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Chegou, quasi _sem o pensarmos, o tempo de satis-
fazermos uma divida que haviamos contraído para com 
o publico ha mais de dezeseis annos. Ao submetter ao 
prelo, em 1854, o primeiro volume da Historia Ge-
ral do Brazil dissemos (p. 361): «Se algum dia a 
sorte nos guiar os passos . ás províncias de Pernam-
buco e Alagóas, de modo que as possamos por algum 
tempo percorrer em todos os senLidos, e vêr por nossos 
proprios olbos o thcáLro d'esta prolongada guerra (dos 
hollandezes ), e estudar os antigos campos de batalha e 
compulsar os archivos ou escriptorios publicos e parti-
culares das duas provincias, talvez que cmprehencla-
mos tratar .o assumpto com mais extensão em uma his-
toria especial. " 

Se bem que havíamos curiosamente estudado os 
arredores do Recife até Itamaracá e Igarassú, de um 
lado, e até os Guararapcs e o monte das Tabocas, de 



VT PfiEFAClO 

outro, e que tinhamos ri il::u] o, com a dcYida curiosi-
dade, as capitaes do Maranhão, do Ceará, do Rio-Grandr, 
da Parahiba, das AlagOas e ela; Bahia, c suas immcdia- ' 
çõcs, não pensavamos começar a redigir o livro proje-
clauo, sem examinar antes lodos os postos c perco rrer 
toJos os ca minhos, onde, pM seus patrioticos feitos, se 
immorlali saram os qualm hcroes brazileiros, anii-bol-
lanclczcs, Vida!, Barbalho, Camarão e Dias. 

Porém o homem põe c Deus dispõe. Acl1avamo-nos, 
por motivos do scrYiço publi co, no Rio de Janeiro, c 
accidcntalmcnte em Petropoli s, c ainda estava por dc-
cidie a ti lanica Juta que o Brazil ~us lentou no Paraguay, 
c nem se quer as armas alliadas haviam vencido o Ilu-
maitá <t cr~mos testemunhas dos desfallecimentos de 
alguns, quando, com o assentimento de varias amigos, 
nos pareceu que nao deixaria de concorrér a acoroçoar 
os que já se qucixaYam de uma guerra ele, mais de dois 
annos, o avivar-lhes a lembrança, aprcsentàndo-lhes, de 
uma fórma ponvenienle, o exemplo de outra mais antiga, 
em que o proprio Brazil, ajnda então insignificante co-
lonia, havia lutado, durante '{i nlc e quatro annos, sem 
descanso, o por fim vencido, ontra uma das nações 
n'aquelle tempo mais guerreiras ela Eriropa. 

Tal foi o estimulo que ti vem~ para nos lançarmos, 
antes do tompo promcttido, á rechcção da hi sloria espe-
cial dos m~n cionados vinte e quatro annos de luta, in-
cluindo tatTJbem os precedentes, em que ~e haviam pas-
sado os preliminares cl'ella; para o que possuíamos já, 
ele antemãp reunidos, todos os elementos que se poderéitn 
encontrar tanto nos livros e folhetos, contemporaneos c 
rcccntcP-, como nos diffcrenlcs archiYos c biLliotbccas, 
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principalmente elo Brazil, de Portugal, da Hcspanlm c 
dos Paizes Baixos; guiando-nos palpavelmcnte, no laby-
rintho dos d'este ultimo paiz, durante o pouco tempo 
que n'elle podíamos demorar-nos, a mão amicíssima do 
Dr. Joaquim Caetano da Sil\'a, que nos dez annos que, 
corno diplornatico, foi representante do Imperio, lhe pres-
tou os relevantissimos serviços de reivindicar os nossos 
inanferiveis direitos á fronteira elo Oyapoc, de um modo 
incontestavcl, e ele estudar os archi \'OS hollandezes, fa-
zendo passar d'elles para o Brazil quanto havia de mais 
importante. 

Alguns mezes cledicámos ú rcdacçfto elo nosso cs-
cripto, procurando aturaclamentc supprir, pelo estudo, 
pela inspecção ele muitos mappas topograpbicos e pela 
inquirição de informações locaes, a falta d'esses exames 
que ás vezes permit1em transmittir com mais vigor a 
propria verdade. 

Concluíamos justamente a reclacção, quando chegou 
a noticia ela passagem do Humaitá e ela tomada elo forte 
Estabelecimiento, depois ele cujos feitos ningucm du-
vidou mais de que esta v a proximo o fim ela guerra; e já 
não se careciam nem ele exemplos, nem ele estímulos 
tirados ela historia, que servissem a augmcntar a fé aos 
ti oi os, ausentes elo theatro da guerra; pois aos bravos que 
lá se acbaram não faltou jámais a perseverança, nem o 
cnthusiasmo. 

Guarclámos, pois, o nosso rnanuscripto, esperançados 
· de que mais tarde chegaríamos a emprehender essas pe-
regrinações, e que, depois de as realisar, poderíamos re-
tocai-o com Yantagem. 

A1liantam-sc, porém, os annos, e comcc:tlmos a ter 
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receios de que elles virão, já agora, a pór embargos a 
que siga os seus impulsos o coração ainda moço.-· Por 
oulro lado, relendo o nosso escriplo, depois de o haver 
tido encenado durante perto de tres annos, encontrámos 
n'elle tantas apreciações mais juslas e exaclas que as 
exaradas na supramencionada H .i s to r i a Geral que, 
na incerteza de podermos chegai~ a publicar d'esta a nova 
edição consideravelmente melhorada que preparavamos, 
decidimos dal-o ao prelo, salvando-se d'este modo de pe-
recer ao menos a parte interessantíssima respectiva á 
época do clominio hollandez. 

Faltas e imperfeições não faltarão n'este escripto, 
como obra humana e executada por tão debil penna. 

ApÓsar pe tudo, porém, mediante um perfunctorio 
exame ele qualquer dos dez Livros ela obra, (e especial-
mente dos qois primeiros e dos ultimos) o leitor poderá 
avaliar quanto desvelo e estudo n'ella puzem,os, e chegará 
a reconhecer que á mais solícita iovestigaç'âo ela verda-
de, e ao mais accurado criterio na apreciação elos factos, 
buscámos ~ssociar a maior s!mplicidade na 'exposição, 
preferindo ás galas do estylo a ·sua ~aior clareza e so-
br_ieda_de, cfue aliás deixam sem~re mals satisfeita~ con-
sciencia, mas que nem sempre s conse~uern,. sem mter-
rupções, I)as obras l1IS1orir.as ~rtp que o autor se vê 
obrigado a reproduzir, -com o espirilo ainda cançado 
pelo estudo ele chronistas escuros e soporíferos, ou de 
documentos carunchosos e ele má leitura. 

Á clapsula de investigar solicitamente a verdade 
procurámps satisfazer, recorrendo sempre ele pçeferencia 
ás fontes primitivas; -aos livros e relações elas teste-
munhas presenciaes eescriplorcs conlemporaneos, e prin-
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cipalmenle ás correspondencias officiaes, pela maior parte 
inéditas, que nos restam, em grande numero, de uma e 
outra parte, e servem ás vezes até a emendar erros em 
que cairam os proprios autores que no theatro da guerra 
presenciaram os factos, ou escreveram immediatamente, 
na posse de outros documentos, ou consultando as tes-
temunhas de vista. 

Entre esses autores coevos cinco se distinguem, de 
obras mais volumosas e originaes, que mui attentamente 
lêmos, estudámos e confrontámos: Duarte d'Albuquer-
que, Barla:ms, Calado, Pierre Moreau e João Nieuhoff. 
Occupar-nos-hemos de cada um, segundo a ordem chro-
nologica dos assumptos que historiaram, pela qual os 
mencionámos. 

As Memorias Dia rias de Duarted'Aibuquerque, 
t.o conde e 3. 0 donatario de Pernambuco, comprehen-
dem na época de nove annos que abrangem (desde i 630 
~ com mais extensão e exactidão desde 1632 a 1638 
inclusi vamente) maior som ma de factos guerreiros que 
nenhuma outra; mas são alguns d'elles demasiado minu-
ciosos, e de mais interesse para as chronicas locaes que 
para a historia poliLica e civil em geral. 

Antes, porém, de emittir nenhum juizo ácerca d'este • autor, ouçamol-o; que assim o exigiu elle, deixando-nos 
o seguinte prologo: 

"Recenndo (disse o autor) que falte quem escreva ácerca 
da guerra de Pernambuco com os bollaodezes, começada no anno 
de 'l 630, me decidi a redigir estas memorias. Se alguem encon-
trar mesquinho o assumpto, responderei que, segundo presumo, 
Llfw eram de mais ponderação, nem acaso de tanta, outras em 
que se empregaram nobilíssimas clcgancias, que por venlura 



X PREFACIO 

n'este se cspralill 'Jam mais gosto~:11neutc. Se não me é dado rn-
gra ndecel-o po1· me io das galas do estylo, creio que elle tão pouco 
se am esquinbarú só porque cu cuãmente refira; desejando que • 
depois o exomem mais felizes pennas, scrvinuo-lues de appa-
rato verdadeiro estas mcmorias. N'este supposto dou a presente 
noticia dos primeiros nove annos d'esta guerra, para que não 
fique em esquecim en to o que obraram, como se fossem copiosas 
as armas de S. M., ainda que sempre ali mui escaças. E os que, 
inconsideradamentc, julgam dos acontecimentos pelos resultados, 
hão de reconhecer que o valor e a coostancia, supprindo a peque-
nhez do numero, não deixaram de ser formidavcis ao inimigo. 
Quanto aos defeitos (achaques orcl inari os -na fraqueza humana) 
que se notem u'estas mcmorias, não toca a mim desculpai-os, 
mas sim confessai-os todos; se com justi ça se podem elles taxar, 
rm ma terias ele estylo, a quem n'isso não tem presumpçõrs; c 
só tratou de mostrar zelo com a lbaneza e a verdade essen('iaes 
na hi storia, ainda quando adornada, c r.om mais razão 'em uma 
relação tão singela; pois bem singelamente trato de referir quanto 
se passou nos ditos nove annos d'esta guerra , por me haver 
achado presente n'ella em quasi todo esse tempo; e segu i1·, na 
parte em que não me acuei, as Relações Diari as feitas 
pelo mesmo ge n eral, e outr as pessoas de int eiro 
credito; e creio firmemente que outro poderá\ escrever com 
mais luzimeo to, não com maio1· exame da verdade. Se comtudo 
ainda a alguem parece r que a empreza foi excess iva para as mi-
nhas forças; não se rei o primeiro nem o ultimo que emprehen cla 
o que não poude consegu i1·, sendo eu o pro~rio em o recon hecer 
e confessar. Devo aqui declarar que um 'dos mo ti vos que me 
levaram a e crevr1· foi o ouvir certos juizos ácm·ca d'esta guerra, 
tão vaz ios d ~ verdade e cbeios de paíxão, que sem esta e com 
aquella, tive por mui necessario apresentai-os aos que, nüo tendo 
servido lá, desejarem saber como se cond uziram os que o (lzc-
l'am. Finalmrntc, aos que, po1· malícia ou por ignorancia, ca lum-
niarem quanto se fez, não darei nenhumas satisfações, pois o 
não merecem. E aos muitos que vi proceder co n singu lar valor, 
e que formu prodigos da sua fazenda e do seu sangue pela reli-
gião e pela patria, rogarei com todo o aiTccto que me perdoem 
se, ao faze r d'clles menção, os não elogio quanto merecem. " 
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Com as satisfações dauas nas linhas acima tran:cri-
ptas, que fora'm omittiuas na traducção ultimamente pu-
blicada, responde o autor adiantado a qualquer censura 
que se poderia fazer ao seu estyio, e realça aimporl?-pcia 
elo serviço que, em todo caso, nos legou por meio do 
seu livro-documento;- serviço por certo mal apreciado 
por D. Francisco Manuel de Mello, quando em 1660, 
tendD sem duvida na mente esta obra e a do Lucicleno, 
ambas já publicadas, dizia não . ter havido até então 
«quem , por nossa parte, em fórma decente publi-
casse um só volume» ácerca das guerras de Pernam-
buco. 

Sem concordarmos inteiramente com k"i.o severo juizo, 
concedemos entretanto que as Me mo r i as Di a r i as de-
vem ser lidas com certa prevenção contra as suas conti-
nuadas lamurias porque a Córte i não mandava maiores 
soccorros á capitania ele que o autor era donatario, e 
general e governador seu irmão; contra a natural ten-
dencia a desculpar todos os erros commettidos, prova-
velmente por fal1as de ambos; contra o habito, mui fre-
quente nos acampamentos, de exaggerar sempre as forças 
e as perdas do inimigo; e finalmente contra as demasias 
nos pormenores, que são taes que fará um serviço ao 
autor o futuro editor do seu livro que o reproduzir, 
transmittindo em typos maiores o mais substancial, e 
em typos miudos os ditos pormenores, por via de regra 
cançadissimos. 

Foi deste livro, pouco lido quando se deu á luz, que, 

1 Esta accusação devia ser uma das razões allegadas em certo pa-
recer, oppondo-se á impressão das ditas Memorias, de quo faz menção 
o aduit:ionador de Pinelo, Tom. ~. ·, T. í~. c;o l. fi7fi. 



XII PREFACIO 

sem o confessar, quasi exclusivamente se valeu Francisco 
de Brito Freire para a historia que, ácerca do primeiro 
período da guerra pernambucana, publicou em i 6 75; 
adornando mais a narração, acrescentando circumstan-
cias, que não se justificam pelos factos hoje conhecidos 
por novos documentos, e que fomm introduzidas como 
verdadeiros recursos oratorios para enriquecer o estylo, 
que aliás saiu guindado e ultm-culto. O certo é que se 
Albuquerque havia terminado o seu livro no anno de 
i 638, porque então se retirou para a Europa,· Brito 
Freires e viu tambem obrigado a não passar d'esse anno, 
porque não teve d'elle em diante mais Me mo r i as Di a-
rias que lhe fornece sse m texto. 

Como e~criptor de meritos superiores se nos apre-
senta, nos dois annos de i 63 7 e 1638, e nos seis se-
guintes até i 644, o bollandez Gaspar Van Baerle, mais 
conhecido com o nome de Barléeas na his.toria qae es-
àeveu da p.dministração e feitos de Nas au em Per-
nambaco. freclarissimo poeta, assim na língua hollan-
deza, como na latina, cajos primorosos versos \ com-
parados aqs melhores da antiguidade, lhe grangearam 
maita nom~ada, agudo tbeologo (protestante), penetrante 
philosopho e distincto doutor em medicina, consagrou 
Barléeus os seas ultimas annos a essa historia, qae pu-
blicou em Amsterdam em 164 7, vindo a fallccer logo 

J Possuilnos d'ell es o exemplar da rdiç:Io em dois tornos, ultima 
feita sob as vistas elo autor em 1645, por este o[l"erecido (com uma dedi-
catoria ele sua propri a letra) a Joh. Wteobogarrt (retratado no pesadm· 
d'ouro de f\embramdt). Com respeito ao Brazil , notam-se ahi as com-
posições á tpmada de Olinda em 1G30, aos lriumphos de Arlizewski, ao 
regresso de Nassa u, ele. 
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depois, em 14 de janeiro de 1648, aos 64 annos de 
idade, com o cerebro mui debilitado ~.. 

A latinissima « Historia dos oito annos de governo 
de Nassau, » por mais que corram os seculos, será sem-
pre um livro importante e digno de consultar-se. Só 
depois que tivemos occasião de folhear detidamente a 
correspondencia official do mesmo Nassau é que nos 
.convencemos que Barl::eus a tivera igualmente ·presente, 
e se aproveitára d'ella, com o devido criterio; sendo que, 
como panegyrista d'esses oito annos, pouco se lhe poderá 
acrescentar. Para ser porém considerado c o mo h isto-
ri a do r imparcial d'esse período, faltou-lhe obedecer ao 
preceito: audietur altera pars. 

E o mais é que o haver o autor deixado de consul-
tar alguns documentos ou autoridades do lado dos nos-
sos foi causa das muitas incorrecções que a obra 'con-
tém, nos nomes proprios e geographicos portugnezes e 
do Brazil 2• 

Não faltará quem ainda note na historia de Barl::eus 
certa demasia e abuso na aproximação dos factos analo-
gos aos que narra, passados entre os gregos, e princi-

1 É mui provavel que para isso concorresse o grande esforço que 
pôz para escrever esta historia, em tão pouco tempo, e em tal idade. 
Segundo Moreri, chegou a adquirir horror ao fogo, julgando ter o 
corpo de palha ou de manteiga, e não falta quem acrescente que mor-
reu lançando-se a um poço. 

2 Entre outras faltas que deixá mos de advertir, v. gr. Cabo De l-
lo, em vez de Cab e cl e l o, Op en eda em vez de o Penedo, e fazendo 
crer, referindo-se á de Porto-Calvo, que Povo a ç ã ci (que se corrompe 
em Povacaona) era o nome de uma forta l cz~ (arx), etc.-notámos 
muitas nos competentes Jogares, no intento de que possam fazer-se as 
convenientes correcções em outra nova edição. Tambem citaremos aqui 
o dizer-se uma vez no livro Afagodis por Afogados, e S er e-
g r i p p a por S e r g i p e, e sempre B a nj o I a por B a g n u o I o, etc. 
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palmenlc en lre os romanos; o que, em Jogar de amcnisar 
a narração, chega ás Yezes a fazel-a um tanlo pezarla. 
-Tambem se torna en fadonha a repetição, a miuüo, 
ele descripções que se poderiam haver omittido, referin-
do-se ellas a paizes tEJelos tropicacs, analogos c de ielcn-
ticas producções, entrando a respeito d'estas o autor em 
pormenores que hoje se considerariam alheios á historia 
civil ; taes como. o modo de fabricar-se o assucar, ·as 
differcntes sortes d'este producto conhecidas no com-
mercio, a descripção da planta do ananaz e elo seu fro-
clo, hoje familiar em todos os paizes, etc. 

Ainda que muito ajuda a parecer o autor mais ele-
Yado a formosa língua que tão elegantemente mancjaYa, 
possuía elle altos dotes como historiador, segundo se 
póde coiTigir dos seguintes períodos de eloqucnle e sa-
borosa latinidade em que dá conta de si : 

" Ego bistori<n buic materiam selegi ea so lummodo, gu<n ... 
in alio Orbe, inter barbaros et IIispaoos, dubios, apertosque 
hastes, gepta sunt. .. Mibi et tacere liberum cst et loqui. Ne ta -
ceam, provocar illustribus factis; ut Jaguar, imperat publica 
felicitas, qum fraudari sua laude non vult, quibus seipsam de-
l.Jet. Trabunt in admirationem domestica , quanto magis externa 
bclla, su4 aliis sideribus, mago·a virtute gesta. Huic pretium 

. d . . . \ I \ . suum eme postentat1s memonam, aoguescet, et scnptorum 
inertia per sil entium concidet, ul.Ji majorum exempla ante oculos 
hal.Jet, iosigoi mmulation e adsurgit, et imitari vultgnaviter, gum 
gloriose fac ta legit. Nihil dabo adulationi, cujus causas poslba-
bco, nec adio ullius detrabam de vero, ne pari adio convin car 
fui si. Qui compa1:alione curm ingcniique eadem scribcre volenl, 
eloqueotiam adbibeaot, mihi simplici narratiooe et ex rerum ficl e 
brec tradidissc, sufficict. Aliguot retro seculis gesta scribas con-
fidenti us, remotis aulor ibus et testibus, mibi in corum oculi s 
vivitur et scribitur, qui bmc aut gessere ipsi, aut gcstis inter-
fu cre. Quaotum chartis pub licis crcditur á Ycri sludiosis, taotunt 
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mi!J i, tlcc ultra crc<li cupiam, ncc coim vagis oculis usurpala , 
sed scripta domi á tranqui ll is et sedat is ment ibus rcfcrum. In 
maximo rcrum cumulo et cbartarum immcnsis faseibus, ut barum 
rcrum curiosis longre inquisitioo is laboi· absit, utar delcctu, et 
ca brevitate, qure nihil magnum et mcmorabi le factis subducet, 
minuta pc1·sequi supervacaneum credidi , anxia sedul itas scdu li-
tatis error est, et rei surnmre tantum dccedit, quantum mious 
neccssariis impend itur. " 

. A edição princeps d'esta obra, publicada, como dis-
semos em 164 7, foi executada com todo o luxo, em um 
volume em folio de 340 paginas, em excellente papel e 
typo mui grado do chamado texto. Existe poeém d'ella 
uma reimpressão, em pequeno formato~ feita na officina 
de Tobias Silberling, em Cleves em 1660; islo é, no 
anno immediato ao em que, em identico fonnato, se 
havia publicàdo igualmente em Cleves, e pelo mesmo 
Silheeling, a traducção allemã, (depois reimpressa 
em 1684) que leva o titulo de « Brasilianische Ges-
chichte bei achtjâhriger in selb1:gen Landen Regie-
rung, » etc t. 

A explendida primeira edição, de mais auxilio que 
as outras por varias plantas topographicas e vistas que 
só n'ella se acham (algumas d'estas firmadas por F. 
Post), e pelos quatro minuciosos mappas, que abrangem 
o nosso littoral desde o Rio-Real ao Rio-Grande do N., 
com alguns pormenores ainda hoje em dia de aproveitar, 
é infelizmente algum tanto rara, por haverem sido con-
sumidos pelas chammas os exemplares, a_inda não ven-
didos, no incendio do livreiro editor João Blaeuw. 

Inquestionavelmente mui inferior em meritos, tanto 

1 Tal é o titulo impresso. Precede-o porém outro gravado que diz: 
• Geschichte in Brasüien unter cler Regiemng, • ele. (XX VI, 8/t,S, XX pag.') 
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a Barlmus como a Albuquerque, quanto á exacta aqu i-
latação dos factos, e ao melhodo e ordem da narração, 
é o Padre Mestre Fr. Manoel Calado, da ordem de S. 
Paulo, da Congregação da Serra d'Ossa, na primeira 
parte ( unica que se imprimiu) do V a 1 o r os o Lu c i-
de no, a qual mais especialmenie trata dos factos con-
cernentes á restauração pernambucana até 15 de julho 
de i 646. Como testemunha de vista, deve este autor 
ser consultado; porém sem prc com o possi vel tento e 
criterio. Ministro de-uma religião toda de paz e toleran-
cia, mostra-se de animo pequen íssimo contra os que não 
eram seus amigos; parlidario de ·Fernandes Vieira, com-
pmmette-o, com o seu pouco tino, quando mais o pre-
tende exaltar; e presta-se até a denegrir aos da parcia-
lidade rival, accosando-os de assassinos. Além d'isso falta 
muitas vezes á dignidade historica, dedica paginas intei-
ras a muitos contos sem importancia, e crê ou finge crer 
em todos os boatos que, para exaltar o povo miudo con-
tra os hollandezes, se faziam correr nos acampamentos. 
Nem é mais fel iz, nem muito mais elevado, nos cantos 
epicos em oitava rimada, que em favor do seu heroe, 
entresacha em varios logúes do seu livro; o qual, dado 
á luz em 1648, foi pouco depois mandado retirar da 
circulação, a pedido do vigario de Pernambuco, alvo 
das iras do autor; obtendo porém de novo licença para 
correr em 1668, embora ainda hoje esteja comprehen-
dido nas novas edi~.ões do indice mandado publicar por 
Grego rio xvr t. 

t • Calado Manuel. O valoroso Lucideno e Triumpho da liberdade, 
primeira parte. Donec corrigatur. Decr. 2q, Nov. 1655. • (Pag. 10i da 
Ed. de Napoles, Pelella, i862, 8. 0 ) 

' 
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Ácerca d'csta obra de Calado apresentou, em 20 de 
novembro de 1 n4 7, o mui sisudo critico F r. Francisco 
Brandão, um habilissimo parecer, referindo-se n'elle ao 
assumpto glorioso tratado na mesma obra, e evitando 
emittir juizo ácerca do seu estylo e execução. Diz assim: 

"Vi este livro, em que o autor deu principio com industria 
e encaminhou com assistencia e conselbo a liberdade elos mora-
dores de Pernambuco, que Deus reduzirá a cumprido effeito. Em 
todo o processo ela escriptura se não acbará cousa que não me-
reça admiração, ou seja elo valor com que aquelles leaes vas-
sa!los se cli spuzeram a sacudir o jugo injusto da Olanda, por .se 
reduzi r , á devida sujr.ição de Vossa Magestade, ou seja da cons-
tancia e paciencia com que soiTreram os ri gores da tyrannia; e 
finalmente a fin eza com que preseveraram, co~servando a pureza 
da religião catbol ica, impugnada de tantos heresiarcbas. Por 
todas estas razões merece esta obra ser estampada; para que os 
execJll:ores de resolução tão beroica comecem a lograr a estima- · 
ção das gentes que avaliarem, pela leitura d'ella, o premio de 
honra que se lhes deve; e os ministros que hão de concorrer na 
prosecução da restauração do Estado do Brazil alcancem interio-
res elo modo de proceder ela naçfto competidora e outros mais 
com que se facilitará aquella empreza." 

Os conhecidos defeitos do li vro Valoroso Luci-
cl e n q, pri nci palmentc no que toca á falta de correcção 

·da linguagem, e de ordem c dignidade na narração, fize-
ram sentir a necessidade ele outra hisloria ela reslauraçào 
pernambucana. Lançou-se á cmpreza o monge benedi-
ctino Fr. Hafael ele Jesus, publicando em 1679, em es-
tylo ele antbithescs, o seu famoso CasL rioLo, cujo ti1ulo 
é jtt quasi por si urna verdadeira anLhilbesc. Fr. Rafael 
compraz-se em fazer gala de mui rhetorico, pondo na 
boca elos cabos ele guerra arengas e discursos por clle 
compostos, sys1ema que, em nosso fraco entender, ainda 
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quando bem desempenhado, desvirtua a in lole da his-
toria; embora tenha elle a seu favor a veneranda auto-
ridade dos escriptores gregos e latinos, que tomaram 
a Xenofonte e a Thucydides por modelos; sem se lem-
brarem que os discursos que estes ultimas transcrevem, 
e principalmente Xenofonte os seus proprios, bem po-
deriam haver sido pronunciados taes quaes; como hoje 
deveria transcrever unicamente discursos v e r da de i r os 
quem escrevesse a historia de um congresso on parla-
mento. Compol-os porém por sua conta um autor é faltat· 
sem consciencia á verdade, e escrever romance historico, 
em vez de historia formal. 

Que diremos, porém, quando tal systema de discursos 
imaginados é posto em pratica pelo desasisaclo benedi-
ctino? Podendo, com o C as trio to, fazer um livro capaz 
de se ler, disse D. José Barbosa, «essaemprezadêtodo 
se mallogrou, pelos termos improprios de que usa o au-
tor, além ele uns parenthesis imperlinentissimos com que 
perturba e descompõe a harmonia da narraçrw. » 

E o mais é que, pela fortuna que tem acompanhado 
o sestro de tantos outros chronis las mores, esta obra lhe 
grangeou títulos para lhe ser clado esse cargo em 168 i ; 
com o que requintou na sua escacez de dotes, e publicou 
um novo livro \ em que, segundo o mesmo D. José 
Barbosa «a gravidade historica se vê de tal modo des-
figurada, que não tem período que não seja irnproprio, 
nem palavra que esteja no devido Jogar; partes de que 
necessariamente resulta um todo monstruoso. » 

O livro que, com o titulo de« Histoire Llcs der-
t Nada menos que um tomo da volumosa collecção denominada 

• l\fonarchia Lu s i laua. • 
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niêres tro ubles d u Br ésil entre les Hollandai s 
et les Portugais,! deu á luz em Paris, em 1.651, o 
borgonhez Pierre Moreau, e que no anno seguinte foi 
em Amsterdam publicado em hollandez, traduzido por 
Glazemaker, é, para apreciar bem os successos primei -
ros da restauração pernambucana, de muito auxilio, 

. tendo-se presente igualmente o livro « Gedenkweerdige 
Bmsíliaense Zee- en Lant-Reize » de João Nieuhoff, 
qu~ estivera no Brazil desde i 640 até i 649, e que 
n'esse livro reune varias esclarecimentos e documentos 
importantes, bem que ás vezes em pouca ordem, ares-
peito dos tramas, dos princípios e do desenvolvimento 
da insurreição ele 1645; alguns elos qnaes haviam sido 
na propria Hollanda publicados antes em folhetos avulsos, 
tacs como os dois (Extract e Claar Vertooch) que 
adiante mencionamos, c o Journael publicado em 
Arnhern em 164 7, e outro J ournael publicado em 
Amsterclam em i 651, por Matheus Van elen Broeck, 
prisioneiro na casa forte, que descreve como foi levado 
com os outros á Bahia, etc . 

• Não inferiores porém em autoridade aos quatro es-
criplores que mencionámos, de obras Ol'iginaes ele mais 
vu lto, possuímos varias, de factos especiaes, mui recom-
mendaveis e dignos de credito. 

Assim, entre as differentes relações que da nossa 
parte se escreveram ácerca ela tomada (i 624) e recu-
peraç.ão da Bahia (i 625) distingue-se, pelo caracter 
official de que ia revestido seu autor, como capi tão geral 
da frota portugueza, a ele D. Manuel de Menezes, ba 
treze annos ( 1859) dada á luz (mui mal revista nas 
provas, c com erros tão, manifestas que na propria lei-
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tura se advertem) pela copia do manuscripto, que lcmpos 
antes tiv-eramos a fortuna de encontrar em Hespanha. É 
um trabalho ele consciencia, com grande numero ele fa-
ctos e conhecimento de documentos, de alguns dos quaes 
se acham comprebendiclos no texto os proprios originaes 
em hespanhol. Contém not.ir,ias do que, quasi dia pol' 
dia, se passou na cidade da Bahia, e principalinente na 
esquadra ahi surta, até ainda depois do dia !1, ele agosto 
de 1625, em que o autor partiu para a Europa. 

Apesar de .ser tambem cbronista mór do Reino, como 
Fr. Rafael, D. Manuel não descobre n'este livrinho, 
conforme elle proprio lhe chama (talvez porque pensava 
publicai-o em pequeno formato), grandes dotes de his-
toriador, nem ele chronista. Cança o leitm· dando-lhe -
conta de questões ele detalhes elo serviço, que nem ele-
viam ser conhecidas fóra do terço ou regimento ou do 
barco em que se disputavam, e muito menos passar á 
posteridade. Occupa-se igualmente de muitas questões 
de competencia ele jurisdicção, en tre as autoridades ele 
nacionalidade differente, que tão pouco nos são hoje de 
nenhum interesse. Leva paginas inteil'as justificando-se, 
de um modo apaixonado, de aclos seus ou de outros, 
não necessarios de mencionar. No estylo é conente e 
claro, mas abusa dos termos de mar; nem sempre guarda 
a conveniente gravidade, e chega a ser descuidado, 
empregando alguns hespanholismos clesnecessarios, ou 
antes algumas palavras puramente hespanlwbs no meio 
ela locução portugueza. 

Recommendarão entretanto para sempre este cbro-
nista, como bom observador: as seguintes linhas que 

·deixou na sua narração a respeito elo local em que se 
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devera ter conslru ido a cidade da espaçosa bahia ele 
Todos os Santos: 

,, O sitio ehamado Tapagipc é uma prninsu la eminente, que 
com trabalho de poucos gastado res se poderá ilhar, c, desman-
telada a do Sa ll'ador (Bah ia), co rno imposs ível de defender-se, 
oelos pad ra~tos que :l crrram, povoar-se o 'clla umn cidade digna 
de mclropoli d'aqucll a gran provii,J C.ia. Tudo o que o mar lava 
em circuito é rcsaca, aiTcci[e c cos ta brava, tem urna fonte e · 
havcrú outra~ se as bustarcm, c ú falta d'cllas poderão deferir 
cisternas mui capazes." 

Mais qne o chron isla mór D. Manuel de Menezes se 
nos rccommeilda porém como escriplor o padre Bartbo-
lomeu Guerreiro, da Companhia de Jesus , que publicou 
em LislJoa, do mesmo successo da tomada e recupera-
ção da Bahia, uma extensa relação, no proprio anno de 
1625. Se não se acha,,a em tão alta posição como D. 
Manuel de Menezes, teve presentes não só a sua relação, 
que copía por vezes , como sobre Luclo quanto correu 
pelo govcmo ele Porlugal, e a mesma ci rcumstancia de 
não ler tido parle nos feitos o faz d'elles menos parcial 
juiz. No metboclo e ordem ela i1arração e na dignidade 
do eslylo leYa muita vantagem ao chronista mór. 

Iguala em au loriclacle, áecrca elo mesmo successo, 
aos dois escriplos ele que acabamos de fazer menção, a 
A n nu a da Província Brazi li ca da Companhia ele Jesus 
em 162!.~: c i 625, cscripta pelo padre Antonio Vieira, 
ainda então mui jo\'en, mas já manejando a penna 
com a faci li dade, lucidez e brilho, com que veiu mais 
tarde a distinguir-se tanto nas letras. 

Ao lado elas tres relações mencionadas, ficam a per-
der de vista umas sele, mais resumidas, ácerca do mesmo 
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assnmpt.o, que conseguimos vêr : cinco d'ellas publicadas 
em Cadiz, Serilha, Pamplona (por D. Jacinto de Aguilar 
y Prado), Napoles (imp. ele Seguncl ino Roneallolo) ,e 
Lisboa"; restando ainda inédita a que escreveu D. Juan 
Valencia y Gusman; se bem que de seu contendo se 
valesse o chronisla mór de Castella Thomaz Tamayo ele 
Vargas para a i nu i gesta compilação, que deu á luz em 
1628; e que, fielmente traduzida, foi, em nossos dias, 
publicada pelo laborioso Acciol i, na Bahia. 

Nada ele particular a rcspeiló do que se passou JJa 

Bahia aproveitámos na relação de Aldenburgk impressa 
em Coburgo no anno de 1627; mas não dizemos outro 
tanto do cliario em allemào que o strasbmguez Ambrosio_ 
Richsboffer só veiu a dar á luz, na sua terra natal, em , 
iG77, c elo qual pensamos utilisar ainda mais, tomando 
alguns apontamentos que supprirão Yarias omissões de 
Albuquerque, nos primeiros dois a1mos das Me mo r i as 
Di ar ias. 

Outras relações, tanto em portuguez, como ení hes-
panhol, em hollandez e até em francez, tivemos occasião 
de consultar, ácerca dôs acontecimentos mais notaveis 
d'esta guerra, v. gr. a perda do Recife, a acção naval 
entre Oquendo e Pater, a defensa ela Parahiha, a ela 
Bahia (em 1638) e a entrega final elo Recife e mais 
praças, de que por hreviuade não fazemos aqui especial 
menção, - não nos ficando, porém, o mínimo escrupulo 
de haver deixado de vêr tudo quanto podémos do 
que achámos noticiado, ass1m 1mpresso, como manus-
cripto. 

1 Reimp. no Tom. V. da Rcv. de Instit uto. 
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Na parlc de folh clos impressos do lado hollandez 
serviu-nos de guia o Ensaio bibliographico e historico 
de Mr. G. M. Asher, publicado em Amsterdam (Muller) 
de 1854 a 1867, onde não só se encontram noticiadas 
as fontes, como muitas considerações que nem sempre 
acompanlmrn obras cl'esta natureza. 

Pelo que respeita á tomada e recuperação doMara-
nhão, nos serviram de auxiliares, além da obra deBarléeus, 
duas exposições, uma de Maximiliano Schade, comman-
dante do forte do Calvario, e outra do conselheiro polí-
tico Pedro Das, para rectificar var ias incidentes inexa-
ctamcn tc narrados por· Berredo e pelo padre José de 
Moraes, o qual ali ás, por sna parte, teve a sinceridade 
de confessar qne, • sobejando-lhe a 11oticia concisa dos 
factos, lhe falt aram as circnmslancias d'elles. '' 

Mas, repetimol-o, muito mais que as chronicas e as 
rebções nos fomeceram elementos noYos e seguros, para 
esta hi s!oria , as correspondencias e mais documentos offi-
ciaes, de um c outro lado, assim inéditos, como impres-
sos\ que em par te eitâmos, e que ás vezes assentámos 
dO\-cr transcre\'er no proprio .texto. 

Havendo assim preferido sempre recorrer ás fontes 
primitivas, nos julgámos dispensados de mendigar sub-
sidias aos escriptores que não tiveram tantos á sua dis-
posição; tacs corno o judicioso D. Lniz ele Menezes, 3. 0 

I Entre as correspomlencias oOlciaes i 111 pressas Lla nossa parte de· 
vemos comprcli ender as que, traduzidas Plll hollandez, se publicaram em 
iG46 e 1647 na propria Hollanda em dois fo lhetos, um co m o tih1lo 
• Ext1·act ende Copye van verscheyde Brieven en Schri{"ten .. .. tot betmjs 
clat de Kroon van Porlugael sclmldich is • etc. ; e outro com o de • Claa1· 
Vertooch vancle Verraclersche en Vyantlycke Acten en P1·ocechwen van 
Poortugnl• etc. 
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conde da E ri ceir:1, nos Anna c s que denominou << P o t·-
tu ga l Resta u raclo '' e o classico D. Francisco Manuel 
de Mello, aclmiravel pela elevação de estylo, mas dema-
siado conciso para a nossa curiosidade hoje em dia. 

Com maior fundamento puzemos todo o cuidado de 
não recorrer aos autores modernos que consideraram 
como autoridades mui fidedignas a Fr. Rafael de Jesus, 
aSanta-Thereza (dstor ie cle ll e guerre'' etc.)eao 
proprio Brito Freire que, :í falta ele novos subsídios 
autbenticos, trataram de arranjar a seu modo os factos 
já publicados; acrescentando uns ele sua lavra, v. gr. que -
João Fernandes Vieira assistira, e até se distinguira, na 
defensa elo forte de S. Jorge em i 630; e romanceando 
todos mais ou mcJJos os successos para, á custa clQ. ver-
dade, lhes dar maior interesse. 

