" pondêrão e]Jes, guc apenas lmma 
" armad a. HolJandeza app:; reçã -; os 
" na turaes do Brazil s2cudiráõ com 
" j übi lo o jugo Hespanhol, ~ gue os 
" mesmos colonos Portu g uezes virão . 
" tomar a defensa da nossa causa, 
;, ou por odio a Hespanha, ou pelas 
, ., suas a lliancas com os naturaes. Se 
" ao contrario h uns, e outros nos re- · 
" sistem, facilmente os subjugaremos, 
" ou sem trabalho os reduziremos á 
" ob ed iencia manej ando-os com do-
" cilidade , e abonando-lhes inteira ]i-
" berd nde de consciencia. As Cida-
" -d es de Oli'Nda, e S. Salvador, das 
" qu aes' cumpre primeiro apossar-se ,t 
'' são ambas accessiveif~ por mar. Lo-
' ~ goql!c fórmos senhores dellas te-
" , remos o camiá ho aberto para o 
" Ocea no pacifi co ,\ e os thesouros do 
" P~rú se1'-nos-hão francos. He assim 
" qu enriquecendo-nos, privaremos 
,., a Hespanha dos metaes, que lhe 
" são indispensaveís para a manuten-
'' ção _da s~\ gqerra na Em-opa. Alem: 
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disso~ gue arrisca a Republica nes-
ta diligencia ? Pedem..,~e-lhe solda-

' dos, cuja leva já foi ordenada, e 
I . d I d , que pagos, e sustenta os a custa a 

nova companhia do Occidente, tál-
vcz se tornarião nocivos á liberda-

, 1 ~e se não fossem empregados de 
, hum modo util ao Estado. , O in- ' 
teresse da Religião foi tambem alie-: 

2.do, segundo o uso, em favor da · 
areza, e da ambição · pelos ·partidis-

tq.s do proj.ec.to da usurpação do Bra-
\1 , e ouvio-se-lhes sustentar cora jo-

samente que era neces~ario toma-lo 
IP.a~·a ahi introduzir a cr~n<sa ?o puro 
Ev~mgclho. _ , . 

Taes argume1,1tos , e prete;xros 
ã.o poclião··deixa r de perva l ecer em h u.:. 

' a assembléa onde a cobiça elo quro) 
~rribára o amor da liberdade. 

Formou-se fi n::d mente a Compa-
' hia das Indias Occidentaes Ho)lan.: 

ezas, á qual se concedeo o privile-
gio exclusivo, de fazer ·o commercio 
(ia America, e da costa opposta da 

frica, . entre o Tropico de Canero, 
e o Cabo da Boa-Esper:ansa , durante_ 

TOMo· IU. R . 
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virlt'e e q\oYàtro árindst Erão oS mes-:J 
mos privi)e.gios 0bridos péla tompa· ... 
rthiá ehs· I11dia.s ni·icri t'à'e1s, tom a dif.J 
fercn:çR clé q,uê a clci;Ç~ó ·dó Góv'er-
nádor dá nova ColDpa'ríhia ·, deúa ser 
sub·mé'ttid·a a a -p.prtJva~ãe dos E~tacl09 
Gera·es·, e que todos os '0ft!óaes ! ho 
deviâ'o ,prest8r juramentó ;· el la devia 
al&m dis~o •todos os seis <'!nnos, dar 
éO'nt~ das ;~i.Jas conquista? ·, dos seú'~ 
prügressos, e 'da sua admini-S;t'raç~o . (a) 

Huní)a armada de se~senta v'éla ~ 
foi i'n"lrn~cl.ii':Han1ente á rmada 11os pot· 
tos da Ho'Handa, e dt'vi d ú,iá ení duái 
@~~·u:adras. Bu'n1a .. fõi c::onúnandach em 
chefe por Jacob WilJekcns ) . G.:ne1 <:Jl 

\ ·' . ' : ~ 
· (a ~) . Trés _e/ã_o os proj ~ct~ ,s gue ri n'b:ãr 
CO !)c'eb'ido os H·JI·Ipndézes cu ln ·a ' tn~ utúi-:ãc 
desta Cui1:1panHia: pj im e·:r a (h la'nçar fó r; o. 

\ Pnrtngt:eze~ clé; todo o Br:az iJ·•; ;~g trncla d, 
~poderar - se das mihàs dé ou rn ·do ·Pe rú, qu·a·rl· 
do d alli n ão pudessem e xclu)r os Caste lb a· 
nos ; 'e a t e rcéir a fazt!f d ~'s~ rt1'b'.irque em Gál 
l1za, e P hnugál. Da pr1 mei ra empreza dérá< 
cargo a Jacob WdlekeM; a segu •1da com 

\ rnettêráo a Jacques l•Hermite; e a de Por· 
ugal a Leonardo Frantzen. \'Vill ekens fun 

.tléóu 'nãs coslá"s' ao llr'aúl 'ém 1Ó24, 

\ 



. ' 

DO BR~ZJL.· Ltv~ !xvnr. r 9 
e ·conrs ulU'madn' experie.nciá , ~ pb't 
.],mi>ran'tc · o cdebre Pier~r- Bayne-s, 
ais conhecidb debaixo dG' ~m~ne cl~ 
!mirante ' Pet'rid, ' e gue ,ldt sirnplés 

1adnheiro , ' c11egára aos primeiros · 
ráos da mari 111a .• A segu~1da'.divis~@ 
srava •.as ordet:JS1' de Ha1n'S1 V:,l'tí'cl?r:t, 
1ais pa:rtict~l a nné-nte d estinaé!o -~1! l:t(}rF1'"' 
1a nda r GS' t.rb'pas· .. d~ t.<i! rr:.t ~.riltéS ete 
ahi,rem a.e> ma·r', ~s Genetaes •lflolhn_. 
ezes se it'J.struÍlJ'âtó cuid3dtlsarileo-tl!: dá 
iruaçao poli~ica -do :Bta.zil ,i·,e éstá~ 
t·eis .i,nf;onna.~tllí!s' lhe v-ieri:h~ r por me-
ea~ã:o do$ }~1<tVeos a líi €stabeleéidós; 
· .qu.e :desej~l'/fâo r tor~· árclló'FÍ p<i9s>é'l l' ~à 
omiiJio d;.1s Pt§.v fneia.s' tJ n~~à~r:,uf'd"r 
ausa da sua~ ·.gítiailllle ' toJ:e-ra1K~árié-m ma-
rias de Re!Jitgi:a0. f:loré'rn -' tl-e:~b~s''~'é 

. ') terem ~<?rnp.ta'd.i~ . .es ·~as dritelligen-
J'Js secretas ~os · n~ereaâàres à& Afus"" 
r.dão venç!ê~ãQ ::í..guá.lmertrfk rg · .s~r..e~ 

o da expedição aos seus correspon-
cntes de Bru:le"êllãs, e 'Lísl5'õã";"e a 
'ovumadora· d-bs · 'Paizes ·t !3n1xos'' 'Ioi 

I' 

vertida ,' qú'e _'6, 'l3razil e ~~ ·., o J~tR'~ 
o que !particula,n);umtç: e:ll;pf:;J,~Ii~qt.q.. 
a . os efJ~itçs ·.~, for.müil.ilv.eJ 1alimacla.; 

B 2. 

I 
I 

I 
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que· fixava as vistas de toda a Euro-
pa, c que j.ulgavão ameaçar as gr<ll~-

. des .Indias. A Infante Isabel trans;mt-
tÍO· este impqrtante aviso á Côrte de 
:Madrid , -onde fez pouca impressão. 
Nada _.pôde disperrar Olivares do seu 
letharg,a político, ou fosse p~rgue elle 
as julgasse destituídas da veracidade, 
ou· porque as desphzasse, ou fosse fi-
nalmente que o enfraquecimento de 
Ponugal, ,gue elle tratava .como hurua 

- Pro v incia , conquistada·, já entrassé nas 
suas vista~, se·m que antevesse as ter-
riy_eis conseguencias, que .para as p.os-
sesspe;> Hespé\nholas, . trarião a deca-
denc~a das colonias Portuguezas. 

- E;mg~Jantd o Minis terio Hespa-
nhol fluctuava CJ,'l,tre a negligencia, e 
inqeci~ãp , o. annimw_pro Hollandez 

' sahia_ db portord'Alíll;>terdão, pelo t>tu 
de \De:lembro de 16_23. (a) Separada 

--~~-------------------~~ :\ ..;. \ ~ I 

· . ( at)} Partíráo juntos : de Hollanda CQIJI. tres 
n;il ,-; e qua~rocentos homens, a 21 de - D~
'2.embro ôe 162j. · Deteve-o! o rí go r do tc: tn -
tJo ; prirnei{o' em P!.,muth, pot'to . de Jnila· 
,!erra ; depois em· S. ,Yicent~ • Ilha de Cabo· 

\ 

I 
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por huma grande tormenta á vista • de 
Plvmouth, reunia-se de novo no Cabo-
Vérde. Apen<rs passou a linha; logo 
os dous Commandantes Genéraes abrí-
rão as suas i nstrucç6es selladas., onde 
achárão a orden1 positiva de atacar S. 
Salvador, Capital do Brazil. Mas hu-
ma nova · tempestade arrojou Vandort 
'para a serra Leoa, 'sobre a costa d~A
frica , e só a esquadra de Willekens 
tendo resistido ao furor dos ventos, 
seguia o seu destino. 

Avistou o Morro de S. Paulo, 4 frota 
cloze legoas da Bahia de todos os San- Hollander,a 

· V d ( ) W'Jj appo,.ece na tos , e · esperou an ort. a l e- altura da 
kens esperava, que esta demora dimi- Bahia. 
nuisse o temor causado pela sua subi-

\;r e r <i e , onde se to r nárão fazer á. v é la em 1 :z 
<: Março. -Nova Lusitana , Liv. 11. num. 
lj. 
(a) \'Villekens command? va treze ' náos, 
Vandort doze navios .mercJnt es; como es-

t:· se d P ~g~rr o u po r causa da tempestade, ~:s
erou \'Vill e kens qua si hum m~z fa1 e·n do va-
ins signaes ·pna !e irem ju ntando os navios, 
orqu~ líavião accommetter encorporados a 
arra da· Cidade. 

I I 
' ..> 
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ta ap•]:i<lrtç-ão, e. que ós BrniJdros &r .... 
triouiri1G o. ter elle fundeado p€rtQ da 
cosroà ~ necessidade; de se prover de aL 
gua. O G,_,neral Hollendez sa14ia, q~}~ 
os Port~1gue:zes do Brazil estavão qna·r·· 
si tão des prezados 1 para a sua scgu ~ 
rar)ça, .. cmnd a mesma Côrte de Ma-
mrid; igwdmetJte sabia' gue .a . admi-
flÍSt•t aç<ão de O li vares, pezada a Por7 
tugal, não ·tinha favorecido g Bra.zi] ~ 
e que Qs cofres do Estado 'ab.ertos pa-
ra as prodigalidar!ies esta~ão fechados 
patra as n-ece~s~dades da colonia. Igual-
merit@ Willekens não ignorava, que 
os cbl unos Brazilei'ros, quasi tod os . . \ -' -' commerct<Jntes, 1.ao s~ occupavao nos 
seus anti gos d abe!ec,imentos co]o., 
niae5, senão em expecÍiç~es . rapidas, 
e- p~sageiras conrt~al gmnas tt'jbus s€ 1~ 
vagens, e 1se mostr>'l'v5o pouco dispos" 

\\ . . \ . . 
t ós' a resr·st1r a a t ct'qn~s seJ•tos., e com~ 
bin~ d qs por \ t!'~pas r~~}da res; este·es• 
tado de languidez fo1 a forte baze, 
onde as Pr;v\ ncias O nidas fundáriío 
as suas futuras espe ranças, ,pois he o 
que resull\lda de hum tão de-ploravel. 
systema : a sua eX:peétaJiva nãQ fqi 
illudida! 
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_ H;:nriª já tre!l _dias .que -a frotlf 
f!ollaqd~~a çpm~ayfl aq l! Fi llr1s _J1>).1 r?gep~., 
,ppt~cas Pegoas d~~tante ~a C pita!, ~ 
9 Çovernf1clor G~nera-l D~ D)Qgo .d~ 
ly1cnd.oça , jlilldí! nãp ~St<lva infor":" 
f1J3,d0. O prÍ!D~iro ·éJ VÍ!l:O annttnciou, ' 
lhe spmente hum unico :9av-io inimiT 
go apparecido .na costa. N9va~ mais 
.ccrt~s chegár:\9 depois; porém p Gor 
:vcrnador Gener.ll n~o tin).a á sua dis.,. 
posi~ão sen:í'o oit~n ta home r~s .Je- tr:o~ , 
p ,1s regulares , para defcf)der q. Me, 
tropo li do Brazi l , e estas me<; ma$ 
{n~pas, além do se:1peq1-1cno núm,ero, 
p)lrt icipavão .da comt~mm inerc(a ge.;. 
:ral .a qu,asi · ~oçlos os co.lonos do Bra-
zi). 1 · 

· .· Comtu~o Mendo.ça :não era fal- '1?re1'Med" 
to de experiencia militàr, e ri.nha mes- vor do Go .. 

d . . ...l } ~ j vcr11ado•• mo a fjlllrJoo mma ~· e·}')U tcaçao wnro~ Gc:"e ,·at v.· 
s~ nas g uerras d~ Incha. Ap~ess~.-se em Dwgo de 
aj untar nas aldeâs, e habttaçoes do lrlcudnça , 
;\.econc:wo, rod o o~ homet.lS em cst2 - )l:"ra o t!.:-
dG de tom<)r armas, e COfllpnc h um fs"'~ra ((c S. . l J • •1 l ~ o v at1-er. · pequ eno E' XC!'CltO C C C! O!S !Til SO ua- . 
·dos r./( i] ici anos. Ordcntl ramb - t~J C]Ue 
:Se reparassem .as ~nr~g.; s -ortificar- ~~!;1 

' .. 
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até então demolidas, e que se _fortifi-:-
cassem os pontos mais accessiveis (a); 
porém as M ,ilitias succumbem dentro 
em pouco ao pezo das fadigas ' e se 
abandonão ao descontentamento. · Ar--
rancados ás suas famílias, e aos seus 
trabalhos, os habüantes do Reconca-
vo não se lembravâo senão de ·sua! 
n1ulheres, seus filhps, as suas plan· 
taçôes, e os lugares onde relinavão o 
assucar, persuadidos alémdisso deque 
o inimigo se ~e conservava no mar, 
l1avia tanto tempo, e com tantas for-
ças , era sómente para pilhar -alguns 
navios, e não para atacar a Cidade. 

. Descrção Est:l falsa op~niâo, acredft'ada pe-
tlas ~il~cias, lo medo) e a co! h· da pda perguiça, 
1Jraz1/t:aas. \ d , 'l c\ · se erramou por ta mo o entre as mi-

\ 
(a ) 1\ Podem ler-se narradas díffuzamente 

as p r ep araçõ e ~ ,' qu e o Governador D. Diogo 
de M end~ça Furtado fez para se--.defender, na 
Nova Lus l~ania, 'e no CJstri óto Lusit~no, e 
os males , que sobrevierão, que lhe torná• 
rão inuteis todos os seus desvellos. O que 
refere de la Cled:! na exP.osí%ão dest~ facto 
Livro XXV. da ~ua Historia Geral de PortU· 
gal lte digno de desprezo. 
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licias Brazileiras ,"que sem temerem o 
castigo, deixão S. Salvador, e deser-

, tão quasi todas no mesmo dia , e na 
mesma hora. Assim se real isou a es-
perança de Willekens. Em 7 de l'v1ar-
ço de 1624 (a) apparecco de impro-
viso á entrada da barra da Bahia, com 
a sua armada naval, disposta em _or-
dem de batalha. 

O Governador General, já assás 
punido com a deserção das milícias, 
da fraqueza, e poucas providencias 
adaptadas , porém não· ,desanimado , 
arma com presteza muitos navios mer-
cafltes fundeados no porto, e auxil ia-
do por hum punhado de soldados, e 
por alguns habitantes da Cidade, guer 
resistir aos ataques dos inimigos com 
coragem. A' casta de , penosas fadi-
gas, e com hum trabalho incrivel , 
faz transportar para as muralhas ai-

(a) Aliás 7 de 1\hio, assim aclbnte ele-
ve se 9 de 1\'laio , e não de l\lnr<jO ; pni• a 
J z de M arc;o sahio ·esta esquadra ele Cabo .. ~ 
Verde, como ~( dh na Nota da pag. zo com 
:Brito · F1eire • . 

• 



. g,uma artilheria , ~ ft envia seu f:llhp 'Q. · 
-AJ'Itç~njo a oecupar com du :z e'ntcis hor 
rmeçs de' guarnição o forte de Sa nr~ 
Antonio. Q· Bispo D. M?rcos Teixci- ,-
ra n1o· se isenta- de defende r a Cida:-

. I 

.de , e t:oma armas com todo o C !em 
p ara defensa dos lugares ~antos, ~ 
Ignd<Js.. . . 

Dewub11r- Em 9 ele Março·, adiantou-se ..a 
.IJ<<c doi Hi•l·.frota . Hollandez:t no· porto, e princi- , · 
16' 1dcus. pia hwm vivo fogo de artilheria, t]J.lí! '. 

,cóusa mais pavor doque damno, ma..s 
os navios Por.tuguezes inv~stidos pel<;) 
Almirante P:.,1trid ., lhe resistem em vão, 
e sao bem der.tr-:ssa a·prezados' e ape:: .. 
;zar da ar:tilhe11iJ dos d 9~1s fortes, conr ' 
sa~uc effeün.ar o .des rubarguc da~ tro; 
.pas a huma Iegoa da Cidade; 

I "T:' <' ) 
Ataque, -e · l i ' O superiores em nurr.et'O CDm@ 

i-omada de ~m diFCllplina, entrãD os Hollandczes 
~- Salva- .o forte .Santo Anroaio Jogo ;lo p.Iümeir 
""or, . 1 d d · ro assa to, e avançan o-se epo1s pa-

ra a prJ~~ ·' occupão o Conve,nt-o de 
S. Bento, onde se fo;ti ficão a pres-
sa. Atado immedi>atamenre a pDrt:t 
·visinha deste '1\1osteiro ; porém co n_1 
g. r ande admi.ratão 'expcritr:ent: o h~1ma . " ' 
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resistencia tão viva, gue em desor .. 
dem , e descorçoados ·, vão pôr-se a9 
abrigo do mesmo Convento, onde ti .... 
nhão deixado guarn ição ,, e as som-
bras da noite favorecêóo a S.llg ret i-
racb. Aba tidos os Hollandezes ppr cau-
sa deste revez , nao pensão senão na 
posição Gla praça , e na extens~o do 
.seu circuito, com huma especie de in-
..q~ie ração. Desesperao . de vencer tan .. 
ras difficuld ades; a maior pil.rte del-
les já fallava em gan l1 ar qs navios, 
Guando os sitiados possuídos por hun:t 
terror panico, c ignorando sem duvi~ 
da a perplexidade do ir1imigo , ab an,-
Llon2o cobardemenre a Cidade, que 
acabavâo de defender com tanto suc-
tesso. 

Todos sem dist i ncç~o de cbsses; 
.deix2o suas n;u~hercs , e filho;; , as su s 
I" iquezas , e entregão-se a ln1ma fuga 
pre ipitada, e vergonhosa , e Cúll •Q 

perseguidos pela imagem da dcstrui-
ç5o, e da morte, correm a rt>fugiar-
~e nas espessas matas, nas montanh2s, 
A néis cavemas. Ficao ~ó seswenta sol-

' 
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dados (a) com o Governador General, 
que não se appercebe desta segunda de-

- serÇaq, senão depois della executada. 
·Não desiste comtudo _da empreza, e 
resolve-se a defender, e res istir a hum 
novo araqu'e, que sabe se daria de noi-
te; e sabendo que o palacio do Go-
verno, onde l:stão · à maior parte das 
muniç6es de guerra / fora abandona-
do corre 5Ó a sacrificar-se em sua de-
feza , acompanhado de 'seu filho An"'! 
tonio, do . Capitao Lourenço Corrêa 
de Brito , do Auditor Geral Pedro 
Cacheira , 'e de hum punhado de sol-
dados ingeparaveis companheiros da ·sua 
.fortu~1a. (b) 

(a) ' En' facdo , · em que\ o Governador 
D. Diogn de fllendnça mostrou o valor, com 
que se acredi 11,ára na 'India , foi empre!.endi-
da com sett:nta soldados, e não sessen ta, , e 
nella deo a m'orte ent•re outros ao Capitão 
Andrc s Niver, e o Ten~nte l\1ayn. 

(b') Os que acompa{1h~r ão o Govema-
dor nest a valc!rosa· resist ~ n cia, foriío, como 
traz Brito Freire, seu filho D. Antonio Fur-
tado, Lourenço de E,rito Cor\éa ,. Capitães de 
Jnfantari"; F rancisco ·de Ali;1eida de Brito , 
Sargento mó r ; Pedro Casqueíro da Rocha 1 
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O renascimento do dia , paten-

teou ao.s Hol la~dez es as ameias ,des- ·' 
guarneCidas, e vendo elles es te despre-
zo com surpreza , e nâ9 po.dend0 du-
vidar de que a Ciàade, onde re inava· 
o mais profundo silencio·, tivesse si-
do abandonada , desembarcão o resro 
da .artiJheria, pe,nerrão peb~s ruas sem 
oppo~íção, . srqueão as casàs , ~ de-
vastao as Igrejas. Dirigem-se depois 
em · grande numero p::ra o pala cio do 
Governador, que acabava de se. intr:in-
cheirar com os sessenta hqmens inrre-
pidos; aracão-no ,_são repcl-l idos, tra-: 
zem a artilheria , e intim5o ao Go-
vernador, que escolha render-s~. , ou 
não réceber q uanel. 

1V1endoç§l rec.usa ao • prj_ncipio @ Gõver· 
toda a CSpecie de, CO!llpOsid.o 1 CO- uanor, C St:U 

mo se a osrentac~o · do seu ,valor ac-fil!w cudhcm 
1 . d 1 , ' l . d I . d Clll f'D ,, tua , pu esse c cscu par a m o enc1a a 

A,ud1tor geql ; o A !feres lYJanoel Gomes, é ' 

dqzç soJdados ,, d~ quem por çe Jftos trare!lll 
superiores á fortuna em co nse rvar ~ honra 

. Portu~ueza ficou memoria do numer.o' CO• 

brindo o esqutcirnet~to os nomc:s, que de., 
1· i~ ete-rnizar a_fama. 
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tlot uence- sua conducta passada. (a) Anitna os 
dores. seus, arremeça-se para hum corredor 

já occu'Pado pdas trop<ls HoJI.andezaiS, 
e ;~b·re ·c-aminho col'n a espada~ n'a mãp , 
fa zen.dó espantosa camagem; porém 
o. numero bem depre::sa o Ofpr'ime, ':= 
os ~eus mesmos soldados o exhor râo a 
gue- n.á.o ·faça inutillnente o sacrificio 
da sú:1 vída. Espantad9s os inimigos 

-por · causá' de hu ma tão . heroiea rcsis-
tencia offe recem-1he condições honro-
sas: 

·'; Cette finalmente M<?ndo~a, e en ... 
Hega 'as d1~ h'las , ·segu:ro' sobte a pre-r 
t'tldsa ·de que se-nã0 artenta'ria· ceusa 
tilgw.üa 'é-Óntra sua lil\ércl ade: ainda..: 
qu e esta palavra fossé -abonada pelos 
Gérrn ~ã;a és .H0llande~es; foi indigna-
mé)H € violada , e c-om -ó· despréw de 

\ I 

J.- r/- ! 
(a) Os preparatÍV<·S' de q~e ahaz f'ez 

me.nçã{)-. a resisterk \ie {]Ue sustentou com 
po,ucos soldad s., não. t.ndi·z.em agO'ra com 
intlolcncia , ct ir'ldoleocia "m' quem com a~
p:ada na mã·o f,,z mnt ;,. n~-à ie~p&ntosa nus· ioi~ 
~nifÕs, a qu~m só ced~ pela superiodade, das 
forças ·•.' e ,a .quem aerxa espant,ados por c-au• 
sa d~:: hum a t ãu hero1ca -I;'~~Si~~~ Oclih 



Do B::1.AÜL: Lí'v. xvm. ~r 
@das ~s leis da honra, o bravo Men..J 
ocá•, e sen fil110 com elié prizionei-
o; forão êónduzidos a b@rdo do na_~ 
io A lnüranre/ 

Senhores Gé S. Salvador, e ri_: 
os com os .despojos dos. seus habi-
árHes , aposs~o-se os H..olla-ndeze~ dci 
dd0s os havias Portuguezes , e Hes-
an'hoes , q'üe sem suspeitá'rem a te ... 

nada cia Cidaae; entrávão st'lccessi-
am'en-te niJ' p0rtb.; l <drfi ÍíJlciru selg'(i..: 
'.ln~a . ·Ea1 püCICOS ' dia-s , élocé JÚV'ÍOS 
e córu mertio forão pre11a do':> vence..: 
·ores. J- ' 

V;md rt, e .a. sua divisao, sepal O General 
dos p~b tempestade da es<iu.àd'rà •de Y_a/l~o.rr xr··r k '. . · · ~ b de I jortificaS. 1,i _e -ens , aBpp

1 
<:recAera

1
o _;m pGres-, Salvador. , 

a a vistá dn a ua. · c Jantto este e- · · 
era l a Ci-dade de S. Sa-Iv-ãdor , cujo 
ovêrno lhe era destinado , tm'nada ; 
bn poder~ àa Repnblita , tornou pos. 

e do governo della , e tlesúl veo' for-
intà~b com vigilancia' e diligencia. 
r a-údort ünh-a adq_uiriE!ó 'a ~éricn"' 
ia da ar-te da Guerra na Fl<tndres·, 
nt.ão escóla dos mais famo'sos 'L'-apio-
es da-Eurõ..pa. Rep>H·óu pren'lpt<!'mCA"! ·-.-
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te as al)tigas fortifica.çóes, e acld.icio· 
nou-lhe outras novas. O plano tra ça~ 
do por Vandort era cortar o isthmo, 
ou ponta de terreno sol?re o qual S. 
Sálvador está sicuada, e fazer assim 
huma Ilha; porém renunciou o seu 
projecto achando muito grande o es-
paço , que cumpria cortar. Muitas 
Proclamac6es dos Hollandezes offe-

J 

rerêr~o aos escravos, que se recplhes-
sem a S. Salvador, a liberdade, e aos· 
coJonos , que reconhecessem as Pro-
víncias Unidas não sómenrc a inteira . 
posse dos seus bens , como t a~11qem o 

~ livre exercício da .sua .Religião. Este 
exterior de benev.olencia' e de justi· ..., d ..., Ç3 nao engo ou s na o negros, pou· 
'1os naturaes , e quas.i du7entos J udeos. 
Estes ultimas se mosr-rárâo zelosos par~ 
ti distas da Hollanda.-, , que sen=1 resis-· 
tencia esta vão possúidores pacificas da 
Capital,\ do BraziJ. 

{) .Aimirn,J- • \Vil ekens, e Vandort não espe: 
~~ Petrid ravão que no estado de negli.genci a, 
tJtocn sem H ] · · 
Juccwo aJ em ql!e a _espan 1a Jaz1a , pensasse 
potswócs em oppôr huma barreira á inteira con· 
!'orruguc- quista da America J?orwgu eza. Wih 
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ekens fez-se á véla para HollatJdá r.as ni -:A.; 
OU) onze nayios, deixando o resto fric~. e a 
a esquadra debai:-;o das ordens do Al- Capttama 
. p · "d d" d do E1piriro Jirante etn , que poucos 1as e- s 1 

ois içou o seu pavilhão, e sahio ao B:::iJ,1111 

nar para huma expedição imnil con-
ra o Reino de Angola, conquista 
os Porruguezes na Ethiopia inferior. 
etrid tinlla ordem de -se assenhoreaa-
e Loanda, Capital deste Reino; e 
o caso de lhe ser impossível apoqe~ 

rar-se deiJa , ~stabe_lecer ao menos so-
re esta costa, o trafico dos negros, 

va-ntajoso para Hollanda, e indispen-
avel para a cultura cio assucar do Bra-

zil; mas Loa!'lda foi a tempo soccot-
rida, e a vigilancia do Capitão Ge-
reral Fernapdo de Sousa, felizmen_te 
~poiada pelos reforços, que acabava -
de receber, fez naufragar ambas as 
emprezas. "" 

O Almir,_ante Hollandez não fo~ 
igualme1Jte bem succedido , quando 
tornando para o Brazil , atacou , in-
stigado por hum transfuga Flamengo, 
a Cidade de Vicroria·, lugar pri;lc~
pal da Capitania ç}o Espir~to Sanc~ .; 

TOMO IH, 'c 
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situada ao Sul de S. Salve1dor. A 
guarnição era muito pequena, e Ang-
hiam Coutinho (a) , Governado r da 
Província, não pôde obstar ao desem-
barque, e a Cidade foi assaltada com 
tanto· vigor, como atr~vimenro ; po-
réru o ardor , e heroismo da defcnsa 
foi proporé-ionado ao do ataque, c du-
rante todo o espaço do cerco não foi 
desmentido. Perrid corrido por causa 
clesta r:esistencia, ainda mais o fico~ 
pe!o prejuízo do ·acontecimento, que 

(a) H e digna de lêr-se em Faria e Sou-
sa a curta, m as energica relação da res isten-
cia que na villa de Victuria oppuzerão os pou-
co moradares, que não passavão de qu ;ttro. 
centos visiohos , ao ímpeto com que foi as' 
sal ta da dos Hollandeze!l.. Rebateo-os Francís· 

\ 

co de .J\guiar Coutinho, que era naqudla 
occasião o Donatario daqu e l la vi lia , cnm o 
auxilio de Salvador Corréa dt: Sá e BenavÍ· 
des , que assava cnualmente em soccorro 

' da Bahia c:n n duzentos soldados por . manda-
do de _seu pai artim Corr.Ca de Sá, G ovt: rna· 
rlor do R19 d,e Jal)eiro, V cja-se. com as par· 
ticularidades d.:ste suc'cesso o que râere Eri-
Jo Freire no Livro ll. da súa Historia, num: 
.a 8 s , e s.:q, 

,, ' 
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·obrigou a levantar o assedio. Diri-
ia eUe mesmo ·D assalto á testa dos 
eus, tJmmdo hur'na mulher do alto 
o baluarte lhe lançou sobre a c<~be
a-huma· 'Caldeira d~ agua f~rvendo. 

Tornado objecto da motà dos 
itiant~s, e de pouco re8peito para os 
eus soldãdos, Petrid embarcou-se prc-
ipitadamente, e deixou .. a empre·•a 
e pois de_ ter perdido . ses~~nta homens 
111 dous ataq ucs ; e sahio para o mar, 
irigindo-se á Bahia de Todos os 
antas. M:ls já os Hoflandezes ·não 
rão senhores da Capital do Brazil , 
ue ~~cabava de -entrar de no:vo no po-

. er dos exercites Catholicos • 

• 7 

I ' 

' ' I • 'j 

' ' 
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-D. !J1aroo.r Teixeira, Bispo de S • .Sal• 
vador, he eleito Commandante m 

· ch.efe do excrâto Brozileiro. 

Üs desgraçados habitantes de S. Sal-
vador, persuadidos, que ~ expedição 
Hollan.reza .não tinha por fim senão 
o sague, e não a co11quista, tinh âo · 
abandonado as suas riquezas para sal-· 
var a~ vidas; porém lngoque se vírão 
enrranhados pelos bosques, sem asy· 
lo, sem recursos ( e cercados de su a~ 
mulheres, e de seus filhos chorosos: 
e~vergonhár:ão..:.se de ter perdido a llon-
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<1' , jMnto ~om os be'ns, por ea.Hsa d(} 
obarde abarorl0no da .Capi'tal .• (a) Os 
eus pezares àugmendrâo-se ~ guan@(); 
irão gue o i~nünigo emJug~r de car• 
egar os seus. navios d<is despojos, for-· 
ifi~ava a Cidade, c ahi se estabG!le'-' 
ia como vencedor. 

Reanimóu-se então o geroiio n.a .. 
ional, e em nada se pensôu sem-ão em 
eparar as passadas faltas. Os chefes: 
'ivis, e Religiosos, tendo á testa D~ 

arcos Teixeira, Bispo cle S, Salva-
ar, 'se juntárão ern <::onselho ení lm-: 
a di!s aldêas Indial.s do Recoricavo-; 
considerando o Governador mqrto ci~ 

(a) o~ tnorador.es da Bah<ia .nó p(imei" 
o assalto deft>nderão-se com -valor , e com, 
ppos ição tão ..fo rte , que fizeráo re tirar re-
haçados os in·im1gos , mas o paóico . terror 

'ela d1f!icu Idade de socwrro , que não pol" 
iãro esperar a tempo , fc i occasiáo dil desa•n-: 
ararem a Cidade poY salva-r as ,-.idas; m;~s. 

que dei~ár5o de obrar no cont1icto, dc:s--
mpenhárão depois na campaniÚ' , impeclindo ' 

-t>\1ó o pr-ngr.:~so das arm as do~ Holl>nrien·~, 
emo trn R0cha Pina em a déscrip,~,ão d~,. . 
uella !Jatalha. 
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vilmente para o Estado, abríráo o" ma ... 
Ço ministerial, do qual rjnhão tido a, 

, -' d p recauçao e se assegur2rrem 7 apezar 
do a!voro to da fuga, e que designa- ' 
va, segundo o uso , o successor do Go- ' 
vernador Genera l. O Governo provi- ' 
sorio era a11i conferido a Matllias de ' 
Al buqtrerg ue , en t"í o Govel'nador da 
Próviiícia de Pernambuco. A v1sárão-no. 
1mmediatamente; mas huma d istancia: 
de mais de cento e vin te legoa~ o se-
p arava da Província da Bahia, e as cir-
cunstancias erão tão apertadas, que 
procedêrão á eleição de hElm Gene-
ral, a quem o commando seria eatre-. 
gue até á chegada de Marhias. 

O Auditor Geral' Antonio âe Mes· 
quista de Olivei·ra foi o primeiro· es-
colhido (a); mas a sua avançada idade-
o rornavii pouco capaz de desempenhar· 
dignamc':\te taes funções, tao penosas~ 
corno deh,cadas. Propuzerão os Corq~ 
ileis Lourenco Gavalcanti de Albu·· . ~ 

(o) Rocha Pitta chama-lhe Antão d~~ 
:Mesquita d~ Oliveira ; o mem~d diz Bm()• 
Freire. 
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qüerque, e João de Barros Cardoso. 

b • I .J I .J Am os rege1tar:10, e começarao a e-
leição, e cahio o commando ao Eis-
po O. Marcos Teixeira (a). E sta es-
colha inflammou do mais nobre ardor 
o Prelado Portuguez, que para não 
passar derepente do caracter Episco-
pal ao Generalado , se despojou dos 
seus habitos Pontifi caes , · revistio-se 
c,om h uma tunica de penitente, e man-
dou immediatamente que se fizessem 
preces publicas. , 

Depois de ter assim consagrado Rea11ims ~ 

. (a) D. Marcos T eiJ;ei r:r., e na o D. l'r1 i4 

guel Teixeira como erradam e nte Ih~ chama de 
la Clede, e Rayoal, fo i quinto Bispo do Brazil, 
l'le nobre famí lia, strccessor de D. Cons t~ ntino 
.Barradas , Lh egou á Bahia em 16 21 ; foi Pre4 

l<~do vi rtuosissimo , e mui fam oso na Histo4 

ria pela co tutancia, ê val or, c om que uni 4 

do a poucos Portuguezes animosos , expoz 
g'lo riosame nte a vida po r salvar a patria , de-
fendelldo ao t"1esrno tempo :r. honra de suas 
ovelhas como so ldado' e encami nhando-lhe~ 
as almas como ve=rl adeiro Pasto r ; sendo táo . 
i_g Ul] em hurn e outro empre~n, como diz 
Boc ha Pitta, que pareceo nascido para am• 
bes. . ~ 



.4ó" H I s T 6 R-I A 

valor Jos trstes primeiros n1omentbs á sua pie: 
l'orwgue- dade, p:assou ao desempenho das no· 
:sus, e cons~~ VaS e importanteS funçÕeS • que OS Seú'S· 
gue"' 111ttl- ' 'cl _, b ~ ~ -

·101 vanta- cone! adaos aca .avao de confiar-lhe, 
~,,u. e :uvorando o €standarte da Cruz , cin ... 1 

gio a espada para defe:ta da patria, e 
da Religião. 

O seu' corpo de exercito não cort-
gistia eritâo senão em mil e treuntos, 

' ou mil e quatr~centos Portuguezes, ê 
cltnentos e cinco'enta Lndli~s auxilia-
res. D. Marcos reanimou a sua .cora-
geti1, e exhórtou-os a guc recobrassem 
novamente a sua reputação, e que vin-
gassem a Fé ameaçada pelos hereje·s~ 
Traz-lh~s ct lembrarJça os prodígios de 
valor obrados por s us antepassados~ 
(, Não he no numer0, lhes diz elle, 
" gt,Ie reside a força de huim exerci.., 

1\ ' 1.2\ d' " t~ ; . \e a en,ergt~, uliavura, e · ts ... 
" ctphna de sem soldado_s, que o com-, 
" põe. :N,~o vos espante a multidão 
, dos conrrarios, nem faça esfriar o 
,-, vosso valçr. Letubrai-vos gue Deos 
" pede_ de vós provas brilhantes,· e 
" que /apaguem ,a ve~·gonha, de que 
n a VOSS'J. fuga vos confio. " A pr~ -: 

~ . 

' ' 
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meira medida do Prelado Comma·ndan-
te foi de prohibir em toda a Provín-
cia da Bah-ia a cultura do tabaco , e 
do assucar, paraque os Hollandezes, 
que olhavâo estas duas produc~ões com 
huma das primeiras va ntagens da sua 
conquista., não pudessem continuar o 
t rafico. . 

1 
D. Marcos formou depois hum' 

batalhao de mil e duzentos homens es• 
colhidos , á frente do qual se veio a ... 
campar sobre as margens do rio V cr-
melho, hurna legoa distante de S. Sal-
vador. Nove peças de artilher'ia de 
grosso calib1·e, e muitas outras pe-
quenas procedidas de hum nav io, que 
acabava ' de chegar á embocadura do 

• I • • • no, e que escapara ao Inumgo, ser-
v irão pa.ra fortificar , e defender o 
campo. As primeira_s esçaramuças fo- · 
rão vantajosas para os Brazileiros; re:.. 
primem os inimigos, e aperrão de tal_ 
mane-ira a Cidade , que os Hollandé-
zes estctvâo quasi reduzidos ao estado 
,Qe sitiade:-3, 

- O General Vandort resolve-se cn- (7 Copirdt~ ' 
~ão a reconhecer ~Ue mesmo o acam- Padilha 
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mata o Ge- -pamento dos Portuguezes. Sahe da Ci-
1/eral Jiol- dade , e cahc em huma ernbuscada ; 
~:~d:~;':~~: per!le~u:m-o, o seu cavallo:c:he mo:-
ma sortida. to deoa1xo delle , e o Cap1tao PadJ-

. lha acudindo irnmediatamente, lhe se-
para a cabeça do corpo com hum gol-
pe de sabre, depois de hum bem dis-
putado combate com este chefe do ex-er ..... 
cito Hollandez. (a) Alberto Schou-
t ens, que snccedeo a Vandort no com-: 
r.:Jando da praça, não experimenta hu-
ma sorte mais feliz ; pois poucos dias 
depois he ferido de hum tiro de es-
pingarda, e depõe moribuncln a au-
toridade militar a seu irmão Willem, 
pouco capaz de a exercer. 

\ Estes revezes sobrevindos huns 
c 1\ ,J / fi apoe: outros en1raquecerao a con ança 

dos Hollandezes, diminuindo a repu-

(a) Na 1'fova Lu sita nia está apontad :t es·_ 
·tJ mortl!, g\te ao General Vandort, ou João 
Dorth d lilo o Capitão Francisco-11e Padilha, 
no assalto, q\1e os H oi landeus fi zerão , no· 
dia n de Jul ho ; e ao Generalq t~ e lh<: suc; 
€edeo c ha ma Alardo Schoutens , e a este seu 
irm ão Gilbelmo Schoutens. Lív. II. num. 
162 e 16J. 
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taçâo das suas armas. Ao· contrario o 
Bispo de S. Salvador não desprei'ava 
meios alguns espirituaes, e ternpo-
raes , que pudessem inflammar o va-
lor dos Pormgttezes. Em virtude da 
sua aurhoridade o Commandante em 
chefe , creou cavalheiro o Capitão 
Francisco de Padilha, qu e tinha mor-
to o General Vandort, e a tres ou-
tros Officiaes dü:rinc tos pelas suas ac~ 
ções de valor nos ulti.mos encontros. 

Animado deste modo o pegue-
no exercito Brazileiro, tomou bem 
depressa a offcnsiva. A nton io Mora-
lcs chegado recentemente de PernJm-
buco á testa àe huma Companhia sus--
tentada á sua custa' destroçou ' junro 
das muraihas da Cidade hum corpo 
de trop 1s inimigas, e tomando á es-
calla o forte de Tapagipe, passou a · 
guarnição Hollandeza ao fio da es pa-
da , em presença mesmo do Prelado. 
General, gue o apoiava com algumas 
Comp;mhias de soldados escolhidos. · 

H::~via m-1is de tres mezes, queo 
Bispo de S. S:1lvador supportava o pe-
io do governo militar, quando Ma,-1 
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thias de Albuquerque, eleito para o 
governo da colonia, se apressou em 
allivia-la das fadig:1s da guerra, Q da 
o restituir á vigilancia da sua Igreja. 
M a·nclon por isso Fmncisco Nunes .M.a .. 
rinho de Sá (a) tomar o commando 
do -exercito Brazileiro da Bahia, até 
que se 1JOdessem ajuntar forças mais 
importantes, com as quaes se inten..-
tasse expulsar o inimigo. Mathias sup .. 
plicava ao Bispo de voltar toda a sua 
arrenção para os negocios espirituaes-, 
e cie impedir sobre ~udo na colonia a 
~ntroducção de opinióes hereticas, que 
os Hollandezes forcejavão de espa'"' 
lhar: opiniões, que pareciao aos Por-
tuguezcs do Brazil ainda mais formi"" 
daveis, e perigosas•, elo que as mes ... 
mas armas dos seus ad ,rersarios. Estes 
não desprezavão traça alguma, por 
onde podeõsem attrahir á sua religião 
os habitantes da Bahia, e do Recon-r 

(a) Aliás Frmcisco Nunes !'<1arinho d' 
E~a, a que•n o Bispv entregou o G ove r-
no, segundo a Ordem do novo Capit.ãu Ge., 
1\Crõll, · 
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eavo, offerecendo-ihes, com esta con.,.-
diçâo, reint egra-los em todos os seus 
bens, e de J hes assegurar a posse por 
parentes do Principe de Orange. Taes · 
vant<Jgens podião -seduzir Ds Catho-
Jicos menos li g:Jdos á Rdigi~o de 
seus pais; e por isso hum momentç> 
que se perdesse em chamar de novo 
o :Bis.po á:~ suas funcções sacerdotaês, 
era mui•to nocivo. 

Porém no tempo em que o re- Moru d1 
conhecimento dos Portuguezes, pro- Rispo de S. 
-vocavG, em fa\ror deste digno Prela- SG"Ivadalr 

, . enaa em 
do, huma nova henwnagem pubhca , chefe. 
as ·suas for~as ·vitaes o abandonárao, 
e desceo :w tumul.o com a gloria de 
ter ~xaltado a honra das arm:Js Por-, 

\ 
tuguezas' restaurando-lh es o explen-
dor, e despertando os pczarcs, e es• 
tima dos seus concidad~os, e victima · 
de alguma sorre do zelo ardente que 
durante mais ele seis mezes, lhes ti..-
nha feito affrontar as e;xcessivas bcligal> 
da vida n1ilitar, e sustentar as pcza-
âas redeas . do governo, O seu corpo 
foi depositado com mais réspeito do 
que pompa na forraleza de Tapagi-



pe, donde tinha expulsado os Immi'7 
gos. {a ) 

Marinho de Sá tomando o com-
. mando provisorio das forças Portu-

guezas, seguio o mesmo systei:na de 
guerra que fôra , por assim dizer-mos, 
creado , pelo seu predecessor , e que 
consistia em estancar o inimigo sem 
cessar, arrcbatar,-lhes as suas fot·ra-
gens, e os seus comboys ; o que não 

•t podia .deixar de por fim enfraquece-
los, e descorcoa-los . 

. Mediclas No enta~to em Madrid' e Lis-
l ' 
y igo•·osas boa, se espalha v a o espanto, por cau-
1,10 Govor- .sa da perda recente ' da Bahia e a 
no Hopa- , ..- . ' · 
nhol , para Corte de ~espa!lha gu( nao tlnha t?-
sa!var o ·m<t d(i) medtda alguma .para se oppor 
fraúl. \ f 

(a) Na \ Capel~a . 1 de Noss~ Sen ho;a ,da 
Cooce íc;ãn e dHicJdü ahi poucos anoos a ntes. 
Rocha . Pitra 'ia men tà a falta d~ Eoitafio a 

I ' hum Pre!ado de tamanha reputação. Faz del-
lo:: memo na Faria e Sous<! na Europa Portu-· 

· gu~za, e F r. João José d~ Santa Tereza His · 
toria da Guerra Brazilica. 1 D. Antonio Cae-
tano de Sousa no Catalogo dos Bbpos desta 
Diocese :usigna-lhe . a morte a 16 de Ag(!)s~ · 
to. . \ · 
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~
.esta <lg;grc~sâo humilhante,· que ~i nha 
1do prevemda a tempo, atemonzou-
c das consequencias, que huma con-:-

guista tão repentina podia ter. Hum 
rumor ainda mais espantoso augmen":'" 
tou a sua inquieta ç3o , e os seus re-
llores sobre a sorte da colonia intci..,. 

~
a, dizia-se que os Inglezes juntarião 
em depressa ~s suas frotas ás da Hol-

[

nda, para estabelecer no Brazil o 
leitor Palati~l~ em qualidade _de_ Rei; 

nas esta I not1c1a pouco verosm11l ·era 
istimida de fundamento: a ambicio-
a Hollanda não queria conquistar se-
1ao para si. 

'o Conselho de Estado de PÓrtu-
al,. res idente em Madrid, 0unto d'El-
ei Catholico, deplorou a perda da 

~ahi_a, que ameaçav:t a ·de todo o 
razil, e rcpre~entou vivamente a Fi-

ippe IV., . que cumpria não perder . 
empo, para impedir, com .huma po-
erosa esquadra , os progressos destes 

·ebcldes, gue não satisFeitos de re-
·em sacudido o jugo na Europa, 'e 
surpado na As-ia irnmensas possessões, 
irigião para a_America a sua desrne:-
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dicla ambição. " Se pel.o.s mais extra-
., ordinarios esfor"Ços ,. diziâo os Gran-
}' des de Portugal , não se detem os 
, vencedores , bem depressa os vere .. 
, mos, auxiliados por · numerosps re,. 
,, for~os' e talvez mesmo pelas for-
" ç a-~s IrJglezas ,J estabelecenHU'"'Se no 
, Brazil r:io sólidamente, que a Bes-
" panha infallivdmente deplorará nes-
" tar parte d9 novo mundo, os funes-
"' tos deswembrameotos que o seu po-
" ·der experimentbtl em Flandre:;.. Não 
., se soccorrendo o Brazil, não será 
, para rece.ar que os corações dos 
, Portuguezes se desviem? Se pelo 
.,, .comrario . esta na-fã o leal , e valo-
., rosa recebe . do Monarcha, nesta 
., crhe violenta , e do.cisiva hum tes-
" tenmnbo lison.geiro ' cle confia,nça, e 
, -esríma , vê-1~-hãomulriphcar assa-
'' crificios, de que he capaz, e cor-
" responder á chamada do seu ·Rei 
., por huma dcdicaç.8o -sem li.mites, 
,, e por hu:ma fedilidade que nada po-
., derá atrerrar. '' 

Grande variedade de sentimentos 
p1·olongou .a delibera~ão; comtudo a 



) 
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opinião dos Portuguezes, foi a dos 
ma·iores homens de ·conhecido.s talen-
tos dó Ministerio. O Brazil occupa...o 
v a nos in{eresses da Corôa de , Hespã-
u.ha , h1.1m lugar tão importanre, e a 
reputação do primeiro Ministro esta-' 
va a este respeito tão . ess'encialmente 
ligada co in a gloria' do Princi pe, g ue 
Olivares; sacrificando a~ suas dispo-
sições odiosas contra huma nação bem ... 
qui_sta; mas cujo espírito de indepen~ 
dencia lhe fazia -· sombra, mostrou-se 
pessoalmente disposto a favorecer, e . 
seguir o VQto geral. Apenas tomou es ... 
r a resolução, o seu caracter o levou 'a 
tra tar de medidas não menos activas, 
que vigorosas. 

Ellc mesmo traçou o piano de 
huma expedição Hespanhola , e Por-
tugu<?za combinada, tendo Almiran-
tes , ·e Generaes de cada h uma destas 
nações, 'e da~· ainda mais .estrondo a 
'lesta grande em preza ; a s ua ·poli-rica , 
·~. não a sua inclinaçáo l!1e· sugeria de 
supplicar aó R ei de que escre.vesse 90S 
Gra ndes de Po1;tugal de seu proprio 
punho , par;J. lhes restemu)lhar J=íu.~.rr~o 

TOMU . m,· . ' . ? -
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a recente perda, gue tinha aéonteêi-
do no Braz i!, exciravà os seus disvel-
los, e éJUa-nro se· co-ngratularia de que 
a .Capital deste vasto Irnper:io fosse 
promptamenre reconquist-ada pelos es-
forços da sHa leal , ·e valorosa Nobte-
za .Port'ugueza. O joven Monarcha, 
cedeo setn repugnancia a hum impul-
so, de que nb seu mesmo coração -a-
charia origem, ·se a sua i-FJdolencia na-
tural lhe permittisse de o escutar con-
sultando-a mais vezés. 

Pozer2o tambem em pratica to--
dos os recursos da Religião, e da po-
li rica para . salvar o Braz i!, e recon .. 
quistar S. Salvador. Os differemes Go .. 
vernadores das Províncias farão encar-
regados de examinar 1 e punir os cri· 

\ mes , que tinllão attralúdo SGlbre a na· 
s:ão esta vingança rlo Ceo. Igualmen· 
te se ordenárão novenas, e procissões 
S@lemnes em tod0 o Re-ino , fl o San· 
tissimo Sacramelilto foi exposto em -to-" 
das as Igrejas de PorrYga1 á veneração 
dos fieis. . 

Emquanto se esquipava ,a grande 
~vmada clo Gke-ana·7· q-t~atro pequenas 
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qúadras se pttnhão á v6-1a separrada.-

nente do T~jo, Gom promptos. soc--
orros para os·estabeledínen:Fos do Bra~ 
i! , q.1:1e comsid-er:avão como; mais ex.-
ost0s ao perigo •. Salvucdoil <Lor.rêa de! 
á, o mesmo que· adquirio tanto nal 
uropà ·como na Afri.ca, a, reputaçâ'é 
e se1· huàJ. dos metl~<GFes Capitães. da 
eu seculo , navegmu €Om. v.t~nto fa"" 
orav.el pa.t:a o Ri0 de Janeirc> ,, ç<DnJ: 
lgumas n·ópas·, e munições de, guerna-... 
• Francisco çle MQ'ur-a' (a,)., d~s.ti~ 
ado por Fili•fD'pe IV. para o Go.verno 
a Bahi·a., diúgio-S€ pa:ra Permambu .. , 
o, e dep1ois para o Reconcav·o., à fim 
e se reunir ao exercito Brazileiro a-
ampado debaixo dos muros de S~ Saf~ 
a dor·. 

Os Grandes de Po,;n1g:al, l~songea-· Zelo; c 
os d€ terem em fi.u1 obfido a eonfian-. l'ato·iotism" 
a do Monarcha e de verem a Cô'r- d" Nobrcr.a ' . . 

D 2 

(a)' D.. Francisco Rolim ~e 1\'lou,ra, Se•, 
hor da· I I h a Goaciosa> • a qt em F~lippe; li:J. •. 
·e Portugal, e. IV. de Cast~lla• noménv.a!:pa-
a succeden n.o' Govern~> da B:uhi'a• leg-o<'ju.:t 
osse resta1:1rada. 
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Portttgtte· t=e de Madrid zelar os interesses do 
f,ll._ • Reino offerecêrão com h um ardor di-

grrã dos maiores ellogios , não sóm'en-
te as suas propriedades , porém tam-
bem as suas pessoas,. e enormes con-
tribuições . para a serviço do Estado . 

,, 

. Os Duques d~ Bragança (a), e clc Ca-
lninha, fizerão donativo, hum de vin-
te mil escudos, e outro de dezeseis 
mil, e a Cidade de Lisboa se guio o 
seu exemplo, . t::t:x;ando~se ella mesma 
em cem mil escudos . 