No numero das obras historicas assim cmenenadas 
por menos seguras doutrinas, vemo-nos hoje obrigados 
a considerar -a ele Southey que, além cl'isso, bem como 
a competente traducção, para os progres:os ela historia 
patria em nossos dias, se encontra omissa em factos mui 
impor tantes. D'estas om issões não nos occuparemos; 
alguns erros, porém, mais notaveis da obra procurare-
mos advertir, sem nenhuma idéa de criticar o illustre 
laureado bretão; mas apenas como prevenção para que 
nos não venham a oppôr, como já se tem feito, a 
sua autmiuade :í dos documentos fidedignos, on ás 
considerarõcs de critica, que nos obrigaram a não 
o scgmr. 

Outro 1anlo dizemos :ícerca dos quatro volumes de 
memorias historicas publicados em Pernambuco (o ul-
timo em i848) por Fernandes ,Gama, valendo-se muito, 
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segundo é fama, elos escriptos de seu pae, o qual, no pe-
ríodo da guerra batavo-pernambucana, não fizera mais 
que traduzir a Southey, que já antes o fôfo Beauchamp 
havia disfru ctaclo, com feia ingratidão, e depois d'elle o 
consciencioso vVardcn, com algumas especies noms; mas 
com repeti ções elos mesmos factos como se fossem diffe-
rentes, em virtude de os haverem narrado diversamente 
os autores que consultou. 

O livro do sr. Netscher, impresso ha mais de vinte 
annos na Hollancla, perdeu para nós quasi todo o inte-
resse desde que nos foi possível consultar, além de ou-
tros, os textos da maior par1e dos documentos que cita, 
ás vezes sem haver tido occasião de estudai-os; e dos 
quae , bem como de varias relações impressas na pro-
pria Hollanch durante a guerra, bebemos, nas primitivas 
fo ntes, muitos mais esclarecimentos seguros do que os 
que no seu aliás resumido livro se encontram. 

Outros escriptos mais tivemos occasião ele ver, dos 
qoaes faremos menção quando 1ivermos de valer-nos de 
soa auctoridade ou de oppor-nos a ella. 

Já se vê que não nos faltaram elementos de mui 
pura origem para este trabalho; porém só pela con-
frontação mui meditada de varios cl'elles conseguimos · 
por vezes descortinar a verdade, extremando os factos 
dignos de fignrar na historia. Mais faeil nos houvera 
sido sem duvida reimprimir, ou ainda compilar, todos 
os livros, relações e documentos que citâmos, o qoe 
produziria pelo menos uns quinze volumes iguaes ao 
presente; mas tanto com o primeiro serviço, que poderá 
fazer qualquer typographo ou impressor, como com o 
da compilação, principalmente feita, como está em moela, 
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mudando só o principio e o fim elos doc.nmenlos c eutre~ 
ganclo o resto aos caixislas, sem ao menos copial-o por 
propria letra,- a historia elos trinta annos que ora 
ofTerecemos, ficaria quasi como estava, e sem nada ha-
ver adiantado á luz ela critica. Na volumosa collecção 
de reimpressos, bastavam as paginas ele Brito Freire e 
elo Castrioto, não commentadas, para confundir o leitor, 
e as de D. Manuel de Menezes, de Duarte ele Albuquer-
que e do Lucideno para esta fal-o; apresentando os fa-
ctos contradictoriamente, não fazendo extremar os mais 
importantes e ele maior alcance, ele muitas futilidades 
que, se acontecessem em noss0s dias, nem chegariam a 
figurar nos diarios .ou gazetas. D'est'artc o presente tra-
balho, longe de perder de valor, virá a adquirir mais, 
se algum dia semelhante collecção completa se chega a 
publicar, pois se destacará mais sensivelmente o criterio 
posto ele nossa parte para, em meio de provas mui con-
tradictorias, procurar altingir com a verdade. 

No rnethodo e fio ela exposição seguimos, como era 
natural, a ordem chronologica; mas não com excessivo 
servilismo, visto que nos propunhamos escreYer uma 
h isto r i a e não rn em o r i as c1 i a r i as, nem a n na e s. 
A.ttendemos, pois, principalmente ao nexo natural dos 
factos, tratando de evitar no seguimento ela narração sal-
tos escabrosos. 

A escola historica a que pertencemos, é, como já 
temos dito por vezes, estranha a essa demasiado senti-
mental que, pretendendo commover muito, chega a afas-
tar-se da propria verdade. Fizemos a esse respeito uma 
verdadeira profissão de fé quando, ajuizando na << His-
toria Geral» a elo illustre bahiano Rocha Pitta, dizíamos 



PUEF,\CIO XX Yli 

ser essa oLra « orn issa em factos essenciaes, desti1uida 
de criterio, c alheia a intenções elevadas de forrri ar ou 
de melhora!· o espiri to publi co nacional, fazendo avul-
tar, sem falt~r á Yerclacle, os nobres exem1Jlos dos ante-
passados, ,, -c acrcscentavamos que aquelle autor não 
recorrera « ús rn~i s pmas fontes da historia; e era mais 
imaginativo que pensador; mais poEf.l c admirador do 
bello que critico, vassal!o ela razão e escravo das provas 
autbenticas » 

O amor á verdade nos obrigará mais de uma vez a 
combater certas crenças ou i Ilusões, que já nos havia-
mos acostumado a respeitar. Aos que lamentem o ver 
dissipadas algumas d'essas illusões de ap regoados he-
roismos, rogârnos que creiam que os haveremos prece-
dido n'essas jeremiadas ; c pedimos se resignem ante a 
verdade dos factos, com tanta maior razão quando essa 
verdade) n'este mesmo livro, lhes proporcionará, em vez 
cl'cssas illusorias glorias, outras mais incontestaveis; 
sendo que não pequeno numero de pontos, em que havia 
du vielas, conseguimos deixar esclarecidos; não por nossos 
fracos talentos, mas pelos argumentos incontestaveis que 
resultam das provas que, mediante atmado estudo, con-
seguimos reunir. Os factos relativos á restauração, tanto 
do Maranhão, como de Pernambuco, a influencia incli-
recla ou direcla que n'elles teve a eórte, são apresenta-
dos sob nova luz ; e, em presença dos proprios documen-
tos, conseguimos esclarecer devidamente tudo quanto 
respeita aos meritos relativos entre Viclal e Fernandes 
Vieira, que a princip io haviamos apenas entrevisto como 
instinctivamente. Tambem descrevemos melhoi' as duas 
acções dos Gnararapes, graças ao conhecimento pessoal 
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do· campo de batalha, e á leitura hem comprciicndida, á 
vista elo terreno, das parLi cipações dos e!Jefcs; determi-
námos a vet·cladeira paragem onde se deu a acção das 
Tabocas, bem . como a dos dois arrayac~:\ chamados do 
Bom Jesus, etc. Pensámos realçar muito o interesse 
d'esta bistoria dando cabida em noss<1s p:1ginas ás dis-
cussões que seg~·am entre os chefes, de uma c ontra 
parte, depois ela insurreição do i 64:5, pelas quaes ·se 
recommenclam assim o govemador Anton io Telles, como 
André Vidal. Desistimos, porém, do empenho até Yêr se 
de muitos officios ele Viela!, que hoje só conhecemos pelas 
t.raelucções hollandezas, se encon I ram ainda os originaes. 

Esensado julgamos dizer que procurámos sempre 
fazer justiça a todos, sem cxccptuar os pmprios inva-
sores. Não escrevemos, é verdade, segundo se póclc aíé 
deprebeneler elo titulo cl'este trabalho, como escreveria um 
hollanclez; pela simples razão de que o não somos, e ele 
que não está em nós o mudar a nossa e·ssencia, nem 
deixar de ter patriotismo e de ter fé. Mas póde-s~ ter 
fé e ter pat1·iotismo, e ser-se justo com os proprios ini-
migos ;-ainda quando como tal considerassemos os que 
o eram da colonia nossa patria ha mais de dois seculos: 
e se ás vezes os designamos com esse nome, fazemol-o, 
não por falta de inclulgencia, mas unicamente por imi-
tar os que nos tem precedido, e para maior clareza e 
facilidade ela narração. 

Apartar-nos-hemos, porém, do exemplo cl'esses que 
nos precederam na parcimonia com qu~, em geral, men-
cionam os nomes elos chefes hollanclezes subalternos. Do 
sys tema, aliás mais justo, que seguimos, além de certo 

· nexo entre os servi ços que os mesmos indivíduos pres-
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{aram em par~gens mui differenLes, resalta o conheci-
mento de que os pt'incipaes in trumentos do domínio 
hollandez, desde iG30, não se estenderam além de certo 
circulo de individoos;-da mesma sorte que succedeu 
en tre os nossos que lhes resistiram. 

A respeito de uns, como de outros, procuraremos, 
sempre que nos seja possível, não emittir juizos, sem 
ou\rir ambas ~s partes; . convencidos de que é n'esta 
pontualidade que essencialmente consiste o preceito da 
imparcialidade imposto ao· que escrevem a hi storia pa-
tria, e n::io na ele narrar com incliiTerença, como descri-
dos. Procuraremos distinguir por meio de menções mais 
honrosas aos , que melhor serviram; não duvidando até 
ele mostrar cntlmsiasmo ante os actos tÍ1ais meritorios, 
nem indignação na presença das crueldades ou abjec-
ções. Considerando, porém, a menção honrosa pela bis-
toria, principalmente quando não con temporanea, uma 
recompensa mui superior áquellas que morrem com os 
indivíduos, como os poslos, títulos e condecorações, ti-
vemos o cuidado de a não prodigalisar, citando, como 
faz o chrunista donatario de Pernambuco, listas de nomes 
ele indivíduos só, v. gr . pela circumstancia ele haverem 
sido levados, por ordem superi or, ao combate, sem n'elle 
haverem praticado nenhum serviço relevante. Generali-
sar taes menções honrosas é contribuir a diminuir o 
valor ela recompensa, enfadando inutilmente o leitor. E 
essa é a razão porque nenhum historiador, antigo ou 
moderno, nos deixou o exemplo ele commemorar os no-
mes de todos os officiaes, e menos ainda os elos soldados 
que entraram nas acções. -Usando-se com parcimonia 
cl'essas menções honrosas, podem tornar-se · ellas uma 
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nova recompensa aos que bem serviram, ainda quando 
em vida houvessem recebido premios proporcionaes aos 
outros de identicos me ri tos; e com mais razão ainda 
poderão, até certo ponto, inclemnisar as injustiças fei-
tas, igualmente em vida, principalmente áq uelles, cujos 
maiores meritos e mais precioso legado de serviços ou 
de idéas fecundas, a bem ela posteridade) em vez de 
publicamente reconhecidos pelas equivalentes recom-
pensas sociaes, ti verem sido, para elles, origem de in-
vejas e de preterições, a favor ele nulliclacles rasteiras e 
sem dignidade, , nem nobreza de sentimentos, nem inde-
pendencia de caracter ... Só sendo justa com o passado, 
póde em realidade á historia vir a ser mestra da v ida, 
servindo a todos, no presente, de estimulo ou de ameaça, 
e, para o futuro , ele guia e de faroL-Contra as injus-
tiças do passado reagirá sempre a posteridade, dizendo 
com João de Barros: «Maior deleitação temos na rela-
ção elos meritos dos homens a queq1 o mundo desam-
parou em seu galardão que n'aquclles que foram bem 
pagos d'elle. » 

Concluiremos dizendo que n'esta nova edição poze-
mos nos competentes logares muitas das notas que na 
primeira edição foram no fim; supprimimos outras, bem 
como todos os documentos que só ahi tiveram cabida, 
porque se achavam até então inéditos, e convinha dei-
xai-os a salvo, os quaes, public~dos uma vez, são ele 
menos importancia que outros que aproveitámos nos 
competentes logares, sem comludo os reproduzir inte-
gralmente. 

Por esta occasião agradecemos aos srs. redactores 
da Revolução de Setembro o artigo que ácerca d'cstc 
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livro deram e inseriram no seu n. 0 8:943, de i i de 
abril de 1872. 

Agradeço 1ambem. ao meu amigo Porto Alegre as 
linhas que me dirigiu em carta de 21 de junho ( 1872) 
dando os parabens pelo estylo da obra, que lhe pareceu 
«um primor litterario .. .. ... de uma clareza e elegancia 
classica, tal como a pede o tribunal da historia; » - · 

não sendo menos lisongeira outra carta que recebi do 
meu amigo Jorge Cesar de Figaniere, e que sinto não 
ter á mão para a citar com venia sua . 

• 
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POST FACI0 1 

Just:u11 ente no lllOIIl CBto cn1 que se n1 e annunciavá ele Lisboa o ha-
ver-se ahi terminado es ta edição, cujo original, consistindo em urn exem-
plar ua anterior com bastantes adu itamentos e retoques, fôra por mi111 
pessoa·Jm ente deixado na imprensa em julho de 1872, acrescentando. 
se-me até a circumstancia u·e estarem já os exemplares d'ell a brochados 
e a enc::l ixota1·-se a fim de serem expediuos para o Rip ele Janeiro, re-
cebi d'es ta ultima cidade, com data de 2(1, <.le março d'este anno, uma 
carta elo illuslr e editor elas Memorias do llfaranhiio, offerece ndo-me o 
2." vol. das mesmas rnemorias, e dizendo-me·: •No Prefacio digo alguma 
co usa em <.lefensa do Padre José ele Moraes e noto alguns equivo.:os que 
se encontram no seu helio trabalho Lutas elos Ilol/ande;:;es•. Esta de-
fensa do Padre j:lme ·h ;\\' ia sido pelo mesmo illustre editor annunciada, 
em carta de 30 de abril do anno passado (1873), com es tas consoladoras 
pa lavras : •No Prefacio <.lirci al gum as palavras em defensa do Padre, mas 
defendendo-o, guarclarbi para colll o amigo e distincto historiador toda 
a ueferencia. Nada de polemíca acre, não pretendo símilhante gloria 
desejo s6m enl e que a involuntaria injusti ça se repare•. ' 

Não se i ate que ·ponto haverá o i! lustre eLl itor consegui<.lo, peran.te o 
pubLico e a ilOsterida rle, es te seu louvavel proposito. De mim sei dizer 
qu e depois el e haver li do e es tudaLIO co m toda attenção o seu Prefacio, 
c ele haver a.Llmiracl o de novo o espi ri to inves ti gador c atilado criteri o 
L[Lte C\1 já 11 18 reconhecia nos assumptos da histori a patria, e com parti· 
cul aricl acle nos que se referem ao seu, hoje ex lincto, Estado do llfm·a-
nhiio, niio fiqu ei formando do Padre co mo escriptor, c.onceito differente 
do que cl 'c lle !'azia, e fi ca enunciado na pag. xxm do Prefacio à' esta nova 
cdi r;ão; apoiand o- me alias na confissão in genua do mesmo jesuita, que · 
havendo escripto em 1759, recorrendo a. Bcrredo como principal fonte, 
não podr, segundo as leis do cri teria hi stori co, para factos occorridos 
mais de um seculo antes, merecer mais fé do que os documentos con-
temporaneos que ell e não teve a fortuna de conhecer e de ê ompulsar. 

Nem o facto, allegado pelo habil editor de se encontrarem n'essas 
paginas expressões em apoi o el os argum entos que apresentei, provando 

1 Pa 1'a ser encadernado depois do Prefac io d1esta 2.a e dição da }Jisloria das 
Luta<1, co m a rr un.l scr;i dist ri buído; tirando-se m aior núm ero de exemplares pnra 
os que pretendam reunil -o Laml>c m ás Jfemol'ias elo ~~ fa ·1 =anhci.o . 
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em coliJO era o Ri o Granúe úo X orle, e não Pcrnaml;uco, nem o Ccarü, 
a pal.ria elo heroe putigiano, seria c~ paz de II IC fazer torcer o juizo que, 
sem a menor paixão d'elle sempre fiz, conforme adiante cx pli c,n ei. 

Em todo caso, agradecendo ao di gno euitor a phr~ ses cortczt'S com 
que me honra, darei mais uma prova tla muil;~. consideração que tenho 
pelo meu am igo senador Candido Mendes de Almei,Ja, pas~ando cl e~d e 

já a defender-m e de algumas de suas Ct'nsuras, agr::ulecemlo-lhe outra 
-vez aqui, como já o fiz por carla, o zelo que lllostra em ver mais aper-
feiçoada uma obra em que puz lanto tli sve lo. 

Muito enganado es tá o illuslre senador quamlo imagina (j UC a cir-
cumstancia de ser jesuila o Padre Mor~ es, poude influir para que fossem 
menos imparciars os meus juizos, só ponJue mio aceito se n1 exmne lo-
tias as apologias dos altos feitos tia ordem lacs como narram os seus fi-
lhos, que até pelos preceitos tia l\[onit~, tem o dever s~gr~d o de exa lçar 
a corporação. O hi storiador que, sem criterio, repeli sse lotlos esses en-
comios é fJUe seria pelo publico declarado de susprilo, consid erando-o 
fili ado na mesma ordem. SoLre es te pon lo, poré1n, julgo escusado dis. 
sertar muito, quando encontro de accordo comigo o nobre senador, cu. 
jas proprias palav ras passo a lranscrever dn png. JX do seu Prefacio: 

·Os achaques de hi storiadores membros das ordens religiosas são os 
mesmos; todos escreven1 tentlo em v i ~ ta o mereeimento ou a gloria da 
sua corporação, uns com mais moderação, proLitlade e critica, outros 
com menos. D'estes defeitos tambe111 partilham lodos os ho111Cns que se 
ali sta111 em qualquer parcia lidade polilica li ltcraria ou religiosa; não são 
exclusivos os jesuítas. Temos todos obl'i,l]a,·iio de descriminar o joio do 
trigo, c de fazer justi ça a rruem merece, apreciando os factos e acçües co 11W 
elles silo, ele.• 

Ora o Padre Jose tle Moraes escreve nada 111 enos tio que uJJJa • His-
toria da Companhia de Jesus no ll!aranhiio e Pani•. Devia ou não escre-
ver como Lom e fiel jesuíta que era~ Por ven tura podem ser a~.:c usados 
de parciaes contra a Companhia os escriplores profanos, c não li gados 
a ella por nenhuns juramen tos, que, segundo lhes dicJe a consciencia, 
procurem •apreciar os factos como el/es süo? Será isto falla de impar .. ia-
liadaclc? Ou não andaria an tes verdadei ra p~rcialidade jesuítica no se-
guil-os e111 tudo ~ DisseiJI OS d'esse escl'lptor apenas o pouco que necessita-
vamos com referencia ao curto perí odo ele tlois annos e Ires mezes em 
que o consu ltamos. Provocados porém agora pelo severo magnate ma-
ranhcnse, censurando-nos de injustos e parciaes, Yamos tratar de emit-
Lir ácerca da obra d'este Padre um juizo mais completo. Reconhecemos 
que, sem os empolamentos de Benedo, ali ás mais instruido, mais noti-
cioso e mais exaclo, escrevin ellc com elegancia e amenidade; e n'este 
sentido até nos co1nprazemos em o ler como um a nove ll a; inas clest.l e 
que o es tudámos, advertimos n'cll e a falta de muitos dotes como histo-
riographo. Conhecia mui pouco ela historia geral da America, pelo que 
chega a commelter erros chronologicos lão crassos corno os em que en- · 
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Yol\·e os .nomr.s tl e Vice nll: Annes Pin zon (CkunanJ o-lhc, pa g. 19, Esle-
vam) c de Luiz tlc Mello da Silva t ; e parece não ter consultado, para 
colllpor a sua obra, além dos livros ji impressos acerca do l\laranhão, in· 
cluindo a rcb çfío de Simão Esl:tcio, 111ais documentos, com a.l gmn a rara 
cxcepção, qu e os dos arch ivos dá su:t ordem, nem ntais informações ver· 
bacs que as dos flli auos n'e ll a. ])'aqui lhe resultaram uois grandes de. 
feitos : o de não po.ter quasi ver seniio pelo prisma da parcialidauc dos 
seus, e o de romancear, piamen te entbora , os assumplos, a fim de ador· 
nar c embellezar n. nn.rraç;ío, para a qual, •sobejando-lhe n. noticia con· 
cisa dos factos, lh e {alta1·an~ as ci!'Cwnstancias cl' elles•, segundo suas 
proprias ex pressões. S<io rsses pequ enos romances, em que o pilhâmos, 
perdoe-se-nos a vulgaridade da ex pressão, graças á maior cópia de do· 
cum entos que v5o apparecendo, parn. con tradizer aulhenli ca.menle mui-
tos improvisos e variaçues de ·sua' bna, que JÍrincipalm ente em nós con· 
t:-ibuiram c contribui rão em outros no futuro·, a diminuir a fé n'elle, 
como escrupul oso cltronisla; n5o nos sendo possível sempre distinguir 
o que é seu romance do que é hi storia; de JIIOUO que, com rams exce· 
pções, poderá o seu texto servir para apoiar algunt facto, 1nas não para 
firmai-o sem nwis exam e . Ch ama r-lhe historiauor, só porque escreveu 
uu:ta lli storia , é dar a essa palarra um a ·accepção di!ferente da que a ella 
hoje se li ga, envolvendo a. idéa de que o escri ptor possue mais vasta e 
Yariada instrucção 2, tra\o do grande mundo, con hecimento da pohtica, 
do governo e administração elos povos, etc. Gomo simples chronista te-
ria muito mais mcrito se houvesse mostraçlo Jllaiores escrupulos e sobrie· 
dacle nas narra ções, limitando-se ao que clesse JH de si os docum entos e ' 
cingindo-se quanto possível a cll es. A sua relação da exped ição do capi· 
tão·nJór Pero Coelh o é. toda uma fa lsa novella, inventada até sem accordo 
com os dados escaços, mas mais certos, de Diogo de Campos e de Berredo. 
Nem Martim Soares foi nunca ao Cea rá de capi tão·mór, nem partiu re· 
vestido de auctoridade superi or em quanto l ~ permaneceu o infeliz Pero 
Coelho, t.:ujo ca racter, ainda em cima das suas desgraças, e menos justa 
e menos caridosamente enn egrecido pelo reli gioso escriptor, que o manda 
até em fen os para o Limoei!·o de Lisboa; quando hoje sabemos que o 
cu lpado de tu do foi o feroz Soromenho, que veio a ser por seu's r.rimes 
casti gado: 

Parcia liuadc de !l1inha parte contra o pobre Padre Mo.racs f Que não 
é hi storiador, nem chron ista, e nJ cnos ainda chronisla·historiador l 

Jesuíta s foram .t;tmbcm Joiio de Aspilcucta, cuja nanativa publicá· 
mos, por nós lrauuzida, em um a nota do Lo tomo da Historia Geral, e 
tambc1n os Padres Manuel da Nobrt>g:1, FemiTo Carcl im, e outros, cujas 

1 A rc~pcito do al.Hmrclo rcanltantc de ~uppor·sc a. expedição rlc Luiz de Mello 
ant erior á dos fl lhoti de João de Barroti , poclem YCI'· :SC os nwi l ogi~ms a rg ument os 
de Jaboatão r reamb. Dig . JV. , Est. X\"JJ I , lll () 20.3. 

~ Veja-se o que j3. a este respeito opinãmos l!a viut c e tautor~ anuos, na Re-
vista elo I nstituto , tom xur, pag. :100. 
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asserções ingenuas; a.~crca tlu fados rrn quP fornrn tcs lirnunlws de vista, 
tem siuo por nós aceitas sem nenhumas observa\iqes nem reservas. 

No se u excessivo empenho de 111 e ueclarnr parcial con tra o jesuila 
o mui illuslrado censor até se esqueceu tlu que fôra eu quem dér:t ao 
publico á pÍ·irneira noticia ela exislencia tlo rnanusci·i:->lo do Patlre, e de 
que elle proprio censor, então deputado, assim o havia escripto e111 18:>1 , 
cpmo abaixo se verá. 

•Quem revelou ao publico (tliz porém agora o nobre rnagna"te Yita-
licio na pag. m do seu Prefaci o) a existencia do precioso manuscripto 
foi o illustr:ado auctor do Catalogo dos manuscriptos da bibli olheca de 
Evora, o conselheiro I Joaquim ~Ie li odoro da Cnnli a Ri vara, interessante 
publicação impressa em ·18JÜ•. _ 

· A verdade é, que já doze a rmo~ antes de impri m.ir-se esse catalogo, 
na observação G (pag 101) das Reflexüe~ C1·iticas, que ern :1838 c.ffereci 
á Academia Real uas Sciencias de Lisboa , e que ~li a fez ir11prir11ir no 
corpo das suas Mem0rias ern 1839, tinha eu dado noticia da ex istenci:\ 
d'aquelle manuscripto 'e da de muitos outros ácerca do Braz i! ·; ue modo 
que esse meu traualho, resuscitan clo o no111 e perdi do de Gabriel Soa res 
o apontando os muitos erros da 1.• ed ição feita crn ·182i:i, foi por algurn 
tempo considerado como uma especie de promptuario de subsidias bi -
bliograpbicos ácerca da nossa hi stori a e geographia, que (conforlil e eu 
me havia proposto, segundo ge vê Lla ·pa g. HJ de bastante an)\ ilio ba 
sido a muitos dos cstuuiosos r1uc comcçaralll a occupar-se das nossas 
cousas. 

O excell enle cata logo do ur. Ri vara, impresso em ·18:>0 esteve armos 
empalado na Imprensa Nacional de Lisboa, se rn , acerca de ser sub rnet· 
lido á venda publica, ser tomada a n1 cno r resolução; de r\10do que, nern 
consegui havei-o no Rio Lle Janeiro ~té . Jins ele novembro de 18J I, sa-
hendÇl que fôra impresso e sendo am igo do auctor, com quem ainda hoje 
rne corTespondo, ucrn Uio pouco em fins d'rsse anno, passando por 
aquella capital, do iLln para Madrid. 

O proprio magnate ruaranltense, em 1851 , longe Lle citar esse cala·· 
logo, na sua erudita memoria O Tury·1issú, escripla antes de eu haver 
incorrido na uesgraça do censurar a oura do seu Padre, admillia que 
fôra um escri plo meu quo lhe déra a noti cia Ll 'esse nranuscripto ácerc.a 
uo Maranhão, como resulta das seguintes linhas suas, quo transcrevo fiel· 
111ente da pag. xr do opuscu lo citado: 

•Consta· nos pela leitum de uma Memor"ia (não podia senão referir·se 
:is Reflexües Criticas) do distincto (transcrcro, como já antes fjz, este 
epiteto de corlezia, para copiar oxaclamente) littera to brazileiro Fran-
cisco Adolpho de Varnhagen, que nas bibliothecas da Ajuda e Evom, 
em Portugal, existem sobre o Maranhão os seguintes rnanuscriptos, que 
muito conviria que fossem impréssos e publi cados: 

1 Então ainda. sem esse titulo, que no Prefacio lllc é conferido excepcional· 
mente. 
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• Co/onia 1 Porl1191te;;a2, dividi tla em 3 partrs ... É cscripla por .J oão 

de Sousa Ferreira 3. 

• Noticia dor 4 illaranhense, anonymo. 
q;:;i" ·1-Iisloria da Companhia de Jr•sus na Provincia do ilfaranhiio e 

Pará, pelo Padre José de Moraes, co1n a data ele ·1759•. 

Dadas estas ex pli caçües :iccrca dos dois pontos capitaes preliminares 
f' lll defe.nsa do Padre pelo nob re scl1a<lor, res ta-me attender a algumas 
das censuras qne me faz,- parte :t on1i ssõrs j:i por •mim advertidas no 
original deixado rm julho de 1872 para es ta edi_ção, que na fi. 20.• se 
a.~hava l' rn 23 de agosto do ann o passado, segundo se vê da ca l'!a que 
vae no fim diri gida ao sr. Van den Bergh,- parte a pormenores de in. 
teresse loc:tl e topographico, qu e em geral desviei do texto para notas, 
e parte fin al111 enle a alguns outros pontos estranhos a es ta his loria, em 
que o erudito censor, •posto qn e in voluntariamente, se aparta da justiça 
e lambem da eqniuad t~ ... e nem sempre com proveito da exactidão his, 
lo ri ca• . . _ 

N'o IIUIII Cro dt'ts pr imeiros, citarei os apontamentos que se notarão 
na. pa g. 251, texto e nota, :t rt'speito uo crue se passou no Ceará. em 
16í/!; tlevemlo :H:.reseentar que não foi o tex to de fr. Domingos Tei· 
xeira que 111e deu :ll'gwncnto para escreve r que os capitulados no Ma· 
ranli:io (p ~ l n lll enos a maior pa rtP) voltara1n a Pernambuco, e não foram 
primeiro ás Antilhas; poll enllu entretan to assegu rar que tive para 'isso 
rasões que rn e co nvencer:un, bem que as não. apon tei, e qu e espero tor-
nar a enconlr:tr ; se nd o cer to que nenhum i'nte resse me assiste a que se 
aceite ou n<io essa opini:lo. O rTtcs: ti O di go :icer c:~: da-opinião que ernitti, 
afastando-mo d ~ B ~ rredt), ue ser Aulonio l\foniz propri etario de tnais de 
um engenh o. 
· Na vida que tenho lcv:Hio, mULlan<lo tantas vezes de residencia, de 

paizes, até de continente, ne111 st' ruprr tenh o pod ido ter nos mct!S papeis 
c apontamentos :t ord e111 q1 tc dcst>j:i ra. Os ori ginaes, aliás pouco bem es-
criplos, uula vez dauos á i1nprensa, para n<io amontoar papeis, siTo logo 
inu.lilisados ; c :is Vt'Zt's,.entn• tan tos fac tos, nflo n1e é possi1•el conservar 
tuuo ua memoria. 

Muitos ou tros factos telllio conseg uido ap urar, no largo curso tl e perto 
de quarenta annos, a t'l'speito dos quaes se hoje me pedissem as provas, 
eu n:io saberia dal-as, ne111 indi ca r o processo mental seguido no meu 
achado. E sc111 ir rn <Üs longe : citarei tl ois, admittitlos co mpl etamente 
pelo meu dou lo cP nsor no SCII propri o Prefa cio:- o de ser Diogo de 

1 Nt1 or igi ual escripto co1p (lois ll. 
<.: l~sta. ob1·a, qnc hoje o distinclo rcnsor mclhO I' conhece, era annnn ciaUa 

po r mim ('amo prop ri:1. , e não de nenhuma. Lia s Uibliothccas mc ncionâda~ (Vrj n-se 
Re..fle-rõcs Criticas, pag. 13\ . 

" Iuexacto. Eu declarei que e ra de João fl c l\loura. 
l Tn.mbem inexacto. Eu cscrc ,·cra (pa.g. 101) KOTIC JAnt O. 
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Campos Moreno o nuclor do li vro Rasílo do Estado do Bra::;il, no .que só 
atinei, se é que atinei, depois de o ter atlribuido a dois o'utros indiví-
duos; e o de ser o Padre Jeronymo Machado, o auctor da Jornada e 
Conquista da Parahiba .. 

Outro ponto já por mi 111 tom ado em considera ção, desde •18í2, para 
esta 2. ~ euição, diz respeito ao paulista Manuel de Moraes. Ao imprin1ir, 
em 181>7, o 2.0 volume tia Historia Geral, havia eu, na pag. 42, tendo 
presentes as listas authellti cas d.os senteneiatl os nos autos de fé de Lis-
boa , escripto que essr. auctor, queimado em es ta tua 11 0 auto de 6 de , 
abri l de -1612, fôra no de 15 ué .dezembro de -1649, •condemnado a ha· 
bito perpetuo, sem -re1nissão. com fogos, e suspenso para se mpre tlas or· 
dens •. Mas .ao escrever a lfisto1·ia das Lutas, em Joga r· de ter itlo con-
wltar-m.e, tendo por ventura mais á mão o 6.0 n )lulll e do Diccionario 
do sr. Innocencio, impresso Pin 1860, fazen.do todo o conceito da exa-
clid;1o e genio eserupuloso J 'cs te escriplor, transcrevi elo seu texto os 
dados qqe necessitava, imaginando que seriam OS mesmos que eu pubJj. 
cár;t tres annos antes ; rna s não Útrdei a -conhecer .o engano c a rectifi-
cal-o nu exemplar destin ado aos retoques, e que serviu de original a es ta 
edição, !1<10 podendo agora citar a pagina, por não ter recebido d'ella 
exemplares de todas as folhas, aliás já 1mpressa; ha mezes. Chamei a 
este padre calhequisador elo Camarão cingind o-me á autoridade de Duarte 
J'Aibuquerqu e, que d-iz positivamente que •os Indios ch1s aldêas do Rio 
Grande (não unicamente os fronteiros tia PàraiJiba , con1o pretentl e o 
censor) ... estaYam· soh a dirPrção da Padre jesuít a Ma nu el el e Moraes. • 

Outro retoque mais encontrará o douto senador, n'es ta edi ção, em 
relaÇã;o com as suas censuras; e rsse foi até feito depois de impressa ·a 
folha.· Consiste na eliminação ,da Teferencia ::is ct' rimonias reli giosas do 
Camarão ern 1612. Com tal elinrinação cl esa.ppaJ•ec:eu de totlo a descon-
nexidade de ·se fallar em Lapli sado em 1612, a par da conjectura. de 
poder haver sido efl'ectuado em i580; conj ectura que na L• edi ção me 
acud iu ao rever das provas e qu e deixei. de pór de a.cconlo eom o que 
fi cava impresso; para o que bas taria ter acrescentado que bem podia 
ter recebido, com a àgua ou abluç:1o, o nome e11l 1580, elfec.tuando 
de'pois, como ta1itas vezes se tem pratir.ado, com annos de clifl'erença, 
o baptisado solernne t com a admini stra ç:1o dos sa ntqs oleos, antes de 
casar•se. Na edição anterior, depois de haver dito que o heroe pu-
tigiano du;gára aos confins do Ceará, proseguia com as segu intes li -
nhas (que são as que se su pprimiram), em todo o caso alheia a esta his-
IOJ·ia. 

• ... . Onde hav ia já es tad o trinta e tantos annos antes (1612). acom-
panhando os. padres Diogo Nunes e Gaspar de Sampére, que ahi o ha-
viarn baplisad o c casado. , · 

1 O proprio Fernão Guerre iro, tratando (cnp. VI ) dos pitignares, favorece esta 
propabilidadc, quando d iz: cB como estes foram os pri meiros bapt ismos solemnes 
que n.'aqnelln te rra se fiz eram~ e tc. 
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A circumslancia de não cslnrcn1 ainda, em Hi80, colonisa tlas as mar· 

gens do Poti gy, patria ela fam ilia Po ty, não me pareceu imped imen to in· 
superavel contra a conject'l!ra tl e haver já antes o joven Camarão entrado 
no gremi o da civilasação ; -quer aga rrado por algu m carave llão da costa, 
q uer Ji bert:tdo do poder dos Ca ités, por occasião tla primeira occupação 
da Paraliiha em 1578, ele.- Suppondo que o Camarão, com a longevi· 
dade proverbial dos Ind io bem notada por Abbevi lle não morreu moço, 
e consta.11do-nos que ap rendêra o lati m, o que só far ia nas aulas sendo 
colullli m, não temos por inq)Ossivel que já es ti vesse com os nossos an· 
tes ele !580 ; e com 111 aior raz;Io quando, por occasião ela conquista do 
Rio GranLle, r ra já amigo de Manuel Mascaranhas e de Feliciano Coelho, 
aos quaes hospedou. 

Antes de passar a O Litro assu mpto, direi ain da aqui a respeito 'd'este 
algumas palavras. Aclmittindo o censor que havia sido em i 612 que os 
do is padrrs haviam es tado no Ceará (nilo nos se t;~ s confin s) e qne ahi 
hav ia.m ba plisaclo e casado o Çamarão, e asseg urando que sú elo pad re 
1\foraes sacára eu esta no ti c.ia (wmo é verdade, c n'ell e nào tornarei 
mais a fiar- me), não só prefere (pag. xx, nota 2) fazer conGorclar o c ond e• 
das linhas ciladas com a palarra • confins •, preferida á de c Ceará., 
nem que para ter ma is que cmsurar, o que não creio, como acrescenta 
(na pag xx1) que eu pretenuia c que o celebre inui gena pitiguar fosse 
baplisado e casado no Cea rá em 1580 e 110r aqnelles padres, qu e prova· 
velmente n'ess;t epocha náo teriam chegado ao 13 raz iL • 

Casado (o Camarão) en1 i 58U? No mesmo anno, a que, por· simp les 
conjectura, attribui a eu o seu nasci111ento? Porque tanto e111penho em 
me apresentar como t5o absu rdo? Para que, ainda. em cima de tantas 
censuras ten1 erarias CO!l lra a lllinha co nj ectura rio nascimento em 1580, 
leva ntar-se att\ UIH tal teslimunho? Es la falta de caridade, sr.m duvid a 
involun tar ia, para comigo, só foi exced ida, quando depo is de lranscre• 
ver Ull l JWri odo da 111in ha li istorin Geral do Bra::;il, contendo proposi· 
ções já todas por mim n~ge iladas, á cusla de investigações e e~lud o, 

começando pela concernente :i verd adeira palria do heroe piliguar, acres· 
centou o nobre ma.gnate, como por sua conta, o segu inte, sem mais ex· 
plicações: 

c Todas estas asserções são inexaclas. • 

Longe 1l e usa r de rrprrsa lias c de fazer cas lell os no ar a respeito 
de uma si1nilha.nle tleswnnexidade que L' ll conlro no 2.• vo l. das Mem.o· 
1·ias do Maranhüo, 111 e lilnilarci a aponlal·a ao esmerad o auctor do Atlas 
Geographico do Bra;:;i /, pre111i auo na Exposiç:io Universal cl'esta cidade. 
Diz, em nota, na pag. 42 que o ri o GiniJlapo, affiuente do Amazonas, 
citado por Ben lo Mac.iel, é: 

, Hoje o rio Parü, em cuj a foz se acha situada Almeiri m.'• 
E logo adiante, lralando tio rncs lllo ri o GinipaJJO, citado pm· Acuiia, 

põe cs la nola : 
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• Hoje denomina-se D<1ca rapy. • 
Ora, 9 proprio douto censor, no seu mnppa do Parti., di stin gue o 

Parú. do Uacm·apy, perto elo qual colloca o an ti go forte do Deste?To ; 
faz endo crer que coex istiu com o de Parú ou Almeirirn , crcarlo depois, 
segu ndo o censor, em outra nota, i custa do seu visinlio de. m~is acima. 
A este respeito rn e limitarei a reportar-me ao que di go na pequena nota 
9.• á obra do OHviclor grral Mau ri cio de Ileriarle ('1662), de que fui rdi-
lor, pag. 7 5. · 

Passarei agora a occupaNnc de va1·ios porm enores e inci.dentes rela-
tivos á chroni.;a !o.;a l da cidade do Maranhão, a respeito dos quaes o 
erudito censor emitte opin iões dill"crcntes das que foram por mim indi -
cadas; tenclo·o eu feito, pela maior parte em notas, jusl:tm ente por se· 
rem de 1nenos imporlancia e abrigar ácerca d'ellas minhas duvid as. 