. O armament'o' da . grand'e esgua-
dra se effeituava em Cadíx, .com hu-
H:la actividade ~ais appare1;1te, que 

(a) Filippe empenhado verdadeiramente 
nest<J restaurac;áo escreveo Cartas aos Gran-
des; e pessoa·s de destincção de Portug~l, 
paraquJ com seu au,.ilio lhe prestassem dQ-
Çativos para aquell01 expedi-1ão. Ao Dwq ue 
dê Bragahça D. 'flíeodo'~io fe-Io dt! '!ua pro-
pria mão, lembrando-lhe o parentesco , a 
botHa e pr1irnor de seu .~ antepass~dos , e os 
justos rnotiv,os • que para isto o obriga vão, 
l!Ssim o retere D. An,tonio Caetano . de Sou-
_sa na Part. V·I. d~ Historia Genea.logi-ca p~g. 
SO? , e ahi diz ~ue elle o · collõlpríra mandan· 
~o:!he vinte mi1 'ruzadus. . ' . · 
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lreal da parte dos Hespanhoes, porém· 
em Lisboa com hum ardor verdadei-
ramente patriotico da parte dos Por-
tuguezes. De todas as partes do Rei-
no, corria a primeira Nobreza a esta 
Capital, onde já vinte e sei!1 navios 
de guerra se achavao ancorados, e que 
deviâo gt:~arnecer quatm mil homens de 
desembarque. (a) Não havia no Rei-

(a) Em Brito Freire 11a Nova Lusitaoia 
vem espacilicadas Liv. li. num 1!)-0 até num. 
20S as embarcayóe~· com as nomes de seus 
Comrnanda·ntes, e :1-s sim tambem .de muitos 
Fida·lgos, títulos, e primogenitos de Casas 
illustriss.imas , e das melhores do lteioo, e 
os filhos <>eguRdos, e 4:eroeiJ'os de outras no-
bres, e opulentas, que se alis-tár-áo para esta 
ex·peo:liçãn em gtande numero , huns com pra:-
;a de soldados , outros de aventureiros : e 
~ ue tomárão com tã0 lnuva·vd empenho o 
bel lico valor da Nação, que bem fo rão me-
recedores da~ expressõ es holll-radas com que o 
Rei •Fili ppe escr<Iveo em Carta de sete da 
Agosto an Governo de Pmtugal. De.vido he 
que aqui se leiiío ttara cred!to e brazão da nos-
sa gloria ; dizb as•in-1 ; Nó dado, que tolet 
'VaHnl/os en ohlignc ionc!, amor , ') v_ale~· nco-
rliran w ertn occasion n ser v ir-me, ') tJ holv~ 

pvr ·I'j mismos """ -tal~s ver111 ~ que aya •'• a•. 
/ 
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buscasse anciosa-me111te ,fornecer hu rn_ 
-voluntario a este a nnamem0 naciona-l; 
-er~ hu.tnas -vezes hum ·JfiJho , · 0~1 ,b,wm 
·imnão , e não poucas os d~e.fes da fa-
-mi·lia. 
. A dedicação a esta causa era tal, 
·qu·e -se vírão -irmãos ·d-isputar <:>Btre si 
·qua'i seria o primeiro a -en~harcar-s!'). 
(a) Os primogenitos, aindiique occu-. 

. •tw• ma:;or trab<Vo CJJ ot<Vaf a -r;ue nó va.ya1, 
<qcte '" allima,r-lcs par-a oJto. 

('a) ~Muitas forão as gentileza~, tque nos-
rsas His&urias • ref~rem , -acontecidas nestas oc· 
!casião, dignas de se não erqu~cerem .nestt 
-lugar. <Primeira, a :hon:ra.da porfia dos tr'es h· 

1 rmãos natullaBS d-e V 1aq0>a .do -appellido .de :F e r,-
\ --r~ ira, tão en<penhados ,em qu.erc:r~.m rir na eXt: 

~pedi~oáo •sem ll~n·hum ceder fiOS mais, e sem 
<Se lembrarc:m em ficar lll!!Sistinclo .cis familia.s 
-~ue deiK~vão , que fgi neue~s-Hio ao .Guver-
<fl!l.dor .dec.id ir a contte.oda ).!da ~orte dus ·.da:· 
tclo ; ·e aahincfo nms .d •• us J0·áo , e ;Di.,go , ll 
:este ,fiz urao G-Jpirão cle ftlrar -e Guerra, e á· 
-quelle Provedor da Fazenda Real no Estldq 
;do Braz i I, S~::gunda, a ,contenda .en~re Gasp~r 
-Caminha do_ Re.go, e seu filho Affonso do:: 
-~arrós Caminha , ;ql1eren!ilo tambem iguaL: 
roem~ não .Ja,r.gar ,hum ao \o,utr,o ~ ·honr~ P, ~ 
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passem os primeiros cargos do Estado, 
davão elles mesmo o exemplo : tal foj 
D. Affonso de Noronha, que carr~ 
gado de annos, e de gloria , troeou 
pela armadura de simples. soldado, e 
bastao de Governador, que tâo digna-
mente exercitára na Africa, e India, 
.como Capit-ão General, e mesmo co-
rno Vice-Re-i: não foi sem constran-
.girneJilto , que cedendo ás apertadas 
instancias de seu filho Affonso , lhe 
permittio de ir combater em seu lu-
gar. 

se embarcar com a prac;a de soldado' , e ai-
legando cada hum por si o tittrl11, por que a 
e !le só tocava , atéque o General apartando 
.a pendencia ordenou , qu~ pceferiss- m os pou-
.cos annos do filho , aos muitos •ervicos • 
<om que o pai já se achava accreclitado .. Foi 
a terceira , e em nada inferior ás du-,s , a res• 
posta lic notavd graça de Pedro Lo, es , que 
sendo perguntado nos Armaz.e , s de Lisboa , 
aonde qu::tia , que o al istassem re•pondeo 
prompta, e an ' mezamente , que em tres li-
vros queria ser logo m:n riculado, ou n'htun 
1i \• ro em tres ) ugares , pa ra servi r cnmo Je$ 

homens ao mesmo tempo, porque era boGJ 
marinheirc, bom pilot-o 1 e mui&o 1Il!!lhos -S.O~ 
dado. 
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A ~rmada naval Portugueza ti. 
nha nor Commandante em chefe D. 

/ ·Man~e l de Menezes, e por Almirante 
D. Francisco de Almeida. (a) O arma-. 
mento de Çadix ,' que se proseguia nc 
mesmo tempo, devia juntar-se em Lis-
boa, e sahir ao mar ás <irdens de D. 
·Fad ri que de Thledo, Marq uez de Val-
dueza , General cuja reputação igua-
lava o valor, e o merito. (b) Porém! 
D. F adrique não . pôde dar á véla senão 
em 14 de J aneiro do anno seguinte! 
( I 6 25) apezar das ordens expressas de 
O livaresr qu e p ela prime~ra vez vella-
va ·tom ardor 1gual nos mteresses dos 

., 
.(a) . D . . M:! no d de 1\l e nezes tão c~leb n 

pelo v al~r cn n o pel q san gue· foi na Ca pita· 
nia B ~ a l ~ . J oão, juntamente com seu fil ha! 
D j , ão d e Me ~:e z es : o A im iJ ante D. Fra n· 
ciscG de A lme icla fo i no Gal eão Santa A n· 
n a : e A o ton 1o Mo niz Barreto , J\1estre de 
Cam po 110 Ga leão Nossa Senhora d3 Con: 
·ceic;á o. P a rtiu e ~ ta luzida armada de Lisboa 
a. ~2 de Novem bro de 1624. 

( b) Era D . F radi,que de Tol edo Ozorio, 
.Marqu~z de Valdu eza o mais acreditado Ge. 
neral , e da ma.i or fama que oaquelle tempo 
reconhecia a Hespanha•· 
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·êous R.einos. Conta-se a es"te respeito, 
que hum Astrologo acreditado na Côr-
te , conforme o uso supersticioso de~
te seculo, manifestando o seu ·temor 
de que a lua de J aneiro achasse a fro-
ta tora do porto de Caclix, o Minis-
tro pouco credulo lhe respondeo: ",0 
, que eu temo he que ella a ache 
, dcn tro. , 

Já a armada naval Portugueza, 
impaciente da tardança do armamen-
to de Cadix , tinha dado á véla para 
o Cabo-Verde, onde dev ia esperar as 
ordens da Côrte de H espanlia. A hi, 
dur<Jnte cincoenta e quatro dias de e-le-
mora, as equipagens for3o victim:1s 
de hum clima pe~simo, que matou hum 
grande numero de sc ldados, _e de ma-
rinheiros, e a frota _perdeo o galiâo 
do Coronel Barretó , que se perdeo so-
bre os cachopos; (a) Finalmente em 6 

(a) Deste infelic íssimo naufr~gio do G ~ 
leão Nossa Senhora da Concei ção , em glie_ 
hia por Commandante Antonio Mnniz Blrre-
to, succ.edido entrt: as Ilhas de Cabo-Verde 
junto á de Maio nos baixüs de Santa An-



. de Feven~iro, n;a altura qo Cabe~ ap.. 
p:1reçep a armada Hesp~;!%hola conlpçs-
ta de qua,renta navios qe; alto bor_d9, 
e de oito mil soldado~ de dc:s~_bªr 
.q!Je: nunca frota tão poderosa reuni-
da tinha passado a linha. 

Ohegada As cluas <!r<m<!das ço~;pbinad?s çl~, 
~os cxcrc~- râo novarnerite á véla ~m I~ , e a :1-S çle 
.tos Cntholt- M 1: d 1 _, 1: !' . 1 
cos debai;o a.rço, HUJ earao 1e 1Zr1J~flte ~ ~;tra.-

. das ordeM da {b •Bahia de Todos os Santos. A' 
de D. Fa- vista de hum tão formidavel ~oc~errp 
CJT'ri

1
qudc d: se encheo o exerci to Bt.,azileim, ?.c•u~, 

O < · O 1 il d • v 11 d -' 
B h . d pa o J~.o no erme 10 , e r ao .gr:aH-a ta e , . · 
'J'od~s os de alegng _, que abandommdo-s-~ rle:-
~a(•to,s. .repente a • hrl;)ma corª gem inçonsid~,r:~~ 

.da, temou sem diseiplina, e -se:~ pr-
;dem tomar a Cidad\:! de ÇJf!S·ah0. Os,. 
~iriaclorcs esp~nw~o qu~ lhes· C0:\ilbe~B.~ < 

\
a _elles sós a gloria qe recobrar a Ca-' 
pHal ,1 mas recl1açados com percl~, fo ,. 
1[ão punidos da 's~;~a temeriçl().d~. 

A \ armada naval avançava com . 
p ecauçâo :: dizia-se que poJereses re~ 

~ 

" na, d-á ne.tiáa 
,n ia J onde se 
;t 1 ~ e seq. 1 

Br ito Freite na Nov:t Lusita-
pqd.: Vcer .no Liv. HI. num, 
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forços tinhão parüdo da HollatJD3 , e 
D. Faclrique guiz-se primci·ro assegu-
rar de se lhe t.i.nhâo ganhado a dian-
teira para o Brazil. Logoque se lhe 
dissi.párão as cl'l'1vidas , penetrou na 
Bahja ao som de trombetas, e ela rins, 
e com as fl.arnulas ~ e pa"Vilhóes Jiça.,._ 
dos, e :r.endo os navios prompros pa.,. 
.ra a a.cç5o. Nesta grande enseada não 
apperceb.eo senão .dez navios de guer:-
ra Hollandezes, e dezoito ernb.:H-ca-
ções mercantes, .gue esta-vão effi.'lpav( -:-
zadas, assimcomo os forres, e as mo~ 
ralhas da Cidade, e em çstado de •sat:l-
dar, ou combater, segundo aguel•les 
que se apres-entassem fossem ~m.1ig.os , 

-.Q U inimiges. Qg:trSi tt1CS mil sol<lado~ 
·.de diversas nações, e :hurn gt:ande mi.,. 
'mero de Intlios, ,compnnhão ·.:1 gw ~tr
'niç.ão <le S. SalvadO'r; p0rém csras 
f orças não rinhão hum chefe h"3b iJ, 
e estavão entre si di vididas. \Villem 
pchoutens, que as mandava, tinha rc::-
-pous:-tdo com excessiva wnfiança ,na 
;activ id.ad.e do seu ·Go.verno, e nos va~ 
gares da H espanha, e julgando mes-
fl1..0 impossi.vel que a frota H.espanho-: 
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' Ja avançasse antes da Hollandeza, sus-
- tentou, quando o inimigo appareceo 
na enseada, que era a armada das Pro-
vincias·Unidas, e perseverou nesta sup-
Eos !ç5o até que o contrario se man i-
f e-s tou, e gue o fez e.nverg.onhar da 
sua incrédula obstinado. · 

Commdo S. Sal~ador tinha sido 
fortificada segundo os melhores prin-
cipias da arte, e do genio, na qual 
povo algum tinha até então feito tan-
ws progressos como ~ nação Hollon. 
deza. Os . baluartes, e os fo·rtes esta-

. v~o armados de noventa peças de gros-
so calibre ' e h uma nova b:Jteria amea-
Ç<lVa de atirar sobre a Bahia com ba·· 
las ardentes. Os aprochcs do Mostei-
ro de S. Bento cstavao cobertos de re-
ductos, com os quaes confin.wa hum 
J-argo fosso, que, circnnwallava huma 
g··ande parte da Cidade. Sobre a tor-
re da Ca.thedral. onde fluctuava o es~ 
tandane .c\as set~ Províncias Uniria s,~ 
e nas jandbs do Col!egio dos Jes.ni-" 
tas tinhâo posto, com grande traba-
Jho, a, tilheria de grosso calibre; po-
rém Y/ illem Schoutens, confiando-ie 
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esacisadamente na profundidade do 
osso, tinha deixado-imperfeitas par-
e das fortificacões do lado da terra. 

Depois deJ ter examinado o éxter-
10 da praça, convocou O. Fadrique 
llllTI Conselho de Guerra , onde pro-

fÔZ que se desembarcasse trcs milho-
mens , e que ·se deixasse a bordo as 
principacs forças, para inrercept~r os 
soccorros que o inimigo esperava. Op-
pozerão-se alguns Generaes dizendo, 
que só poderião fon~ar hum unico a-
taque com hum numero tão diminuto 
de tropas, e que não fatigarião o ini-
migo , inquietando-o sobre diversos 
pontos juntos. Annuindo D. Fadri-
que a es ta3 objecções, decidia que se 
desembarcarü1 metade do exercito, e 
que a armada cruzando de Tapogipe 
para Santo Antonio, apanhaüa os soe-
carros, bloqueando rarnbem a esqua- · 
dra Holland eza no porto. 

Executa-se immediaramente odes- Sitio de S. 
embarque, e o exer-:it0 Rea l ae<imp2- Salvador. 
se sem opposiçâo em rres pontos dif:.. 
feren tes para investir a Cidade. Co-
1Dep vão já os gastadores a abrir as trin-. 
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d:reiras; porém a confusão, e desor~ 
dern reinavão nô campo, e preserva-
vâq-s·e mal para qtlalquer sorÜdó!. Ap-
percebern~se os sitiados do interior da 
praça, e ô Capitão-João Q_Iif não cs-
<::utando senão os impulsos do seu va-
lor, desembarca nas sombras da noi~ 
te junto âo ~ampo Real com dous cor-
pos de trezentos homens cada htsm , 
e marcha no maior silencio por hum 
caminho encuberto, e depois abrindo-
se passagem para a trincheira, leva 
e,ntre os gastadores o terror, e a mor-
te. O Mestre de campo D. Pedro Ozo-
tio vem ápressa em soccorro dos Hcs-
panhoes surwcndidos ; porém logo-
que se envolve no combate, he feri-
do· mortalmente de huma balla : ds 
seus Officiaes, e soldados cahem exan-
gues trqspassados de infinitos golpes j 
e oão Qyif cada vez mais animado 
pelo successo que alcançára; penetra 
até ao car~po, e ahi espalha o assom-
bro, ·não cessando de excitar os seus 
soldados á ca'rnagem. O Marquez Cro-
pani acode com alguns esquadrões Ita-
lianos , para obstar aos. vencedores,;. ~ 
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b1Ío ~df, ~ quem a ~ua impetuosi-
ade hão fazia crrnnudecer ás vozes da 
rudencia , toma o partido de come-
ar a reti,rãda, a fim de que hum com-
ate desigual não o privasse do fru ... 
to da sua vantagem. 

0; Fadtique trahsportado de có-
rá, resolveo víügar-se, e formou }o .. 
o a idéa 'de dar hum assalto geral ; • 
orém a reflexão moderou a sua atl-
acia, e mandou que se continuassem 
s trincheiras conforme todas as regras 
.a arte da guerra. Com esta mil cir-
umspecção , consegl!io findar huma 
ataria de trinta e sete peças, que fa- ~ 
endo estragos nos baluartes, desmon-
ou successivamente a artilheria da 
raça, e inurilizou as obras. 

Os sitiados da sua parte· n:ío 
esprezavão meío algum de defensa, 
· e:xperimentárão com brulotes incen-
iatem a frota, que os bloqueàva. A 
igilancia das chalupas de guarda pa-

ra este fim, e do Almirante Hespa-
hol Faesardo fez malograr todas es-

tas traças. 
Gs chefes d9 exercito Real detidf .. 
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rão que se destruísse a armada inimi•\-
ga, e a fizerão bater pela arrilheria r. 

·de roda a frota. Retir"Rndo-se para se[ 
aproveitar da prot.:cção dos fortes, a 
armada Hollandeza se expoz a maior 
p ~rigo _do lado da terra. D, ManoeL 
de Menezes 'por meio de duas bate-
rias situadas no rochedo, tez ir a pi-
que quasí todos os nav ios inimigos, 
perecendo todas as equipagens. Este 
novo , e prospero successo reat~imou 

· mais o valor dos sitiantes. Os nobres 
Portuguczes, ciosos de h uma gloria, 
-1ue o ritul~ de voluntario lhes tor-
n~va ainda mais preciosa, se disputa· 
vão os lugares de risco, e corno por 

. brinw aft'ronravão todos os perigos do 
· cerco. Excitados pelos seus exemplos; 

c animados por huma invejosa eimt-
_Jaçâo, os Hespanhoes ,. e Napolita-
nos,. que formavâo parte do exerci-
lO, assignalavão cada dia com riovos 
feitos o seu _valor nas mestiJas mura-
lJJas da Ciaade. Hum soldado Arago-
nez, sobe só a hurn fortim defendido 
por cincoenra soldad os •Hol!andezes, 
e <\ travéz d~ lwrna e-'p.essa nuv.em de 
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!!>af'as , ·consegue arrebatar, entre QS 
vivas do exercito sitiante, a bandei.., 
r:t guc estava no cume deste fortiml 
Guiad-os pelo seu Coronel Caraccioli ~ 
os Napolitanos se formão a quaren ... 
ta passos da praça, -e Miguel PortO 
Carrero hum delles, derriba 'muita~~ 
casas fortificadas, que impedião os 
aproches. · ~ 

Havia já mais de hum mez que 
J cerco durava , porém sem que che-
gassem auxilias nenhuns aos sitiados~ 
ctc quem se começava a apossar a co-' 
bardia. Oitocentos h"Omens se aventu...: Suhlerla"·IÓ 
rao 'l huma sortida para se oppôr aà a guami~ · 
progresso dos ataques; porém farão çiío •. 
repellidos com perda, por hum regi-
mento Portuguez. (a) Este novo revez 

TOMO IIT. E 

) 

(a) O mthor da Nova Lusit~nia faz men-
ção dos valeroros Portugutzes do Estado do 
llrazil, que se Jilstinguírão muito nesce sitio, 
e parece que nem aqui devem esqu.ecer os 
nomes de Filippe d~ Moura, Lourepr;ÇJ Ca· 
l'alcanti de Albuquerque, Affonso de AI· 
bttqu~:rqt)e. Felici:'no Codho de Carvalho, e 
Jtronymo Cava1•an\i de Albnque!.q1,1: , _qua 
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completa o descontentamento da gua r~ 
niçâo , que murmura abertamente do 
General , e se queixão da sua i·mperi .. 
fia. Passando bem depressa das murJ. 
muraçóes á revolta, os soldados em 
multidao depõe Schoutens, prendem-o, 
~ lhe fazem succeder João Qyif. 

O it~trepido ~if, que aspirava 
a r~rnediar sem demora as ncgligen· 
cias , e erros de SGhoutens , prpcura 
~om os seus exemplos, e discursos re· 
f!nirnar o valor daquelles de quem de· 
ve justificar a confiança, e9força-se 
sobretudo de dissipar a lembrança de 
se renderem, que as perdas retenres, 
e successivas•, e o destroço dos navios 

foi de Pemàmbuco em huma náo com seus 
dpus irmãos João Cavalcanti' de Albuquer: 
tjlle, e Filippe Cavalcanti de Albuquerque, 
e duzentos homens \ á sua custa. Ahi mes· 
mo se podem ver muitas particularidades· des• 
te sitio , e da gloriosa empreza em que o' 
nossos Portuguezes tiverão grande pane_. por 
t]Ue o Author passa mui ligeiramente , sen· 
do esta certamente huma das maiores • e mais 
j5rincipaes q1:1r percenc;cm á Hi'storli daqucl~ 
~s tempo': ' · 
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ti!lMó feito brotar. " Não ternos ou-"' 
, rro asylo onde nos pos~amos abri-· 
, gar na situação; em que nos acha-
" mos , dissé elle aos seus soldados , 
, nem soccorros a esperar mais do-
" que no nossç> valor, e na nossá 
,_, constância. Não vos confieis em no-
" vos soccorros, senão souberdes nem 
, espera-los, nem delles vos fizerdes 
, dignos ; e sobretudo . não penseis, 
, que et1 já mais í·eceba proposicâd 
H deshonrosa. Ainda, está rece~lt~ a 
' ' lembrança desses cadafã]sos, de que 
H outro Toledo, tobrio as colinas. de 
'' Harlem, inundando.:.as com o san-
,, guc de nossos mais · bravos· compa"" 
, triorà·s! Aquelle que hoje ternos a 
" combater, herdou sem duvida da 
'' barbaridade de hum a,yô feroz; , o 
" seu odio in:veterado contra a nossa 
" independencia. Vencidos c6n:t as :.:!r .. 
" mas n<t. mão, ou prizioryeiros em 
, seu poder; não podereis esquivar-
, vos a h uma morte infallivel , e a f..: 
, frontosa ! Sabei-a pois tornar glo-
" riosa defende11do-vos com intrepi ... 
,; dez; ~m lu-gar . de~ -perecer · verge~ 

.E 2. 
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,_, Hhosameote · entre os · insültos· dâ~ 
'' vossos vencedores , e cubertos de 
, huma mancha, que járuais o tempo 
~' poderá apagar~ " . · 

Capitula- . Esta i1eroica ,, e nob~e lingoage~11 
·~lio· clusHol- pouco 1 ou nenhum cffelitO prodLYLJO 
IMd'""· €ffi soldados mer!;enarios.,. e expulso~ 

das st1ás na~óes, menos afferrados á-
ho'nra doque aos set,l·S interesses , que 
já. es·tavâo exasper~1dos· por duras · pri~ 

.... _, J: I .... 
va~0€9, e a quem nao .Hl tavao prerexJ 
tos , e escusas .para desm!l par as sna9 
disposiçôes , contrarias áqudlas, que, 
lhes inspirava o seu novo chefe •. O 
successo da revolta, que lhe entregá.,. 
ra o cornrnando da praça não ti·nh a. 
servido senão de · fazer mais violento 
o es-pir.i:to faccioso das suas tropa-s, e 
além disso Schoutenc; ainda conserva-

1 

~a na wraça hum partido forte. ·Can-
çados . do cerco , não espera no o soc-
co'rros, <i! seguros de lbes darem guar-

- tel , estes )llccenarios quas i rodos Fran-
c~zes ~ . ~~1\Jngle<Zes 7 ·dedarárão ~que 
11ao quenao combater; e asscveravao-o 
forternent~ porque vião que a resis-
tenci.a do Goverp~dor sem. apoio, se-; 

......... . ...... .. 
"-• 
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ifía inutiL Em huma ta·l éeise o <Va:.. 
~o r, e firmeza de Qyif se torna vão sem 
-effeito. Hum Conselho militar, jun-
to tumultuosamente, assentou gue sem 
perda de tempo se env·iasse a9 Gene--
·nl ctl!l ·chefe· do. exercito .Catlwlico, 
.deputados para J.he ·pn>poret.u .c;apitu-
-laçao. 

Depois de ÚltJitas. conferenciaG, 
foi estipu=lado, tanto por D. Fadrique 
de To·Icdo, como pelos deputados da 
guarnição, que na mesrrta ·noite, cN:.. 
tregar-ião hurna das portas da-Cidade, 
cotH a a.nilherh , armas, ba'nde~rcts ·, 
~rrecadaçôes pub:licas, e -os escrav-Gs ; 
além disso, a gt~a•rnição pripion·e:ir:1 ·se 
obrigaria a n1o pegar mais em armas, 
sobre qu.alquer pretexto .que fo~se ·, 
contr.a os Hespa·nhoes, até ·á· sua che-
gada a HerHaBda. Logoque conclu·i-
rão, e ass.iguárão a capiwlação , ... nb:. 
tiverão ,a guamiçâo passagem livre~ 
com hmna. quantidade .determinada de 
bagagem, e forão~Jhe concerlidos na ... 
vias , provisões , e seguro transito; 
com as arm:ts sufficientes para duran:--
:ie-a yíageJ11- S~ ·-defenierém. ~o pd; 
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.meiro de Maio, (a) conforrne as· coh• 
dições, foi entregue a principal porta 
.da Cidade , a hum corpo de infante-
ria Hespanhola, tres. dias depois o 
..exercito Catholico tornou posse da 
praça , e de todos os fortes. Duzehtas 
.e ~essenta grandês peças de arti lheria , 
grande quantidade de armas ' de mu-
nições de guerra , c o valor de tres 
milhões de libras tornezas em metal, 
e em merçadorias coloniaes, cahírão 
I10 poder -dos vencedores, 

Sabendo D. Fadriguc, que havia 
na praça hum registo onde estavão 
lançados os nomes de todos os habi-
~antes, que · se tinhão submettido pa~ 

/ . 

· ' ( a) Este foi 0 dia em que se entregc u a 
.(!:idade depois çie hum mez de potfioso sí-
tio. e em memoria de tão glorioso successo 
faz o Seqado da Cam~ra da Bahia em sua 
Cathedral 'solemne Proci ssão todos os annos 
com festa a.os d ous Apostolos S, Filippe, e 
S. Ti;;go , a quem he este mesmo dia con~ 
~!agrado J em agradecimento do tryunfo , qu ~ 
-por sua jntercessão alcanc;amus dos inimigos 
pa Fé , e da Pii~ria. Rocha Pítta. Liv. 1 Y· 

• - - • • ~1 

fl!-'llclo S_ ?~ ' I 
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ra conservarem as suas propriedades 1 
. pedia esta lisu, para castigar os que 
tinhâo assignado ; porém os Hollan .. 
dezes recusárâo entregar-lho, e o des ... 

d I-' E J -' 1 pe açarao. sta acçao tao 1omosa ; 
como politi:ca foi . lo!Jvada pelos mes-
mos Hespanho.es , e ainda rilais pelos 

·Portuguezes. Porém esta clemencia foi 
. sórnente usada com os conquistadores 
do Brazil , e os J udeos, e Indígenas 7 
qlle se tinh~o confiado nas proclama ... 
çóes da Hollarrda , forão abandona-
dos, e muitos delles soffrêrao 'pena 
capital. 

A Cidade de S. Salvador tinha 
padecido menos ruinas , e estragos na 
sua conquista pelos Hollandezes. A 
dilatada guerra, que estes pela sua in .. 
dcpendencia .rinhão. sustentadG ~ n~o 
os tinha privado dos princípios de mo-
ral, que elles professa vão no meio 
das suas ·conquistas ; ·os Hollandezes 
tinhão vindo ao B~azil para se estabe-
lecerem , e conc_iliarem a affeição dos 
naturaes ; não erão assim os sol.dados 
Hespanhoes, e Italianos do exercito 
de D. Fadrique. Devorados pelo amo.c 
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·a p ilhagem , arrastrárâo os mesmos 
Po;tuguezes a odos os excessos da vi .. 
da militar, e Jugar publ'ico algum, 
ou particular ficou seguro das suas vio-
lencias. 

Tal foi o resultado do cerco da. 
Capital do Brazil, celebre ao princi-
pio pela mais heroica brayura de am ... 
bos os lados, porém que promettia: 
depois huma re~istencia mais honrosa 
da parte dos vencidos. , , . · 
~ Depois de ter Fegulado o. estado 
político do Brazil, D. Fadrique cl~ 
Toledo, entregou as redeas da admi-: 
nístracão a D. Francisco · de Moura 
Rolirli , novo Governador General , 
deixando-lhe uarnicão sufficiente. D. 
Fadrique dispoz-se para voltar para o 
mar com os exercitas victoriosos, quan-
do derepente appareceo em 2~ de MaiO. 
a frota Hollandeza , mandada em soc-
c:oho da Bahia, composta de trinta e. 
quatro vélas, e d ~vidiàa em duas esqua-
dras. Walduino Henrick., que a çom- · 
mandava em chefe, entwu na Bahia : 
c<=>m h uma inteira confipnç:a, suppon .... 
do a Capital do Brazil ~m poder do~ 
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SetlS 'compatriotas. (a) A' vista das 
bandeiras Hesp~nholas desfez bem de-
pressa o seu erro, e a surprcza que es-
re Almirante experimentou foi tal· güe 
deixou escapar a occasião de ganhát 
llllma victoria, comp~cta, onde reina-
va a confusão , e desordem : os me-
1ho'res. navios estavão ancorados sobre 
a COStá, Oll sem agua, viveres , e nnq 
tendo a boi·do mais doque huma par-
te das CCJUÍpagens. , 

A' chegada imprevista áo inimi-
go, D. Fadriguc, dispoz-se para o 
combate, que julgou inevitavel, fez 
embarcar a guarnição prizioneira , que 

( n) TinI; a \'V al'duino tenta do fernam-
lnrco , mas desviado da sua tenção por hum 
rijo temporal , buscou a Paraíba , e não po-
dendo tambem abi ·.,arribar por motivo do~ 
banc.os de •r~ia , que .cruzão na entrada da 
barra , desc• h i o , ao Norte , e veio á Ea~lÍa 
\·inte e dous dias depois de rendida a praca, 
com rrinta e quatro náos Je Hollanda; mas 
veio ~ó a ser testemunha dQ nosso esforço e 
v<~lentia , e sencio seguido dos nossos G~ne
{aes escapou ajudado dos ventos, e cr.rrr [á• 
1nanha accelaração que lhe nã.o puderãa dir 
~lçan"e as noslas armJIS,• 
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-era de dous mil homens, a bordo dos 
.navios desarmados, e ancorados de-
haixo. da artilbcria da fortaleza , e 
mandoo levantar ancora, esperando o 
~ignal da batalha: era o !TIOmento di-
.cisivo; porém o Almirante Holl'ln-
.dez, inferior em forças ,· tendo a bor-
do hum grande numero ele doentes, é 
julgando tambem que .a occupação da 
Cidade pelo exercito Catholico ror .. 
nava a sua missão sem objecto, sahio 
pará o mar alto , e navegou para o 
Norte , immediararnente perseguido 
pelas rlrmadas Reaes. D. Fadrique, 
tornando a entrar na Bahia, partio pa-

/ ra Hespanha oito dias depois, com 
as tropas Hollandezas prizioneiras de 
guerra. 

Desastre, Recebe aviso na St!a viagem, que 
c~ cl~mt~i- huma frota Ingleza de- cem navios 1 
çaonar.fro- depois de ter infelizmente tentado hu-
rn, Hçrpn- I 'l C d. uhola Por- ma ernpreza 1ost1 cpntra a 1X , tor-
ra,.,u:w c nou a fazer-se ao largo para interce-
ll~llaucl,~ prar os galiões do Mexico, e as fro.., 
r.a. ras do Brazil. Noticia alguma foi nun .... 

ça mais mal fnndada doque esta. Com~ 
tudo 'os ~lmirantes H~spanhoes pen, 
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sando evita"r o inimigo, que elles nã~ 
estavão em e~tado de combater, se 
dirigem para a costa de Africa, no 
trigessimo quinto gráo de latirude, e 
para se apartarem pe h]lm perigo ima.-
ginario , vão-se entregar-a hum des:1s,. 
tre real, e terr.ivel. Toda a frota nes-
tas paragens he assaltada, e di·spers~ 
por furiosas tempestades. Tres t~avio~ 
Hespanhoes, ~ nove Portuguezes sã~ 
submergidos, escapaodo só huma pes-
soa á sua total' destruição , era hum 
Frade Trino, que depois de ter pot· 
tres dias lutado -contra as ondas sobre 
JJtJma taboa, ao favor d~s vagas , he 
recolli ido, e salvo 110 terceiro dia. O 
navio Almirante 1 desamparado, ga-
,nha a Ilha de S. Jorge, e vai a pi-
que immediatamente ; os solda~os, e 
marinheiros, que é}.cabavâo de o aban ... 
dona r, tinhão ·soffrido tanto por con-
tinuas fadigas, e falta de sustento, 
j:.]Jle poucos escapárão á mor-te. Outros 
dous navios desta desgr.;çada esquadra 
~ão tomados por huma armada Hol-
landeza. . 
· · O Ahpirante de !J;Jatro Vil/as , 

/ 
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tendo a bordo D. João de Orelhan~ 
experimenta ainda hum destino mais 
<:rue!. Descobrindo huma rica embar-
cação Hollandeza, guc vinha de Afri-
·ca, ataca-a, e apossa-se dclla imme-
-díatamente ; mas em guanto comba-
-tia, pega fogo no navio inimigo; c 
O' progresso das chammas he tão rapi-· 
do, gue a preza salta, assim como o 
navio Almirante. O. Fadrigue com as 

·tristes religuias de huma an11ada tão 
formidavel , foi arrojado para o mar 
Mideterraneo , chegando apenas al-
-guns navios a g:li'1J1ar Cadix , onde 
'chegárão todos desarvorados, e arrui-
nados. Menezes, que tinha sahido do 
Téjo com vinte e seis navios Portu-
guezes , torno~ a erHrar nelle com 
imm só. Este ~esastre não se podia 
comparar senão com a destruiç5o da 
armada na·vai a lnve1tcivel: deste mo-
do a ret91mda de 5. Salvador não foi 
celebrada ' em Lisboa, e Madrid senão 
no meio de pezares, e lagrimas. 
· Emquanro as duas armad-as com-
binadas Portugueza, e Hespanho!a erao 
~ssim dest:ruida.s, experimentava a Hol"" 
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[indeza horriveís desgra~as nos mareg 
do Brazil. Cheio o seu Commandan ... 
te de amargas penas por nãq ter po-
1d'd I fi • 1· o empregar as suas orças na con-
servação de S. Salvador, e não gue-
1rcndo navegar · inutilmente para este 
Oce<lno apartado, 6. Almirante Wal-
duino Henrick dirigia-se p.1ra Olinda 
de Pernambuco, cuja situação apra-
sivel fazia chamar Paraíso do Bra .... 
zil; porém esta Cidade estava espe-
rando hum ataque serio, e tinha-se 
para elle preparado : os ventos con-
trarias não permitdrão tambem ao Al-
mirante Batavo · de se aproximar do 
Recife. . . 1 , 

, ·Separado desta costa envergonha~ 
se de voltar assim com os seus navio:s 
i'ara a Europa, sem ter tentad9 hu-
ma empreza digna da fonuna das Pro-
víncias Unidas. Dirige-se para o 'Nor-
te para a Prpvincia do Paraíba, cujo 
principal estabelecimento, si.ruado a 
tres lego_as do mar, era já notavel 
por sua riqueza ) e população. r. w al-
duino resolveo ataca-h sem perda 0c 
tempo -1 porém os seus mwios encalhão 

' 
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nos bancos · de atêa' de que a entrad~ 
do porto está semeada. 
·. Es te obstaculo impr~visto não o 
impede, nem desordena; e conseguin-
do desembaraçar os navios, vem lan• 
Çar ai1cora na bahia de Traiçans ; a 
sete legoas da Cidade. Os naturaes c\() 
paiz estavâo ahi dispàstos a ajuntarem• 
se a qualguergue os livtasse do jugo 
elos invasores do Bra:zil. O Almirarrte 
Hollandez · de8cmbarcou os seus duen) 
t es, cmn hum corpo de infanteria, e' 
fortificou sem demora os seus quar· 
teis. Porém espalhou-se logo a noti· 
cia pela costa; e já eBJ O linda sabião 
o desembarque do inimigo. 
· Francisco Coelho de Carvalho; 
Governador do Maranhão, e .. do Pa"' 
rá estava então no Recife de volt;r pa· 
ta o seu Governo . A~unta as forças da 
Parai~a , . e'' de Pernambuco, para Íl' 
cqmba~er os\ Holland~rzes ; executa a 
sua juncção ~çmi o Cotn!Dandante da 1 

Paraíba , gue do seu lado, acabava 1 

de reunir algum s tropas, e ambos de i 
concerto se dirigem para os quarreis 
de \Xf aldu ino: · · 

\ 
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Émquanto GarvaB10 o entreten:l· 

t om escaramuças, Affonso de Fran~ 
~a o carrega subitamente; derrota-o 

~
ornpletamenre' e força-o a ganhar de 
ovo os ~eus rfavios. Perde então o AI-. 
1ifante a esperança de o,ccupar por-

to algum do Brazil, e receando o e1~
,centro das armadas Cátholicas ; cuja' 
destruição ignorava, resolve-se a dei-
xar estes mares faües ; ainda porém 
os seus infortunios não/ tinhão senão 
,dado principio: os seus esforços fo ... 

. rao baldados. Em vão dividia dle a 
:sua frota, e as suas tropas em dua's es-

- quadras , esperando ter mais fortuna 
nas emprezas-;- que meditava: huma 

· ataca Portó 1\.i'co donde foi obrigado 
a fugir vergonhusame\)te ·; e a outra., 
que tentava surprehender S. Jorge de 
Mina, em Africa he rambem r'epellida..-
Huma rnolestia contagiosa se descobre · 
a bordo da sua frota, a flor do exer-
cito , e das egui-pa gens foi in fes.tada, 
e quasi toda pereceo , e o Almiranté 
Henrick foi h uma das · primeiras vi-
ctirrp!s do c;:ontagio. Cançados, c até 
desgostados ct•a o.ccupa~ão ·d~ pii:aras 7 

' 
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os que sobrevivem, arnotin~o--se, ~ 
constrangem os seus Officiaes a fazer 
fotcsa de véla para Hollanda. 
_ Taes farão as desgraças, que as~ 
signalárão na Africa, Arneríca, e Euq 
ropa os princípios da guerra do Bra-
zil, que tanto opprirnio os 'vencidos:; 
como os vencedores. 

O Rei de Hespanha querendo re· 
numerar o zelo que tinha patenteado 
a Nobreza Portugueza nesta occasião 
.importante , torna hcredit:~ríos por 11U-
ma geração todos os lugares , pen-
sões , e dignidades que os Fidalgo~ 
possui2o da Corôa ; graça que se es-
_tencleo com justiça sobre tocfos aquel., 
les, que rin hao participado da expe., 
.díção de S. Salvador. 

Segundo os ~istoriadores Hes~ 
panhoes es ta mercê Real excedia em 
li bera lidade tudo o que neste gene· 
ro tinl\2o imaginado os Reis de Por-
tugd ; - orém os Historiografos Por .. 
tuguezes admit.tindo a munificencia 
de Filip e IV., obs·ervão que não 
fo.i ás clcspezas da sua Corôa here~ 
~itaria qlle este MonHrcha fez csra 
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generosidade ., como se efie tivesse 

i, rcsenti~o que ; ~<_mugal ·' usurpado 
or seu avô, lua subtral11r-se áo seu. 
ominio. (a) . 

. ' 

'rei Mó rí:t. 
' • I. 

(a) Faria e Souz. Epitom. de las Histor: 
Portugúei. Pari. IV. cáp. ~. Meneies; Por-
tug • .ltestaurado , Tom. I• Liv. 11. pag. so~ 
~giç . de: lÓ]~· 
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Desçontentament() dos H()l/andtzes po; 
· . cau.sa da guerra-_do Brazil. 

A :R:EsTAUR~ÇA~ d·~ . S. Salv~dor ,. e'
1 

ps emprezas . infelizes clo Almiránre 
Walduín<:i Benrick \ descorçoárão os 
Holla,ndezes; renovíü::ão-se pórisso com 
:mais força ewrtodas as Próvincias Uni~ 
d~s_,, o~\ a.çg;~~e_::ros oppos.t.~s: ao prin~ 
~1p10 a orma·çao das lndras OcCJden-
tães.- Aqy~fles ·\llesmos que hnhão â-
po~ado· dré· proj:ecl'o, con'cordárão en-
tão . -::J~e . qu~·n~O , ... mais ,ápart_adas fos~ 
fa(;!ra. . as exp'e&r~oes ~ tanto ,menGS oi 

:\ 
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soldados respeitarião a authoi:'idade 'dà 
~erropoli; e dos chefes. A perdé! 
Cle S. Salvador foi atrribuida mais á 
~ndisciplirta da guarnição ·, . doque aos 

~
esforços' e superioridade -dos exerci-
os CatholicQS: (a) qüando esras tro.j 
as , . gue tinhão fugido da armada de 
. Fadrigue para escapar a novas des~ 

graças , .appat•ecêrâo de novo em Ho.J..o 
landa , huma indigrla~ão g€ral se pa_. 

F 2 
,• 

. 
(a j . l\1uitas causa$ cohcorr<?rlio para a rei.: 

-~ama.;ão da Ba hia , estrangeiros mercenarios 
mais ·attentos ao soldo que ao credito come;; 
çando ,a · experirrientar em ~itío apertado~ fal;. 
ta de viveres, que m ais pocüão fazer doque 
rende r-se ·? ~s Rol I andêzes , que ficá rã o pel:. 
ilet rados do teríor cóni á vista da t squadrà 
Cat holica , em tamanho ass i lto sem nenhu• 
tna esperança de soccorros ~ que outra 'couíà 
podião ef pe.rar senão preferir á reputação , à 
que não aspir:tv~o, as vidas expostas ao exl. 
tremo perigo ? ·Tambem entrou a lavrar enl. 
t re elles a discordia. ; e de'suhiáo (que h e 
mui confo rme ao natural dos homens) que'-
rendo huns já no derradeiro lance entregar'-
5\! , e outros insist indo a que se combatesse 
se m dar lug:ir ao sobrésalto ,· m·orre-riclo ·, ·s~ · 
fo sse predso, com a espada oa mão ; prc:vaol 
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tenteoú ·emi todos,. e HleS Iançá·rad el'lJ 
rost-o- o tel' deshonrado as• P1'0vincias 
P Bid,as coin, a ·sua éondl:ic-ta ,. e mel'e· 
€ido o desprezo dos seus inimigos . 
. · Estes n~veze·s occasionárã(i) em to• 
da à Hollanda hum-descontent-amento 
t ão . geral, que o povo teve cuidado 
de fazer reb~ntar, pa-ra adverti-r os- seus 
chefes de qu€ era-necessario· reme.diar 
i>s males de Estado .. Huma viva di s.~ 
cordia- ameaçou de aniquilar a Com-
panhia Occidental, e talvez mesmo o 
partido, que desejava a paz teria sa~ 
~rificado a maior par_te dos proj:ectos 

leceo á- opinião- dest-es. o partida do~ primei· 
_ros , e com prudente co.ns~: l ho resolv~rã o 01 
ltabos do exercito considerar a fórma-. mai3-a· 

· E;ertada c-om q.ue capitu~aria a Cidade : m~l 
~.lllltn se atreyerá a negá~ apezar desta$ cou· 
gas nã menos a pr~der.~c1a que o esfdrc;o dos 
P.ortug~ezes, e Cas-t~ l·har:J<lf, assim dos G-~ 1 
.nevaes a,omo d.o .~ soldados\ unidos tão oon· 
formémente para. conseguirem huma vict oria 
,lão appraud.ida da<$ Nagões E~tranhas , . e que 
mereceo a.' ) iberalidade de Filippe, g.ue o Au· 
~hor. já ponderou devida remunera 'ião ao u• 
lo e valor • . q~e tinha patenteado sobre tuM 
p._ No~re4_a· Pott.~guez.a- ! . , 

/ 
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~e ;ambição, e glmia f9rmados hGs 
,Conselhos da ·Republica, se Frederi-
FO H enrique de Nassau , que succedê~ ra a seu ir;fllão Maurióo, não se mos-:-
~rasse fiel ás vistas da sua família op~ 
ondo-se ao systema pacifim. 

· A guei-ra marit·ima off-erecia a-
ém disso f{)rtunas tao vantajosas ao~ 
ventureiros, ·e armadores, que a po-
itiéa dos Príncipes de-Orange não po-
ia dei:x:ar de prevalecer. .Os Hollan-
ezes fóra do alcance de tornar a pôr 
o ma·r novas frotas capazes de ata-
ar praça a:Jgmna importante do Bra-
il , continuárão a ·infestar as costas 

Fom pequeFJas ·esquadras , que ainda-
RUe nao ·praticassem ernprezas de Jus.,.. 
Frc, perturbavao ·O comrnercio de Hes-
panha ., e perseguia.o ·os seus navios até 
pebaitX:o d~ artilher:ia das fortalezas, · 
'e esquivando-se a acçóes decisivas. Es:.. 

' tas incursées maritirnas leva vão o com-
hnercio dos -clous Reinos á sua ultima 
ruína, e nenhum navio mercante p.o.,.. 
dia sem risco .v-isitar as paragens do 
Erazi I. 

/J Conselho _de Portugal_ r:ogoJ.J.: 
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~o Rei' ·EJUê com 'huma força nav,al 
:~: espeitavel a~segurasse a.navegação do 
çómmercio Portuguez; 'entregue sem 
defeza il con.trarios, que tonge de -sç 
'iesanimàrem , parecia terem desistido 
por algl.)m t~mpp da sua conquista, 
para prepararem huma invasão mais 
formidavel ,que a primeira ; porém o 
Ministro Hespanl10l n&o tornava mui-
to interesse nos negoçios do Brazil ; 
depois• de· ter recobrado a Bahia , ti-
nha de novo .cabido na sua apathia ha, 
b itual, sem cuidar em pr~serv·ar a co1 
Jonia. As per-dqs marítimas repetidas 
~espertárã~ o sei.) clesas~ocego , e de-
J ib.erou sob r~ O$~ meios de reprimir a 
audacia çl<'l$ arrnaçlores de Hol'landa. 
Era indisp~ns3 vel 1mma· forra naval , 

I \ ,..J ~ 

e propoz-s.e a questao de saber, aonde 
oeveria ser construída' e esquipada a 
nova frota~ , 

E..rp Hespanha, e Portpgal todo~ 
os provimentos se achavão promptos 
~ no Bra\ ~1, oq nas mais colonias Hes 
panholas , era em abundancia a me 
Jho r madeira de consrrucção, e com . 
#t '!~Fivid~dé , os estaleiros da Am~~~~ . . 
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.. ta · 'Pocliâo· supprir a indigerrcia, que 

delles havia na Europa. A questão fi.-
mu indecisa , e os Ministros jnlg~
rão ter enchido os seus .deveres, pot-

. <JUe tinh~o top.1ado nas ·suas çonsiclera-
. çóes .huma illflt~ria importavte. (a) A-s 
representações dos Conselheiros Portu-

. guezes, farão baldadas para o Esla-
.do , ~ ~os. a-rmadores da Holfanda· cor-
rêrão hvremeqte os mares tia Amed-

.d com esquadras mais, .ou menos nu-
;IDerosas ~ que o augmento 9as suas f\ ... 
..qoezas a p!,!.nhlíp em ~sqd0 qe esqui-
:par. 

-
(a) Todas estas deliberac;óes fic:íráo inq-' 

;teis servindo.'m.ais de conselho que de reme-
~ío. Resolv'êráo com zelo·, - qu~ '.se . formass.e 

<jli!U ~eguraf)ça dpquellds pr.aças , e S!Jal frg: 
tas armada · convenien~e , pareceo a h uns ., . 
que ., por se ac41dir com ma.is ..hrt~»e exp.e-
dient ~, .e m~nqs de~peza, se ,fizesse em Por-
_tuga l ou em ca,tellll. a ,out.ros agradou mais, 
que fosse no . Bpzil ,em razão da -abundaocia 
das madeiràs , porém como sem a prompt.a 
,execuçáo riada aproveitao bon-s parecere~ tu-
do deixou a froxidáo do Governo de Ca·s-
~ella á . descriçáo da fortuna , dando causa Fe~ 
la sua irresoluc;áo ao máo socc;esso das _~:w~ 

.~s! ,sue d~pois a(;Onteçêr.ãQ., . , ' 
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Fiiippe IV. imaginm~ ~em dJ.;Jv~ 

çla, que 'bastava enviai' a S; Salvader 
bum riovo Governador recommenda-

. yel oomo 'homem de Estado -. 'e COIUO 
ç;ener,al ; juri'tando a huma e'xtremada 
prudencia, hum meri~o mereci-do. Es-
colheo porisso Díogo Luiz de Oliv:ei-
ra, (a) que fizera a guerra na Flanclr~ 
com distincção , e occupado successi-
yamen-te múito~ lugares· importantes. 
~ogoque tornou tposse , teve a comba-
1er hum it~1migo, co~tra o qual a ra-
, ctlca' militar' . e ' os recúrso~ da politf. 
ca erão in fructuoscs. 

'façanTuiS Impaciente de fazer esquecer a sua 
il~ Almi· yergpnhosa te tativa contra Espin t0 
rafltc Pe· Santq , p Almír~qte Pt;tr~d f!pp:lre~je 
!,;4~ repentioarnent~ 1.na Bahia em 1627, 

·com a intenção de tomar dezeseis na-
. ~ . . . 

• . "t ) '1. • • • • -~ 

(a) Diogo Luiz de Ç)liv~tira, nom~3do 
para s~cceder no governo 'a ·o. Franc'isc,o R o~ 
lim de ~cura ; éra 'Fiçlal'g0 ·mui aistíncto ·, 
fllhu de João ·mend'es de' Olive'ir;;~ mui accre~ 
~itado , em ~landre~ com _ singu~lar drsciplin{l 
~ postos diversos , que por largos annos ~e1·~ 
empenhára com valor. e boa experiencia d~ 
~q1·e~nb PoliN9~ · · · ',j 
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vios carregados ' que fundeavão no 
porto ; porém já o novo Governador 
General tin-ha cuidado na sua segura·n·-
ça, situando-os debaixo da protecção 
dos .fortes, e guarnecendo de tropas' , 
e arrilheria os quatro maiores n;;vios. 
Não acredit~ndo mesmo estas precau~ 
ções StJfficienres, pôz em bateria so-
bre diversos pontos quarenta e duas 
peças de grosso callbre para bater a 
~rmada Hollandeza se se atrevesse a 
ataca-l0s ; mas nada pôde suster a te-
meridade do Almirante Petrid ; em 
vão sopra o vento das margens ; (((! .. 
trid gaj1ha o vento, e merte o set(na.-
vio atravéz do terrível fogo das bate-
rias ftuctuantes inimigas. 

Em huma posição tão perigos_a na 
apparencia , nenhum navio da sua es-
quadra póde vir em seu soccorro; más 
por outro lado, Q~ Portug~ezes nã~ 
~podei)) atirar sobre ePe' seja dos for..-
tes, o~ das margens sem se maltratar 
'Í:"em a · si prop!iios: vem-se conHr.a~
gidos a diminuir, e mesmo suspender 
·J? ~eu fQ.g.q, para não metrerem a pi-
~uc os seus mesmos navios. Petrid a-

\ 
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t.proveitando-se desta inercia de mat1~~ 
-bra, mctte no fundo h uma das bate-
-'-T Í<1s fl.uctuant·es, obriga as outras a a-
h<!ixar as bandeiras., e .reduz sem re--
,scis:;cncia os doze navios carregados; 
·manda depois ás suas equipagens -que 
.:se lançassem .nas cano€!~ para vir ~or
. .tar os cabos dos navios inimigos que 
.tomára. (a) · 

· Easoherbecido pela sua .conquis,.. 
1:a, o · Almirante Ho!landez não se 
~oube .conter~ nos· limites da modera-
-ção ;1ecessaria aos ,mesmos ·succe~sbs do 
~trevimento., e ainclaqqe o seu navio 
.P ... lmirante ·rivess.e soffrido muüo na 
.acçao , quiz bat<)r mais de pe-rto a p11aia1 

e não tardou muho que não encaU1a~
é'Se 'T-lQUCO dista•rnte dos-r for.tes.- De am·. 