Seja a prilll eira a resprr.tiva ao nome do official escoce::;, que foi 
morto na cilada de que tratamos na pag. 250 d'es ta edi ção. Sustenta o 
di gno censor que esse nome, que o co nde da Erice ir~ , Berreclo e com 
elles o seu Padre Moraes, cscre1·cram Sanda!im, deve-se dizer Sanclelin, 
como já assegurára em 1860, na nota da pag. 160 ~o Padre Moraes, 
allegand o agora r~0 111 0 unica raz:to o lw I'Cr na I-lo I I anda ~ inda hoje este 
appellido. Mas se o oflicial era es trangeiro,- escocez,- segundo diz o 
conde da Ericeira, quasi contemporaneo, c que fo i o prim eiro a nos 
transmittir tal nome, se no i\'Ia r:wh :Io lllOI'I'CII, provavelnicnte joven e 
celibatario, co mo eram de orclinario todos ésscs acl vcnt1cios assa lariados, 
se os seus parentes, s~ os linha , es tari an 1 na Escocia, cerno é qne o con-
selheiro Sandelin Lle hoje na I-Iol!ancb. oriundo talvez dos anti gos San-
clelins da Jtrtlia, Ll cve infallivelnnn lc julgar-se da es tirpe do escoce::; que 
deixou até apropria pelle 110 Ma1-.1nh:Io '? E isto só porque o se u appel-
Jido Scmde!in se parece com o Sandalim, de que nos lrans nliltiram no-
ticia os anti gos escriptores'l A liberdade, sem fundam ento, tomada para 
a emenda podéra comparar-se i do qu e vend ó escrip to o appelliclo 
Vanhayen (que existe}, c n:lo conh ece nd o outro parecido mais que a 
meu, pozesse em nota: 

• O verdadeiro nome d'l's le indi viduo é Var nhagen • (corn 1·). Ora, 
s:Io familias mui di stinctas, e de mui difTercnte 01i ge 1n (hollandeza 
a-quella ), apesar Ll e haver nos nomes :t difl"L•ren0a de Ultl a só leltra. 

Em todo o caso, resp"item-se Li e1·1cl:unente os cscrupul os de conscien· 
cia dos que os tenltam, ainda n'cs te in signifi canti ss im o ~ssumpto, dei-
xando fóra do texto essé nome, quand o os de tantos outros nfw foram 
menci onados, e quand o, os de n:lo pouéos ant.lavam errados, e só agora , 
em presença dos documentos co ntemporan eos, aprend emos a escrevel-os. 

Não nos deve mos por~m admirar da facilidade com que o respeita-
veí censor se aventura a dar como verdades assentadas opin iões suas um 
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tanto temera rías, quando o veruos sustentar que o cl1efe Ouirapiue com 
quE', segundo Abbevillc, contava em 159Y, o capitão H.iffault, devia ser 
o proprio Páu Seco da Paraliiba, já éntão seguramente ·nosso am igo; e 
isto só porque o mesmo Abl.Jeville traduz o Ouirrrpiue por A1·bre Sec; 
co.rno, se ain da quando a traLlução fosse exacta, o que nflo sabemos, niio 
poclE·ssc haver ern todo o Brnzi l muitos Páos secos. E o rn esn10 dizemos 
ácerca do Zorobabé. Quer o censor que !leva ser Jw·ubabú. E porque ra-
zão? E por que não Çoroc-bébé? Ou antes Serouéuél, como o de Tapui-
tapera, de que trata Abbev ill e, por ven tura do mesmo nome, em prova 
'de que hal'i a mais Ma rias na terra •, onrle tambern hav ia outro ·Pira-
jiba (Piraiuu.a) . 

Quer o douto ~'iaran h ense que o a1nbito que occupararn os hollan-
dezes concentranuo-se na capi tal, fosse um pouco ma ior que o que assi-
gnamos na pag·. 250; qne o posto de An tonio Vaz fosse diiJerente do de 
Antonio (aliás Santo Antonio cÚ llfonrs), e que es te nome proviesse de 
algu m ni cho ou capella d~ Santo Anton io, Mouro. que ;di haveria. 
Ácerca cl 'rs tes incidentes nem sequer nos dar:emos ao trabalho de os 
ir de novo agom estudar e vcri licar ; não duvidando acreditar na exacti-
dão das averi guações locaes de juiz tão co mpeten te. Nã.o podemos porém, 
sem argumentos que co n1batam os nossos, co nformar-nos com as suas 
duviLl as 'áce r~a da influencia da metropolc para a rerolução, e das intel-
li gencias com os pernarulJucanos, ali ás comprovaLla pela cor r•:spondencia 
de Nassau e por Barl::eus, nern que os uo Pa rá trouxesseln artilhcria, 
apesa r de assim o cert i!i carem os hollandezcs, qu e estavam presentes, 
bem como ácerca do seu numero, só porq ue outra cousa disseram os 
escriptores portuguezes qu e escreveram depois, e na metr_opole. Tã.o 
pouco, nós que adm ittimos, d vista de uocurnentos authenl:icos, a inlluen-
cia do jesuita Lopo uo Conto na rendição Lia cid ade, podemos, sem mais 
exame, conct'uer a este jcsu ita a influencia para a restauração que lhe 
attribuem os cscriptores da ordem; não havendo tão pouco lido pre-
sentes tantos cer tificados sirnilhantes publi cados eu1 faror dos seus por 
Jaboatão, e saiJL'ndo como alguns certifi cados lambem em nossos dias 
se dão aos que os pedem, só para n<1o !icarem estes queixosos e hostis 
com o ser-lhes negauos, e não havendo conseguido ter a certeza de que 
'fosse authenti ca a certidão enconlrad;t e ingenuamente publicada, ianto 
tempo depois, pelo Padre Moraes, corno pas~aua por Antonio Teixeira 
de i\'Iell o; já qur, no decurso de nossas pesquizas, nã.o poucas de ta es 
certidões temos encontrado falsifi ca das, e até em urna doação de terras 
feita no su l a c•: rta corporac;;lo, reconhecemos ev identemente falsificada 
a assignatura de llfartim A[Jà11so de Sousa! 

Quanto ao nome de Jacob Evers, com·erlido pelo Padre Moraes em 
Joiio Lucas, o digno censor, depois de lia ver cap i'tul:ldo com esse engano 
do Padre na pag. 4,28, ainda v~i n procurar defendei-o na pag: LI do Pre-

1 Ha que advcrtit· qne nas edições de Abbev·illc e do P . I ves sempre se em· 
prega o u vognl p!u·a reprcsent!lr v consoante . 



fac io, cscriplo depois, c cltcga a suppor que esse ofi cial podcssc no Ma-
l'anhão ser co·1hecido pelos dois nomes. Mais natural expli cação lhe po-
démos fomecer em fai'Or do seu cliente, a quem não queremos senão 
bem. Em certa cscriptum de miTo d'aquelle tempo Jncob Evers potléra 
facilmente ter-se liLlo João Lucas. 

Dtlveruos aproveitar esta occasião para Llizcr que, ault'S da occupação 
hollandeza, o palacio dos governadores, e por conseguinte o de Bento 
Maciel, e1·a. dentro de uma fortaleza que eslava sobre a barra-· forta-
leza que foi prlos holl andt?zés desmantellada '· 

Passemos agora a considerar os topicos comprehPndidos na 3.• parte 
dos a que nos propozemos responller. 

Pretend e o ill us tre senador, meu criti co, que na designaç-ão Jo ann o 
da carta régia pela qual foi nomea do Antonio Teix.eira de Mello capitão 
do Pará, e que tlize111os (na pag. 256 d'esla edi çfto) haver siuo passnda 
em i65í, · ha visivel transtorno de algarismos, pois que em logar de 165!~ 
deverá ler-se 1645. • 

É · um novo arbitrio similhante ao de Santleljn. Para suppor, corno 
Berredo, Antonio Teixeira fa llecido em 1646, deveriamos lambem dar 
por suspeita a sentença de 12 de dezerubro, d'esse ·mesmo armo; contra 
elle, a qual prova que n'essa data vivia·; pois se houvesse fallecido, a sen-
tença ter-se-hia dado· con tra os seus hrrd eiros. Se não assistiu á posse 
do successor, em 7 de junho d'esse mencionado anno de 16i6, é por-
que estaria já no reino a defender-se do processo em que o haviam' mel-
tido, e que poderia servir de impedimento á nomeação régia que depois 
recebeu. Para maior toniinnação de que é do proprio armo de ·1654, (e 
não de i6í5, como diz o cri ti co que deverá ler-se) a carta régia de no-
meação (nunca fallámos em posse), aeba-se ella registada, entre as outras 
d'esse anno, depois elas tle 1653 e antes ti as de 1655. JJeve porém (na 
pag. 256 d'esta ediç:Io) ler-se i.• t.le.setembro ontle se diz- L• ele dezem-
bro-erro Lypographi co que escapou na Histo1·ia Geral, d'onde, sem 
novos exames, tomámos para a das Lutas a com petente nota. 

O illustre censor chega sccplicamente a duvidar que o conselheiro 
politico Pedro Bas do Maranhiio, que havi a sid o no111eado pela metro-
pole, e qúe de Pernarnvuco passou ao mesmo Maranhão, no proprio pos-
to, co m a expedi ção conquistadora, seja o co ll selhri1'o politico Pedro Bas 
(Petre Vaes, de Calado, co lll o seu adrniravel ta lento de escreYer errados 
os nomes hollandezes) membro do triullw irato fJU e succedeu a Nassáu. 
Os cargos para o Maranhão não r ieram nomeados da metropole, e mais 
natural nos parece qu e, perdido o Maranhf1o, ou um pouco antes, o con-
selheiro politico recolhesse ao svu pos to, do qual apenas sahira em com-
missão. Não é de granue momento' a dú vida de que tendo do Maranhão 
que ir ás Antilhas co m toda a guarn içrro que aba r1donou aquella cidade, 

1 Veja·se pag. 10 da DescrilJÇ<io do E slaclo (lo j)farcmlu7o, etc . , pelo ou vido r geral 
11lauricio de 1-Icriartc, em 1GG2, po1· nós publi <·ada es te rumo, p:tt•a \' ir a fazcl' pa.I'Lc 
do nosso A1·cllil:o Di]Jiomalico Brásiliense A·nt igo. 
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n:1o poderia estar tão depressa de rolla em Pema11Jimco. Pois quem disse 
que Pedro Bas foi ás Antilhas primeiro? Por qu fl não admittir antes a 
su:t irnmediata presença· e a do official Hendcrson em Pemambuco COliJO 
H li I argumento mais de que niio foram ás Antilhas? Por que n:ío suppor 
Jnesn1o CJLH! o consel li ciro Bas, que não era combatente, Jesde que ' ' iu 
qu e todo o governo se reduzia no militar da praça , não se houvesse an· 
t<'s retirado ·ao seu posto, em Pernan1buco, em um dos navios r1ue ti-
nham ido co m soccorros? 

Taes siio os factos, em relação co1n a I-!istoria das Lutas, a respeito 
dos quaes qn Priamos dar exp li cações ás dúvidas do noLre ma gnate VI-

talíci o. Em u1n novo traualbo nos occuparemos devidamente de varias 
outros pontos, incluinuo um, al iás alheio a es ta historia e ao Padre Mo-
ra es, c de pouca im portancia, em que o douto criti co, que tan tas vezes 
linha honrado a· minha fraca autoridade, não quiz fazel-o mais uma ' 'ez 
porque •nenhum ch1·onista o assegum. • 

Nenhum chronista? Pois quê? Não entr o cu lambem, bem que mí-
nimo - mas e'm todo ~aso hoje o decano dos investigadores ácerca dos 
factos da historia patria- no número dos da Terra de Santa ·Cruz ? Te-
ria a nossa historia feito· os progressos que hoje vemos ~e nos houves-
sem os atido sú aos velhos chron istas? Quantos rl'elles, começando ]Jelo 
suu Padre Moraes, a respei to de muitos f:tctos rezam o contrario do que 
hoje saLemos, só por havermos preferido recon er ás fontes em sua nas-
cença? Sem fallar de milhares de factos e circumstancias historicas des-
conhecidas dos anti gos cbronistas, até o proprio Southey, e hoj e apura-
dos, começando pelos relativos aos primitivos descobnmentos do nosso 
littoral por 1-lojedn (qn e fom os os primeiros a prova r ), Pinzon, Vespuc-
ci, Jnques, Antonio RibCJro, Mnrtim Affonso, Diogo Leite e outros, e 
a todos os do::e donatarios·c verJadeira extensão das suas capitan ias, gue 
sa biam on dizialll os nossos chronistas? 

Linütar-me- hei, porém, a um facto mui importante da l1istoria do 
ar-tua I imperio, e que muito deve inkressar ao nobre senador: -á crea-
ção (io primeiro lJispado no Brazil. O proprio illustrado senador se lem-
brará como, tratando da bulia para isso obtida, em presença da asserção 
dos chronistas, e tal vez com especialidade de Pizano (que annos depois 
veiu n citar ), chegti ra, elll 1852, na pa g. 203 do seu excellcnte traba-
lho l l Carolinn a dizer: 

·Sabemos que foi expedida no 1.0 de março de 1555, solJ o pontifi-
cado de S. S. P. Julio m, a instancias de El-Rei U. JofLO m, etc.• 

Mas quatorze annos depois, e1n 1866, á vista. dos documentos e sem 
ler surgido e111 seu auxilio o apparecimento de nenhum chronista ( an-
ti go) mndára de opinião (par tilha reserv,ada aos sabias), e dizia na pag. 529 
Ll o tomo r do seu Di1·eito Civil EcclP.siastico: 

·É curioso o que diz Pizarro, em suas lllenwrias, tomo vm, pag. 53 
(nota 51), confron tando a data da chegada do bispo do Braz i I com a da 
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bul ia da· crcação uo lJispado, que ti i::, st•·r do nnno de -I J55, por nüo tl'r 
nttenclido bem para a da la da bulia, li gando o quinto d~s kalendas mar-
tii (data do mez) con1 o qttinquages imo (.da la do armo); de modo qu L', 
sendo expedida esta bnlla em 26 t lle fevi·rciro de 15501, passo u, se-
gun clo Pizarro, a ser do L 0 t.ltJ 111 arço ele 155;),, 

Isto dizia o ilius t~·e senador er11 18GG, Jan c;~ndo sobre o pobre Pi-
l':arro loda a responsa bilidade crn que, com o seu •sabemos• de -! 852, 
já tinha tornado a si algn rna part r! . 

Essa bu li a linha sido por primeira vrz impressa no principio Ll'este 
seculo ( 1806 c 1808) no fim de um folh eto ( Rrf-itt açüo, etc., do ur. Di a-
nisio Miguel Leitão) qu e, apesa r ele t<' r- se ftlito em duas edições, teve 
pouguissima circulação, c niio admira que o douto senador· não o tiYessc 
visto em 1852, quando, havendo nós es tado tantos annos em Lisboa , 
onde elle se imprimiu, sõ conseguim os have i-o ern ·J 855; indo logo de-
pois conferir o texto im presso córn o original que se_guanla-no Real Ar-
chi vo d'a.que l l~ C<lpila!, c apressando-nos a dar ele tud o conta na pag. 487 
do supplemento (ao tomo I el a nossa Elisto1·ia Geral do Hra::;il ) di stri-
huirlo, ern 1857, com o 11 tomo d'cll a. Ahi dissemos: 

• Ver ifi cán ros es tn data pelu 'Ori ginal da. bulia (Ton'e do Tonrbo, ar-
mai-i o 12. 111. 31, m. 1) qu e e Anno millcsinw qningcntesimo Quinto 
Kal. .ilfartii, etc., o que pelos autores que seguimos antes Ir a via sido lido 
:Lo ele rnarço de -1 555, sendo que o- Quinto- co:n leltra maiuscula re-
presenta o cl i l'C . 

Isto publicámos em 1857, nove arl!los nntes que o douto cznsor, 
nas pag. 52 i e '529 do I vol. do seu mencionado Direito Ci·vil Eeclesia.s-
tico, desse con ta do seu achado, que lambem linha sido meu, um pou co 
antes. 

Pizarro, que não visitou a Torre uo l'ornbo, s0 pomle ter titlo con il e-
cimento da bulia pelo texto irn press , o qual, bem que no titulo se di ga 
de i550, na data nem o qttinlo es t ~l co rn maiuscula, ncrn é rr·ecedid o 
de virgula, ele maneira que acaso chegaria a julgar que no titulo e que 
fôra commetlido o engano. 

O certo porém é que tnmbem se deve considerar errauo o anno 
de 1550, e que no de 155 1 é que a bulia foi exiJedilla. Passo a pro-
val-o. , 

A buli a se diz de 25 (não 28, nem 26, como, por erro typographiw 
se lê nas pag. 52 1 e .529 do lJiTeito Civil Ecclesia.stico el o censor) de feve-
reiro, e passada no • ~egundo anno • do pontifi cado ele Julio m. Havendo 
este rara ~ id o eleito crn 8 de fevereiro de 1550 3, o dia 25 de fevereiro 
de 15J -1 veiu a ser arenas o 18:' 1lo nnn o seg unuo do pontifi cado: I-Ia por 
ventu m no•texlo da Lulla rna nil'esto engano no ar111o da eta, on no do 

1 Aliús 25 . 
~ Ali:is 155 17 como all!antc proYo . 
s A1·t. ele vérijieT les clales (edição de 181R), vol. 1II, pag. 4~3; Bullario de 

Cocq1telincs (Roma 17·15), tomo rv , p·artc r, pag. 258. 
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pontilicn do"? Tal enga no seria 11 1n is fnc il tl e tO IIl llll' ller-sc nn era, altamlo 
o nmanu ensc n pa larr:L Jll'i mo, do q11 C convertendo no ann o do pontifi-
r.nrlo o 7n·ilno Plll secundo; li) as n:io li ouve tal cnrra no. Contado moi' e 
jlol'cntino, sPgunu o o CJIWI ~ys te 111 a, ainda em _r igor temp o depois I, o 
<1 1111 0 tl e Hi5 l sú devia CO III C'Ç:I r a COJTPr ll t•sdc 25 de 111 arço. E n1 todo 
caso o se r <'S lc o anno, se co nfin11 a pela dat a da s in stru cçücs cnv inllas 
ao c: nLaix ndor C' lll l\o1na Baltlinsn r d ~.: Fnria Clll 31 de .fuih o de 1550, 
de qne tc1nos copin, c cuja 1ni n11t a SÚ II IC IIte havi :IIII OS ri sto c suppunha-
III OS uever co rrespond er ao a11 110 anteri or ~lO que se attr ibu ia á bulia. 
A lén1 d'isso, no alv~ni de 16 de sctc11dJro de 1551 se diz que o bi spo 
•Om vac• para a stta diot:t' Sl', ondo• , a darmos credito/a um docu111 ento 
citado por J. P. Hibeiro, haYia chPga do l' 111 fi11 s de outu bro. 

Por lllll :l arg111 11 entaç:io annl oga, e Sl'lll LJII C o assegul'e nenlmm clwo-
nista, nem h a v er - ~e rncontrado algum al farrnbio, 111 as sómente pela nossa 
perseverança 110 estu~l o c o devid o criterio, tl' mos hoje a. respeito de 
OU tro pont o illl j) Ortantt',- :1. dnta da annex aç;io á eoroa do mestrado 
das Ires ordens, opin iões di Jl'e r l' ntrs de antes e das que se ~ c h a m con-
s i g n ~ d as no Direito Civil E cclcsiastico do nobre se nad or, qur, no se u 
indice n declara de 29 de tlezr1nbro de 1550, c na. trmlucção ~ nti ga 

(pa g. q,28) que rej1rOt1Uz, Se ll\ O III PII Or CO III II ICB!O, a de !1 de janeiro(!) 
dG J 55 1. 1 ;- l_1 i11·endo a bulia sido cll'ectiva111 Cnte passada em 30 de 
rl eze111bro d'es te ulti1no a11110, segu.Ju!o do pontificado de Juli o m, como 
n'ella se ,diz. 

Aqui es t:io pois dois f.1clos bem notaveis (c de 1na xirn u interesse 
para. o nobre senador), as datas de duas buli as II IUi i1n portantes em que 
a venl ade deixou ue ser revelaua po r chron is ta~ .anti gos, foi até des-
attenrli cl:L e111 doc um entos offi ciaes, c sú veiu a sr r res tanrada pelo cri-
teria historico, em conforn1id adc co 111 o qual alnrrnamos haver l'S lado o 
Camarão na Bahia ern 1603, sa bendo que r ouco depois se distin guiu na 
pacifi caç5o dos palma res do Itapicurú, dcYid a exclusivame nte aos piti-
guares idos d::t Bahia, co rn 'o Zorobabc. 

Por6111 o proprio douto ce nsor que nega a rxistencia uc u1n fac to só 
porque nenftn ll! t fti'01l ista O assegura, parece f]Uerer tr r O di reito ue 
va ler-se d'essa on1i ss<iO tle parte d'aqucllcs de cuj os textos cllc te11 1 
co nh ecimento, para es tabe lece r arbitrari anJcnte a n:io ex istencia de ou-
tros que, por doC UIII 0 11 lo~ que ell c t:nsualmcnte ainda. n;ío conhece, sabe-
mos hoje que livera111 Joga r. Ass im chega, mui c1nphati ca1nente, a asse-
gurar qu e : 

•: . . . Nenl1urn Pitignar voltou da Bahia ao Ri o Grande, inclusive 
o cacique mais no lave-I,- o Zorobabé.• 

E volta logo a repeti r que o levaram para a Bahia na expedi ção de 
1603, 

1 J. P. Ribe iro, Diss . Cln·on. e 01·it., tomo n , pag. 190. 
~ O -mini~ tro José de Sea.b ra aceitou esta falsa. data no preambulo ela. le i de 

lD de junho de 1789. 
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• .... ue onuc 1\Ull C:\. !llais Yo]lou I , 

Pois saiba. o iliLlS lre critico qlie ta11 Ibe 11 1 o Zorobabti Yoltou, c com 
(• ]l e outros pitiguares, o q11 e Jeixo para. melh or occnsião, lillritando-
rne aqu i a tratar só do qu e rrspr il a a c'sc para mi11 1 syrnpa thico per-
sonagem, tão merecedor de dar assu !!rpto a um palrioti co drama _b ra zi-
Jciro. 

Depois de haver prr, lado iii·Iporlan tcs _sc rviç()s s uj e i t~1nclo os Airn o-
rés, e Jogo os ca.nlia rnbolas :tllloca i!J bados nos Palrnares elo Itapicurú, 
regressou ell e ao seu querido Hio Grand e do 1'\o rle, por signal que, com 
o pi·oducto da venda dos prelos dos Palm ares qu e lhe co uberam, coill · 
prou bandei·ra de campo, ri cas ves lrs e até Únr tarnlJo r ; e, ao en.li:!JS n:t 
patria, se fez preceder de nm elos se us ind ios (tau rbeur pitiguar) bran-
dindo uu1a espada; c d pois armou rixas co rn os padres, porque, para 
recebei-o, não tinh am as egrrjas en ramadas, nen1 haviam s;1 hido a espe-
rai-o em procissão,' com os co rnpelt' nles canli cos e co meclia s_dc colu-
rnins. 1\'l as, por fim, tão orgullroso c insuppor lavcl se tornou, especial-

, rn ente quando bebia, com os proprios nroradores, qu e es tes se vira111 
obriga.dos a prendcl-o, c a mandai-o para Pt>rnanrbuco; d'onde (não da 
Bahia) por ordem da Côrte ao govern ador D. Diogo, fo i (depois de 4 de 
novembro de 1608') eurbarcado pa ra Lisl.Joa , c logo d'ahi internado para 
El'o ra, ond e w iu a fall ccer. Infel iz I Quem sabe se d'e lle daria t;onla a 
inquisição da então cenobiti ca cap ita l do Al eurtrjo I 

Se não conseguiu o cloulo censor acertar em quanto assevero u âcerca 
do sympathi co Zorobabé, menos feli z foi ain da no rnodo co mo preten-
deu historiar toda a exped ição de P~ro Coelh o ao Ceará, a respeito ela 
qual, bem como da vinda dos pitirr uares da Bahia , muitos subsidi as col-
li gi depois da im pressão da L" ediç.io tla minlra Historia Gera.!, co rn os 
quaes se verão algum di :t em flagrante contradicção va rias rn a.Javentu-
radas asserções do illustre senador e da falsa novel/a que, a tal respeito, 
compoz o seu Padre Moraes, CO IIt a mesma facilidade co m gue outor-
go u dois enrbl emas inventados como armas do Maranhão e do Pará., que 
nunca foram dadas por quem só ~s pod ia dar. Coelh o partiu da Para-
hybaba (não de Pernambuco) e111 julho de ·J 603, e parte da expeclição 
foi por terra às ordens dos cap itães Marlim Soa res Moreno, Simrro Nu-
nes Corrêa e ·1\'Ianucl de i\'liranda, e dos prin cipacs Ba tatan, Caraguati n, 
Mandiopuba e Guara linguirâ, pitiguar este c labajáras os tres prirneiros. 
Ante de se cslabclccercm no porto da pon ta de i\focu ri pc, como allir-
ma o censor, em opposição ale co m a narração de Diogo de Campos c 
de Berredo, que o seguiu, marcharam todos, sempre pela praia, até oCa-
mucim, onde chegaram aos 18 .de janeiro de Ui04; e d'ahi passaram a 
subir a Ibi apaba; e bem longe d'a hi tratar conr o's indios, como diz o 
Padre Soares, os atacou, e de victori a cn1 viclor ia co nlra os labaj:iras 

1 Ycja ·sc na 1.a edição da lfi;loria Geral do }Jra zi.l1 a nota. 2 da. pag. 311, 
do tomo 1. 0

; CSCI'ipta antes de llave r c u conseguido noticia do!:! facto.s que ac inHL 
narro . 



XV 

ila serra, unic.Ios a n;1o poucos francczcs r, aranprn111 n!ê o Parnnahyba, 
na di stancia de quarenl a Jeguas do Maranh;1o, e d'ahi retrocederam. A 
edificaç;ío do forte de Sant'Iago na projcr.lnJa Noca-Lisboa só teve Jogar 
depois d'e.ste rcgres~o da lbü1paba. D'ahi se mudou a colonia para a mar-
gem esquerda do ri o Jaguaribe, construindo porventura entiio o forte 
{jUe encontrarn os denominado de S. Lourenço, se bem nos lembra, em 
um mappa da Rasiio do Estado. Por fim o capitão-mór Pero Coelho, 
abandonado de quasi lodos os seus, que traiçoeiramente lhe desertaram, 
teve que emprehender com sua mulher (0 . Thomasia) e seus filhos, dois 
d'e lles menores, lodos a pé, pela praia, a tremenda júrnada até o Rio 
Grande, soft'rendo priv;1ções e fom es, em virtude das qua es fall eceu en-
tre outros o seu filho mais velho de dezoito annos de edade-jornada 
de cuja narração, bem como de outros pontos que ora omitlimos, nos 
occuparemos mais extensamente na 2.• edição da Hisloria Geral, se no-
vas interrupções forçadas, algumas bem desagrad aveis, provocndas por 
lantos incideutes, apesar do proposito feito de os desatlendermos, não 
continuarem a retardar a sua publica ção de modo que chegue a hora ele 
baixar á cova antes de a deixar estampada. 

Yir nna d'Auslria, í tle mai o~ de 187!. 

1 A seu t~mpo diremos como Abbcvillc reu niu no seu cap. xu, os succcsso~ 
d'cs ta. exped ição aos da dos dois Padres em JGOi. 

! Exped ido, pe lo correio , de V ienna no tlin. 7 rlc maio de 1R7.J, .e n:cebido 
em Lit~boa. nn. typogrnphi a em 18 do mesmo mcz c am1o. 

Typ . Castro Irmão - li-:;boíl 
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LIVRO PRIMEIRO 

Pn'meú-as lzostilz'dades, especialmente co1zt1·a a Bahia 

Preambulo - Illusão ácerca das vantagens com a sujeição do Brazil á Hes-
panha-Host ilidades de varias nações - Erradas providencias em vez 
de uma esquadra guarda-costas - Razão das hostilidades dos hollan-
dezes-Vandale, Du<;Jhs, Usselincx - Organisação da companhia occiden-
tal hollan<leza - Idéa de outra portugueza para lhe fazer face- Dest ino 
da expe-dição hollandeza conhecido com precedencia - Idéa do Brazil 
n'esta epocha - Providencias tomadas pelo governador Diogo de Men-
donça-Rivalidades por parte do velho bispo D. Marcos-O inimigo 
acommeUe a Bahia - Desembarca, toma a cidade e prende o gover-
nador sem nenhuma capitulação - Juntam-se os moradores nos arredo-
res e começam a hostilisar os intrusos - São mortos successivamente 
dois governadores da cidade - Primeiras providencias vindas da côrte 
- Mando de Nunes Marinho - Morte do bispo - Governo de D. Francisco 
de Moura - Chega a esquadra auxiliadora-Sitio posto á cidade-Sor-
tida do inimigo - Sua capitulação- Regresso da esquadra auxiliadora 
-Governo de Diogo Luiz - Dois ataques do bravo Piet Heyn contra 
o Rec,oncavo, em 1627-Providencias insufficien:es tomadas pela côrte , 
- Real d 'agua. 

Quando em 1580 Portugal se viu reunido a Cas-
tella., ou antes assentiu em aceitar por soberano o rei da 
demais Hespanha, vencido pela astucia ele Filippe u, 

t1 favorecido pelo poder das suas armas e pelo apoio, em 
Portugal, de uma nobt'eza cgoista e pouco patriotica, 
não faltaram pensadores que supposessem que as colo-
nias até então dependentes d'aquelle pequeno reino, sob 
cujo dominio iam prosperando a passos a.gigantados, só 



4 LIVHO PRIMEIH O 

teriam a ganhar fi cando sujeitas a um chefe mais pode-
roso, cujos estados, já vastos c riquí ssimos, se iam en-
grandecer com todos os até então regidos pelos reis da 
dynastia d'Aviz nas diversas partes do mundo. 

Ao Brazit principalmente, essa união devia parecer 
um dom providencial, toda em seu benefi cio. Por meio 
d'ella desappareceriam as duvidas e questões que, tarde 
ou cedo, deveriam surgit; el e novo ácerca da demarca-
ção e traçado da sua raia, segundo a linha recta desi-
gnada pelo tratado de Tordesílbas ; ao passo que, vas-
sallos do mesmo príncipe que todos os demais estados 
da America do sul , poderiam os povos do Brazillivre-
mente commerciar com os seus visinhos, mandando-lhes 
seus productos, e gosando, contra os piratas e entrelo-
pos, da protecção das mesmas esquadras que, indo para 
o Prata ou para o Pacifico, tinham forçosamente de ve-
lejar ao longo de suas costas. 

Fatal engano, que dentro em pouco tinha de pro-
duzir crueís decepções! Aquelle pequeno reino, bem que 
um tanto desorientado com a revolução social que n'elle 
haviam occasionado as fortunas facilmente adquiridas 
na Asia, havia tido sempre o bom senso, quanto, á po-
lítica do continente europeu, de procurar aproveitar-se 
da índepenclencia que lhe dava a sua situação em um 
canto d'elle, a fim de mant er pa:z com todos; em quanto, 
pelo contrari o, os herdeiros de Isabel a Catbolica, não 
contentes com extencler suas conquistas pelos domínios 
que lhes offerecera o genio perseverante de Colombo, 
haviam sido levados, pela ambição, a sustentar guerras 
não só na Itali a, na França, na Allemanba e nos Paizes 
Baixos, como até cohtra a Turquia. 
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E claro es tá que, sendo a maior parte cl'estes inimi-
gos nações marilimas, a propria Yastidão, quasi im-
mensa, da nova monarchia a cuj os destinos se havia as-
sociado a nascente colonia bràzil ia, difficult::l:Va a sua de-
fensa, e a deixava vulneravcl, como uma das paragens 
a que menos lhe interessava attender. E com effeito, o 
Brazil, onde ainda não haviam sido descobertas as mi-
nas de ouro e diamantes, o Brazil com a sua escassa. 
pl'Oclucção de assucar e do páo que lhe dera o nome, 
não podia ser guardado pelos novos reis estrangeiros, 
com o mesmo empenho com que tratavam de guardar 
o Mexico e o Perú, dominios que, com o enorme pro-
dueto de inexgotaveis minas de ouro e prata, os ajuda-
vam em tantas guerras . 

Assim, desde 1581 em diante, começaram a em-
prehcnder maiores. ou menores hostilidades em nossos 
portos alguns navios francezes, inglezes e hollandezes ; 
e teriam tarnbem vindo turcos, se poucos annos antes 
(em 15 7 i ) não ti v esse tido a fortuna de lhes dar em 
Lepanto D, Juan d'A.usLria tão tremenda rota. 

Já em 1587, isto é, seis annos depois de harer o 
Brazil passado ao dominio do rei de Hespanha, dizia 
Gab riel Soares: 

« Vi1cm os moradores tão alcmo risados, que estão 
sempre com o fato cntrouxado para ~c recolherem para 
o mato, como fazem com a vistaclequalquernáogrande; 
temendo serem corsarios : a cuja affronta S. M. eleve 
mandar acudir com muita brevidade; pois ha perigo na 
tardança, o que não convem que hnja; porque, se os 
estrangeiros se apoderarem d'csta terra, custará muito 
lançal-os fó ra d'ella, pelo grande apparclho que t em para 
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n'e1la se forliucarem; com o (JUe se inquietará toda a 1-Ies-
panha, e custará a vida de muitos capi tães c soldados, 
e muitos milhões de ouro _em armadas, e no apparelho 
d'ellas, ao que agora se póde atalhar acudindo-lhe com 
presteza devida. » 

D'ahi a vinte e cin co annos, em 1612, ponderava 
o judicioso au tor elo li no Razão cl o Estado dó B r a-
z i l que a Bahia, capital elo mesmo, era rercladeiramente 
uma aldeia aberta, · exposta a todos os perigos, quD es-
tava fort.iucacla sob princípios mui atrazaclos, que os for-
tes não. se prestavam mutua clcfensa, e alguns se acha-
vam tão apartados que, em momentos ele apu ro, não 
poderiam ser soccorridos, e só serviriam, com sua facil 
perda., a desmoralisar os demais. Reflexionava que, como 
praça de guerra, continha a mesma Bahia. em si dema-
siados clcrigos e frades, e mais gente inutil á defensa: 
pelo que, acrescentara, '' alé o anno ele 1604, havia 
sido acommettida quatro rezes de armadas inimigas, e 
duas se livrára mais por boa fortuna que por guerra. » 

Deeretára o governo, em 30 de outubro ele 1592, 
um excesso ele 3% nos direitos de entrada e sabida dos 
generos das colonias, para o costeio de uma esquadra 
effectiva de doze navios, que set·visse a comboiar c pro-
teger os navios de commercio que d'ahi viessem. Estes 
impostos chamados elo Consulado, que então tiveram 
origem, seguiram-se cobrando sempre, mas a esquadra 
de comboio nã.o apparccia! 

Em vez de enviar essa esquadra, o governo mandava 
ordens.- Já restringia i ou impedia absolutamente 2, 

1 Prov. de 9 de fevereiro de i59L 
2 Hes. de i8 de março de f604, 16 de julho e 28 de novembro de 1606. 
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sob pena de morte, a navegação elos estrangeiros para as 
conquistas; já ordenava que não fossem elles tolerados 
no litoral, mas ,internados t a doze leguas da costa; já 
finalmente prohibia todo o commercio com os hollande-
zes 2

, devendo ser sentenciados no mesmo Brazil. os es-
trangeiros que ahi se prendessem 3• Ao mesmo tempo 
recommendava toda a vigilancia com os christãos novos, 
desconfiando que podessem ter relações r)erigosas; so-
bre[árregava os povos com imposições, que depois se 
fariam perpetuas, sobre os alimentos, os vinhos e demais 
bebidas espirituosas, a fim de dispender tudo em gros-
sas muralhas e trincheira~, cuja arl ilheria não podia 
alcançar aos cruzadores; aos quaes en lão mais interes-
sava tomarem, á sabida dos porlos, os assucares prepa-
rados e promplos, do que occuparem a terra para lidar 
com escravos africanos e com os duros 'trabalhos de 
derrubar malas, e de cor tar e moer canna. 

Onde estava o remedio hem o conhecia o governo, 
e ninguem melhor qLtC os povos do Brazil que, por tra-
dição de seus arós, sabiam como ás esquadras de Chris-
tovam J.acques, ele Mart.im Afionso, ele Tbomé de Sousa 
e de Mem ele Sá é que devêra a terra ver-se livre dos 
enlrelopos, que então eram francezes, como agora eram 
pela maior parte hollandezes ·ou flamengos, em guerra 
com a Hespanba, cujo dominio tratavam de sacudir. 

As hostilidades dos bollandezes, herdadas por Por-

I Prov. de 27 de setembro de 1605. 
2 C. H. de 5 de janeiro de i60ií. 
3 A C. H. de 30 de julho de 1614 estranhou o governador do Brazil por 

não ter feito executat· logo a sentença contra dois in glezes e dois fran-
cezes que tinham ido ao Hio, acrescentando porém que, já que tinham 
consultado á côrte, a pena lhes fosse commutada para galés perpetuas. 
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tugal, em virtude de sua annexação á Hespanha, eram 
mui legitimas. 