I f' I 

, I 
- ,. ..... 1 

;( -a~ O Author se.-guio aqui bem nq n.u· 
m6-fO destas embarcacóes a Brito F-rêíre ~ -e 

'Róc ha Pitta, e despr~z~u ~ que, com -gràv.i1-
·'5imo -err escrev.eo 'joâo de la Et , Dctcl'l· 
-epti.o Amer'c.,e, Liv. XV. cap . z~. Author Hal· 
.:IRnd('z, q 1e .augmentou mai s dez, accre~· 
~enta,ndo que erão náos de guerra sendo tó· 
-das mercantes .~arr~:_gados de caixas de as~u.· 
'lJar. ~ · · · • ' · 
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t_~s as partes são incriv~isosesforçÓs, 
Jiuns para salvarem o navio, e os on-
"tr.os para o. destruirem; a mesma noi..,. 
ié não põe termo . a esta obstina~~o. 
Forcado em fim a abandonar ·o seu 
11avY~, qtiasi dcstrui~o , Petr fd o en:-
trega ás éhammas, e faz embarcêlr ar; 
suas ~guipa,gens no navio Vice-AJmi ... 
pnte da esc.1uadra. O fogo de arti!hc-
.rja dos fortes, e das margens he di-
rigido -rto mesmo momento sobre este 
navio por ordem do Governador Por-
_tuguez, que observára o movimento 
.das chalupas; e -ou fosse pdo cffciro 
.das balas , ou por algum acidetHe, 
.pega o fogo na polvora, o navio sal.,. 
,ta, e nesta terrível expulsão perecetn 
mais de trezentçs Hollande.zes ; ps 
.seus C;:Jdaveres mutilados .cobrem as 
bordas da Bahia.· · . . . 
. . . Petrid q~e se ~mbard.ra ,-p~ c.ha-
·lnpa do navio Almirante, dirigia o 
,combat<':, e tt:anspórtfldo de furor, ju-
!~ :Vingàr ·os :.seus compatriotas . .. Põ11 
,em segurança os navios, que tão glo-
riosamente tomára' escolhe os melho-
.,:es rara augmef:!lar a SH~ tr.ota_, e q':fi--: 

/ ,. 
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'111a .o resto. Durante mais de ·hum me~ 
'leva a dessolação, e espanto nesta vas,.. 
ta Bahia ., que elle dorrüna como im-
ylacavel vcnc.e~or. . . · 

·Torna aln depms de ter ·do cru-
2ar ao St1i , para se apoãerar de gua-
'tro navios_, _ que 't'emontavão hum' dos 
rios d0 .Recnt)cayo; empreza perigo-
''83 , poisqtle est'es ·navios , tendo já 
·chegacl,o a 'duas leg0as da embocadu-
Ta do r-io, ·parecia ~sta1'em a <:ober,. 
'to da esquadra Hollandeza: mas Pe-
'trid, apezar do fogo da mosgueteri.a , 
-e metra1·ha , ql!e partia das duas mar:. 
gens ;oppostas ., apossou-se cle hum des-
tes nav·ios ,, assirocome> de grande par,-
te da carga dos outros tres. Na acçao 
provocada por esta 1ncursao inexpera-
\la; o 'brav-o ·Padilha , que matára o 
General Vandort, (a) foi ferido mo-r-
1:a ·lmé~te por hum soJd,açlo de marinhil 
Hoilan-dez. · ' 

RRpto do1 · . Pe id depois desta ac~'áo deo 
. aa/iõo do á él d R' d ' ~ ~ v a o · econcavo, on e se conser-f-U..,xtco, 'f • · 

· (a) Liv. XÍX:. pag. 4·J~ ..... 
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v.eu muito te!mpo a mernoria das suas 
dev:mações, e da ,sua feliz temerida-
de. Por hum destes acases singulares, 
q.ue par~ce lho apparelhava _a f0rruna 
por premi.o do S@U valor , huma por.-
çâo· d0s mais preciosos r besouros· da 
HespanJ1a cahio subitamente nas su.as 
mãos, não longe dos mesmos marli!~ 
onde rryunfára : erão os galiões do 
Mexico 1· commandados por João· dé 
Be11av:ides:, e gue carregados de pi.as-
~ras ,. e barras de ouro,. e prata nave-
gavão para. Cad-ix.. P~trid appe;;cebe-
es, inv:esre-os·,· e rende-os com tanta 
ventura, como ousàdia. · Est·e d.cspojo·, 
o mais rico que jáma~ se tm.po._u no 
mar,. v::llco á Moll?nda mais de g.uin-
ze milhões tornezes , que juntos' aos 
procàucros de tantas outras. r~ercado-

. rias ,, cobrír·ao·, e mesmo exc.edêrâo to• 
das as perdas, ~ despezas ~a Compa-
~hi<t Occidental. Viü-se ella então em 
esrad{il de emprestar grand's sommas 
aos Estados Geraes, e de recobrar os 
seus rrojectps de conquistél.· 
, O roubo violento dos galeões do 
Me:x;iGo ,. era . hwma perda irreparave~ 
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para a Hespanha, e na mesma Côrf~ 
t'le Filippe IV., não seanteviâosenâO' 
l1tuua ser.le ~e infortunios para o com. 
mercio, e gloria c!a nação. O syste· 
111a ·menistedal não pervaleceo ineoos, 
e emprcgárâo-se ainda mais frouxa~ 
mente dos' interesses, e defeza da A.:. 
1uerica Portugueza. 

As suas Províncias dó Norte ti· 
nhão. particip;~do o perigo commum i 
e a Ilha de Fernando de Noronha, 
situada a oitt;nta legoas do Recife, 
não acaba de se sulnrahi r á's emprc-
zas do famoso' Cornelio Jol í appelJi..; 
dado Perna de páo, senão pelos au-
xiliós chegados de Per"nambuco em se-· 
te na v i os ligeiro~ , comn'randados por 
R:odrigó Colnza. Duas vezes os Hol-
lc.ndezes rinhão atacado o forte do 
Seará' e outr-as tantas Martim Soares 
·os tinha redw.çado com perda. 

S.iruação No Maranhão e Gram-Pará as· 
~:~~:.~::a~: ?i~se!1s~êes interior;s offereci.ão 'a3~ 
ll'lm·onlziío, lnllmgos de Portugal a contlnuaçao 
c do Gram- dos seus successos prosperas. Em ]u.;. 
Pará. gar de sol~qos ,. tinha-se visto che:-

gar a 8.· Lu·z do Maraahão hum fe: 
. ' 
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·ó'!'Çó' d.e Missionatios Capuchinhos 7i 
ebaix:o da conduc;ta de Christovão de· 
isboa, Visit ad0r, e Cómnü ssario d;r 
nquisi ç5o. Lisbóa trazia hurri Decre .... 
o Real que d12spojava os colmJbs do~· 
eus privilegias sobre os lndies allia ... 
os ' vis-toque' fóra o rrome_, estes 
esgraçados não' tinhao nà realidad~ 
utra coadição doque a de escravo. ; 

Os plantádtm~s do Maranhão não 
ssenürão senão pelo t<?mor do poder 
>cclesi'astico ;· mas. os de Belem zom 
. árão do D@creto, e do Commissa d 
nquisidor.,Lisboa excommungou qual 

Efue'r , que não 0bstante o Decreto , 
conse rvasg~ administra ções , isto he 
doações de Imlios. A ppdlárâo os co-
lonos para- o Rei, aHeganti.o que ti..o 
n hão conquistado o paiz ,, e que não 
podião conserva-lo_senã<:> fazendo tra .... 
ba lhar por dles os nar.t.uae~. -Lisboa. 
era Franciscan~ , e por· conseguencia; 
opposto· aos Nlonges de S. Domingos, 
que desde a sua origem 'i se tinhâo de..:.. 
d arado defensore~ dos Indios, e por 
esta causa cecleo ás representações dos 
plantadores de Bfúem , .. qt!le · pr0seguh 
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.rã o a · ópprimir os Indígenas : pe1o~ 
mesmos motivos recusárão aos Jesuj.;. 
tas a lice·nça ae fundar hum Conv en-
to nás suas muralhas. Nada já fazia 
sombra aos colonos, nem lhes causa- . 
va mais inquietação, doque Õ syste-
ma desres Religiosos em favcr dos 
Br~nileiros. Lisboa temlo assim ga- .. 
nhado a confiança dos hâbitanres c!e 
Belem; aprov'eita-se das suas boas dis- ., 
posições, e dos seus conselhos para 

~
econhccér . primeir~ o p~iz , e fa~er 
xplorar o rro dos 'I ocantms pelos Ca· 
'uchinhos Missionarios. . ·., .1 

Neste inrervallo, hum destaca· 
mento d~ d!lz~ntos Hollandezes e:he-· 
gou á mnbo€adura d0 rio Cumpa; que 
seus compatriotas tinhão já freq.uen- .1 
tado. Espalhou-~e o terror em Beie·rn , 
e recorrêrão a Teixeira; que reç;ente· · 
mcme se assignalá-ra na defeza destas 
nova~ possessões. Teixeira não des-
mentia a expectaçao dos seus compa-
triotas~ ao contrario expulsou os Hol.: 
landezes, perseguindo-os até ao rio 
Filippe e destruindo os seus i.ntr.in-r , , 
cheirament os , 1 e <irmazens ,; mas o . . . . 
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Qram-Par-á estava ainda mais -exposto 
as crueldades de .Maciel' dogue aos 
designios ho<>tis dos Hollandezes • 
. · Este feroz Commandante não se ·Cru'tlJtitftt 
çansava de fazet· guerra de e,x termi.:.. de Ma~ief~ 
paçâo aos de~av entur:J. cl os Indios : per.. · 
5~guio com barbandade igual os ai- ···· ... ' 
~ i.~i_d o s, e os -. ini p1 i go~, os Ind i_os pa-
cdiws ., e os revoltados. Debaixo do 
pretexto de novo .projecto de suble-

. ração da parte dos Tupinambas, pren-
~eo vinte e quatro dos seus chefes, e 
1 o mesmo dia , e hora -m~ ndou•l)S . 
ortar em peda~os pelos Tapuyas , seus : 
d versa rios impl~ca v eis ,. ser v i f) do-se ·· 
ssim do ,odio que entre si n_utrião . 
s Brazileiros para os Sltbjugar, e de~ 
truir. . . · J 

. Por muito insensíveis que os co~ 
onos de Bel em .se inostrassem á_s des-. 
enturas dos Incl ig~·n a s, esta acção :.J-

roz de M aciel os horrorisou ; e ~em 
il. chegadil de Manoel. de Sousa d'Eça, 
8Ue o veio render no governo da co-
lon ia , talvez n?o tivesse escapado aos 
justos effe itos da indignação geral. 
J.v.lanoel de Sousa tinha servido COlll, 
I --'• • .. 

l'OMO Ill. G · 
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distincçao ·nestcrs novas cot~ufsta~· , ' ~ 
a~· sua vinda causou humá alegria uni~ 
versa I.' 

: 'e6rld~tcra Elle acted'itou , côrii'0 o seu pre~ 
dPP"'1·' ·.,,~a· decessor ·gúe a cole-nia üão podia 
dos Porw~· ' · . c 
cuc~;cs.• prosperar Sem estraVE)S ; 11:!::15 preie-
~ · rio constanterne~1te, para os tér, as 

vias do commeréib, e as traças' pol i-
ticas i á' v!olencia abei·tà.· Teixeira, 
empregado' nestas ex-pedições, fez-se· 
acompahha.r pelo Irmão Ch'ristovão de 
s, José, r.ft-uontou· o rio das· Âmazo· 

. nas ~fn t629- ,. a-t@ hurb· dos csrabefe-
cim.en-tós' dos Ta pu yas·, e soubê de!• 
les· que tt'àtcav.ão ce'm húina nàçâo pc• 
pulosa. esta~deGid'a sobre as· margens 
do rio· íT:apajoZ\, gue'-.. toràa ·o nome 
dos Indios que .o habir,ão _,~ e achóu cs.J 

· ta trinú de Tap r~s: eíri hurri lugar, 
t]_Ue a· btdleza· dos bósqt'les, . e àas a• 
guas torrtavâo deliciosó-;- A'' primeira 
vis~ julgou falsamente, q)Je esta mui· 
ridao de Iftdios déviâo os seus primei• 
ros progrcssbs na civili'&ãçâJo as rela~ 
~ões dé 'commercio ,· que tinhâo <tbm 
as possessões Hcspanhofas. Trbuxe es· 
teiras engenhosamente trabalhadas, e 

. ' 
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outros objectos ao uso dos Tapuyas; · 
e de hum gosto notavel. . Comtudo a 
sua expedição naó foi n:iareaâa por al.: 
gum excesso~ . . , · 

Nó emtánto os Hollandezes, se- Segrt.íiJa 
hores do mar, e ricos corri os des- exp~diÇ'ã" 
ojos da Amedca Hespanho.la ;· n\edi!. 1-Iol/aqdez_a_ 
avão novas CGnqtíistas no Braúi. À ~~~,r~t I! 
estauração da ~ompanhia Oeoiden- raz' • 
~al, soceg::mdo os espíritos, JUntavà 
as esperanps hum s.uccesso briHwnté, 
á não se deliberava nos <!::o'Me-~hes cl':i 
epub lita, se se devia iFJvadi1rde -no_. 

o a America Portugueza; e a este 
·espeito ha-via só hi:Jrna unica opini-ão, 
1tim só voto ; e o pbn~o, que se de-
atia, era sóment'e o determi nat-se; que 
onto dever-ia ser o alvo cios pi"imei~ 
os ata_ques. 

Dirigir novamente os tiros á Ca• 
ital do Bratil teria sido hum passo 

'mpolitico : o espírito nacional dos 
ortuguezcs tiriha-se ali i d~senvol vi· 

do com graÃdes -vantagens, · é já se 

~
ão podia . contar com o apo!o dos ne-

gros, e do~ Judeos, que tinhão co-
ardeme-nt:e- abasdonado. A Pro'V·inci-a 

G 2 
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· l;le Pernambuco , pela sua varrta jos~ 

posição .,. e riqueza , at trahio mutua., 
~Dente as attenções eles a v idos Ba ta~ 
vos. As suas epseadas , e portos nu-
rperosos ; sirüados no oitavo gráo de 
]atitude Meridional-, erâo aOine t<an-
tos ·abrigos donde · es armadores de 
Holl_anda pediâo dar á véla papa in· 
tercêpta_r (i)_S ga!iões das• lndias.-
- Ç.onfon11e os indicias positivos, 

ps _accionistas da Cempanhia Occiden-
tal-avaliavão em dous miJ h C es an nua· 
es _os 1ucrosig:U e de Ohnda t-irariâo; 
;Af,; e ~av?o-se ahi cada ari no· cr.:nt.o c 
fi -naoen ta -H a v~os carregados-de as·sl'lcar. 
F oi por isso para Pemambuw que se 
diFig.irâo .as vis tas das Províncias Uni-
-~as .. · Huma armqda de s·essenra vélas 
se r sgtolipou em pouco teD;J pO nos dif· 
fer~tlt ~S ,pb n os da H oJ.)anda ; e a fim 
de obf.ir;., cem o- maio r segredo a tUI" 

d .J A .J p e I ~ao, e o seu e:x;copo , ·p.r,ecaverao· 
. ..s_e div'idind0. a annad~ em peguenaí 
~sguad _ -:1s ,, q_ue panírão separadamen· 

- te .p~ ra se (~UJj irem np'1<"2?bo-Verde.í 
_ Não obsrant(t o 'verdadei-ro él csti• 

1~~ _cio <_1 rmarnent0. nã~ pôde escapad 
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Vrgil1:1ncia da Infanta D. Isabel ; 'Gover~ : · .. '?' 
nad ora dos Pai?es-Baixos. Segunda-vez 
'advertia esta Prince'la á Côrte de Ma-
drid, assegurando-a de que Pernam- ,• . t 
buco era ·a Província ameaçad·a. O mi.-
nisteri6 Hesp::tnhol expedia aviso a 

IOiogo rle Oliveira, com ordem -de 
provêr ao mesqw tempo a seguran-
ça de Olinda , c de S. ·Salvador. Em' 
consequencia desre· aviso, o Governa-
1dor Gener.al fez . partir á, pressa Pedro 
Corrêa -da 'Gama, para i·r fazer adian.-
tar as obras que devião proteger a Ca-
pital de Pernambuco ; porém os tra-
balh0s av::tnçàvão vagarosamente_, e 
fOm·huma negligenci-a, qu_~ se ad.equa-ra ao caracter do povo' a . sua me·re-

ulidade relativameflte ao ·r-isco que 
,_, b d I -' cornao, c s0 re tu o 1éJ pcrsu<lssao em 

uc estavão de que se os HoJ!andczes 
) tihão ata,qr Pernambuco , nada ,lhes 
esisti ~ia. · 
· A -presença dE; M.athias de AI- MatMo.c 
buquerq ue ~ (a) mandado pela' Corte de· d' AlbuqucP.. 

' ·'(a) ·'i\1athias do, Alhuquerq.ue, que havia 
~overnado o .EraziL) efa ·pe5soa e1n ·c:Iuem cvu-;-
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'~e ~etJ de· H espanha, com hum commando· su~ 
.fcntle: ~ penior, não occasionou mu-dança nas 
.f'rovwct(l disposições do povo··de Pernambuco, 
de Pernam- E h · . , . ] d. /J.Úco. ste seu or , que Jél' t111; 1a uas; vezes 
w . ' • no Brazi'l commandado çom diS?tinc., 

çâo ·, conhecia a arte da guerra, ai n-
daquc o cara~ter do seu espi·t:ito () 
levasse mais a empregar o art·ificio, 
qq que a força abert?<; elle possu ia· 
tarnbem in;111.10F1SOS Glomi-r1ios na Capi~ · 
~ania de Pernambuco,, doa~ão de sel.l·: 
irmão Duarte: pessoa alguma pode-
ria •por tanto ÍHteressar-se ~atlto a de, 
fende-la. 

Ei?{as rdl~ões. tinh~Ç> ~em cluvi-
' da deterrninaclo. a escol·ha de O li va res, 

aindaqne os Historiad.ores Portwgue-
zes enf1:1re.cidos c~mtra este home;n, 
~ animado.s em denegrir a memoria 

·'· 
--~------~~------------------ · 

c~rríã exper'iencii;s , e . g'u'~lidades i.mpnrtan~ 
~es . ~ ~ rev. tr nir ' nossa d~fen a ; por esr·as ra-
zões veib acudir com brevida:tle ~quel l a •Ca.pita· 
h ia , ~~s com soccorro-s mui des iguaes: su·J~ 
~mprezas t odavia forão igliae s ao grande co n~ 
cr:ito q.u.e tinha adquirido • . V_eja-se Cas.triot~ 
Í.u~it. Liv. 'III. Rocha Pitta, Julio d~ ~l~~i. 
~9 e .Ca.sJfO,, , d.~ 111. ç_Ledc~ · ~~~ 
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q-eS t-e Mi-nistro in·habil ·, .. at:.tribuem a 
intenções perv.ersas~ , e .mesmo crimi-
nosas, as faltas da sua apertada poli,.. 
tica , .e pejt'tenclem que exc-itado do de.,. 
~ejo secreto de enfraquecer gradual.,. 
ruen-tc Portugal,, e as sua-s ,possessões · 
da America, não enviou cle pr-oposi-
to q.o Brazi.l senão auxílios rnome$-
neos; ou insufficientes. 

Segundo os seus numerosos de;. , 
tr.actores, Olivares· n~o podendo ne-
gar os signaes de hnm interesse ap.-
parente ~ ProvÍf1cÍa enrâo ameaçada ,, ~ 
jhe concede0 alguns soccorros , po,.. 
rém tão fracos, que outro qualquer, 
menos itHeressado na sua defeza, e me-r 
iJOS ambicioso doque Mathiéls, recu-
saria hmua ,comrnissão tão d·i fficil , 
e deli:caqa ; .porém .se soccorros mais 
efficazes m'âo na.vegãvâo para Pern~ni
buco , .não devernos applicar e~ta faL.-
•ta a motivos menos -·reaes, e tao de-
ploraveis. Quem não 8abe o quanto 
o Ministetlio Hespanhol perdê'ra o 
seu antigo rigor, e quantos recmrsos 
lhe fa'ltavão em todos os genercs? Er11 
f _,perda qa grande· a_rmada de D. Ef!;.. 

' ' . . 

·, 
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rlrique, e a#· dos gdlióes do Meiico 
·para serem reparadas em tâo pouc() 
tempo? Emquanto a AJbuquer<lue, se 
·o desejo de comrmndar em chefe na() 
de);perrasse a 8Ua amb i çãe> , não teria 
-elle corrido riseo re~istindo ás vonta~ 
des do imperioso Olivarrs, q~e col~ 
-locado junt·o do Throno exercia a su-
prema authoridade? 
· Tinha elle dado á véla do Té-
jo, no .mez deOuruhrodeT629, com 
-l1t1ma só caravda, (a) algumas muni-
çoe~; de guerra, e hum pequeno numero 
·de soldados, porém honrado com o 
.especioso titulo ele ·com mandante em 
·ehefe de muitas Provincias, onde exer-
ceria hullla authoridade ind ependente 
do Governador General. Depois de hn· 
ma feliz navegação desembarca· Ma· 
thias no Reei fe, especie de arreb<llde no 
-porto de Olindá , (b) hurna das Ci-

(a) VHtha acompan itadtL do~ duas 'ourrai 
car avelas, em que leva vão muniç·ót!S p~rra ou. 
lras, praças do Estado os Capitães Diogo de 
,ll.vllla J::dancurt, e Gil Coel,ho de Car.~alho, 
llrt~o Freire, Liv. l.V .. num. p6. 

é b ) O dta dett.e desemba~q ue for a 19- du 
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ôad~s mais opulenrns do Brazil, mas 
poucà su5cept i v e I rl .e ser regu larinen-
te fortificada por causa do seu terreno 

'desigual. 
O Convento dos Benedictinos, Estndo Ja 

-situado junte> das margens, poderia só c,~,de de 
defeAder os aproche~; porque os for- Ol~t~da. 
tes da Baretta ,, S. Francisco, e S. 
Jorge não pod·iâo nem proteger a Ci-
·dade , nem serem protegidos. Sobre 
!hum pequeno isthmo, formado ao Sul 
·pelo rio Beberibi , . no porto de Vara-
douro, se tinha elevado ourra Cida-
de chamada Santo Antonio do- Reei~ 
fe, ahi construída, porque o -mar ti-
nha penetrado huma enseada entre es-
te recife de arê~, e O tlt!'O r:ecife de 
r0chedo. Era a mesma Cida-de que 
!La ncsster tomou, e que segundo a sua 
.situJcâo chamou Cidàde Baixa. Albu-
quen}ue achou todos os fortes desman-

. ~-·--------------

Outubrn. Achou oa ra d.:fend~r a Província cen-
to e trint a ~ol dados par.o~ , nas tre·s Co,mpa• 
Jlhlas cio• Cdpitáe~ André Pereira Temndo, 
;Mdrtim r~u.:Jra da Camo::ra, e Francisço T~
\'iltlls. 
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telado·s, poucas -armas, c niAguelt1 ef.\1 
.estado de as tomar; a artilheria .inu-
ú]isad-a p.or faltá · de trem, carretas, 
e artilheiros; o Cornmandanre Cor, 
t·ê.a da Gama fazendo lentamente obras 
insuff.icientes, e nao tendo mais ,do. 
-qu.e lmrna guarniçã-o .de centó e cin~ 
(coe.Juta Jwmens de tropas reg:UJ.a.res. 

Ha;via quasi quarenta ann~s, que 
.hum cnvi~do de Filippe H., enc~rre
gado do exame .dos estabelecimentos 
J:lo Brazil, julgandQ quant.o ~ra essen-
cial pôr a Cidade de Olinda em esta· 
no de defeza ·' tinha apresenrado ao 
Rei humumemoria pobre cste.objecto ~ 
:mas rwm as r-€presentaçóes dest.e a gen-
le ~ nem a deshonnosa aggressão de 
Lancaster tinhâo ainda podido deci-
,pir a Côrte d,._e Jv1ad.rid a proteger 
()linda com fortificações respeirav<i!is. 
O ,risc;o ·Ja.ão era pe,r-seriltido senão por 
~mm pequeno numero de co'lonos pers-
:pic::tz.es, e sabios ; .a maior parte dos 
JJabitaA.tes empregados no commcrcio, 
fih.rgulhados nas delicias de líuma lon-
,ga occiosidade, e em h uma especic de 
1ethargo ~ que os a,contécimen.tos -~~ 

\ 
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~ahia tornavão ineXJPI:icaveis, mão por. 
!lião acreditar o flagello que sobre .el .. 
)es estava pe1~deflte. · 

Qyando os Holiandezcs erv.r.árã(j) 
na Bahia, tinha visto a Cidade de 0,.. 
linda hurn prégadpr tt,rovejar nos pu!'" 
pitos contra os vioios, e •Cprru:pçãíil 
.dos seus habitafltes, e declarar ew nó, 
roc do Ceá , ·que ·se o pevo não se €r-

lllendava, e arr~pe.ndia dos seus p"'~cCéh· 
dos, passéíria a Cidade hem depr.ess~ 
~o jugo dos hereges. Irritados comes:. 
ta profecia sini!;tra _, os ricos, a·I~H~.ti~ 
uando o .povo, tinhâo feito laNçar fó,. 
.r.a da Igreja o prpfera temcrario, EJU~ 
pusava .invocar .a Re-ligião para reprin:: 
Jlijir .os v i cios , e ,Gi.esa.fia.r. a -sua co-rat' 
gem. O ter.ruo guerra nã.o .tihh.a j.~ 
~ntre . 0s habitantes Q€ Oli.nda -sig.nifi-
çaça0 a-lguma, c buscava-se em vã,o. 
~sti mfílã.r o seu ze-lo para repa-r<1r a~ 
fortificações , . e· obras necessarias pa~ 
ra a defeza. 

Mais bem administ-rada com0 Ci~ 
~ade cor:nmercial, Olinda vi:1 lança~ 
rem ferro no seu porto sessenta na v i os 
p,:le~·ca11t:es. Aibl:lqwerqu~ Gonseú{)~llm, 
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ma parte, e mandou ·a outra para't;i; 
·boa; mas como se lhe tivesse com-
n~unicado a fatal segurança do povo, 
perd~ na sua chegada muito tempo 
precioso em occupaç0es frívolas. Ti-
nha dle trazido a noticia do nasci-
mento de hum Príncipe herdeiro da 
C6rôa de Hespanha. Hmn tal succes-
-so ·he. sempre nas Monarchias origem 
ue prazer' e muito mais o foi emãe 
·poisque era -inenos esperado. 
/ A.Jbu.quergue em lugar de cttidar 

nos preparativos para a clefeza, ·orde-
nou festas p1:1blicas, persuadido de. que 
'a adu ]ação, e lisonja h e mais agrada-
vel na Côrte doque os relevantes ser-
viços, Foi no meio dos prazeres, que 
os hahitantes de 01inda recebêrâo o 

, -primeiro aviso de se ter jm1to no Ca~ 
bol Vef.de huma esquadra Hollandeza ., 
e que vo·Irára o tum0 ·para o BraziJ .. 
i). mesma grandeza do perigo forne-
ceo hum argumento para ~e não acre-
ditar. " Se esta freta se tivesse diri-
,, gido para o Reci.fe, não chegaria· 
;; ella primeiro, diziao elles, que o 
;, aviso, ·que pqrtlo ,.depois .de.lla de 
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'' 'Cabo-Verde? " Este raciocini6lhe8 
pa;eceo sem r·ep-lica , e o povo em lu-
gar de tomar armas· se atotdio de no-
vo nas festas, bailes, e festins , a fim 
Je dignament<~ celebrar o nascimento 
do herdeiro de ).ta mas C0rôas •. 

Mais inquiet6s cornmdo ,os che ... 
fes, dehbei'avao se em caso de ataque 
se authorisaria huma parte dos habi-
tantes para se pôrem a salvo. no inte-
rior das t<m·as·, com todos os seus ef-
feiros, e propriedades portareis~ Huns 
inclinavâo-se · a este av1so·, a]Jeg;Jndo 
que se comhate!iia com menos temo-
res, e alvorotos, ve!íldo-se erV segu~ 
ro tudo quanto se tem de mais pre-
cioso , e mais charo ; suste,&té}vao ou-
trás ao contrario, gne guanto·ma'iqre:;; 
Jossc,m ·os r.iscos. que se corressem, 
tanto· mais esforços se fariâo para re-
pêl1ir ô inimigo. Pervaleceo estã- ulL 
t) ma opinião, e publicou-se hum De::: 
.~re to impedindo ap.~, - ~1Jbitan .~Y.s a,t,Jsen-
-tarem-se da Cjdade·, ou re.co.lh erem as. 
SUífS' pro_priedJdes ; porém a · descon-
~a'J,1Çl foi tal, gue, não obstante o Edi-
ro , a melhor pane das riqueza~ farão 
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levad:as Secrét3rr\ente, e transportada~ 
para G in~erior elo paiz: 
- T1nhã<D.:.se passado apenas oito 
dias des.de a chegada do aviso de Ca-
b0-+Verde, qnarido se soube.. que huma 
frota de. Sessenta vélas apparecêra no 
Cabo de Santo Agostinho. A conster-
J.Jagão, e o _F>avGr se espalhárão im~ 
medi-aramente em· toda· a Cidade; cni 
J.uga.r cl0s gritos de guerra, q.Uvi~o-sé 
.as~ornhrosos bradGs d·e espaifo. · A1bu-
~nerque p!locurou, serenar os espíritos, 
.lnspiraúdo-lhe.S confiança) peJ.a firme-
za da sua presença , _ou fazendo wmar 
armas a todos que eS'tavão ém e:stado 
de1 çombater. Cf1ega· ,· não sce111 g rande 
susto), a c9mpki..ar hum corp:o~ dc dous 
mil. J~ornens, e cem éava!Jos, quaincl<> 
em 16 tl'e' Fev-er'é~(e de 163·0, (a) ap• 

\ 

. ' 
Freir~ Í.iv. IV. num. p6, 

e .Rocha Pitta Liv. TV. num. 64 1 dão ri ap.-. 
pa·retimetít'ó desta umada no dia J 4 de F e.' 
\•er~i""o ' , e' tste ultirno accres'Centa que se 
E'ó,uJpuÓ.ha de seteotia v.é·las , e eritre éllªs ,s·e 
ç<;~nt-a v ãp pnderosas1 ná'oS' ~ com oito mil ho· 
mens d_é gÍlcrra, gtt~ govertpvão · os dou~ G~· 
nerats Loncq' ~b ·mtr , - ~ :y andertlbu1g p~u 
íerr'a I \ 
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~arece'ó na oatra de Olin1ct1., à a-rmada· 
na V' .a l HaJ landeza. , deha i xe das l'>rd en~ 
do Commandarrre ern ehefe Henrique 
(Lom:q, e do Ala:~ft"á·f1:re P!etér Adr'ian , 
·que se àisünguÍ'ra n'ás· guerrasclá Asia, 
~ f rota -ünhà a seu bordo S€t:e mil 
soldados, 'comma•nclados por .Tlí.é-odb'-
ro Vandei'nbu~g. Albuquergu'e guar..J 
ncceo ~em demora, de alguma irl'fanf€~. 
ria o forte . dél' B~retta , cujã si maçâEJ 
a meia legoa da . ba-rfá ,. 1Úo hé sem 
impórtáncia , e fez cértar de pá-lissa.J. 
das as foni.&eacões' do lado da tetta ~ r 

Huma descarga- de rnosqu<?tenà 
foi por stia orqeri1 dirigida sobre a ca-
noa parlaméntáfÜ1, qde traziá a cita ... 
çâo de gJe se· rend'éssetn·, dos Gene-
raes·i.nitnigos ' irti~b.edi':Ht:Hilente:éle an1• 
bos os' lados "li-e :roin'péJ0' hum fógo râó· 
Vivo de attii!1Crrá, :que rcruinbava por 
t6Jda a costé! ~ O :~f<i>go dqs Holl'ar1âé-
zcs ter ia ahi feito' ruínas, se hut\1 mjr 
~gi.râdo não itnpediss~ os dávibs · d~ 
'!CCrtarem as pol)-tarjas. Era além dis-
so i~11possiv t; l _ á frota ad_ian:,ar-se ?a 
enseada; a CUji:l entn:da t~:nhao r'):lett t-
do a pigue bastantes navios .pata. im-
pedir o accesso. , . . · • 

'\ 

. : 
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Desembar- l1;_mquanto durava Ó vivo foga 
que dos cla artilheria, foi Vandemburg desta-
:Hollande- cadó cám dczcseis vcHas • deixando a 
~~ . 

fr:ota ocwpar ass·im o inimigo, d~sem• 
ba·rcol.j sém opposi.ção 1 com pcr.t·o de 
seis. mil hofnens r (a} em Pá o amarei-
lo, quatt-o legoás ·ao Norte da t ' ida~ 
de. Dividindo ahi o seu pegueno ext: r· 
cito em fres corp0s, manda aos navios 
que se apartem, para tirar fl0S solda-
do"- todos os I1,1eÍos ·de ret irada ; e 
JJâo conserva senão hum pequeno nu-
lD~FO de chalupa& canhon~íra s para 
proteger a ma.r:cl,la ao~ longo· das mar-
gens, e se dirige parJ Olínda ~.:om 
quatro peças. de artilhería. 

Já o dia €Stava em.dedinação, e 
o General HoHandez; não quer<?ndo 
avancar irnprude 'ltemente sobre h uma 
p,rai:i c0rrada de rios, e <::~berta de. 
montes, mandou tàzer alto á sua tro· 
pa1 e fic0-u wda a noite em ·armas, 
ponêio-se em guarda ,de tal maneira 

. (a) R ocha Pitta diz gu t: erão quatro 
hdl hom ens , -e , lrito Freire deo o· muiJc:ra 
de tre1 mil c s.e,ccento.s. -

\ 
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que nenhum chefe prudente deve eles-
prezar, aindaque em frente de hum 
inimigo inferior. Du.raQtc a noite che-
ga a OJinda a no.ticia d..o .desembar-
que, e o ·.re.rror se apossa sem demo-
ra de .rodos os habitantes ; as m·ul11e-
rcs , meninos, e vdhos, fogem a to-
da a. pressa para o interior das terras,; 
os mar.idos seguem suas mulheres; os 
pais seus filhos ., e cada hum l.eva o 
que tem de mais precioso, e mais por-
ta ti! ; mas n'huma desordem, e in-
quietação de hu.ma deserção tão geral, 
e tão subita ., quasi tudo que querião 
sal v ar h e perdido , e roubado pela pG-
pul<~ça, que segue as .pizadas ·dos ri- . 
cos , e pelos escravos, que deixando 
seus senhores, Ia.nção mão da occasião 
de virem a ser liv-res. 

Vand~mbu.rg, põe-se novamente 
em marcha ao amanhecer , protegido 
ao longo d.a costa pelas chalupas ca-
nhoneiras; he assaltado por caçadores 
Portuguezes, -. que _pela vantagem da 
diffimldade do. terreno, esforção-se a 
impedir a sua march:1. Talvez os Hol-
lé) ndezes f9ssem derrotado~ na pa~sa..., 

TOMO III, H 
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gem do rio Doce , onde sobre à rflár:. 
g em opposra tinhão sido construidas 
-apressadamente algumas obras, se as 
tropas em:arregadas de a defender fi-
zessem os seus deveres~ mas ap·enas e[-
las vírâo os inimigos lançarem-se ao rio 
-com agua até aos peitos, e as chalu-

• . . I .pas aurarem, esvaeceo-se a sua cora-
gem. Estamos cortados,. he o grito 
'lue corre de fila em fila, e Elue serve 
de pretexto para hurna prornpta fuga . . 

/Tudo o que então restava ainda de ha-
bitanres na Cidade imitou este cobar-
de exemplo, e correo a refugiar-se na 
espessura dos bosques visinhos. 

Illadido pelo fogo que continua-
va a frota Hollandeza, Mathias de 
Albuquerque tinha ficado no Recife, 
e não correo em soccorro do ponto 
ameaçado , senão para testemunha r a 
fuga vergonhosa das suas tropas. For-
·ceja em vão renovar a acçao com os 
'sol'la~los que o acompanhão ; expe-
rimenta sem fructo disputar a pas-
sagem do r io , Tapar, que ainda se 
"!!!cha entlie ·os Hollandezes, e a Cida-
de; nem as suas. exhorta~óes, ':lem os 
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~eus esforços podem ajuntar os seus 
soldados, a maior parte tornao a fu-
ga an.tes mesmo de l\1arhias chegar 
ao lugar gue quer defender. Suppli-
cão-lhe ·então os seus Officiaes, e hum 
pequeno número de .soldados, qu'e lhe 
rcsrão de tornar a entrar no Recife ; 
que pela importancia do seu porto he 
como a chave de toda a Província. 

Vandemburg, teria podido , per~ Tomacfa de 
seguindo os fugitivos, servir-se de]+ Orioda pe-
Jes como de guias, se hum mulato /(J Gencru~ 

· · · d ,., d V amlem-r !Sloneu·o e guerra ' nao ~ con u.- bur"', ~ 
·Zisse por huma estrada mais segura ~> 
para a parte mais eminente da Cida-
de. Salvador de Azevedo, (a) quasi 

H 2 

( n) Não faltárão nesta defensa soldado~ 
valororos, que arriscárão as vidas em honra 
.<la patria ; o Capitão André Pereira Temu-
do sustentoU com intrepidez , que mais su-
vio de desesperação doque de remedio , !!S 
mu ros do Convento de S. Francisc0 , e c;:• 
dendo ao ímpeto dos inimigos acabou glo-
riosamente : continuou por mais tempo Sal-
vadur de Azevedo , Capitão de Ordenanças 
no adro da l'ilisericordia em abrir com a es• 
pada tranzito á vida , acompanhado de alglln~ 
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o unico Officiàl que fez . o setÍ -deve!l:) 
defendeo-se corajosamente com hum 
punhado de homens valeBtes intrill· 
-cheirados . no CoHegio dos J esuitas, 
até que ·as portas forao arrombadas a 
tiros de anilheria. Hum reducto de-
iVado á. entrada da Cidade tambem 
dereo VaMdemburg. 

Soberbo com os .seus successos, 
acreditou elle .que apenas se mostrns-
.se, wdas· as tropas, que guarnccd0 
o reducto· deporião as arm<~s; poré!l 
huma descarga de artilheria bem de: 
pressa o desenganou .; hia elle dar c 
assalto quando por. trai~ão c,le dom 

.:Hollandez~s ' ~o sewiçp .de .Portugal, 
chamados Adrian · Frank , e Cornel-
lio Jan, se '(ÍO ~enhor dos in trinchá· 
~rrmentos, e, das porta~ . da .Cidade, 
.que. foi 'entregue á pilhagem. . , 

Os vencedores occupárão-se o 
' \ 

.paizanas b; fosos de ju·venil idade q~e matan 

.do , e morrenpo buscárão comp valente! 1 

.unico alivif:?, á ,ultima desgraça, P,rito F rei re· 
.L1v. I V. num.. 3 34; Roçha Pitta, Li v. lV. 
!.!um •. 6~. • . ;._ . .. ,\. . ... , . .... · 1 

~ 
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résto do dia naquelles àcessos, qué 
n:í0 sómente dcshonrâo ·a v ictoria ,: 
mas tambem a especie humana .. Hum 
Portuguez chamado André Pereira: 
Temudo, não podendo supportar a 
vísra ·da profanação dos Templos , 
atacou só hmna multidão d·e s::~-1uea
~ores, e mf!tou muitos antes -de suc-
Fumbir. O espoHo foi pouco conside-
ra vel em comparaçã.o do que os agres-
;ores espera vão encontrar, mas se em 
luga r de roubarem as Igrejas, corta:.. , 
lvão a rétirada aos que fugião, cahi2q 
flll seu poder quin ze mj] prizionei-
·os, e todas as riqu.ezas de -O linda. : . 
· Constrangido mais pela cobardia MtJthiof 
das SUél S tropas, doque peJo -vaiar, e ahan_dona ~ 
' 'd d · · · Recife 1ntrep1 ez ·o wumgo ,, a eQcerrar-s~ • 
fo Recife, lv'Ia thias de Albuqu~rgue 
presenciou a deserção quasi geral, e 
ficou com· poucos soldados, não po-
dendo mesmo guarnecer os fortes. · Per-
I.J I ~ I .uenao ent<lO as esperanças c e conser-
var o Recife , pôz fogo aos Arma-
zens, e ~os navios ancorados na en-
;c_ada_. Duas mil · cai xas de assucar, e 
immen8a quanüdade de o.u.tras ~nerça:-

, 
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clorias coloniaes , cujo v a Lo r excedil 
a quarenta ·milhões' forão- j·gualmen., 
te, assimcomo trinta navios, preza 
das chamrnas~ (a) 

A' · vista do incerr.dio, chorárão 
os Hollandezes a destn:Jicão destes ri-
cos despojos de·gue os pt~iv·avão; mas 
se Allmqucrg.ue d'eixava pouco á sua 
ra paciclade, ficava-lhes as\lás para a sua 
intçmperan~a. (b) Esquadrinhá:rão o ju-

1 ( rt) Brito Freire avalia .esta perda em 
tr.iot• mi1bóes assim cias fazendas carregadas 
nns n <~ vi ( ,S, cnmo das recolhid as nos armazens; 
a tudo po :~:er-ão fogo seus proprio~ donos, 
tom as casas d-e toda a povoação, por ·ordem 
qo G enera l. 1 

( b) Es te ca-ract e r de rapace , ·e insaciavel 
hão corre'sponcle . a Mathi;~s de Albuquerque. 
l ost r;gue na êlefeza de P·ern'ambu-co fosse ai· 
gum tant,o culpado , tod avia a perda da Ea· 
J1ia, e de l'ernambuGo foi tão semelh ante, 
!! t,âo p:Hedclos os infortunios de Diogo de 
M encl oça com. os de A!!)uquerque , •J Ue nem 
das duas praças , como escreveo Rocha Pit· 
t:t, se deve formar juizo desi g ual , nem dos 
dous Generaes conceito differente , pois em 
;un bas as p,rzç.as falta_vão os meios para se de· 
fende rem correspondentes á grandêza do, a~1 
(ommeUidle'llt'O. \ 

\ 
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·gar das adt'lgas, e achando ahi)1uma 
prodigiosa quantidade de vinho, en-
tr~gárão-se com tal excesso á b~be-' 
dice, que os mesmos escravos, gue 
acabavâo de se lhes reunir, olhando-
os como invencíveis, aproveitárâo-se 
Idas conjecturas, e lhes arrebatárão par:-
te do roubo. Heuve alguns que se 
pressárão .em avisar Albuquerque , 
>ara -que cahisse sobre os inimigos, 
>romettendo-Ihe de os exterminar em 

quanto elles fartos de vinho, e de ali-
1mento jazião entregues ao somno. 
Hum aldéâo offereceo mesmo marchar 
primeiro com hum pequeno numero 
de soldados ; porém Mathias suspei-
tando algum 1aço, deixou e-scapar a 
occasião de anniquilar os contrarias. 

No entanto .os dous fortes S. Jor- Ataque, e 
ge, c S. Francisco nâD estavão ainda t?mada dot 

submettidos, e em quanto esti~essem J:~~: . c~. 
em poder dos Portuguezes , nao po- Fr;;ucisco, 
dia a frota Hollandeza entrar no por-
to. Elevado longe do molhe de O lin-
da, o forte S. Jorge gov ernado por 
Antonio de Lima, hia ser o primei-
ro atacado. T res pe~as de fec_ro, mon4 
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ra·das grosseiramente sobre alguns bar~ 
rotes, (a) e as quaes os prí í11eiros co-
lonos de Pernambuco tinhã<:> ·ahi situa-

( n) Aindaque no forte de S. Jorge, co· 
mo d'i'z Brito Freire , liavia só tres peças de 
ferro snb r e algumas trav es , desde o t empO' 
em que os primeiros· p0voadores pelej ár5() 
contra os Indios- , h e di gno de' ler-se, n ~IJl, 
c evemos ornittir o que particularmente refe-
re Rocha Pi t ta p~ra creõito do Gapitão An-
tonio de Lima que o defendeo. · Eis-aqui co· 
mo elle diz no Li vro IV. num. 70, e se-
g,uintt s : ·• Não podiáo os Hollandezes to-
,,. mar o Recife , sem ganhar o forte · de S. 
, ~ Jorge , que os bavía de offender o passo: 
,, m:~_nd á rã o rer:~ d'e-lo p·or !rum grosso· bata· 
, !hão de dous mil _ soldado~, que march ao-
"' do cubertos das sombras da noite , lhe 
, p~,;zer ãq escadal , lançando primeir0 d ~ n· 
,, t ro vari os instrumentos de fo go : poré m o 
,. Capit ão Ant o nio de Lima, que com pou-

' ); -o mais de trint,a s-oldados , em que sa 
., contav ão algumas pe~sl,Ja's nobilíssimas , o 
,_, d fendi a , de ' sorte cecebeQ ans- in imi 11:os, 
,. qu os fez volt ar r ech aç ~dos, deixando o 
, seu Cabo , e t rezcntos sol cl'ados mort os , 
., e ficpdo a campa-nha sem eada de corpos , 
, e de mosquetes. Admirado o General Hol· 
,, landez Theodoro de Wandemburg dt! tan· 
•· t a [t!S H.ter~cia em tão cJ_,bil corpo , que a-
' ' penas mostra~a c~pacidade rara dn,oçnt~. 
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do para impedi r ·aos selvag~ns a apro-
ximaç:1o , compunhãq a unica arrilhe-
ria do forte, que d'e ' h uma construc-
çâo pot~co temerosa , não podia con-

, pessoas , ( sem adverti r , que aos corpos 
, , peq uenos faz grandes o valor) ardendo em 
, ira pela perda receb ida do es trago feito nos ·. ·• 
, teus soldados , se resol veo depois de al-
11 guns di as a ir em pessoa sitia-lo com qua-
" tro mil ' infantes, e boa arrilheria. Com 
,, este apparato militar sahio de Olinda em 
,, buma no ite , e che gou ainda nas so1nbras 
,, clell a a pó r-se defronte do dito furte. A• 
, brio tr in ch t iras, plantou artil hefia 1 ba-
" tendo-o in cessantemente pelo curso de cin -' 
,, co dias, nos quaes sefendeo Antonio de, 
" Lima com resoluciío verdadeiramente he-
;,, roica , t an to rn ai~r , quanto n ão esperada 
,, pela pou ca gente com que se achava. Fez. 
,, aviso a 1\lathias de Albuquerque, pédin-
'' lhe soccorro, mas não lho ·enviando, e 
, sem co lh1:r o Capitão da sua respos ta 
,, espé ranç a~ de o alcançai , opitulou com 
,. os inimigos , sahirem os Portnguezes li · 
,, vres ; condição , a que fal tá rã.o os Hol-
'' landezes , que rtlndo obriga- los · a jurar n ão 
, tomarem armas contra Hollanda por tem· 
, po de seis meze~; o que viHo pelos nos• 
, sns , renov:írão o confliclo, em que fic á· 
u rã o todos pre~:os, ,. ·f 

i 
' 
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Jer mais de oitenta homen~ para str~ 
!lcfeza. A posso u-se hum terror pani .. 
. co da guarnição, e todos os soldado~ 
á excepção ele sete, tinha<;> . clejxado 
Antonio · de Lima. Este Official envia 
immediatamente informar Mathias da 
,deserção da suõl tropa , e pedir refor .. 
ços. 

Primeiras . A' chegada do enviado, estava 
6 cçkr de com p General hum mancebo col,qna 
João Fel'- de dezasete annos, chamado João Fer-s1a11da 
Vieira. nandes Vieira. (a) Nascido no Funchal, 

\ 
\ 

(a) ,Foi este o famoso h eroe primeiro 
JTHwel des ta, empreza cbarpedo pelas su·as glo-
riora~· acções com o nome de Castrioto Lu-
sitann' ; p<Hque se houvesse na America en-
tre os Hoilandezes, como entre os Turcns 
.C as trioto ,Aibanen~e, e qu,e mereceo ficar tão 

• reF mmendavel á pos trrid a_de que ainda hoj~ 
po r;, ser o r ~ io des truídqr :daquelles Hereges, 

· a guem repetidas bat'alhas cnnsumio pod~ r e 
p acie\ ciu, al,cançou .o tí .tulo hon orífico de 
1lesta,~ador de Pernambuco. Suas lidas mar· 
ciaes podem ler-se na r.~Íd4 especial que dd· 
Je escre e'O F r. Rafael de J esus . • e com as 
cousas gue ddle :r qui refere o Author -al ém 
de I:l1íto Freire, e Rocha Pitta, D. Frnn cís• 
çO fl1anoel 'd; Mello E panafora V., e San; 
ta Na ri'a , Aimq H·is~olico Tom~ UI. pag~ 
. .265, et'~ · 
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n:i Illia da Madeir~, este joven , que -
hum dia salvaria o Brazil , tornando-
o a entregar aos Príncipes da Casa de 
Bragança, seus legitimes possuidores, 
tinha-se embarcado na idade de onze 
annos pf!ra ir procurar fortuna em 
Pernãmbuco, não · tendo então omros 
bens senão as suas disposições felices, 
e o germe de alguns taleiJtos. 

Testemunha da cobardia das tro-
pas, e do progresso dos vencedores, 
.offereceo a Marhias de Albuquere]ue 
·de h ir defender o forte de S. Jorge; 
.mais vinte. voluntarios seguem o seu 
exemplo, e com este pun.hado de ho-
mens inrrépidos , ousa Antonio de 
Lima desafi ar os Hollandezes, que sa-
-hind0 de' Olinda ,em numero de mil 
e quinhentos , vem durante a nou-
te ::1rrumar as esc:1clas, e sobirem ao 
;Jssa lto. A guarnição Porrugueza , 
.composta no total de trinta e sere sol-
dados, mas animada pelo exemplo do 
seu commandante, e do joven Vieira, , 
rc~iste a todos os ataques, derriba os 
.si tiantes das escadas, lançao-lhe gros .. 
.5as v igqs de q u_e o fQrte fora guarnc;: ... 
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c·ido; e atirão-lhe córn granadas itt· 
cendiadas , ·que vão · fazer cxploçao 
ms suas fileiras. Hum -combate ·-rerri-
v.el se prolol'lga, e sustenta durante is 
sombr::~s da nou:te , e os assaltan tes re-
pc!Jidos, e crívaqos de huma nuvem 
de metralha, ·e de balbs ·, que Li ma 
,não céssa de fazer chover sobre elles, 
conrão, guando veio o _dia, trezen~ 
tos mortos ', e maior numero de feri., 
dos. 

Inflammado ·de colera, Vandem-
burg, manda tocar a retirada , e tor-
n'a elle mesmo a fazer o cerco em re-
·gra, com artilheri.a, e quatro mil sol-
dados. Abre a trincheira por meio de 
-covas' estabelece duas baterias' e pa-

\ · t·entea o seu fogo; porém nada in ti~ 
mida os trinta e sete valentes defen·, 
' \ d"' 1 d ' son~s, qlle ao o exemp o _ a mats 
glor~~sa rcsistencia ~ defendendo-se 
com 0 mesmo valor .desde 27 de Fcw 
vereiro .até 4 'âe Março. Não sende» 
então já o forte mais do que hum 
monte de ruínas., e não tende sido 
socorrido,\ Antonio de Lima, e a sua 

. v~leros~ guat'ni ~ã.o c a pi t uhio , sah.enJ 
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tom as honras da guerra, com t~in
bor batendo , mécha acceza , conser-

- vando todas as suas armas, e a mes-
ma bandeira , com que Fernandes 
Vieira se. cingio ·occultando-a debaixo 
dos vestidos para a subtrahir aos ven-
cedores.~ · · -

Vandemburg quiz _ exigir . deste~ 
heróes o juramento de nunca mais ser-
virem contra a Hollanda por espa.ço 
de seis mezes; porém elles não se ren-
dêrão a taes condições , e o mancebo 
Vieira recusando subrnetter·se, os seus 
camaradas imitao a sua nobre firmeza. 

Admirado Vandemburg de huma 
tal coragem, e susceptível de huma 
certa elevação de alma que se faz mes-
mo conhece!· nos guerrci'ros a quem 
a cobiça moveo a tomar armas, man-
da livre a guarnição Portugueza , 
dando huma bem cnergica jusriça .á 
sua heroica defensa. 

O forte S. Francisco , construido 
sobre h uma roçha, foi sem demora 
avisado de que·'se rendes!re; mas elle 
não tinlia armas que o defendessem. 
Ameaçado de nao ter quartel sendo o Entrada 
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triun/note forte tomado á escalla, . rendeo-se a 
da armada guàrlli ção' e a barra ficando livre, 
Jl.olla"d~za a- .frota Hollandeza enrrou na ensea-
Tlo Recife. d c N d' d . a em tryunw. ove 1as epo1s , ou. 

1 tra. esquadra com reforços, chegou de 
A!llsterdam, e os Hollandezes se vi-

' râo então senhores absolutos da se~ 
gunda Cidade êlo Brazil. 
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Os Brazileiros se reu11em a Mt~thial 
de Albuquerque. 

Ú s habitantes de Pernambuco, as· 
simcomo tinhão feít6 os da Bahia , 
ainda bem não tinhão abandonado ·ao 
inimigo a sua Capital ·, que entregues 
I d ,J I I a esesperaçao, mutuamente se ança· 
rão em rosto os seus soffrimentos , e 
as suas miserias, como se não fossem 
todos culpados de negligencia, e co-
bardia. Os chefes se lamentavão do 
taracrer pu·ssilamine dos colnnos, · e 
estes imputavâo es seus ·males á ine:x-
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periencia , e imprudencia dos chefe~ 

Os colonos, commovidos pelo 
aspecto de suas mulheres, e filhos, en-
tranhados na mais deploravel an gus· 
tia, pela lembrança das riquezas, e 
dp repouso, de que por tanto tempo 
tinhão logrado, sentião mais dolo ro-
samente as snas . perdas; porém hu ma 
fu ga tão vergophosa foi emanada ain-
da mais das medidas contrarias , dogue 
da total ausencia do valor. Como não 
tinhão prevenido o risco, não se ti-
nhão preparàdo .de modo algum , e 
quando clle rebentou, cada colono de 
per si, desesperando de salv::~r a Ci-
dade, não cuidpu em mais nada doque 
em pôr a sua f-amília · em segur:mça . 
Qyanqo tudo se fe rdeo, e que cada 
llllm tinha dado ·a dôr hum li'vre cur· 
so, fez-se ouvir a voz dos bravos, e 
os s~us conselhos pervalecerâo. Era· es-
te o caracter do seu General ,' que o· 
brava com prudencia, e sabedoria quan-
do tinha tempo de reflecti~ Vagara· 
so,, e político Albuquerque não era fei-
to para successes repentinos , poisque 
11ão tipha pres_en~a de espirico. 
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Reanimou ao , principio o v·alo~ 

~os seus companheiros no infortunio; 
julgando depnis que fortificand.o-se 
na planície' rodia pôr balizas ás pre~ 
zas do inimigo ; tirar-lhes a possibi-
lidade de se entregarem á culru~a do 
assucar , e das terras, e ao cuidado do 
commcrcio ; empedir-lhes sobretudo 
que firmassém a sua .conquista , e blo-. 
quea-los de algum modo , nos muros 
de Olinda, excitou b zelo dos seus 
bfficiá·es por e,xhortações vehementes, 
ajuntou todos os seus compatriotas fu •. 
gitivos, . e lhes dirigi o o discurso se-
gui nte: : 

" A cob?rdia , e o teroot , n:Ío 
" deve1p por mais tempo infamar os 
" corações .Portllguez.es. Pensa) que 
" foi entre n'ós que o sexo mais fra-
" co espantou a Eu.ropa , e a Asía , 
, pelas provas · da constancia as mais 
, heroicas, . e do valor mais magna: 
" nimo? ~stas companheiras amadas, 
" que seguírão vossos passos , estes 
), penhores do ámor de gue estais ccr• 
" cados bastarião sem dúv.Kla a ar-
" rancar-vos ao opprqbrio, para vos., 

TOMO IU. . l 
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;:, f!azér recobrar hm;na liberdade giQ~ 
i ' ri·osá ,, á qual se ad~â-o: l igadas a vos~ 
,.,. sa hont•a 1 e exis~enda. Se os nos-. 
" sos inimigos, como o ·d~veís re• 
" tear , penel'râo tarde, .ot1 cedo . ne31 
~' tes bosques, que limites porão e!. 
,., les ·aós seus furores ~ EU~$ estão 
,., enraive,ódos por ca1:1sar 'desses the· 
,., souros, que vírao enrrega·r ás: chàm-
;:, mas,. e- q~:~e já de antemão ali:rnen• 
,,, ta~o a sua cobi\ça , e ' julg~o ter 
~' direito a, vinga1'eiÍ1-'s:e de' nós pelas 
,., nmrsas proprias percfaS<. , 

_, :Bem saeeis -,: qlle eUesnao res· 
,-, peitão nada ; não ,tem. já a sua raiva 
,:-, sa<::r11'~ga pro-fa~a~o as 'vo$sas ~1:e· 
,_., ja:s? Nadá e'st-ara segt,~ro da sua a-
,:, varie% , e btnMli:dade ,, senão. t(}mar• 
,., \ cles as armas a fim de Vüs mostrar• 
, ,, ,des d"ignes dos v?ssos alltep-as~ados .. 
' ' São dl~s qu~ Pu'ildárlío este Impeo 
;o, r-f0' ! J~ esquecêi~o r esrea frripios 
~' p t.i ' fàna<fte·res', que aca,bão d-e inva· 
'~ d'ir nossas. t-erras i qu~e Siri·ac;tos em 
,., S. $alvad'0r ,, nas in.esrnas murafhas·, 
~, CJI!l•e a'l!àbav~o âe conquistar' fdr~o 
,_,_ bcim d~pressa ·fo.rçaclos a swbmetter~ 
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~' se âGue lles mesmos, gue p.or sua 
~' negljg6ncia tirn-hâo deiKado de pe·r-
;, sogui r. ? 

" Áptessai-vns pois em preveni-
" los ; pot1gue instruidos ho.je pela er-
" p:eriencía, niio tardai-áõ em nos ata-
" car. Em lugar de os esp(?ra'r, sahl 
;, destes . vergonh0.Bos asy1~, (i).FJde 1u-
'J tais serh gloria corit.ra a fOline, e 
, contr-a as necessidarles de toda a es-
,; pecie~ NãQl deVle~ vós transhúttir a 
, vossos filhos os exempl<Ds; que vOO"-
;, sos av.&s V-01> 1eg:hão .? A Fatria, e 
, a R:eli-~ião Y.@S cham~0 ao j:>ost.o 
" q.ue abandonastes ·! ~e V.os fal•t>ã.o 
;, forças caparzes . pa.ra. r€cop.quisia.r as 
h .vos~as pi1ópriedades ; sab>ei ao 11:14-
, nps ? como QS VOSSOS toinpatri«?taS 
;, da Bahia, apebtar o i·tlÍmigo de tão 
;, perto, qti~ por segunda ''"êz prizio.:. 
" neiro no seio da sua conquista ; se· 
" ache tambem ir~duzido á necessida-
, de de a tlf.:Ío pt>dcrr .mafute·r• · 

'' Os Bollandez€s espe-euladores; 
;, e commerciant.es , fazem a guer~á 
" por vil inteJ:esse; e não pe-lá gloria; 
.» esta P.rovi.nçia fO.i -por~e.Ue.s irwaài-

I 2. 
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" da' pa ~·a . recolherem os thesouros·l 
" <-}Ue o seu terreno produz em abun. 
" dancia ; defendamos por tarita a pé 

_,, firme o nosso rerritorio -contra es-
" tes infatigaveis negociantes, para-
" que elles não possão nem culti ~ar , 
,; nem traficar. Emquanto a mim , 
~ ' t~nho já traçado os meus. deveres , 
" e não me quero a provei ta r do di-
" rei to . de vos comm~ndar, senão. pa-
" ra vos expôr os perigos, que jun-
" tos devemos affront.ar. ,; 

Este discurso desp:ertota . ·nGs ha-
bitantes de Pernambuco os ma is no-
bres se1ltimentos cle ·honr'a ; fo.rão·, por 

·assim dizermos\ transformados em ho-
,.._ ' 1 \ . -!J)CDS nQYOS, pr- omptos a cmpFe 1Cll· 

. der tudo par a re,c..:obrar a sua repu'ta-
çãp edi 'Rsada·. Se .os prodígios; que 
st; 1on g i nár~ o desta especie de reac~âo, 

~não\ são n Europa ão céle.bres COfTIO 

devi o ; devemos sem dúvida attribui-
lo á d_isranci.a do lugar da scena. 

' à e;; t·rondo qe tantas façanhas 
parece ter;-sc 'enfraquecido atravessan-
do os ~ rnàres, e não chegou até !ilÓS 

senão des.Rgu.rado , vago, e. i~certo, 

' \ 
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f' com tudo os exemplos de constan-· 
cia , de intrepidez, e de dedicação , 
que se nos a.presentao nos fastos da 
Europa, não excedem aquelles de que 
o Brazil vai ser theatro em -todo ·o 
cur:;o des ta guerra. 

Entre o ·Recife·, e Olin·da se es- F ormação 
tende huma ,ya~ra planície circular; do campo 
n<D meio .da t1ua1 se eleva h uma eLlÜ- ''eal de BonJ 
fl encia, -que situada em igual .disran ... J's:••· 
cia das duas Cidades, não he de am~ 
bas apartada ma·is de J1llma legoa. H e 
ah i que depois d e ter lan.çado .os fun-
damentos de hum· .campo.ünri.ncheir2-
dGl , deba ixo do nmne .de Bom!_Jes.tu., 
(a) Albuquerque resolveo e~> aoelecer .. 
se com. guasi todos os .habitantesrde O-
linda , do R ecife, .e dos campos .cir-
cumvisinhos. Quatro peças de artilhe-
t•ia , que ri.nhão sido tomadas a hum ; 
navio Ho-llandez naufra.gado na cosra, 
foi ao principio a •uni..ca .art..ilheria de 

'"' ( a) :.obr<! o arra ia l a qu<: .Ma t hias de 
Al buque rque_ d~ o o nome de Rom]o !u, ve-
l.a~ ~e B_r; to ~r~ire L iv. ry, nú.n. !$ 5 e R.a~ 
í:11a Pit'ta Liv; '-lV. nt!m. '1 1• 1. ~.., , n 
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que ·poderão bastecer esre cámpG ; ·os 
trab·alhos forão adiantados cbm acti-
vida-de, e quando os Hollandezes se 
apperbebêrã'O da sua ex;istenéia_, já e!. 
l~ estava flffi estado de ser tlefendí .. 
do. 

·Congtátulárão ... se entre si, ima-
~~ gi·nándo·, q~re! quanto mais os Portu .. 

guez,es se reunissem em massa ,. tanto 
mais ·8-er'ia ·filei! vence ... los, e tirar•lh€9 
as riquezas ; -que tirlhãb · c@'us-eguido 
sül:>trahir ,.aos-verrce:dgres, A err}inen" 
'ia ondé ' b.i<nhãó começam'O os at&sues, 
tornol.t"l'-se 1 como. lmrna pequena fgrta· 
leza €~r:wd~ , e fla-nrque~d.a d·e varia! 
eb.r.a:S.; Jque ahH·gand'G ... se na planici( 
em fc6rma semicircular; estava forti• 
h'C~da . -vor redl!ctos se'paf-ádos , cujo 
enéádearrienro, bem ·cónstmido ainda 
qne pnu·cd te gula r, nâoéncerrar,ia me .. 
nos 'O inimigo~ tarla dia se âugm.en• 
tava a nuR1em ,dt>s 1rabal<hadores. 
Çada obra era occupada , e d~fend ida 
p-or -cn'm-p11Tih~s "de mtirdas -cap1ta"' 
1Jeadás pelos cólon os mais hbtaveis , e 
!Í1ai~ v~1en tçs. • 
' f\Atonià 1,\iheiro qe .tacefda ~o~i 
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mandava o reduct:o, (a) que d:ist~nt~ 
~0menr.e hu131 quarto de 1e.gça do ~e:
çife' defendia a passagem d~ rro dos 
Afogados; a hmm .ti~o de a. . .rtiUleJ;:ia ~ 
deste sitio ~ ~stabeleceo .·LÇ>~re~çQ 
Cavalcanti, sob,re ~ ma.rgFms do B~ 
beribi ~ co~ . ~r4111 batal~ã.o p,9r elle 
formado. I;.uiz B~Fbalho, a ~uem esr 
ta guerra ,illu.str.Çtria, -occu_pave outr~ 
posto quasi na_ mesma ·l_in.ha_. E1~t_re (} 
,principal reduct0 ., e a b rta leza. Real 
~e elevavãó a'lgua~ .Í-Ntr~inchekarpentos 
intermediarias def~E!,didos pelo Braú-
leiro Camerarn, chefe d·e trezentos ar-
&he1iros Ind~genas ,. ,e a q.1:1erg as aç-~õe~ 
~o ma.is ra'ro vah-?f acaba,va· ;dll 1ptq; 
ralisa,r entre :OS Portugtlezes. · Mais 
perto de Olinda se .tinha for.tificad.o D 

Genyr.aj em .. ch~{e oç:>m alg;maas }rapas 
reguia-r.es, ·que . ~Y irm~o i\.ntf)nJp dy 
Albuql!ler(>]ué, Goverbadt)r àa Parai,. 
ba lhe tinh~ enviàdo, e com as.~·tJaes 
fechava o · ~'Qe,k> qõ arcó de~chi9 nà 

(a) An;t;enio Rilileiro de L~cefd:t com • 
111an.day.a cen~e ~ tr.j.a .~a hwr.~.ens ; e Louref!!' 
ço C~valcíl>Qti ~e ~lp~querque :$~te . .Mí1 Jn,. 
íantes. 
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planici~ entre hnma, e outra margem, 
pelas lmhas do campo Portuguez. (a) 

Nao podérão os Hollandêzes ver 
sem surpreza estabelecerem-se junto 
delles, e fortificarem-se em pouco tem- . 
po, esses mesmos homens que suppu .. t 
nhão desarmados, e tremulas no fun-
'do dos seus bosques. Não ignorando 
que os mais ricos colonos apoiavão 
com os seus bens o sysrema de dcfen-
sa concebido por AJbnguergcre, não 
·aesprezayâo cousa alguma para attra-
.hir ao seu parridó os proprietarios, 
offérecendo-lhes em nome do Principe 
de Orange rodas as· vantagens, e to-
<la a protecç_ão desejada em hum paiz 

(a) Este soccorro foi de cento e cin" 
coenta soldados , e o sitio desta f-ortifica~ áo 
-a q atrocentos passos de Olinda era o·da 
Er-rni<:la .dt; Santo Amam, onde se edi ficoll 
d~;pois o. Con vento d'< Nossíl Senhora da En, 
carnação de Sacerdotes Seculares da Re ligiosa 
Congregação do O rato rio de S. Filippe Neri, 
por interve nção do P. Joãa Dua rte do Sacra· 
m ento , vá-rã o de sub i i me es i rito, de quem 
faz memori a Brito Freire Liv. I. num. íÓ 
JIB Oúta marginal· 1 e Liv. 1 V. n11m. H 8. 
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conquistado; porém a extrema vigí-
lancia dos C0tmnandanres Porrugue-
zes, e a fidelidade dos habitantes ele 
Pernambuco , tornavão vãs todas estas 
rcn ta ti v as. 

Vandemburg resolveo erirao in-
quietar vivamente os quarteis inimi-
gos, a fim de os traz~r , se fosse possí-
vel , a huma acçâo decisiva em cam-
po raso. As primeirás escaramuças n~ · · 
lhe forão vantajosas. Os seus soldados 
não tendo idéa alguma das loqdid::~
des; que os seus adversaries conhe-
cião perfeitamente, cahião nas embus-

·cadas, donde sempre sahü!o cem perda. 
' 'Hum vigoroso a.::salto dado ao 01 Hollan.J 

campó' Real lhe -pareceo ser o unico d:_"-a ata· 
· d , · ·1 1 ' ] cno o Com-melO e. amqut -a~~ c_~md ltdlmcso godpe po, e Jão 

esre pengo~o sysrema e eu:·nsa a o- rechaçadol... 
prado peJos Portuguezes. Dons niil 
homens comrnandados pelo Coronel 
Foulquer Henrick, sahído de O linda 
em huma noite obscura, que apparen-
temente favorecia os seus âesignios, 

•e guiados . por Adrian Franck, que 
conhecia o paiz, avançárão com a es-
1'eran~a de surprender o campo; mas 
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,Albuquerque estava prevenido, e .ap 
mesmo rnon1ento as s€ntinellas gritá~ 
rão ás annas em ted0s os qu?rteis. f.,.s 
t-ropas dos differentes ~ostos se reu~ 
nírâo, e repeli indo o inimigo, ·o a per~ 

. tá:ráo tão vi .gorosa~e~ate pelos flan~ 

. cos , <:: pela reta.gward~, q~e e-l!e se 
, vio obrigado a fa:zer luama. prqmpta 
reürada, .deixando cem mortos sobre o 
j:ampg da batalha. 

Este SLiceesso alentou os BraziJei~ 
.. ros; e foi . se.gHide de OLIHG obtido 
. por hut-Q clos artific!os da .g1:1erra , nes 
.,quaes Qs Indios erâo excellt:ntes. Sa~ 
b<ia-se no campo q~e e Ge-Beral Hol-
1andez Loncq se -transpGrtava muitas 
vezes ~o iRec.ife ,f\ar.a Ol_1nda,, corp hl!·, 
ma escelta cle se-isc::e.t!ltos homens. Q. 
<:hefe dos rse.Ivage-H. -e:amer~m pr~pm . 
que \)€ fhe 1 -a.rmaSS€ ~~Uffia erubUSCa~a. ; 
.Cons\ Htio niss0 Albuquerqu~ '· e feil , 
.susten~ar os t1·ezentGS Braule1.f0S ch 
_Cameram por tres companhias PtlrtU·: 
_g:ueza-s . . Çahe E.oncq n0 la~o, que Ih{; 
fôra preparado : no mesmo moment5 
lnlma c11Uv , abHndante torna inute~ 
~~ _.arrpas d~ f.o·gft qa .sw_'l escolta .; s~, 
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Jmpedir aós Indios o uso âas Stl'as fie· 
chas: ellas voão dé todos os lai!los • 
.e ·os HoUandezes bpprirnicl'Os s20 · d~s· .. 
persas, mortos, ou prizioneiros.··LoNcq 
cercado de inimigos, e sem espera n~ 
~a de ser soccorrido , es-tava já para 
~e r.ender ao · cht~tfe dos I ncliGs ~ c_fuptl-: 

1 do o seu cava !lo, recebendo h urna I~ 
v e ferida , arremeça-se com tal fu-
ria , qt~e -d errt~oo tiiclo ·g-t.tat~-t-e se l-he 
~ppóé, e ret1ra--:Gl do comha~ c<Dm llu-
mà ligeiresa prodigiosa. 
1 E!ita fa.talid'ade , e o risco clo:s 
Hollandezes para passarem de huma 
para .outra Cidade, ·derão lugar a lni!-
!ll~ Lei Militar,. b·rdehando q'l.le log<'l'-

1 :t]ll~ hnru ·p·artido slihisse de Olintla, 
p.u .do Recife, §!t•imr-se-hia d'ous rirqs 
.de artilheria, pa.raqllJe i·rnmecliata:m.e.n-

. -te se puze~sem ~m ru'archa clesta~arn€n
l Jos de amb<rs as gua·rúi~Õ'es, .pa'rà ·ex-

~plorarem ' e assegurarem -a ,e~r'rada. 
· Ordenárão então ps Portuguez~ Cmçd~ 

.]JU~na cadeia,de j''CJStos tiv<vngad(i)s>t1la·l'l- das · compa~ 
1ladns FJ'Or Officiaes , ·que desfinadds uhias de . 
·a combater entre as moitas ., e nos nnbus&aáa, 
o~sfiladeiros J for~Q chamados ,Ca.p.~-
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t5es de embuscadas. (a) Albuquerque 
formou da totalidade das mi1iciJs vin-
t~ destas companhias que humas ·ve-
zes reunidas, out-t;as divididas dcviâo 
sem cessar fa-tigar o inimigo, e com 
poz além disso outros tres corpos or-
-ga nisados , e escol h idoS' do mesmo ge· 

' nero. •' 

• . ( n) Para acudir em meio dos dc.beis re· 
paros de trinchdras ~ão distaRtes , e ; pouco 

.. guarn ecidas repartio ~ ' G;eneral lllathias d( 
A fbuq'u•rque par -doze esquadras duumos 1 
-ses sentá e quat ro honÍens , que todas st! com 
t>Unhão de doze bomeos, e deo·'o comman-
.do de lta~ aós C;~bos , Franc:-isco H.eb~!lo , cha-
mado vu.lgarmeo.te ·~ Rebellinho, --Jnã.o de 
Am'ô~í'm, Francisco 'Vianna , Anto.nio Vian· 
na ·, Manoel Soares Robles.., Antonio •Per~i·· 

'Ta' , Pedro J\1anoel P àváo , Paschoal Pereila / 
.Estevá.!), Alvares , Aqtonio de- Araujo, A,,. . 

.. t.ooiq1 Barboza , Shnão c1~ fj.glleiredo, Der 
Jningos, Cnrr2a, Domcnuos Dias Bn.e rra ,· 
Antoni6 Gom~s, Barth~lomeu ·Fabella, E;. 
·t-evão pe Tavora , jdão Diá.s Leite , Diogo 
A1alheiro , Braz de .Barros , João !Hcndes Fio· 
.fes, ~ e. Joiio Ferreira; assim he que se . inr 
troduzio nesta guerra chamarem-se estes Ca· 
bos CaPitã s de Embuscadas. Erão estes co· 

-m.o tr~pa ·ligeira ou o(fc 'aç~do-res , que ol'll 

'· 
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Hum composto de l{ldios, que o 

Jesui{a Ma11oel d~ Moraes tinha ror-
nado Christãos, e soldados , ·era man-
dado por este Missionario guerrei ro; 
outro foi confiado ao chefe· Carijo Ca-
mcram, e o terceiro a Fernandes Viei-
ra, cujo valor prematuro, como já se 
referia, se patenteára na defeza do 
for te de S. Jorge. 

A principal força das milícias Bra- Ca•·actcr 
zileiras consistia em camponezes, e la- dma gucr-: 
vradores, que vinhâo tomar armas a-ra. 
penas tinhão cessado, ou suspendido 
os seus trabalhos campestres, e não as 
deixa vão senão para os tornar a tomar .; 
de modo que voltan.do, e tornando 
sempre ' recrutavâo' ou renovavao' 

atacavão de subito , ora se retira vão , humas 
\• eze~ reunidos , outras disper!os ; andavão 
d~ continuo pelos matos ( éxercicio mui a:.. 
na logo á gente ' do Brazi I ) e deráo tama-

_11has mostras em pouco tempo da muita uti-
lidade • que s~ m perdermos da nossa parte 

.mais de dczoitõ homens nos diffcrc:ntes ac-
cnlllmettimentos causarão grave mortandade 
deixando por vezes no campo degolados aos 
~imi.gos qezçntos e ~essenta e s.:is homens. 
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pbr <tsshn . düzer, o e:w:ercito 1 "de qt1é 
elles erão ::rs fi,t~mes bas.es. Não sómen-
te os haq1tant.G:s de OJ•inde, porem 
ta-rnb~a, hum gpa,rncle numero de farni. 
li~s ala Pr-o.vinâ_a se tJinlüío vindo pôr 
-debaix0 clta pr0llecção 1d€ Ma~hias. 

_Dedicação · S<t o C31Ii1.1po• lhes s:etwj·o de >refu~ 
tlos ~orru- ~}o , tamb.em alri. s0ffllêrã.o gra;n~es 
t"c:::,s do males. _Os vive-res eciio neces·sar·ia·men,. 
..,razi • 1 1 d h ' tê raros em ~um ~ugall" ll>n e tlanto:s o-

n1reBs se ~inhão inopJinadaJi]!leJ1te jun,. 
to. O soldado tinl~a pontoda a ração., 
}H~ma esp-iga 1 d,e milho , e era já t~l 

<a care&tla, qu~ com grande · custe> se 
.akanoa,v:a hmna. medipa de farinha cle 
•maBdi•oGa p<iH' à' us ducacLos. Ainda.. 

1 .q~e iFJ'@XFeri!€rJt'~s, .es.ti€S fu.ra vos mi'l.i,. 
\ cianos erão pela .sua constancia 'hum 

ab jacto de pdtniraçâb, e espanto, ·pttS-
·sa-nd\o v-in'tl!!; e 'tFinta dias debaixo de 
·armás, A rodas :as incommod'idacles 
ÍJ~!u:re\r;nes a este geo.e,r~ de viela ~e j-~n.-1 
-tava o, torrne.nt\o da fome , .0 tnaiS 
·cruel €\e tod0s. · 

Não se podia conceber como es• 
~~es l1omen\, poucp ha.viil pacÜicós uo 
_,e,atr.Q ~a .abuawm.~iª" .]l.oJii-ã.o :IUJJ?O'~· 
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tar tàntas pri-va:ções, ·e fa-digas : os 
unicos se.nrimtmfOs da 1wnra naCio-
nal, levados ao maior gráo de exalr<i., 
çâo , podem explicar este fen@meno. 
Os vestidos ern~re estes soldados cida-
dãos , er.J.:lo a·inda mais ra-ros doqBe o 
suste-nto , pc'li-sqae todos tinbao aban-
don-ado subitan'l.ente as suas c-asas. Nes-
te esrado de abatimento , o que tna~s 
os envergonl1ava era o andarem des-
calços ; tamo temião confundir-se com 
os escravos. E'ste mal nã-o era ideal 
em hum paii infesl'adb do ehiguas. Pu-
zerâo· em pratica o preservativo dos 
Indígenas contra a pi<:ada desres inse-
ct-os, e para poupar aos soldaêos h u-
ma ce>mparaçã;o ~mni.fh~nte, tirárão os 
Offidaes 0s seus çapatos, e a-ndârão 
àesca}ços. Esre lance hasta só p:1ra 
idéa da'ra do esp.i-rito, de que os Por-
ttJgue'Les est=avão animados nest-as cir-
eu·nstancias descli~osas. 

Emquanto necessidades ·de toda a 
éspecie experiment-avão assim a sua 
cornstancia , estavão os soldados Hol-
landezes arrendante-mente providos , 
}.XJrqHe a Compa-nlüa ÜG'~icl<ental ti-

' . 
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nh a feito seguir o seu exercito ex~e.., 
dicionarjo, por huma esquadra carre-
gada de viveres , e rnunicõt:s. E stas 
tropas, . ás quaes nada faltava mesmo 
em qua?-to á disciplina, obriverâo li-
g eiras .vantagens em dous atq.gues suc-
cessi vos ~· pori~so determinou Alhl!-
querqu~ elevar nov.os intrinch~iramen-1 
ros sobre as margens do Beberibi, que 
separava os dous tampos. 
, Qyerendo Vandemburg interrom-
per os trabalhos começad~s ,, atraves-
sa o rio durante a noite á testa de 
quinhentos homen\>, e ao romper da 

· aurora cahe com impetuosidade sobr~ 
os trabalhadorep Brazileiros. Barba-

) lho,· que os c01h mandava, resiste ao 
principio corajosamente; mas oppri-
miqo pelo numero abandona as suas 
pa li\ssadas, e se pÔ';i, salvo por de-
traz\\d e· qurras ob~as. 1buquergue @d-
vertid~ do riscp, co re aos guar teis 
yisinh qs com muitas 2ompanhias ' e_ 
os Holl~ndezes, ·não querendo anis-, 
.car a batal)1a , peixão os Portuguezes 
senhores ~ os .inqjincheiramenros. r 

Cs Hollan- Conh,eceo entap o Geqer~ l _ini-

~-
\ 

\ 
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mi go , que para os ~xpulsar deveria deu! . s.J · 
empregar forças superiores, e julgouforrific~, ,' 
mesmo que animados pelo successo da ao .R"if'~ 
sua resistencia , virrao os B.razileiros 
ataca-lo até debaixo dos b~luartes de 
O linda ; e do Recife; e como esta 
ultima , praça, muito in;Jportante' pela 
ma situação, não _podia ~çonter, ·por· 
causa de ser pouca extensa , mais do..;. 
que huma pequena guarnição, resol-
•veo rlar mais desenvolvim~nro ás suas 
fortificações. Huma Ilha visinha além 
do rio Beberibi , lhe pareceo propria 
a encher as s1.i'as vistas, e lançou ahi 
os fundamentos de huma fortaleza 
chamada . depois ., pelos Portuguezes; 
Santo Antonio , do nome de hum 
Mosteiro proximo. . , 

Albuguerque, a quem estas nó-
vas· fortifica~ões inspiravâo huma vi-
va inquietação, fez atacar os traba"" 
lhadores nas sombras da noite por nül 
soldados, divididos em. tres . corpos. 
Ribeiro L~cerd.a; . Barbalho , e Ma ... 
noel de França , dirigem o ataque. 
Barbalho penetra primeiro -até ás o-
bras ; e· na sua cega impetuosidade~ . ~. 

'IOMO III.. K · 
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sua 'trópa Hão poupa 'inimigo ar'gt1rri·; 
mas torna.-se .tal a confusão guando 
França chega com a sua divisão, gue 
bs dous corpos Port·uguez.cs nã'o se re-
€onhecem , é estão quasi para se com-
Joater. · 

. Comti1do tendo-se já ·apossado Lla 
àrtilheria, Lacerda a· volra· c0ntra as 
novas óbr:as ' que precipirão' e der-
ribão os· trabalhadores debaixo das 
suas ruinas; O inimi go toma armas 
immediatameMe· no R çcife ; os for• 
t\es, e os na v i os fa zem hum fogo con-
t ínuo, . e ó combate se prolonga. Ar-
rebatados pót htp.na' especie de furor ' 
~ desconhecende· até .as' rnesrqas vozes· 
d0s• seu& chefes, os Braiileiros fazem 

, grande tnatP.np ,· \~ sem pied:1de a tu-
do \quant~· se . a~resenta aos . ~eus_ gol-
·pes ; porem. ba~1dos pela artdhenq dos 
f.or t ~· , e dos· navio~~ ,.., e perdendo ,., o 
G ene.M }'· Lacerda,, deJ Xiao em confusaa 
a~ n~es~as ~onri ficaçõe~ ', das 9uaes não' 
tlnhao podido destruir os alJcerces. 
. Vândembti rg , bem Jongé de se ' 

· descorçoa\ , fa~ reedificar Ó novo fo r-
wc· J qúe pó~ dt ntr:o:_em pol'!co em -es~ 

' \ I / . 
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tac!ó de defeza. A meia 1egoa dahi 
se eleva igualmente , por sua ordem 7 
segunda fortaleza, á qual os cinco bas .. 
tiões de que he formada fazem ap-
pellidar das cinco pontar. (a) . 

Os Pottu guezes ~ t2cárão-.a . tam..; 
bem infructuosamelilt~; e perd~rão qua~ 
trocentos homens. ·Construirão-se bem 
depressa · ri~vas obras , e ptotegêrão 
os Holhrridezes de todos os lados , Oi: 
quacs mostravão tanto ardor em se 
conservar no Braz!! , como os defen-
sores deste ·pa:iz. em eocpulsa-los ; po~ 
rem por falta de reforços' e muniçôesj 
virão-se estes qbrigados a: suspender 
()8 ataques de viva força' e. limitar!';!m~ 
se em armar laços .ao i.oimigo, con .. 
tinuando-n a . conter ·na aesgraça~ -· 

. Os seus espessos bosques, de que 
elles conhecíáo toêios os rodeios, não 

~ 

· (a) Este forte, que os inimigos constrúf.; 
rão em fi'gura de pentagono, à que de'rão 
porisso . o nome das cihco pontas • tinha oi-. 
~o prc;as de bronze, chamava-se . o forte de 
Frederico H~n'r.ique. .JMt.o ~ r@;ir, l,.iy! Y,. 
num. ~8o. · 
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offere-ciâo aos Ho1landezes senãb lüitrl' 
arTiscado labyrintho : perdêrão elles 
ahi o-' Capitão Hugno com cem ho.: 
mens ,- que se tinhão entranhado para 
cortar faxinas, e estacadag; forâo t.o~ 
dos· -passados ao fio da espada. Outra 
partida de quatrocentos· horpens foí 
tambem surprendida ,- e destroçada' a 
excepção de cincoenta, qúe Mathias 
t~ot~xe prizioneiros para o campo 
Real.· 

Com tudo· a C6rte de .Madrid nao 
f(')i ÜJsensivel quando· soube a perda 
d;:~s praças de Olinda i e dó R:ecifc. 
k .opini-ão publica accusou de toda· a 
culpa a indiffen:nça, e delongas do 

, \ pórneiro Ministr ·• '' Como não pô• •" 1 e e~! e, ·prever , cliziãO ,' e mesm.o 
, . arredttar que os ~sforços i e· cobt· 
" Ç~ _ _?a ~~~panhia Holland~za lhe 
" f::'.Na o dtr ·gtr todos, os seus t1ros pa· 
, ra c\, Província de Pcr'nambuco? Tu ... · 
" do âl!lÚllrJciava, ajunravão _elles, e 
,., mdo indica ·hoje tnesmo· que a s u ~ 
,,. ambiçâ não se restringirá · a esra: 
;, conqtústa parcial; · e · a ré mesmo que 
~, a Amerío'a inteü'a _ Partú güeza , p<1-· 

. . \ . r . 

~ . 
\ 
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;9 derá só com a sua posse saciar a 
u cobiça dos vencedores. " 

O desamparo do Brazil parecia 
tanto mais in~xcusavel aos Portugue-
zes 9os dous himisferios, qt1anto maio-
res erâo as ape\tadas ~.eclamações diri-
gidas por Albuquerque .a Olivares, 
sobre -o estado ga fraqHeza, -e'-priva .. 
çâo de todas as cotisas no qu-al e dei-
xava ·a Metropoli ; com não_ menos 
GaloHcpresentava elle ao primeiro Mi-
nistr<:> quanto era insufficiente o pe-
queno numero de tropas regulares , · 
com as quaes era .necessario guam'c.-· 
cer as suas· linhas ,. preservar as obra-s, 
cppôr-se ás contínuas sortidas do ini:-
migo, e defender-se todos os dias até 
no centr-o dos ·bosques : quanto sobre:-
tudo .erão insupportaveis as f-adigas-, 
e fomes, gu€ soffriãn as fi.eis, ainda-
que inexperien tes milícias, a·s quaoo 
erdenadas debaixo dos estandartes da 
Corôa, terião já succumbído debaixo 
.do pezo da mlseria , e dos penosos, tra- · 
balhos, senão fossem -susteota,dGs pela 
esperança de receber soccorros da En,.. 
;~npa . , que eltes esperavap emyão. H~a_e ' -
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,, para recear , accrescentava Ma-
" thias, que os desgraçados habitan-
" tes de Pernambuco, opprimidos com 
, tao duros revezes, cedão finalme n-
'' te ás pedid-as seducções do inimi· 
, go, ao qual, para completar o seu 
~, tryunfo, não falta mais doque ga· 
,, n h ar ' ao seu domínio os pro ptieta-
" rios da Província, cuja fidelidade 
, he pouco firme. ,, 

Erão porém inuteis estás repre .. 
sentações. Os thesouros de Portugal, 
c até os mesmos rendimentos do Bra· 
úl, hião-se absorver nos exercites de 
I ta lia , e Flandres , . aonde a Hespa-
nha ainda fazia ~lguns esforços digno~ 
do seu antigo p'bder. Pretextos me-

" nos especiosos bastariao sem duvida a 
Oliv;ares para apoia · o seu systema de 
i ndifferença a respeito da America 
Port t1gueza. Os ri scos que c;orria esra 
inrerd~anre colonia lhe parecião evi-: 
denremxnte exagerados, po-isgue ape-: 
zar das ·· poucas forças militares de que 
J'Vtathias podia dispor em Pernambu.._ 
ço , os Holland·ezes não tinhao ga-; 
~1~~do na flanicie ~l~~~a fole~_ad~ ~~ 

.I 
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.terrenb, e se acha vã-o corno sitiadaS 
)laS duas praças que occupavão. ·Basta-
va porisso , segundo Olivares , enviar 
ao Brazil ligeiros .soccorros, que sem 
en fraqucc~r a Hespanha., se opporião 
_2os progressos do inimigo. 

Por maiores que fossem os da~ 
n1ores a este respeito, este imperioso 
Ministro estava persuad-ido de que os 
Hollandeze.s não se poderião manter 
no Brazil ; que ·os cofres da Compa-
nhia Occidental estavã.o quasi inteira-
mente exhaustos; que ·esta guerra não 
era da sua parte mais doque h uma es-
peculação mercantil J dirigida· sómen .. 
te pelas ·regras da arithmetica, e gue 
-se a espada não justificou exactamen:-
tc os calculas da penna, bem depres:-
sa se . virião as Pr-ovíncias Unid;i.s a-
bandonar cobardcmente as suás con-
quistas eferneras. Taes erão os r<Jcio:-
cinios de Olivares nos Conselhos de 
que elle era o movel, e que di; igia 
ao grado das suas paix6es, e falsas 
theoricas da sua política. 

·Por esta causa não enviou eHe a 
P_ernambuco por espa~o de maj.s .g.~ 
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hum . <"i!JnO , senão nove carav.elas, e 
quatrocentos homens por diversas ve-
zes, (a) e tão poucas muni-ções de guer-
ra; que os Portuguezes se vírâo obriq 
gados a fundir bailas com os chum-
bos das redes des.t i nada~>' á pesca. Co~ 
mo os .Hollandezes estavão senhores 
do mar' não podiáo estes fracos soe~ 
co~ros che,gar ao campo Real s.enão 
com difficuldade, e tardança ; pois-

(a) Pêlos avi !os, que Tlla~hias. de Albu. 
querque ~enviou a · Madrid do est~do . de Per-. 
J'lambuco, mandou Fihppe lU., ordem aus 
Governadores do Rei•no de Portugal para a· 
cudir com soccorrus á'guelles moradores de 
Olind a , e do Recife a fim de obvia(etn os 

\ prog r~·ssos dos H o.lla d.ezes. Estas sá.o as .no-
ve caravelas que forã0 o primeiro soccorro, ' 
CJLle St! mand o u de Lis!Joa ; preparáo-se ·prom· 
pta e ore • J\ sa híráo po dif[erent~s V(:!'Zt:S com 

1\ . f . - b quatr1'i> centos 1n ant.es, e ~ s mun1çoes , e Dl• 
tim~ntps qu~ < ma.is depre~sa se p1.4derão jun• 
tar , é~ que hião por Capitães Paulo de Pa· 
rada , ~ fltos . da Costa , e outros que se po· 
dem ver e.m Brito Freire. · C)legáriío todal 
brt~vemonte a Pernambuco, e tomando va, 
~i os pÇJrto. ~ ~rouxerão este pequeno a~;~ xilio, 
(j Ue p or dl fFerent·es · Cíllllinhos sç foi ajuota,~ 
11.9 nosso a(tai i~,l \ \ ,, 

\ 
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que era necessario para evitar os ct'u-
zeiros, desembarcar em pontos apar-
tados; e resultava para as escoltas, e 
·destacamerttos marchas trabalhosas, que 
·deminuião, e debilitavão as forças Por-
t uguezas. 

Mais favorecidos pela negligen-
-cia da Hespanna doque pelo poder das 
su~s armas , os . Holla ndezes não per-
-dião nem hum momento, em que se 
JlOdessem forrificar cada vez mais nas 
praças, de qne tinhão feito conquis-
ta , e a fim de preservar os po nros 
mais accessiveis , elevárão 'huina forta-
1eza na Assieca, (a) que domina v~ 
o porto do Recife. Tudo annuncia-
va, ·que o intento de se estabelecerem 
em Pernambuco, cada vez mais os oc-
cupava, e que mesmo não tardariâ0 
-em formar rrm·as t ~ ntat i vas para esten-
der mais longe as suas conquistas. 

Albuquerque, julgan.do então \~e 

(a) Tambem este nome de Asseca lhe 
puzerão os Portu~uezes, pois os Hollamle'2es 
fi intitulárâo de Vandemhurg, sobrenome do 
~ e-u Gmer01l 'l' heodoro. · · · · · 
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não se poderiao impedir os seus ~pnel:' 

.. gressos por . iwma simples defen ~ i va., 
·e perdendo as espera-nças de receber 
:auxílios da Metro poli, resolveo reuc 
nir todas as suas forças para· tentar a 
fortuna com hum golpe estrondoso, 
Ajuntou para este fim .todas as t ropas ' 
do~ diff~rentes postos, e ll1es fallou 

~nestes t:ermos : 
. " Bra~os Portugt;I e~es, valerosos 

~' Brazileiros ! Q9aes· sej;~o os moti~ 
o1 ' vos da falta de actividade d'EIRei 
., Catholiço em nos mandar soccor-
_, rer, são manifestos. Ou seja· que 
, huma guer.ra visinha , e mais aper-
~ ' tada dccupe 3S suas armas, ou que 

e.lle me honre bom a :ma confiança 
'' , , í -\ , até ao ponto de me considerar·.equi~ 

1 va ente a hum ex:ercito nestes cli-o' 
, tn\l;S long~q.p os , , v~s não podeis já 
, conrar com reforços\' quando. o_ n~r 
-,., mer , e o pod·er dos, vossos tntml-
.,, . gos cada -dia se a vigora! Porque o 
'" dissimul~remos ? A conquista cio 
,, Braz il l)e de -rna.ior momento pai·a 
,, a·s Províncias Unidas, doque a sua 
~, cons~rv.~:~ão aos l}iinist~ros çl.e Filip~ 

\ 
\ ' I 
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17 pe 'IV. Esperaremos nós pat'a com.,. 
, bater gue novas forças , ás q uaes 
,, não poçieremos resistir, nos venhão 
, assa'ltar estes gloriosos intrincheira:.. 
, m~n tos , que devemos ·á , nossa in .. 
, trepidei_, e constancia ? ~em nos 
, poderá taxar de temerarios .no meio 
., dos riscos, que nos cercão ? , Nã0 
, expirao os nossos soldados v ictima-s 
, da fome, / que se une contra ttós 
., aos Jl.agellos da guerra ? He pois es-
., ta morte que devemos esperar de 
., pé firme? Certo que nao, €!la ná-@ 
·, he a dos heroes ! A ·sorte dos com-
" bates favorece a imdacia. DemGJs a·o 
:, inimigo assombrad-o hum assalto gc-
'' ral. Ta) vez . que a jusriça da no~sa , 
, causa espere para tryunfar este der-
" radeiro esforço do nosso valor. , ; 

Hum gri·to unanime de · approva;- .Ataque :i?t4 t ·: 
ção foi a , resposta de todo o exerci- fracwos~ · 
to ás vozes do seu General. Depois de de OlilldiJ 
ter dividido Albuquerque as suas tro- pdos Por~ 

tll"'lleL,Io 
pas em tres columnas, ,av.ançou enco- o 
bcrto pelas sombras de h uma escut·a: 
noite para a Cidade de O! inda, que 
~ueda .. atac~r por tres 4i·v~sos. pomos ' 

f . 
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, .retardadas porém na passagem do ,rio ~ 
;as vanguardas das colurm1as não chc.-
,:gárão.aos postos avançados do inimigo 
)senão ao romper do d-ia. Já as senti~ 
-nellas tem "chamado ás armas : mime~ 
·rosps destacamentos sahem ,apressada-
.me.nre .da CirJade, e marchão ao en-
!Coptro dos Porttlguezes, que os der-
-rbrâo, matao, e se apossão das fDrti-
iicações exte-riores; :.:1inda porém :gua-
.tro mil soldadCJs ficão na praça , cu~ 
'fts ameias são bordadas de ,artilheria 
.formidavel. 

, O bsraculo algt~m desanima Ma • 
.t.hias, que juntando ás oxhortações as 
m::tis energicas, 0 exemplo da mais 

.1 espantoso, valor, tlá elle mesmo o as" 
\ salto · á testa da.s pt\imeiras aolumnas; 
1-omp,licão-se as , dif~culdades, e t-Dr-
.tla-se\ g o a-si impossiv'el encher os fos· 
:sos·, Rara e~caUar as tbu'falhas ; além 
djsso ~\ fogo 'da arrilhe1'ia., c a expl~" 
.sao . das· grana~ as E!escobnem as fi!eJ-
.ras dos1 Portu guezes. Não querendo 
A,lbuquerque que ,as suas ,valoros;-~s rro· 
pas fossem por mais tempo victimas 

-~a SJ.l~ t~m~rid\de ,, faz to,car a ieti~ 
J .\ ' ' • 

\ 
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tad'a, e enúa novamente n~s ~uas Ji.; 
nhas. T'al foi o resultado deste ata-' 

I 

que inconsiderado, aindaque intrepi-
do; gue cus-t0tt. 9uatrocentos· homens 
á Hollanda:) porem .maior numero aos 
assaltantes .. 

Se Albuquetqu·e p·erdeo d~sde er~- , 
tão toda a esperança de expulsar o 
irrimi·go do· Recife , do outro lado os 
Generaes das Províncias· U niàas não se 
lisongeárão mais de o forçarem F.IOS 

intrincheiramentos, ou perseguiklo na 
planicje. C.omrudo os arh1azens co-
meçavão a esgotar~se BO Recife; por-- . 
que se o rnar estava · aberto aos Hol· 
landezes,. o a.ccesso do continente Jhes· 
era de algum modo pro·hibiGo. Não ha• 
via no Recife outra agua serrão a· que 
se tirava dos poços cavados na praia, 
e gue era filtrada de hum modo im.-
perfeito. Tal era a critica situado das . , 
guarnições HoUandezas g·ue por ra-
~âo não ·lhes davão mais doque pão, 
e biswuto liia E_uropa ; e a .mesma ma-
deira que queima-vão era. vinda ·de 
Hollanda ., aindague os bosql!es do 
Brazil estivessem ás po,rtas da Cida-
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-~e: tão e:xact·ámente guarda vão os. Pur .. 
t:l9gueZ,es. o ,pai z •. 

S€- algum destacamento se aven-
turava a pr'ocurat frúcto~, ou vive-
l!es, as companhias de ernbusc:ada lhes 
cortavão a i·etirada , e os ma tavão sem 
piedade. Ainda-que o exercito Portu-
guez tivesse poucas munições de guer: 
ra, as armas intaltiveis dos Indios seus 
auxiliares as substitui3o muitas vezes 
com va,ntagem ás de fogo. 

Conspira- Todos os sentimentos ; e inte-
~iío co"tra resses não tendião com tudo ao bem ge~ 
Albaqacr• . 1 d M h, . E G iJuc. ra . no":'campo . , ~ . ~t Ias. ste e-

neral unha por Jnumgos no seu mes.: 
mo partido algun\ ricos colonos ,, mais 

\ terrferoso.s do gue ~ tnesmos ·Hollan.: 
de2ies , e que desp!~qs , detodo o sen-
rimd to de patrioúm~Q' € s01icitos de 
vender os productos. dfs suas proprie-
dades, sem os inquietarem quaes fos-
sem OS· compradores, traficavao sc..-
cretarçel ~e codJ. os Holl:andezes. Trcs 
c estes hon-:ellS ahrentos ' convencidos 
de se terem entregue a relações com-
merciaes crinúnosas, · Jorâo enforca;. 
dos por ordem \i e Madli,as; sev:erida-· 
- ~ .\ 

~ . 
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de ; que sómente podia conter aguel-
les, que a seu exemplo, estivessem 
dispostos a tudo emprehender por. Hum 
ganho illicito. 

Sop·eados e·nri:í-o pelo r.ec€ÍO, os 
inimigos de Mathias ordírâo em se-
gredo ·contra este Gen'.eral h uma con- · 
juração ,· cujo successo _lhes pareceo 
seguro. Ao favor . d ~l noite , · e em 
quanto Albuquerque estava entregue 
ao somno, pozerão e!Ies fogo ao quar-
tel General ; mas advertido a tempo 
rlo progresso das chammas, este che:. 
fe escapou ao perigo. Para não ter 
que indag[lr, e punir os de]inguentes, 
julgou prudente fingir que o incendio· 
se tinha originado de hum acc1dentc 
fortuito.; · 

. Erão estas 'as disposições sccr>e• 
_tas de hum grande numero de colo-
nos desta Província 1 os q uaes sem a 
ditferença de Religião ,. receberião de 
bom grado o jugo da Hollanda. O 
mesmo povo esrava singularmenre ir-
ritado contra a adminisr'ração , e in..: 
fiuencia dos ~i.cos; e _;1 i)tcs da i-nva-
são, tinha eHe patenreado por mais 
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àe h uma vez o s~u descontentamento 3 
por causa desta especi·e de desprezo; 
e tyrannia debaixo dos quaes os ho-
mens poderosos , e honorificamente 
empregados os fazião gemer. 

Eta sempre irnpu·nemente que es-
t<?s ulümos commettiao as acçêes mais 
jndignas ;· e iníquas, porgue nunca o 
povo pôde obter resrabelecimen.to ;: J. 
gurn da boa ordem. Esta distr:tcçiío 
de toda a justiça, e a corrupção ge-
ral dos costumes, n!lo contribuirão 

·. pouco .a agravar as desgraças públi-
cas, privando os habitantes desse es-
pírito de unanimidade, sem o' qual 
povo·.algum resiste com vantagem a 

\ hum éontrari poderoso. 
Como a Bahia era o assento do 

Governo do Brazil, gozava de huma 
1administração mais rec~~; e por isso) 
á exceRção de alguns judeos nova-
mente convertidos , ao menos na ap-
parencia 1 pessoa alguma nesta Capital 
desejava , ou favorecia os progressos 
das arm2s Hollanclezas. 

Emgnanto se esperava a chega· 
da dos novos soccorros reclamados pe· 
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}Ô~ Gen~raes das Províncias Unidas ~· 
reso lveo-se em conselho no Reéife; 
gue se deviao aproveitar do impei-ic) 
1o ltlar; para estender as conquistas 
;obre as t:ostas do Brázil , augmen-· 
rar1do o numero .. dos partidisías da 
Hollanda, e ~obr~tudo para se estai. 
pelecerem relações de commercio, sem 
as guaes seria difficil conservarem-se' 
e alcançarem o pi'i nci pai escopo do rl 
armamentos da Companhia Occiden.::. 
tal. 

Os Generaes H o lia ridezes . v o I tá..: Os Hollan~ 
rão ao principio as suas vistas para a cl:·r.cs tw-
Ilha de Hamaraca' situada a seis gráos rno opc/Pdii• 

rar·se a -
e meio de latitude, e a oiro legoas lha dr: Ita· 
só::nente ao Sul de Olinda. Na parte marMa.. • 

mais eminente da Ilha, cuja circum-
ferencia he de dez legoas se achava o 
cstabelecim~nto da Conceição, praça 
importante pelo grande numero de lu-
gares onde se refi na v a o assucar, dos 
q~nes estava rodeado. (a) Esta Cida-

TOMO III. L 

(a) A d-iscript;ão desta Pr o\'Ínci~ de !ta-· 
m~ :açá trai_ ~;om mui~as pani;;ularidades Plo! 
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de.; cujo territorio offçre_ce huma ri~ 
"êa cultura , não era ainda habitada 
~enão por cento e trinta colonos, e 
h uma g.uarni~ão de sessenta soldados , 
Ç<;>mmandada poi" Salvador Corrêa , 
Ç)fficial não menos recorn.mçndavel pe~ 
J.a sua bravura, doque pela sua expe· 
riencia. 
' Por ~uitv fracos que fossem os 
meios de defeza deste Coinmandante; 
b Coronel Canefelt , . expediçlo de Per-
nambuco pata se apossar da Ilha com 
vinte embarcações, reputou o. ataque 
9.ifficil, e contentou-se de arr;iscar li.., 
geiras . e~caiamu'ias • 

. . Erecç;lo , Desesperando mesíi)o de a tomar, 
do f~rt, 0- a viva força; ' pôz todo o cuidado em: 

· range.\ çonstruir sobre a praia bOmfl pequena 
, \Íortalez_a que q'ommava a entr,ada dd 
\ \ .\ d " 1 ]" d port.o , \ no meiO e lU ma 1n goa e 
terra, etl) to rno da qua~ fórma o mai. 
dnas bar.·as p·ouco 'distantes , do. con-
- ~ . \ - . . 

cha Pitta. Livro I. da su·a Historia da Amerí· 
ca nu m . 5\6 i pa-raonde remettn o Leitor cu· 
r.ioso, a fim de - notar alguma differenga do· 
S!le. tm a,quí\ o . J\Li_thor. 

\ . 

\ 
\ 
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~inerite. Canefelt o appellidou forte 
Orangc, e depois de o t.er aperfei~ 
~o a do ; ·_guarneceo-o com dózc pe~as; 
e oitenta horuens, (a) e tornou a entrar 
no Recife , s~m ter tentado conceber j 
e executado emptez~ alguma. O anti-
go estabeleci?~e~to de Gartass.ou, , mal 
povoado; e fortificado, se achava qua-

l:si em frente do forte Oi:ange: os P-or-
·tugüezes o ptizerão dentro em pouco 

I ero estado de defeza ; e prevenirãà-se 
assim do inimigo, .. que ptojcctava a.., 
possar.:.s~ delk . . 

1 
Tal foi a s~l?unda ~xped_i~~o Hoi~ . Fim .'• 

Iandeza ao Braztl, que parecia pro- campa11ha.. 
' lnetter á Companhia OccideütaL huni 

estabelecimento sol ido; e permanente, 
' (b) assimcomo todas as vantagens de 

. L i 

(a) l;lrito Freire Livro V. num. 394 e 
accrescenta .que deix~rão mais hum a sumaca, 
e hum navio. 