Depois de haverem figurado como estado indepen-
dente, os Paizes Baixos haviam passado a fazer parte 
do imperio de Austria, por occasião do casamento de sua 
princeza Maria de Borgonha com o imperador Maximi-
liano, conservando os povos seus foros e privilegias cons-
titucionaes, não identicos em todas as cidades. 

Com o imperio herdou Carlos v o domínio d'ellcs; 
mas, ao abdicar, preferiu deixai-os á coróa de Hespa-
nha, e não á de Austria. 

Eram varios milhões de habitantes laboriosos, de-
dicados á agricultura, á navegação e ao commercio, que 
não desejavam senão viver em paz e no goso de seus 
foros. 

Filippe n, preoccupado com a idéa de ter nos seus 
domínios uma só religião, pretendeu levar em todos elles 
ávante aquella idéa, sem deter-se nos meios. Encontrou, 
porém, nos Paizes Baixos resistencia nos povos, e segui-
ram-se motins, dos quaes tirou o rei justificado pretexto 
para contra elles enviar tropas bespanhoÚts, ás ordens 
do Duque d' Alba. 

A carnificina começou; mas a reacção apresentou-se 
temível, e dentro de pouco teve um digno chefe. Tal 
foi o príncipe d'Orange. Seguiu-se, como era natural, 
a guerra; e n'ella as Províncias Unidas se condu-
ziram com tanta energia que chegaram a tomar, com 
grande vantagem, a offensiva, tanto no mar, como nas 
colonias de Hespanha. 

Cançados primeiro na luta os oppressores do que 
os opprimidos, foi ajustada uma tregua de doze annos. 
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Celebmu-se ella em 1609, reinando já Filippe m, e ele 
tal modo foi redigida que não comprehendeu nenhuma 
clausula, resalvando de todo as hostilidades contra as 
colonias portuguezas. 

D'esta falta se aproveitat·am logo os hollandezes, 
caindo sobre a India portugueza, e apoderando-se quasi 
de todo o commercio do Oriente. Ao mesmo tempo avi-
varam suas hostilidades contra o do Brazil, de fórma tal 
que anno houve (o de 1616) em que chegaram a apode-
rar-se de vinte e oito navios da sua carreira. Recom-
mendou a metropole, por varias vezes \ a execução das · 
ordens dadas no reinado de D. Sebastião, a fim de que 
os navios para as conquistas navegassem armados, mas 
com isso não fez mais do que dar ao inimigo mais va-
liosas e requestaclas presas. 

Um ou outro barco hollandez chegára a ser apre-
sado; porém mais fóra calamidade que beneficio. Os pri-
sioneiros, levados á Bahia, vendo o estado precario da 
defensa d'esta praça, quando conseguiam libertar-se, iam 
á 1-Iollanda dar conta da facilidade com que, com gran-
des lucros, poderiam os seus vingal-os das perseguições 
recebidas. 

De um d'estes, chamado Manuel Vandale, encontrá-
mos o nome em varios documentos officiaes. Chegára a 
naturalisar-se portuguez; e pedindo licença para ir bus-
car sua mulher, foi-lhe essa licença negada, ordenan-
do-se que se recolhesse ao reino; mas, no caminho, teve 
a fortuna de ver-se libertado por um navio de sua na-
ção. Francisco Du~hs, preso no Rio e logo conduzido á 

t :19 de abril de :1616, 7 de março ele 1619, etc. 
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Bahin, lambem d'ali consegu ia escapar-se para a Hol-
lancla. onde as suas informações n:'i.o deixariam de fomen-- . 
tar o plano de noras hostilidades contra o Brazil ·1• 

Figurou, porém, corno principal autor e sustentador 
cl'esse plano de hostilidades, iniciado já alguns annos an-
tes, o celebre Gu ilberme rssclincx. Propoz e defendeu 
este a idéa da formação de uma nova companhia, seme-
lhante á Oriental, que na India havia adquirido tan-
tos lucros c van tagens. Apezar da resistencia que á for-
mação da nora companhia oppozeram os interessados 
na Oriental, influentes nas municipalidades, e menos 
favorarcis ao poder dominante, vingou a final o plano, 
c aos 3 de janeiro de i62i, anno em que justamente 
acabaYa o prazo da trcgua ajustada por doze annos, se 
outorgava a patente para a creação da nova companllia 
do commercio. Era concedido á mesma companhia por 
vinte c quatro annos o monopolio do commercio da 
America e Afri ca, com o direito de nomear gover-
nadores, concluir pactos eorn os moradores e construir 
fortificações . 

Em quanto a nova companhia hollandeza se orga-
nisava, não faltou quem lembrasse a formação de outra 
na Península hispana, para lhe fazer face. Eram autores 
da idéa varios judeos portuguezes, residentes na mesma 
Hollanda, e em cujo coração as injusti ças e perseguições 
não haviam ainda apagado o amor da patria. Em 7 de 
janeim dava Pedr'Alvares Pereira conta d'esse plano, que 
lhe era proposto por um Duarte Gomes de Soli s, o qual 

1 O seu nome encontm-se nada menos qur. entre os dos chefes que 
capitu laram na Bahia em i625. D. Manuel de Menezes escreveDuqués1ne, 
em vez de Duchs. 
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punha para el lc a condição nnica de que se outorgasse 
aos judeos o direito de comrncrciarem nas colonias; di-
reito que, aliás, a troco de um donativo de duzentos mil 
cruzados , lhes haYia sido concedido em 1G01. (C. de 31 
de julho), se bem que pouco lhe clma.sse o benefi cio; pois 
foi logo reYogada a concessão em 161.0, sem que o di-
nheiro se lhes res tituí sse. O certo é que o pensamento 
ele uma companhia geral para o commercio elo Brazil: 
em opposição a essa ela Hollancla, e que veiu contribuir 
a hos lili sal-a ~ só chegou a lerar-se a efl"eito muito ele-
pois \ e sempre com alguns capitaes de judeos 2• 

Organisacla a companhia hollandeza e preparada a 
correspondente expedição, foi esta confiada ao experi-
mentado Jacob Willckens, tendo por immecliato o bravo 
e Yenturoso Piet I-Jeyn 3, devendo encarregar-se do 
mando superior das forças de desembarque o coronel 
João Van Dorth, valente soldado. 

. Não era mysterioso o des tino immediato da mesma 
expedição. Em um paiz de imprensa liYre, como já eram 
as Províncias Unidas, não dev ia ser facil conservar-se 
o segredo em um assumpto em que tantos estavam in-
teressados. Todas as noticias desde 1621 , em que a com-
panhia fóra outorgada, eram concordes em assegurar 
que a mesma expedição se destinava ao Brazil, e desi-

I Em 6 de feve1·eiro de i 6~9, graças ás suggestões do padre Vieira. 
2 Assim se ueprehende ue um alvará da lll t'S illa data da fundação, 

e das pdemicas do padre Vieira a esse respeito. 
3 Este appellido anda escripto muito errado nos nossos autores. No 

Portugal Res taurado diz-se l\ioyno ; ms Memor ias Diari as 
N oy ni o ; F. Manuel de Mell o chama-lhe Peuro, Petri, Tein, ass im como 
D. Manuel de Menezes, ambos os quaes errad amente o suppozeram inglez 
de mção. 
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gnadamente á Bahia ou a Pernambuco. Era principal 
defensor d'essa idéa Jan Andrew Moerbccck. Em janeiro 
de 1622 i fóra até seeretamente ouvido em Mad rid , a 
tal respeito, o governador que havia sido do Brazil, Gas-
par de Sousa, cujos bons conselhos lhe valeram o ser 
feito então donatario da capitania desde o Caité ao Tu-
ria<>sú, por car ta ele 26 ele maio cl'aquelle anno. 

Lar·garam os expeclicionarios, ao cabo ele não pou-
cas difficuldacles, dós portos da patria; e, em quanto os 
deixamos seguir pelo Atlantieo, releve-se-nos uma pe-
quena interrupção em nossa narrativa para, encolhendo 
os vastos horisontes que hoje lemos á vista, faze rmos uma. 
ligeira idéa elo que era então o paiz a que lançava miras 
ambiciosas a nova companhia de commercio hollandeza. 

O territorio do Amazonas ao Prata, ainda mal de-
vassado pelos sertões, constava, ao longo da costa, ele 
quatorze capitanias, formando lres governos geraes se-
parados: o do Maranhao, qu,e comprehencl ia o Pará, ele 
recente creação; o da Bahia, e o elo Sul, que se reduzia 
ao Espírito Santo, Rio e S. Vicente. 

Por todas essas quatorze capitanias a população util 
compunha-se elos moradores, isto é, elos colonos portu-
guezes ou descendentes cl'elles, em pequeno numero; elos 
inclios mansos, uns livres, outros administrados e alguns 
ainda captivos; elos escravos pretos, principalmente tra-
zidos ela costa d'Africa fronteira; e da gente ele côr, pro-
vinda do cruzamento e mescla ele todas estas raças, e 
cuja condição seguia a do ventre materno . Em numero, 
os escravos africanos já começavam a sobrepujar, e va-

1 Bibl. Egert. no Museu Brit. n.o H31, fl. 37. 
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rios milhares d'clles se importavam nas principaes capi-
tanias i; mas mb i tos dos mais ladinos, principalmente 
do sul de Pernambuco, fugiam para os quilombos ou 
mocambos d'e!les, cujos nucleos se haviam já formado nos 
palmares, ao depois mui nomeados, do sertão da actual 
província chamada das A'lagóas, ás bandas de poente das 
duas maiDres 2 das quaes proveio á província o nome. 

A agricultura red uzia-se principalmente á da canna 
chamada cri ou la, algum tabaco de i·olo e pouco gengi-
bre; além da mandioca, que era o pão da terra, e de 
algum milho e outms legumes. A producção do assucar 
servia principalmente a aqui latar a riqueza proporcio-
nal de cada districto, excepto na capitania ele Sergipe 
que só produzia gado. 

As leis vigentes em todas as capitanias eram, em 
geral, as mesmas que regiam na metropole, e, para o 
tempo, das melhores. Depois de Filippe n os reis, ainda 
que na fórma absolut os, não goYernaram; as leis e as 
providencias de mais imporlancia eram commettidas aos 
tribunaes; e aos ministros do rei apenas vinha a cabet· 
a prerogati v a das nomeações dos empregados, como ainda 
hoje succede em alguns governos monarchico-conslitu-
cionaes de nossos dias, ali ás mui liberaes. 

Depois de extinclo o Conselho da In dia, as or-
dens da metropole para o Brazil emanavam principal-
mente do govemo de Portugal, uma$ vezes exercido por 
um vice-rei, e outras por Yarios gorernadores, assistidos 
de um conselho d'Estado, outro ela Faz~nda eM e s a da 

t Só pelo porto do Recife, segundo os regislos, jã passavam, termo 
mrdio, de cin co mil por anno. 

2 l\'Iandahú ou do Norte, c l\'Ianguaba ou do Sul. 
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Con-sc ien cia, ou lambem de Llm Conselho de Por-
tu ga l, que residia em Castella com o· rei. 

Havia em lodo o Brazil um só bispado, com a só na 
Bahia. O Rio de Janeiro tinha entretanto uma adminis-
tração ecclesiasli éa separQ.da. No Maranhão só annos 
depois '1 foi .crea d:1 definitivamen te uma adm inistração 
semelhante, c em Pernambuco linha outra tido Jogar 
pouco antes (desde i 6 '16 ), mas acaba Ya de ser decla-
rada sem effeito. 

Os rendimentos principaes eram os dizi mas. Embora 
estes segundo o direito canonico pcrlencessem á igreja, 
eram administrados pela coróa, obrigando-se esta a man-
ter ocu lt o, em virtude de concordatas com a Santa Sé. 
Esse rendimento que, em todo o Brazil , fôra em i 602 
arrematado por een!o c seis mil cruzados, havia cres-
cido, como era natural, com o augmento ela eultura ela 
terra; de modo que, sendo ele novo em 1608 separado 
o Brazil em dois governos, pela mesma raia que servia 
de divisão ás duas capitanias de Porto Seguro e Espirito 
Santo 2, subíra a renda só do do norte, em i 6 i i, a cento 
e vinte cinco mil cruzados; e já em i 620, segundo os 
dados que nos transmitte um escriptor autorisado, se 
computava a receita total elas quatorze capitanias, in-
cluindo as duas mais recentes do Maranhão e Pará, em 
cincoenla e nove contos trezen tos c dez mil e oitenta e 

1 C. R. de 8 de agosto de 16W. Foi pnmeiro aum inis:rallor o sup e-
rior dos jesuítas pau re Luiz Figueira, escrip tor conhecido: 

2 O rio C r i c are ou de S. Matheus. Aquelle no111 e, que se ac.ha cor-
rectamente escripto em um dosrnappasdaRazão do Estado doBra-
zil no exemplar da B1b li o th eca Portu ens e, lê-seerradamenteCir-
ca cem no exemplar que possue o Instituto Hi stori co do Rio, o que deu 
azo a duvidas entre os estud iosos. 
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nove réi s 4
; c a dcspeza em cincoenla c quatro con tos 

trezentos e oitenta e oi to mil duzentos e noventa e cinco 
réis;--sommas eq uiYalentes hoje, pcb depreciação dos 
mntaes, a outras nominalmente muito maiores. · 

A cobrança eslava commettida aos provedores c al-
moxarifes subord inados· a um pro\·edor mór. 

O regimen das povoações competia 5s camaras dos 
municípios, eleitas tricnnalmente, e com aUribuições~ 
não só a(]ministrativas, como em certos casos jucliciacs, 
c com di1·eito de dirigirem poe escripto representaç.ões 
ás principaes autoridades c até ao proprio soberano. 
Além dos juizes subalt ernos, não letrados e inbercntes 
ao systema munic.ipal , havia, como juizes letrados e ele 
maior alçada, os ouvidores; e na Bahia se creára pouco 
an les uma relação ou tribunal ele segunda instancia, 
composta ele dez desembargadores c subordi nada ao tri-
bunal supremo em Lisboa, a qual funccionava regular-
mente, na conformidade do seu regimento 2• 

Para quanto respeitara á milícia havia junto a cada 
governador (que era ao mesmo tempo el e toda ella o ca-
pitão mór) um sargento mór, a quem estava peincipal-
mente commettida a sua inspecção e alardos, bem como 
a boa conscrração elas fortalezas. Compunham a mesma 

1 Bahia, i8 :51J, 1,l)840 réis ; Maranli;To, 9:706:;>920 réis; Pern:.uuhuco, 
8:956;1)400 réis ; Espírito Santo, 6:094.~040 réis ; Pará, 6:000$634 réis; 
Hio Gr<tnde (do N.), 3:5·18;i)581 réis; Pnraliiba, 2:069,il381 réis; Rio, 
1.:806$520 réis; Sea rá, 74:1 ,fSOUO ; Sergipe, 624 .~080 réis; Tama rac:i, 
6H@840 réis; S. Vicente, 360;ii480 réis ; Ilheos, 159:;)053 reis; e Porto 
Seguro, 121 ~320 réis. Total, 59 :310:;)089 réis. Parecem-nos, porém, n'este 
computo as rendas Je Pernambu co muito menores do que se deduzem 
de outros documentos, e do facto de possuir já então uns cem engenhos 
de assucar. 

I De 7 de março de ·l 609. 



16 LIVRO PRlillEIHO 

milícia especialmente as ordenanças, na qual estavam 
alistados todos os moradores ou colonos, sendo de ca-
vallaria os mais ricos e nobres. Tropa de linha, ou de 
presidi o, como então se lhe chamava, havia mui pouca, 
e só depois da guerra que vamos historiar tomou em 
toda a colonia maiores proporçõés. 

Quando chegou ao Brazil a noticia elos intentos hos-
tis da expedição hollandeza, estava ele governador geral 
na Bahia Diogo de Mendonça Furtado, que havia ácerca 
d'ella recebido avisos clirectos ela metropole, com ordens 
mui antecipadas para fortificar especialmente as entra-
elas dos portos ela Bahia e elo Recife. Para dar o devido 
cumprimento a taes ordens teve o governador que arbi-
traruma nova contribuição; e apezar ele ter encontrado 
na cobrança d'ella alguma opposição i, seguiu providen-
ciando ácerca da clefensa ela. Bahia o melhor que soube: 
fez guarnecer de artilheria os fortes já feitos; levantou 
outro novo em uma lagem que havia no porto em frente 
da cidade, e que veiu a receber o nome e invocação de 

·Nossa Senhora elo Populo e S. Marcello; mas que então 
tinha apenas á flor d'agua uma cerca de fachina e ele 
cestões, dos quaes alguns ainda vazios. 

Existiam n'esse momento na cidade uns tres milho-
mens cl'armas; havendo o governador, pouco antes, ao 
'receber as primeiras noticias de que para ali se dirigia 
o inimigo, convocado dos arredores todos os da orde-
nança., muitos elos quaes haviam acudido de menos boa 
vontade; e assim o manifestavam, com o apoio elo .pro-
prio bispo da diocese, D. Marcos Teixeira que, aca-

1 Embargos que julg8Ll improcpdentes a córtc, ouvido o Dezem-
bargo do Paço. C. H. de 20 de julho de 1623. 
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bando de ter com o mesmo gorernador conflictos de ju-
risd icção e disputando-lhe até a prececlencia i, ap rovei-
tava este ensejo para lhe fazer opposição c alcançar po-
pularidade. 

Apezar de mui adiantado em annos 2 era o bispo 
ainda escravo dos estímulos ela ambição. Por seus es-
forços, depois de propór que se creassem alguns offi-
ciaes elo Sancto Officio no Brazil, «que os havia mister 
pela muita povoação c qualidade da gente que n'elle ha-
bitava» tinha conseguido fazer-se nomear inquisidor 
coi:nmissionaclo no mesmo Brazil , e opponclo-§e ao pen-
samento manifestado pela corôa ele criar um bispado no 
Maranhão, reunindo-se a esse novo bispado a adminis-
tração ecclesiastica de Pernambuco c Parahiba, havia 
alcançado 3 que tudo lhe ficasse sujei to. Encontrando 
alguma contrariedade ela parte elo desembargador Fran-
cisco Mendes l\tJarecos, procurador ela corôa, e que em 
desempenho ele seus derercs defend ia d'esta os fóros, 
havia, pouco antes, chegado ao excesso de excom mun-
gal-o. 

No dia 8 ele maio ele i 624 forarn avistadas as r elas 
inimigas: e desde logo mandou o governador tocar are-
bate, e, juntando-se de_ novo a gente, a distribuiu como 
julgou mais acertado. O bispo apresentou-se n'essa 
mesma tarde, com uma companhia de ecclesiasticos ar-

t Que dois mezes depois lhe era concedida, por C. H. de 3 de julho 
de '162-1. 

2 D. Marcos Teixeira, doutor Clll cnnonc , fôm cont'go arcediago ue 
E1;ora, e depo is ahi inquisidor e111 30 de dezcullJro do 1578. D'ali pns· 
so u á Casa da Suppli caç:lo c á Mesa da Conscicncia, c em 9 de junho 
de Hi92 era dep utado do Santo Officio.-Devia ser octogenario. 

J C. H. de 8 de fcnreiro ele 'lG23, c 23 de feYerciro de -1624. 
'1 
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rnados e, percorrendo as estancias, exh01iava a todos 
á defensa, o que igualmente, a seu exemplo, praticaram 
varios indivíduos das ordens religiosas, as quaes aliás 
bastante faziam então avultar .o numero dos moradores 
da cidade. 

Na madrugada elo dia seguinte o inimigo, com vento 
favoravel , enfiou a batTa, passando longe do alcance do 
canhão dos fortes. Eram lrinta e tres navios. Cinco d'el-
les fundearam logo defronte ele Santo Antonio; em quanto 
os demais, com a almiranta, seguiram até pór-se em li-
nha defronte ela cidade. Então disparou a mesma alini-
ranta com polvma sêcca, e despediu um batel com ban-
deira de paz; mas á salva e ás indicações pacificas res-
ponderam os fortes com alguns tiros de bala; o que 
vendo os atacantes, começaram a disparar por bandas 
contra o forte do mar e a cidade, e os quinze ou cleze-
seis navios que estavam junto á praia, e cujas tripula-
ções trataram logo ele desamparal·os, depois de lançar-
lhes fogo; mas tão mal posto este que, com tres lan-
chas apenas, conseguiram os inimigos atalhal-o em oito 
cl'elles, elos quaes se apoderaram á boca da noite. Pa-
rece que projectaram os atacantes abalroar o forte elo 
mar; porém, receosos elos baixos, deram fundo, e come-
çaram a batel-o, despedindo logo depois ele bordo qua-
torze lanchas armadas. Por fim conseguiram assenho-
rear-se do mesmo fm1.e, com perda apenas de quatm 
mortos e dez feridos. 

Entretanto, desde as duas ela tarde, uma força de 
mais ele mil homens, com duas peças ele artilheria, effei-
tuára outro desembarque, do lado ela barra, perto elo 
pontal de Santo Antonio,· e assenhoreando-se do forte 



Ll YH'O PRl~IElRO 

ahi situado, se dirigia para a cidade, sem encontrar a 
menor I~esi st encia, em vari os desfi ladei ros no eaminho, 
<mele houvera sido facílimo apresen lal-a. 

Para mais favorecer os atacantes, ao en trar a noite 
ainda os arredoPes da Ba bia se viam allumiacl'Os pelo 
clarão que despediam os navios que se incendia' am, e 
cuja combustão, facil itacla pelo alcatr~o elos massames, 
era alimentada pela carga de assucar que ·ab:.:·uTotava 
:alguns d'·elles. 

Os que por tena vinham elo lado da barra seguiram 
:até ás por las da óclacle, .e foram sem a menor resisl·en-
cia alojar-se em S, Bento, -extra-muros; e tocl:a a gente 
de caYallo que o governador mandára ao seu encontro 
havia deserlado. 

Os moradores já aterrados com o granclB estampido 
dos canhões, com o incendio ele uns de seus barcos e to-
mada ele outros, e finalmente ·com a perda elos dois for-
1es, ao ter noücia ele achar-se o inimigo tão per to, to-
maram- é de ex.tram'dinario panico e ·eomeçaram logo 
n'essa noite lodos a fugir, sem poder contel-os o gover-
nador. O proprio bispo, que tão valen te se moslrára na 
vespera, se di rigiu ao collegio elos Padres da Compa-
nhia., e os induziu a que fugissem com elle, lemndo com-
sigo quanlo de mais precioso possuíam, arrebanhando 
(lés t'arte apoz si muitas fami lias. 

Deti veram-se estes fugitivos um pouco na quinla do 
mesmo collegio, a meia Jcgua ela cidade; e logo segui-
ram d'ali até o rio Vermelho. LeYaYa este rio bastante 
~gu a e não se podia Yaclear. Achavam-s-e na sua margem 
milhares ele pessoas, incluindo mu itas mulheres e crian-
ras. Aos lamentos ele quem já. chorava tanta desgraça, 
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vieram então juntar-se os ais e suspiros de lodos, quando, 
alta noite, apoderaclos de medo, chegaram a crer realmente 
o que viam na fantasia; a saber que o inimigo vinha em 
perseguição d'elles, e ali os ia alcançar a todos em breve. 

Entretanto os hollandezes pernoi lavam no forte do 
mar e no convento ele S. Bento, fantasiando, por sua 
parte, os perigos que ainda teriam que passar no ataque 
da cidade, que reser\'avam para a manhã immediata. 

Ouçamos agora o que nos diz uma testemunha pre-
sencial, cujo conceito não é dado pór em duvida. São 
palavras do padre Antonio Vieira na « A n nu a da Pro-
vincia do Braz i I,» mandada ao geral da Companhia 

·de Jesus em Roma, e datada. da Bahia a 30 de se-
tembro de 1626. Diz assim: «Tanto que o sol saiu em 
10 de maio, julgando os hollandezes da muita qnieta-

. ção da cidade estar sem defensores, deliberam-se a en-
trar, e entram, nã.o sem receio de algumas ci ladas; mas 
a cidade, ou para melhor dizer o deserto, lhes deu en-
trada franca e segura, indo l<Jgo tomar posse elas casas 
reaes, onde estava o governador, desamparado ele todos, 
e acompanhado só ele um filho e tres ou quatro homens. 
-Presos estes, e postos a recado na almira.nta, cobram 
todos os despojos, que tanto a mãos laYaclas lhes offere-
ciarn liberalmente as casas com as portas abertas, tudo 
roubam, a nada perdoam; empregam-se no ouro, prata 
e cousas de mais preço, e despedaçando o mais, o deitam 
pelas ruas, como a quem custára tão pouco. '' 

A singela narração de Vieira é apoiada por uma re-
presentação official feita por varias autoridades inimi-
gas, em 3i de agosto d'esse mesmo anno de 1624-, em 
que dizem que o governador a fora encontrado em 
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sua casa, com um' seu filho e outros, qu eixando-se 
da fa lt a de aux ili o dos se u s. • 

São no mesmo sentido as palavras da exposição, 
tarnbem official, elo almirante D. Manuel ele Menezes, 
quando diz que, vendo-se os atacantes dentro das mu-
ralhas da cidade, se dirigiram logo • á casa do gover-
nador, que acharam desamparada de todos e o 
prenderam • t. Ainda mais: o proprio governador, 
solto na Hollanda em 23 de novembro de 1626, diri-
gindo em meiaclos elo anno seguinte uma supplica ao 
rei 2 al lega sin)plesmenle que quando o inimi go o 
prendera a não sacara comsigo mais vestido que o 
que tinha no corpo. • 

Não faltaram escriptores que, talvez com vistas de 
denegrir os bollandezes, disseram que o governador ca-
pitulára, e que elles haviam faltado ás condições da ca-
pitulação. Se fosse isso verdade, todos os contempora-
neos o teriam Jito, e o governador não o houvera 
por certo calado na supplica a. que nos referimos, e não 
deixaria logo de haver acrescentado algum qualificativo 
:í sua prisão, se para effeitua.l-a houvesse o inimigo 
violado 'algum pacto para elle governador honroso. É 
verdade que o facto de ter havido capitulação, depois 
de inventado pelo primeiro 3

, foi repetido por muitos 4 ; 

I Qunsi pelas mesmas phrases se expl ica Bartholomeu Guerreiro. 
2 Docum. do Mus. Brilannico. 
3 Valencia y Gusrnan. 
4 Em presença dos argumentos que ngora reproduzimos com a ex-

tensão que nos não era pennittida na Historia Gera l reconhecerá o 
leitor se ao nosso di gno consocio sr. conego Fernandes Pinheiro assistiu 
a justiça quando (na Rev. do Instituto do Rio, Tom. 23, pag., 75) se op-
poz ás nossas opiniões, acrescentando, sem nenhum fundamento, que 
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mas todos os bons criti cos sabem qne o ralor do críterío 
não se aprecia pelo numero elos autores, senão pelo 
valor e ímportancía ela. auloríclacle; c que tal caso ha-
verá e_m que a asserção de um só (no presente caso são 
quatro autoridades) fa rá mais fé elo que o testemunho 
fal so de um bando de plagiaríos ou de seus preconi-
sadores. 

Achavam-se ao laJo do governador em palacio, 
quando foi preso, c com elle, além ele seu filho Antonio 
de Mendonça, o sargento mór ela cidade Francisco de 
Almeida, o ouvidor . geral Pedro Casqueiro e o capitão 
Lourenço de Bri to. 

D'este modo, a milícia do paíz, sem a necessaria 
disciplina, abancl'onava os seus postos, á medida que o 
perigo d'elles se aproximava; e os moradores, vendo 
fugir os que deviam clcfendel-os, fugiam tambem, aban-
donando os seus lares, e procurando levar comsigo quanto 
podiam; «vendendo d'este modo, como diz up1 escriptor 
contemporaneo, por nenhum preço, a sua terra, as suas 
casas, a sua quietação e até a veneração elas causas sa-
gradas, aos maiores inimigos da igreja. » 

A muita facilidade eneontracla pelo inimigo. em as-
senbomar-·se da cidade não o fez adormecer, nem des-
cuidar-se de prover sem demora' a augmentar a sua 
defensa; a fim de resistir aos que, em tão grande nu-
mero, a tinham abandonado, e podiam, cobrando brios, 
procurar recuperal-a. Tratou logo de entrincheirar-se, 

havíamos negado ao gonrnatlor Mend onra qual iuades de bravura ou 
coragem, e por ventura fazendo conceber ao leitor a idéa que devíamos 
• pertencer á escola que julga do merecimento dos homens pelo resul-
tado mais ou menos prospero que rema la seus esforços. • 
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cavando fossos, levantando parapeitos, construindo ba-
terias e plataformas, e artilbando-as convenientemente. 
Reforçou os parapeitos com pen tes e palissaclas, e accu-
rnulou nas entradas infinidade de estrepes. E todo o 
system:t de clefensa ganhou muito, amparado por uma 
especie de lagúa invadeavel, que cngenhou.do lado ela 
·terra, represando abi as aguas correntes por meio de 
um dique levantado defronte do convento ele S. Francis-
co, e defendido por uma bater ia. Ao mesmo tempo eram 
lançados bandos e proclamações, convocando os habi-
tantes a regressar ás suas casas, promettendo-se-lhes a 
maior tolerancia e respeito á propriedade. 

Em abono da verdade, cumpre dizer que mui pou-
cos dos moradores acudiram ao chamamento. 

A maior parte dos que haviam deixado a cidade se 
passaram elo rio Vermelho á ·aldeia do Espirito-Santo, 
hoje Abrantes, a umas seis ou sete leguas da mesma 
cidade. Reunidos ahi ao bispo varios desembargadores, 
lendo a certeza da prisão do governador, decidiram que 
este se devia considerar morto para o estado, e que, 
n'este conceito, elles se acha\·am autorisados a abrir as 
vias de successão. Encontrou-se n'ellas designado Ma-
thias d~Albuquerque, capitão mór em Pernambuco, que 
desde logo foi d'isso avisado; assentando-se, porém, que, 
em quanto este novo governador não chegasse, ou não 
indicasse quem o clevia substituir, obedecessem todos i 

ao desembargador Antão de Mesqu ita ele Oliveira, o qual 
entretanto se appellidaria capitão mór, e seria· auxiJiado, 

1 • De accôrdo com os officiaes da camara da Bahia, que estavam 
retirados na Pitanga,. diz Bartholomeu Guerreiro. 
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no que respeitava á milícia, por seis capilães que foram 
lambem nomeados. 

Desagradou, segundo parece, a eleição elo desem-
bargador ao bispo D. Marcos, o que se nos apresenta 
corno bast;:mle provavel, ao lembrarmo-nos das provas 
ele ambiçã.o que dera ant es, disputando preeminencias 
ao proprio governadór, nomeado pelo soberano. O certo 
é que Anlão de Mesquita foi dentro ele poueos dias 1 

deposto 2 pelos offi ciaes ela camara da cidade reunidos 
na Pitanga, os quaes elegeram por capitão môr ao mesmo 
bispo, e por coroneis de toda a milicia da terra aos mo-
radores Antonio Cardoso de Barros e Lourenço Cavai~ 
canti d' Albuquerque, ambos naluraes elo Brazil e que 
por ventura ajudariam lambem a depór Antão ele Mes-
quita. De ambos diz D. Manuel ele Menezes que eram 
<<sem nenhuma conscienCia, '' informaç.ão esta que lhe 
transmittiria o prop rio desembargador, de quem o mesmo 
Menezes se mostra amigo; e que estaria queixoso contra 
os doi s, como o estava, e muito 3, contra o bispo. A 

1 Como os chroni s t~ s dizem rruc o governo do bi spo foi de· quasi 
quab·o mezes, e elle o havia entregue ja a Marinho a 12 de se tembro, 
segue-se que seria poucos di as depois de sahir ua cidade. 

2 0 padre Vieira é bem exp li cito, qua nLlo ui z: Fez (Antão de Mes· 
quita) duel o qu e p o ucl e, mas imp oss ibilit ado p el o estado 
el as co u sas, não poucle cbegm· ao rrrui to que pr e ten de u. Passados 
alguns di as o sr. bispo ... . .. deter min ou traem· o baculo corn a lau-
ça , o roquete com a saia ele malha, c de prelado de ecc.lesiasti cos, fa zer-
se capitão de soldados; • e D. Ma nu el de Menezes, talvez por sua posi-
ção official, contenta-se em dizer que , n'este tempo dev iam os verea-
dores, a mo do d e sc is rn a, de eieger por capitão mór ao bi spo ..... . 
vi sta a impossibilidade de Antão de 1\'fesrjuita, por sua idade e acha-
ques, ele. • 

3 • Em um a carta de i2 de sete nJ!Jro (1624), em que Antão de Mes-
quita_cla novas a . . . .. . Mathias d'Albuquel·que de ser chegado o capitão 
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rcspcílo de Lourenço Cavalcanti, que era já um dos seis 
capitães , escolhidos para auxil iar a Antão de Mesquita, 
nada transpirou que chegasse á nossa noticia; porém 
não podemos dizer outro tanto ácerca ele Antonio Car-
doso, tendo conhecimento de uma ordem vinda da cór-
te 1 para se devassar con l:ra elle, a por delicto commet-
tido na guerra,» o qual não suppomos fosse outro 2• 

Apoderado elo governo, desenvolveu o bispo a maior 
activiclacle. Ordenou que seiscentos homens escolhidos 
em vinte e sete guerrilhas, ou companhias de embosca-
da., de vinte e cinco a quarenla indivíduos cada uma, se 
aproximassem ela cidade, ás ordens dos mesmos coro-
neis; os quaes teriam á sua con ta, um o districto elo 
Carmo, e outro o ele S. Bento, unicas paragens pm· 
onde, em consequencia elo clique, a cidade era accessi-
vel. E pela sua parte, elle bispo com os demais solda-
dos, em numero passante de mil, deixando a alclêa do 
Espírito Santo, se aproximou tambem ela cidade, a uma 
legua cl'ella ; assentando arrayal junto ao Rio Vermelho, 
fortifi cando-o com fossos e trincheiras dobradas, «sendo 
o primeiro que, para as fazer, tomou a enxada e cesto.» 

mór Francisco Nunes Marinho, falia como apaixonado c resen tido, ale-
gando muito o que mereceu ao serviço de S. l\f. na paciencia com que 
dissimulou os aggravos que recebia do bispo (a quem carrega muito com 
synon im os grarnrn aticaes de ambicioso) e se queixa do odio que lhe tmha 
mui an ti go, ·por razão elas contendas com a relação sobre querer usur-
par a jurisdicção real• (D. Manuel de Menezes). 

I C. R. de 7 de agosto de 1625. Na mesma C. R. são mandados 
elogiar Marinho e Moura. 

z No antigo cartorio da thesouraria da Bahia ainda em i867 vimos, 
em letra já basla:lte apagada, o livro das vereações da camara em quanto 
fóra da cidade. Conviria acudir-se-lhe quanto antes, tirando, se ainda é 
possivel, uma copia. Por ventura só elle poderá dar muita Inz ácerca da 
rerolução contra Antão de Mesquita. 
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-Ainda em seu tempo, no mesmo arrayal foram asses-
tadas •seis peças de artilheria, seis roqueiras e tres fal-
cões de bronze. » 

Entretanto as companhias de emboscadas se aproxi-
mavam muito da eidade e, do lado elo Carmo, por vezes 
surprehenderam o inimigo, e lhe ma1ararn ou aprisiona-
ram alguns. Chegaram até a idear (no dia 13 de junho) 
entrar pelo convento, e passar d'elle á cidade, surpre-
hendendo-a; mas não cmTespondeu o resultado aos 
desejos. Aventurado foi, porém, o capitão Francisco 
Padilha, natural do Brazil 1

, armando defronte de S. 
Filippe uma cilada ao governador da praça, Van Dorlh,· 
quando vinha de visi1ar Monserrate. Disparando contra 
elle, e matando-lhe o cavallo que montava, arremeteu a 
pé e o degolou. Dias depois ( 1. o de agosto) foi igual-
mente surprehendido e aprisionado o cornmandante elo 
forte de Itapagipe.- Seguiram-se outras emboscadas, 
mais ou menos felizes , sendo uma na ilha de Itaparica, 
onde, passando os hollandezes a faze;· carnagem, os ca-
pitães Affonso Rodrigues Adorno e Pero de Campos os 
foram surprehender, tomando-lhes duas lanchas e cinco 
roqueiras; e outra ( 3 de setembro), em que o inimigo 
deixou no campo, entre mortos e feridos, quarenta e 
cinco, ·graças ao arrojo do dito capitão Padilha e de tres 
outros mais, todos pelo bispo armados cavalleiros. Pro-
vavelmente foi n'esta refrega que morreu o coronel Al-
bert Schott, successor de Van Dorth. 

Em princípios de setembro chegou ao arrayal Fran-
cisco Nunes Marinho, mandado. de Pernambuco por Ma-

t D. Manuel ele Menezes. 
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thias cl'Albuquerque, já de posse elo governo, para servir 
de r.apitão mór, cargo este que havia servido na Parahiba, 
onde estava residindo. Trazia algum soccorro ele muni-
ções, e poderes para que o seu mando se exlenclesse 
tambem a Sergipe, Ilbeos e Porto Seguro. No mesmo 
arrayal o bispo lhe entregou o governo, e d'a.hi a um 
mez proximamente (8 de outubro) entregava a alma a 
Deus. Não fallou quem dissesse 1 que o haviam enve-
nenado, boato mui frequente de levantar-se quando, em 
momentos de exaltação dos partidos, tem logar a morte 
de algum de seus principaes chefes. Por mais natural 
temos attribuir essa morte ao resultado de tantos traba-
lhos, em idade tão avançada, ou ainda ao sentimento de 
deixar, quando menos o pensava, o mando quem tanto 
o saboreava e fizera por elle. 

Para ajudar a Francisco Nunes Marinho mandára 
Albuquerque a Manuel de Sousa d'Eça 2, antes capitão 
no Ceará, e já despachado para o Pará. 

Nunes Marinho assignalou-se por novas emprezas 
felizes, não só do lado elo Carmo e ele Itapagipe e ilha 
de Itaparica, como do lado ele S. Bento e até da Villa 
Velha, o que obrigou os sitiados a roçar o mato e a 
cortar as arvores ao redor da praça, até onde pode-
ram, e a abandonar o forte da barra, que ainda então 
occupavam. Notou-se que a favor dos hollandezes com-
batiam já muitos pretos, havendo sido até organisado, 

1 Vrja-se o Sermão prégado na sé da Bahia, em ti de maio de i62ti, 
por Fr. GJspar da Ascensão, que corre impresso. 

2 Em nenh um documento official vemos que se junte o appellido 
Eça a Nunes Marinho. Foi esse appellido, por alguma confusão, acres-
centado em uma das relações impressas, e depois copiado em outras, 
incluindo a A n nu a do padre Vieira. 
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dentro da cidade, um regimento dos escravos que se 
apresentavam. Os nossos denominavam estes soldados 
Tapanhunos ou Tapan unhos. 

O mando de Marinho foi ainda de menos duração 
do que o do bispo, pois não chegou a ser de tres mezes, 
passando-o (no dia 3 de dezembro) a D. Francisco de 
Moura, natural de Pernambuco, e que militára em Flan- · 
dres: era sobrinho do famoso D. Christovão ele Moura, 
e acabava de governar em Cabo Verde; estava já pelo 
rei nomeado e prestes a partir, quando em Lisboa 
havia chegado a parte de Matbias d'Albuquerque de 
haver escolhido a Nunes Marinho, -pela muita con-
fiança que n'elle punha. Trazia D. Francisco de Moura 
o titulo de "capitão mór do Reeoncavo, »e era 
portador ele promessas e esperanças ele um soccoiTO 
consideravel. Por quanto havendo chegado (em julho), 
a Lisboa e a Madrid, a noticia ela occupação da Bahia, 
todos se haviam alarmado muito, já pela perda d'ella em 
si , já, principalmente na I-Iespanha, pelo perigo que d'essa 
perda resultava a todas as suas colonias da America. 

Em conselho pleno de estado e guerra se havia re-
solvido :t o apresto de uma poderosa esquadra para 
seguir para a Bahia, com um corpo ele oito até doze mil 
homens ele twpas, devendo ouvir-se a tal respeito a D. 
Fadrique de Toleclo, como já predispondo-o ao mando 
cl'ella. Para a esquadra e para o reforço de gente deviam 
concorrer não só Portugal, como tambem os demais es-
tados subordinados á mesma coróa, incluindo Napoles. · 

Bem saberia a córte que um tão grande soccorro não 

1 Simancas, Consultas Orig. Minist. de Guerra, Legalho i325. 
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se podia mui depressa arranjar só em Portugal; e a 
consciencia lhe diria que esla calamidade só a re~'ebia 
aquelle reino por lhe estar sujeito. 

Em quanlo porém a esquadra se ficava preparando, 
enviava a córle o dito D. Francisco de Moura. Além 
d'isso, havia expedido a favor de Mathias cl' Albuquer-
que alvará de confirmação no governo do Brazil, dis-
pensando-o ela obrigação de residir na Bahia, segundo 
fôra ordenado desde i 9 de março ele i 6 ill·. -Igual-
mente recomniendára a Francisco Coelho de Carvalho, 
que estava nomeado governador do novo estado do Ma-
ranhão, e já em caminho para elle~ que, com a gente 
que le\'ava, se detivesse em Pernambuco. Ao governa-
dor elo Rio ele Janeiro, Martim de Sá, ordenára que acu-
disse á Bahia com quanta gente e mantimentos podesse. 
Havia sido encarregado de trazer estas ordens Francisco 
Gomes de Mello, natural do Brazil e pouco antes (i 3 
de julho de i 624) nomeado capitão do R i o-Grande do 
Norte; não havia tardado elle em partir, com duas ca-
ravellas, em companhia ele Pedro Cadena -1, ele Villa-
santi, casado na Parabiba, e qne ao depois ( i637-i638) 
veiu a ser na Bahia provedor mÓI' 2

• 

Por sua parte os hollanclezcs não deixavam ele 
, receber tambem promessas, c deviam já considerar 

como prova ela muita importancia que a Companhia 
Occiclental ia dar á sua · nova conquista, um extenso 
regimento, para o seu governo, datado ele i 9 ele no-
vembro; e que, se bem d'esta vez não tere applicação, 

I N;1o P edro Cudelia, r.omo se diz Jl[L tradução allemã da suà 
Descr.ipção do Brazil em 163q,, impressa em Brunswink em 1780. 

2 Brito Freire, § 171 c 900. 
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vein mais tarde a servir de modelo para outro de Per-
nambuco 1• 

Consolavam-se tambem os hollanclezes com os refor· 
ços que recebiam, e com as prezas que faziam, algumas 
das quaes, sem trabalho, indo alguns navios, ignorando 
que elles se achavam de posse elo porto, ahi fundear. 
N'este numero se contou um em que vinha, com sua 
família e cabedaes, D. Francisco Sarmiento ele SotQ-
mayor, que havia sido governador do Potos i. E mais 
que tudo se consolavam os hollandezes com as noticias 
que recebiam, de que lambem já nos portos ele Hollanda 
se ficava aprestando uma grande armada para soccor-
rel-os. ' 

O mando de D. Francisco ele Moura se assignalou 
pela occupação de rarios postos fo rtificados do Recon-
cavo, de que elle era capitão mór, em preza que commetteu 
a Manuel ele Sousa cl'Eça, e pela con veniente organisa-
ção, para melhor proteger os engenhos, ele uma pequena 
esquadrilha ele lancbas canhoneiras e barcos armados, 
da qual fez c.abo a João de Salazar d'Almeicla. O inimigo 
ainda em seu tempo intentou uma sortida, elo lado do 
Carmo, mas foi escarmentado, como·sempre; pelo que 
ordenou , sob pena de morte, que nenhum mais devas-
sasse as muralhas da cidade. Dmante o governo de D. 
Francisco de Moura teve lagar (a 27 de janeiro de 
f 625), n'uma casa fóra da cidade, onde se haviam re-
colhido os padres ela companhia, a morte do seu reitor, 
o venerando padre Fernão Cardim, escriptor de bastante 
merito, e mestre elo padre Antonio Vieira. 

t Groo t Placaert Boeck de '1661. 
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Dois mezcs depois (22 de março) se descobriram, 
-- fóra da barra, nas aguas da Bahia, mu itas velas. Com 

a tendencia do espírito humano, ele acreditar-se mars o 
que mais se deseja, cada uma das duas parcialidades 
imaginou que era a socconida. Porém embalcle se alvo-
roçaram os !J ollandezes. Aproximou-se a esquadra, co-
meçaram os nossos a fundear, e pelos pavilhões todos 
reconheceram que era a prometticla da córte catholica 
contra os hollandezes, t c~do por chefe o valente D. Fa-
drique de Toleclo 1 

Na totalidade vinha a mesma esquadra a compor-se 
dé cincoenta e dois navios de guérra, dos. quaes vinte e 
dois ele Portugal, clezeseis ela armada de Castella, sendo 
onze da chamada elo Oceano e cinco da do Estrei to, 
quatro ela Biscaya , seis das Quatro-Vi llas, e finalmente 
quatro de Napoles. Isto sem contar os transportes, cujo 
numero era pmporcionado á conducção ela gente de soe-
corro, que na totalidade consistia em doze mil quinhen-
tos e sessenta e tres homens, dos quaes uns quatro mil 
correspondiam ao con tingen te portuguez; onde era tanta 
a nobreza, segundo o testemunho unani me elos escripto-
res, que se chegou a as::eYcrar que, desde as exped ições 
de D. João 1 a Ceuta, e de D. Sebastião a Tanger, não 
houvera exemplo ele outl'a que clp lüo luzida e bem nas-
cida gen te se compozesse. 

Fundeada a frota, ao nordeste da barra, foi logo a 
bordo D. Francisco de Moura e outras pessoas princi-
paes do acampamento, e no conselho, que então teve 
Jogar, se assentou de fazer desembarcar primeiro quatro 

I Niio , Francisco To! etano, • como escreveu o eloquente Barl::cus. 
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mil homens, a saber: mil e quinhentos portuguezes, dois 
mil hespanhoes, ·e quinhentos napolitanos. 

Na manhã seguinte melhoraram os navios para den-
tro da bahia, tomando-lhe a barra em linha de noroeste 
a sueste, a fim de evitú que se escapasse a frota hollan-
deza, que constava de vinte e cinco navios; pelo que esta 
se limitou a coser-se com a terra, buscando o amparo 
das baterias da praça. 

No dia 30 se effectuou o desembarque folg~damen
te, com auxilio dos grandes barcos dos engenhos, cada 
um dos quaes conduzia junta uma companhia. Com os 
primeiros que desembarcaram seguiu D. Francisco ·de 
Moura. Tamb_em foi conduz ida para terra alguma arti-
lberia, a fim de ser assestada nas novas baterias que logo 
se começaram a construir. 

Com a tropa chegada de i·eforço, o cerco da cidade 
se regularisou pela occnpação de todas as alturas de 
redor. Em cinco paragens, porém, concentraram suas 
forças os sitiantes. 

No Carmo, com um terço de portuguezes e outro 
de castelhanos, se alojou o chefe ela expedição D. Fa-
driqne de Toledo. · 

· Seguia-se uma bateria, na península formada pelo 
dique, defronte de S. Francisco, a que chamavam 
das Palmas ou das Palmeiras, em virtude de algu-
mas que ali havia. Horta elos Corrieiros era o nome 
que até ali davam ao sitio 9s ela cidade. Indagando 
escrupulosamente, cremos poder assignar a essa b::tteria 
o Jogar que hoje occupa a igreja do Desterro ou a de 

·Sant'Anna. 
D. Francisco de Moura, com as tropas bray-;ilciras, 
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em nurnem de mil e quatroeentos soldados, e quatro-
centos índios, occopava o morro que segue para a banda 
de S. Bento, onde ainda hoje existem alguns quarteis, e 
as igrejas de Santo Antonio da Mouraria e Conceiç.ão 
dos Mili tares. 

Seguia-se a estancia Jo convento dos Benedictinos, 
no qual se alojaram tres terços, ou regimentos; sendo 
nm ele portuguezes, outro ele castclhànos, e o terceiw 
de napoli tanos. 

Finalmente a r:xtrema esquerda da linha de sitio era 
occupada pela bateria feita pelo almirante D. Manuel 
de Menezes, no local onde hoje vemos a igreja ele Santa 
Thereza. 

Ameaçado por tantas forças, tratou o inimigo de 
concentrar as soas, abandonando os fortes de Monser-
rale, e o da Agua elos Meninos, entre aquelle e a cidade. 
Com a occupação d'este ultimõ for te adquiriram os nos-
sos um porto commodo para o desembarque das tropas 
e ela artilheria, o qual até então se effectuára junto ela 
barra com clifficuJdacle. 

Por outro lado certo desleixo dos novos sitiadores, 
confiados excessivamente na superioridade do numero, 
lhes veiu a custar bastante caro. O hollandez desco-
brindo que a estancia ele S. Bento se achava. mui des-
guarnecida, e que os soldados abi es tavam em grande 
numero elP.sarmaclos e trabalhando em lerraplenar o ca-
minho, e pouco vestidos, em Yirtudc do calor, intentou 
sobre essa estancia, pela Yolta elas onze horas ela ma-
nhã, uma arrancada dirigida pelo capitão Kijf, a qual 
nos custou a perda ele trinta e seis mortos e noventa 
e dois feridos, pela maior parte castelhanos, . e alguns 
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de maior graduação 1• Menos felizes foram no dia segninte, 
que intentaram outra saida; porém encontraram já todos 
de sobreaviso. 

No dia 6 de abril se acercou da praça a esquadra 
libertadora, soffrendo vivo fogo das baterias, e expon· 
elo-se ao de tres hrulotes que contra ella despediu a 
esquadra hollandeza; os quaes houreram podido incen-
diar as capitaneeis! se não dão pressa a fazer-se de véla, 
apartando-se da direcção que traziam os q1esmos bru-
lotes de fogo. Afim ele atacar a frota in imiga, cosida 
com a praia, para dentro do forte de S. Marcello, jul-
gou-se preferi vel o estabelecimento ela bateria em terra, 
foi executada, defronte da direita da linha inimiga, 
tão felizmente que foram logo sete navios hollandezes a 
pique, incluindo a capitanea. O cerco foi-se apertando 
tanto que paragens havia onde não mediava entre os 
amigos e inimigos mais que a distancia do fosso ou cava, 
que a uns e outros servia ele resguardo. 

Cumpre não esquecer de consignar que, durante o 
sitio, chegaram, com soccorros, de Pernambuco, Jero-
nymo de Albuquerque Maranhão, filho elo conquistador 
d'este nome, e elo Rio de Janeiro o brioso joven Salva-
dor Corrêa de Sá, neto do de igual nome, e a quem 
seu pae, o governador Marlim ele Sá, confiára o mando 
de duzentos homens, conduzindo muitos mantimentos, 
tudo em duas . caravellas e quatro canoas remadas por 
índios, havendo percorrido ao longo da costa umas qua-
trocentas leguas. No Espírito-Santo havia Salvador Cor-
rêa tido occasião de medir-se, com vantagem, com tre-

1 D. M. de Menezes conta 195 entre mortos c feridos. 
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zentos hollande~~es que ahi tinham desembarcado de oito 
navios que no dia 1 O de março 1 se haviam apresen-
tado ameaçando a Yilla. 

Em um momento se vira esta desamparada de mu-
lheres e crianças, que se foram retirando para as roças. 
Mandára o capitão Francisco ele Aguiar Coutinho tocar 
a rebate : compareceram os moradores; mas havia pou-
cas espingarda$. Chegando, porém, Salvador Corrêa, 
fez desembarcar quarenta colonos e setenta indios, e 
uns e outros, com a gente da capitania, guarneceram 
tres estancias ou trincheiras que se levantaram na praia. 
Desembarcado entretanto o inimigo, travou-se a peleja 
dmante um quarto de hora, e o hollandez se viu obri-
gado a reti rar-se com algumaperda,limitando-seanossa 
á morte de um soldado. Tentaram os aggressore~ outro 
desembarque no dia seguinte: porém não lhes foi me-
lhor. Hesolveram então assaltar as roças, e com quatro 
lanchas se foram rio aeima, e tomaram varias canoas e 
um caravelão ele Salvador Corrêa quasi desguarnecido. 
Festejavam ainda esta presa no dja immediato, quando 
cairam em uma cilada que os nossos, dirigidos pelo 
mesmo Salvador Corrêa, lhes armaram; n'ella foi abal-
roada a lancha principal, ficando só dois com vida, e as 
ouLras lanchas apenas poderam escapar-se com grande 
perda. Desenganados os hollandezes na presença de tan-
tas tentativas mallogradas, fizeram-se ele vela, ao cabo 
de oito dias. Durante elles metteram na villa mais de 
oitocentos pelouros, sem causar clamnos de considera-

1 Veja Manuel Sevcrim na Rel. Universal de 16'25 a '16'26. Bart. 
Guerreiro, Jornaua ele. foi. aL 
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ção. Ainda quando os podessem causar, taes damnos 
são sempre menores que os resultantes do desembarque 
e occupação do paiz, quando os habitantes, acovardados 
pelo primeiro panico, não se resolvem a apresentar a 
tempo a resistencia necessaria á natural defensa. 

Voltaq.do, porém, ao sitio da Bahia, digamos como 
elle terminou. Familiarisando-se os sitiantes eom os si-
tiados, disseram alguns d'esles que tratavam de capitu-
lar. Avançaram cabos dos nossos, e lhes foi perguntado 
se vinham munidos de poderes. Responderam que não, 
mas que podiam dirigir-se a D. Fadrique. Acceitou o 
inimigo o arbítrio, e no dia seguinte mandou um Iam-
bar, com uma carta nos seguintes termos: 

«Nós, o coronel e mais individuas do conselho d'esta 
cidade, havendo sabido que da parte de v. ex .a chama-
vam um tambor nosso para lhe fallar, enviamos este 
para saber o que v. ex.a nos quer dizer, e confiamos 
em que v. ex . a consentirá que volte, segundo os usos da 
guerra. » Respondeu logo o general, dizendo que de sua 
parte nenhuma indicação fizera; mas que se <<conforme 
a pratica dos sitias, tinham os sitiàdos que fazer algu-
mas propostas, as ouviria cortezmente quando não se 
oppozessern ao serviço de Deus e d'el-rei. » A nobreza 
d'eslas phrases, a generosidade que ellas respiravam, o 
modo eomo D. Fadrique dissimulava o eslratagema elo · 
inimigo para não confessar sua frnqueza, lhes devia ins-
pirar muila confiança em favor das negociações. Con-
vocados conselhos de uma e outra parte, a final os oc-
cupantes da Bahia, esmorecidos, trataram de ver se, em 
quanto era tempo, obtinham uma capitulação honrosa, 
e propozeram como essencial condição a sabida ela praça 
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com armas,, Loque de tambor e murrões accesos. Resis-
tindo, porém, D. Fadrique mui firmemente á concessão · 
d'estas honras, vieram os intrusos a acceitar as condi-
ções ciue, no quartel do Carmo, lhes clictou o vencedor, 
e que foram as seguintes: 

-Que entregariam a cidade com toda a artilheria, 
armas, bandeiras, munições, petrechos, bastimentos, e 
os navios que estivessem no porto. 

-Que n'esta entrega se incluiria todo o dinl1eiro, 
ouro, prata, joias, mercancias, utensílios, escravaria, e 
tudo o mais que houvesse na cidade e nos navios. 

-Que se restituiriam todos os prisioneiros. 
-Que os vencidos não tomariam at·mas contra a 

Hespanha até chegarem a Hollanda. 
-Que poderiam voltar impunemente para a patria 

com toda a sua roupa. 
-Que lhes seriam ~adas embarcações em que se 

retirassem, com mantimentos para tres mezes e meio, e 
armas com que se defendessem, depois de deixar o pm·to; 
não podendo usar d'estas, em quanto ali estivessem; ex-
cepto os officiaes que levariam suas espadas. 

-Finalmente que n'aquella mesma noite entrega-
riam uma das portas da cidade, recebendo em troco 
refens a contento. 

Assignadas as capitulações, no dia primeiro de maio 
entravam os nossos na cidade. 

Na disposição e conducção das baterias de sitio dis-
tiqguiu-se bastante o contingente napolitano ás ordens 
do marquez de Cropani, tendo por sargento-mór Giovano 
Vicenzo Sanfelice, que com o titulo de conde de Bag-
nuolo veiu ao diante a representar papel importante.-
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Porém devemos declarar que, geralmente, os. siLiantes 
não se recornmendararn pela boa ordem, disciplina e 
fiscal isação nos fornecimentos; e cada parcialidade pro-
cedia com demasiada independencia, o que podem te1· 
prejudicado muito, se 1ambem entre os inimigos não 
houvesse fal!a de homogenidade; pois contavam em seus 
terços ou regimentos -soldados flamengos, allemãe~, in-
glezes, francezes e até polacos, -1udo gente adventicia 
c mercenana. 

Não foi por falta de munições, nem ele provisões, 
nem de so!Jados que a praça se rendeu: foi por faha ele 
união e de disciplina; foi por não ler um c.hefe superior 
de prestigio. Ha\'iam deposto tumultuariamente a Schot-
tens, elegendo ao capilão Johan Kijf, que era dado a 
bebidas espirituosas, e pouco antes havia recebido ele 
um elos elo conselho uma cutilada, e se achava tudo sem 
o prestigio necessario 1

• 

Segundo o testemunho de D. Manuel de Menezes, a 
guarnição constava ainda ele mil novecentos e dezenove 
homens, incluindo cincoenta e seis officiaes: e << todos 
mancebos, gente escolhida para luzir enlre qualquer 
infanteria do mundo. » 

Não foi, pois, sem razão que, attendendo ao pouco 
trabalho que houve para a recuperação da cidade, se 
lembraram algu~s da esquadra que D. Fadrique podia 
de si dizer, parodiando a phrase de Cesar: 

"Vim, vi e Deus venceu." 

1 A respeito da entrega da gunmiç.ã.o hollancleza diz Laet, No v u s 
O r bis, I ih. xv, cap. 23: • Partim Pr::efccli militaris ignavia, parlim 
quorundum tribunorum et militum per[idia, ulrorumque non levi ·in· 
famia. • 
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Tres semanas depois de effectuacl a a capitulação, 
estavam á vista da Bahia trinta e quatro n~vi os hollan-
dezes, que viHham soccorrer a pra ça, e 1iveram mais 
uma occasião de apreciar a co nhecida maxima da guerra, 
de que muitas vezes algumas horas desaproveitadas po-
dem decidir do exito de uma empreza. 

Informado o almirante Hendriksoon ela rendição ela 
cidade, ainda assim ent mu no porto, co mo desafiando 
os nossos a uma acção. D. Fadrique hesitou a principio, 
e quando talvez ia a decidir-se, fez-se o inimigo na volta 
ela ilha de I ta parica, do q ne resultou tocar nos bancos 
um navio de cada uma das esquadras, dos que deman-
davam mais agua. Hendriksoon , aproveitando-se ela 
noi te tratou ele retirar-se, havendo D. Faclrique desis-
tido do intento que teve de seguil-o, com tal pruden-
cia que poderia chegar a qualifi car-se ele falta de con-
fi ança na superioridade de suas forças. 

Esta armada hollandeza, passando á vista de Per-
nambuco com 28 vélas, não ousou ahi fundear, e 
seguiu até a Parahiba, onde o temporal e a pou-
ca franqui a da ban a lhe impediram tambem de 
aportar. Velejando, pois, para o norle, entrou na 
espaçosa bahia da Traição, para fazer aguada e 
refazer-se de mantimentos. Aqui desembarcaram em 
terra uns seiscentos homens, em tres alojamentos que 
entrincheiraram ; e eram os doentes em tão grande 
numero que a principio morriam aos quinze e vinte 
por dia. Informado elo tudo Mathias cl' Albuquerque, 
enviou de Pernambuco, para desalojai-os, uma força de 
set~ companhias de Pemambuco e ela Parahiba, com 
trezentos índios, ás ordens do governador nomeado para 
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o Maranhão, Francisco Coelho de Carval110, fi lbo de Fc-
liciano Coelho 1. 

Ao senlir a sua aproximação embarcaram-se os 
hollandezes, fazendo-se de véla no dia 1. o de agosto, e 
deixando compromettidos os indios que se lhes haviam 
unido, e que foram acossados por Francisco Coelho, 
auxiliado por Antonio d'A1buquerquo, capitão da Para-
hiba, e por Francisco Gomes de Mello, capitão do Rio 
Grande. Foi n'esta occasião que entrou no serviço o ao 
depois tão famoso heroe André Vidal. 

Ficaram assim infmctuosos para os hollandezes todos 
os gastos feitos com esta expedição de soccorro, e com 
mais razão ainda ficou sem ter effeito um eclicto ou pro-
clamação 2 aos povos do Brazil, que no dia 26 ele maio 
haviam promulgado os estados geraes, prometlendo tole-
rancia rel igiosa, liberdade de commereio, segurança da 
propriedade e .outras garantias, aos que se submettesserri. 

Aos da capitulação foram guardados pontualmente 
os ajustes; e D. Fadrique, entregando o governo da ci-
dade a D. Francisco de Moura, e deixando ás suas or-
dens mil portuguezes da exl)eclição, se fez de véla com 
a armada. O temporal que lhe sob,reveiu, ~ esgarramento 
de muitos nav ios, a perda de outros, tomados pelos ini-
migos, ou vencidos pelos elementos, não pertence já á 
nossa historia. 

D. Francisco de Moura bem que, como dissemos, 
filho do Brazil, não ficou no mando de muito boa von-

t Barlrous escreve Ceca em vez de Coelho. 
2 Assignada por E. van den Marck, e referendada por G. van Goch. 

Veja-se o livro impresso em 1664:, com o titulo G r o o t PIa c a e r t 
B o e c k, vol. 2, col. 2299-2302. 
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1adc, c nã.o tardou a entregai-o a Diogo Luiz de Oliveira 
que, como diz um escriptor dislincto, em Flandres apren-
dera e ensinára a milicia. 

O domínio hollandez na Bahia, ainda que passa-
geiro, produziu a suppressão da sua relação (alv. de 5 

. de abril ele 1626) cujos gastos foram mandados appli-
car para a tropa 1

• • , 

O governador Diogo Luiz votou-se com actividade 
a restaurar as for1ificações da cidade e a construir ou-
tras novas; mas empreza difficil, senão impossível, era, 
com os meios de que dispunha, pór-se a coberto do valor 
e audacia elo inimigo. Em março de 1627 o valente 
Piet Heyn se apresentara outra vez nas aguas ela Bahia, 
e burlando-se elas suas novas muralhas e ele mais de 
quarenta canhões n'ellas assestados, ahi atacava, com 
feliz exito, a frota ele vinte e seis navios 2 (dos quaes 
quatro armados ou ele guerra) que se achava fundeada 
junto á terra. O venturoso almirante, por um rasgo de 
auelacia (imitado d'ahi a perto de dois seculos pelo in-
trepido Cochrane), adiantando-se da sua esquadra com 
a sua náo, foi com ella fundear entre os dois principaes 

l Ficou no Brazil de ouvidor geral An tão de Mesquita, deixando de 
ir para Angola, para onde já estava despachado ; sendo depois nomeado 
provedor mór dos defunctos o desembargador Diogo de S. Miguel Garcez 
que, em quanto existia a Relação, desempenhava já n'ella as funcções 
do novo cargo. Foram estes os unicos dois desembargadores que segui-
ram na Bahia. 

2 Dando o numero de -vinte e s~is navios, seguimos a Laet, em geral 
bem informado e bastante imparcial. Além d'isso é o termo media entre 
dois extermos que veros citados, dando Brito Freire e os que.o segui-
ram só dezeseis (numero que aliás corresponde aos que se achavam na 
Bahia á chegada da frota hollandeza em 1624, e tambem aos que diz 
Jaboatão tinham a bordo tres mil caiJUJs ele assucar), e uma relação con-
temporanea em franc ez, nada menos de trinta e dois. 
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. navios de guer ra ela mesma frota, c apczar das desv:m-
tagcns do combate, tendo contra si não só o fogo dos 
navios, como o ela artilberia e fuzilaria ele terra , eonse-
guiu melter a pique a sotacapitlflea da frota, e inspirar 
tal terror aos demais na vi os, que todos .e lhe renderam, 
excepto tres menores que conscgu i ram escapar-se. A 
almiranta de Pict Heyn ficou tão crivada ele ballas, que 
se afundou até dar em secco, pelo que teve de incen-
diai-a, dando-se por bem indemnisaclo com a victo ria, 
e com os demais navios com carga ele assucar, ele que 
em troco conseguiu assenhorear-se. Segundo Jaboatão 
dezeseis d'esses navios tinham a bordo tres mil caixas 1

• 

Depois de se demorar no porto uns vinte e quatro 
dias, e de enviar carregadas quatro das melhores presas 
para Hollanda, queimando as que julgou menos apro-
veitaveis. e reforçando com varias a sua esquad ra, seguiu 
o feliz almirante para o sul, a avistar o Cabo Frio, e 
havendo feito aguada em um porto visinho, entrou de 
novo na Bahia no dia 1 O de junho, com quatl'o navios 
de guerra, e foi tomar dois mercantes qoe estavam fun-
deados em ltapagipe, d'onde passou em lanchas armadas 
a captivar outros tres, que haviam buscado refugio no 
fundo do Reconcavo, sendo hostilisado por forças pos-
tadas nas margens, das quaes conseguiu burlar-se, em-
pavesando as mesmas lanchas com coiros de boi, que 
nos proprios engenhos encontrára. 

De novo se demorou Piet Heyn incolume senhor do 
porto por mais de um mez, até o dia 14 ele julho, em 
que resolveu recolher á Emopa. 

1 Part. 1, pag. 61. 
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Tão brilhantes successos e ou tros c1ue os mesmos 
hollandezes adquiriram não podiam ser offuscados pelos 
pequenos revezes que no Amazonas, Ceará, e ilha 
de Fernando de Noronha recebiam alguns entrelopos 
l1ollanclezes que por essas bandas se ap resentavam. 

Os desastres no Brazil eram, para os portuguezes, 
acompanhados de outros aíncla maiores na sua India. 
Debalde havia a carta regia ele 1 O de dezembro de 1624 
(aproveitando ai é cer to pon lo a icléa offerecida pelos 
judeus portuguezes da Hollanda quanto ao Brazil) ten-
tado organisar, para lhe acudir, urna v Companh ia de 
navegação e commercio da Ind ia, Mina e Guiné. • 

Para a Bahia sómente encontramos que se ordenasse 
mandar reforços ele homens e munições, em maio de 
1628, devendo com uns e outros attencler-se tambern a 
Pernambuco. 

En lretanto escassos seriam esses esforços, se nos 
guiamos pelas supp li cas, quen'esse mesmo anno (em 
i 7 ele fevere iro e 6 ele julho) dirigia o soberano ás ca-
maras elo reino, solicitando meios com que acudir ás 
colonias portuguezas, onde o inimigo pretend ia arrai-
gar-se. 

Corresponcleram as camaras, ao menos com boas 
intenções, ao ebamamento ; pois qtie então teve origem 
a icléa, por ellas suscitada, do imposto chamado real 
d' agua, que devia eonsistÍI' no tributo de um real por 
libra de carne ou canada de vinho, que se vendesse 
para o conSLlmo, o qual depois, para a cidade de Lis-
boa, foi elevado a cinco réis em libra de carne, e a sete 
em canada de vinho. Mas esse imposto só depois come-
çou a cobrar-se. 
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Desde a perda de Olinda até a deserção do Calabm· 

Fundos subminist rados por outra victoria de I:eyn - Novos planos con· 
tra o Braz!l - Preferencia dada a Pernambuco -Falta de prevenções 
adequadas- Nomeação de Mathias de Albuquerque - Sua part ida, com 
insignificantes soccorros - Providencias d 'es:e governador - Chegada 
das forças hollandezas- Desembarcam ao norte de O linda- Tomam 
esta capital, e dias depois o Recife -Entrincheiram-se os hollandezes 
-Albuquerque organisa guerrilhas e se fortifica no Arrayal do Bom 
Jesus - Onde ficava est e - Repelle o primeiro at aque - Toma Albu-
querque a olfensiva- Elogia o inimigo o valor dos pernambucanos-
Estende a sua linha- Const roe um for\ e em Itamaracé.- Providencias 
tomadas pela cõrte -Armada de Oquendo- Combat e naval com P ater, 
que morre na acção- Boat os a este respeito- O inimigo abandona 
Olinda- Int enta em vão t omar a Parahiba, e depois o Rio-Grande e 
o forte do Cabo de Santo Agos~inho. 

O saque do reconcaYo da Bahia, alcançado com tanta 
van1agem por Piet Heyn, seria por si um grande esti-
mulo para a companhia occiden1al nãD desis1ir de novos 
ataques con1ra o Brazil. Achava-se porém escassa de fun-
dos, e porventma não se arriscaria ou1ra grande expe-
dição, com tropas de desembarque, se lhe não vem em 
auxilio um grande 1hesomo, que lhe caiu nas mãos, gra-
ças a uma nova vicloria alcançada no mar pelo proprio 
invasor do Reconcavo Piet Heyn, contra D. Juan Bene-
vides, tomando-lhe varios galiões, que continham o va-
lor de uns noYe miihõcs de ducados, preza considerada 
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das mais valiosas de que ha exemplo nos -annaes mari-
timos 1

• 

Com tão grande auxi lio de capitaes, a companhia 
se decidiu a mandar uma nova exped ição ao nosso lit-
toral. 

Hesolveu, porém, não iwislir em occupar a Bahia, 
que pro\'avelmenlc encontraria prercnida, e que, escar-
mentada com a ultima imasão, peor recebe.ria de novo 
o seu domínio. Lançou pois de preferencia suas miras 
cubiçosas a Pernambuco, mais. perto ela Europa, e cuja 
occupação julgou mais facil e mais rendosa, em conse-
quencia até das derastações que acabava de sofirer a 
Bahia, e de outros dados que devinm ua I-Iollanda ser 
mui conhecidos, a ponto de publicar um escriptor hol-
landez contemporaneo 2 que um seu compatriotn , que 
vivera trinta annos no Brazil, lhe assegurára que só 
Pernambuco produ zia :mnualmente sessenta mil du-
cados, afóra o tabacn, pau Brazil, etc. 

O plano da preferencia dnda a Pernambuco nã.o se 
teve na Hollanda em grande segredo, e foi mui a tempo 
communicado para Madrid e para Lisboa. 

Se immediatamente a c6rie se decide a tomar as 
unicas providencias adequadas, se insp irada pelos facios 
recent es da perda ela Bahia, e da soa recuperação pela 
armada de D. Fad ri quc de Toledo, se resolve a mandar 
logo outra poderosa frota ás costas de Pernambuco, tal-

1 Heyn levava vinte e quatro Ynsos de guerra. A!) de setembro de 
1628 atacou a BeneviJes tomando-lhe dez barcos. Os outros oito ou nove 
entraram no porto de ;vratnnzas e ~h i fora m tomados. A presa se ava· 
lion em quinze milhües de twrne:::es 

1 Lact, IJi spania, cd. ElzcYir de 1629, pa g. 212. 
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vez haveria consegu ido deixar de todo escarmentada a 
Companhia Occidental. Apropria demora que leve, para 
organisar-se e para p::uii r, a esquacl m hollandeza, e os 
tropeços que ainda se lbe ap resentaram na viagam, ven-
do-se parte d'ella obrigada a wm uater com uma esqua-
dra hespanhola CJUe encontrou, casnalmente mandada 
pelo proprio D. Fadri que de Tolcdo, parecialn estar pro-
videncialmente favorecendo a Brnzil para ser soccorrído 
mui a tempo. 

Em vez porém de se. décid ir logo a fazer um esforço 
maior, enviando nova esquadra restauradora., a córte, 
límitou-se a dar ordens para Lisboa que d'ali mandassem 
algum soccorro a Pernambuco; e, como se achasse en-
tão accidenlalmenlc em Madrid Mathias de Albuquer-
que, o qual, por occasião da imnsão anterior, substi-
tuindo no governo a Diogo de Mendonça Fmtaclo, dera 
ele si tão boa conta, lhe ordenou que para lá regressasse 
como (( super in tendente na guerra, e visitador e fortifi-
cador das capi tanias do norte 1 

'' com isenção do gover-
nador da Bahi a~ deYendo passar por L! sboa, e levar 
d'ahi os soccorros que se haviam mandado aprestar. 

Albuquerque partiu immed ialamente. Porém á foz 
do Tejo vi n, com tanta surpreza como pena, que laes 
soccorros promeltidos se rednziarn apenas a vinte e sete 
soldados e algumas munições. 

Sem emba rgo, conforme lhe era ordenado, fez-se de 

1 A patente de Albuquerque corno ·Superintendente na guerra c 
forlificador d~s c~pi tan i:~ s do norte• súrnente se lavrou em Madrid r.o111 
data de 2[j, de maio ·1630, O posto de superintendente das fo rtifi cações 
foi mais tarde conferido a João FcrnanJes Vieira, depois de regressar 
dC' Angola, 
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véla; e no dia 18 de outubro (1629) já se achava em 
Pernambuco dando providenci as 1

. 

E tal havia sido a demora ela partida da esquadra 
hollandeza que o proprio regimento para o governo 
político e judicial 2, que se devia observar na projectada 
conquista, não se exped iu na I-Iollanda senão a 13 ele 
outubro, cinco dias antes que Albuquerque chegasse a · 
Pernambuco. Constava de sessenta e nove artigos, e 
fôra modelado so bre outro outorgado no Lu de novem-
bro de 162.1 aos que então estavam senhores ela Bahia. 

Varios contemporaneos são concordes em assegurar 3 

que Albuquerque fez por então quanto es lava ao seu al-
cance. 

Já passou felizmente o tempo de serem os escripto-
res ob rigados a inventarem faltas aos agentes elos go-
vernos, para desculpar os erros cl'estes. Quando appare-
ceram os desastres, não deixou de ha\'Cr quem por ell es 
increpasse unicamente a Matbias c! ' Albuquerque, e ainda, 

1 Malhías d' Albuq uerque foi desembarca r e111 Jm·aguti, nas Alagóas, 
no dia 4 de outubro, e d'a l!i. proseguiu por te rra. Assim consta do li ' 
tul o de un1a relação (que não virnosJ que existi;\ na Libliolheca de 
Caste !lo-Melh or. 

2 Este regirn rnto e nc~o nlra-se no Grool Placaert Boeck i1np. na Haya 
em 166 í·, Part. r, Col. 1235. 

3 Veja-se a R e I a ç iT o v c r da de i r a c b r e v c rl a to rn a d a da v i I I a 
de O lintla , que n'esse n1 es1110 anno se imprimiu Clll Lisboa, por Ma-
tb ias Rodrigues, além do parecer do Conselh o de Esla clo, adiante citado. 
O conde da Erice ira diz que Albuquerque • dispozera tud o o que jul-

. gara util para a defensa, porém co mo hav ia de animar sessen ta Jeguas 
de costa ... não fora possivel que o ell'Pito COITespondesse á dili gencia. • 
Omitli'mos o tes temunho do autor das Memorias Diarias, porque 
essa parte d:ts Memorias (~ te a ch egada do donatario conde de Pernam-
buco com Oquenclo) foi aproveitada do diario que o proprio general a 
principio escreYia e r mettia rrgnl arrn pnte ti cô 1·tc. 
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em nossos dias, varios escriptores o tem censurado de 
haver perdido tempo festejando, com salvas Je artilhe-
ri a, a noti cia do nascimento de um infante; como se, ainda 
quando assim fosse, não podessc, d'csse mesmo apparato 
belli co, resu11::tr um preicxto para o alarclo ele toda a mi-
lí cia. A verdaJe, em todo o caso, é que o novo governa-
dor, nos cinco niezes menos quatro dias que es teve no seu 
posto, antes ele se apresentar a esquadra inimiga, fez 
quanto podia. Proseguiu fomentando as obras da defcnsa 
do porto, trabalho em que já encontrou o proprio cap ilão-
mór que ali es1ara, AnJré Dias da Franca, ajudado pelo 
sargcnto-mór do eslaelo.Pcdro Corrêa ela Gama, que ser·-
vira em Flandres, e que antes fôm manJado ahi ela Bahia 
pelo governador geral Diogo Luiz ele Oliveira. Attencleu 
ao armamento c d isci pl i na Ja rnilieia da terra, a qual con-
stava de tres companhias de linha, com cento e trinta 
praças unicamente, e mais quatro companlüas de mili-
cias na villa c un-;a no Hecife, todas com seiscentos e 
cincoenta praças. Organisou mais duas companhias de 
gente de mar. Hecommendou, por toda a capitan ia e 
pelas visinhas que os homens ele armas e os indios 
amigos estivessem ele sobreaviso, a fim de acudirem 

"' onde se mostra se o inimigo. Mandou que pela costa se _ 
postassem atalaias para, por meio de fogueiras de dis-
tancia em di~lanc i a, darem signal dos navios que se avis-
tassem. Ordenou ao sargcnto-rnór elas milicias, Ruy Ca-
laza Borges, que fosse desalojar alguns hollandezes que 
estavam -formando um estabelecimento na ilha de Fer-
nando de Noronha, o que elle execu tou com tanta feli -
cidade que d'ellcs aprisionou sele, tomando-lhes uma 
lancha, com seis roqueiras. E por fim , quando chegou o 

6 
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momento do perigo não fugiu d'elle; pelo con trário tra• 
tou de sair-lhe ao encontro . 