( b ) , Pàrece (diz D. Francisco ManoP.l 
de l\ldlo na Epadafo~~ V. tratando desta toma-
d :~: dê Pernambuco) que como Deos tinha gu~r-: 
,, d.;do ésra gente. e aqudla Província para 
11 obru n~:lla n.:ras mar~vilhas, que. e,ngn1n~ 
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industria', e do commetdo ; vanta getÍs 
sem as quaes as Provincias Unidas não' 
possuindo senão hum territorio limi-
tado, e recentemente escapado ao ju-
go Hespanhol', não se podião engran-
de·cer, nem ;ldiantar-se em riquezas• e poder. . 

\ 
\. 

I . 
\ 

~· é.lecessem !~eu santo rfO'Ine, . ordenou q u~ 
· •• fntisem taes os pr incipios da ~ua oppres·,. 
~· são,, par;~que sobre, esse escuro . capJpe~s
•• sem mf i$ r~splandc:cemes as obras Divi·. 
•• nas. , E t~l foi a gloriosa ·restauração • 
'JU~ depois acqnt_ec~o , qu'e fad acreditado por 
l_~uo o mundo\ o v,alor . dus ~4/rtuguez_ts •. _. : ,, 

\ \ 
'\ 

. \ 

. \ 
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:Chegão reforço! de HollaFJda a Per.~ , 
nambJico. 

ABA.NDONAD·A ás su.as pro,rrias for:-
ças, a Provi~cja âe Pernambuco pa-;-_ 
~ecia não .. ter nada a esperar da Me- · · ~ 
tropoli, quaado repentinamente se es- · 
palha o rumor de hum novo anuamen,. 
~o preparado na Hollan.da, que mu-
dou et:n hum ,vivo cuida,do o systema 
de indifferença da Côrte de Madrid 
para com o Brazil. A frota das Pro- . 
vincias Unidas consistia de vinte e sei~ · 

~~~ips .c9~'0 ~r_es _mi_l ~ ~~iphen.tR~)}91:t . 
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mens de desembarque : tinha a 'seu 
~ordo grande numero de fa~ilias Rol~ 
Jandezas, e alguns Judeos ricos attra-
hidos ao · Brazil , como colonos, pel<· 
esper2nçà de hum ~órr!lilei·cto lucrati. 
vo,. que pro.mettia a pos§,e de Pernam 
buco. (a) 

A armada cõmri:iandad·~ pelo AJ . .: 
.mirante Adriâo Patry, (b) de hurna. 
~ntrçpidez _expe~imef1tada ~ devia ir em 

. (a ) Este reforço veio aos Hollao·dezes da 
Companhia Ü<:ci Jental p~r duas diffe rente1 
occasilíes : o primeiro fni logo no principio 
do anno de l{í.ll de dous mil soldados, mui~ 
tos bastimento\ e m4_nições em ~nza navios 
a ca >g-o ·du Cor,o,l)el A l'ex;mdre Sit<ln, e o 
~egundo já depoi~ de correr a noticia da at· 
foada de Portugal , ck mil e quinhentos ho· 
~r.ens, q~e cbmm'a dzwa João Adfião Pauy, 
~eneral do mu , de quem se di~-se ; p.erde~ 
0~1tcs a vida que a victor·ia ,- o qual chego~ 
já ,pelo~ fim do· mez1 de Julho. 

(' b ) João . Aclri,ão Patry • que veio SUC• 
fede , no cargo ·oe Generál do mar, q.ue ha. 
yia ocçupado He,orique L'onc, er'a aqeditado, 
p~r vàlor ~ e conhecido por m1,1itas victorias : 
foi ele.i ~o para esperar as náos ', que Slhiáo 
de Lisbo~, na altura da Bahia, e embaraÇ~t 

~~ ·poss~ ~n~~ir~~ ?a~~~d~·~~ ~9'~ ~llás ~ f~ 
\ 



no B1Lú!L • . Lrv. -xxu~ ·ít7 
busca dós g'al'ióes do Mexico ; tantõ 
o rico despójo feito pelo Almirante 
Husne, tinha 'excitado a cobiça , e 
emulação da ma.rinha Hollandeza. . 

A noticia deste ultimo projectà O Almirat,~ 
inquietou de rtal ,sorte Olivares, gue u Hespa-
deo as ordens rpais prompras possíveis 11 fwl Oquetz• 
: D A · O d. . Á • • Óo vem "" ~ • . nto~'~o q.uen o, que es9ur;:- soçco,.,.0 ·d4 passe em L isboa huma frota de ·:1nte Amcrica 
'navios, destinados particularmente à Porwgu'~ 
comboiar, e proteger os galióes car.:. za. 
regados com os thesouros da Nova 
Hespanha. (a) Como todos os gastos 

ra o que levava as melhores embarc'açóes ' e. 
~a i s ~:scolhida gt:nte que ~inhão os Ho!Ian-
de z~ s . , 

( a ) . O Almirante . General D. Antonio 
oe Oque na.o, é'ra do Conse lho ele Guerra~ 
por larga e~periencia o mais peri~o e valoro~ 
so Cabo , que em muitos annos teve a mi:r 
licia nav:d de Hesl"anha, a q_uem só faltou 
a boa fortun·a dos mares do Brazil , pa ra dei-
xar seu nome tão glnrí oso nella , como já 
co ~ seg uí_ra na Europa. Compunha-se a arma-

. _la dt: vinte navios a maior parte f:a stelha-
_loS , màs a despeza toda de Portuga l . Sahi ó 
le Lis boa a . de Maio, e em 1 ~ de Julhq ã 
>elas 'o rdé!'l~ que l~y~ivá i Lom?.LJ frim~i rç~ ~ 
~~ hia\ . . • · ·· · · 
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pesta armada deyiãQ ser fe itos á custa 
de Portugal'; E!Rei Carho lico recebeo 
deste Reing as mais vehememes sup-
plicas parague ao menos huma parte 

· do annamenro fosse empregado na de-
feza do Brazil. Filíppe IV. não to.i 
surdo ás vozes d9s. Portuguezes, e o 
seu Consdho decidia que dous mil 
l1qmeos de refor~o , et~barcados na 
esquadra , serião · destribuido~ pelqs 
principaes gll <l rniçôes das colonias, a 
saber, duzentos em Belerq, ~ oit9· 
çentos na Bahia, çlcbaixq do comman~ 
do do Mestre de'Campo Bocanegra.(a) 
O .resto formando hum corpo de mil 
homens, composto de trezentos H.cs· 
pan hoes , outros tantos Napolitano~ , 
e quatrocentos Portuguezes, debaixd 
do commando do Conde Bagnuolo 1 
era d~.stinado e.!ip ecüdrnente a. reforçar 
o pequeno exercito de Mathias em 
Pernambuco. Bagnuolo '(b) era hum 

·. (o) O. C!n JSlovão Mexia JSocanegra, 
. suj.:no de bons serviços, e grande presti: 

mo , a guem Filippe III. f~z depois do seq 
Conselho de Guerra. 
~ (I?) Jo~o Yicen';i<~ . Sa.nfili~he • Con~ ' . . 
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,Çeneral Napolitano, a quem a guerra 
_do Brazil depois de bastantes alterna- , 
tivas, íllystraría: elle conhecia a fun-
do a the-oría da Arte Militar , e na:-
_da entregava ao 2cas.o. 

Recebeo a· frota a· ordem positi:-
va de fundear na Bahia; medida .ab:-
,surda, quandoJ>enão t!ve~se. o de8i,gnio 
.de evitar o inimigo ; porque ,a·ssim 
pérão tempo á esquadra Hollandeza 
_de ganhar · o Rec~fe, de ahi desem.-
barcar as su2s dmnições, e reforços, 
:e de ir depois ào encontro da fwra 
;Hespanhola com .dezes,cis navios de al;-
!O bordo promptos: para h~m combuc. 

Conforme as ordens da sua Côr-
_te, dirigio-se ~ Al~irante .Oquend~ 
para a Bahia de Topos .os Santos, 
.desembar.:ou ahi os oitocentos homens 
,destinados para S~ · Salvador, e tornou 
,a sahir pa~-a o. mar: o s~u de~ignio 
era de comboiar huma frota mercan-
.te, e out;·os reforços tran~portados em 
doze caravelas. 

~~~ -Banho lo Otj Bagnuolo , que sucç~d<!o~. ~o 
posto ao Marquez d~ Torreçuso. ., 
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Comlrate n Almirante Hollzndez_, instrql· 
·,aval da ·do a tempo do destino da frota Hes~ 
Bahia, panhola, apressou--se em dar á véla 

dó Recife para a ir encontrar. D epois 
de ter por muito tempo lutado con-
tra os ventos , avistou-a em fim nos 
l narês da Bahia. Na manha do. dia se~ 
guinte , achárão-sc as duas armadas 
n avaes na presença humq da outra' e 
formadas em ordem de batallJa. Os 
Alt.nira1 tes dérâo elles rpesmos o si~ 
gnal, e prinçipiár5o a acção com hu~ 
rna descarga geral. Oquendo ganhan~ 
do a vantagem do ven.to sobre o na-
vio de Parry, affcrrou-o , c lhe de6 

. \ 
\ 

combate 't-e-rri
1 

e!. Patry quer-se desem:.. 
.J:>araçar, mas a sua poppa se achava to:.. 
mada no flanco do navio de Oquendo, 
Então o Capitao',Hespanhol João Car.:. 
:alho (a) dedicando-se a huma morte 
·cerra, salta no navio Almirante ini•• 
rni'g,o ,, consegue passar hmil cabo ao 

(a) Brito Freire , referindo este mesmo 
facto de in gularissimo valor, chama a este 'o 
Capit:ío reforma~o João C~stilho. pyro Y! 
num, 415.. · 



no B:RAZIL. Lrv. ~u. l:7I 
redor do seu mastro da niezcna, e im-
pede a separação d9s dot)S navios, por 
esta acçâo heroica , que lhe cusra a 
vida ; porém hum navio Hollandcz, 
vindo em soe corro do seq AJ mira ntc ·, 
aproxima-se do Almirante Hespanhol ., 
.e o bate do outro lado. _ 

Oquend'o ~eria succumbido se ~ 
Ca pitão Cosme do Couro Barbosa n5ó 
se lançass;e com hum navio de menor 
grandeza no meiq dos dous inimigos ; 
)uas despedaçado por estas ·duas gran'"-
des montanhas, o navio de Barhosa 
se submergia, e salvando-se a nadQ 
este bravo Castelhano , cahio em po.;. 
per dos inimigos, depois de ter s2l:... 
vado o Almirante Hespanhol pela sua 
l1abil manobra. · 
' Emquanto o combate 9e c~mpli• 
ca , e se torna geral , os dous Almi~ 
rantes começão de novo a acan-hoar.:. 
~e , com mZ~ior furia , e os dous na.:. 
vias nâo apresentão dentro em pouco 
mais doque .huma supcrficie raza, on-
de os soldados dos dous bordos se rni s-
'turão, e se confundem; as ' armas de 
fogo , a ~~~~a ; e a ~sp.a~~ i . servem 
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àgua.lmente á sua raiva; o sangue cor~ 
re. A vista dos cadaveres mmilados, 
os membros dispersos , os gritos dos 
fçddos, e dos moribundos, que lan-
,ção indistinctamente ao mar com os 
)Dortos, accrescentão ao horror deste 
cspectaculo, hut).l dos ma is ·terr íveis 
que póde offerccer a crueldade do ho-
mem; finalmente, hum artilheiro Hes-
panhol sal.ta no navio Almirante R ol· 
landez, e põe~lhe fogo; e apezar 
dos esforços das reliqui<Js ela equipa: 
gem, não he possível extinguir as 
.chamma~ , , po.r ca.qsa .das contínuas 
.descargas de artilheria , e mosqueta:-
ria Hespanho·la. · 
. Oguendb conta entao o cabo que 
o liga ao Jí:'lvi'o inimigo, cuja perda 
l}e .inimitavel ; ·mas os arpões da bor-
àa gem o ret~m? e o seu naviQ, in7 
teiraii!ente d<rsam.par.;>do, nao éscapa~ 
ria\ ao incendio, s.em o .glorioso sa: 
crilicio do Capitão · João do Prado ; 
que o veio soltar' e leva~ lo a rebo~ 

ltforte fu:- que. O bravo Pa_try, vendo Cj~Je o 
f:~ i.ca doAI· Almirante Hcspanhol nãO' participa 
;tJlira,z~~: do perigp ,. q~e elle q~q póde: eyit_ar.l. 
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despré~a salvar a vida nadando pafa: Hollonde:~ 
os Hespanhoes ~ como parte das suas- Adriiio Pa:. · 
egui pagens; e toinando o seu pavi- try. 
lhâo, envolve..:se neJie, lariça.~.se ao 
mar, dizçndo aos Officiaes que o que..; 
rem demorar: O Oceano he o uni co 
tumulo digno de hum Almirante Ba~ 
t a11o. 

Aindaque desamp;:trado o navio 
de ·Üquendo.; co~1batia ainda mesmo 
depois de teT perdido dous terços da 
sua egu-ipageil1 ; ·porém a que resrava 
vendo-se impossibilitada de mano-

' bra r o · navio aberto; se- abysmou • . 
Oquenâo tinha conservado assaz pre-
sença , de espirim; e ventura para a 
tempo passar para outro navio, don-
de Continuava éf dar as Ord ei1S. -

Esta. sanguinolenta acçâo, onde 
a victoria foi râo denodadamente d is.:. ' 
putada , ·e stJstentada pelos dous la-
cios com valor igual, e com habi.Jida-
cle noravel nas. manobras' custou gua~ 
si tres mil homens a c:::da huma das 
duas nações. A igualdade das perdas' 
l1e. ~i n guiar, e segundo . a opinião ge .... 
ral, o valente. Almirante Holland~z; 
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ainda qu.e perdeo Çl vidá' nao foi cón~ 
sider;:tdo como . perdendo a batalha. 
As duas frotas estavão tão dainnifica~ 
ctbs, ·que nenhum dos seus nav~os se 
achoü em estado de resistir ao mal'. 
, Logo ao amanhecer, a esquadra 
HoJla,ndeza tOIJlOU o largo , e entrou 
de novo no Recife: Oguendo se põz 
a saJ\rq na enseada i ·mais visinha pa 
ra reparat os seus navios. · Depois dl 
ter confiad~ h uma parte del-l.a ao Con· 
de Bagnuolo, encarregado do com.; 
mando do.s soccorros destinadds pará 
'Pernambuco , torn'bu a àar á véla com 
G resto 7 para ir comboi3r OS galeÕes 
do lVtexico ,\ segundo i ordem qüé re~ 
{:eber<;t. · \\ · 

Reuni/i o do 13agnuolo depO.i~i de · ter cdstea, 
Conde Ba\ d<? a praia, g~.~hoú o post? da. Bar· 
_gmtolo •. _c J'a Gra'nde, tnn~a legüas drstante do 
de Matlm;s . l:l ' l d · b . . 1 . . 
de Albu- campo 1\.ea ese~ arcou a 11 com se, 
9uer9uc. gu.rançã 5- e juntou-se depois de hu~ 

rola, ma1'cl1a penosa, .com Mathias de 
Albuquerque, sómeflte com setecentos 
11ornc1 s ,, pois que Oquendo lhe' tinha 
tir(:ldo rre:zentos para supprir e1U par1 
te os damrtps da b:a.ta!ha. 

\ ,. 
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. Os Gen·eraes Hollandezes irifGr- Os Ílollan~ 
jnados da chegada destes soccorros ,: d~:eJ que~~ 
de que elles ígnoravâo a fraqueza, mao <~ C' : 

d, .J • • d dac!~ de O• per erao as esperanças e-conservar as liuda. • 
duas praças com1tlistadas; e julgando 
conveniente concentrar as sua:ii forças. 
no Recife, onde elles receavão serem 
~tacadas por terra, e mar' deliberá•. 
rão se Olinda seria desmantellada ,. bq 
destruída. Adoptárao este ultimo par~ 
tido ; mas experimentando en.cobrit 
por hum estrata gema o verdadeiro mo.o: 
tivo de huma medida tão desastrosa , 
mandárão prevcnirAlbuquerque de que 
-a guarnição de Olinda; grandt' tnente 
\rf·itada conü~a os habit,anres í de qu em. 
ti t1ha recebido diversas offensas' que-
ria incendiar a Cidade , e que os c h e-
f~~ não t-endo meio algur:n com que a-
pasiguassem o furor dos soldados elle 
podia só salvat a Capital do B_razít 
esgatandó-a. Albuquerque não foi il-
ildidp -por este arrificio, e responde~ 
JUe OS; seus compatriotas., ten do as ar-
mas na m~o , não sabião resgatat lm-
1Ja pi·aça a preço de ouro. " Q_teimai 
., O linda, acctescehtou eJ!e., se a nao. 



\ 

i76 HrsToJÜA. 
;, podeis conservar·; não nó"s faltqráu 
i' os meios de· melhor a reedificarmos!,·i 
üs Hollanclezes lhe puzerâo fogó , e 
esrà Cic\ ;'lde pouco tempo' havia ·tâo 
fl-orescente , foi preza das chainmas, 
á éxcep'ção de I:mma choupana que se 
con'servou intacta no meio das casas; 
dos Conventos, e das' IgreJas em ror~ 

· nn clella incendiadas. (a) 
Sabendo ppt' fim quanto era fra..: 

cd o reforço, gue Albuquergile recc-
bêra ; os Gencraes Hollanàezes se ar-
rep:endêdo, tn<Js muito tarde, de ter 
queimado Olinda, e sobretudo quan· 
do descobrírãc guc eÍ1tre os novos, e 
antigos· chefes Portuguezes' exisriâo 
gemi~S de Ç iSS!;! nÇÕes, que nao· podi5o 
deixar de enfraquece-los. Duarte de 
Albuqu-erque, poss'u·idor da Capitania 
' ' 

(a) Foi este fat .1 l ac .• nte ~ imento no dia 
~ 1 d<: N ovembro • ba s t'antem ente !'astimoso 
P:l.[ii seus morad,>res , qu~ virão nlJrn ar- se a 
pr ~ça cabeça da Província • em que nascé· 
1ãr1 , e redu zim-se a cinzas as sagr~das ima• 
g~ n s, semq.ue se pudessem vul.:r em tama· 
nha desgraç J. Durou est..: incendio ainda por. 
todo o dia s.:gúin'te, 
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-dé Pernambuco, que chegára àó Br01.;. 
zil com Bagnuolo, tinha-se retira-
do para o campo de seu irmão, e Ba-
gnuolo tinhá tOlil::tdo quarreis á par-
1te com as s~as tropas Napolitanas; e 
Hespapholas, conservando assim ca.;; 
da hum os seus soldados; e bs seus 
partidistas. · 

Os Genéraes Portugu.ezes nâo se 
conformav-ão entre si sen~o para fa..:. . 
vorecerem as tropas regulares, traran:-
do as milícias Braílileiras com humá 
especie de desprezo ' aindaque· fossem 
ellas a verdadeira força , e esperança 
1a colonia. ~ra por ellas que o paiz 
tinha sido defendido; e igualmente 
por ellas viria hum dia em que sere::-, 
~obraria o Brazil. Esta falta ·de união, 
e de politica no exereicio do comman-
do não escapárão aos Generaes Hol-
landezes , que abrírãô lmma negocia-
çao éom Bagrtuolo, que este General 
deixou imprudç:~ternente continuar ; 
dando-lhe a facilidade de sondar , e 
corromper ,alguns descontentes. Mas 
esta especie de successo nâo teve lu-
gar s~não mais tarde, e foi precedi~ 

TOMO III, .M.. . 

/ 

\ 

j_ 
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do por alguma~ ~~prezas m6nos fd/. 
zes. 

1\ctrir~odo-se para o Recife , as 
tr0pas M<i>lla:ndezas tinhâo posto os 
Fortuguezes em CJstado de fazerem ma· 
nobrar as suas principaes forçJs sobre 
hlilt~ UJ1ÍOo ponto : os vencedores ~s. 
tavão corno sitiado9, aindagt~e senbo .. 
lles d01 maf', ~ com grandes fotças dis-. , . 
pomv€1s. ' 

E atacií• · ResolvêPâo fi na! mente pôr er'ft 
Paraiba • pratica hum systema mais atrevido; 
Rio Grall- elíDbarcárão com este irytentó tres mil 
ded, eNo p~- s-old<\dOS em VÍBte é seÍS navios 1 (a) qu@ 

. to a a • d _, I I d c· reth, erao a ve a para se apossarem a r• 

I 

ç;la,de de F,araib_a , onde c0mmandava 

\ ' (a) Rod1a Pitta diz no Liv. IV. num. 
~z' tres mfl hotntHISo em t·rÍAta- ná·os , porém 
:Brito . Freire , dljhd~ o ti~olJ o- Autbor, ti. 
~híl escrito. Liv. V. nu,m. 4~9' vinte e sei! 
~áos , e outra_s tantas qarç<JÇ,as com tr~s mil 
sohlados. O General , q4c os Hollandezes 
ll!omeáráo Commandante desta esquadra, era 
João Licl:ithaJt , e po~ Cabo da IÍnfantoria 
mandárão o Coronel Esteio C<Jivi. A sa,hida 
d~ P,Ortq d<} Recife foi no di:r z qe Qezem·. 
brQ , e ancoro1:1 na barra fronteira ao forte do 
~ahedttllQ, \Pitrt~ mais arrisC:ada por ser as~· 

\ . 
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b mesmo Antonio de Albuquerque do 
Maranhão. Huma fortaleza , chama-
da Cabedello , defendia o ancoradou-
ro ; as suas amigas obras tinhão sido 
.destruídas; e as sttas novas .fortifica~ 
cães ainda não estavão finnlisadas. O 
General Lichthart, Commandante das 
forças navaes da expedição, quiz ten-
tar forçar a ergrada da barra , fi fim 
de atacar 1immediatam~nte a Cidade ~ 
:com effei to , o porto podia ser assai- · 
tado, e Paraíba cahiria em poder dos 
assaltantes; porém b Corone.l Cal•ii, 
Cornmandante das tropas de terra; 
dissuadia Lichthart , persuadindo-lhe 
que se apoderaria do fone sem ~mpe..: 
rar muitas difficuldades. João de Mil-
tos Cardosb era quem o gov~rnava : 
era hum velho illumínado por huma 

I longa experiencia militar , e m!Jlto cio· 
so da sua reputação. 

O Coronel Calvi desembarcou as 
M 1-

gurimça principal de toda esta Capitanra, de 
~ue e-stava Capitão proprietario ]óão de l\1a-
tos Cardozo , e da Província i.nt~ira éra Ca-. 
pitíío rnór Antonio de Albuqucrqu~. 
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suas tropas eritre o forte , e a Cida"' 
.de; e empedio a- marcha de seiscentos 
Portuguezes que chegavâo em soccor-
ro da Paraiba. Travou-se huma viva 
$Caramuça, e os Portuguezes' inferio-
res em numero forâo perseguidos, e 
lançados para os bosques. ~u~ame a 
.noite os Hollandezes c;onstrutrao hum 
redycto, que os- Portuguezes atacárâo, 
e. tomárão no dia· seguinte. Jeronymo 
de Albuquerque Maranhã-o f0i hum 
dos primeiros que ahi ~ntrou, e foi 
morto com. hum tiro de artilheria , (a) 
A chega'Gia de hum reforço de qo:atro 
companhias Hespanholis desconcertou·· 
inteiramente os Hollandezes. Calv r foi 

(a) · Os Portuguezes mer't'os neste assai · 
to do · reducto foráo dém de· Jeronnno de 
Albuquerque Maranhão J irmão do ·capitão 
m6r Antonio de Albuquerqur:, o Capit ão de 
l\lilicias André da Rocha com cinco !Ólda-
dqs-; e feridos ficárão mui poucos-, e elltre 
clles o Sargento André de Barros, que foi o 
primeiro , que saltou a brecha acompanhando 
Antonio de · Figueiredo seu Capitão, que nas 
occasiõe,s deste cerco ~eve muita parte dando 
mui t as provas de acreditado v3lor. Dos inimi· 
gos forão mó.rtos, (diz Brito Freire ) míPs 
ci1 c;em. ,. 1 · . ' 
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rechaçado por''duas vezes peJo Capítâo 
Jo1o Xereda, (a) e pela guarnição do· 
forte. No terceiro ataque, o intrepi-
do Xereda <.Cahe no combate traspa~· 
sado de golpes ; mas bs s~us soldados 
guiados por Matos Cardoso , e sus-· 
tentados pela artiiheria da fortaleza , 
que atira metralha, cahem sobre os, 
Holiandezes, e fazem nçJles grande· 
earnagcm. 1Calvi levanta imn1e:diata .... 
mente o cerco, e se tm:n.a a embarcar 
em desordem ·pelo meio da noite, . dei .. 
xando ·sobre a praia huma grande par- . 
te da sua artilberia, e dàs su·as muni ... · 
~óes de gtLer-ra. 

O General Lichthart na sua v in-\ . 

, I - ' j \ • • 

(a) D. Jo~p de Xereda. era hum dos C:~
pitáes que· tinhão vindo, COI~maodandu as gua-
tro Compaohia.s ,Castelhanas, gue em soccor-
ro m~o_dou o General Mathi.as de Albuguer--
que ; os ourr·os erão D. João de Oro~ lhana, 
Sebastião de Palacios , e Nicoláo de Plac;ao-
1, , qlie, sendo Alferes vi o Ira,- por ficar doen-
te D. Ferrando de Riba Aguern. Destes fa-
rão mortos tambem éom D. Jl!áo de Xere-
0-a , 8,ebastiáo de Palacio , c Nicoláo de Pia., 
~Dia; e D. Joã.o de Ore.Jhana ficou ferídg! 

' 
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da para o Recife imp.utou este revez 
~os conselhos, e conducta do Coro-
nel C:alvi, que allegou para sua jus-
tificação a, rchegada imprevista de nu-
merosos reforç~s do inimigo. Van-
demburg resplveo-se a ir em pessoít 
tentar alguma em preza ássombrosa , e 
&z no mesmo momento preparativos 
para o ataque da Cidade do rio GranJ 
de. Esta Capital da Província tem o 
seu nome du rio, que a separa da Pa-
r.aiba. · . ·

1 
O Bt:azíl devia este estabeleci-

mento aos Missionarios Jesuitas. Con .. 
strangído pelos naturaes ' I Manoel 
M ascarenl_Jas, , primeivo ' Gommand a!He. 
da Paraíba , se tinha visto forçado a 
marchar corrtra clles por diversas ve· 

' z-es: e tinha-os ' 'lerrotado··l- porém era 
poucó dé pôr etn. fugida algum~s tri-
J?us selvagens que não fair~vão rjámai,s 
4~ se aprove.itar~{Il dct d,istancia dos 
vencedores j é começarem' de novo a~ 
suas correti ~ B' devastadora~. ·Os Jesui-
fàs fizerão m,ai_s : pacifitarão.:.os, e cen·. 
~o e cínc(')ent:a tribus, cedendo em fim 
ao seu a~endente allíár:io-se com ~ 
~-y . . . 
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firvasó res. Faltava · aitJtd!a Janpr bs fui? 
damenws dj;! ht'Dm 'estabeltecimento SO'-
Iido 1 e 'qpa:% d-e cnnt~r· nu resfYeirto 
esta rnulti:dião de selvagen~ Hum· das 
Pad-re-s, que era tã'O bbm1 a.rchite~to, 
Gomo en)ge!1lbeim , traçou elle mesmG 
o plano de ,Jmm forte. 10's seus cóf• 
legas dando o .pxemph) ·aos trabaJ,ha~ 
dores lnd io~, l.eç,avão soeu·e '81S suas 
1=ostas as pt~dr-as, que devião servil7 pé!..r. 
ra a com>trucção , ·e bem depressa :a . 
fortaleza dp h0 Grande cavada ,na ro• 
cha á entrada d@ rio Poúngi. , tór.; 
oou-se lmma das melhores cidadellas 
po Braúl, ainda menos pela vantagem 
da sna pos~ção,. doque pda s0Edez,, \ 
e· excellente construcção das . suas Q"!- \ • 
bras. r ' . • . • f - \ 

I A m€1-a !:ego a deste ~itior €*.i, tiã'O 
a,Jgunfâs- habitações-entpé a'S qoaes_,nes~ · 
I . d I .-{ I '" ' ~ pa1z , . oq e· a popu a~ao era ta:~· ra· 
!!'a., se t~nlra dado o nome . d€ Ctdas. 
ie. (a) O ·Gefletal Varndernbwr g ·com a 

" (a.) Veja-se: em Brito Freire fivr.o VI. 
ruttl. 442 . a desêiipc;i\o de seu sitio • ~ hí!~ 
bitadores, , '' 



~ 84 H I s 'I' o R I A 

mira de surp1·ender. o rio Grande, ~ 
€mbarcou no R~cif~ no fim do anno 
com dous mil so.ldàdos ; · por.érp no 
momento da sua parrida, hum navio 
Pottuguez tinha levado á Paraíba a 
noticia do embarque da çxpedição , e 
o Governador· dest§l Provinda se'apres-
sou em enviar a,o rio Grande ,trezentos 
soldados de reforço, cpm · igual nu-
mero de naturaes,. ·As fort ificações 
gmrrnecidas .deste modo, erão muito 
forrnid avcis , paraque as atac:Jssern com 
feljz ~uccesso. Depo\s do mes,mo Van-
demburg . ter em pessoa reG:onhecido 
a ,pr.a ça , tem~o de se empenhar em 1m-
ma erQpreza inutil, cr to,rno~ para o 
mar .alto. Cosreando a Ilha de Irama~ 
racá para tomar a entrar no Recife 1 

1 r.esoh~·CO apossar-Lse, de hum porto do 
Cabo de Santo Agostinho, d úunado 
Pr;nia.l da Nazareth. Este nome lhe 
vinha de h uma Iàmeda, situada no cu~ 
me da montanha visinha, onde huma 
Imagem d€ Nossa Senhora da Naza~ 
reth era visitada por grande numerq 
~e peregrinos, que lhe ~t~ri9~ião 9. 

· pom dos milagres~ · 
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' Esta enseada tin ha-s.é- wrn·ad~ 

:importar.Jte·para os Portuguez~s ch;:Pro:. 
,vincia de Pernambuco , depois da perL 
da· da Cidade de Olinda, e do Jporto 
.do Recife ; pois-Q}'ue :apezaF dos,inf0r-
tuniGs de huma guerra porfiada o col1?"" 
·mer.cio àesta rica ~rovin.cia oom }f?ot-
tugai estava ainda cotn grande activi,... 
dad.e. Aindaqüe a maior parte doS! na.:.. 
vios' que se ~tinhão,.av~nturado 'tives-
sem sido tomados pelos Hollandezes, 
senhores . então do mar' os ; interesses 
do pcq ueno numero daq uelles 7" q\1e 
tinhão , chegado ao seu destino, forã0 
-tão grandes, que huma sc,h;iagem · fe~ 
Jiz :·bastavá para animar os armadores, 
e corripensa-Jbs ·das suas perdas. El,.. 
les vendião os objeotos das fab~·icà.s da 
Europa por p.reços enorm·es, ·· poü;-gue 
haVia ·:imp.1ensos cons,uinadore·s ,. ·e pou,.. 
cas merca.dorias, e· co·mpravão os pro-
dLLctos do paiz por menos 'do seu· va-
h~r· _; poisgue todos os armazen·s· pu.,. 
blicos estavão delles inundaClôs." . 

' Em menos de dous annos ó por-
to · d~ Na,zareth, situado distante se- · 
Wjegoas do :porto ·cie O linda, tinhá-·· 
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tse tornad-o a grande feira de Pernam; 
-btrto~ .. -A sua entrada , como a Recife:, 
l1e fdrmada no mesmo Recife ~ que 
-se prolonga ao longo da costa. ~a .. 
tro peps de fe.rrQ clpminavao a praia, 
e - avmavao' hum forte flanquead.o por 
.do;I:Is reduclos, que o Conde Gie .8a• 
· gn~olo tinha feito construir antes de 
.se , pôr em J;r.archa do lugar do desem.,. 
.barque para• ganhar o ~arnpo ·do Bom 
Jesus -·), . 

'l 'A totalidade da gnarnic3o nalll 
eoccedi11 a duzentos homens. Vandem· 
.-burg depois de ter d~sembo/cado 1 as 
~Mas , tropas em huma enseadasinha pe" 
.net-rada no· meio das terras, atacou o 
fbrte; poré~ foi rechaçado com per· 
.da _de setenta ~lOÚJens. Imaginando es~ 

·: <tar~m al1.i tod-as · as forças da Pro v .in~ 
·fia., · tornou-se a embarcar ,. e reco-
lheo-se á pressa , ao Reeife , confuso 
d., ver o seu pequeno exercito inuril-
ni<gn~e · de~i-litado. 'Esta feliz defensa 
foi considerada pelbs Portuguezes co-
mo hum milagre de Nossa Senhora 
da Na'lareth.. Nã-o obstante .o Cónde 
B.<Jg:nuolo j'\-lJgpu pt;uqente çonstruir ~~ 

I ' 
\ 

\ 
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hi hum .novo forre, e na qualiclàde de 
Engenheiro experimentado, presídio 
em pessoa á const'rucção ; porém niri-
guem , excepto. elle , ficou cont'enre· ~ 
porque ,o terren'O ~ra 1 mal escblhido, 
e muito apartado'·da barra. 

Até este tempo' tinhão õs Hol.:.. Do~' i ""'o'i 
landezes poucos m0 trívos de se eliso- Fer11ond~1 
bhbecerem do suclfesso das suá !armas. Cnlobar o• 
estavão de posse do Recife ha v}a dom; bpandotu:• os 

~ . 
1 
. .,.., J: • • • nrtucrue• annos, e nao fm ~ao 1e1to out1'o preL us. :::. · 

gresso' senão cleva·r J1'Um forft1rra· li h· a 
de Itamaracá. 'F ~.Yclas as· s\:1as •outra.S \ 
emprezás tinhão s'ahítlo fru~trád'éls, e ·' '·· 
as ·milícias Brazilei'ras· sobre 'Hs nü?es · , ... , 

"j • \ 

as tropas Hollandezas tiverão ao prirl-
cipio tanta sliperiodade , aclq~irí-rão 
dcla vez mais. a confiança ., ·e hàl3ito 
~a vida militar. · · · 

'-1 Hrnn mulato; Jliagcido em Pernarn· 
buco , e cham~do Domirrgos-Fernan-
des Calabar, fez 'mudar tudo i e 'l'or .... 
JlOU ar fazer ganluú• aos Ho-llantlezcs d 
~eu primeiro ascenderit'<C. Este Hctrnem, 
GUe combatia entre os seu's eo p~triO:: 
tas, tí~ha recebildo em differen't:Cs eh.' 
E9n~r0s f~ridas honrosa~,. e tinh~ mes· 
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·mo aléançad.o hum ·principio de rêpu; 
t?çâo. Não se sabe se elle fugio pa-
ra_ escapar á punição de algum crime, 
se a insol.eijcia dos seüs ingratos Com-
mandantes lhe inspi~ra o rlesgosto do 
seu panido , ou finalmente, o qu e he 
r!Jajs prova vcl , se a esperao ~a de mc-
lhnrar a sua fortuna com a traição fez 

·delle hum traosfuga. 0!_1aesquerqúe 
fossem qs motivos da sua rebelli.áo, 

~ 1 
•• tçve elle a triste pt)nJazia de ser o pri~ 

· rnei,ro 1Brazileiro 0 CJI,l-e· pass.ou. p.ara q 
f;ampo dps. Holla.o,dez es, 1 

Cnracter • 1Se elJes ti'.Je~-~~m feito escolha de 
!.cite mula- PUIT<\ tt;aidor en-tre as fileiras ,dos seus 
-
10

• ÚÚI;t'ligos, não ha d.uvida que el ege~ 
riâo Çalabar, po~ s este homem era 
atrevido, habil, _f; emprehendedor de• 
generando em temerario. Ningucm 
conhecia melhor as · costas, os por· 
r9s ·' ... as -enseadas , os · rios , os bos-
q.pes, ç .todo o :tpterior da Provin-
çía ; os G enera<::s · Hollandezes 0 1 aco-
lhêrâQ com tod-as_ as dempnstraçôes de 
benevolencia. A )mprudencia de Ba-
gnuolo , gu_e , abri o huma negotiaçâo 
para ~pter ~ por via da troca , alguns 
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solda4os Napolitanos desertores, cieq 
occasião aos inimigos de communicar 
com . outros descontentes, a quem o 
acolhecimento benigno feito a Cala-; 
bar nâo deixarià de seduzir; por est:}. 
causa qualq~1er pequeno movim€nto dap 
tropas Portuguezas era cçmhecide> d~ 
antemâo pelos Generaes das Pro v i.ncias 
Unidas. · 

Diversos Officiaes en.viado~ por 
Bagnuolo forâo detidos muitos dias. 
pelos '.Hollandezes , e os chefes Portu~ 
gllezes prevendo nova expediÇão, man-
dárâo ordem a todos. os portos de es-
tarem á lerta, principálmentc N:na-
ierh, Serinham, e Garaswu ; porém 
o aviso chegou tarde. O desertor Ca- Elle sur· 
l.abar resolveo conduzir os Hollande- prwde • e 
zes a este ulr1mo estabelecimento e saqueia o 

· · . ) CSIIIbeicci-dar-lho, Sebauro do bom successo, le- d 
1/UJJ(O e 

va 'comsigo quatrocentos negros para Garrtusoll. 
trazerem o espolio , e guia logo as 
tropas, que parrem á meia noite, pas- \ . , 
são sobre as' ruínas de Olinda , e sur-
prendcln os l1abirantes. de Garassou, 
juntos á mi~sa na princip::d Igreja. Ir.:.. 
xitados pelo~ . preceden,res r~vezes ~ tra-

) 
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tão os · Ho.Jlandezes estes desditosos, 
não como hum pov'O que corno bons 
políticos devião conCiliar; mas Como 
traidores de guem se devia tomar vin-
gança : degolão os homens, · offen-
dem, e despojão as mulheres ·' cortan-
do-! hes os dedos para mais facilmen-
te lhes tirarem os anneis, e arrancan-
do-lhe com os brincos das orelhas hu-
~a parte das mesmas. Depois de ·re-
reni deste modo pilhado, e queimado 
a Cidade, embarcão-Ee, trazendo pri-
zioneiros alguns Franciscanos, gue el-
1es particularmente detestavão em ra· 
zão do /seu patriotismo , e levando 
diante de s(por escarneo, o Sacerdo-
te que tinhao achado a dizer missa, 
com os seus'0habitos sacerdotaes. 08 
seu? gritos dJ alegria , guando se re-
colhêrão ao Recife com os seus ensan- · 
guentados trofeos, farão ouvidos até 

. . n-p cam~o de Ma,thias. 
J Htrr~dca : An.tesgue se dessipasse o terror 

efeoJa a • . d B .1 . r;,uaruição . ll)S~!r! o~ aos r~zr e1ros por esta eX• 
do forte do pec,bça·o <ilestruct1va, levou Calabaros 
rio Fo.rmo- I-lo !I ndezesr a rio Formoso e tomou 

' ' . su. ahi cinc.o navios mercantes, que tl• 
\ I . 
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nhão acab~do de carregar. Sentidos os . 
Portuguézes dest" perda , e q u.erendo-
;c perservar dal!i JDOf diante rus Ín-
wrsÕes do inimigo , constr~lLrão hum 
forte, que fechava a entrada do rio. 

Veio Cal aba r atacar o forte, que 
n:lo tinha senão duas peças -r e huma 
guarnição de vinte homens debaixo 
do comrnando-de Pedro de Albuquer-
gue ; for~a diminuta contra hum ral 
adversa rio ; porém jámais sold~dos al~ 
guns enchêr;to tão dignamente. os seu~ 
deveres como este punhado de Portu-
guezes. Intimando-se a Pedro de Al-
buquerque cjue se rendesse, respnndeo 
gu t> se defenderia até ao ultimo arran-
co da existenci.a , e com effeito ~:esis
tio a quatro assaltos consecutivos. Di!! _ 
vinte soldados morrêrãó dezenove, e 
o vigesimo , aindaque ferido atraves-
sou o rio a nado, e escapou desr.e ma-
do ao.S> vencedores, que apenas entrao 
no forte, observão o Co1nmandante 
Portuguez estendido ao lado dos seus 
dezenove bravos camaradas, e tendo 
e p<?ito atravessado com hum tiró de 
mesquete~ 
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Surprr.hendidos, é to4:a.dos desf, 
amor da Parriél, prodigalisár3b a Pe-
dro de Albuquerque soccorros aos 
quaes este_ Official foi devedor da sua 
cura : foi posro em Jioer~ade debaixo 
da sua palavra de honra, e regressou 
a Lisboa. Para recompensar a suava .. 
lm!osa resistencia ; confiou.:.l-he E1Rei 
C(ltholico o goven10 do M.a"ranhão. 

Calabar não limitou aqui os, seus 
servi:ws feiras aos Hollandezes. Ensi-
J)Ou-Jhes esta especie de guerra local; 
com a q.ual havia dous annos se cran-
çavão em vão;:." e mostraoclo-lbes gue 
oppozessem embustes a embustes; fez 
cahir os P.orruguezes· nas suas mesmas 
ciLaà-as. Des~oncertado . pelas pe·rdas 
precedentes, e\ corrrínuas; Bagnuolo 
1\lão sabia nem a-tacar.; nem def.er~der
se : todo~ os seus movimentos erão pre· 
visros, e os colonos chegando sem• 
pr muito tarde , erão sómente espe-
ctadon:s das devatasçóes do inimigo. 
I.nquictado , ·e fatigado sem cessar1 fi-
cou em hum estado de inacção, e 8e 
su.sro. gufi: . fez duvidar. da sua fidelida-
de ; . porque\ ha hum certo gráo qe in~ 
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fortunio , qu~ se i6ma por .. wí{Çao em 
hut:n General , poisque prod'uz (;ls'mes.:. 

fc. ' , mos e 1eitos.. ., , o terror e~paJhava-se cada vez C!Ie<>"'aclo ili , 
' b -n:iais em tod<\ o Brazi'l; á proporção,cJous ~om-"-
que se -conhecião as dispo8içóes que· m•mr·o~_ 

. _, . Pi · · l'1 id .. -. 'fi .. Hol/ancle--mostravao as ·ovmc1as un . as a m i.es oQ Rc..i 
de sustentar _ a Co.Ippánlüa Qccl:der!tah cifc. · 
Achou-se bem dept·essa ern est·ád_o· dê 
cnv•iar huma nova esqtl·ad ra -a PenJatb!..: 
buco, teim ' ti"es mil homens de desein~ 
·barque, muniçõe~: de toda d espeéie ;" 
e.,viveres .em - abundanci~. - A expedi..: . 
çâo tinha por chefes Mathias Gentio;' 
e João Glessinghen , ambós Coinmis-
sarios da Companhia ·Hellandeza. E- · 
râb élles mhhidqs êle plenos poderes , 
ou pahi evatuú b Recife senão achas,;. · 
sem ~speranças de successo reaes , ·ou 
para determinarem proseguir a guerra, 

· e ·conquista d_o Brazil- com novo vi-
gor. . 

A grand_e authpridade de que es.:.. 
tes dous Conimissarieis erã.o revestidos 
pelos mesmos Estados Geraes , . occa-
siort6ú grandes debates entre 'elles, e 
o General em chefe das tropas Hollan-

TQlllo III. ;N 
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, 'V'aml~m- <;le~qs, Pouco satisfeito ' des.'~e augniérí~ 
/J~rg r·enrm · tó' .Q._e . forçq~, ; que dimiqui'a. o s~u po~ 
t:ld do -com" der , Vandemburg entregou o .com"( 
rllan o • e . d · . / T.T 11 d F · 
~1/uren~o l~il'fl p,,. e parlilO' pa.ra LlQ · a~ a. ot 
IC.eim.ba(k o, snl?s;trt=uicl.o por Lourenço Re1mback, 
lliÚI·tiiur:. ~ol,Qa.dp v~lho , e. experimentado , po., 

t ' 

\ 
\ 

: r~in qQé- i1.~o tendo a roesma i.nteire~a 
de càracter submetteo-s~ çom docili., 4rd'e á~ instr.u~~~es . dos Comrni~sarios 
da· Co~p;mhi~. Debaixo clest.es novos . 
ç~1efes, os Ho)l~nd.~zes, e·omo &em de~ 
l'ress.a Q vereoaos , se . a po.derá~ãa !luc.,· 
çessiva,rp~n:re de outra~ muitas- P,t;()v in~ 
(!ta~ qq :ellª~il~ 

/ 

. j_ -
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I 

. iltaque do campo Rea.l t/Q Bom 
Jeiui. ·, 

·SENDo . a f;~tuna dà guerra favora.:>. 
· yel aos HollandeZJes., os dous Com:.: 
m'i'ssarios 'das Proviircias .Uhidás. resol;;;. 
vê,:ã<;> pro'seguir t> curso das suas vaa~ ~ 

. . ta_gens , e. de tomar· finalmente· pos• . 
· se de toda a.,Provincia de Pernambu• . \ - . 
co. 

junto do rio do's Afogados, prin~ . 
cipia a_ fertil campina de Càp!bBrib.e ,, 
e não lorige do campo Real db Bom· " 
}llsus est~v·a hum post(F·guardól,d~ :a,té 

·N :1 
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erttão com cuidaôo, e atacadó sempfé 

. em vão pelos Hollandezes. O seu no..: 
vo General R eimbadc marcha de noi-
te com mil sold:1dos, surprcnde-o, e 
toma-o á viv'a for-ca•. Guiad·o então 
por hum desertor,, adianta-se até áS' 
segundas trincheiras, que elle arreba-
ta com igúai-· sticccsso. Senhor des_, 
ta ' excelle'nte posiç~o , · Reimback se 
apressa ef!l constpLÚ.f_ hum_ forte, ao 
<3ual dá o úome do Príncipe de Oran-
ge. Dahi fazião os Hollandezes in-
cursões . na planicie, onde .as beHa~s , 
e rrcas possessões lhes er.ão .abandona-
das: se as tropas Portuguezas cessa-
vão hum só momento de estar em ar-
mas , partidas numerosa's , protegidas 
pelo fot re Guilherme i as surprenclião, . 
e destroçavão. .\ · . 
\ A mimado . o Genéral Reimhack 

com este primeiro successo, e po-r in-
s tan~ias ,d·e Calabal\, .de~idio q .ataque 
do campo ~eal do Bom Jesus. Inspi-
rado pelo'verdadéiro espírito dos rrans-
fugas , Cala bar .... recommenda sobretu-:-
do.,, <!'o (\eneral Holla'ndez que d&sse o 
aiaqu~, e ' ~~salras~e em ,Sexta feira. 

\ 
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San-ta ·, (a) quando os Portuguezes es.:. 
tivessem occupado~ .nas ceremonias da 
sua Religi~o. -" Se ganhardes o cahl-
" po , disse elle a Reimback , toda a 
, Província he vo~sa ; porque he so-
" bre este unico ponto, .que repousa a 
,_, exis.tcncia pol\tica dos Portuguezes 
" em Pernarneuao· : ·destruindo-se · d 
,, campo, dissip1o-se ólS suas esperan-
'-' ças, e conclui reis sem obstaculo a 
" conquista inteira do paiz. '" 

1 lteimback seguio o consélho do 
desertor, e sahio do for.te Guilherme 
~om tres m'il soldados D ,que elle di vi-, 
dia para· dar o assalto por tres diffe~ · 
rente~ par~es; já ·tudo · p0r.ém .e·stava 
í1as linha.s d0 carnp0 pa,r;;t. ·rechaça·r os 

. ' 

( n) Este assaJro foi em Quiotafeira de 
Endoenças por cons.e·lho d~ €al~bar , .quan-· 
de os J>or.t.ug.uezeJ es.ti:ve~s,em m,ail occ.uJila~ 
dos n~s .cere.~,n,e.njas santas da s lempidadc: d(), 
dia , tomados os pareç~r.e~ entr.e os dous Der 
putado~ da CompaQ~lÍa que nisto convietão. , 
Si!h(ráo di,vididos em \ tres · esquad.róes :ís de~. 
horas da man~ã pa.ra assaltar Iógo por tres· 
~rtes ·o.s Christãos dt;!\lpercebidos ·, e q~e n~:- · 
~uell~ .QCc.a!íão de~~rião. pe e~w. 11!1.8· J;rt:j~f~ 

I 
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mHmgoS'. A..lb1.1querque , advertido da 
$lia . aproximação , tinha concentrado 
as suas fdrças, (a) e apenas se ·avis .. 
' tárâo os sitiantes, hnm fo·go· terrível 
de metralha dirigido contra elles der., 
riba fi las inteiras. 

'Morte do ; · · Reimback ca·he morto no cam .. 
~:';;,;,~~e~ Apo , co'm dseisceG.1;1tos do

1
s seus

1 
s?Idaddo~ •. 

~timback. morte este enera cone UIO o es .. 
. . troço dos Hcillarrdezes , e seria facil • 

.\ 
'I 

( t1 )' A,-s forças de Ma titias de Al buquef· 
que chegava~ só a trezentos ' e cincoenta sol· 
'(lados._ Eráo o1 1Càpiráes que de~la defensão 
~e encartega_rái> Luiz 'Bardal H o ; · Martim Soa~ 
~s, FranciscA Gam·es de' l\'lello, At;~tonio de 
.figueiredô e ·V sconcellos '· Man?el Frei,re de 
~ndrada, Fraocisc!o cte Figueiredo , Pedra 
~eixdra Fra_11co~ NU;ne de ~ello e Albu-
(J~,f'rqu~ , João Rabiláo de Souza~ ,Manoel . 
. 1\ebelo da Franç~ , •D.omjhgos Correa , Este~ 
vão Alvares, _EstWão de Tavor.á ·, João de 
Magalh'áes .Barreto, Antonio André , e Do· 
~iogas Pias Bezerra. Es.pefá'rá-o ·d'e 'fóra o 
inimigo, e com ·o sàccorro ·dos que guarne•· 
cião a . praç·a lleixárão h o accommetaime'nto, 
desbaratados muitos ·, que no combate, e n~ 
i!11ca nce ou ficárão mortos , ou ,feridos , se !h 
Ço ' bum entre ps primeiros o seu proprio G,~· 

~~r~~ .á.c; ~'4~ ·irros-~~étll~~ pelo~ p~i~bs~ 
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atfl'o'V'eitandd.!.!ie qá de,sotdern·, -êíu qúe 
.os lao~átã -htfrnã fúga prêd pitada ', ób.:. 
té·r sobrê eHes h'uma vic"l>tla éompiê;. 
t-ã; porém Bagrmólo çppriniidà pe là -
góta., fa~i~:.-s~ tr'áílspól'Ni.r ·.H6 é:'al'i'l.pó 
da batafha ·em h.úmá cadeiti'nba, é re ... 
ceá-ndà _ a1guma •ci'Jada, móderbu o at.! · 
.dór ·dos Por.túguezes·., e do "se'u chdfé 
Mathias. 

· Esté ·Genetal iamentá.nelo-se .por 
ter :eedido· ás iiJs.táótias dó· tseu colJ'e.,. 
ga , quiz .seguir as pizadas dos fugi ... 
tl\rõs; p6ré'm já não era teá{po: o ri& 
~s sepnr.a.va jíl da fortaleza Real. Foi 
pr·inc'ilpahriéri~é hedta ôc.éásiãb que Ma-
thias deplomá a ioercia dó .l\1:inisfe~ 
rio Hespanho[ , EJ_lie. apezar d~s suas 
apé'rta:das soH~:citáçõe~ nã-ó ' ti.d:lta en- I ) 

víado por socc.ono ·á esta'-.Ei'e.Il? Pr'ó\l 
v;inci-á ·senãó ln1:n\. só es.quád:râo de ca.:. 
val'laria redt~z1do a Y·Ínt,e e .<>ineo· lm-
ll).ens , qu:;mdo hum Regirnepto intei .. 
ro bastaria pai.Jl 'dar ás .forças Porru~ 
gtJezas huma superiàrida.d'e dg!ci}iid~ 
~obre as tropas· da Hàll<lnda. 

Era Cal aba~ quem tinl1a. aconse- T omatla ti• 
ihad.o O de.-sa.st1·oso ataque, do · Gampo ~ Ilha à~ lt~ 

\ 
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ítf!fr~tc& , é para recuperar o ~eu c'rç:dito, pr01;net"l 
Jo eftobui- teo ~ Sigismundo V~n. Schopp, gue 
111e'110 ile succedêra a Reimback de lhe entre-
GarriJJsou ' · · , . , ' 
por s;7 ;5 : gar tqda ~ llh~ de ltama.~aca. S1g1s~ 
111tfntlo Van mundq q~e ardia eru d~se;os de se as-

, ~~hopp. ~ignalar ~ transportou-~e abi çom dous 
· mil homens: estas forcas fazião "ÍJlu-

til toda a ~esiste~_cia. F<!vorecido pe-
Jo forre · Orange, que Caoufelt con-: 
struíra , é pel.a~ di r~cçõçs çle Cala bar, 
bem qepre~~a reduzia a· Cidade da 
CoQceiqap , . gue f~o esperando al)XÍ-; 
Jiq , Se r;endçq COm CQIJd~ÇÕCS ruppor-: 
tavei~ : (~) toda, .1a Hha Ç1e\le a mesma 
sorre . . .l\1,arhia~ de-AlbuCJ_uerque pôz-se 
em mar-<::ha, para a spc,ço~·n;J.:., ~;nas sou1 , 
be_ que já. esta v:iJ tpma~1a.-. 