No dia 9 de fevereiro chegou ao Recife um pata-
cho, enviado pelo governador das ilhas de Cabo-Verde, 
João Pereira Corte Real, trazendo a Pernamb uco a se-
gurança ele que para ali partira a esquadra inimigi 
Immediatamente o governador deu a todos o grilo ele 
álerta. Espalhou os competentes avisos, para dentro e 
fóra da capitania, convocando a gente á capilal, e pu-
blicando até bandos, concedendo em nome elo soberano 
perdão aos reus homisiaclos que se apresentassem a tomar 
as armas. Melhorou ainda mais a defensa elos fortes, 
armando-os de palancas ou palissadas, e flanqueando-os 
por novas baterias. Attendeu tambem a fechar·, ,por meio 
ele barcos, reunidos ou metlidos a pique, a principal 
entrada do porto e as suas dnas barretas. Distribuiu as 
forças pelos differentes postos, nomeando os competentes 
chefes superiores e subalternos, e, com a sua presença, 
procurou acudir a toda a parte, e dar calor a tudo. 

Cinco dias depois de chegar o aviso, aos 14 de · 
fevereiro, apresentava-se a esquadra hollancleza com 
cincoenta e seis navios. Era cl'ella chefe o veterano na 
milícia do mar Henrique Cornelis Loncq. 

De accordo com o commandante das forr.as de terra 
Theodoro vVeerclenburgb, foi resolvido effeituar-se o des-
embarque por duas partes; encarregando-se Loncq de 
dirigi l-o pelo porto, em quanto w· eercJenburgh iria com 
outras tropas ás praias ao norte ele Olincla. 

Não conseguiu Loncq o intento. Um dos seus navios, 
que mais se aclian tára, encalhou na barra. As lanchas 
que iam com gente; encontrando o porto fechado, e bem 
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defendido pelos for tes, tiveram de retroceder. Foi, po-
rém, mais feliz Weerclen bu rgb; pois levando comsigo 
uns tres mil homens, poncle facilmente desembarcar além 
de Ol inda, nas pt'ai::ts chamadas do Pau Amarello. Sal-
taram as tropas em 1erra na tarde do dia 15, sem que 
a isso se oppozesse, como devia, o ·ex-capitão-mÓI' Dias 
da França, a quem fora incumbida a guarda d'esse belo, 
tendo ás snas ordens sufficien te gcntc.armada, incluindo 
cem de carallo. Em vez de empregai-a em cargas repe-
tidas contra os que desembarcavam, regressou Dias da 
Franca á villa, com os ele cavallo, deixando o inimigo 
dormir tranquillamcnto essa no i Le na praia. 

Na manhã de 16 segu iu o inimigo, pela costa, ca-
minho de Olincla, em tres columnas, fazendo-se acom-
panhar ao longo da mesma costa por barcaças armadas, 
e tendo por guia Antonio Dias Papa-robalos, judeu que 
es1 ivera annos antes commcrciando em Pernambuco e 
passára á Hollanda. 

O governador, conuando a defeílsa do Recife ao sar-
genlo-mór do estado Pedro Cort'(~a ela Gama, dirigiu- se 
pessoalmente para o lauo atacado, e pretendeu apresen-
tar resistei1cia na margem do rio Doce, onde a maré 
cheia detirera o inimigo. Tinba comsigo oitocen tos e cin-
coenta homens, e os collocou em ordem de batalha. Ao 
baixar a maré) lançou-se o inimigo á passagem do riol 
protegido pela arl!lheria de suas lanchas ou barcaças. 
Aguentaram os nossos o primeiro ímpeto; mas logo come-
çaram a retirar-se, de modo que Albuquerque) vendo-se 
apenas com uns cem combatentes, leve ele recolher-se a 
Olinela, tomando posição na pbtafórma do co nYento ele 
S. Fpmcisco, que clominan, o caminho cb praia. 
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Chegando ahi o inimigo, preferiu ir occupar primeiro 
a parte alta da villa., apoderando-se do collr.gio dos je-
suítas, onde se haviam recolhido muitos moradores. 

Perdido, porém, o mesmo collegio, e sendo as trin-
cheiras da praia ameaçadas por novas forças, viu-se 
Albuquerque obrigado a retirar. Assim ficou o inimigo 
senhor da villa, ktvendo os nossos tido de perda qua"'" 
renta e cinco mortos e cincoenta e seis feridos, entrando 
no número elos primeiros o bravo capitão de linha Anto-
nio Pereira Temudo. 

Leiamos ago ra, como dá officialmente co nta d'csta 
occupação de Olinda o general inimigo vVeerdenburgh. 

<< Achámo-nos em força de cincoenta e seis vasos e, 
depois de madura deliberação, resohemos ata car por 
duas partes. Eu, com dois mil e quatrocentos soldados, 
trezentos marinheiros, e outros trezentos para o trem, 
em dezeseis navios devia desembarc.ar a duas legnas 
proximamente ao norte, e o general, com os outros na-
vios e dois ou tros bons corpos, occupar o Recife. Foi 
isto levado á execw;;ão no dia 15 de fevereiro, dirigin-
do-se o mesmo general para o Recife. Mas os dos fort es, 
prevenidos da nossa chegada, tinham feito enea lbar alguns 
navios na passagem, e não poucle o genc"rallerar ávante 
o seu intento, ainda que fez para isso t.odos os esforços 
a Liro ele canhão. Pela minha parte, apesar de ter divi-
sado muita gente ele pé e de cavallo nas praias, dirigi-
me, depois do jantar, nas lanchas, com a vanguarda e, 
á vista elo inimigo, desembarquei, sendo seguido de toda 
a mais gente dos navios, dos quaes se tiraram duas peças 
ele calibre tres. 

«Vindo a noilc: foi-nos necessario dormir na praia. 
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Mas no dia seguinte, depois ele despedir todas as lan-
chas, cliridi as minhas forças em tres divisões. A da 
vanguarda, na qual, tanto no desembarque como na 
marcha, est ive em pessoa, era commanclada pelo tenente 
coronel Elts, a da batalha pelo tenente-coronel Stein 
Call~nfels, e a retaguarda pelo major Honcks. i 

«Marchando ao longo da praia para a villa, chegá-
mos a um pequeno rio ehamado Doce, o qual foi neces-
sario passar com ngua pela cintura. Ahi teve lagar o 
pl'imeiro encontro com uns mil e oitocen tos homens de 
pé e de cavallo 2 que se apresen taram. Mas, depois de 
uma forte refrega, dando em resultado varios mortos e 
feridos, em menor numero da nossa parle, pul-os em 
fuga , apesar da vantngern que tinham do rio . Mais adiante 
encontrei ainda tropa na praia, mas retirou-se logo para 
o mato, apresen tando pequena resislencia. Ainda por · 
terceira vez se mostraram, mas sem se atre\'er a espe-
rar-nos; de modo que, vendo-os tomados de espanto, 
marchei para a Yilla; e ao chegar, subi com a vanguarda 
e o corpo de batalha ao convento dos jesuítas, cujas 
porias estaram entrincheiradas; mas nós as tomámos 
por escalada, c as abrimos. Os que ahi se defendiam, 
vendo o valor dos atacantes, e varias dos seus como dos 
nossos mortos e feridos, procuraram a salvação na fuga. 
Ao mesmo tempo os que estavam nos fortes, na baixa, 
informad os elo que occorr ia, e vendo chegar a nossa re-
ctaguarJa, dados alguns tiros de canhão, que mataram e 

I Este nome encont1a-se escripto nos auctores com mui varia ortho-
graphia. Algu ns escrevem Foulcke Hounckes. Richshoffer escreve (pag. 
57) Honcx Fouques. Nas Me 1n. Di a r i as lê-se Honcx Foucques. 

2 Aliás Llitocentos e cincoenta, incluindo os indios, como vimos. 
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fer iram varias, largaram tamucm a fu gir, abandonando 
os fortes, dos qnaes nos apoclcr:ímos. Assim; com a graça 
de Dens, nos assenhoreúrnos da vi lla, não tendo perdido ~ 

tanto na marcha, pelo grande calor, co mo no a.laque da 
villa, senão cincocn1a ou sesscn !a so ldados. Fortifiquei 
o conven!o elos jesuítas com algnmas 1rinchci ras c~ntra 
qualquer su rpreza, e n'el lc me acho alojado. " 

Perdida a Yil ia, todos os moradores c snas fam ilias 
fugiram de Olinda para os mat.os . Albuquerque se reco-
lhia ao Recife, acomp::m bado unicamenle de vinte homens, · 
e desampaádo de lodos os mais. 

Tambem elo Reeite lodos Íllgiam, e só :i força de 
rigor foi possircl pór algum cobro a essa tendenci:t. 

Vendo em torno ele si tão poucos defen so res, Ma~ 
th ias cl'Albnquerquc lomou a resolu ç.5,o ele augmen-
tar com clles as guarnições dos dois fo r! es, do Picão 
(S Francisco da Barra) e de S. Jorge, que no islbmo lhe 
ficava fronteiro 1, ele fazer recolher n'ellcs a maior parte 
das munições, e de incendiar os a.rmazens do Recife e 

~" .. os navios que estavam carregados, fazendo enca lhar 
alguns cl'estes no canal da barra, a fim de, ao menos, 
privar o inimigo de utilisar~sc dos grandes valores que 
eHe não tinha -forças com que defender. O importe elos 
objectos consumidos pelas c.hammas foi orçado em quatro 
milhões; mas não se queimou Indo quanto havia; por 
quanto o inimigo fez àJarde 2 ele haver-se apoderado ainda 
de mil e quinhentas caixas de assucar e ele tres mil pipas 
de vinho. 

1 Corn po11 ca difl'erença no local em que hoje es lá a igreja do Pilar. 
2 Iút?·::;e E?·::;ii h/ung, etc., fol heto ou gazela do tempo, em al lemão, 

traduz id o ao que parcc.e, do hollnn llez. 
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Que differente teria sido a so rte elos nggressores e 
a elos pernambucanos, se estes se lwm:essem desde prin-
cipio prestado com obediente abnegação i defensa ele 
seus lares, e se o go rernador houresse podido limitar-se 
a defender o porto do Reei fc! 

Não fazemos recriminaç.ões. Os proprios pernambu-
canos se encarregaram de ser, quinze annos depois, os 
severos juizes de si proprios e ele seus paes. 

No manifesto que redigiram, pouco depois elo levan-
tamento ele i 64.5, e que corre impresso, consignaram 
elles estes per iodos: «O clamor fez empatar a muitos e 
fugir a todos, sem bastar o esforço de alguns para fazer 
tornar a outros do sobresaltado accidente ... » 

Estas palavr<1s são reproduzidas, com pouca eliffe-
rcnça, pelo conde ela Ericeira 1 do seguinte modo: « Não 
tolerando o medo elos moradores alguma obediencia, 
foram desamparados os postos e tratando ele salvar nos 
matos o mais precioso das fazendas. " 

Pelo que respeita a Mathias d'Albuquerque, o men-
cionado manifesto faz-l he justos elogios, dizendo: «O 
Yalor do general Matbias d'Albuquerque fez recordar a 
nobreza d'es1e povo dos sustos que tão divertidos os 
tinham.» 

E mais expl ícitos foram os conselheiros de estado 
em Portugal qu'e, dando seu voto em consulta de 29 de 
abril, disseram: ·"E todos de conformidade notaram 
que, pelo que se entendia d'estes avisos, Mathias d' Al-
buquerque tinha procedido com toda a satisfação, e que 
se deve ter por cousa muito util e importante, no de-

1 • P o r t u g a l H e s t a u r a d o • etc. 
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semparo em que se achou da sua gen te, c tão· rodeado 
de inimigos, ter accordo e incluslria para queimar os 
navios e a carga elos assueares. " 

Parece, porém, inncgavel que outra homera sido a 
sorte de Pernambuco, se a Math ias d' Albuquerque tivesse 
sido possível abandonar ele todo Olinda, recolbenclo-sc, 
eom a gente qne tinha, a fortificar-se bem no porto elo 
Recife, até receber soccorros; como depois pralicaram 
os bollanclezcs, na conformidade do que já, dezoito annos 
antes, havia sido indicado no livro ela Razão do Estado 
cl o Braz i l, cujo autor bem insi~ tiu , com a previsão de 
verdadeiro estad ista, na necessidade ele deixar-se cres-
cer no mesmo Recife a povoação; ao que muito se oppu-
nham os officiaes ela camara de Olinda, os quaes «com 
todo o seu poder, lbe estorYavam o seu cresci men to, 
com ciumes ela dita vilb (de Olinda) onde tinham casas, 
e temiam que, ficanclo-lbe menos trato, tivessem perda; 
e assim tinham prohib ido com 'penas graves, que 
ninguem edificasse na dita povoação \ nem n'el~a con-
sentissem mais justiça que o juiz da YÍnt ena." 

Seja-nos permilticlo transcrever ainda aqui, a este 
respeito, as segu intes palavras d'esse autor: '' Crescendo 
a povoação (do Recife) por terra e pelo salgado até o 
forte velho, o numero dos moradores e da gente do mar 

1 Os documentos que possu imos n;Io nos autorisam a crer que es· 
tava Lcm informnclo Barl ro us quando disse: • Cum Brasili ::e imperium 
teneret pr::efectus Albuquerquius, d e 1 i b e r a tu m s ::e p e, n,um expe-
diret Olindam longius à portu mnrisque ad itu rematam, negligi, inca-
lasque in Rcciff'am et Vazii insulam transferri , cui fini in sulam necti 
Heciff::e perutil e foret, cum et fluminum circumlabcntium oportunitate 
et Ocean i appulsu in victa lime loca crederentur. Verum, sive imperitia 
mi l i taris architectura •, etc. 
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f61'a, sem oulra guarda , mui respeitado, e mui defen-
dido o sitio ; e só para os foi'les, sem mais presídio, 
baslaram trinta soldados; de maneira que, com as alfan-
degas aqui poslas, c li cença para edifi carem, bastará, 
pela natureza elo sitio , a se fazer um logar mui honrado, 
mui rendosoJ e SLl slenlado com mui pouca custa, em 
consideração que a villa de Olinda, em nenhum 
tempo pócle ter fortificação qu e assegure suas 
cousas po1' se1·, como se vê, em assento alto e 
barran coso, as casas esparziuas el e modo que a 
trinch eira da Praya, que é a menor fortificaç.ão, não 
é de nenhum effeilo para os casos repentinos de gente 
resoluta, qnanto mais para um caso pensado, no qual 
ainda os altos mLÚos e largas cavas não asseguram to-
talmente um poro bisonho. Pelo qu e, torno a dizer, que 
as alfandegas e a sustancia d'es les visinhos mais a pro-
posito fi cam na dita povoação do Recife.» 

E o mais é que esses ciumcs el e Olinda com o Re-
cife não se exterminaram durante os vinte e quatro an-
nos de domínio dos hollanclezes, em que, não só o bairro 
do Recife, mas lambem o M Santo Antonio, se levan-
taram como por encanto. E nem Yaleu o incendio, posto 
pelos mesmos hollanclezes á velha Olinda, para acabar 
com taes ciumes, nem sequer para atenuai-os; como no 
seculo seguinte se viu, por occasião da resistencia que ti-
veram que apresentar os moradores do Recife, e que dege-
nerou na guerra chamada pelos O lindenses dos Mas cates, 
como por insLl llo aos ditos moradores; guerra a respeito 
da justiça da qual, seja dito ele passagem, o amor á ver-
dade nos impelle a abrigar hoje opiniões differentes das 
que antes tínhamos, e em outro Jogar manifest.ámos. 
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Sem uuv icla Mathias cl'A1buqucrquc erron em nilo 
se haver recollüclo , com toda a gente, ao Recife logo 
que, não havendo siuo possível impedir o desemhnrque 
ao inimigo, este se apresentou em terra com forças tão 
superiores, mais pelu di sciplina e lml.litos de gLleiTa, que 
pelo número . Fortifieando~se os pernambucanos bem no 
Recife, o inimigo, vendo-se sem um bom porto, inquietado 
por frequentes emboscadas, e falto de mantimentos, não 
conhecendo o paiz, nem os demais portos vis i nhos (pois 
não havia cl 'elles cartas hydrographicas publicadas), tal-
vez se enfada e se retira. Que a defensa elo porto do 
Hccife foi então por alguns reconhecida como a mais 
importante, o confirma o propcio chronista donatario da 
cClpilania, irmão de seu govemaclor e general, com os 
seguintes períodos: «E depois ele ir-se intrincheiranclo 
o Jogar do Recife, começou outro forte á sua entrada, 
como encabeçamento principal ele toda aquella 
defensa; porque aquelle era o porto onde desembar-
cava quanto vinha de fóra por mar, e onde lambem se 
carregavam as drogas da terra . .. » « A todos pareceu 
que o porto de Recife e r as ó mente o que c o m mais 
cuidado se devia guardat', por ser o pri'ncipal, e onde 
estavam dois fortes de el-rei e todo o thesouro de assu-
car, pau brazil, algodão, tabaco, gengibre e outras fa-
zendas. » E em outros Jogares: « Como era n'elle que 
tudo consistia, por ser o principal cl'aquella praça, con-
vinha acudir-se-lhe ... » «Subi to o general montou a 
cavallo, por mais que lh'o vedavam com protes-
tos, deixando o Recife ... » «Os que cercavam o general 
lhe protestavam que era necessaria a sua presença para 
a salvação do Recife.» Vê-se pois que, se tinha havido 
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cscripLor que previsse, dezoito :mnos antes, o que cum-
pria fazer-se com púusa, em tem po de paz, nno faltou 
tão pouco quem propozesse, alé com prote stos, que 
no menos se fizesse, na hora do perigo, o qDe cumpria 
para sahar os habitantes. 

Em favor, porém, de Mathías ci"Aibnquerque, cum-
pre di~e r que não faltaram outros qne n'esses momen-
tos o quizeram obrigar a cuidar antes da defensa da 
capital, e com os quacs teve de transigir; pois diz Ma-
nuel Calado mui expressamente que os ela villa ·i «per-
suadiram ao general que não tivesse encontro com o 
inimigo no caminho, nem na praia, senão na villa 
(de O linda) onde tinham seus reparos e trincheiras; e 
isto (prosegue) diziam a gt'itos, porque como na vi lia 
lhe ficavam snas mulheres e filhos, e soas riquezas, que-
riam pol-os a salvo, e a suas pessoas lambem, tanto que 
.. . viu~se o general tão perseguido de ... protestos que .. . 
veiu com toda a gente retirando á vi li a, e d'abi mandou 
com alguma fornecer o Arreei f e (Recife)». Assim, repe-
timol-o, o erro de Matbias d'AlbuquerqDe, n'esta con-
jnnctura, proveíu do desejo de satisfazer antes de tudo 
aos proprietarios de Olincla, quando o seu dever sagrado 
era oppor-se ao inimigo, embora descontentando aos 
moradores. 

E não foi infelizmente a última vez que o desprezo 
dos conselhos de cscriptores previdentes, ou os empenhos 

1 • ... Ricaços e de inchadas barrigas que, como não e s ta v a m 
c os tu ma c1 os a morrer •, As phrases • barrigas inchadas, e a de 
não estarem costumados a morrer , (c o s tu ni e que não conhecemos 
nos Jllhos ele Adão) são em pregadas por Calado, pag. 10; e tanta atfei-
ção tinha a ellas, que a~ repete logo adiante, pag. H. 
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de alguns interesses dos poderosos foram causa de g,·;m-
des calamidades! 

Incendiado o Recife) pasS0\1 o goYcmador a residi!' 
na casa ela Asseca, situada do oulro lado, em fren te elo 
forte de S. Jorge, elo qual sB pod ia n'aque llB tempo 
passar a dta na baixa-mar. Ao mesmo tempo mandoLt 
occupar o posto visinho d'e Sanlo Amam, confiando a 
tarefa ao capi tão de linha Marlim Ferreira, com vinte 
soldados. Igualmente resolveu organisar, á maneira do 
que S'C praticára seis annos antes na Bahia, varias guer-
ri lhas, com o nome de companhias de emboscadas, en- · 
trando em cada uma d'ellas alguns índios, afim de veclat· 
as communicações elos hab itantes com a villa occupada 
pelo inimigo, de impedir que estes se fossem espalhando 
e estudando os arredores, e de faze1· a todos, pelo sim-
ples facto de se familiarisarem nas hosLil idaucs, menos 
propensos a reconciliar-se com o invaso r. 

Pela sua parte igualmente tomava este .as preven-
ções que pensava mais a proposi1o. Seguro de que, 
recobrados os moradores do primeiro panico, reunidos 
a outros que convocassem, não deixariam de ir atacai-o, 
tratou de se fortificar principalmente na parte alta de 
Olinda. Vendo, porém, que não era atacado, que come-
çava a ser sitiado por terra, e que sem porto, quando 
o inverno se aproximara, estava já quasi bloqueado 
por mar, resolveu assenhorear-se do Recife. Tenlou pois, 
de novo, tomar este porto, forçando-lhe a entrada.-
Procedendo, porém, a reconhecei-o, no dia 19, confir-
mou a impossibilidade da empreza, em consequencia 
dos muitos barcos ahi metlidos a pique, e das baterias 
dos fortes que defendiam a mesma entrada. Resolveu 
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pois começar por occu par o forte principal (o de 
S. Jorge), dirigindo-se a elle de Olinda pelo isthmo. 
Commandava-o Antonio de Lima, e não tinha mais que 
trinta e sele homens de gunmição. Teve Jogar o ataque 
depois ela meia noite, e tão vigorosa foi a resistencia 
que o inimigo viu-se obrigado a afrouxar e a retirar-se, 
ao cabo de dons horas, bavemlo os nossos perdido cinco 
mortos e oito feridos . . 

Eis o que ácen:a d'es!e ataque diz vVeerdenburgh, 
na sua parl.ici pação official, que se publicou logo por 
toda a Europa, nas relações ou gazelas elo tempo: «No 
dia 20 ele fevereiro, em virtude de resoluç.ão do conse-
lho, ordenei ao tenente-coronel Stein Callenfels 1 de to-
mar de noite o forte situado na terra· firme, junto ao 
Recife. Desempenhou-se elle, atacando o forte dman1e 
duas horas. Entretanto as escadas saíram curtas e, ha-
Yendo tido de perda vinte mortos e quarenta feridos, e 
doze Õ inimigo, julgou-se melhor toca:· a retirar para 
não expor mais gente. • 

O ex ilo obtido n'esl.a defensa augment.ou o valor aos 
nossos eJ levada a noHcia aos clistriclos visinhos, por-
ventura npressou a mnrcha elos qne se preparavam a 
acudir. Das aldeias dos índios correram muitos com o 
padre Manuel de Moraes, e lhes foi dado para defender o 
posto de Santo Amaro, deixando-o Mar1im Ferreira. 
Á freguezia de Ipojuca foi buscar gente Antonio Ribeiro 
ele Lacerda, ahi querido e respeitado. Da Villa Formosa 
veio, com cincoenta homens, o seu Yalente capitão Pedro 

1 Não Esten Cal vi, como se lê nas Me mo r i as; nem Estevão 
Calvi , corno se diz na traducç:.to portugucza. 



LlVRO SEGUNDO 

d'Aibuquerque. Da Parahiba chegaram cem hómens ás 
ordens de Mathias d' Albuquerque Maranhão, a quem foi 
dado o mando superior da estancia ele Santo Amaro. 

Intenlou o inimigo, no dia 2!.~: de fevereiro, um re-
conhecimen to até per to da c:tsa onde eslava Albuqner-
que, mas Yiu-se obrigado a retirar precipitadamente, 
deixando muitos mortos. Natur::tlmente tinha este reco-
nhecimento por fim proteger tam!Jem p.o r esse lado o 
alague, que na vespera füra pelos do con~elbo, que já 
funccionaYa em Olinda, resolvido que se désse ao forte 
de S. Jorge, por meio de aprox.es em regra. Ácerca d'estc 
novo ataque diz vV cerclenburgh na sua parte official: 

• Immcdiatamcntc ordenei que se fit.essem fachin as 
e cestõcs, os quoes esti\·eram promptos a 25; e no dia 
27 comecei a obra, com quinhentos homens, ús onlens 
do tenente-coronel Elts, que n'esta noite levantou uma 
trincheira contra o forte ... E no dia seguinte, tendo 
conduzido a arlilberia, quando o major I-Ioncks acabou 
ele tarde o servi ço, eu ahi me dirigi e fiquei até o dia 
immediato, em que, ao alvorecer, a bateria esta v a con-
cluída, e assestados n'ella tres meios-canhões, que dis-
pararam todo o dia. 

"Na manhã seguinte, de 2 ele março, depois de ter 
ainda disparado desde mui cedo, pela volta elas nove 
horas,· inçaram elo forte uma bandeira branca, como 
signal de querer parlamentcar, e mandaram um capitão; 
ao qual concedi que deixariam toda a arlilberia, munições 
ele guerra e viveres (os quacs não encontramos, e cremos 
que de noite os lançariam ao mar), c sai riam sem ban-
deira, morrão apagado, e prestando juramento de não 
tomar as armas contra os estados ge racs por se is mezes. '' 
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Pouco depois entregou-se, como era natural, o pe-
qu eno for!e do mar ou do Pi cão~ que ficára . de todo 
desamparado. O co mmandante do forte de S. Jorge, An-
tonio de Lima, e todos os seus officiaes e soldados obra-
ram, como ela primeira vez, prouigios de valor. Aguar-
ni ção estava d'es!a segunda vez muito mais reforçada. 
achando-se até den!ro os poucos soldados de linha que 
restavam da companhia que fô ra do bravo Tem udo, ora 
mandada por Franci sco de F'igueiroa. 

Da capitulação dos for!es se lavrou no dia 2 de 
marÇo um termo ou assento, que assignaram o almirante 
Loncq e o commancl ante W eerden burgb, e pela nossa 
par!e Manuel Pacheco de Aguiar, eommandante do forte 
do mar, Anto'nio de Lima e Pedro Barbosa i. 

O forte sómente se entregou na ult ima extremidade, 
e quando caídas as muralhas e dcscavalgadas as peças, 
que eram de fer ro e asses tadas em platafórmas engenha-
rias sobre vigas, e feridos ou mortos um grancle número 
dos defensorçs, não se podia mais sustentar. Assim acre-
ditamos que, se não tinham entendido que nas condições 
da capi tulação entrava a de não servimm por seis mezes, 
teriam infalli velmente de haver-se submeL1,ido a isso, in-
sistindo o vencedor. Porém, tanto Antonio de Lima, como 
Francisco de Figueiroa c outros, preferiram entregar-se 
á prisão, sem prestar o juramento ele não tomar as 
armas por seis mezes. Releve-os, pois, o inimigo, c só 
vieram a passar ao nosso campo cl'abi a pouco mais de 
quatro mezes, sendo Antonio el e Lima mandado pre~o 

1 Richshoil'er (png. 6!~ e 65) publi ca o lheor d'essa ca pitulação, e no 
arti go 4." se in clue a coml iç<io de n:ío lolllarem ai'Illas por seis mezes. 
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á Bahia, a responder, segundo os usos, a conselho de 
guerra t. 

Com a occupação elos fortes, ficou o inimigo senhor 
do Recife e elo porto, que logo tratou ele pór expedito e 
livre. Ao engenheiro Commersteyn foi confiada a fortifi-
cação. Os armazens e casas elo Hecifc, que se não haviam 
incendiado, foram postos a coberto elos tiros que lhes pc-
dessem do continente se r dirigidos. E tendo, no dia 3, 
sido feito um reconhecimento na illla visinha, chamada 
de Antonio Vaz, nome do seu primeiro dono, ou tambem 
de Santo Antonio, por um convento que ahi tinham os 
capuchos, e achando-se essa ilha desamparada até pelos 
frades elo mesmo convento, logo o inimigo a occupou e a 
incluiu no plano do systema ele defensa por elle adaptado 
para assegurar ;:t posse elo porto. Aqui, entre pantanos e 
areaes, achavam-se os hollandezes eomo na sua terra, e 
por isso tiraram de tudo tanto proveito. Umà planta elo 
Hecife foi logo levantada pelo engenheiro Van Buren, e 
outra da ilha de Santo Antonio pelo engen\l8iro Drewis. 

O convento foi fortificado por me:o ele um recinto 
abaluartado rectangular: a que deram o nome ele forte 
Ernesto; fizeram-se mais outras trincheiras; reparou-se 
o forte de S. Jorge; e se acabou adiante cl'este, e defronte 
da barra, um que já estava pelos nossos em construcção 
com o nome ele Diogo Paes, e que o inimigo, reforman-
do-o, veiu a denominar do B r u yn, nome que injusta-
mente adoptámos, bem que alterado no de Bru m. 

Todas estas obras eram pelo inimigo effectuadas com 
grandes difficuldades, por falta ele madeiras e de mate-

l c. n. de 2:) de outubro ele 1.630. 
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riaes, e em virtude dos grandes calores; de modo que 
·diariamente lhes crescia o número dos doentes entre os 
soldados destinados aos trabalhos. 

Por sua parte Albuquerque, vendo-se com mais gente, 
se limitou a augmentar o número das guerrilhas ou com-
panhias de emboscadas, com seus capitães, entre os quaes 
se aehavam os benemerit.os pernambucanos Estevão de 
Tavora, e Simão Figueired·o, ao depois jesuíta. Subordi-
nou as quatro instituídas contra Olinda a .Mathias· d'Al-
buquerque Maranhão, com estancia em Santo Amaro; 
algumas novas a Lourenço Cavalcanti d'Albuquerque, 
da Goiana,· com estancias nas Salinas e Asseca, e o titulo 
de governador d'esse districlo, outra (com estancia em 
umas casas de João Velho Barreto, no actual bairro da 
Boa-Vista) ao valente per;nambucaho Luiz Barbalho, e 
finalmente lambem algumas a Antonio Ribeiro de Lacer-
da, da Ipojuca, com estancia nos Afogados, a fim de res-
guardar a Varzea. 

Para quartel general escolheu a paragem mais a pro-
posito nos arredores, bastante central, quasi a igual dis-
tancia de Olinda e do Recife, e onde se reunia a maior 
parte dos caminhos d'eslas duas povoações para o inte-
rior, em consequencia das vollas do Capiberibe e das 
cheias do Biberibe. 

Aproveitando-se de uma casa que ahi havia, de um 
Antonio de Abreu, augmcntou-lhe os meios de defensa, 
fazendo cortaduras nos caminhos) e acrescentando-lhes 
depois varios postos e baterias. A este posto, assim forti-
ficado, tambem remeniscencia do arrayal do rio Vermelho 
na Bahia, no tempo do bispo D. Marcos, se deu o nome 
de A r r ay ai do Bom Jesus. Ai mia d'elle ahi descobre 

7 
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manifestos vestígios o antiqoario entendido, procuran-
do-os pelas evidentes indicações que da posição do mesmo 
posto nos deixou, em varios logares, o proprio donatario 
da capitania, seu minucioso chronista ; a saber: á margem 
esquerda do Capiberibe, além, um tiro de arcabuz, do 
riacho Paranamerim, ás vezes secco; proximo de um ou-
teiro, sobre o qual (por occasião da cheia do Capiberibe 
em i 632) se addicionou ao mesmo Arrayal um forte re-
ducto, e finalmente áquem do engenho do Monte i r o, 
nome este bem conhecido, pelas suas casas de campo, 
nos suburbios do Recife i. 

Com tal empenho se votou Albuquerque a fortificar 
esta paragem que, intentando, no dia i 4 de março, eon-
tra ella um ataque o tenente-coronel Van der Elst, a en-
controu já em estado de apresentar resistencia, até que 
acudiram, com as tropas de suas estancias, Luiz Barbalho 
e Lourenço Cavalcanti, e fizeram pagar caro ao inimigo 
a retirada, deixando no campo muitos mortos; não ha-
vendo sido a nossa perda senão de dezeseis, entre mortos 
e feridos. 

Com esta victoria, apesar dos novos reforços que de 
contínuo, e quasi por cada navio da Europa, recebia o 
inimigo, os nossos cobraram brios, e começaram a em-
prehender ataques de surpreza, distinguindo-se os que 
tinham logar no proprio isthmo 2

, perturbando a commu-

t Enganou-se manifestamente o sr. co nego Fernandes Pinheiro quan-
do aflirmou (no· T. 23, p. Si da Rev.) que o Al'l'ayal ficava no isthmo 
que separa a antiga da nova capital. 

2 Entre estes, menciona Albuquerque um, a H de maio, em que o 
chefe immigo, depois de uma grande chuva que inutihsou as armas de 
fogo, esteve a ponto de cair prisioneiro, tendo o cavallo ferido. Ri ch-
shoffer distingue, porém, dois ataques semelhantes ; um a ti de abril , e 
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nicação entre a villa e o Recife. Não tardaram até a ata-
car formalmente os intrinchciramentos que o inimigo pro-
seguia na ilha de Santo Antonio. Commetteram a empreza 
Luiz Barbalbo e Antonio Ribei ro de Lacerda que, com 
as tropas de suas estancias, foram ataca r a um tempo as 
trincheiras por dois pontos differentes. Teve logar este 
ataque simultaneo na madrugada de 24 de maio 1• Ac-
commetteram os nossos com tal impeto que, em menos 
de um quarto de hora, haviam entrado na primeira e 
segunda trincheira mais de trezentos. Ahi se travou· a 
peleja corpo a corpo. Os nossos consegu iram a principio 
maior vantagem: descavalgaram as peças e feriram quasi 
todo;:; os officiaes inimigos, incluindo o tenente-coronel 
Van der Elst, e o principal engenheiro Commersteyn. 
Sendo porém mort:tlmente ferido, de uma bala de ar-
tilheria, o chefe Ribeiro de Lacerda, começaram todos 
a retirar-se, deixando dentro das trincheiras dezenove 
mortos. Depois já o chefe inimigo se viu obrigado a de-
clarar de officio, qne combatia com um « povo valoroso 
e agi I. ~ 

outro a i1J de maio; havendo no primeiro sido atacado o general, indo 
para a vi lla, c tenuo o cayallo ferido de duas frechadas; e no segundo 
o almira nte Loncq, vindo da villa para o Recife em meio de grande 
chuva, etc. 

1 Assim o asseg ura \Veordenburglt em officio de 27 de julho. Nas 
l\'I em. Di a r i as se diz que li vera logar a 2~ de março . 8e assim fôra 
o mesmo \Veerdenbmgh houvera l.iLlo occasião de dar conta d'elle no 
officio de 8 de abri l, ou no ele 14 de maio. Que o ataque foi em maio 
se deduz tamLem de uma relaç;1o dada por Si lvestre Ma nso em H de 
agosto ele 1630 (Doc. 12. 0 da L• Ed. el'esle livro, pag. 294), 

Cumpre aqui· notar que até á chegada de Duarte d'Aibuquerque a 
Pernambuco, as Me mo r i as conléom outros equivocas. Assim dão 
como recebida, depois de i4 tle março d'esse anno de 1630, uma carta 
regia ele 26 ele janeiro de 1631. · 
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Este assalto não foi o unico emprehendido pelos 
nossos, com mais audacia que fortuna e bom discerni-
mento. Em logar de estudar quaes eram os pontos mai8 
importantes, para os guarnecer e intrincheirar, abdicava 
em geral o chefe esse cuidado ao inimigo, e apenas este 
os havia occupado e se achava em estado de apresentar 
n'elles resistencia~ era resolvido o ataque, tendo n'este o 
inimigo as vantagens da defensiva. Foi assim que, ape· 
nas o forte fronteiro á barra se viu levantado e guarne~ 
ciclo de artilheria, já com o nome de forte do .B ru yn 1

, 

ordenou Albuquerque ao in trepido Luiz Barbalho .que 
fosse, com a sua gente, assaltai-o de noite das duas para 
as tres da madrugada. Executou Barbalho a ordem (8 de 
julho), e por tal fórma que o juizo do chefe á cerca 
dos pernambucanos foi ainda mais fàvoravel 2• 

Perto de um mez depois, quando o inimigo levan-
tava do outro lado da ilha de Santo Antonio o forte das 
Cinco-Pontes, a que se deu o nome de Frederico 
Henrique, acudiram logo os nossos a atacai-o, com 
oitocentos homens, incluindo trezentos índios; e foram 
obrigados a retirar-se, com perda de quatorze mortos e 
oito feridos, dando azo aos contrarias a conhecer os fra-
cos da sua fortificação, que depois melhoraram, com 

1 Depois lhe addicíonaram os hollandezes a obra cornea, que estava 
concluída em 3i de març.o de 1631, segundo participa Weerdenburgh 
n'essa data. 

\o 
2 • Acho este um povo' de soldados vivos e impetuosos, aos quaes 

nada mais f-a 1 ta que h o a di r e c ç ã o : e que não eão de nenhum 
modo como cordeiros ... o posso eu affirmar porque por vezes o tenho 
experimeutado '(Weerd. offi. de 27 de julho). Este ataque teve Jogar 
na madrugada de 1.8 de julho, e não de 13 de junho, ·como se lê nos 
Me m. Di a r i as. Veja-se a nota t da pagina antecedente. 
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revelim e hornaveque, e mais um reducto avançado a 
que deram o nome de Amelia. 