Q, esrab~lecimenro ·de Garr.assou, . 
qu~ os Porq.J~uezes, ~inh ão \Cconguis:r 
'tado idep9i~ da sqa. d~t-rota ·por Cal97 

• - · ( o ). 'Era 0 ~ e-~ Gnve rn.dor o .. apiráo 
mó·~ Saf·vadoc Pin he iro , de ft-nJt.- yuJmd 
jhe "foi po~-sive_l, mas nau po.~~oCJ:lo 1:í pp~ 
mais t empo resis tir , sendo n;o cr {J C •rí tiQ 
Auto nio de Mo raes entre alg an. s.JL:ht(ius i,,í 

., ' ob ri ~~ d(). ~ re.ddcr a p·r~ça' e to(IJ ;, Jl h3 ' 
~ah i ,ldo .Jivr :s oj qqssos ·.com- sua~· armus. 
.. ' ·• .l 
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<bar ; foi tambe.nF desta vez abiln'don• 
do sem de'fensàr a hum inimigo snpe- · 
rior. Foi em vão que os chefes d.e Per-
nambuco se dirigír5o ao Governo· da 
Metropo-li pàra alca·nçarern promptos 

· wcc;orr-os. 'A Côrre de Madrid acre-
Citava, ou fingia acred.itar que os'Ho! ... ' 
hndezes bem depressa não se . po~ e
riâo "conservar em huma conquisra .tão 

<Dbstiiiadarnente disputada. Por està cau-
sa \ · apezár da_~ , .vi\r.às represent~çôes 'd~ 
-Matjüas,. e ·do protesto vivamente ex-· 

. prem\do · p~r t~da a nação .t.Port~g~e:.. 
.·z.a, w~l3razÜ :_nao. obt~ve da~ Met~opo:;. 
1r s.en<?, pezares wute1s , e estere1s ex-
··portaç es~ "(a] "'A'.>' perdas dós ·Portu-
·guezes não· tinhão siao · vepar.acla;;, e 

~ ~o·r ·'~r~' :.~'-

I, 
(a} Eráo estas 31" tri~te~ con!equencias 

da sujei . o· de Portugal á CM?a de c~,ste!
·)a,_, e ' e parti cular 0s males ·que , v1erâo a 
~sre ~ no em, tantas de~veil turas de ·c'oriri-
(jeraçáJ' ., e perpetuo sentimento; E:uidavao 
.os ,Ostelhanos destruir por tste modo~ para 
.melhlr poderem dominar a P.ortug"nl , e por'-
is ~o u não querião m3ndar o pwmpto· soe"!' 
j:.o,rrolJ,o .Era7iil, fingindo não poder:em c0m 
f~ l~ o! ~letextos de oum1s guelras que ?od;iG 

,. 

/ 

f ' 

\ 
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-tod-as:- GS SU9S foréas em P·ern:únhucâ 
-estavão reduzidas Ja mil e duzentos ho-
.méns de tropas ' regulares, quando 'o 
:inimigo re'cebia cont'inuamente refor-
fOS .de homens, e m.uni·çóes. ~ 

Os Commissa11ió Holland~zes, 
-}ulga.n.do o memento favoravel 1 r,. 
5olvêrão fàz-er huncra tentatí'va soor o 
campo intr.incheir'ado de Mathias si• 
fiaudo-"o · n2s fôrmas '; meio mais v'a~o 
garos<? ·) porem mais -seguro doq.uelnn. 
ma JJova empreza per.igó.sa de huJll no-
·vo a.ssaJ.to. , .Mathias instru•ido l -tem .. 
po pdós· sehs esp:i'ôes do proj.~çto dos 
-Conimissarios Batavos, com:eitrou de 
.novo àS•Sllla'S f0r~as-. de tiue 'p<flia di;-
·pôr, .. wanda 3'clhir do campo ,todas. as . 
bocas inuteis , .e paz fogo $ cannas . 
de--assttea1·· -a f.iltn -da sua ekm:ção no . . ,· . , I , 

. I ·,_ 
, . · e~'cu5ar, , (i)u se os •inandav'lio in ados .de's 

r. 1esmos Brazi'leiros , e~o se'mpre á c ha dós 
·Portuguezes : e eis-a~ui a origem don e pro· 
ceçl.érão tantas perda·s ém nosras c onias. 

- Guardava Deof o recuperarmos noss ant~ 
gas- po.ssessóes . par à quando no·s désse i nos<--
~a ;· ~e» o v~Fe-lpos nó procelis.Q des~a : is~ol! 
,j;t; 

\ 
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meio da plani,cie lhe não eficobrir Ó's 
moviment-os do inimigo. 

O Gener~l . Si_gismundo dirigi ... ~e Ccrc11 Jtil 
para o campo Pórrugúez com hum tor-for·urlcz.,a 

d . 'j h . d R eal. po e quatro m1 omens, e pon o-
-se na sua vanguarda , chega ao róm.., 
per do dia ás ma·rgens de Beberibi, 
'<)Ue -servia de balizas aos dous p~rti:. 
-dos. As sentinéllas avançadas gritáfJ·<'> 
immédiataf,nen-t:"e ~s armas, e A lbuqner-
que ordenou aos -Capira·es Afidrades, 
Mascarênhàs, e·Barba1ho (a) que diE-
putasserri a passagem! Estes tres Offi ~ 
çjaes reunírão ·sem demora oitocêntó's 
soldados'· gue Dão se contentan~o coú'l 
a defénsa , lan~ão-~e no 1~io, chegão 
1Í outra inargem' e cabem sobl'i! a· van~ 
guard'a Hollanâeia :; qtfe désMddtàô.a 
por hum ataque tão subito, f6i cbn~..., 
pletamente derrotada. A confüsão, e 
11 desordern são taes erttre QS Hol1an.;. 

-
( n) Erão, estes Francisco de Almeid4 

Mascarenhas, natu.r2l da li ha de S. Miguel, 
-: e os dous , de qliem acima se féz menção,'. M-a· 

noel Freire dé Aníirada , e Luiz Barbolho . ~ / 
~IÇ,~ . de outros, qql! s~ ·podem vet ·em Hri.:o 
to Fr~!re. · 

\ 
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dezes , que não podendo juntar·sa·, 
bu<:cao ao ca_so hum abrigo em algu-
m3 casas isoladas, e desertas, onde se 
inrrincheirao precipitadamente. Amea.-
ção o Portuguezes de lhes pôr fogo, 
e S1gismundo fingindo querer-se ren-
dFr , desenrola na janclla huma ban-
dei ra banca, prolonga as conferen-
cia , dando assim ao resto da sua tro-
pa o tempo de chegar, acelerando a 
:o:ua marcha. A vanguarda Portugueza 
J r~ atacad_a tão vjg?rosament~pelo ini-
m•go mu1to supenor em numero, que 
~ vê forçada a entrada nas suas li-

Noto tendo os Hol!anclezes mais 
obc:taCLdo ' a superar , v ierão acampar-
Sé ' • ··nc; POf1tos, on~ se intriochei-
rar . 4;: !':egurarem as suas opera-
Ç< ·~ t hh u~rg ue chama a guarnição 1. 
do t~ll·c i. ~àzareth, composta de Na-
po:it: nos. qu esravao ás ordens do 
Conde !e B.1 :molo, e juntJndo dous 
c~r os de inf 1 taria ás tropas desrt1. 
General, encarregou-o de defender a1 
primeiras fort.if:c:1çôes , e de prcveni1' 
a assalto. A rra o de tao perto , em 
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preg<:m-se · pafticularmerite. eril intercco. 
ptar os con1boios de artilheria' e ffill-''. 
niç6es , seguindo o amigo systema 
das embuscadas. Aindaque os quaneis-
dos sitiantes não estivessem distantes 
senão meia legàa do. forte Guilher-
me ., ' era-lhe i rúpossivel conduzir a es-
te sitio artilhefia, ·em .hnm pa.iz guar-
necido, desprovido de estradas des-
cobertas , coberto de espessas brenhas, 
onde as milícias Braúleiras esravâo 
,2empre em precipício. · . . 

Os Generaes das Províncias Uni- 01 Hu!latt-
das dccidírão que viria a art ilhcria do dne1 per-

I. . In b "b' . d,m u sua Cerco pe O tiO 'jje Cri 1 , O qua l aca- artilhcria • 
ba de engrossar pelas chuvas abundan- e 1<1Ji11liRo 
tcs. Embarcá rã o. em hum na v i o onze o c,rco. 
peças de artilhetia. A profundid.ade . 
de agua lhe h e favoravel ; porém a ra-
pidez da. corrente o en"ibaraça, retar-
da a sua viagem; e até mesmo o ma-
nifesta aos Pont~guezcs, Barbalho , 
cujo quartel não mnito apartado do 
desembarque, teve tempo de ~hegar 
com a sua tropa , e. apoiado pelo Ca-
pitão Figueiredo, trava huma acção 
mui viva com a esçolta Holia_ndeza ; 
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de anJbo.~ - os lados çheygâo só,cc0rros ~ 
. e depois de .hum combate de quárro 
·.horas·, fic?o o.SJ Pàquguqes . sçnhores 

1 <li! <\rtilheria, e do nayio_w Sigisn;Juno~. 
Q9 pet:dendo . en~ª9 as esp,eran~âs de; 

' comhm.ar Q cerco , abandona, s~m glo:-
tÍé! huroa etiipr·eza, çujo· sucçt:sso t~ria 

· tra~·ido corn.sigo a opec\íenci? ·:de toda 
a Ptovipcia .• _ . · · _ 

Expedição . Enga,nado.~ ainda. desta, vez nas 
de Colabar suas. ~speranç~s, os Comm.ís;;ario_s Rol-
ás L11goas, 1andezes decidú:âo levar as ~uas arma& 

a pontos. wais apartados, porém me-' 
b<;>s defendidos. Qyarenra e · seis le-< 
goas aQ Sul do Recife, acMío sobre 

,,a cost;~ lagos_ de agu.a salgadá. ' ju.nto 
,\ . dos qt;taes t\nhão formado algumas al'l 

1 \\ çlêas_. Em pouco tempo prosperárao, 
' - 1 pois o peix;e .~H! a~hi e:m ~bunda_ncia ·; 

fi! a terra fernL Estes estabeleqmén..; 
11tos. tirá-o o seu imtne dç(sua mesma si~ 

· t àção; e ,são chàmadas Lagoas. Ain1 
dague di~ taríres do theatro da guetra1 
~ãd ei'5o' es.<:juecidos por Calabar. Es~ 
te infatigavel muLato ahi conduzia os 
Bollandezes; e depois de ter pílha1 
do.'. a ~rit~cipal ald.êa , . .que continha 
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eénto e vinte h~bitaç-óes poz-11~€ .fo~ 
go. A segund·a oppoz-lhe ' mais resis-.. · 
tencia, porén~ igualmente succzutnbio'\ . 
Comtud(j) esta: esp-ecie d€ . guerr_il -a-in-t 
d a q~.Je n,ociva aos Brazi!eiros, era ~mais 
propria ao ·_espírito dç hurn,tliansfu1go ,-
doque' ás vistds '<1os Bollande-zes.. Se~ ' 
Fia . da sua part€ tão cruel como im-1 
político ·devastar hum paiz que espe 
ravão possu-ir. - · 

Sem soccotros, e quasi s.en.1 esp€..; Destruiçá; 
F.1nças, os Po.rtuguczes da Atnctica se da fi'ot(l. 
sustentá vão . ainda contra i nimigc:s .po., !!uwdada 
G · · "' em s"ccorro erosos 1 e acttvos , cuJOS revezes ~r ao do Braz,iJ. 
Jogo reparados pelo COOStame CU ida.,. debaixo ® · 
·do do seu Governo. Em .fim .a Côrre commando-
.de· Madrid acreditou ter fei~o hurn de VaH·o,,_ 
· d r: r: 'd B · '1 · cellos da gr,an e es1orço a 1:a:vot- ·o razJ , ·OI'-% c h. 
d d F. . d v . L) U(l a, enan o a r-anc1sco e asc:o-nceJ os 
da Cunha que se fizesse á véla d€ Li&.; -
boa, com dous navios., cinco carav~ .. 
las., S.€iscentos hom~ns âe des€rtibar,. 

· que; e algumas muniçõ-es de guerra ; (a) · 

{.a) Francisco Qe Vasconcellos da Cu-
Aba er(l fjqalgv illn.stre por se.us ser-v iços, c 
Jeputagáo,, foi Govi:m<idQr -de Ao gola , .c. dQ 
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fraco auxilio · na verdáde ; porém que. 
·á penuria dos Brazileiros tomava im-
portante. Chegando á altur:! da Pa.:\ 
raiba, Vasconcellos foi ataeado por 
hurna esqúadra Hollandeza goe cru~ 
zava nesras paragens. Algumas destas 
caravelas encalhão em terra·, e outras 
entrao no rio Pontagi onde ~o toma..: 
das; Não tenda os HoHandezes abor..: · 
dar os navios, temendo . as tropas de 
desembarque; porém envolvem-os, e 
fazem-"lhe hum fogo tão bem dirigi.: 
do , q·u\: hum · deH~s se clespeclaça na-
costa ; e· o outro onde v.i'n·ha o pro-· 
prio Vas·eoncellos 1 susrenta o comba.J 
te até (!) resto do dia , e á noite de-' 
scrnbarca' hl'li'l')a parte das tropas em 
bahia Formosa. Enrrão os Hollande-' 
zes nes~e porto ckpois delie, e logo 
á primeira bancla mettern a pique o 
JJavio , já damrüficado pelo combate 
d0 dia antecedenee.• Apressa .. se· Vas-

Conselho dn UIHamar: a sua chegada á Pii-
raiba foi em zz de Outubro, a armad a com 
CJUC tinha sahido do Ktino c~.;rnp:mha·se só· 
mçote. de,_ s~c:: véla-t • . 
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'Concellos em coriduúr por terra , pa-
ra a Paraiba as reliquias cbs .rropas , e 

. clas munições , que salvára : da·ndo a-
vj·so a Albuql!lerqne ·da sua marcha. 

Este Genera l faz part,ir sem de~ 
· mora quatro bat'cas á véla, e a remos 

pa ra car'rega·rem ·tudo o que escapára 
ao inimigo. ~penas porém dei:drão o 
porto, forã~ -accommet-tidos por mui-
tos navios de guerra Hollandezes; em 

·vão buscárão -elles hum asylo no mes-
'mo po·rto ; mas forão perseguidos ; e 
os mesmos se vêm f(m:>ados a entre-

. ga-las 'ás chammas. , 
Oeste modo perdeo Vasconcellos · 

não sómente os navios ; que tr9uxera 
·da Europa ; mas t-ambem os que ti-

;n hao v-indo em ·seu ~occorro ., e os Bra-
ziléiros virão ·com dor dessipa·r-se a · 
esperansa , ·qtJe tinhão f1:1t1dado neste 

. armamento. Foi esta huma das perdas 
mais .sensíveis , . que no decurso des- · 
ra guerra experimentárão.; não po· 
dia ella deixar de trazer comsigo ,..a· 
ruina da Província inteira. Seiscentos 
homens t-inhão partido de Lisboa pa-
·ra esta malfadada expedição , . e só~ 

'kOMO III, - O 
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n:1ente cento e oit~nta ganhárâ'o o eam..:. 
po Re~. 1 

Co11qaista Fav:ore'cidos pl!!a for tuna os Hol-
do rioGra!l- landezes esmerárâo-se em' se aprovei-
~ol/~~~:. tar dos. seUs fávores ,1 e não tardou qm 
1" 1; - senão visse~ senhores . dos melhores 

,, 
\ 

~stados· dü Brazil. ' A fO.Fta.lez~ do rio 
Grande•, chave de toda a,. Pro v incia 
d-esre nome,. era capaz de h uma 1on-· 
ga de:fiensa, tanto pela sl!la situação, 
como pela · perfeita construcção. Pe- . 
drn Mendes de Gouvea ahi comman-
oov.a•. Treze Reças de arti lheria, e oi-
tenta e cinco soldados pa:r€cia· basta-
rem· para Sl:!Stentarern o cerco. (a) Era 
tal a i:mportançia com g'ue os Hollan-
dezes' consÍ(Ih~rav'âo o .forre do 1rio 1 
·Grande; que, 10âq empregá'r~o para' o 
, tomarem m<tn'es de dezeseis , na;vios , 
'e. dons mil honqens~ A armadrl sahio 1 dp Recife ás. Ol\dens do Got'IJmissa-
1'·10 Centio , ( b Y, rpu'ito respeitavel 

(a) Eri~o Freire •. Li v r, Vl. num. s 1 s: 
~ b) ll~ílthias ) Ce11lio •. e os.. <Llj pjtãe;s f.Jtl ll• 

CÍ(:n _es ' e ão Eima~11 ,, Clppp~t~bu(g , Gr~s~
mano , e M\\sfeld~ 
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pois lev:ava . a bordo d, trahsfliga Ca~ 
hbar. Por muito regul qr que fosse a 
fo rrale<la ' tinha o grande erro de ser 
pomi nada por hum morrq de arêa; 
<jUe todos os esf-órço'S dos Porru,gu~:. 
zes não tinhão podido nivellar, por-
Gue aizidaQUe . o t'inhão çonseguido, 0 
ven'to tinha elevado ot!tf? em seu )ugar. 

Calabar sabia des'te facto havia 
muito retnpo, conduzia os Hollande.-
zes sobre esp muntanha flreposa, on.:. 
fie construír~o baterias, apezar €lo fo-
go dos sitia.dos. No ·segu·írite dia f<ú 
Gouvêa gravemente ferido , e s~m po.;; 
der ·vigiar na defeza qo forte; a SUfl 
Jropa, desde este momento , perdeó 
o ardor , .e o ?elo. 4 pperçebeo-se 
disso o <Zom'n1issario Centió, e fez 
intimar á guarnição que se rendesse; 
offereC€ndo comtudo condicóes t01e-
raveis. Gouvêa nã~ obstant~ as suas . '\ 
fendas , o recusou constantert;~·ente ; 
porém· hq.yja 'na pr.aça hun;t certo Si:-

l ~~o Pi,ttí;l , (~) cqndemnado á morte 
' I 0 2 

' . 
• . - ~ r---

( a) Além de Sin,ãe Pitta Ort.i,g,~;~eiql, 

' I 

\ 
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por muitos crimes' que offerece-ndó 
concorrer para a defcnsa commum , 
goza va de huma tal liberdade, cic que 
abusou para entreter com o inimiga 
inrellígencias secretas. , 

Calabar tratou com este homem. 
<JUe vendeo Rio Gr:mde, e tornou Ó 
encargo de entregar '.as chaves ao 
Commissario Ce·ntio. Conseguia com 
·effeito tira-las durante a noite de-. ' 
baixo do traveceiro do Governador, 
e manda-las ao Deputado H ollandez. 
Por meio· des;ta traição , penetrárâo 
·os sitiantes na pra ç'a metade f) o r sur-
preza, e a out~ n'retade por forçà 
hun;} dia antes de chegarem qi.1inh en.:. 
tos homens d-a Paraíba em seu soccor·-

----------~~--~-----L--------~- 1 . 
que· se 1aohava· e·m prízão por grav es culpas , 
~ue ~inha commet'tido em Portu ga l ,. tnm" 
1:\em teve parte nesta vil acç áQ o , "rgento 
Pjllheiro , fugido do pr ezid io da Bahio , os 

·qu aes' pertendérão ambos fivra(-se de st us cri· 
mes oommettendo outros maiores. Pitta rou-
bou as chaves ao Go ve rnad or Gouv éa, e Pi· 
Jlheiro '!rrebatou-lbas da m ão para se antici-
·par ao alvitre entregando-as elle mesmo ao 
inimigo: \ .1 . 
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ro. (a) Ti.verao -estas tropas o des-
;prazer de verem tremular o p~vilh âo 
Hollandez, sobre a mais· forte Cida-
della do Brazil. 

Os venoedores achárão nas pri- Acçiío g~· 
soes . .do Rio Grande hum Tndio cha- /lUoia do 
mado . jag uarari, ( b) o gual l1avi<1 selvagem. 

· · • • · J: ] O"'UUI'QI'·Io o no an nos Jaz1a _ entr.e LerrQs , por- "' · 
que se tinha junto aós Holland.ez.es 
qua ndo clles se_ tinhão apossado de S. 

'(a) E 'r:t hum l:om ~occorr~ ll!m que -v .i~ 
nhão d~spcdid s pelo Coílde de Bagnuolo • 
Fran cisco - de Vasconcell c s , e Antonio de. 
AlbuqL1 erq ue. 

( b) Este Indio era tio pe Antonio Fi-. 
· li ppe C~marão , chamarl o d_os P o rtuguezes· 
SiiJráo Sç>ar~s, e .conh ecii:lo entre os mais In-
di as ]lldO nOI'Tle de Jagu arari , P as sou~ se en-·, 
tre, os mais l{ldios ao-s .I:follaode,zes no tem- 1 

po em que ,::stivetão na Bahi·a, por occasiáo 
, d~, ver que lhe le V>Qváo a m Ulher, e hum fi. 

l11o , mais pelo amor, e ' cú m o intento d~ 
. os reduzir doq ue de Já se deixar 'ón tre elles. / · 

Não poude todavia , aindaque sa mostrou 
· iz~nto de delictO St! bem cumpjice de t!r,to • 

t!capar a dura· pri&áo e fcmos de oito annos .,m 
o fortç do R1n Grande. · Liv_re já das su as p ri-. 
l~es pt:1 ticou a generosidade, por que liJe!lh . 
,{to ficar seu n~me .em !D'"}notj,a . ~e~~a ffi!".J 

I 
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Salvado!i. Em vãe protestoH }aguara-· 
ri que não tin.ha obrado deste modo-
semão para ' reclamar , seus filhos ca-. 
ptivos do inimigo: os Portngoezes não 
prestárão fé á soa justificação, lan-
.do-o no fu·ndo de huma masmorra ; 

. ~ · ahi <J conseFvao o.ito ànnos , nãO: 
' aHendendo ser elle o, tio de Camariuu 
seu mqi ·fiel a1lia.do: . 
• .... Assim ÇJW3 • os Hollandezes gue-o~. 
brárão os .fcrro_:1 de Jagu:uari, _ apre-
sentou-se este Indio no meio da po-
voacão' e disse aos seus com~atri o-t , .. ., J. .., , r 

. t~.s :, " Os s.~gnais das minbas cadeia& 
" ainda me. r9xeão no:s · f>Ul sos , e 
~~ .. ~nerpbros .~ t;fà'~áadós ; . m~_s .~le só: 
'~ mente o At;m;Je que he mfrme, e . 
~' n~ o . o r<CapUveiro ! Qgant9> mais os 
" Ponugue·~es>. forem eomrroseo in-
;, justos' ta flt'ó. maior será o lustre 
i' que rece~·~1'em~s perrüaríe.céndo~lhes 

~A>'ria, .n5o ~ manos zeloso _que prompto reu-
'rlio· forças •, coln que reduzio quant as ald ~ i a~ 
~ca v,ã'o d'a'quella harida , e procedendo ern ~~
'íu'!.'as acçó ~s~com honra obr~ye p·r~m·i 1fs r;9~' 

. f~·Vf'e!lde'(Jtês r.á• set!i ·•hro r-•.•. ~ 'l~~ . r.;; ··• 
~ ' -' . . . . .. ; 

\ 
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"' fiéis ; é ::rihda cofn maior causa sen-
•" do eljes ;;1,!Sdra desditbs()s. ,., 1. 

· Os selva-gens deix:h~ o-se persoa:. 
dir facilmetHe -pelo exemp~b de lnmí1!. 
-generosid<id.e do ra ra , e }aguarai"i ]e.,. 

! vou em soccorro dos s~usioppress·o;. 
rcs hum corpo . dé' ~lliadosÇ ·Debaix(!) 
rlo nome· vde Sitnão ·Soares, · gue eHé 
1:ecebeo Gios colonos Braz ileiros , ser-
vio de huma mane.ira -tão holrlrosà g'ü€ 
me~·ece del_le se faga inenção.desta his .. 
tona. 

Os HollahElezes ..achárãb tamben1 Or Holla,z:. 
alliados eutr.e os Indigon~as. Havià de u s _ eM· 

AI- . - W ] :l . cluem a/-iJOVe ~mnos que .o ·mirante a c u1- 1. . , . _ . <onças en• 
ilO •rHennck tJ·nha levado da bahü:i tle tre os Imii· 
Ii'r.a içan para · ·Hollanda~ algon'S hatu- genas, c 
raes da costa e o Góvernt> d:~:~s Pro.:. servem-se 
vincias U í1id·á's -'tin:h a~se esn't•erado eàl Jda ~·,·ib_a dot 

• .. • • , -,. 
11

• _ • ,anc u trpa-
OS ed ucar com bnH1ado; :eottl f> Inten- 1·a pe•·pctra-
to 1de algui-p diá os ernf.rega-rem no •·en1 horri-
Brázii como · MissionariOS' ' Pel-i•ticos. vci1 cru,l• 
Com effeiro dous délles forrto manda- dadcs, 
düs , logo depois da conquista do rio 
Grande, para os Janduis, povoação 
de Tapuyas siruada no interior das 
te:rras , e mais barba-r;:\ que nenhuma 
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o1.1tra da mesma cast?. Estes selvagef!S 
forão convidados a tomar huma vin-
gan~a assomb-rosa daguelJes .que os ti-
,uhão expulsado em outro tempo da 
côsta: elles-mesmos se incl.inavão a is-
_so ,' e impacientes de exercer terríveis 
reprezalia& vicrão junt~r-se com astro-
pas Hollamlezas. Já os~ - vencedo re~ 
commetfiâo nesta Cap.itania . espanro:-
§as .c1e\\astaçôes, e borriv.eis cxçcssos; 
ne11huma habitaçã.o , 1.1enh_pma Igreja: 
escapava á pilhagem; e a fr_aca mul her 

\·1 1. pão ppdi? subtrahir-sê á brutalidade 
do ·soldado. 

Os mais ricos colonos reputavâo'" 
se venturosos, se á custa de con tri-

. . buiçóes exmbiranres podiâo .comprar 
·'-····' ··>< a vida; mas de todos os excessos de 

barbaridade dos vencedores , o mai~ 
.... ' affro n t-oso . f o i sem duvida a feroc i"~ 

' dade que _exercitárão conrra os rnal1 
fadados colonos do rio Grande , a~ 

..... : tr1bus de Tapuyas-Janduis, gue mar-: 
chando debaixo do estandarte das Pro~ 
vincias Unidas, não respira ão senão 
vinga ça. O assassínio, e o estu-pro nãq 

. • ~~~~~fa~~ão esçe~ fonn~d:;lv~is ~~lvagen~~ 
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querião além disso saciar-se com a ~ar
ne das suas victi t'!Jas. Muitas mulhe-
res, para escapar á ferocidade dos Hol-
la ndezeS , e dos~sell~ companheiros an-
tropof~gos, preciplravâo-se do alto 
·<las casas , ou afbgávão-se; outras se-
pulta vão-se vivas em profundas caver-
'áas. ·, 

Todo o {l:e'rr'itorio do ·ri0 Gran-
·rle foi 9 theatró d-estas scenas de hor-
:ror; quando se pensa que poves ci-
!lilisados pod'ião (CUnir-se como auJCi-
liares dos entes, que elles a'penas j'ul-
gavã<:? ·dig nos(j,o nome de hoinells, e 
·t]Ue os <• nimárâo contra os seus iliÍI1:1Í .: 
<gos como ti g res sequiosos do sa ngue 
lwmano; a ~mag in3 çâo se horror:ísa , 
o coração se. oppr:i111e , e a historia 

·-não se julgando dispensada de·a cum-
prir, lali.1enra-se da obrigação que con-, 
1rahíra. (a) 

( a) Nossos E ~cr-iptores exagerao es~~s 
.e1tragos , que os Holl anÇez:::s perpetrá1ão • 
j:om co rçs bem horrí ve is. Brito F n:i re , e Fr. 
F.afae l de Jesus no· Castrioto Lu <itann parti~ 
"cGb,izãu <Ílguos, factos, · ,q~e fo,rão assás las~ 
~~.n1aveís. · · 
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J:umlação -Ini-t11igos quasi , tão formiêlaveís 
J us Palma- para . os."Ponuguezes ,- como os, selva-
,.e, •. ouAda gens fam~uis: , se acabav8o de . estabc~ 
.fUJÇ.tiO • • 
.fri;a,wPal- l~cer por detraz do_ ca.mp~} no lnte-
mariJiana' no r das terras ·,·-çlonde sa 11130 frcqu cn-
110 inmi'!r temente para os inquietarem, rouba-
de Pernam~ los, e combate-los : er~o os negros 
IHuo. d p b d p · . . 

\ I 

- e ernam uco ; e as rov1nc1as vt ... 
. si nhas1, ,g ue lanp iHdOJ mão de h uma 
guerra mfel-iz para recobrar a süa Ji . 
:berdgde, tinhão es-tabelecido a t·rinta 
legoas, do interior , no meio de hum 
gràn,çlç bpsqt~e de Palrpeiras, huma cs-
-pecie de R epublica, que servia de a-
.b.J;i~o a tedos os. homens da sua côr. 

Estes Africanos, transplantados 
para o centro do Brazil, que conscgu{-
j·ão defender-~c em fórma de naç-ão, 

. ,~ manter a sua, independencia por ma is 
de meio seculo, formão na ordem po-
lítica humà: e-speçie de fenomeoo di-
g o da histeria, e da attençâo da pos-
teridad~. ·, Desde I 630 que os negros 
escravos em Pernambuco acostufnados 

· aos soffrimenros, e fadigas da gueri-
ra , infl1ammados além disso por esJe · 
~.spirito .de Jib,erdade J u·1que 9s H'ol,l~t 
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:dezeg entre elles tinhão espalhado, 
,resolverão-se buscar a sua independen~ 
cia no meio dos bosques, e ctrilpinas 
interiores. ~arenta ele entre el!es de-

·pois de te.fem roubado armas, e mu-
. -' . d I -' I ntçoes-, aban onarao seus sen 1-ores, 

:e t,efu.giárão-sc no gr.:.tnde bosqur das 
P<.lmciras. Já elle ent8o servia de re-
fu g io aos negros, que escapavão á es-
cravidão! H c prdvavet que escolhes-
~em este asy 1 o por causa da· su.a co'll-
fo rmidacl.e como se.u paiz natilicio. 

Estes p-rinieir0S neser-tores juntá-
·ráo-se succcssivàmente com hum-a mui· 
·tidâo de outros negi·os, e o seu nu-
·mero se au gmen tou de tai macro' qu'e 
JJem depress3 excedeo a ·trinta cmit 
·Huns dispersos eín · 'lLl'gares mais fer:. 
'teis 'cblnecárão · ~ · cultivar )o 'terreno 
sós, ou .. é~m outrosse.l v'<l gens; crútros 
-em maiot numero fundárão Cid'ades, 
b u grandes Villíis, · ,q'ue elJes c'hamáL 
rão l~ocambos. A mais vasta conri.:. 
~1ha mais de sei~ ínil habitJntes: con-
f; istia de tres ruas cada huma de m,eia 
legoa de comprimento, e formadas por 
<:abanas que se tocavâo, e ·que ünhão 
~ada huma o seu jardim. 
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O bosque fornecia caça , e fru~ 
ctos , e os negros-Palmares não erão 
pouco industriosos, ou perspicazes. 
C~ltivav.ão a terra de maneira que em 
todo o tempo tinhão abundancia de 
viveres. /\. sua união política, estava 
incompleta; porque faltavâo-lhes mu-
lheres • .Idearão procura-las pela for-
ça n'as plantaçoes visinhas; e imitan-
do, ·sem o presumirem, os fundado-
res de Roma , empregárão o artificio, 
e a _.víolencia para arrebatarem todas 
as .rpulheres da mesma cor em huma 
vasta extensão d~ territorio; arrev ê.-
ião-se q insultar a:;; mesmas filhas, e 
esposas dos plantadores, levando os 
seus .dfeiros reciosos para ornarem, 

Ji e vestirem as mu!!1ere que erao suas 
companheiras. D~sde então formárão 
lluma naçao, e. tomárão ~ nome de 
~aJmarisianos. 1\vt;râo costumes, for,. 
mas judiciaes, e mesm<? Religião, ou 
hurna apparencia do Chrisrianismo; 
mas entre elles o culto estava de tal 
~odo alterado, que a pezar da sua 
ignora cia , ser-lhes-hia impossível 
desfigura-lfi mais, Tiver~o tambero PU• 

Il, 
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ma mÜicia composta de todos· os ho-
rnens capazes de pegar e!ll armas, e 
elegêrão Magi~ trados, e chefes Mi-
litares. · 
1 As institui çôes Republica.ftás fo-
tão ao principio introduzidas no seu 
regimen informe , e foi mais tarde 
qu\'! elles passarão a hum governo 
abso'lutd, . e Monat'chico. Duas vezes 
no anqo colhião o · trigó, é celebra-
vão cada huma destas grandes colhei-
tas com divertimentos, e festas de 
Bacho cÍut'ante toda a semana. A dan-
ça ~ra para elles o exercício mais 
attrahente, ou talvez a sua paixão 
fa vorita; entregavão~se a ella todas 
as tardes com huma especie de fu-
tor l; em cada huma ·das suas aldeias, 
ou moca111bos. ~ ao som de tambores, 
e de flautas, e á claridade de Jwm 
grande numero de tochas de rczina , 
depois de ter feito huma revista ge-
ral para saberem se algum fa ltava, á 
. fest ividade. Estas dançàs erão lasci-
m, e fazião grande rumor, preju· 
Jicando muito os usos da vida civil. 
foda a habita~ão desta aldeia; pro-. / 
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lnngande assim estas solemnidac1es: 
muito pela n'oire-, opprimidos da fa-
diga, e de somno, não acordavão se-. 
n~o pelas nove, ou dez horas da ma-
nhã,,. e. não p09íâo qccupar- ~e mais· 
cedo doque pelo meio dia nos seus 
trabalhos domesticas, c c:J rnpesrres. 

Comtud~ a especie de Republi7 
~a fermada no interior desr~ bosq ue 
tinha dous grandes erros : estava ex-
posta a faltar-lhe agua · no verão, e · 
não estava inuiro entranhada nas ter-
ras, para se achar ao abrigo da irru-
pção dos Porruguezes seus ini!nigos 
n'aturaes. _r:.Ja verdade a apiüXÍ\11a çâo 
dos estabelecimentOs Eui·opeos lhe a-
pr~sen'rou á ,primcir~ vista as vanta-
g~ns, porém não os inconvenit:~nrcs : 

· :(acili~ava-lhes fuga dos seus irmãCJs 
escravbs ( he assim que elles chama-

. "~?ão todos os neg,ros) e offérecia·lhes 
a fortúr'la a mais venturosa com este' 
ge 'era de rapina ' com mão ármada, 
que parece ao homem, mais apra~ivd 
nas idades barharas, e de huma ci-
vilísa.9M imperfeir;a, Algumas vezes o~> 
co.lon0s os ar~cav:ão c.qm s~c.ce~sq !las 
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torret' ias que frequ entemel'Jte empre-
hend iâo o.s Palmares pB r a obterem a- -
gua , e depois de os terem obrigado 
a fugirem, vinhão destrüir os seus 
cam pos, sem ousar"em aventurarem-se · 
na espesstira dos bosques. 

Ü& P.almarisianos levavã-o ainda 
mais vezes a' dissolaçfio , e a rui na nos-
estabelecimentos onde podião entrar, 
e fazi âo m:1is mal aos colonos, doque 
esrcs lhes r2ausavão. As suas povoaçoes 
erao huns labyrinthos de que elles só-
mente conheciâo as entradas. ,Qg fua 
gitivos que se lhes vinhâo reunir ser-
_viâo-lhes de guias, e mosrravâo-ihe 
loode ,podião dirigir as suas incursões 
com mais suÇ_cessos, , ~ provei to. Os· 
Palmarisianos tinhão publicamente con-
sagrado o costume de receber ·como 

1 igaaes todos ' aquelles gue se refugias-
sem voluntariam'ente entre elks; po-

1 rem retinhão' os escravos que f-à.zi ão; 
tanto este systema de escravidão pa-
reóa inherente ao de possessão 11a vas- . 
ta extensão da America. · 

Taes forão a origem, e progres-
sos desta na<ião ne·gra , q uc tornan-: 
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do-se muito poderosa, se tornou for~ 
midavel áos Portuguezes, soube J1esis ... 
tit- aos Hollandezes victoriosos, ·e não 
succumbi~ por longo ·tempo ; senão 
quando os Portuguezes vencedores, e 
tendo recobrado inreiramen te o Bra-
zil , os podérâo atacar com for~ás ~esq 
peitaveis. 

\\ 



L I V _R O XXIV. 

J 6 3 4· 

Tentativa dos. Portuguezes para ,çt_~,;, 
t.omarem o aee.ife. 

· Üs PQrtuguezes d·e Pernambuco a~ 
cassados pelos negros Palmar.es , e pe-
los selvagens Janduis, estavâo pouco 
em estado d(! resistir ás tropas Hol-
landezas victoriosas , e capitaneadas 
por hum chefe tao hab.il , e empre~ 
hendedor como Sigismundo. Este Ge-
neral levantou ancora no fim de Fe-
vereiro de 1634 com vinte e quatro 
nav.ios, . e grande numero de transpor-
tes levando quatro mil homens a seu 
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b~rdo, com o desígnio de surprende.f 
o forte·,Nazarcrh, no . Cabo de Santo 
Agostinho, e de' ro·mar depois a Ca~. 
pitania da P~raiha. A ~mportancia, e 
a riqü~z\1 ê,l~ta ·w!.tilp'a: lr.ovi11cia de. 
via êxcitflr a sua. a!pbiçâo ,_ ainda mais 
porq u'e: os Por tu guezes . a tinhão de. 
fendido ·;-.ê neHa repeilido mais de hum 
~taque.. , . . 

, 41b-~9.IJ.etgue sus·peitgu o proje-. c:o dê' ' Sigfsmpn~o ;, e_aproveitou o 
mome(l~o ~.11:! . q~e o R~crfe e$tava tal• 
~9 d~ . ~ó1daavs "pa.ra. f!:rriscar .hum su• · 

· ·bito assa~tq ~ .!f 
1
tç>maF e~ta praça aos 

Hollartderóes~ !J!pma -~ tal ·em preza ~e~ 
mandav..fl ta,n'.ta ,fir,q~e,za , .. c~rno fudacJa r 
.qt~§ §.lÚ·?~i~~d~s ,não {ª~tavão ,ao Capi~ 
'J~.q -~grti.~ .. ~fil~:toes . M;or~O.Q ,. ~ue s~ 
~~l~~r ·.eg914, .-d~~iª- ~ ~on)~issá()l ' ~ão gh 
rN~~ - tJ ~ J~~cyD.g~pu-.~~1 , .d.e ,fl11~ante a 

· ~JjiJ:Ç-c d:í:H' hPril s~l,t0 aQ Rec1fe ooru 
.QJi?~~P~~s . l~pJJJ.~r~ . .r.sçolhklos •. P· riq 
~Ç,k)~ppJ , ~:4~ ~Qrt.tt. J~,üto dos baluar-r 
J';~~ · ~ãp , r~~.filhq s~riã.<? h?t:P s.@ ponto va., 
(,Jf,l-veJ ,, ç ~te - JD~sm9 era def~FJdido 
pp,r Ji .m ru.vJ~ ~t~ClQ:nfl'rj5J? .g4arnecit I 
flR ge . p~ÇA~. 9 ç ~~ ~Ql~ados. , ~hegar 

\ \ 



'Do BR~'lÍL. ·LIV. XXIV'• ~27 
do á meia noite sobre a mar-gein -qppos~ 
ta cotn a S!Ja ·tropa ~ So.a'i~es Ihe fa Llo.t.! 
pestes te t:n1os : . 

" Eis-aqui, bravds. cmn'panhei~ 
, ~ôs, h uma occasia·o ~~gura ., e bri~ 
, lhaf.Jte de re.tolllar ào ini~nigoa pr~ 
, ça ;ma·ts . forte _que possue oo Bra4 
, zil, ou aquella sem it\ -qual não p~ 
,, deriâo ·nada cons<i!rva'r, n.em con-+ 
" quista:r. 'O :syccesso :depende. de al;. 
u gl\m mod& dq curto transito; (jlit! 
"' ·separa as. duas- ruq.rgep~ . des't<:! h(}, 
,, mas ~ste obsta'ctrl'o nãô Jio'§. póde 
1' det-er •. Se espe:rármos, para at'Fa~ 
,, v~ssa-lo mais á' nQssu saiv9; gu~ 
" vase a úraré, p.erd-e'rerr'los a vanta~ 
" gem das trevas, ·que nÇ>s. protegem ~ 
?' e no~ daà a espefa-nça ~e--surpren, 
?' drer Q it:~imigo ho tnéi0 de seu sort)" 
'' Ã'o. LalicetbO·nos .ja 'nado , se âs 
?' es:pingarda's vos e~badçãq dei~ai-as; 
, e não useis senão dos vossos sabres 1 
, a arma branca nos ba·stará. · 

" l\.ecomrnendo,vbs sobie-tudo qu0 
, não ,hesiteis ; nenhum quartel dai .. 

. " ao i11imigo ; chegaremos silenciosa~ 
" meore aos priweiros p.ost~; dego~ 

p ::z. 
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" len)os sem piedade tudo quanto se . 
" nos apresente, e demos então im .. 
,., mediatamentc o assalro ao corpo da 
" praça. He assim que podereis justi-
, fié:ar a esco1ha do General em che-
" fe , e eqcher as esperanças: dó exer· 
;, cito, de qúe fosteis escolhidos. ·Es· 
" pero tüdb ' do _vosso valor. Porém 
" se · a tomada do Recife iJãb corôa 
" o8 vossos · esforços , provai ,.ao me-
" nos á· posteridade, que não dege· 
, nerasreis dus vossos antepassados. " 

' Soares deo sem ·demora o signal , 
e o . ex€mplo lãnçando..:se primeiro no 
rio ·, que ~fdizmen:te7vadea com cem 
homens valentes ftdesejosos, de o Imi-

tarem. Chega_Ijdo , á outra margem ; 
esta· tropà 'i:<Jr~jci,~a ·, seni mesmo · se 

. ãpperceber ·'se ~ erâ seguYda pelo resto 
do de'sracam~nt0, ataca· com iinpetuo~ 
sidade as pri.rici'paes· obras do isthmo 
ÇJUe· junta OHnda~ com o Recife, pc-

. -netra-o, .e passa todos ao fio ,da e~pa
da. A eHe assalro imprevisto, dâo as 
sentinellas &os baluartes grandes bra-
dos parà o interior dá ' praça; a con-
fu~ão, e \ desordem -se apoderao da 
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~u<~.rniç·ao, e -dos habit~n.tes, e ju1~ 
• gando cada hum j* 'o forre em poder 
do inimigo, cuida mais em fugir do-

I que em deféncler-se~ 
Arrancado bruscamente ao som-

no, o ·commissario Hollandez ~en .. 
tio, que fi.c~ra gl!ardaJ:~do o Reei-

. fe com .quatrocentos homens , lança-
se quasi ' nú na primeira caroa' que 
encontra, e ref~gia-se n~ Ilha de San-
t-o Antonio,, .em quanto os habirantes 
te1úorosos pelo, tumul·t~ , .pelo ' rurrior 
clas <lrmaS!~:::l e:pelos ·gritos dos· cornba-
te·ntcs ; çorretp pa~a .. s~ . asylarem ·na-
fortaleza; · p'orem a perturbaÇâo reina..: 
va tambem ent.lie o~ ~$sáhanres, e o~ . 
d.ia C.{)tneçava .a app~r~c~tp: 'q~ o navio '". 
que estava. de .guarda· d1ngta{'o ,seu fo-· 
go sobre o ,v~o d<? Beberibi; ·e ainda-:-
que. os üros; foss.e:m aür:1dos ao acaw , 
desconcertárão :a principa-l columna de 
ataque ; os que já estavá.o na a gua Te-
t:rogradárão"; os qu_e p,rincipiavão a 
passar o rio não ousárao tenta-lo ; e 

, setecento~ .homens aban.don~rão .destê 
modo ao .se.u destino 'hum punhado dos 
~e.11s c;ompanbeiros . intr.epidos , .q.ue 
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l..lhes tinMo. indicado o cam.Inho d'~ 
honra , e da glo:ria~ , _. , 

, _Qs vll!lmosoS' sóldãdos ••de Soare!J 
não sendo apci~ados; e vendo . g,ue o 
çlia se adiantava forão forçados a re-
tirar-se , levaado. os feridos ás costas. 

I ::~. t·l!av·éz do váio de Beb-eribi, que elles 
1:e:pa~árão po.~ erittni! h uma •nuvem de 
baLas. '5e .- t:odQ o destácame..nto se ti-
yesse tonclillZiclo C0t:ll. tantà . resolução 
como_· à ,van.gttard.a; o Rec<ilfe seFia ro.; 
mad0. por ht1~1 ~~fuz aqrso .. r e1 ~ .. 

~General·. Etuqna_a.to os ; .Pçm-o~z-es.r erã@ 
H_ol{j.lllde~ m.1~l ;l)uéeê.Q;iS}o.s. --no Rt:ci(e ;-·~, Genera l 
~ •t;lnn~tJ- Si ti'ism·u'ndg_;·,Jen'fi.ús· de . ter. descrnbar-. d d o ' ' • - r. - . . • 
A", ·~·ge· e.íldo na Pa:t;ali.b-a l. ·,,fazia , arrn<~-rd as bar-
u aqac so- . "'- · · 
hre N G'(,ll- JIRIÇffS' orphn~í.pi:ava 'a :ab,rü: ,.t-~;;i:n~heira 
,-eeh'. appa- Q.i-an.'te ·do.· .:Fo#~''Câbéde.l.ld',· sem i11ten-. 

~ ' ' . ' ,.~r~x~~r ''100 (r , ... r· . . '?ff\1 ! r 4 

~-~c e ~epe"- t.o algql}lc q~ ~rgs~-gm~, o ,q:r_co",r mas. 
twnmente , . · · 1"-\. J • -- c b d ~on1ent~ l'ara a~Dffi' n'lr paTa<-este ponto 
no cl o e <! a D , Ü 
6antoAo-os,~ ~ -attenç·<~(i) · 'OS E o-r·tugue~es~ · pro-. 
~in!to, :. t.o- ~c.to de -S4g~i'srn ~.Odà era~ de atacar o, 
!!IJf ~ Cid a- Càbq de' -~a·m.~Ç{í\gÇ!lti,bl}D,; ·ç~)J:ie que 

. C<! -) Ço,dv,jdado, n G-eneral Ho l lande1. rl ~ 
bnà for'tnn~ cpm que no anno a.ntecedente de. 
l~:.n b.av1n '~liJ!1lta'dQ niíiJS ~or t~a.isip dçq\1~ 
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pre'éi's'ával á1J5-ssa't-S'e1 pllra• eon~~'letaF álcle de Pon-
intei'ra pó~w cle' Péi"'n'alnb,'ú'cê, Erlt. a'IW tal. 
q9e oS: e'ol01rr.os~ étblJai+dtWo os _sêúsl 
productos , ·e. que recé~iâló~ da1 Elu,f.dl-1 
pál,· e· dàsl · ot:itra'S ' C::a:pitaffilli~~"' do · Bra-
zil· provisões,, ~ · s6e!:€ô'rr~5V · Bepois i det 
ter pür- .Cinco díasl dissim'uHtdb' <'> sétil · 
falsóLatague:, ~0'rrlouJ.:se .Sl'gisà1-~1hdô a! 
erílbarcart i • p'ressal, e' V.0.han'dci. oJ l'tí·J:i 
n1o para (1) St~·l· ,. ·ap_patete·. suhir.à-melf..!.J 
te· diante clo 'fôrte N.azá·r'êt'L ~a~} Pedr()l . 
Corrêa d~- Ga1ff~l , qtre' .a!l1ri camrüa:n,.l. 

com valgr o ,Rio. Ghnde, -4~pois é.4~ ·. ~st_ar 1 

senhot dà HHa -d'e JiranHfaç:á', · e'tíip'reheh'de'o" 
t conqu-ista. do · B011t~·kdé' N aÍàlret-11 , · e'nteh'-' ' 
den~o· , qu!' ernCJ;u;an~o:: P.s:, "Pr;~~tug'J;Jezes, fosH 
s_em. ~eppor.e~ de) I e , -~~o : f1opião<el!.~~ · serr da. 
camp~nh_a intei\amente .~c~~? ~.er~Cd~ã'o , '. . ~;Jis• 
era ;r .porta , po'rohdê··enlfaVao· o's socl:orros , 
c sàhião · o·s; .. gimerôS', •e 1fru'cto's l ôd~ terra~ 
, ( n) Di~q~tHtall , asi e~bár9~ó'es. fi'ng'iq .Si•• 
gism-undo ir sobre; a fa·r ~li. iba. ,- ~ ncobrin.do: ·,com, t 
tste ardil' a tenÇao qud le~ h;a: - sahio do 
R:çcife !mf f d~·· Fhvereiro t: 1 \d~iou a· F'or:.. · 
taleza do Cabédellrr, l:rnçotl gente el'n- t'e1·· 
ra para melhor lograr õ enF·no , e qm!ndo 
jul'gou ma i~ co'nveniente , recbl b'ioos todos 
~· bordo surgiO' em · 4 ' dé• MaYço\ á vi91f qiJ , 
~abo .de ,S'lfn'to' ·Ag-onit1bo.· · - • ·· • 

..... 
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dava·, nâo tinha de guarniçâo mais de 
trezentos . e cincoenra homens compre~ 
hendidos· os habitantes em estado · de 
pegar em armas. · · 

Parte do' exercito acampóu-se ne;;• 
te mesmo forte obra inutil de Bagnuo~ 
lo, mu~to distante- para dominar ·a 
Cidade do Pontal. Corr~a sem se ai~ 
terar com a s~perioridade do inimigo, 
destaca duzentos soldados para irem 
clefend·er a r praia dê Tapoam , lmma 
Jegoa ao Norte da fortaleza , donde 
os Hollandezes poderião marchar so-
bre Pontal , que estava fóra do alcan-
c~ da artilh.cda da-barra. Hum refor~ 
ço maQdaclo .por A:!buquerque teve 
tempo de chegar, e de se reunir ~os 
polet6es de rcabu.zeiros que marcha-
vão ao longo da ' praia1 para observa~ 

- rem os Hollande7JeS. Chegados ao lu~ 
. gar chamado As pedra:r, tentárâo es~ 
t,e.s segunda vez desembarcar ·, e tra-
v@u-se hurna ,açção renhida , e por 

'- muito tempo indicisa. (a) 

' ( q) N~stes dous encontros tanto no J: 
r_fapoam , .: oino qç~tc; . qa~ feqri\S pcrd~rá1 
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A primeira divisão d:a esquadra. 

Hollanàeza, composta de doze vélas, 
e qt1e se tinha adiantado do resto da 
frota, adverrida dos obsraculos que ti-
nha o desemharct.ue aventurou-se a ga-
nhar a dianteira ás. baterias, e de se 
~poderar. ,;assim . da· Cidade, aindaqne 
;t barra fosse estreita, e-o 'passo pe-
rigoso . . Hutn dos l1~w:ios ·teve o leme · 
arrancado , . e. despe·claçou-se : omros 
ousandó penetrar, não sem ,gra nde ris-
co , -a!içorára0 diantt: d'e· Pont!ll, e 
@atêrão a Cidade .. com- ra~I-vigbr· , que 
os habirantes, -i_Uasi tod.os gente do, 
mar, em lugar _de, a deftmder,, a ªb;-~n 
donárã.o, .depoi-s de : l]1e . fer.• posto fo-

. ' -- ' go , .. ass,tmC?mo aos · ar;tllciz,ens. . . ·, ·n 
Meia· legoa ·· a'Gl\SurJ., ·se ac_h<wa. no . Cnlnhar 

recife ·huma ~ntt•àda ·que~ .eohdu,zia em .ntrod"r, a 

linha ·re·ctf! a;por.to., màs rao es trei~ .,Fotd(/ Hol-
. • • 1 flll Ctll IJII 

ta,, que ,sem Fe· se · conjeçJUrar.:t. que pmo. ·, 
huma pequen _ çaBoa n~o poderia ct1-

os Hollandezes 'no enta Infar:tes , e o~ Pôr. ' 
tpguezes ~ó dous , e algu'ns 'feridos , e e'l. 
trt: elles D. DiogCl e Monroy da Cumpanhiia 
~~ D.· Fernanqo de lliba Aguero. · 
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', tra-Ia. Crlabar que estavá a bordo das 
.embctrcaçoes corn rn'il s-0ldados, rinhà 
melhor pensado ; nada éscap'a va · ao 
olho observador deste hab~lt mulato, 
Consegue fazer ahi entrar os navios , 
com gran

1
de admiração dós Portugue• 

zes, <;lesem. arca as tropas .em· Pomal, 
e fortific1~ -s·e. A sjwa>cão dds dous· 
partidos era singular: .; Cidàde, e o 
porto estay~o em poder dos: Hol·Jan-
.de2les, ,mas não ~- ban~a , e não se po..1 
dião communicar:. co1n as suas· priaci• 
paes forças , ·qUe · tinhão · fiéad0 fóra 
.dclla senâu po·f. chalupas ·, e por n:ieio•. 
Elo novo can·al , qué Calabar rinh<: aca-
E>ado de descobrir. . • 

.ft1nthias rle No eml.ianro. corri~ Mathicrs pes-. 

./IJbltqtier- snúrvente do_ oarnpo Real' com refor· ::e vJ:'~:s- ços, e achandQ_ o por to/ e ~ · Cidade; 
tow ar Pon· em poder dos Hollandezes, marcha. 
1a1. contra ellcs ·com oito~entc!is hótrlen SJ 

de ataque, toma h\lm bateria., e a-' 
dia'ntou-se mesmo '.até aos primeiros 
.fntri ncheiramentos. Es:as forrificacóes I - ' _, 

feitas · á pressa erão de pouco valor , 
e já o Hollandezes ·adav5o para os 
SCJ.lS navios, quaudo aB!:~a receo huma 
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\'artida Portugueza, gue tir.rha rece-
bido orde;n de .accotnmetrer CfS con.:. 
trarias pela retaguarda. Eleva··se no 
mesmo instante hü·rna voz .nas fileiras 
<le Mathic~s, extlântando~ que são os 
Hollandezes, que 1h~s ~âo conar a 
re tirada. Es~e rumor, ·que os cobardes 
acreditao , desordena a columAa de a• 
taque, e ahí I anca 'a confusão. ·Em 
vão forcejão os chefes para desenga-
nar os soldados, e torna~! os a ajuntar: 
lmm tet·ror .p,q nico nell12s impera, c a 
artilheri;a dos na vi os acaba · de os d is· 
persar, e Mathias perde a?sim a ~c
casião de recobrar Pontal. 

Não obstante as' •v<mra'gêns sobre Calobar 
os Bottu1gúezes alcat'lçádàs fvía thia~ Ja/va a es-

. .J J' d t; 'N . h qundraHol-era an1·~11l s-en 1or ·o · forté atzaret 1 landez ;, em 
eJ da bar~·a ', o)' qcr.e 1ai nda o tor.nava perigo: · 
po fonrild.avd abs Hollandeus , que · 
não se átrevêr5o a erríprehender cou· 
sa alguma. A. sua .@s<guadra estava 
.distante: b canal que hurna só divi-
são rj 11ha passa dó, senrlo . raó cstrei to, 
Sllle não tinha Sen:Ío o es-paço ne.ces-· 
sa r.io para a passagem de hu·m só f1a~ 
yio, cujas verg8s tGcavão a terra de 
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ambos os lados, não se concebia co-
mo esta divisão pa esquadra poderia 
sahir pela mesma passagem com tâo 
pouca perda C()lllÇl ent rá ra. Toda a 
costa estava. alér:n disto coberta de rc-
ducros, qt,Je Mathias o~éupava, cs-
P. <-= rando que estes navios inimigos ca-
hirião em set,J poder. Julgava já se-
gur~ ~ sua preza ~ n~as .ro,dos os out ros 

.Qffict~es, q~c rmhao vJsto como os 
nav ios Hol h1.ndezes tinhão entrado no 
porto fóra -de tod<! a . probabilidade, 

, " li _, reccarao que e es nao . tornassem a 
juntar-se com a ~squadra por algum 
meio pouco facil de prever. 

Com effeito ,Calabar principia a 
fazer alargar o canal que elle primei-
ro passou ; f<;1z depois desarmar os na· 
vios) e não se~ achando ' a· agua assas 
p rofunda para as suas quill_1as, rebo-
Ga-os hum âepois do o urro á vista dos 
P.orrugu~zes, · cuja surpreza igualava 

\ . a •arva. _ 
Si gismt~ndo tinha salvado deste 

modo os seus navios por conselho de 
Calabar , deixando dous mil homens 
p.ara deft:ndec Pontal, e tornou a en-
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~rar no· Recife cotn o resto dá expe-
dição. Aindague Nazareth, como por-
to, estivesse perdido para os Porm-
guezes, (a) -elles a~reclit1á'râo com tudo 
conveniente manterem-se nos reductos, 
c na fortaleza que occupavão ; por-
que ainda não tlnhão perdido as éspe-
ranças de recobrar a Cidade·. . 

Os seus Gé1eraes aq11~1par:Ío-sc 
em Nazarerh para colherém o ~nomeo
to ' bvoravel, e despachá,:ão da h i 'hurn 
aviso para· Hespanha a fim de dar 
conta da súa posiçao , e de . reiterar a 
requisição de hum prompto scYccorro. 
Do seu lado a· Cbnselho do Recife 
resolveo excitar por todos os mews 

(a) O Autl)or traz, aqui mui pouco par-
ticularizada ~!ta toma,la do Pontal. O Ld· 
lor cur\oso póde buscar lê-la· em l:lrito Frei-
re, que a refere com toda a extensão. Foi 
e! la por Março de ' 1Ól4- H e d'if!nO de zpori-
tar-sc neste lugar ·o erro de Fr.Manoel CJi la d(l 
nu seu Vt>laoto Lucidemo, de ' que já o ~ccu~Oll 
o Author do Castroito Lusitano , em dar esta 
p·e,rda' do Po.IHa·l da Nazaret·h poster ior á Ja. 
P•rahiba , sendo esta oito mezl!s d.:pois , pois 
foi ~rn Dezembro d<!ste mesmo annu de lÓj4, 
como adia&He o refere a l:lis,oria. · · 
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possi veis'.tâ Campa n h ia das In dias dc..1 
cidentaes ·a completar a conquista' de, 
hum Imperio,; ,gue c~dia err:í todos os 
l1:1gare~ á forrüna das suas arm;Js, Os 
~o.us (\:ottímíssari.os Centio, e G·leis• 
senghen , g·o.ére~do secondar as inren~ 
ç6es ·do --Fri nói'Ji>e de Orange , · passá .. 
do elles mesmos á Europa para con .. 
firr:r~ar · ao·s · Est'ados · Geraes a· impor-
tanci:l da posselssjo· da Brazil. 

Chegáâps a Hàya , t~eêrâ0 gran.; 
des e!og~0s>dà fettilid:ad.e dà terren() 
desÚ 1Côloí1ia, -a sal11bridade ·q·o Setl> 
di ma, e as-: vaFitagens ela ' suà flavega ... 
do; ell'ês1 não rcferírão aom menos 
~omp!acentia ,a pr.ivaç~o. ·geral dos 

\ Portuguezes\ a falt~ cle 1speranps das 
\\ suas trbpas'~~. gu·e na o ·recependo nem 

refarias, n~m soé"corro,s rvpío s.em ces~· 
sar diminuir o 'Seü hume·ro; ·e enfra ... 
<:JUecerem•se os seus mei'os. · '' As dis• 
' \ posiÇões ger-ae's-do ·paiz Ç accrescen~ 
,, . r a vão os ·Dept.ftaçlos )' são rodas a 
n favor da Hollanda: desejãd'ahi hum 
, Governo mais protecror doque o d~ 
'' Hcsp'anha. Em pouco rempo os 
, Portuguez~s ,serã9 subjusadÇ>s s~1~ 
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~' remed'io , .ou postos _ em· füga , ·se 
, huma podero.sa .anl}ada vem refor-. 
,, çar, e secondar a~ tllOpas Holl(!n-
, dez.as d~ terra, . c mar, cujos glo-
" riosos esforços tem já s4bmetrido 
,, duas Prov_ineifls., t: muJtas Cidades 
, do Br~zil á obediencia da Hollafl-. 
;, clª. " 

H uma exposiçáo í~O favoravel de-
cidio a Companhia Occidenral a fazer 
esqui par h uma frotí'l de qtJarenta e 5eis 
navios d~ Gu~rr?, , . na ,q u,ál ft;z em-:-
barcar hprr.a qtvis?ó de tres mi.l eq~li.., 
nl)entos homens, dando o G:qmmando 
ao Coronel A.rti·joski , Polaco de na-
ção; e CJUe . já~ s~ tinha disriNguido no 
;serviçe das. Próyinçias Unidas. A com-
1 ~ar~ção qe , hm~.a. ,ra.J '~rmada cçtl) o~ 
; ft·aço~ spccorrgs-, gQ..e a Hespanlia fe~ 
1passar ao Brazi.J he sensível : estes soe.,. 
1corros limitátão-se nesta campanha, a 
. tres caravelas . montadas por cenro e 
çinco~pta ;lwtnens de dese111ba_rqLLe ás 
ordens de F~dro Cabral. Deste modo 
os reforços env·iados para acabar a 
l<lnqujsta de Pernambuco excediâo em 
buUJa J;lrQpQr~ã.9 , com.o d~ dez para.·· 
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hum; os soêcórros gue deviâo prote .. 
gct' ~ . mesma Pro v in c ia; e defende""la, 
Nunca a Hespanha se descuidá ta · tão 
vergonhosamente da AmeriGa Pottu- . 

\ gueza. 
Olivares que dominava exclusiva-

Q.lénte nos Conselhos do Rei, já !'!ao 
recebia senão com desprézo as recla-
mações dos Porruguezes do Brazil , c 
da M etropoli. Tirou o -Governo · de 
Ponugal ao Conde do Basto, (a) gue 
se oppu nha ás suas exacçóes, e o fez 
dar á. DuqHeza d,c Mantua. (b) Esta 

(o) D. Diogo de Castro, Conde do Bas· 
to Visarei de\ Portugal er·a publica ·, e par• 
ticul arm e nte hnerl's sado na restauração de 
P e rnambuco, ~ \ procurava por todas as vias 1 

que se consegui s'~e , mas não punha em ex e .. 
cuc; ão , os m~ios de vi o leocia , e escandalo 1 
co~ que o Cond~ Duque ·de Oiivares com 
f,a~sos pr,etextos pare.f Ía procura-lo sem o de• 
SCJ3r. 1 ' 

( b) ·A Duqu~za Margarida er.a viuva de 
Vicencio Gonzaga, terceiro Duque de Man· 
tua e M onferrat.o, e herdeira de seus Esta· 
dos , pel<~ opposisão de Cu los Gonzaga 1 Du· 
que de Nev.,rs em Franc; a , Conde U lhon 1 

e l'rincipe de Rctel , .;iepois de sangúinol tn• 
\ 
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P.rihceza tinha por Secretario Miguel 
"de VasconceiJos, (a) cujo despotisn)·o 
n~o podia ·deixar .de acelerar huma re;.. 
volução ·, ·que .a disposiçã.o.·dos espiri• 

- tos, e o descontentamento geral t'OF- _ 

na va 'ÍAeviravel; huma re.volHÇao que 
devia ter ~obre o Brazil huma infl.uen~ 
;ia tão dicisiva. ' 

; 

TOMO UI. ~ 

oas guerus entre. Hespanhoes, Fr~n,ezes ~ e 
Alemães 1. de q-ue fói theatro a L0 nbar:dia • 
foi obrigada a sahir de se~u Estados para Cre-
mona J dalli p·ara Milão, e de ~ilão u!-t i-
Jllamenc e para Pavia, Filippe IV • • de Cas-
Gella , como era seu primo-coirmão 1 teve-a al-
~tlm tempo neste Governo , mas por .s·atls-
fazer ao valido 1 :que lha iuculcava com pr.e-
ferencia ao Pdncipe de Esqui'lache • a nomeou 
para o Governo de Portugal. Daqui · proce-
deo a inesperada eleição de · Margarida de 
hlantua , que chegou a tomar posse nos ul-
timos d-ias do anno de 1-634· · 

(a) O lugar d.e Secretario de Estado es;; 
lava 0ccopado por Filijlpe de Mesquita , que 
o exercia · havia quatro anHOS por ChristOvão 
Soares I seu tio. ambos astimados da nobre-
la sem od_io do vulgo., maç como era nece!· 
sario emp~egar quem melhor correspondes5e 
á! in tensões d_o valid.o , foi posto . em I UI! ar 
de Mes'lliità , logoque ve~ a Duqueza d~t 



. . 
~itanção . Antes d~ fim da Cílmpanha· ,. ci1e.., l 

Ja Ct.~ade gár:ão os Cor~.mü~sarios da Compan11ia f. 
de Para~ba. Occidental de- volta ao Recife cÕm a 

grande frota. O primeiro art<i-go da3 

\ 
\ 

/ 

· suas. insntc·ueç·ó.es trazia a orderti posi. 
tüva de toma·J.:Iem a Provincia da- Pa-
r.<Üba' , eu ia C a pi ral chamada pelos 
Hespa-nhoes Phzlippa,. eFrederit:a pe. 
los Hollaodezes ,. não deixâ:ra . d~ con". 

/ ·ser.va-r assimê:omo wda a PH!Y.j.nda, -o· 
no1ne do rio,, que iit Tega. Paraibaera· 
já' hurna· Cidadé florescent-e , tendo-
mais de serecenros coJorios , sem c;on-
~ax os; que se. tirrhãô r:clugiaqp: desd~ 

lll:á'nt~;~:a . . p,uA~I ; ~e Vas~o~~~~)n
1

! , ' t!lnhadG,, 
«<i sogro. de: ' J:),i,o"o :loarcls , ~· •e 9c€upava JUII• 

t,o ao valid~:) · o · P,~imc-Jro' l·ugat· tamham de :,o. 
' c;.retari n0 €onfel h.o .. de P.ort~gaJ , p..ara man~ 
te.r ~ollre~J!lon.dens.ia, com · 0.S• mesmos fio S! a 
'JIIe" todos a que se dhi·g:ião. h.um na· Có-tl tl , 
e o outto no Rein0~ ~eklll ca.hip t~stá-' el'ei· 
9.~9 a,rdil-osa em llhgue.J, .de Y as-w.mceM os , o, 
,"u.al . cpmd acenadam.en,te pondtlr,o~ &. F1a.n· 
,iSI'Q. 1\hnoet em su·as EpanaJoras·,. eta her•. 
dci.ro do a'@or,~;.ei;:imento • que o .l;'.eino, ~~ve 
li) seu pai\ Ped[o· Ea~boza _ , bCilmem togado, de, 
:águfjo , mas inq.1.1 .i~to, emgel')hl}, a q>W!. s~ se-
'U.lo. 'cida, c:.1~mial.usa , e wortç vi'Wenta. .-- \ \ ' . 

\ \ 
í I 

' . 
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õ pri'ncip~o cla guerra. Al~m de muil. 
tâs Igrejas , ellá possuía hum Conven~ 
to da . Miseri_eordia , ê ttes de Bené• 
dictinos, Gapm.:hinhos; € Cahne1itas. 
Vinte_ higttr€s onde cf assúea,r se refi-. 
11ava, estâvâo sempre _em actividade~ 
A sitüa~âb d_a Cidàde he qi'lé pbderili. -
ter sido m~üs hém escolhída' s·em ser 
a tres lcgoas tio pbrtb, eín hum rér 
reno pa!itánosb, e de -ar pdllco _salu-
tiféro~ O fdtte C.tbedell6 , ~úe com' 
roa_,ttdavã â etttrada db p@rto ná mar-
gem Méridionál , de qlle tinlü'Íd au~ 
grnerltádti as ft>r'tificá~óes, era de rí:mi..z 
to ttlaiot -ítriportánciá doqué á CidaJ 
lle ; podi<Hê considera-lo ct>ruo cha..z 
vé d-e tGd-à ã Província. 

SoBre a outra rnárgetrl da · ParaiJ -
bíl se elevâva b fórt-e Sânfb Antonio ; 
cujas forti.fica~Óés ainda não, esta~d 
atabadas. Navecen~os homens gtlarne-
t ião os fortes, é os reâuttos. Sobre 
o escelho dé huma Ilha a'renosa chci• 
mada S. Bento , en'tré Cabedêllo , é 
Santo Antonio ,. a hum tiro de espin-
garda destes dous fortes ' estava situa-
ela huma àat~ri:a dé' ~~e p>eças, defen.t 

- . Q z 



· ~44 . ··H r· s T o R I 'A: 

dida por gnarenta. soldados. Taes· e11ao 
o meios c\e. ,defeza _de Aqto-ni.o de· M· _ 
huq.uerf]ue Maranhão, Gover.rJ'ador da. 
Pr6vincia, que dcpoi~ da primeira ap-
pariçâo dqs . Holl:lndezes, não perdeo 

· r.~m po a fim de. se preparar para hum · 
viv.o a-taq,u ~. T .inha ell.e havia pouco ·. 
tempo enviado seu ·it,mâo á Europa, . 
para fa.zet' ccmhecer ao Re-i, e aos seus 
Ministros o estado . pouço ag~ada.vel, 
~mq_uante ao e_stado mi.Jiíar , da im• 
portante Ca.pi.thnia, que lhe, fôra coni · 
fiada , não tendo , dizia elle' , . flara · 
oppôr ás em-prezas do in}~igo ·senão 
!llilicias inferiores. em numero; indis• 
ciplínacLas, ,e; sem expe'rienc!a 'y porém 

A ..-J -t • \ ,.... ff • estas represen a-çoes nao pverao e eJ· 
to algum qa, Gprt(( de Madr:iGi:; e_p n· 
to Pa ·aiba , c-omo PernamblJ-CO for :1o a-
~andona0as _ i . s~;_ sorte; :· .•. _ , · 

Cerco., e _ , Ü ~General Sigisnmndo deo áve~ 
e~1treg~ cio'!.?-; do· R~cife, ,. e appareGeq á vista clo 
Jarct: <.,ab,. foF~e Cabedello •coi,n trinta e .. clG>us na-
tiei!D. · · -J ·1 · · J 

~1os , ·e youey ~D;I e quatrocenws 10-. 
:Ç.1~ns . d~ ~~§er'\=!barque, Era impossi~, 
yel defenderem-se todos os 'pontos ac-
cessiveÍs d~ p~11ia c_oricra h uma f0ria- ~ · 

\ 
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sup~rio·r ; ·e por isso os Ho'll 0·ntlez:'es e f· 
feí·tuárao 0 desembarque sem outra 
perda -senão a de quat:ro chalupas gne 
se voltátâo. Na primeira escar:mmça 
os Portuguezes repellidos ~retirárão-:se 
para o foí'te em desord em. Hum.·dos· 
prínópaes colonos da, Província cha-
mado Bento do Rego Bezerra , foi 
feito pt;i:tidneiro pelos assaltantes. (a) 
Este 'homem, prêfe;rindo os bens á 
honra , se dedico.u aos in tevé'_sses dos-
inimigos dá sua Patria, e conrribuio 
o mais possível a fazer entra{ toda .a 
Província ·,na stía o~ediencia, esperan-
do conservar intactas todas . as suas r. i,.; 
quezas. . / ·· . , 

._, O Get)eral S1gtsmundo conforme· 
o àviso de Bezerra. , ·dirigiu-se ao for,.. 
te CabedeUo , e -começou o cerco ~ 

(a ) Em_.Bri ·o Freire Li v. VII. num. s g_o, 
lern-se com individuado 'os nomes· dns ·Ca- . 
pitiie~ que resiJtír'ão ·neste segundo assa lto: 
J\llarárão-nos dezoito • for ão ma·is os f~ridM~· 
Com este Bento âo .Rego Bezerra ficá·râo ciez 
prizi.on~iros. Era e lle ho•n .: m princi[,al ci.o 
'paiz, que prevericando depois c:onc. ;rreo po~ 
1Ua intrevenç.ão em ajudar a nossa r,l,!~.il.• I 

• 

,· 
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mas as :su~·s. tropas for~o expo.&tas a~· 
fogo. da pat€ri4 d9 escolho de S. Be11-' 
to. Cu~p>ría qpossa:rern-s.e dellé, por,. 

· (]:ue n~o s.óq1~nt~ incolllmO~qva as a~ 
:praxes ' qtas . rawb-em fazia eptral' em 
segMraiwa as ernba~C<\ÇÕ~s, gt:w. vinhã,Q 

. da Cida.d:~ em socco~rro da forte. Hu, .. 
tpa divisao passa a barlfl ao fav-er d~ 
.hum e~pesso nevoeil:o, qne- os e1wol~ 
'\feo taoro a proposito '· q4€ quamh 
as sitiado.s a appercebê,lí?o;, já ella es., 
tava'no méio dos fçrteS', (a) Oitocen to~ 
homens de$;emb.arcad:o~ s.obr.C;!· o es<::o.., 
lho atacárâ.o logo. o,s qv.arenta solda· 
dos Porra"gl;!ezes q,ue guarda.vâo. á. ba-. 
teria. Vinte-c seis delles' morrêr~o , ~ 
o resto n9d1o1 para as embarca.çóes, ch e~ 
g.adas muito a tempo -par;a os soçcor ... 

\ rd, p,prém n~ã~ }?.ara o.s ~alv.qt;. S,enlijor· 
dest~ posto., o General·HoUandez vol ... 
\ 

' ' ( q) i~; ta, .e~ P, rez ~ d~ p';$sa.~ 'por en,t~ ~~ 
for tes foi . comB;J.ettida ·a And,rezoo , que pot 
~_c;c~zi~o 4e.·'Q1JIIJa n.~voa esp;.ssa o cooseg il io, 
~.m 9 de Çezembro no quartq da Al va ., 
g uiando .' sete navios, d q_~ m:jis pequenos , e, 
se1s bar~a':a.& em que levava. oitoçÇ,I;l,~l.>.~ so!f, . 

. dados!, . ( 1 
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.tou a artilheria contra {) Cábedêllét, 
e no pl'imeiro dia Íbàtotl, ·e fedo ttin-
ta homens. (a) Hum tir6de éspitigar'-
da queb1~ou tLqUéixd de M<~tos Cár'-
doso í ·quê gov_errtava o for~e ; ti s'lla ' 
fer ida não o inlfjedio de guMch'ir·O' sêà 
posto., atéqtfe Aríto1iid de' Albuquer~ 
<que .o veio obrigar a t.étirat-se c'om 
>ou tros feridos. Pereirà lhe suceedeo'llà 
<Commàndd. · 

Os sidadàS privados d~ arndl' io~ 
que não espera vão senão· do:fort'e SJ~·.:. 
to A nronio, experirne}Jtá:tão a 1 fa'lta 
de . vi'Vere·s , ·€ munições., porql:le e'ra ' 
âiffi cH introduzir no Cabcdetlo cousa 
alguma. Por terra a distancia era ·de 

I 
I 

( n ) Onze sóldad'os foriio o~ 1nortos , é. 
~·r•dos rlez'enove ~ álém do Capitão João d'e 
l\\~.to·s •Card'oZ'o ql:le g'úverna·va• o fort•e. Ven..:. 
do se •fc:rido do' _tiro que lhê queb·~ou o qu eí:. 
l\n, pela hon'l':i d'o perigo , t>ã.0 quiz lar-gar 
·o posto, ·e t ~nazmenté o .sustent av a atéqu'e 
ó Capitão' m M Anton·io de Alb uqHerque o 
In <. ndo u· chamar para ser curado· no forte de 
hnto Antonio,- ~ubstituin'du-lhe em' ~é.tr lu:.. 

· ·:a.r po~ mais an'tigo o C~pitão Jeronylno iPe· ' 
._l'lfi; -
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nove l·ego;ts, e o infa-tigavel CàJahalí ; 
guia fiel dos Hollandezes 1 tinha-se a-
h i po.;:;rado para ,lhes indicar as vere• · 
das, e impedir a cot:nmunicação enJr~ _ . 
os. dous · fortes, e· a Cidade. Ir por a ...... 
gua apezar dos sitiantes, qu.e occupa-. _. 
vão as duas margens do ri"0, era a .. 
un.ica err.preza. pra-ticavel , . ~imda-q1:1~ 
cheia de perigos. · · 

Não foi . senâo ao favor das tre,. · 
vas , é do fumo' da artilhéria das 6ar-
cas , ·c;obertas de peJ.les espessas, e hu-

, midas , que chegárão alguns soccor· 
ros á,fona.le~a. (a) A coragem não fal~ 

( ") Erão est~.s quatro tanchas de bls· 
1· timentos, e1\ muhiçóes que pudéráo em se· 

guímento de '~utra.~ que pass;irão de noite, . 
· •1 ~r favorecidas do~, vento ; e da maré em soe· 

cor~o.sc, ela pr·asa. \ Da. prilneira dei.J_as . e~a Ca· 
b.o 1o. ·famigerado. An.tonio Pe~es Calháo de 
wiem lje o nÇtavel acootecimen~o • que g 
f\uthor , refe~e. Ao ~empo em que perdido o 
~rac;o direito com qu.e maneava o lewe cor .• 

• I\ 11 . - h re para e e seu mnao , que se c ama~~ 

Fraucisco Peres Calháo para J h e ,acudir , c 
,tomar o, leme, com grande . esforço lho não. 
qu.iz. larga~. dizendo (como o ref#rr Brito. 

. freire 't. Pa ·a ntc '""-''der 'm I) p_o11o, qi1!d~ 

. \ 
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ta.va áquelles que s~ atrevi-ão a estas 
tentativas. Antonio Peres Calháo., na-
tu~al da Ilha Terceira, que comman-
dava \ huma destas chalupa5 carregadas 
de munições, a-travessa por entre b pe-
rigo de Santo Antonio ao forte sitiá-
do, quando huma bala matou' ao seu 
lado hum dos seus cam8radas, feri o otl'-
tros· dou~, e lhe levou o braço, que /-
rçgia o leme. Seu irmão correo para o 
tomar, Peres recusou: '~ Tenho·, lhe 
, disse elle levantando b outro braço, 
" hum parente mais proximo, a quem 
" devo dar a preferencia ! ,, e con-
tinuou a governar o lemP. com o bra.-
:ço esquerdo até ao ponto em que ou- · 

tenho eJtc irmão mais chegado ; mostrando-lhe .· 
o hraco e~guércfo , a qu<! · mudando o ' leme 
prosegu i o como d ~ ntes , até que a segunda_ 
bala pel s peitos o fez cahir s~m ~cordo, Aç-
cão. assignalacla , que seu irmão imitO\.! pe-
los ll'l esmos' passos ' porqúe vtnrlo-o agoni-
zar acodio ao leme, importando-lhe mais a 
obrigação que o parentesco , e ferido tam~ 
pem na " mãÓ direita acurlio com a outra 1 

çontinuando a ·sustentar todas as difhculda• 
lil:s .11té se introdu~ir. o soccorro. 

f • 
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' I tra bala o ferio no peito. Seu itrrnã:o 

· ·•oma ent~o o_ L~rne ; h e tamben;} feriG _ 
·do na .m:lo d1rena, e se serve · da es-
querda. A chadopa: effeitua a passagem, 
e os dous irmãos forão- íelizes por-
l(jUe se curárão das ·suas feridas ; po-
rem ta-l f-oi a ingra.tidao du seu Go· 

·v·€rn~, que toda a Tecon,l'pensa que lhes 
dérão, fe.r a estima., e admiração dos 
-s~us· com pa rr i:o_ tas. -

Os Hojhwdezes apetravaot vi·va .. 
'lnente o cerco, e' tinhão Jev.am-t'ado ba-
-terias .~ . crue haüã:o , ó forte de noite, 
e d:e dí<1>; já alguns bailuarte-s minados 
.t1JJJ'Iáo sak~do faze!il·do grandes rui-
&:l~ ,. c perecendo muitos homens ; já 

,\ ~ maior parr'e, das peças estavã'o desG 
\ ' montadcrs, IJS arti·lhei·ros t'flo·r·N:)s, ou -

feridos,, e· as m{.lnühas quas1 derribà-
<à·as·, quur~db - o Cou1mand'a ~~·te Pereira 
:a-h:.·ançado de num goi:pe n;JOrta'l ' fo i . 
sul, tituido por Gbdes Souto Maior. 
(a) \;0mp\os . S<JCCG·r~os podião sómen,- _ 

(a) Com ~ C:.pítiíó Jer-onymo Pereira, 
;tjue go~<ernàva o 'forte , .foi· r:amlxm mortG 
'o CapíJão .Q.e~it•g~s . de !i\r<ri!lg'a. -o 111ue fi .. 
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te salvar a forrale2a. Bagrmo1o veio do 
eampo Real çorn hum reforço de de-
zentos homens.; porem f0i umito va-
garoso na sua mar·cha, e emlugard!e 
.tm'Har soccorrq:P" n,o mes~llo rno.melilt0" 
o Cabedello com toda a rapidez que 
exigi3t a sua penu,ria , mandou eham_ar 
Anrol;lio de AJbuquerquy; e deteve-o 
com iouteis conferenciaS. -

Os s.itia~o~ ;Jin,daqu.~ indignados 
da ausc11;çia, e da ia;~cção dos Gene'-, -' d I • • raes, recusarao ren erem-se as pnmer~ 
ras inrim<~ç0es, postoque a praçg já 
não fosse defensivel; mas Sigismu1.1" 
do, a quem o cerco tinhã eusl!,?do seis ... 
centos homems, offerendo,..] bes pt;opo·. 
siçÕes toleraveis, ellcs lhe abrfrão o 
fone· que tão c-0rajosa.men.te tinh,áo de- t 
fendido, e a chave da Província d~ 
faraiba ficou em poder dos .Hollan-
~es. O forte Santo Alíltonip teve tam-

~ou em seu lugar foi o Capitão Gr~góãio 
Guedes Sou'~ maior , e não Godes. como 
talvez por en~ano erradame~Jtt> se diz no tex t.o . 
. Gue tinha vindo de PepJjlli-,buco em. soccor~ 
Jo qa ~•;.~sa. 
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bem a mesma sorte que o Cabedello. 
Ainda restava a Cidade, aonde as for~ 
-ças da Provincia, e os soccorros de 
B::tgnuo!G poderião ter .... se concentra~ 
-do. Este General, que tinha previs-
to, e annuncíado a entrega dos for~ 
tes , sem se oppôr, e a gHem a sua 
experiencia mil ira-r náo servia senão de 
presa giar as derrotas , ju I gou toca a 
Tesistcncia vã , e acoB.selhou aos habi-
-tantes da Parai.b:i de levarem os seus 
effeitos mais preciosos , e abandona-

· rem a Cidadé. Dá elle mesmo as or-
. dens, e sem esca.tar representação al-

guma, sem esperar a volta do Go-
vernador , que se pozera em marcha 
para salvar o forte S. Antonio, fez 
pôr fogo aos na-vios Ticarnente carre-
gados, que fnndeavão ·no porto. 

• lncwdio, Os soldados guasi todos merce-
e ·pillfng~m Rarios Hespanhoes, e Italianos, d i s~ 
.da Cidnde b · l "d d de Paraíba. postos. a r ou ar CO?l. Ig.ua ra pac1 a e 

ós arn1gos, e os Imrnigos, se espa-
lha vão pelas casas, devastárão, e com~ 
mcttêrão grandes desordens, e saqu erí-
râo a Cidade .corno se tivesse sido to-
~ada de assa'lto. Os habitantes deses~ 
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perados a enrr·egárão ás charrimas., e 
para evitar o inimigo , seguem os sa .... · 

1 queadores na sua reti:rada ; m<~s estes · 
lhes atrancavão o que ünhão püdido 
salvar do inc·endio. Torna..,~e ernt5-o ge-
ra l a. indigna~âo contra h urna solda-
desca desenfre:;~da, , que em lugar de 
proteger as propriedades, Q de defen""' 
;ler__ o paiz, mostra-se mais formirlavd 
doque os ·inimigos . . N8.o dando ouvi-

1d~s senão ao seu justo re'ssentimenr~ 7 

os desgraçados habitantes. da Paraib~ 
fogefQ destes mercenarios de 13a gnu o-
lo, e volrão a -renderem obed i e ~cia: 

1 aos Hollandezes, imitando assim hum 
grande numero dos seus coricidacl5os,. 
que .fatigados de lutar conrra a má for-
tuna , rinhão ficado na ' Cidade-, sa-
tisfeitos de terem finalmente huma ad-
ministração nova ; e prorectora. Ba-
gnuolo com a sua tropa, ou com os 
s em~ salteadore&, gue. deshonravão o 
nome de soldados, dirigia a sua mar .. 
cha para o furte da Nazareth , carre-
gadl!> com o duplicado erro de não ter 
apparecido na Província da Paraíba 
se1~~o pal'a·_ profetisa r os infortunios, 
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e abandona-la . á rapacíd:rde das sua~ 
tropas~ 

SigismtJndo não · achando obsta· . 
c;:ulos , veio occupar a Citlarle, rcpa.-' ' 
rou os damnos do inccndio, ~- guar-" . 
ncceo os fortes da batra cotn huJba · 
guarni-ção nmm:rosa , assegurandd,~,sé 
assim da posse da sua conquistá á vis- ' 
,ta do iniwigo em fuga. Logoque o 
Yltimo forte se rend~o , opetou An-
tonio de Albuquerque a sua retirada 
para a Cidade, não suspeitando que 
€Jla tiv esse sido rli;siltl abandot1acla l nâa 
o soube senão p~das salvas de artilherià 
que 'o inimig6 átltava -para celebtar a-
sua victoria\ Vendb- os fertes, e a 

J\ Cidade perdidos 1 buscou este - Üenera~ , 
al~um posto v·~tHAjoso para ahi_ sé inu 
tnnctheti·ar 1 esp€fando amda de~hder ; 
e disputar G p<tiz; pórém os soldados 
desa n ima@os rííÍó pat€ntl:!árão confiàn.: 
~a algun1a : ,á maior patte o abando.: 
nou ~ e duas con1panhia~ dos tlaturaei 
se ju.ntárâó aos venGedores. 

Traição de AIHonio dé AJbuqHerque tonserJ 
$ilveira. ~ou-se firme ' não perdimdo as ·espe· 

~-,án-~as de, mtteaé~a àe fG>rHma;. mas 
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Siglsmundo conformando-se com as illfo 
strucções dos CQmmiss<i rios Holiatlde-
zes, e com a po}irica das- Províncias 
Unidas, fazia offerecer .secretamente 
por Gomes da Silveira, (a) ~os prin-
cipaes colonos; e aos chefes Indíge-
nas salvos éonductosc, em n.ome do , 
Príncipe de Orange; Silveira figura-
va entre QS ~ais qu5! tinha sacrifica-
do huma parte da sua fortuna 1 e per-
dido o seu uniw filho na defensa do 
seu pRiz, tornou-se por huma indi-
gna muda A ça , o emissario secretÇJ 
dos Holland zes flO mesmo campo dos 
seus eompatrioras, aos gnaes pmmet-
tia . em nome de Sigismundo, o li-
vre ~xercicio -da Religião Çatlíolica, 
o gozo 1pacifico dóls ~mas prvprieda- . 
d€s, e a vantagem de podeve,.m tirar 
dos arma~ens· âío Reei fe mercadorias. 
da EtJ,I10 p~.,.q'ue · elles 11~ceb.i:áo á cvedi-

\ 

~a) OU>a.rte. Gomes d'a Sil11eita llamern. 
mui ~e ge1Udn, e dé· gra<nde s.egui,o· na. P~
Vlncia ,, por desesp~ra .,,ão in,orreo no criml! 
de Noidor ímitando a Eento do Rego E"e~er-: 
la d'e qn-em i}'Ssim<t -S:C f.l'Jrou-, 

~~ 

. ' 
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t.o, e. pagavão et~ productos. do Bra.;; 
zil. 'Anronio de Albuquerque desco• 

1 brindo a . traição de Sil~eira, po-l9 a 
.f~rros.; e .() mandou maneatado ao 
General · em chefe; mas durante a sua 
viagem hum. destacamento Hollandez 

· o livrou~ · 
Em lugar de tranquillaménte lo-

grar da sua vent'ura, Silveira não cui·· 
~ dou senão em se vingar de Antonio 

de Albuquerqwe ; e imaginamlb real-
çar os. serviços qúe pr~stára aos Hol-. 
landezes entregando-lhe este' Genera l, 
traçou .o seu perfido projecto_, .e de- , 
pois de se t;er. concentrado com Sigis'-
rnundo para~ue Albuq~erque lhe n'ão 
escapasse,, .veio atrevidamente encon-

' \J) . d .. Ih d. tra-10: " A ::{OVl en01a; e 1sse, 
, pô21 em meu poder dous ruejos para 
, provar ~ minl~a innocencia : o prí-
,.,..,. n;eir@ , petmüttindo .aos Hollandezes 
, \::jue me liv.fassem quando injusramen· 
, - .~ era vosso priziorieiro; e o segun-
" do . quàndo der aos meus compatrio· 
, · tas hüm penhor certo da minhà fi. 
,:, delidade.. Os inimigos são em pc· 

. ,; quenQJ1lf~~r.o na Paraíba, onde de· 
\' 
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,, sorientados pe:lo exçesso' do sqs:•:-_nto, 
,, e do yípho ., seríà facil serem prezas 
, do vosso valor, se . marchardes. im-
' ' mediatamente a surprende-1os, e a-
" raca,-los de improviso. Vinde, sou 
, eu -que vos darei o sigrial ; sou eu 
, que. vos provarei facilirando-vos hu.,. 
;, ma victoria decisiva, que tenho o· 
, coração sempre Portuguez. , .· . 

· Illudido com es.re discurso artifi-
cioso · promette Alb~guerque a SiJ vei- . 
ra que atacaria os Hollandezes,, no mo-
mento . em .que elle désse o signal ne- . 
e.essario. :Qispôz-se para a marcha , 
quando os . seus Officiaes ,- antevendo 
hum laç9, o d issuad írão , e o fizerã@ 
deixar h uma Pro v in c ia ondé reina v a , 
a ·desconfia9ça , e a tr<ü.ção. A'nto.n io 
cffeitl!àu a 'sua retirada para Pern8tn-:-
buco com as reliquias das suas trop'!s , 
e o traidor Silveira vendo 1!1alograda 
~sta complicação de perfidia, râu-;-

' giou-se com os Hollandezes. Pensan-
do estes maduramente que 'hum ho-
mem qqe fôt~a ir:.üdor com os seus:con:-
cídadãos, ·e 'que maquínára hum ar-
tificio tã~ subtil :, p~de~ia adianta~ 

TOMO III. · ' R 

I 

. , I 
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fu.ai·s ·as suas intrigas-, e engatta-it'Js·1 
prendêrão-à' e o conservãrão pér nilli· 

\ fos annos em huma prizão~ 
. ColltfiiÍsta ' Sigismuhdo J1lt"à'següinidó o 'êürso 
tln,s . f'ro- dos seus prósperos successos 'f desta· 
IIIJHJCI~, de t'ou pa:ta o i•nteriot 'Ôa Pro v incia mui· 
Para~ba , c ; I .. , _ d . . .._ J. . . 
Jtm1111racá' ~as eo umnas as suas tropa:; 'lge1ras : 
pelo Gt/IC~ :is ·quaes as habitações,. 'às villàs' é a! 
ral $igis· aldêas· se rençlêrâo á êesc'riÇãó .. _ To• 
ÍRIIntll1. âos os lndlos da Cfpi'tanía saúdárao 

o·s seus· rmvos SerrooFes , e os üo tió 
Grande feeonhecêYâo igua I mente ó doJ 
inirrio da Hóllandà. Sigismúhd'·o rc: 
duzio corri a nieSlüá faéili'da'de a ca~ 
P,itailia ê:l~ Itamaracá ; _sitúàda éhtre 
Paraiba 1 e P€rnambueo .. Não deve 'C'au~ 

1\ sar espanfo' qtrc· as povbaGóes desros 
\ ·Províócias,. ''então . sem esperança•s, e 

aesprezadas pelo seu Govérno, se 'suo .. 
werte'ssêm com' tanta facilidade a hum 

· i nimigo áo qual tinhâo resisriéio pre-' . · · 
'( de'nre'qlente Com tanta ·constancia , e 
coragem~ 

\ Sigisml.l'ndb; cobérto de g'lôr.la; 
"'recolheo-se ab Réeife com o 'tüulo de-
co·nquis'tadoi· àe Para·iba, 'e de 'Ítà'rna"' 

. racci, ,J?~o~in~iali que ~as atm~s 'Hol01 
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landezas tinhâo tantas vezes ameaça~ 
do em vão. Estes sUccessos estrondo;;. 
sos éónclui_râo a carilpàriha de 1634• 
Desde ·então devia-se ter po~ in~Iliv.el 

·~ue os v-encedores .h~o t~r<Eí·Hlo em 
consumar à con~uistá de Pernambuco, 
cuja permanenciâ pacifica lhe's offere::. 
b a os meros de chegarem ,a possuir o 
&azil i~tej~am~nJe~ . . 

' . 
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Cons.elho de Guerra junto no Recife. 

'Nos Conselh~s de Gúerr·a juntos no 
Recife pelos ,Generaes, . e Commissa-
rios das Prov.inciá~. tinidas , expoz 

'Sigismundo q'u,anto era geral a con-
st~rnqÇão dos Portuguezes do . Brazil ,. 
depois que as tropas Hollandezas vi-t 
ctoriosas lhes tinhão arrancado quatro· 
Pravincias: concluio que os chefes cn-': 
carregados do seguimento desta guer-
ra seriâo culpados senão se apressas-
sem em aproveitarem-se dos favores 
da fortuna para se a passarem , por vi· 

l ..... ~ 
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ya for.ça -, ·· ou por artifióos~ de ·dom~ 
po-ntos fortificados, que . res~avão ao 
inimigo na · Provincj? de P~.rnaj11buc<;>. 

, Cpu.form~ a opinião de Sig.ism,undo , 
~.sta$ . tel)tativ ~s ,não deviâo ter -demo· 
r.a ; . cummin~o .necessariamente pre-
cede.-las a huL}.la nova .il)vasão .da Ca":" , 
pi_tal dr. Bra;. iJ ., derradeiro esforço qu~ 
se precisava fqz~r para completq.,r_a coo-
q uis ~a Çe to~l '!_ , a AP.Jer~ca Portugue-· 
;a. . . ; '. 
,.. As · razó~e~ ,neste Gen~-ral , cujas 
operaç~es acabav?o de sc::t coroadas com 
o fe liz r esultado, determinou as opi~ 
piões do Concelho, onde s_e · dicidio 
que Naz~reth-. , ~ !1 fortaleza Real sc-
rü1o. · ~ta_cl!da~ ao. me.:m1o tempo por 
do.us corpos do _exerci to ipdependen ... 
tes hum .. do outro • .Sigismun<)o· enc:tr-
~eg_ou-se da diy isâo qu~ dcyia tomar 
Fazareth , e Artijoski (~) teve o man-

1 
1 ( o) O Coron e_l Hollandez C hristovão Ar, 
quichofle , qu e j_untamente com o~ outros 
Ct!roneis J .1cob Estacou rt , e G erva1io Car• 
p,ro ter, todos trPs do Consellto chamado ' u~ 
p,teD;~o _._ t_i.Q.U~P ç~n~erido_ ~n~r.e ~l., .e ~s~c!\': 
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lló dó ·cerêô d,a fór'tál~za Reál: cada 
,h.Un.l:i qestas divisões Ho1Íandezas não 
tinha menos de tres mi I homens. · 

Assimqu~ ~· po.zer:áo em tÜarchà, 
apoderóú..se de rodos os colonos da 
Rrqvincia o temot; não pudérão di~J. 
s.imular o seu esfadq. de fraqueza , ê 
b abandono do ·seu Governo. Não M 
já h~ma s.ó Cid:J,€l.e, hum sÓ porto~ 
h-uma só fortaleza, que os Hbltaflde.! 
zes ameação; . os unicos_ b~l~~Ja~tes de 
PérhambuÇ.o, de ·qu_e e!Jes ainb;icionão-
t~rminar ~ conquiS:ta , h~· onde se dH 
rígeru. os seu_s design·ios~ -A'· sua apro:.~. 
ximação, (js plantadores Por'tuguezés · 
~õm ·suas ' mül hér:es·, é filhos, :e. o que 
tinhão de .' _ais valioso' ' ~ rifugiádb 
em Nazare'th , e na fortal'eza Real. ·.· 

M'a.thias nao pafticipand{) do ter-:. . 
ror dnnmum , jul goú set do seu de·,· 
er conter oS. esforços . do inimigo ;i, 

tàd sobre os meios mais cr.mvenienter , e, 
~eguros para o proitess~ de s-uà$ armas.. Ve• 
fa-se l!rito Freire Livr. VIII. num. 609. Fr, 
~-á'f. de Jes. Castiiot. Lusitan, Liv. lll. num, 
~-~ e R.\)c~. ·Pit~~ ~ -Li v. •IV. nym. JE>,9; · · ·· 
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~·ue já . qessollavao_ os campos ., e de~ 
tac:~ndo algumas ·rropas ligeira.s, .or~ 
denou-lhes que incendiass~m as plan:-
tta ç0es, a fim de nadf! .ter eiP que se 
,cevar .a ~rap!lc'idade Hpllandezr;l. N~l? 
sendo a posição de Bom Jesus já a~-:- · 
.sás central, Albt:~querque assento·u q 
~eu campo no .territorio .de Vill~ For..-
mos::t, ·hum dos mais bellos angul-ol? 
da Provincia., entre os dous ·rios Ri1 
beira Formosa, ·e Serin•ham .. 

Chal.óllou ah) a Conselho .de Guero:-
. r~ to.d.os es "pdnCipaes Offici~es , e o~ 
;ma is ricos ~o lo nos i rnsepara.veis da su~ 
fo rtuaa. .Qya~i ted9s votárao que se 
desmantela..sSe a fortaleza R eal , · parà 
se conceat-raret:l\1 -todas as for.ças em Na. 
zareth, onde sen~o - aberta :a commu~ 
nicação marítima , podião ch.cgar o~ 
soccorms sem ebst;tculos, Tro,y:x:e Ma~ 
:t.hias á lernbrans:a P com )mina especi~ 

, d.e .orgulho,, que defendêra por lon-
go tempo, contra hur!l in-hnigo su~ 
r.erior em forças, estas linhas , e ·es • 
. es iQtr'incheiramentos , no cenrro dos 
~uaes hpma nova Oiinda se tinha edi-
ficado, · e P!lde durante _ mais d~ ,[!~ 
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~nnoS' os Pqr~uguezes de Pernambuco 
tinlüío achado huú} asy lo., e · protec· 
· " I ·· I ç-ao. 
;. · Firme na iciéa 'çle defender até . á 
ultima extremidade huma Provimcia , 
·que era de algum mod9 o domínio da 
sua fa;nil~a , d~stribuio ·as. poucas for· 
·~as · dispon,ive,is que tinha. ·Confiou a 
dcfensa da fortaleza Real a A1"dt:e Ma-
·rim (it); ~ lhe .deo por g~arnição gu;Í.-
troccnros ·e cincoen l'a h'cimens de tro• 
·pas reguJar~s, além da:snürfdà-s élo paiz. 
Lúiz Barb:1lho foi encart.egado de·sus-
teótar o cerco · de Nazareüi com h uma 
guarnição ·nlet:JÇ>S fo.nc; (b) p6.f.s · re:. 

. . ' .. . .. . 

'-\. 
·- ( a) Andr-é M il rim , Tenente 'Genaal d: 
Artilhc:ria' , Gó\~rn. ador ·da F;,,,tale1.a .do ReaJ 
praticf1l e ViJlOf()~Q . OS Ca!J.Í, tã .~S que O 3C ;>ffi· 

' panhár~o vem a,poJ;Jtadqs · çpnl toda a, ·;ndi; 
\vic!uacãp em Brito. Fr.eiré. · · 
V ( b .) ., Q fort.e ' da· Ni~3reth <;JUe · guarne· 
cl~o s~.í~"entós sdldados · ,r ~ 16-m de Lt,~it ll a ~
balbo J3e;z H<J.) tinha t~mbem em ~ua. deft!O~ 
,$a o Sargento mór do Estado Pedrl) Cprre i ~ 
da Gama, e alguns Capitães, que se po· 
dem ~er em llri-to Freire, Li~: ·supr. nu m: 
'6: .,, \'~ ' ':"~·'· :> ' I ' '\•. 

\ 
\ 
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.pous_avão- mais na-·sua vantajosa >j)osi:-
çâo doque no numero dns seus defen.-

·SÓt:es. Conservou Mathias ~comsigo 
seu irmão Duarte, o Genera l Conde 
Bagnuolo, seiscentos soldados ·esco-
-lhidos, e o Regin)ento Indio de Ca-
marão. (a) Achando-se tudo re.gülado 

.dest-e }TIOdO 1 ajtuitOti as SUaS t~·opas, 
e em bym curto discurso, não lhes en-
·çobrio que ellas tocavão a crise mais 
-decisiva, e mais assombrosa, ·que nun-
ca se tinha offerecipo ao se.u- _valN; 
porém exho,rta-os· viv_a~nente a não a;:~ 
~en9er á superioride;u;le numerâria do 
inimigo em huma luta ~.ão d~sigua ] , 
~ . onde a sua coragem dLiplicaria a fàl- " 
q .de forças. ' , M •• 

Animou.,.os .. ql~~1 disso q/zendo-:-
Ibes que nas aspera's provas a que a-Pro- '" · · 
videncia os de~ tiJJ ava , nenhQrp delles 
ilevia perder de v_ista gue J1 u11:1 solda-
-do BortHguez, cu -Brazileiro ,_ guc sa:-
bia affrontar impaviào a fome, a. se; 
ile , e a fa gida , e todos os ... mais ma-

( n) Veja-se {)_S{)bredito Bri~9 Fr_eir~Jbi.~ 
fi_UJfi . § 14~ . . , . . 