E o mesmo succedeu mais ao diante quando, ao 
mando de Callenfels, occuparam o pontal da Asseca i; 
e levantaram ahi o forte de Tres-Pontas que denomina-
ram de Weerdenburgb. Os nossos atacaram logo no 
proprio dia 3 de fevereiro de i 631, e ti v eram que re-
tirar-se, ao cabo de duas horas, com perda de treze 
mortos e vinte e um feridos. Repetiu-se ainda seme-
lhante erro d'ahi a perto de cinco mezes, quando o 
inimigo se lembrou de construir o forte do Buraco, a 
que deu o nome de « M a da me B r u y n » ; pois ainda 
que Luiz Barbalho o desalojou, não tendo mantido o 
posto, foi elle de novo investido com mais força, e de-
pois tenazmente guardado. 

E se, em semelhantes ataques, o inimigo apreciava 
melhor o valor· dos nossos, era isso uma desvantagem, 
porque melhor se prevenia; e se d'elles resultava o irem-se 
os nossos familiarisando mais com o fogo e fazendo-se 
aguerridos, não ha dúvida que identicos fins se poderiam 
conseguir, adquirindo a tempo vantagens decididas os 
que expunham tão heroicamente as vidas. 

Nos inlervallos que mediaram entre estes ataques, 
em que os nossos tomaram a offensiva, tiveram logar 
outros, nos quaes esta veiu ela parte contraria, qnasi 

1 Ilha seca se dizia lambem. Era o pontnl que formavam, em sua 
juncção, as aguas dos rios Biberibe e Cnpiberibe do lado do continente, 
e que se ilhava com a maré. Os hollandezes o ilharam de todo por U)TI 

fosso aquati..:o. Segundo os mappns hollandezes, ficaYa na linha tirada 
do Brum á paragem do continente onde termmava a ponte da Boa-
Vista; e sendo assim, ficou de fóra da linha da rua da Aurora, e o seu 
local deve esta~ coberto de agua em frente da fundição do Stàr. 
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sempre em sortidas para fazer fachinas, etc., e duas 
\'ezes para accommetter o nosso posto nas Salinas, che-
gando até a assaltai-o ( 1. O de agosto); e depois (23 de 
setembro) a incend iar a casa que n'elle havia, o que 
dava sempre Jogar a pelejas. Tambem faziam os inimi-
gos excmsões pelos arredores para colherem fructas, e 
uma vez (i 6 de janeiro ele 163 i) foram apanhados pelos 
nossos nas matas ele cajueiros, perto de Olincla, causan-
do-lhes grande perda, da qual elles pretenderam tirar 
desforra atacando-os durante quatro dias successivos, 
ele 28 a 3 i ele janeiro. 

Entretanto haviam recebido os invasores frescos soe-
carros, bastante consideraveis; ao passo que mui diminu-
tos recebera Albuquerque; se bem que eram grandes as 
recommenclaçõcs da mctropole p2ra se resistir de todos 
os modos, e que se promettia uma armada, da qual já se 
indicava que viria por almirante D. Antonio de Oquendo. 

Ao chegarem a Lisboa as noticias da perda de Olinda 
e do Recife, achava-se interinamente de governador de 
Portugal D. Diogo de Castro, que logo fez ouvir com 
urgencia o conselho de estado, e ao remetter para Cas-
tella a consulta, a acompanhava da suppliea ao rei de 
que em pessoa baixasse 6. costa (a Lisboa) para, com a 
sua presença, vir alentar o apresto elos soccorros, que 
tanto importava aos proprios domínios de Castella se 
expedissem em gmnde força e com a prompt.idão possí-
vel, ponderando ao rei que então no' mar estava princi-
palmente a sua sorte '1• 

· A primeira providencia que acudiu á mente do go-

I c~s. d~ COI' . A. 29, m. 1. 0 n." 149. 
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verno de Madrid foi uma ordem para que em Lisboa se 
fizessem preces, e se castigassem os 'deliclos, inclusiva-
mente pela repartição do I nquis ido r Geral. Não 
nos indignemos, nem nos riamos. Eram as idéas do tempo 
na metropole e .na côrte, e demo-nos por mui felizes de 
não termos vindo ao mundo no tempo em que a nossa 
terra estava sujeita a taes influencias. O proprio rei, em 
meio ele seus folguedos proverbiaes, era escravo submisso 
da inquisição. 

O certo é porém que a noticia não deixou de causar 
bastante abalo em Madrid. Não podendo ou não que-
rendo baixar a Lisboa, o rei decidiu manda1· ahi um seu 
irmão, o infante D. Carlos, mas nunca chegou a partir. 
Ao mesmo tempo creou junto a si tres ministerios, exer-
cidos por portuguezes, para os negocias de Portugal e 
suas colonias; e com esta providencia houve muita acti-
vidade nos despachos. 

Não devia deixar ele contribuir para tantas pwvi-
dencias o modo como Weerdenburgh terminava o seu 
officio de 7 de março, que logo corria publicado por 
toda a Europa: «É esta uma paragem (dizia) da qual 
todo o Brazil se póde conquistar; e espero, ao vêr o 
medo com que está o paiz , que poderei fazer progressos 
que dêem a vv. s."8 nome eterno. Porque d'aqni se póde 
enfrear e guardar o Brazil todo com poucos gastos, ar-
ruinar a navegação do inimigo nas costas ... e attrahir 
os habitantes a mutua amisade e alliança. , 

Ás camaras de Portugal, e com especialidade á de 
Lisboa, escreveu o rei, t recommendando a pontual ·co-

1 C. R. de 28 de maio 20 e 30 de junho e 9 de agosto d·e 1630. 
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brança do real de agua, e exigindo-lhes novos tc.ibutos, 
que perfizessem um milhão de renda fixa, com que se 
podessem manter duas armadas nas conquistas, ind.ican~ 

elo, por primeira vez, a idéa do estanco do sal, que veiu 
depois a estabelecer-se. Mas d'esta vez os povos não se 
prestavam de boa vontade a novos tributos e esforços 
extraordinarios, como em 1624, quer porque ficassem 
exhaustos, quer porque discorriam mais contra a dynas~ 
tia que era para elles c.ausa de tantos trabalhos. 

Em quanto, porém, em Hespanha e Portugal se de-
morava o apresto da armada promettida, a companhia 
hollandcza, que tinha d'ella noticia, mandava a toda a 
pressa apparelbar outra, ás ordens do valente almirante 
Adrian Janssen Pater, e ao mesmo tempo começou a 
enviar a Pernambuco varios navios com muitos soccor-
ros de provisões e de tropas, perfazendo o numero total 
d'estas, em fins de 1630, uns tres mil c quinhentos 
homens. 

Julgando os do conselho que podiam dispor de parte 
d'estas fôrças, e tirar proveito dos navios chegados, em 
quanto a armada de Oquendo se não apresentasse, re~ 
solveram tentar a occupação da ilha ele Itamaracá, a 
qual ao menos lhes serviria a provei-os de lenha.- Pre~ 

pararam pois a expedição, confiando o mando dos na-
vios a Maerten Teyssen e o das tropa.s de terra ao te-
nente-coronel Callenfels. Fizeram-se de véla no dia 22 
de maio; e chegando ao porto do sul da ilha, contenta-
ram-se de occupar uma restinga, quasi ilhada, fwnteira 
á barra; levantando um forte de quatro frentes ab~luar
tadas, com um revelim ou hornaveque, do lado de um 
isthmo que se extende para a ilha. A esse forte cleno-
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minaram ele O range. Ahi ficaram de guarnição, ás or-
dens do official polaco Crestofle d'Artischau Arcizewsky,. 
quinhentas e tanlas praças t. 

· Tambem só quando n'essa ilha appareceu a aggres-
são, se lembrou Albuquerque de acudir-lhe com reme-
dia, despachando immediatamente, com alguma trq,pa, ao 
capitão Bento Maciel Parente, que em Pernambuco se 
criára, e acabava ele chegar da Europa, eom os peimei-
ros soccorros; indo com elle os senhores de engenho da 
Goiana, Jeronymo Cavalcanti, com a gente que servia ás 
suas ordens; a fim de por ahi organisarem tambem com-
panhias de emboscadas para incommodar o inimigo. Ma-
thias d' Albuquerque Maranhão chegou tambem a ir até 
ali, com os da Parahiba, mas foi mandado retirar para 
os arredores do Recife logo que se entendeu que os hol-
landezes se limitavam a conservar o forte que haviam 
levantado. 

Passado mez e meio (L o de julho) intentava o ini-
migo assenhorear-se do nosso porto dos Afogados. Com-
mandava-o Francisco Gomes de Mello, tendo ás suas 
ordens, entre outros capitães, a Francisco de Figueiroa. 
O ataque foi repellido valentemente, ainda que com perda_ 
ele tres mortos e cinco feridos, sendo a do inimigo, por 
eUe confessada 2 de um morto e vinte e tres feridos. 

_ Quando assin] os hollandezes se faziam senhores 
d'esse pontal da ilha de Itamaracá e pretendiam exten-
der a sua linha, desde o Reeife até o posto dos Afoga-
dos, já. velejava no Oceano a esquadra de Oquendo, 

t 011'. de Weerdenburgh de 31 de maio de i63i. 
2 Off. de Weerdenburgh de 3 de agosto de 1631. 
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comboiando um soccorro de tropas para todo o Brazil. 
Conduzia uns mil homens pat'a Pernambuco, duzentos 
para a Parahiba, e oitocentos para a Ba!Jia, que deviam 
primeiro ahi desembarcar. Se como seis annos antes, em 
vez de soccorros, manda a córte ao Brazil uma poderosa 
armada de restauração, os intrusos houveram agora 
sido expulsos, e não teriam dominado ainda por vinte e 
tres annos, e sido causa de tan tas perdas para o estado 
e de tantas calamidades para os particulares. 

Chegou Oquendo á Bahia aos 13 de julho, e aos 18 
de agosto seguinte deixou o valente almirante Patcr as 
aguas do Recife, para sahir-lhe ao encontro. 

Em quanto não chegaram a avistar-se, occorrcram 
no Recife dois pequenos successos dignos Je menção. 
Foi o primeiro o incendio de. todo o deposito de fachina, 
que tinham no isthmo, á sombra do forte ele Brum, rea-
lisado pelo valente Luiz Barbalho no dia 24 de agosto. 
Cinco dias depois teve o outro lagar. Havia o inimigo 
construido na ilha de Santo Antonio quatro redutos avan-
çados do lado do continente, que faziam . como sua pri-
m0ira linha de defensa por esse lado. Resolveu Albu-
querque o ataque de um d'esses redutos, e deu o encargo 
ao capitão Martim Soares Moreno, que havia tres mezes 
chegára ali vindo elo Ceará com muitos índios. Accom-
rnetteu Martim Soares o reduto, e o tornou por assalto, 
levando á degola parte da guarnição e aprisionando o 
sargento. 

As esquadras de Oquendo e de Pater não se avista-
ram senão a i 2 de setembro. Cada um dos dois chefes, 
ao examinar as forças do contrário, julgava a victoria 
segura: Pater fiado na maior pujança de algumas de 
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suas naus, em não ter barcos que comboiar, na sua 
resoh!ção e audacia e no plano, que já levava, de deixar 
a esquadra contraria sem chefe, accommettendo a um 
tempo a capitanea e a almiranla, e tomando-as por abor-
dagem com muita gente que para isso trazia. Oquendo, 
fiado na superioridade numerica de suas fórças, contando 
dezoito vasos de guerra e mais cinco fretados; pelo que 
chegára a dizer, ao avistar as dezeseis naves inimigas, 
que eram ellas (palavras formaes) pouca roupa. i 

. A um tiro da capitanea de Oquendo se dispozeram 
os navios de guerra em batalha, collocando-se os trans-
portes ao abrigo cl'elles, e, a um novo tiro de bala ela 
mesma capitanea, içou esta o pavilhão real, e viu diri-
gir-se a ella o chefe inimigo; ao passo que o vice-almi.: 
rante Thysoon tomava á sua conta a vice-almir·anta 
hespanhola, de vinte e seis peças de bronze, a qual 2 

antes de fazer fogo, recebeu uma tremenda banda, além 
de outra de um galeão, que veiu em auxilio da de Thysoon, 
e que, ao passar-lhe pela popa, disparou sobre ella de 
tal modo que a abr iu e metteu a pique; havendo-lhe 
sido de nenhum soccotTO o que atravessando-lhe a proa, 
pretendeu subministrar-lhe o galeão S. Boaventura, que 
foi victima de sua zelosa intenção, accommettendo-o o 
inimigo até o tomar. 

A capitanea hollandeza, de cincoenta e seis canhões, 
buscando a hespanhola, de trinta e quatro, atravez do 
fogo de quatro navios, que ficavam a barlavento, atra-

1 Mem. Diarias Set. 12. 1631. 
2 Ern toda esta narração seguimos a Relacion de Jornada, im-

pressa em Sevilha por Francisco de Lyra n'esse mesmo anno de 1631, 
comparada com as narrações hollandezas. 
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cou-se-lhe por bombordo, deitando-lhe arpéo, para se· 
gurar a que já julgava presa sua. Travou-se então mais 
r-enhido este combate parcial: um galeão inimigo veiu, 
em auxilio da sua capitanea, abordar a nossa por esti-
bordo, e um navio portuguez, o Prazeres-Menor, ao 
mando de Cosme do Couto; querendo soccorrer a Oquen· 
do pela proa, foi meHido a pique, e o seu commandante 
caiu prisioneiro "-. 

Durava a acção desde as oito da manhã, e eram já 
quatro da tarde, quando se manifestou o incendio na 
Príncipe Guilherme, capitanea inimiga. E o fogo ia já 
communicando, por seis ou sete partes, á bespanhola a 
ella aferrada, quando a conseguiu salvar o capitão João 
do Prado, subministranclo-lhe um cabo ou rajeira. 

Abordou ainda com oulro inimigo um dos galeões 
da frota hespanhola; e os demais contentaram-se de im-
pedir que elles fossem socconer a sua capitanea ou 
caíssem sobre os transportes. O inimigo perdeu, além 
da propria capitanea, outro navio denominado Pro~ 
v in c i a de U t r e c h t, do qual apenas. cincoenta pessoas 
conseguiram não afogar-se. A capitanea de Oquendo 
salvou-se; mas ficou impossibilitada de marear. E por 
esta circumstancia, e pela de julgar preferível a tudo 
deitar a salvo em terra os soccorros que vinham para 
Pernambuco e Parahiba, tratou Oquendo de evitar novo 
encontro, que aliás ancia va ter o inimigo. 

A circumstancia de ter conseguido deixar impune-
mente estes soccorros deve ter sido a mais attendida 

1 Só d'ahi a um anno poude escapar-se do navio em que o retinham 
preso, atirando-se ao mar, e nadando para terra sem ser sentido. 
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para haver sido pela Hespanha contada esta acção como 
victória, e ainda hoje é considerada como tal em um 
quadro d'aquella época, pintado a oleo, que se vê em 
Madrid, no museu naval 1• A perda total de um e outro 
lado se avaliou em mais de mil homens. Da parte ela 
frota hespahola faltaram, entre afogados e prisioneiros 
e mortos, quinhentos e oitenta e cinco e ficaram feridos 
cento e um. Do almirante Pater se conta que, ao vêr 
incendiada a sua capitanea, não se quiz salvar, podendo 
fazel-o; e que, preferindo a morte nas aguas, elemento 
das suas glorias, .á das chammas, «se envolveu no es-
tandarte da Hóllanda e se deitou ao mar e morreu afo-
gado. » 2 Porém Antonio Thysio, autor d'aquelle tempo 
de urna mui apreciada historia das batalhas navaes mais 
celebres elos seus compatriotas, tratando d'esta, nada 
diz a semelhante respeito, e sim que abandonado o al-
mirante «perfidamente pelos seus, succumbiu em meio 
das ondas de cansaço. '' 3 Em todo caso é sem duvida 
que Pater morreu durante a acção, e que, como diz um 
de' nossos classicos, perdeu « primeiro a vida, que a 
victoria; " não faltando quem assegure 4 que, no seu 

1 E' o n. 0 716, e tem o titulo: 'Combate naval ocurrido 
el 12 de S e p. d e 1631 sobr e la costa d e i Brasil en que la 
armada espafiola mandada por Don Antonio de Oquenclo 
venció y dertrozó á la holandeza bajo las órdenes uel ge-
neral Hanspa ter quem orió en la accion. • 

2 Calado, pag. 13. 
3 • Perfide à suis desertus, diü fame aprehensus tandem lassituJine 

confectus animam oceano dedit, flutuans que elementurn pro vasto sepul-
cbro accepit., Barlreus expressa-se do seguinte modo: •Cruentre pugnre 
inter primos immixtus desertusque à suis, partita fere cum hoste vietoriii, 
gloriose occubuit, hoc uno infelicior, quod prrelio non superfuerit.• 

4 J. A. Plaza, Mem. para a historia de N. Granada, Bogotá, 
1850, pag. 2q,5, 
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navio, se submergiram com elle os canhões de bronze e 
os vasos sagrados que pouco antes trouxera do saque 
de Santa Marta. 

O soccorro trazido por Oquendo para Pernambuco 
foi deixado na Barra Grande, a trinta leguas elo Arrayal, 
e como era todo de tropas novas no Brazil, só chegou 
a ser utilisado depois ele algum tempo, e ele não peque-
nos trabalhos. 

No emtanto o ·nimigo o julgou mais impor1ante, e 
só depois d'elle se resolveu a abandonar Olinda, como, 
desde -mais de um anno propozera por vezes i 'Veerden-
burgh. - Foi a vi lia despejada no dia 24 de novembro, 
sendo barbaramente entregues ás chammas todas as casas 
que não foram pelos propriet..1rios resgatadas pelas som-
mas que arbitrou o inimigo. Alliviados elo grande cui-
dado de guarnecer essa villa, no que tinham empatada 
parte de suas fôrças, conseguiram os invasores reunir 
algumas para emprehender um ataque contra a Parahiba. 
Já, porém, ahi haviam sido recebidos os soccorros tra-
zidos por Oquendo, quando se lhe apresentaram os ata-
cantes, effectuando a 9 de dezembro um desembarque, 
nas immediações do forte do Cabeclelo; e começando 
logo uma trincheira, a fim ele o bater em brecha. Com-
mandava as forças hollanclezas o tenente-coronel Cal-
lenfels. 

Á trincheira elo inimigo resolveu o commandante do 
forte, João de Mattos Cardoso, oppor outra trincheira 
na distancia ele oi1enta passos da sua muralha. A direc-

t Off. de 27 de julho de 1630 e I~ de fevereiro c 24 de março de 
163:1.. . 
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ção d'essa trincheira foi confiada ao engenheiro Diogo 
Paes, vindo de Pernambuco. Esforçou-se Callenfcls por 
impedir a sua construcção, e n'esle esforço travou uma 
primeira lucia, em que perdeu~ mortos, vinte e tantos. 

· Não conseguindo o empenho, voltou no dia seguinte 
ao ataque, intentando-o por quatro pontos differentes, 
na hora da maior calma: de novo foram todos repelli-
clos, bem que a confusão chegou a ser grande, baven- . 
do-se visto misturados amigos e inimigos, em mnitos 
ataques parciaes c corpo a corpo; tendo, porém, os si-
tiantes contra si a metralha dos canhões do forte, viram-se 
obrigados a tocar a retirada, tendo mais de cento e qua-
renta mortos, incluindo o franciscano fr. Manuel da Pie-
dade, que com um crucifixo uas mãos se lançára no meio 
da refrega. 

Preparava-se o hollandez a dar uma nova investida, 
qnando temendo ser lambem encommodado pela arti-
lheria de um forte que' da outra banda tomára a seu 
cargo o velho morador Duarte Gomes da Silveira, com-
panheiro de Feliciano Coelho nas guerras do sertão, e 
ahi dono de extensas fazendas de criação de gados, ou 
imnginando maior o reforço que pelo rio vinha da capi-
tal, se embarcou para o Recife, com perda de cincoenta 
mortos e cento e quarenta feridos, e mais quarenta en-
fermos; haYendo Lido os pernambucanos 1 mais de oitenta 
feridos, quasi igual número de mortos, entrando n'esta 
conta varios índios, inclusos dois principaes. 2 A pesar 
d'esle reyez os senhores do Recife não tardaram a pre-

t OJT. de Weenl. de janeiro de !632. 
z Fr. Paulo do Rosari.o no seu cscripto (ern estylo de sermão) dá 

uma lista de todos os nomes. 



80 LIVRO SEGUNDO 

parar-se para uma nova expedição contra o Rio-Grande 
do Norte. Propondo-se o chefe militar Weerdenburgh 
lavar a affronta das suas armas, quiz ir n'ella em pes~ 
soa: partiu a vinte e um do mesmo rnez de dezembro, 
mas, passando á vista da Parahiba para o norte, foi logo 
ali suspeitado o plano de uma tentativa contra o Rio-
Grande, e para ahi seguiu immediatamente Mathias de 
Albuquerque Maranhão, ·com tres companhias e uns 
duzentos indios, os quaes chegaram tanto a tempo, que 
nem Weerdenburgh ousou tentar ataque. 

Viram-se, pois, os hollandezes obt·igados a regressar 
ao Recife a comer fiambres salgados, e a seguir outra 
vez a este respeito como se estivessem navegando; ape-
sar de acharem-se em terra firme haYia quasi dois annos. 

Não querendo dar-se por escarmentados, intentaram 
ainda d'ahi a dois mezes, um novo ataque. E fazendo 
primeiro negaça contra a ilha de Itamaracá, foram depois 
fundear na calheta ao norte do Cabo de Santo Agosti-
nho, cuja defensa estava confiada ao capitão Bento Ma-
ciel Parente, com sessenta homens; os qüaes foram 
depressa soccorridos por mais de cem, que do porto dos 
Afogados levou em pessoa Francisco Gomes de Mello; o 
qual, apesar de já haver sido capitão no Rio-Grande, e 
ser de jurisdicção superior a Maciel Parente, quiz a bem 
do serviço dar exemplo de muita abnegação, collocan-
do-se sob as ordens d'este. Ajudados pela localidade, 
conseguiram os nossos em dois redutos, cada um com 
duas peças, impedir o desembarque tentado por tres 
vezes pelo inimigo, com tão grande perda, que teve de 
tornar de novo para o Recife. 

Esta tentativa fez aos pernambucanos reflexionar no 
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muito que perderia o inimigo, se lhes faltasse o porto . 
do Cabo de Santo Agostinho, por onde o arrayal prin-
cipalmente se provia então. Foi pois resolvido que o 
conde de Bagnuolo, com o seu terç.o de trezentos napo~ 
litanos, passasse a defendei-o bem. Infelizmente 'toda a 
defensa reduziu-se á construcção elo primitivo forte da 
Nazareth, em . um meclão ao norte do porto, em sitio 
a rido, e qu'e nem defendia o por to, nem a barra; dei-
xando de occupar-se, com grandes forças e ú incheiras, 
o Pontal, onde se faziam os desembarques e. havia já 
algumas barracas de homens do mar. 

8 
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Desde a deserção do Calabar á perda da Pm·ahiba 

Deserção do Cala bar - Suas conEequencias - Surpreza ele Igaraçú - Varias 
escaramuças - Perda do Rio Formoso - Proposta ao Calabar - Partida 
de Weerdenburgh -- Perda dos Afogados -At aque elo Arrayal-Apre-
sen~ação de Henrique Dias - Toma o inimigo Itamaracá-Novos encon-
tros e sortidas -- Primeira invasão ás Alagoas- Soccorros aos nossos 
e providencias da côrte - Toma o inimigo o Rio Grande-Ameaça a 
Parahiba e segue para o cabo de Santo -Agostinho - Ataque frustrado 
contra o Recife - O inimigo occupa o Pontal e o defende-Ataca sem 
exHo o Arrayal - Recebe reforços-AsEenhorea-Ee da Parahiba - Ca-
püulações com os moradores. 

Mais de dois armos haviam decorrido desde ache-
gada elos bollandezes, e se encontravam elles ainda en-
curralados dentro do Recife e elo pequeno forte ele O range 
na ilha de Itamaracá, e já na Hollancla. se começava a 
discutir a idéa do abandono elo Brazil, quando uma 
lamentarei occorrencia veiu mudar a face dos aconteci-
mentos, atiçar a guerra e prolongar a duração elo do-
minio estranho. Referimo-nos á deserção, das fileiras 
dos nossos para as do inimigo, de Domingos Fernandes 
Calabar, t;atural de Porto-Calvo. Consta, pelo testemu-
nho de dois escriptores que conheceram pessoalmente o 
mesmo Calabar, e qne deram seus depoimentos ante a 
posteridade, alguns annos 1 depois ela morte do mesmo 

1 O seu confessor na hora da morte fr. Mnnuel Calado, doze annos 
depois: o donatario da capitanca, d'ahi a seis annos mais. 



84 LIVRO TERCEIRO 

Calabar, que a origem da deserção procedeu de temor 
do castigo, em virtude de grandes crimes commettidos. 
-Esses crimes, segundo uma das duas testemunhas, 
que foi nada menos que o sacerdote que ouviu o reu de 
confissão na hora da morle, foram «.grandes furtos ,,, 
em virtude dos quaes o desertor receava ser perseguido 
«pelo provedor André cl' Almeida. » 

Contra. depoimentos tão explícitos, não nos é per-
mitticlo, sem offender os princípios do criterio historico, 
oppor conjecturas, para, com mal entendida generosi-
dade, pretendet· desculpar essa deserção, origem de tan~ 

tas lagrimas para a patria: É inqucstionavcl que como 
militar, aju ramentado ás bandeiras, o Calabar foi per-
juro, desertando d'ellas, e que, como subd it o, abrindo o 
exemplo á deserção, e prestando set·viços na guerra 
contra a sua patria c os seus concidadãos, foi ao mesmo 
tempo traidor. Ao effectuar a deserçã.o, no dia 20 de 
abril de 1632, fel-o ele um modo tão pouco justificavel 
aos proprios olhos do chefe contrário que, quando já 
lhe estava prestando valiosos serviços, o mesmo chefe 
desconfiava da fidelidade do novo transfuga, e de offi-
cio 1 o tratava de neg ro (een em Neger) e com certo 
desprezo (dom Volck). E, poucos a1mos depoi s~ o elo-
quente historiador hollandez 2 não duvidava declarar que 
no patíbulo havia o mesmo Calabar exp iado a sua in-
fidelidade e deserção 3• · 

Havia sido o Calabar um dos primeiros pernam-
' on·. de Weerdcnburgh de 9 de maio de 1632. 
2 Barlreus R e rum, ele., ed. de 1647, pag. 37. 
a A rebabili tação do Calabar não seria n1ais jusliUc:wel do rrue a 

de qualquer oillcial inferior que, por commetler alguma falta ou por 
mera ambição, desertasse para o ini migo paraguayo na ultima guerra. 
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bucanos que se alistára no serviço contra os bollandezes, 
e fôra até bonrosamente ferido 'no primitivo ataque in-
tentado pelo inimigo contra o Arrayal do Bom Jesus, 
em u. de março de i ô30. Vamos agora a vêr como á 
sua infeliz deserção deveram os hollandeze~.- os immc-
diatos passos que Jeram, com ex ilo decidido, no empe-
n'ho de assenhorear-se do paiz. 

' A primeira empreza, concebida e dirigida pelo Ca-
lab::u, foi a de um ataque de surpreza contra a villa de 
Igaraçú. O conhecimen to que tinha do local e do facto 
de que um rio navegavel para canoas partia d'aquella 
villa a desembocar não longe da paragem occupada 
pelos hollandezes com o seu forte ele Orange, em frente 
da mesma ilba, cuj as cimas se avistam ua propria villa 
de lgaraç.ú, levaram o CalaiJar a lemb rar as vantagens 
que os intrusos ·poderiam alcançar realisando aquella 
snrpreza, em que não correriam risco algum; tendo sim-

1 plesmente a cautela de ordenar que do dito forte de 
Orange se enviassem com antecipação algumas barcaças 
para tran ~port ar por mar os cxpedicionarios, depois de 
darem a assaltada. 

Accc;tou vVecrdcnburgh o plano, e tudo se prepa-
rou, segundo dispoz o Calabar, que se offereceu a acom-
panhar em pessoa a expedição, o que vVeerdenburgh 
ali ás lwu vera ex igido, para d'estc modo tel-o em refens. 
Prepararam-se quinhentos 1 homens, levando uns trinta 
c tantos pretos 2 para conduzir os feridos;. partiram todos 

1 i'lão 1t>OO, como dizem varias autores. Seguimos n'esta narração 
ao proprio Weerdenburgh, no off. de 9 de maio de 1632. 

2 Não l!OO, para conduzir os despojos, como escreveu Southey 
(T, 480), e se lê, sem nenhum corrcctiro, na traducção (II, 2511,).. 
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no ,dia 30 de ab ril , acompanhando a atrevida expedição 
o pmprio vVeerdenburgh. Encaminhou-os o Calabar por 
junto de Olinda, onde foram presentidos pelas vigias, 
que deram logo aviso ao Arrayal. · 

'como tinha chovido an tes, estavam alguns rios mui 
crescidos, c a custo poderam ser passados a váu. Se 
n'essa noite, depois que es tavam jú em caminho, hou-
vesse chovido como nas an teriores, ahi teria ficado toda 
a expedição, sem poder passar para diante nem para 
traz, e seda encontrada pelas forças de D. Fernando de 
la Hiba Aguero~ mandadas por Mathias d'Albuquerque, 
apenas av isado cl'essa ousada tentativa. Este perigo avul-
tado pela escuridão da noite, sobre tudo desde que, pela 
volta das tres da madrugada, se poz a lua. chegou a ser 
presentido por Weerdenburgh, por cuja mente mais de 
uma vez passaria n'essa conjnnctura: a idéa de que o 
Calabar lhe teria armad~ uma tt'aição, quando ao dar 
officialmente parte da em preza escrevia: «em todos estes' 
perigos estavamos dependentes da fidelidade ou infide-
lidade deu m negro, que nos servia de guia, e não de-
víamos pôr muita confiança n'essa gente estupida. » t O 
proprio Weerdenbnrgh eonfessa que se ali o encontram 
os inimigos, não só o projecto se teria frustado, como 

cc houvera custado a cabeça a todos. ,, Com esta idéa 
proseguiu no maior silencio qne poude, sem alarmat' os 
habitantes dos po\'oados e engenhos por onde passava. 
E encontrando, já pela madrugada, uns carros, para 

1 Alie dese piricúlen rústen doen ter tydt op de troúwe ofte ontroúwe 
v a n e e nem N e g e r, die mij ais gú ijcle diende, op welck dom Volck 
sich nochtaus weynich is te verlaten,•- Weerdenb. off. de 9 de maio 
de i632. 
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que os carreiras não fossem dar noticia ela marcha, nem 
se encommodar com o ter que concluzil-os presos, com-
metteu a barbaridade ele ahi os mandar assassinar mui 
a sangue frio, barbaridade que deveria desculpar-se pelo 
medo, se o mesmo Weerclenburgh não se regosijasse 
cl'ella ainda dias depois. 

A final só na manhã seguinte (i." de maio) pode-
raro apresentar-se diante ele Igaraçú. Weerclenburgb, 
deixando tres companhias ás ordens do majot· Rembach, 

, accommetteu com a demais tropa. Foram logo mortas 
« varias pessoas de distincção » : e presos alguns eccle-
siasticos. A insignificante resistencia que, em meio da 

1 surpreza e sobresalto, vieram ainda os moradores a 
' apresentar, custou mesmo assim aos atacantes oito mor-
tos e .mais de vinte feridos, comprehendendo varios offi-
ciaes, incluso o major Rembach. 

'Veerclenburgh fez recolher as mulheres « bonitas 
em grande numero, » segundo elle, na igreja ela miseri-
cOI·dia, mandou vasar umas duzentas pipas ele vinho 
que foram encontradas, para evitar que, com a embria-
guez, a sua gente não podesse proseguir na marcha, 
permittiu o saque ela villa, e, depois de lançar fogo a 
todas as casas, recolheu-se a toda a pressa para o forte 
de Itamaracá, deixando burlados os que já do Arrayal 
chegavam a fim ele atacai-o. 

Como era natural, o exito d'esta empreza augmentou 
muito a força moml dos hollandeze e o credito para 
com elles elo Calabar, que continuo"& sendo o seu fiel 
guia, a princípio por todos os contornos do Recife, e 
mais tarde por toda a capitania e pelas visinhas. 

Tiveram logar as primeiras sortidas, umas vezes 
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para atacar as estancias i dos nossos, outras para faze-
rem fachina~ com particularidade no sitio· das Sal inas, 
e finalmente outras para apanhai' fruclas nos pomares 
que havia nos anedores de Olinda. Tambem, á imitaçã.o 
dos nossos, executaram os hollandezes com felicidade 
duas embuscadas, uma na Tacaruna 2

, e outra na ponte 
-do Biberibe, junto á villa, conseguindo n'esta ultima 
fazer prisioneim o capitão Francisco Rebello. 

Emprehencleram mais duas sortidas pO!' mar ao Rio-
Formoso, preanclo e queimando quanto encontraram, 
motivo por que se resolveu o governadO!' a fortificar esse 
porto com um reduto, cujo mando confiou a Pedro d'Al-
buquerque, ahi capitão d'auxiliares. 

Pouco depois foi Bagnuolo assestar uma bateria con-
tra o forte d'Orange, em Itamaracá. Reforçado porém o 
mesmo forte pelos do Recife, e vendo-se que nenhum 
resultado se ou linha com os tiros que contra elle se dis-
paravam, retimu Bagnuolo a bateria~ regressando aos 
acampamentos .. 

Entretanto haviam sido atlcndidas na Hollanda as 
instancias ele Weerclenburgh, pedindo r~forços, e em 
fins de f 632 chegavam não poucos, devidos por ven-
tma aos raios de esperança que começavam a bruxulear 
na nova conquista. Mas para mandai-os, havia a com-
panhia tido que emittir acçõcs no valor de mais de um 
terço do capital; e isto quando já as mesmas acções se 
cotavam com sessenta por cento de perda. Vinham com 

I Q ataque emprehendido contra Luiz Barbalho em 21 de Dezembro 
não teve Jogar em 1633, nem com 1800 homens (como diz o sr. Mello) 
mas em 1632, e com menos de uma terça parte d'esse numero d'elles. 
· 2 Tacoarana se lê, menos correctamente, nas Mern. Diarias. 
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os novos refo rços dois emissari os escolhidos d'entre os 
proprios directores; sendo Mathias Van Ceulen, de Ams-
terdam, e João Gy~selingh t, ele Miclclclhurg, os quaes 
trouxeram a vVeerdenbu,·gh a li cença, que, em consc-
quc.ncia ela morte ele seu pai, hav ia solicitado p::~ra re-
gressar á Europa; como execu tou apenas deu todas as 
convenientes informações aos dois commissarios. 

Estes, por sua parte, en tregaram-se aos assumptos 
elo governo com a maior activicl ade. Despacharam, para 
serem deitados nas costas elo Rio-Grande, afim de ahi 
attrahirem os Inclios descontentes, tres que já haviam 
estado na Hollanda. Logo, conservando toda a confiança 
no Calabar, resolveram Yalcr-se d'elle, para extenclerem 
o seu domínio. 

A primeira paragem contra que se dirigiram foi a elo 
Rio -Formoso, de cujo reduto, segundo ha pouco disse-
mos, fora feito commanclante Pedro d'Albuquerque. Teve 
Jogar o ataque na madmgacla de 7 de fevereiro de i 633. 
A defensa foi heroica, e constitue entre nós uma lenda 
semelhante á elo passo das Termopylas entre os gregos. 
De vinte homens se compunha apenas a guarnição; mas 
opposeram-se a qua tro ataques de um numero mui su-
perior. Mortos porém desenove dos combatentes, o que 
restaYa, Jeronymo ele Albuquerque, parente do capitão, 
escapou a nado com tres feridas, ficando o capitão es-
tend ido no forte, com duas, e assim caiu prisioneiro. O 
inimigo respeitou tanto valor. Conduziu-o ao Recife; 
d'onde, depois de são, fo i m::mdado levar ás Antilhas, e 
d'ahi passou á Europa; onde permaneceu até ser no-

1 Van co I e Guez r !in escreve Albuquerque; V a n co I e C h i si J i m 
diz Calado. . 
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mead'O govemaLlor geral do Maranhão, de cujo conquis-
lador era nelo natural; vindo pouco depois a fallecee no 
Pará ,em 1644. 

A occupação do H.io-Formoso, a idéa de que clla 
devia ser seguida da de outros pontos, e principalmente 
a notícia dos tratos já entabolados c.om os índios, para 
os quacs poderiam ser ao inimigo de muito auxi lio as 
artes e astucias do Calabar, obrigaram ao governador a 
capitular com a traição. Procurou pois, diz o donatario 
da capitania, • por todos os meios possíveis reduzil-o; 
assegurando-lhe não só o perdão ele seu clelicto, mas 
ainda mercês, se voltasse ao seeviço d'el-rei; e esta di-
ligencia eepetiu por muitas vezes;)) mas nada conseguiu. 

Comprehende-se a repugnancia e negativa do Cala-
bar de voltar para o serviço dos seus patrícios, depois 
de haver-lhes causado tamanhos males. O general sus-
tentaria a palavra dada, de acolhel-o bem; o rei poderia 
enchei-o de graças e mercês; mas o Calabar não ficaria 
com isso tranquilo e seguro. Em cada familia mal tra-
tada em Igaraçú e n i o-Formoso devia por certo contar 
alguns inimigos, ela represa! ia dos quaes po,cleria sempre 
recear-se. 

Com a partida de Weerdenburgh, o mando das tro-
pas ficou entregue ao velho Lourenço fiembach, seu 
companheiro na arriscada tentativa de Igaraçú, da qual 
saiu ferido , segundo vimos. 