-ies de que a humanidade se atemi!Jtl.,. 
sa, valia por si s.ó clez Ho!Jandczes , 

·e pocHa aspil'<1·r a todas as classes· de 
'·gloria militar, ~obretudo quando pu .. 
·gnava para- fazer tryunfar a causa do 
seu Rei, da sua Patria, e 4a .suaRe,. 
·ligião. 
! Çomovidas vivamente pelas ex .. 
hortações do seu G eneraL, as• tropas 
Portuguezas se pozerão em marcha pa-
ra úS seus destinos respectivos, e nâQ 
.tardou que justificassem, quando me 
nos se esperava, a idéa que o seu che 

· ·fe formára da sua constancia, e d1 
seu ze10r 

rltt An.ije~ki tnovia..;se no ernta•nte 
ftrtale;a para investir a fortaleza Real, con· 
'"fl..eal po,. ~duzinclo com •·a sua divisão ·hum trem 
-lrt.ijosf:i. cbnside~avel de artilheria. Depois dC 

ter est,abelecido o ·seu campo, e tra-
·-çaclo as suas linhas, veio occnpar hu m,a a1tuta , gue -dominava os sitia 
dos. Anmre -de-stacou ·immediatamen 
te àlgumas trOp'cl.s debaixo <!tas orci.ens 
de Souto Maior, (a) a fim de ex-



cpulsât bs 'inHnigo$ deste ultimo pos:.. 
to. A irnp:etuosida4e do at'aque foi tâb 
!feliz,- 'que depõis de seís haras. de hum 
-eombate ôbsti-naélo, abandonou 'Artt-
joski a ··colina , e a bateria, cuja ar-
'tH1H!riá os PortugqeZes entravárão; ma1~ 
iib âia segui~te o Çjeneral Hollandez 
'tot'nou a offensiva tom forÇàs sup~!.. 
TÍó'res, e desefwoJveo tal cápacjd~H) b 
·r.fas suas inanobras t que n~d obstante 
·tódús _'ps esforÇos , os Portuguezcs 11â~ 

··~po'âérão éonservár-se de posse da ·to~ 
Jiha : tetolhêtão-se ás suas muta I h a~ 
A ttijb$l~ i 1 adiantando então os trab~; 
·Jhos, testabelete a súa bateria, e -~ 
~irige ·contra o corpo ' da praçà; mas 
.a guarnição faz limita's sottida's -, d a~ 

'lf> Maior etim d t!Z~thos· e trinta homens fói 
. I 

;; quem o Governador encarregou ir desalo·· 
jar o inimigo que no dia 20 de Março s~ 
t,inha ~.poderado .do OLJteiro l . f.Í ?nQmin~d9. do 
Conde de .l:lagnuolo • que era hum padraStQ . 
rbm que ó Forte 'fiêa\·a 'ddmin-aâo a tiro ele · 
tno';q~éte , .'de sorte que sem grat•e perigo 
hãó st podia à'r'ldar ·nelle. Ehvestio r~~ o·lvtl) 
? mâi~ ·d~ oitdce~t'p~, ;que ~i!lha o. \hí~~~ 
~b ..;. -ij•,;' , , , .> , "o \, .I 

. gf;! . .. . 
\ 
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~qtJa.es. algumas são nocivas, ~ l"J.·f~~o 
~ confusão entre os siri:mtes. , . 
_ ., Ern hum destes ataques, :hum 
~J?o~guet~iro Portuguez, alcan9a a AFr-

Jijoski cuja tropa aca~av.a âe s.er pos--
.J~ em. fugida, ~- lhe grita que, ~e l'eiJ· 
.d:1, ()! ,General entrega -sem demora ao 
_mosgu.t:l.tciro a sua espada, o q!lal to,. 
,Jnapdo as_ rcdc.1s do qwallo do s~u . pri· 
,zion.eird, . o leva em rryunfo . para 9s 
seus.~; porém fiando-se na sua.pala vra:, 
dcJxa. de lhe pedir o ,bastá<? do com:-

_m;·.~,~o , que anpado .c,om huq1 ferro, 
_não era menos .a sua de fez o , gtte o 
:disii!fçrivo do seu . g.ráo. Apcna~ . 4-Jr 
~.ijr>s~i deo

1 
a l gu n.s p~ssos vcnd.o :gu~ o 

;5e4 giJ~t~da €Stava descuidado, : f~re-o, 
derr iba-o, ganha o campo a galope, 

..e -d c V~ assim r ~i herdade t;\llJO_ á _ Slla 
peFfid 1a , com_o a. s1,1a presença de es:r 
1pirito. (a) ~· "' 
~\ 

(. ) F.~te OOh.~el ~CCIIlt eCÍIT) ~ r..t'~ 'refm 
ct>m , ~o das as ~uas .circu7n stancias majs cb ra~ 

. ,n.,r;;te Fr • .Rafael dé Jesus. no C2~trinw Lu· 
s},t,anr , d, nde parec~ , qu~ n ~uthor o to ~ 
mou. He bem que_ se aqui lance como ell~ \ ' ,, 
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~· ~-As obras dos sitiantes roco.v5d já' 
() :SeU terhlO 1 e de ·nç>i te; e de dia· as' 
Suas baterias ·batiâo as muralhas: Ao 
·cruel effeito das bombas, e d Js gta-
nadàs, a juntava-se hum fumo sulftlrco, 
', 

o· Tt!fere nu livro IH. 1la Part ; l .. ·num ; 89• 
, Nesta nccasiiío acontt>ceo .a hum so ldàdo 
;, 'nosso hum cas'o digno de:: riiemoria 1, 'pt:: 
;, ' loque t.em de ·exemplo, ~ doutriba, En. 
·~- Colltíou-se hum IP•Jsqu~ tt: iro com o Coro-
11 .nel Christovão Archit 1.fl s , que · 'and ava 
,, montado em hul'fl cavallo , levo u a arma 
" á :ca :'a, para o 'm'atur; era certo o tiro, 
, contingente o emprt!go; grl tou o Coro-
, ·nel ·, que :se -dava pL•r rendido: Fiado t!nl' 
., .sua· palavra, o deixou o suldado fic ar moll · 
, ., tado , ·e guarnecido d11s armas , que tra, 
., .,zia. ( Gene•osa 'cortezia, p·or.:m sob .: j~ 
,, c'õnfiariÇa. ') O discreto não se fia rias pa· 
, ' Jav nis· dó- in.imigo, e· nienos das "pomcs-

.. ,. -sas ., · que faz . a n·eçes sidade. Tr~zia o Co· 
,, _,ro_nd hum marte! lo l_)onte-agudo ,_ em bu~ 
., . ma. astt' larga, que lhe servia de ins ig nia ,_ 
,, ·e· arma; acivertio em a pouca caut e la , ,e , 
, neCia >seg uraJJ<;l com que o s o !~'a"ao·· o· le· 
,,. .vav a pe las red .: :l'S 'do ·. cavai lo •·· e a " li.urn 
11 . n\~smo; tcrnp.\' ó ferio cgm , q m! n_e ~lo, . e 
'' apt!rtp u as pern.as ~ o ca va llo, .d~ixando aq 
·~ .• pr.br~ }old~~o •... que curar no g?lpe-~ r c 
'J que chor1r· no r.rto .. ' ,. · ~ • (.· 



1\ 
X 

\\ \ 

e insupportav~l que sé derr?maya ' e 
que s1,1ffoeava os solàados .,; gue guát_, 
t~eéião os h<~luarttes. Não. se podendq 
preservar de armas tão deS,trtJjdoras p 

~ àarriqosas) escav~râo . a t~r.nJ pár~ 
formar hu'ina especie de casasmat,as , 
ande pozerão e't'Q segurança as.suas mu• 
niçóes de'·. guet.ra , os seH·s· fciridos, e 
os doentes~ · He ahj que pl'ivàdos da', 
l!.!Zi · do diá,. e do ar .at.riJQsfefico, es.1 · 
.tes. infeliz~s recep-iâo algúm 'álfiviq. 4.. : 
terra gue tiliavão das cevas servia pa-i , 
r.a çonstr.Uir n~vas obras logogue as 
pr-imeiras e'dío destruídas. Chegando' 
por· meio d;t .solapa, a· hur)1.tiro de pis-· 
tolla da inurâlha; Artijoski fez con.,: 
struir coffi1\hurna celerrdade pasmosa 
huma esp:eC.,~e de fortim: armado ççn:l 
mo_rreiros', ~ peças, do~de batH~p a:· 
,praça com ta,tlta vivacidade' que a~·. 

\fortificações' forão successiv·ârnente á" 
~alada's pê.Jas balas , e õombas. An-r 
dre sustiin.h<r ó c~rco CÓJD corage,rp 'Í 
supprind'o algumas vezes· com artifici(i 

'.es _ ·meios. de defensa· qué .lhe ·faltao~ 
vão .. 1 I . • · · • · 

A ~tte m~Is:',ft.aÇa_ d,il p.ra}a .~a 
\ (\ 



no BRAZIL. Lxv. tx\1. ')j-t 
ã c;júe ó inimigo ataca\Ta com mais fu.., 
f'Ía-,, pórisso . Arldre fe~ a.hi estabele:.. 
cer huma bateria .fingii:la; depois ot.-. 
clenou hum ataque f<dso co.ntra o for .... 
tim que batia a brecha , a fim de ahi 
attrahir as melhores tropas Hollande ... 
ia~. .liste estratagema teve feliz . cffei-
to: as ttopas escolhidas dq -exercito· 
cle Artijoski marcHárão para e,sre pon-
to, e de iínptoviso forão derrotadas . 

·pela rnetrnlha da praça., e ~ mesmó 
1\.rtijo~ki p-erigosam·enr~ ferido. Ani/,J. 
macia entâo a guarniÇão. terlta muitas 
sortt.l.as vigorosas·, em huma das quael? 
os Pottugue.zes chegao · até ao inrer~or· . 
ôos quarreis inimigos, onde colheua· 
ricos . de~pojo~. · . 
·, Havia já dóus· mezes qu.e aguar-
nição sustentava os esforços dos súi.an:-
tes . tom huma consrarkia .i.nimi,tavel, 
álndaqu~ sem a'uxi'li'Os 1 e ch·eios de 
pr.iv.asóe.s que cada vez . se tornavão 
mais <Í·Ãfo.leNINis: já, não ·tinhão vi- · 
vetes ; re v1râ'o-se recl.uz.idos á .triste ne ... 
tess1daél:e "de comer ind'isti'ncramem;e 
'avallps, cães, e todo$ bs aiúm·aes u-
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teis, é nocivos. (a) lYiathias foi instru i-" 
do a tempo desrá pénuria ; mas to lio 
o paiz entre o seu campo , e .o fo rte 
se achava em poder dos Hollandezes , 
e"não lhe restavão forcasdisponiveis 

~ I 
coru as -quaes podessem for~ar a p~1s· 

("a} "Não. se póde encarecer este UllJmo 
extremo a que os nmso! chegárão. Escreva· 
se com as mesmas palavras . de .Brito Freire , 
que não podemos omittir rreste lugar , são 
ellas do Livr. VIII . num. 6; ~ , e bem me• 
recedoras Óe se lerem, paraque ~ se... ad virt a a 
qu anto valor e eonst~ncia sub.io o vai~Por· 
tu guez nos máis ·apertados bnces. , Aca bá· 
, rã o-se as mu niGóes • e tendo-se acabado t r· 
~ . das as cousas J - a constancia servia ile "ali-
.. mente aos 'sitiados , de cura aos feridos. 
•• .De quantas 'i;.nrnundas sevandijas se f,,rão 
., . su~tentando · ,1 depois que ficárão sem sus· 
,, terHo , fqcilita'do já o a-: ~so de come-las ) 

~ ~~ . rer.Jrárão !Ó em ach a-las , por .n~o ha ver. 
,,,, on.de de!cobrissem mais · roci ns , cães , ra· 
,} tos , ~ouro s , ou hervas. éhegando "final-
•• ' mente 1a taes mi~erias, que . wendo-as .os 
,, Í·nimigos padecer .aos nossos, se lastim aváli 1 

•• · delles ; e elles não se lastimavão de si, · 
,, Com , que entre. o desejo de . se defe nde; 
,, rem , e a· impÓss)bil"idade de presi>tirerri 
•• peleij ár"ão ainda vinte e dous àias. ,. 

\ 

\ 
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sagem, e vir em soccorro dos seus 
compatriotas. 

Nesta extremidade recorreo á fi-
delidade de alguns habitantes, que se 
o fferecêr~o a abastecer a praça, por 
mui ro arriscada que fosse a empreza, 
pois os HoHandez-es tinhão pronun-
ciado pêna de morte contra qualquer-
que buscasse meios de introduzir vi-
veres em Nazareth , ou na fortaleza 
Real ; tinhâp 'tarnbem promettido a 
liberdade aos escravos , -que de-scobris..: 
seQJ; ou malograssem taes desígnios; 
e pondo rige>rosarnen-te em prarica os 
seus decreros, condemnárã-o ao ·sup"' 
plicio hum Ponuguez, que nã-o çiv-era 
outro crime senão o de rer cumprido 
co·m os se'Us deveres para com. o s·eu 
paiz. Andre vingou-se deste assas-
sínio· mandando fuzilar. tres homens, 
convencidos de· tratarem secretamente 
com o iAimigo. 

Aindaque os. horrores da fome 
fossem experimentados pela guarnição, 
e que não lhe resta-sse mais doque mor-
rer á pura mingoa, ou de se subrner-
!er, o seu bravo commandanrc, e os 

TOMU .III. ~ 



:LJ4 1-IISTOI\IA 

dignos companheiros d'e arn1as ' nao 
se alimentando senão com couro cozi~ 
do, supportárão ainda du rante v~nte 
e 9ous dias o que a ,penuria , e falt~ 
de todas as cousas tem de mais dolo-
raso. 

Os Po,.tu- Reduzidos pela n'lorte, e pelas 
guezes ca- doenças a menos de trezentos homens 
pitulão d b · · d - d 

., , 

· e a1xo ·e armas, e n?. o ten o espe-
ran'2s algumas de a~~xilio, tratárão 
da entrega, porém n~o sah :Írão da for-
taleza senão com .todas as hm1ras da 
gu'erra, e a promessa da livre passa-
gem para as p0ssessóes Hespa9hotas,

1 
A magreza , e debilldacl e desta valo-
rosa guarnição ainda mais os h-onra-
'lfa, doque a homenagem rend ida pe-
los se~:~s contrarias depois de huma tâo 
longa , e gloriosa resistencia. 

' ·condttcta Os habi rarnes do pa,iz, gue se 
infame dos tinhão abrigado J;Ja fortaleza, e as mi-
Ruilamle- licias Pro v inciaes , que tinhâo parti-
:::n ~;r:0_ ~paclo do perig? cornrnum, . não fo-
lMos do rao comprehendidos fia capnulaçao , 
Brazii. a pezar das insta ncias do Governador, 

e dos seus Officiacs. S igismundo, guc 
viera 'ao ~ampo de Artijoski para pre: 
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sidir á enrrega n~o guiz csr irnlar cou-
~a alguma e•n fav o r dc 1s h ahit :>. nre~. 
'' Para.gue., dizi a clle , os comprehen-
" deremos em huma ca-pitulaç3o mili-
., .tHr? Não são elles v:Jssalloscl;l Hol-
" landa, e nao he do interesse da Re-
~' publica , e do seu dever protege-
" los, e ganha-r as suas estimas pe-
" h benevolencia? S2o injuriosas as 
" snas. suspeitas, e pod~m sem temor 
~ ' abandonar-se á generosidade do ven-
'' cedor. ,, 

Todos acreditavão que os des-
graçados colonos, que tanto tinlü'Í(t) 
cooperado na defeza com a gu~riliçã0 
PortugtJeza , não serião inquietados 
nem n:1s opiniôes i ou conducta ; po-
rém fóra de toda a expecraçâo., e em 
.despre·t o da boa móral , e da honra , 
.os Hollandezes excrcêrâo scbre _estes 
lwrnens va1enres, e leaes os ma-is in.-
dignos rrátamcntos. Aquelles que pos-
·suião propriedades, e CJUC sobre a to-
·talidade da somma , em que tinháo si-
do taxados para . as r cs~atar, assim-
como a si mesmos rla pena de morre, 
senão desernper!hav.ã-o, et3o posros 41 

s 1. 
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tormento ; porém · pqr Jmrn harhàro 
sofysma que imaginára então o poder 
militar, os colonos de Pernambuco 
forão censurados de terem merecido a 
pena capital, como traidores ao Prin• 
cipe de Orange. , 

Com este despotismo polltico, a ... 
juntárão os vencedores vinte e oito 
mil escudos procedidos dos despojos 
dos infelizes refugiados na fortaleza 
_Real. He deste modo que a Nação 
Holtandeza na America, e na Asia, 
pela sua insigne má fé, e por ferozes 
crueldades, tornava detestavel a sua 
condúcta , e manchada a sua-histeria , 
emquahto no seu proprio paiz , peb s 
suas acçóes gloriosas, e pela pureza 
da sua moral, grangeárão a admi-
ração dos seus contempOI~aneos , a 
qual 1 se segklio a respeito dos vence-
dores. · · 

Assim succumbio a fortaleza R eal 
d~pois de hu!ll assedio de tres mezes. 
Ordenárão os vencedores que se de-
molisse: para apagar sem*duviJa até 
ao menor vestígio ele huma conquista 
comprada com tanro sa_ngue, e que 
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~IIcs hn'hão manchado com tantos ac..-
tos ·de ferocid ade, e avareza. · ; 

1 , A de.fensa ,de Nazar:eth ,. cuja du- S~gí1mun~ 
ra.ç~o, e cin::unstancias for:âo as mes- elo wveste 0 • 

~ fG · l b · fo rte N11~a-mns d' • _n:JO od ereClab mm o jecto. r:; e- r,th. ' 
·nos tgno e assom ro, e compa1Xao. . 
A divisao Hollandeza, que debaixo 
das ordens d_e Sigismundo devia for- · 
m:1r o cerco, _ tinha marchado até ao 
l.u ga r chamado Engenho do.r ,/1/godõ-es ., 
a. huma legoa do forte , doR de o po-
dia bloquear, . porém Ii ~o deminar to-
elo o pa iz . A var.o do _sang.ueJ dos .seus 
soldados, Sigi?mundo _eyi taV:a~ os en-

!contros de v.iya força, ' e .os a~s'!ltos 
mortíferos; n~o queretído se<!).âo inter-
ceptar os reforços, e soccorros, es-
perando re,<;hn'ir assim Nazareth com 
menos perda. , . _ · : · · 

Pu- fosse :pa_ra dividir as forças do 
inimigo , vou_ para -se assegu.rar·de ou-
tro posto na costa, AlbuqUerque des.,. 
tacoU ·do seu Qyartel Gencr:al de Vil-
la Formosa o Conde Bagnuolo , vin- ; 
te· -e ·cinco l·e goas mais longe·, com· 
ordem positiva de fortificar, .e defen-. 
der Porto Calvo. Era sem duvidéJ. iq.~ 

/ 
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teressante cons rvar a posse de hum~ 
Cidade tão importante pcb sua posi .... 

• 1 ç~o , c porto de mar ; mas. ta mbetn 
M -1thias privando-se assim de huma 
parte das suas trop3s ~ enfr,Iquecia-se 
em presença de hum inimigo que amea-
sava juntos Naz:-~rer h , e o seu cam..., 
po. PreciiSava além disso comprar o-
necessado, e prover-se de munições 
de guerra, que falrav5o aos wldados •. 
:fluma arroba de polvora era a que ti-
nha o General Portuguez, ~tte que-
rendo encobrir esta falta á sua rropa, 
encheo crlguns barris com arêa , e paz-
lhes em torno a guilrda erdinaria. For-
mou depo1s dos mai~ vigot·osos cam• 
ponezes ' dá Província, sere co·mpc:-
nhias, •Compostas cada huma de quin• 
ze homens, . á exccpç~o de huma ó 
que consistia de tre'le Urazileiros da 
mes •na - fam~lia, e todos irmaos; o que 
0S fez 'óhamar, do seu nome, a com· 
p-anl ia dos Bai ttJtas- ;r (a-) mas este 

( cr) ·,d o Freire Liv. VIII. num. 6_?3 .. . 
O 111a J. v.: ,flu ad !.:s e a o Car'i ão do;;sía Co~ 

. pail .. Í<i. 
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systemá de peguen'a guerra n3ó podia 
salvar Nazareth ,· olide era ímpossivel 
introduzir-se viver-es alguns á força. 
M:nhias enviou àhi furtivamente al-
gtíns Indios Jevando cada hum , hum 
saco de farinha ás' costas; em vão to-
márao elles huma éstrada menos fre..: 
quentada. Os H61lendeies bati5o a 
éstrada em rodas as direcçóes, e estes 
desgraçados sendo 'tomados forão en-" 
forcádos. 

Ma..thias lanço'u então ao mai 
tres bareas carrega'das de viveres,. de' 
que deo o cómmando a Diogo Rp-
drigues, Official vindo de Naz2rerh 
para . d instJuir. sobre a penuria da 
guarnição. Rodrigues fez-se á véla 'aó 
pôr· do Sol , e c:hegeu em segurimç<i 
á meia · noite, depoi.s de ter passado 
ousadam.ente o cruzelrá'HoHandez. Es-
te soçcorro ind:pef2do re.a_nimou o va·' 
lor dos siti~dos , é fe-Ios persevet'ár' 
na sua resistencia. ·' · 

Porto Calvo d'efenâ1eo.:se com me~ 
1ros- gloria , · ainda'l·~e 'esta Cidade fos-
se tãó importante pela . sua posição ' 
como pêlos . abundantes pastos' que 
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cobri~o o. seu ten·i.torio. Era em.Bar-
ra Grande, pel'ro dahi ,, gue o& soe-
corras vi A dos de Hespa nha com a fron 
ta de Oqu€ndo, tinlião desembarca-
do quatro annos antes. Os Generaes 
das Provin'cias Unidas se tinhão de-
pois apossado deste posto, gue tinhao 
{Qrtificado com o, ·intento de along~r 
:;~s suas conqu~stas nesta direcção. Os 
JJabitanres de Pc>rto Calvo. , gue jul-. 
gavão ser irremissivel o elle,s çah ~
rem, como os de Barra Grande, de-
baixo do domínio Hollandez, fazi~o 
secretarvente as ~u.as .condições com o. 
inimigo, quando: Bagnuolo, destaca~ 
9o por Mathiap ,· ,appareceo com a 
sua divisão e veio reunir-'se com Fer-
uando de R~ba Aguero., Go:vernador 
çla praça. . · . 

. . Lichthor·t . . Qyapdo yicht~1art, que comman-
otaca a C i- d~v,a ãs forças 1navaes: Hollangezas , 
clade d~Por- soube gue B.a crnuolo se fortifiçava em 
JO C alu o c r1 · , · • & ·. · · ' f'orro C alvo,_ desembarca Immediara-, zoma-a. . . . 

I.D~nre as suas .. rropas mant1mas, e cw-. 
~o de se mostrar digno érnulo. de Si .. 
gismundo , de quem, invejava os· sue· 
cçssps, resolveo .t,omaí a Çidad,e á~~~ 

' ' ' 
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calla. Operou a sua reunião com hum 
destacameJHõ da guarnição de Barr;t 
Grande, e fazendo aparta r O§ seus na-
vios para o mar alto, dirigia ás suas 
forças reunidas o discur~.o seguin te : 

" BrÇ!VQS companheiros! vós ten-
" ·des diante .de vós a Cidade de Por-
" to Calvo , e na vossa re-taguarda 
,, hum m:'lr immenso !. Parague con-
.,, sun;üremos nós . hum tempo precio-
'' so nas delongas de hum cerco; quan-
,, , do as nqssa? armas são por toda a 
~ ' parte víctoriosas ,_ e gue os nossos 
,, inimigos hao . vêm em torno de si 
-o ' senão . fo·rí:~ le ?-as conqui.stadas, exer-
'' ci.tos dispersos, ~ derrotades, e os 
9, campos ,da batalha colfertos de mor ... 
,, tos? ~~o seria desçonh·eeer a fra~ 
,, q u_eza çfos -no~sos ,acl vessarios ' e tra-
" hir <:J,rfortpna , . cançanno-nos assim 
" em . trabf!lhps_, que mais competem 
, a . escra,vos. dog.ue a soldados ? Hu-. 
,, ma .h01;9- no.s basM .para rcalisar o 
, gue SJgisnwndo não pôde c_oncluir 
~ ' senão P?'SS?dos muitos me;lt?Ji. Mar· 
,, chai, . segl}i o vosso Çenéral, que 
?' se cont.(enta sómen,te . d~ vos recoru ... 

\ 
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·;, mend·ar a execução fiel destas duas 
r, palavras 1 7JUtr;ér, ou ·:;uorrer ! ;, 

Lkhthart avançou para a Cid a'-
<ie, e :Bagnuólo, inforínado" da sua á-
proximaqão ,, marcha ébntrá •elle com 
as suas trópas, que tinha ,feito segui r 
por huma parte dos habitárltes éie qu'Cm 
-desconfi·ava. Trava.,-se o ~::óinbate, e· a 
arma l.>ranca servé de ambos os Jad0s 
·ó f-uror dos .•<totnl:íatentes. A infanta .. 
r ia H t spón.hola sllstenta a !ma- ànti ga 
reputáçâo; pm·ém os Napolitélrids que 
~e titflhâo J)'f eéi pi.rado torn1 ardór nas 
rfi1eiras inimi] á'S 1 fraqu ejao, e \ro'ltâo 
costas. r;Bagf.lüól'o , énvo'l v iclo na der~ 
rota, . &.( abàli'do•nado" pé las _roi li c ias, 
qu~ menós fré'is a·inda ·, ou ~menos a-
guerr!idàs q•ué:> (')s s·eus soldados, fu gião 
para 3·S térráS ~~ difigio a SU}l !re-t irada 
pará Lagoa do 'Nb rte, <;J~eiénbvé ]e.,. 
~o3s a?, $u·! ~c_P~r;o Cal~?' .,··_ e tornou 
~~tn .tall'fireclpitaçao o p21 rt1dQ de hu• 
-:trla fuga- v~rgó•nhosa, ·qu'e ;_cy 1 sÓspeitá• 
rã o de e-nr:~·ete·r secretamentê' com Li c h .. 
th <jrt, .!(::O'tí'J'rnuhicaçao de l·h~ .abanci o ... 
tiil r a C'idá1de, debaixb · iào ' véo de hu~ 
llla. deíir.et'\ éo-neeF,tada-. ..i· 
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' Em lugàr ·de ô í,iquieta.i· n:l -su-a 

marcha (o g-ue fez augment~ r as sus 
peitas) Licl~thart não se occupou se:. j 
i1iÍo em tomar posse da Cidade,· que 
.os seus soldados sagueárão. Fez-lhe 
algunras obras, cercou a anriga Igre:. 
ja ; siruaiila sobre huma erninencia , 
com huma for:(ficaçãó regul-ar, e dêi!. 
~an~·io< lia praça quinhentos homens de 
guarnição, assegurou-se deste ~modô 
da conq>u.ista' dé hum paiz itüportante, 
que lhe nao cusrára ruàis de meia i:td-
rà ~ cleJ :m:lhJ~a te: r 

. 1 rt:Jdos ,os:. esfõrç-os dos Holi~Y\1- · ·.. · 
dt:!z e~ se tofn!Í-rao então contra Ná:z@.:. •\.) i 11 '

1 

rh h·· , 'o ' unittó Jpórto', tortificado ,., 't.ià ',".' 
Proviriéiã: >,' qu@ 'aihtia' eslàva no domi-
triô • Fe~rttíguez. A 'gÚarni çâg perseV'é~ 
ráva na sua res·istencia ,( àind'é1q'ué c§_j 
tivêsse -de tal, rnoélo apertada pehs 1i2 
Jlíl~as âo's si tiantes, · gue era mai'& irh~ 
possiv'?l dog>ue no princip-iG introdu~ 
z-tr áhi esfJetie· ·algunia de soccorrd. 
Albuquerque julgou abastece-la por-' 
meio d:1s jangad.as Indias ,· gue cadá' 
lluma continha duas medidas de arroz,' 
I} emré.góu hunl grande aumer>0 aé- a 
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caso.: vi~te dellas chegárao perto das 
muí·alhas ; porém estes fracos socc:ot-
ros não podiao por muito tempo sub-
trahir a guarnição Porruguez aos hor-
f'ores da fome. Os soldados Napoli-
.t anos que tàúao pane della não re1 do 
,interesse na caqsa que defcnddo , de-
serrár3o; mas os Brazileiros, .e Por-
tuguezes support~râo os seus, .tormen-
tos com hum valor. ,digno da melhor 
~orte ; muitos delles morrêrão de1 fo-
me nos seus posws.. . 

Corqjo1a Esta firmeza guasi sobrenatural, 
retiucncia f€iz ' conjecturar a·· Sigismu Jido . g ue a 
.de M.,tf•ioJ Jortalcza recebia~ ponalgumq., traç4· que 
no compo li -' d' d b . . d 6/e Vil/a ~ .e -nao ·po era~ .esqu nr, v1~~re~ e 
Formoso i(dla, Formo~a·, e[lcte .se aca;:npara., AI· 

· · buguenp.:e, ,e, olh~n.do desde en~ão ()S-' 

te Ga:npo intrindíeirado como o ob-
sr.<~cúlo que sç oppunha ainda .á eptre-
ga da praça, , fez ·parrir o Cap.itâo 
A'{lderson, corp hum destacamento <:pn-
sideravel, ordenaado-lhe que expul-
SfiSSe o Gener;ll P.ortuguez do· posto 
que porfiadamente guardava, ainda-
que com trezentos homens sómenre; 
érão estas as reliquias do pequ,eno; 
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mas aguerrido exercito que Albuquer-
que ·levantára; e formára em Bom Je .... 
sus. 

A nderson . veio atacar os postos 
av;1nçados Portuguezes, que cedendo 
a super(oridade do numero' deixárâo 
o campo. Mathias, c seu irmão Eduar-
do avan~ão sem demora para os sus-
tentar, porém dles v.êm-se aco~sados 
pelo rio Serinham , e pelas tropas de 
Sigismundo. Deçididos · a vencer, ot.t 
morrer, fa zem frente ao inímigo com 
hum · punhado de soldados <mimados 
pelas suas exhonações, e pel os seus 
exemplos, e o carregao denodadamen-
te, e com o valor que he em:mado 

' da desesperação. Teve bom exiro es-
te movimento, e os Portuguez_es pon-
do em fuga os Hol!andt~zes, recobrâo 
o posto, que tinhao perdido. 

' Nesta acs:ão brilhante ·pereceo Es- Huaismo 
tevâo Velho, filho. de .Maria de Sou- ele Maria 
sa , h uma das mulheres mais nobres, dt: Sousa. 
e respejtaveis daguella Pro-Víncia. 

Já nesta guerra desastrosa tinha 
ella perdido n~o sómente dous filhos , 
n1as rambem seu genro. Q.1ando lhe 
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annunciárão a nova desdir:il que ::1 pri-10 
V<lva do .seu tercei ro filho , chama 
dous outros que lhe resravao' de ida., 
de hum de quatorze annos, e outro 
de treze, e lhes fallou nestes termos: 
" Vosso irmão Estevão; acilba de ser 
" morro pelos Hollandezes ; cumpre 
" g~e enchais os deveres que a Rel i-
" gião, o. Rü, e a Patwl it;np6e á 
" Nobreza Portugueza. Arrancai as 
,, vossas espadas, e lançai longe de 
" vós as bainhas ; porém quando vos 
" recordardes do luctuos-o dia em oue 

_,. . I 

" tomastes armas, nao comuatais .pc• 
,., la desesperaçcío , pugljai sómente 
, pela honra, e pela vingança. Sue-

' · " cumbindo, ou vingando a morte de 
" vossos ínuãos, reflecti que traba .. 
" lhais por ser dellés dignM, e da-
" q~elle que vos deo o ser., Envia-os 
depo~s a Mathias, rogando-o que os 
receba, alistando-os deb'aixo das suas 
bandeiras como ' pÍmples sold;;.dos. Os 
filhos de huma tal ínâi não podiâo de· 
gencrar, e elles não desa:entírão a sua 
çrigem. (a) · 

(a) Com admuavel .:;onstau~.ia , fa~en~ 
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A persev erança 'de Albuquerque, Cnp!tulo~ 
e o aff~ iTO d stes homens valentes. ç.W ele Na-

. · ~ d I: .- ' :r.oulh. que pan tclpavao a ~;ua 10rtun:1 , nao 
podiâo salvar t\azarerh, c itrpt:-dir a 
total invasão e huma Provincia, que 

· não tinha outra defensa mais doque 
este ultimo baluarte. Chcgár.áo àuas 
caravelas, mas muito tarde, ac Lis-
boa ás Lagoas, (a) com a nov a de que 
es ravão promptos para darem á véla 
os soccorros de Pernambuco. Cororu-
do Bagnuolo commllnic;ou este ·aviso 
a Mathias aconselhando-o que ab<m-. 
da nasse o forte~ que já se não podi::t 

do-se . luga~ entre as insignes 1\latro.,as da 
Nação Portugutza , que .-m todos Qs secu!os 
cdcbrou tacHo a fama , aprendc?rão desta mu-
lher a ser valorosos homens. 1\3andando s~:m 

. nilac;ão algúma 5entar praca de soldados o~ 
dous meninos. Que ambos na companhia de 
1\'Janoel de Souza , mostrárão depo'is, serem 
digno fructo 1 daquella generosa raiz. l!iito 
Freire Liv. VIII. num. 645. 

( n) Os Capitães destas duas caravelas 
. forão Pau lo de Parada , e Sebastião de Lu-
cena : trazião munições • e aviso de que em 
Lisboa ficava apercebido hum socrouo con-:: 
sidc:ravel • que em breve sahiria. 
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., conservar, e de se lhe vir rcunit sem 
demora ás Lagoas ; pa.iz fertil cujcr 
porto estando ::~berto offerecia a pa-
\ragcm mais formidave1 para estabele-

, 1cer o. seu 'Quartel General. Os Offi-
ciaes de Mathias, convocado~ em Con-
reelho de Guerra, farão unãJÜmernente 
I de opinião, que na sua presente· si-
tuação, não podi5o tômar mais ·sabia 
medida. -Logoque resolvêrão, o for-
te, e a barra de Nazareth capirulá-
rão com as mesmas condicóes conce-

. didas á fortaleza do Red.~ (a) 
Primeira Mathias informou igualmente por 

emigração hurna proclamação os habitantes de 
dos habi-
tantes d~ Pernambuco , da resolução que romá-
P.:roambu- ra de evacuar fSta parte da Província 1 

co, offerecendo-se de escóltar todos os que 

(a) Como lodos os do conselho, que 
l'{l-athias de Albuguerque convoco·u, farão da 
JT!esma opinião , rendeo-se o forte em z de 
Ju\ho capitulando na fórma do Real , por 
não haverem ós sitiados esperan~a: alguma d~ 
póderem resistir por 111ais tempo. Ficou em 
ref:ie1 o· C•pitão- D. José de Souto Ponce pe-
la seguran~a d:~s embarcações , .que os ha· 
vião d~ langar nas lndias: 
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<quizesscm emigrar , e segui-lo. O 
ID<lio r numero indig nado pelo despre-
zo da Côrte ·de M adrid , e preferin-
do outro quargucr governo, n5o he-
sitou eni render obediencia <~ os ven-
cedores; porém guasi oÍio mil fam í-
lias gue se tinhâo dedicado sem reser-
va aos interesses da sua m:ii P<1tria, 
abandonárao e~ ta terra ferril , sobre a 
~uaJ irião gemer debaixo de hlllTIH au-
thoridade estrangei ra , e 1 i gando a sua 
sorre invcJ riiwelmen te com a do General 
em chefe, poz er~ o-se em marcha com 
os seus rebaJÍhos ' com os seus ne-
grós, e todos os o.urros effeitos sobre 
}JUm grande ,numero de carretas. Ses-
scnt'a Indios os precediaó , e I hes des· 
cob rião a estrada i. seguia-se hum cor-
po de infantaria Porrugueza , · depois 
os emigrados com todo o seu r rem, e 
sequi to , tendo por detraz outras tro-
pas regulares para os protegerem; re-
chando a inarcha o fiel Cama rão com 
a êua tropa. Esta triste emigra,ção fo i 
longa, e penosa, e acornp:~ nh ada de 
huma multidâ9 de perigos. Persegui-
dos por todas ali precisôes este-s- des-

'l;OMO III. 'r 
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avcuturados não evnarao o it11migo i 
senão abrindo-se h uma passagem a" tra ... 
vez de espessas brenhas, e de prorun-

_dos bosqu es, onde apenas entravão os 
raios do Sol. 

Dtn·a nte a sua marcha penosa, 
muit:;!S das mtifhetes for5o a tacadns 
con'i as dores do parto; outras ainda 
rn:1is de~gr a çadas forao privadas re-
pentinarnente 7 dos seus pequenos fi. 
J h os, e dos aut h ores de seus dias i 
lJUns não resistindo á fr ,1 queza da ida-
de, e os outros ao pezo da caduquez i 
v i o-se mãis ,, e fi I h as darem , com as 
suas proprias rngos 1 a sepultura, a es ~ 
tes objectos dos seus eférnos pez.ares. 
Foi sómente depois de ter esgót::J do 
todos os ~uales da huni(!nidaçie, que 
t·~tas victil~as da sorte se aproxin1á-' 
rão do lugar do seu desrinp. A estra-
da os conduzia perto de Porto-Calvo ; 
onde havia que temer da guarni~5o 
Hotlandeza, que não os espiasse p<1 ra 
Jhes ro'ubar ,, na .süa passagem, o que 
tinhão podid'o salvar dos restos da sua 
fortuna. ' 

&ilad11 J~ Hum raio de esperança come~ou 
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-a' brilhar para estes desditosos: 'a'ssim- Sebtwiiío 
·que o colono Sebastião de Soúto, hum do ~ ou '" 
d · · h ' · d p d cwm ·•J Rol• _?SI pnr~c~p~e~ aod1tadnt es

1 
.e d odrt allat:r.cJ. 

Ca vo , 101 1010rma o a c 1eg<1 a os 
seus comp:nrioras, formon o designio 
de lhes rehder hwn ser v iço assombrol 
so, e de satisfazer ao mesmo tempo 
a sua raiva contra os Hollandczes, 
aos quaes se submen~~ra na apparen· 
cia. Escolheo o momento em que A l-
buquerque viera fa'ler al to a 1wma 1e-
goa da Cidade , para ir o fTerccer-se 
ao Governador Hóllandei , Alexan-
dre Picard -, para recon he·cer a mar~ 
çha, e situação dos emigr-dos, a fi m 
de depois os atacar, e em huma. sor-
tida·comb1nada desrrui: Jos, e enrique-
cer-se com os seus d-espojos. O Gover-
nador acceübu c:om transport'é os Fer-
viços de hum homem, qt1e tão zelo-
so se tinha mostrado . elos inreres~les 
da -Hollanda. Mo teu -Svuro a cavai-
lo, adiantou-se para a c'l'ína onde os 
emigrados e!;'ravão acarnpp)[?fs, e af-
fron tmi' "todos os obstacu 1 . s; e.X pôe-se 
mesmo ao fo!JO das sentind!as Portu-

T 2 
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guezas-, c entrega~lhes huma carta- pa~ 
ra Albuqüerque. .... . , · 
. Informava ndla a ,este General 
que Ca!abar tinha chegad9 no dia an-
tecedente a Porto Calvo com hum re· 
forço , projectanào ata~a-lo na stla · 
m~rcha ; que estando á lerta, J12o só~ 
!nente repelliria .Calabar, pcrém que 
~ambem restauraria Pofto Calyo; e qu~ 

' para o co'nsegct ir" nâo precis:~v:a, mais· 
doque tomar vantagem da occasiao, 
que o author da carta lhe procuraria 
ai ndaque se expozesse a . todos os ris-
cos. (a) · 

RetMifJa Tendo Souto · assim disposto tu-:' 
Je Pom Ç!o confor~e as suas vistas, volrou· a 
CAolvo P;D'' ~nconrrar d ~Gov.ernador Holl andez, e 

/buqu&l• lh d. . '' , 1 j . 
fJ"e~ _ e 1sse que, por 1um recon 1ec1- . 

to ex;acro·, se assegurava iie gue a ~uar:
da. <;la colina ? onde os inimigos esta-
\ 

~·------~--------------------~ . ~ - ' -
( a) ll(ji,~g'L Freire refere mu1, circurrs t.:ÚJ• . 

ciada rn.:nte •' ~a ~:m preza de esfurc;o , e Jn-
dm.•ria esqdsita <jUe com intrepid'a anim~ 
.t:x i:é'utc>u . Sebastião 'óo Sou t{[, e os successo; 
que d~lla se eguírão: veja~1e no L)v, Vlll. 
num. ó 58 , e seguinteil. 

/ 
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,v~o postados, tinha sido confi~da a 
1mm punhado de Indios, e a pouce 
mais de vinte soldados Portuguezes, 
for ças intapazes de impedir CaJaba.r, 
ar; que s~ .:tbrisse huma pãssagern, e 
.âc hum só golpe romasscm o gral)éle, 
comboio, que inclnia todas as rigue-
'zas _rranspor.taveis de Pernambuco. 

O Governador cego com J gran-
d~ ambição de possuir logo ao pri-
meiro ataque hum racf~gtande espolio; 
·he i Iludido; sahe da Ciddde t -Jevan-
.do comsigo Calabar, ·hum cÕrpo dé 
tropas , e Souro gue lhes serve de 

. guia; tn3S logo~ue este a.vista os Por-
.tuguezes, deixa o Governador, e se 
junta com os seus compatriot~ :> es-
i:ondidos em emhuscada. C:J.rrcgár5o 
clles os Holbndezcs com tal violen-
.c ia , gue estes desconcertados r.or 
·bm t3o rude ataque, cedem po,r to-
dos os ladçs, e tomão a fuga, de-i~ 
xando mais de cincoenra mortos sobre - .' 
·O carnp0. 

Entrao os vencedores de envolta 
co.rn os ·fugitivos nas trinche iras, gue · 
cobrem a Çidadc ,. ~ 'fa7esn ndlas gra~-:-

} . 
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de matança. (a) Mathias chegandc 
com o restante das tro pas, occu pa-se 
em compl etar a víctoria , e diri·ge im-
rnediatamenre o seu ataque para a Igre-
ja ,, e casas fortificadas. He ~a l a con-:-
fianç.a dos seus s,oldades gue avanção-
sem precaução ainda.gue fosse noite, e· 
sao rechaçados, com perda. Forti ficão , 
no emranro antes do dia, todas. aspas-
s.agens, ·pela:; q.uaes o inimi·go podia pe-
dir , ou receber soccorros., e assim o 
çonservão si.rciaào, seguros de gne to-
da ;;: g uarnição fd rando-lhe agua, não-
tarda ria ,em re,nder-se; porém impa-
c ient s , log.o .ao ·am.anhecer, de to-
má r a sua pr.eza , J apod~rão-se de hu-
ma das casas for tificada·s, ma ta a do tu-
do. o gue"·Pesisre, •Os gue escapao á 
éarnagcm, t efu.gião-se' na Igreja on-
de o, Governador,_·. e Cala bar se tinhâQ: 

I 

( a ) Além ci ~ Picard , que com dez como 
panhe iros teve accordo para ·adiantar a fugi-
da á esL a]a , buscando oa segunda fortifi ca.,. 
~á o ·a rl <; f~ ns'a ,. que d~s~mparára ·na' primeira o. 
lÓ e~capá t ão. com vida ao fio das nessa~ es~ 
f da ~ quart:n ta e. cinco' pr i zion~J.ros .. 
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fortificado com os soldados, que -ti, 
nlüío podido juntar comsigo. (a) 

Todos, excepto Cal-a bar, cui-
.dâo em render-se. Elle mesmo, julga 
serem chegados os seus .ultimas mo-
meAtos; porgu.e Mathias offerece aos 
sitiados c011diçées favoraveis, com-
tanto .que se lhes entregue á ,descrição 
este far.noso tránsfuga. Re~pondem os 
Holhmdezes ao principio~ qtJe priineí.,. 
ro que o consentissem tod.os perece-
rião ; porérh CaJabar· .conhece bern 
que nãd o deve aç·redi.ti'lr, .n.em espe-
rar •. 

A sua j!)Crda par~cenclo-Jhe ine-
vita vel , . as idéas da' sna p.rimeira .edu-
cação tomárão sobre o seu espiriro to-
do 6 irnperio ; e, dedára ~os Hollan-
dezes que eça hum homem perdido, 
porém que a misericordia .di-vina nã-o 

(a) Nes.te ~ e g111llj o re(Ontro , em que os 
inimigos perrlêrão a s~gund a -for-tlli.c ~ çãn , mor-
iêr áo 9o; nossos o .Caplrão Diogo t\o<iri;!ues, 
qu- es fn rçadaiT'ente tiilha pr-r muita~ v ezes 
Scccorr'ido o forte da Nazareth , e o Alferes 
l..ourcuço G_oelho. 
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o h ia punir na· terra, senão para a sua 
redempção na ourra vida; finalmenrc 
conjura-os d_e que acccitassem as con-
dições offerecidas por Marhias, sem 
os· inguierar o seu destino. Enr8o o. 
Governc>dor Hol landez nao hesita, e 
r.rezcntos e oitenta soldados, mfmc:ro 
superior ao dos sitiantes, capiml.áo , 
e se obn gão a passar para a Holhln-
c\.a como prizioneiros de guerr<l. (a} 

SuppliciJ Os Portuguezes que h:wia tanto 
de Cal<Jbar. tempo e r~Ío descluosos , dcmonstrádo· 

a_ SIJ:l ~d egria , mais aiiJda porque po-
di (t o exercer o prazer de vingança con-
tp o traidor Calabar, d0']ue pela fur-

. trwa I hes ter g ra n geada a retomada 
de Porto Cal vo. Cabbar r~nha ahi nas-
cido ; commxtrco }.~]a crimes ar ro-
zes , e terminou a sua carreira .sobre 
hum ·patibulo, com hu1n sentimento 

\ 
(a ) S~h i 11do ~om a1mas , e st;m Enndeiras 

fnr'áo ma'ndado! do Br,,zi l á Hespanha , e da , 
Htspanha á Hollanda trP.z en tos e oitenta In-
fante• . além dos Cabos; poi~ Sigismundo oão 
cnm•d.) cnm o G.:oeral Po rtuguez em tro· 
l:<;r pelos st ' s os nc,ssos pri1.ionciros. 
L I· ,/ 
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.t~o · profufldp d·e arrependimento, de 
·que commummente sel') ão jul gâo sus-

.c.eptiv:~is os' malvados; Este homem o 
flagello da sua · Patria, recebeo · pa-
á enternent.e a morte com huma espg,.., 
_rança tal na mi~ eriCo rdia div.ina , . gu'e 
p s Sacerdotes enc::~ rrega~os d e o ex-
lwrçarem nos seus ulti.mos momentos , 
ç os seLJS compatriotas testemunhas do 
seu sup.plicio, não duvidárâo da sua sal-
vação. (a) A crença de qu~ elle nao, 
~ inha podido salvar a sua al ma , sen.1o 

------------~--~ 
(a) Domin go! Fcrn a n de~ C alaba r foi 

se ntenciado p~ la Justi ça a m orre r enforcado , 
p ost J sua cabcc; à·, ,e ·q u artos na> pontns m"'i s 
~~~ ás d~ est ac aclJ. E xec ut ou -se a ~ entença com 
o pregií <l ' de suas culpas na mesm a Vi l h p:1· 
tr ia su a , o nde .1s havia com mi t t ido. D e11 _ 
piedos~ s tnostra de arre·pcn dí.ne r,t o , d-HD· · 
m ando la grím as, que os Re ligiosos , que lhe 
:~ssiaíriío , rcpu tárão ser nascida s m ais do t e· 
rnor de Deos, que .do tem or do ca sti go. E ~t~ 
h .• mem vil, destruidor da Patria, e ~e s pa11 t o 
l l•1 5 moradores , ( -t: screve. Brito F'reÍ rt! ) co ll...r 

~idero u no aperro pre!~n e , o s de!ict os pas--
~ados . E ,nivelando , pe la grandeza da tr-a lç5o • 
a •t ro , idade do ~u pp l i c io í ma~•'n a v a mai:; 
~ ig_o.rosa pena ~o~u.e_ ól molt:. Jilas d l s_.l? q ndu7 ~ ;: 
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pela perda voluntaria do seu corpo , 
acreditou-se geralmente entre os Bra~ 
zileiros, por causa da lembranç<'~ de 
hum accidente rema'rcavcl , que em ou-
tro tempo preservára esre intrepido 
transfuga de hum perigo imminenre. 

Depois da sua. deserç ~ o tinha el-
le recebido da parte de Albuquerque, 
grandes offerras para abandonar o par-
tido inim"igo; porém a sua resposta 
insolente tinha incitado .este ,General, 
que ordio entâo huma vingança tão 
baixa como detestavel. (a) Ganhou pc, 

com i! vontade , 20 que havia o de ob riga· lo 
ror fo!Ç3, souÓe reJig insa.mt:tile offertcer, Cll~ 
m o em sacrificto á sua alma , ·a infamia da 
s.u:t vida. .• 

(a) Este acontecimento , que aqui !e re~ 
fere , que se passou no anno d~ 1 6j4, em o 
primeiro de A bríl , tiro~ o Authnr da !fis• 
toria ele Brito Freire , mas .nao com as mts-
mas .circurnstancias, e- porisso fez deite jui-
zo muj diff<a:t'nte para accusar o JHoce .1 imen-
to de (\lathias de All-uquerque. Quando es-
te mandou Antonio Fernandes com inrento 
de dar a morte a Cal aba r seu p'rÍm'o. tinha 
empr~gado já os me ios de Ô reduzir , sal-
v.ando-o sem ptrigo , ;unes com prome~sa§, 
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'las .. suas insinuações, e liberalidades. 
Ar)tonio Fernandes, primo. de Calabar, 
e enviou-o aos inimigos tingindo que 
o exemplo do seu pa1'ente o movê-rfl; 
mas com o desígnio dissimu,lado d€ 
attentar contra a sua vida. Procuran-

'do Ferna;1des . o' momento · f~vora\lel ~ 
encqnrra Calabar eq1 htlma' das suas· 
jncursões, c;:om as vozes , e gesto~ a 
parar, e a recebe-lo ' entre os seus· a,.. 
n:i_igos fieis ; Calabar que o recon.he-
ce lhe , fez ,signa'J . que avançass·e, Fer-

e cóm credito de ~ua -·.pessoa ; e se premedi-:-
tou dar-lhe a morte por. meio deste engano , 
teve . ,desculpa eHa ac·ção ~om as muit~s vif-
d;.s ., que I ivr3va da pafidia do mesmo C a la-
bar , !! da entrega , çorn q ttc e )I e as .. <Jcri fi ca-
va ·ao in•imigo ·com fl .damnG' irrepar:~vel da per-
da das terras do B~azil. Se Q Author olha-
va ror esta face · os ,c; ri mes de Calabar não dis-
sera , que ordíra o G e nH a I í'Í IJgan~a tão bai-
sa , como detestav.el. · Cala bar era r.to de mor~ 
te para os Portugueze.< ·; se hou ve direito 
p ara ser ll!Orto quando foi havido ás mão~ 
pelos crimes passados , não f.•lrava esre ~nes
mo direito , nem era · men or para I h~ ser ti-
rada a. v Na, quando elle · insist}a n q feio Í ~l

f~~~P de o' commettef, 
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nandes corre par'ª o vaile com o -peli~ 
fido intento de ó matar; durante a sua 
ca~rei.ra ' embaraça-se-lhe o boldrié, 

' .ç ao mesmo tempo q ue a esp.1da lhe 
'sahe da bainha, cah~ com o peito so-
bre a ponta da sua ahna, e expira no 
mesmo mo~ento e!J1 gue hia assqssi-
par por rr:üç;1o a seu primo. 
' Os l:k:JZil eiros acredirárao nesta 

.. oc.c(ls[ao qu~ Ca·!abar n~o rinh~ sidp 
preservado sen5o para ser o fhgello de 
Pemambuco, e que completando a s~a 
.commiss5o , n:ida o tinha podico sub-:-
trah_ir go ça~rigo rnereçido. Deppis do 

_sc~1 supplici<? foi o seu co tpo esgu~1 r
tejado, e os 'seu& membros ensanguen-:-
Í"ci(!os forão expostos sobre as muralhas 

. de Porto Calvo. 
~ ~ ~ 

A 'baquer- , ~sle successo momentanco n:to 
,'J'l<e - ~flcí- pe~du\11brou Albuquerque , nem lhe fe~ 
'':" wa re- esquece-r a sua situado; com effcito 
-t•radtl p,,,-a l' .J .l. d. ~ . . 
·.,1 Lo"""s c :te nao pou 1,::1. emo rar-se por muitO 
c Pc~n""'~ tempo em huma Provincia inund ada 
JJuco _fica de inirnigó~. A,rrasou as i~>rti~caçõcs 
em pod,,· de Porto ÇaJ.vo, entranhou uos bos7 
tios rltJiltlll· • .I'! . . ]' . ' · '_, . Ej!Jes a an1 1ena, que a 11 ron:iara, e 
~'zcs. ~ 

paz.-se em !.ll;!rtl13 12ara as L ' goa.s. Ke~:-. . 
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no Bn~z!L. trv.· xxv: . ..~o r 
' . . ) . . -

.,te sitio ret.irái·;íü..,se os emigrCJ.clos, h uns / 
para o Rio. de Janeiro, c maior.míme~ 
ro para n Bal1ia, c Reconc:wo. Deve- \ 
se referir em honra o0s ÉplZ ile i ro~' 
sue ?S que r~nhão _em Pern~t~buco gran-
des posse:;:soes, gqiz.erão :antes . aban-
don a-18s, doque viver~ StJjeitcs ao ju-
go dos vepcedores. Larnentárão-sc , 
não ha düvida' '9-e terem sido sacrifii' 
cã.clos pcl!l Cô]- te de Madrid ' . pórérri . . . ~ . . , . ,. 
sem se.1rnrarem contra ·a sua ma sor-
te' guas'i .todos a su'pportár1ó comô 
homens digr)OS de a do~narem. · . 

As relíquias das f )rcâs ·de Pe·t·-
nambuco reunidas n·~s L;go:1s , . n?.~ 
cohsisriâo ·em mais de 'oi'róccntds ::;'o l-
dados, · c duzetJtos Indios auxiliares. 
Marhias apre.ss.ou-se em fórri~'ra·r este 
rsrabeleómento, gtle p.ela sua posi-· ' Çao; offeréc'ia hunia ddensa mais fa .. 
cil ' e h uma. p'àra:1gein segtna 'para se 
esperarem os soccorros da.Europa. 

Logogue dle se acantonou, veio 
pMsa,dos éjiiinze dias-, Ai-tijoski com 
parte da sua d)visão, occupar Peripu-
eira , situadà sobre h uma aÍ! ura, que 
dominava a pra~a. Construio ahi hum 

I 

.. 
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Jeducto, e elevou outro sobre a ba'.;; 
'J1ia , suppondo impedir toda a. com~ 

· municaçáo entre Marhias ~ e o restan te 
do paiz; porém esta disposi ção não 
teve outro resultado sen~o o de fazer 
abrir aos fieis Brazileiros huma nova 
es-trada pelo interior das terras. 

Taes forão os acontccimt:ntos da 
c.ampanha de- 163'5, que acabando a 
guen;a de Pernambu·co .; pôz em poder 
dos Hollandezes esta bella' Provincia.-
As hostilidades estcndêrão~se ent3o pe-
lo ce·nrro do Br:_azil ; e adquirírrz o ain-
da mais itnportancia , e esplen-dor ; 
tanto pela escoU1a dos chefes, como 
pela na·tureza da: guerra, rori12da mais 
séria : ·na ver~adê as ·opérações: ulte~ 
f.iores . vão de·c~idÍfJ' não sóm'erlt'e1 da sor-
te de · hurna:, rob !de'. rimita~1Provincias 
do Brazil , mas tatnben:i do des,tino de 
todo este vast't> Irnperió._ · · 

> 

'·, 
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