Chegado á Hollancla, exbibin o mesmo Weerden-
burgh á companhia l um relatorio ácerca dos assumptos 
da colonia indicando a conveniencia ele serem a ella 

t Em 1 i de julho. 
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mandados mais trcs a quatro mil homens adeslraclos, 
a fim ele occnparem todos a ilha ele Itamaracá, plano 
que por sua parte haviam apoiado 1 os mencionados dois 
govemaclores, que logo o fize ram ex tensivo aos portos 
do cabo ele Sanlo Agostinho e Parahiba. 

Em quanto porém não chegavam a esse respeito no-
vas ordens e mais forças, foi resolvida a occupação do 
posto dos ·Afogaclos, paragem importanle, e que os nos-
sos haviam descuidado de forti6car bem. Atacou o ini-
migo em tão grande força que conseguiu occupal-o, ape-
zar de um pequeno reforço que do Arrayal mandou Al-
buquerque. A perda d'esta posição foi de mui fataes 
consequencias. O inimigo construiu um forte abaluar-
tado de quatro frentes (a que depois deu o nome de 
Príncipe Guilherme), e desde logo ficou o Arrayal 
exposto a ser flanqueado, e sem os recursos que lhe mi-
nistravam os visinhos moradores da Varzea, os quaes 
todos julgaram mais prudente abandonar suas casas e 
sitias. O inimigo não tardou (21 de Março de 1633) a 
surprehender o posto que havia n'um engenho na Var-
zea, logo além ela ponte da Magdalena e perto elo Ar-
rayal. E tres dias depois, em quint a feira santa 2

, guiado 
pelos conselhos elo CalaLar, emprehendeu um ataque 
contra o proprio Arrayal, ás 1 i do dia, hora em que fa.:. 
zia a todos na igreja. Avançou pela Varzea, passando o 
·Capiberibe, 'junto ao riacho Paranamerim, então quasi 
secco. O ataque foi rechassado de modo que o inimigo 
soffreu grande perda, deixando quinze prisioneiros, e 

1 Em ofl'. de 14 ele feverei ro. 
2 Enganam-se os que dizem que foi a 23, e tamhem os que ass ignam 

o dia ele sexta feira santa, que foi a 25. O ataque teve Jogar t1o dia 24. 
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tendo varios officiaes feridos, contando n'csse número, 
e mortalmenle, o seu chefe Rembach. Os nossos tive-
ram vinte e cinco mortos e quarenta feridos, incluindo 
os capi lães Mar l im Soares c Estevam de Tarora. 

Seguiram-se duas acquisições fei las pelos Pcrnam-
Lucanos.-A primeira foi a do valente capitão Francisco 
Rebello; depois de haver permanecido quatro mezes 
preso a bordo de uma náo conseguiu cscapar-,se lançan-
do-se ao mar e seguindo a nado para terra. A segunda 
foi a de um corpo ele valentes pretos, mandados pelo 
braro Hemique Dias ela mesma côr, e que logo d'abi a 
dois mezes ( 15 de Julho) começou a denamar seu san-
gue pela causa que abt:açára, sendo ferido, na Varzea, 
de uma balla de mosquete . . 

Encontramos escripto, em papel não bastante auto-
risado, que estes sairam, por trato pactuado preceden-
temente com Mathias d'Albuquerque, primeiro organi-
sados em corporação a principio em numero de vinte 
apenas, dos mocambos dos Palmares, onde se achavam; 
e por ventura poderiam fazer inclinar a dar a isso al-
gum credito as palavras com que o chronis·ta d'esta cam-
panha nos dá conta d'este facto. «Bem se prova, diz o 
mesmo chronista, o apuro em que nos tinha posto a con-
tinuaçãq do que contrastavamos, pela acção que um 
preto chamado Henrique Dias praticou n'esta occasião, 
e foi parecer-lhe que necessitariam os da sua pes-· 
soa; pois veiu offerecel-a ao general, e este aceitou-a 
para servir com alguns da sua côr. >> 

Se não andasse n'esta apresentação algum mysterio, 
não cremos que teria o chronista necessidade de dar 
tantas satisfações, por maiores que fossem as prevenções 
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contra os descendentes dos africanos, prevenções que 
-aliás os serviços de Henrique Dias e dos seus vieram a 
amor tecer, em toJo o Brazil, talvez mais do que o havia 
conse6uiuo o proprio christianismo, com suas santas 
max·imas ele paz e tole rancia. 

Mas não podiam estas acquisições mudar a sorte ela 
guerra que o Cabbar havia feito pender para o inimigo, 
e que era sustentncla pelos noros reforços e pela activi-
dade dos dois cornmissarios, interessados na prosperi-
dade ela companh ia. 

Resolveram es tes apoderar-se ele toda a ilha qe !ta-
mancá, e com mui pouca perda sahiram-se bem da em-
preza, rendendo-se-lhes a vi !la da Conceição, sua capital, 
que guarnecia com cer. to e tantos homens Salrador Pi-
nheiro, ca pilão e ouvidor elo donatario, que então era 
o conde de Monsan to. Esta insignificante villa, situada 
em um monle, do lado do sn l do canal que cerca a ilha, 
havia sido defendida por um extenso recinto que con-
torneava toda a chapada do mesmo monte, recinlo 
que necessitaria, para ser defendido, de unia guarnição 
dez vezes maior. Assim , ao ser accommettida, tere de 
render-se. Em reconhecimen to ao chefe, Sigism undo 
Schkoppe 1, que dirigiu o ataque, os commissarios de-
ram á povoação o nome de villa de Scblwppe; e, para 
defendei-a, entrinchBi raram a igreja, e do lado opposto, 
por unde seguia o caminho para o interior da ilha, le-
vantaram uma torre castrense. Afim de evitar que da 
ili1a se extendessem ao continente, mandou logo Albu-. c 

querque algumas tropas a Igarassú, as quaes havendo 

1 Esr.up se lhe charna uas Mern. Dia rias. 
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contido o inimigo por esse lado, não poderarn alcançar 
a defender a Goiana, onde foram pilhar quanto pode-
ram, queimando quatro engenhos. 

Ao mesmo tempo os do Rec.ife intentaram, do lado 
dos Afogados, duas sortidas a engenhos situados d'ali a 
uma legua de distancia, tendo Jogar, das duas vezes, pe-
quenas escaramuças, sahindo da primeira ferido o chefe 
preto Henr ique Dias. Pouco tempo depois propunha-se 
o inimigo atacar de novo o Arra yal, com grandes for-
ças. Sain.do do forte dos Afogados, aproximára-se pela 
margem direita elo Capiberibe, e se fortificára em Ires 
pontos, já diante do rn e~mo Arrayal, e quasi ao alcance 
ela sua artilheria. Porém, harendo feito vir embarcada 
elo Recife alguma arülheria e munições, ao subi rem es-
tas o Capiberibe, em um barco e tres lanchões, foram 
estes atacados e tomados á viva força pelos nossos, que 
se apoderaram de seis canhões ele bronze e cinco de 
ferro, todas as inuriicões e manLimentos. Com este revez 
o inimigo levan tou campo é se retirou sem ser perse-
guido. 

Albuquerque foi, por este successo, louvado e pre-
miado com uma commenda lucrativa; e com' tanta maior 
razão, quanto esta victória havia sido alcançada, apezar 
do vo to de Bagnuolo, mandado por escripto elo Cêlbo de 
Santo Agostinho. Opinava Bagnuolo, e talvez com razão, 
como a experiencia veiu a provar, que melhor fóra con-
centrar todas as forças em outro arrayal junto ao mes-
mo cabo; a fim Je poderem reunidas prestar-se mutno 
auxílio, e lambem defender aquelle porto, então da maior 
imporlancia. 

Do mencionado pequeno revcz, vmgou -se o nnm1go 
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intentando novas sortidas. Foi a principal a que fez con-
tra Igarassú o tenente coronel Byma, logo auxiliado pelo 
co ronel Sigismundo, com maior força, ao ter notícia das 
que contra Byma havia emiado Albuquerque, ás ordens 
do Camarão, e depois de Luiz Barbalho e Riba Aguero. 
Mandou Albuquerque novas forças, com outros cabos, 
incluindo Henrique Dias, que por esta oceasião, foi ou-
tra vez ferido e com duas balas.-- Tanto Byma, co-
mo Sigismundo, clepoi's ele pequenos encontros, reco-
lheram-se elo lado de Itamaracá, rcgres~ando ·por seu 
turno os nossos aos acampamentos. 

Outras sortidas emprehendeu o, inimigo para o lado 
do sul; em uma cl'elbs, matou o ;mtigo sargento mór ele 
milícias Ruy Cabza Bo rges~ que· vinha ela Ipojuca (onde 
era casado) a apresentar-se: saindo-se porém mui mal 
de outra e_rnprehcncl:da pelo tenente coronel Byrna, em 
21 de outubro, com cento c setenta' homens, contra o 
engenho de Santo Amaro na Mo ribeca. A tem po foran.1 
mandadas forças nossas a perseguil-o. E marchando por 
um lado primeiro Barb a.lb o, com cento e cincoenla, c 
obrigando-o a recolher-se, veio, já perto do posto dos 
Afogados, a encontrar-se com o sargento rnór Pedro Cor-
roa da Gama que~ com duzentos homens, ahi lhe em-
bargou a passo, de modo que perdeu mais de setenta 2 

homens c lodo o produclo do saque; conseguindo esca-
par-se, abandonando o carallo que montara, c esconden-
do-se, até se apro\'ei1ar ela noite para se metler no forte; 
havendo capitulado em urna casa uns dezeno\'e, eom 
direito ele regressarem ás soas proprias fileiras. 

1 Niio 700, como se lê n~s Me lll o r in s Di n r i as. 
2 180 se lê nas Me m. Di a r i as. 
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Antes d'esta úl tima sortida havia deixado o Recife 
o Calabar, guiando o commissario Gysselingh em uma 
invasão, por elle Calabar idcacla, desde o Porto elas Pe-
dras até ás duas Alagoas. 

Embarcando-se com uns seiscentos homens, em al-
guns narios ao mando de Lichtharclt, foram todos apor-
tar na Barra Grande, no dia 11 de outubro '1 ; e, no dia 
seguint e, passaram ao Porto elas Pedras, onde só chega-
ram á meia no ite. Depois de alü tomarem o assucar que 
encontraram, incendiando os barcos, que não lhes pode-
riam servir, passaram ao Camaragibe preando os gados 
e ent~egando ás cham mas o que não poderam conduzi r 
comsigo. Seguiram logo ao porto dos Francezes, onde 
igualmente queimaram varios barcos fund eados, e mais 
de eem caixas de assucar ; e d'ahi tomaram até a Alagoa 
do sul ou Manguaba, lançando fogo á villa ele Nossa 
Senhora ela Conceição (hoje cidade das Alagoas), que, 
q,pesar de recentemente fundada 2 já contava, segundo 

I Es la ex ped iç::io rl eve ser a mesma que o autor das M c mo r. Di a-
r i as uá cot no succl'diua em 1 q, de março e 20 de agos to. Seguimos a 
tnui cin:un.stanciada p;11·te escripta [Jelos Corumissari os holl andezcs rm 
5 de janeiro Llc 1634. O equ ivoco do autor das Mem~ r. Dia ri as pro· 
cedeu naturalmente de ltaver, segundo pa rece, o proprio Calabar feito 
no lll ez de agosto do an no srg uin tL' outra cx ped ição ·á Barra-Grande. 

2 Sem dú vid a desde {6H : por quanto no nt appa respeqtiro da Ra-
zã o do E s ta el o etc., que se ueve co nsiderar d'cste arlll o, ainda a vi ll a 
s~ não acha designada , c' só sitn a de Santa Luzia na outra Alngoa . Ao 
mesmo tempo, etn utn a cscriptura ele 25 JL' novetn iJJ·o Jc, 111esmo ann o 
ue HiH , se clcclar:t que a Yilla se faz ia então : •-qne ~c or a (isto é 
agora, actualtnenl e) faz., Pu1l •'l'·SC·hia cntretattl o suspei tar que a juris-
dt cçii.o de vill a lhe mio fôra conc!'cli cla tttui lrga ltnentc, quando o dona-
tario Duarte d'·Aibuqucrquc julgo u dever outorga i-a em 1635, ordenando 
que a vil la se c.l tatnasse Ll a !VI a g cl a I e n a; non tc que porém havia já sirlo 
itnpos lo pela cscriptura de ti el e agosto de Hi91, que au!ori sou a Di ogo 
ele Mello de Castro a poYoa r esse di stri tto; ttt as que cnt::io nflO se deu, 
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a propria confissão dos invasores, edificios de bonita 
architectura; e o mesmo prelenderam fazer á villa de 
Santa Luzia, na Alagoa do Norte; mas nã.o o poderam 
realisar em virtude da resistencia que ahi oppoz o va-
lente capitão Antonio Lopes Filgueiras, á custa da pro-
pria vida. Por fim regressaram ao Recife, a 9 de no-
vembro, trazendo por despojos duzentas e cincoenta cai-
xas de assucar e noventa e oito toros de Brazil. 

No emtanto recebia Mathias d' Albuquerque algum 
soccorro, que não deixava de ser· de valia, no meio da 
penuria em que se achava. E ao mesmo tempo lhe che-
gavam reiteradas promessas de que outros novos soccor-
ros se ficavam apromptando, e a certeza de que, tanto 
em Madrid como em Lisboa, se esmeravam os gover-
nantes em tomar providencias para que os mesmos soe-
carros se env1assem. 

Já antes de regressar Oquendo havia a Córte deli-
berado que, á custa dos dois reinos, se preparasse ouúá 
frota de cincoenta galeões, vinte e quatro dos quaes de-
veriam ser armados por Portugal, consignando para isso 
o quinto elas tenças e outro quinto dos bens ela coróa, 
o subsidio das camaras, junto a um emprestimo forçado 
em Lisboa de quinhentos mil cruzados. Havendo encon-
trado muita opposição a idéa d'este último emprestimo, 
foi na capital do Tejo creacla uma Junta t para reunir os 
necessarios fundos, cobrando certos atrazaclos, fazendo 

nem agora vingou, como tão pouco vingaram os outros dois que deu o 
mesmo donatario n'essa occasião, a saber: o de Burn-Successo o 
Po rto-Calvo e o de S. Francisco ao Penedo, já denominado antes vi lla 
do Penedo de S. Pellro. 

1 Regim. em 26 arligos de 26 de junho de 1631. 
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composições com os devedores, etc. Ao mesmo tempo · 
criou-se de novo i o estanco elo sal, já ephemeramente 2 

ensaiado no reinado ele D. Sebastião c que d'esta vez 
ficou como imposto permanente, c se ' fez extensivo á 
Bahia 3 e a todo o Brazíl. 

Parece porém que, em virtude elo mau humor em 
que estavam os povos, todas as providencias menciona-
das não produziram os effeitos promptos que se deseja-
vam, de modo que, havendo a Córte, ao regressar Oquen-
do, resolvido que com a maior brevidade partisse a nova 
armada, confiando o mando d'ella ao restaurador da 
Bahia, dirigiu (no dia 1.0 de dezembro ele 1631) a se-
guinte carta regia: 

«Vendo o que se me tem representado, com occa-
sião da chegada de D. Antonio de Oquendo e recontro 
que teve a sua Armada com a dos inimigos no Brazil ; 
e considerando o muito que comem acudir logo úquelle 
Estado com o maior soccorro que poder ser, e a tempo 
que se fM possível não haja chegado soccorro aos ini~ 
m1gos: 

«Tenho resoluto que logo com toda a brevidade 
parta D. Faclrique de Toledo, direito á Bahia, com a 
Armada d'esta Coróa, e os navios que se aprestam por 
essa-para o que se porão em ordem, com toda abre-
vidade, como tenho mandado, para que se não detenha 
a partida de D. Faclrique um ponto. 

«E desde logo se começarão a aprestar, pelo menos, 
outros seis galeões, ele força ele dois pataxos1 por conta 

t Alv. de 4 de agos to de :l63L 
2 Revogada por alv. de 2 de setembro W78. 
3 Prov. de 7 de maio de 1632. 

I , 
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d'essa Coróa, que partirão, ~w mais tardar, um mez de-
pois de D. Fadrique, em seguimento seu, com quatro-
centos homens, ao menos, dos bons da Armada, satis-
feitos e contentes, os quaes vão buscar a D. Fadrique 
á Bahia, para d'alli tratar dos eiieitos que se lhe encar-
reguem. 

«E po1· quanto, de mais cl'isto, para que haja forças 
bastantes no mar, com que impedir os desenhos do ini-
migo, tenho resoluto que para S. João tenha essa Coróa 
armados vinte galeões de força, e eu pela de Castella 
lhe assistirei com quantos possa- e isto não se póde 
fazer sem cabedal, e effeitos de que se tire dinheiro 
prompto: e o estado presente das co usas necessita d' este 
esforço; e juntamente de enviar á India, em fevereiro, 
quatro náos abastecidas e fortes, e tudo com gente boa 
e escolhida, e experimentada na guerra, ou pelo menos 
as Cabeças: 

«Vendo que para estas cousas se ha mister dinheiro, 
c que d'onde se me disse que não havia nenhum di-
nheiro meu para as armadas, ha: mostrado o Secretario 
Diogo Soares, por papeis authenticos, quinhentos mil 
cruzados, de renda minha_propria, que por partidas meu-
das não se fazia conta da mais d'ella: 

<<Vos quiz dizer por esta carta que eu gastarei esta 
minha fazenda n'isto-porém que faltará, para restau-
rar o· Brazil ao seu primeiro ser, por o muito poder com 
que os inimigos se acham n'clle, pelo menos,· outros qui-
nhentos mil cruzados ele renda fixa-e que os meios 
que se hão offcreciclo, são os elo sal, e os do empresti-
mo para o prompto. 

«E havendo quasi dois armas que se perdeu Per-
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nambuco, e que eu tenho resoluto que se executasse 
desde então, se não ha feito. 

«Com todas estas considecações, e com o cuidado a 
que me obriga o .perigo em que está o Brazil, de se apo~ 
derarem de todo os inimigos d'elle, inficionando as mais 
conquistas d' estes Rei nos: 

«Houve por bem de ordenar expressamente, que, 
entretanto que se executa um meio de renda fixa, n'esse 
Reino, para os effeitos referidos, se suspendam, na quarta 
parte, todas as tenças e rendas da Corôa, Commendas, e 
mercês redituaes, que eu tiver feito, e os Senhores Reis 
meus antecessores, n'esse Reino e Ilhas adjacentes: 

«E que, logo que se execute o meio do sal, ou ou~ 
tro em que se conformem esse Governo, o Conselho d'Es~ 
tado, o Conselho de Fazenda, ou aJunta d'eHa, ou eu com 
o que se me propozer, cesse esta suspensão que tenho dito 
-e se se executar logo, não se introduza a suspensão. 

«lVIas advertindo a todos que se ha de executar o 
que fica dito, ácerca do soccorro que se ha de enviar a 
D. Fadrique, em seu seguimento, e o da Armada qne 
ha de estar feita para S. JoãoJ e o soccocro da India, 
infalli vel e in·emissivelmente: . ' 

«E parece que não sería razão, que, dando eu para 
isto quinhentos mil cruzados de renda, proprios, sem ti- · 
rar um real para outra cousa nenhuma, nem para o sus~ 
terito de minha casa, as doações grandes, que os Senho-
res Reis meus anteces~ores e eu temos feito n'esse Reino, 
se gozassem com descanso e commodidade, e se perdes-
sem as Conquistas gloriosas d'essa Coróa, com tanta in· 
decencia de meu Governo, e descredito de meus Reinos 
e Vassallos; em quanto, como em Castella e em todos os 
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outros Reinos do mundo, se impoem outras rendas ou 
tributos, que escusem o gravar estas; tanto mais não 
querendo eu escolher quacs sejam, senão as que pare-
cerem melhor, como acima se refere. 

«E se parecer que é necessario suspender maior 
quantidade -de tenças, commendas, e mercês minhas e 
de outros Reis, se poderá fazer. 

«E porque da breve execução do que fica referido, 
depende muita parte do bom successo dos intentos que 
se levam n'este negoeio- vos encomendo que, depois 
de haver communicado com o Conselho d'Estado esta mi-
nha resolução, a façaes executar logo, avisando tambem 
d'ella ao Conselho da Fazenda ou Junta d'ella, para que 
por sua parte satisfaça no particular de apontar os meios, 
como está dito; procedendo-se no mais em conformidade · 
do que por esta carta se ordena. >> 

Os resultados obtidos pelas instancias d'esta carta 
regia não foram porém ainda d~? efficacia sufficiente, de 
modo que a esquadra não se apromptava, e, perto de 
dois annos depois ( 16 de set. de i 633 ), o rei escrevia 
a todas as camaras a seguinte nova carta 1, para que se 
ensaiasse outro expediente: 

«Juiz, vereadores, e procurador da camara de ..... 
Eu el-rei vos envio muito saudar.- Havendo considerado 
os trabalhos d'esse Beino, e o muito que está infestada 
a India, e opprimidas as Conquistas d'elle, das Nações 
estrangeiras da Europa, que navegam áquellas partes 
com grandes Armadas e grossos emp1~egos, tendo-se com 

t Vimos d'este documento além da cópia impressa (da dirigida á ca-
mara de Ponte de Lima), outra ms. da dirigida á d'Evora cidade, á vista 
da qual fizemos as correcções que se notarão. 
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isso apoderado do mais do commcrcio; e que parti cu· 
larmente attendcm a conservar Pernam bu co, que é uma 
das principaes Capitanias elo Estado do Brazil, de que 
depende toda a conservação d'elle, por pod erem d'alli 
procurar os rebeldes de Holanda, que ele presente a oc-
cupam, estender-se pelos mais portos d'aquelle Estado; 
do que resulta e tem resultado grandes cl::tm nos á minha 
Fazenda e a meus Vassallos, que no mar são roubados, 
c na terra não podem gosar dos ganhos e riqúezas que 
ele antes tinham: 

«Tendo en fraq ueeido o com mercio, ele maneira que 
as rendas de miniJas alfandegas vieram a gmncli ssima 
baixa e diminuição; com que E e acabarão, se nno se 
acudir ao Brazil com Armadas e poder bastante, para 
desalojar o inimigo; soccorrendo-se ontrosim a Inclia 
com o cabedal necessario para se conservar; e junta-
mente com este meio de Armadas se restaurar o com-
mercio perdido e se dominarem os mares: 

«E tambem para se restaurar a Mina, que sendo o 
primeiro patrimonio d'essa Coróa, e de que tantos pro-
veitos se tiravam, é hoje a principal substancia que t.em 
e possuem as Nações estrangeiras do Norte,' demais do 
proveito que tiram do trato de Guiné e Costa de Angola: 

n Mandei com grande cuidado, por varias Yezes e 
diversos ministros, considerar o remedio effectivo que 
se devia dar a tão grande damno - e concluindo todos 
que o unico e total para conservação elas Conquistas 
d'esse Reino: era have r n'e lle Ar madas poderosas, 
e cabedal com que se podessern conserva r: 

«Houve por bem ele assim o resolver, vendo o muito 
que estava arriscada a India e Conquistas, sendo a subs-
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1ancia do mesmo reino ; e que, se o mal passa adiante 
(o que Deus não permitia) não só fallará a essa Coróa um 
Imperio tão clilalado e rico, que com tanta reputação dos 
Senhores Heis meus predecessores, e do Nome Portuguez, 
e tanto sangue elos naturaes, se ganhou e conquistou; 
nias sobre tudo se perderão as Christanclades que estão 
plantadas por tão remotas e diversas partes, e tão glo-
riosos fructos de constanles Ma rtyres; quk foi o intento . 
principal que moYeu aos Senhores Heis meus predeces-
sores a continuar o descobrimento da India e Conquis-
tas, com tanto trabalho e despesa-em cujo prosegui-
mento é justo e devido que se faça da minha parte, e 
ela de meus Vassallos, o maior esforço possível: 

«Para o qual tenho mandado appli car tudo o que ha 
de minha Fazenda, livre de consignações, que, confor-
me ao que se verifica, monta a quinbenlos mil cruza-
dos-e assim ·o direito elas meias annatas e extracç.ão 
do sal, c boa parte do rendimento da Cruzada, e outras 
partidas de importancia: 

«E considérando o muito que esse Hei no tem occor-
rido ás necessidades puqlicas com diversas contribui-
ções; e lastimando-me, com grande sentimento meu, e 
amor devido a leaes Vassallos, ele suas perdas e traba-
lhos-e desejando consolai-os e allivial-os, tudo o que 
me fór possível-sendo-me presente a boa vontade e 
fidelidade com que em todas as occasiões me tem aj u-
dado e aos Senhores Heis meus predecessores, á custa 
ele suas vielas e fazendas- c ainda que os mais meus 
Heinos não são com mq,nos força e oppressão infestados 
dos inimigos- tendo sempre com particular desvello 
diante dos olhos a conservaç.ão d'essa Coróa: 
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<<Houve por bem ele applicar ás Armadas) com que 
convém que seja socconida, das rendas dos Reinos de 
Castella, um milhão em cada um anuo . 

• E porque toda esta despesa não é bastante para se 
sustentarem as Armadas; e é precisamente necessidade 
que estejam sempre em toda a occasião promptas-- , 
confio da lealdade c grande amor com que sempre os 
Vassallos d'esse Reino me serviram e aos Senhores Heis 
meus predecessores, que de vossa parte n'esta occasião 
acudaes a meu serviço e bem commum, com tudo o que 
poderdes. 

a E para vos communicar o aperto presente, e poder 
significar o muito que me magóa a pobreza d'essa Co· 
róa, e melhor ter intendiclo os meios mais suaves com 
que me podereis servir; q uerenuo só o que todos abra· 
çarem com a menos molestia que fór possível: desejei 
que désse Jogar a necessidade · que tem a Monarchia de 
minha assistencia n'esta córte, para poder ir a esse reino, 
a fazer Córles: . 

«E porque não é possi vel esta jornada, por a falta 
que faria ao goYerno universal de meus reinos; e a im-
portancia d'esta materia é o que vêdes que convém, para 
que. com toda a brevidade se acuda a atalhar os dam-
nos presentes, e os maiores que se experimentariam ao 
diante, não se fazendo tão forte opposição, para que os 
intentos de nossos inimigos não logrem em seu benefi-
cio a nossa maior perdição-pois pelo de cá se obra o 
que havereis entendido, sem embargo dos aecidentes 
que em tantas partes se offerecem : . 

«V os rogo e encarrego que da vossa vos disponhaes 
e esforceis a me servir, e acudir á conservação e bene-
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ficio d'esse Reino, como posso fiar de vossa Fé, e zelo, 
na occasião mais apertada, e a que com maiores veras 
e presteza é n0cessario soccorrer: 

«E para isto dareis Yossa procuração e poder ás qua-
tro Cidades e Villa de Santarem, do primeiro banco; e 
cada uma d'estas Cidades e Villa de Santarem elegerá 
dois Procuradores, e o Ecclesiastico cinco, e ~ No-
breza outros cinco-e juntos todos,- communicareis o 
que parecer mais conveniente, para que com mais faci-
ljdade se disponha e execute o que é necessario a meu 
serviço, e se possam prevenir os damnos que resulta-
riam do contrario. 

«Estai certos que disto me terei por servido mui par-
ticularmente, procurando que em vos faze1· mercê e em 
guardar vossos privilegias e estilos, me não leYe vania- · 
gcrn nenhum dos Senhores Reis meus antecessores. 

Escripta em Madrid, a i6 de setembro de 1633.-
Rei.» 

Esta carta regia, cujo cumprimento dependia de tem-
po, foi seguida de outra, de 3 de outubro, requisitando que 
cada villa ou lagar de Portugal désse desde logo ·um ou 
dois recrutas para o Brazil. E, a fim de mais estimula~· 
a apresentação de voluntarios para servirem n'este Es-
tado, se resolveu " que para as nomeações de seus offi-
cios seriam d'ali em diante preferidos os que servissem 
n'esta guerra. 

Repetidas instancias para a partida de voluntarios e 
collecta, de soccorros foram pela côrte ainda feitas pos-
teriormente, autorisando de novo o imposto do real 

1 C. R. de 2 ele novembro de 1.633. 
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d'agua' e o acrescentamento da quarta pnrlc do cabeção 
da siza. 

Indepcndentcmcnle porém dos refoq;osquc,em maior 
escala, se esforçava a côrto de preparar, chrgavam al-
gumas tropas, al istadns na ilha da Madeira, em uma pe-
quena frota de duas naus c cinco t1·ansportes, com-
mandada por Francisco Vasconcellos ela Cunha; porém 
viu-se perseguida pelos navios hollandezes por fórma 
tal que teve que pelejar, e uma elas naus foi a pique, e 
a outrae os transportes viram-se obrigados a varar em 
terra, para salrar a gente. Sairam a prestar soccorro 
quatro snmacas, porém com tão pouea felicidade que o 
inimigo conseguiu incendiar tres. Tantos foram os con-
tratempos passados que de seiscentos homens que vi-
nham, se extraviaram cluzentps e Yinte, e apenas che-
garam ao Arrayal cento e oitenta, harenclo ficado na 
Parahiba duzentos. Pouco tempo depois chegou· mais 
alguma gente em duas caravellas. 

Estes pequenos reforços que recebia Mathias d' Al-
buquerque longe de fazer esmorecer o inimigo, parece 
que contribuíam a lhe augmentar os brios. Desde que 
em 9 de novembro haviam voltado os nàvios idos ás 
Alagoas, começou a aprestar-se para emprehetider no-
vos ataques do lado opposto. Julgou facil o do Rio-
Grande, e assentou ele começar por elle a conquista do 
littoral além da ilha de Itamaracá. 

No dia 5 de Dezembro saiu do Recife o commissa-
rio Van Ceulen, com quatro companhias de fuzileiros e 

1 C. R. de 26 de setembro de 1634 ; AIY. de 17 de junho de 1635; 
C. R. de 23 de abril e 12 de julho de 1635. , 
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quatro de mosqucteiros, sob o mando superior do te-
nente coronel Byrna 1 em uma esquadrilha dirigida por 
Lichtharclt, que depois ele deitar as tmpas junto do 
Cabo-Negro, tres leguas elo sul ela foz elo Rio-Grande, 
seguiu a forçar a barra, e a desembarcar pelo rio acima 
alguns marinheiros armados os quaes logo, protegidos 
pela infanleria, que atra\7essava os méclãos a marcha for-
çada, combinariam o ataque elo forte dos Reis-Magos. 
Aberta a brecha, e ferido o capi tão Pedro Mendes ele 
Gouvêa, a guarnição Yeiu a capitular, no dia 12 ele de-
zembro, com as honras da guerra 2• A partecipação offi-
cial do inimigo 3, que hoje conhecemos, não nos auto-
risa a crer que houvesse na entrega o menor assomo ele 
traição. Ao forte elos Reis-Magos passou o inimigo a 
denominar ele C eu l e n. 

Bagnuolo achava-se na Parabiba '•, activanclo a cons-

1 Não Schoppe, como se deduz das M em. Di a r i as. Os outros 
officiacs hollandezes que concorreram, segundo Barlreus, foram Clop-
penburg, Vrics, Garstmann e Mansfelclt. 

2 Escre\·e o dona la rio da capi tania que para essa entrega conc.or-
rera o sargento elo forte, de ar.ordo com um preso; e que ambos ha-
' 'iam ele noi_te furtado ao capil:1o (como se se tratasse ele algum dis-
pcnseiro) as chaves do forte, en tregando-as ao inimigo. Entendemos 
porém que se o capitão estava impedido, bem poderia o mando com-
petir ao sargento, não havendo na praça outros mais graduados; e 
não foi a rendição tão vergonhosa, quando se fez depois ele aberta a 
brecha. -Em todo caso não ha fundamento para se dizer (como na 
traducção de Southey tom. 2.• p. 22tJ) que houvera venda da praça 
e barganha com o Calabar. 

3 Hel. ele Van Ceulen e Gysselingh, de 5 de janeiro de 163~. 
4 Não é exacta a asserção ele Southey de que tamhem Albuquer-

que estava então na ).larahiha; seu irmão diz mui claramente que no 
dia 1.3 soube o genera l, p e I a Par a h i b a, que o soccorro havia 
d'ali partido, e que só ·c i n c o cl i as cl e p o i s tivera noticia da 
perda do forte. 

' . 
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trucção do forte ao norte da barra, e poz-se em mar-
cha, mas' com tal lentidão que chegou tarde. 

Os moradores dos campos recolheram a um engenho 
de Francisco Coelho, onde se dirigia a atacai-os o Ca-
labar, com alguma força, quando lhe armaram uma ci-
lada, e teve de retirar-se. H.eceando emprehender outro 
ataque, mandou o mesmo Calabar novos convites ao 
poderoso chefe Jand uy, que vivia nos sertões, a umas 
oitenta legoas, a fim de que viesse á costa: onde encon-
traria muito gado e tudo quanto podesse desejar. Bai-
xou Janduy com os seus índios, e, caindo inesperada-
mente no engenho de Francisco Coelho, ahi assassina-
ram a este bem como á mulher c cinco filhos, e a uns 
sessenta moradores que no mesmo engenho se haviam 
reunido. Depois passou o Janduy ao forte, onde foi mui 
agasalhado pelo Calabar, em pago de suas at rozes sel-
vagerias. O terror e medo dos gentios começava a fazer 
cada dia mais supportavel a idéa do jugo dos herejes. 
Não conseguiu porém o inimigo arrebanhar outros ín-
dios visinhos, que já estavam de pazes com os morado-
res. Sem darmos inteiro credito a todos os raciocínios 
ácerca da fidelidade e constancia que os nossos chronis-
tas, e Southey com elles, attribuem ao principal Simão 
Soares Jaguarary \ depois de ter estado preso e cruel-
mente mettido em ferros, é sem dúvida que elle e ou-
tros, apezar da proverbial volubilidade dos barbaros, 
não se passaram aos hollanclezes; para o que não con-
tribuiria pouco o facto de estar entre os nossos, e tão 
considerado, o seu sobrinho Puty ou Camarão, já agra-

t Não J ag u a r y, como se lê na traducção de Southey. 
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ciado .com brazão d'armas, e quarenta mil réis de soldo, 
e feito i capitão-mór, não só dos Pc~tiguares, de cuja 
nação 2 era, mas de todos os índios de Brazi'l. O Jagua-
rary veiu, d'ahí a poucos annos 3, a receber uma pen-
ção de cento e cincoenta reaes de soldo. 

Engodados os hollandezes com a facil occupação do 
Rio Grande, disposeram-:-se a emprehencler a da Para-
hiba. 

Fizeram os convenientes preparativos, e, passado 
pouco mais de dois rriezes, se apresentavam diante do 
Cabedelo. -· Julgando porém mais prudente apodera-
rem-se primeiro do forte ds Santo Antonio, na margem 
opposta, foram desembarcar uns mil homens na ensea-

. da de Lucena, os quaes marcharam logo em direito ao 
forte; mas, quando menos o pensavam, encontraram-se 
no caminho com uma trincheira que acabavam de cons-
tmir os da Parahiba.-Atacada a trincheira, sahiu logo 
do forte em seu auxilio o capitão Lourenço de Brito 
Corrêa, que, solto ahi pouco antes pelo inimigo, prefe-
rira não seguir para a Europa no momento do perigo. 
Levantou então o aggressor em frente outra trincheira, 
mas de tal sorte se viu n'ella inquietado, prineipalmente 
pelo flanco e retaguarda por urna partida de tresentos 
soldados e duzentos índios, com que acndiu o eapitão-
mór Antonio d' Albuquerque, que preferiu levantar cam-
po, e ir 'tentar fortuna elo lado do Cabo ele Santo Agos-

t C. H. de 14 de maio de 1633. 
2 E não C a r i j ó, como disser~m Southey e o Sr. co nego Fer-

nandes Pinheiro. Vej. a traducção de Soulhey, T. 2.0 2:1.0 e 288. 
3 C. R. de 14 de setembro de _1638. N:1o de setecentos e cincoenta 

como se lê nas Me m. Di a r i as. 
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tinha, havendo quem pretenda que este alaque á Para-
hiba tinha anles por fim provoc;;tr ahi uma diversão de 
forças. 

D'esta ausencia de 1an1as lropas do Recife pensaram 
aproveitar-se os nossos, afim de inten tar um ataque con-
tra esta praça, na noite do i. o de março ( 1634 ). -En-
carregou-se Marlim Soares de o dirigir . Em quanto al· 
guns davam rebate do lado elo forte elas Cinco-Pontas, 
passavam outros o Biberibe a váu, entrando uns no Re-
eife pelo lado fronteiro da ilha, onde havia uma simp'les 
estacada, e ·outros pela porta do lado do Brum.-Che-
garam muitos a passar o rio e a enlrar nas trincheiras; 
mas vendo-se em pequeno número, e o inimigo já ·adver-
tido, e tocando por toda a parte a rebate, apressaram-se 
a retirar, antes que os impossib ilitasse a maré, e con-
duziram comsigo os feridos. 

D'ahi a tres dias, a esquadra hollandeza, que aeixara 
a Parahiba, chegava ao Cabo de Santo Agostinho. Fóra 
a defensa d'es1e confiada ao sargento mór Ped ro Conêa 
da Gama, com tresentos infantes. Porém Mathias d'Al-
buquerque mandou logo ahi algum soccorro, e seguiu 
em pessoa, levando comsigo toda a gente disponi vel. De 
ordinari o, n'esLas expedições para o sul e para o norte, 
os hollanclezes as levavam á execução, aproveitando fa-
voraveis cordas de venlo; ele modo que chegavam sem-
pre antes que os socco tTOS mandados por terra, mas 
d'esta vez os defensores se apresentaram a tempo. 

Os atacantes quizerÇtm efTeituar com a primeira di-
visão o desembarque na praia de Ilapoã, ao norte do 
Cabo; mas encontrando ahi resistencia, deliberaram ir 
fazel -o um pouco mais ao norte. Foram porém seguidos 
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ao longo da costa pelos defensores do Cahor ajudados 
de outros que vinham elo Arrayal, ás ordens do ~apitão 
Riba Aguero; ele modo que tiveram prudentemente que 
desistir do desembarque e mqdar ele plano. A segunda 
dírisão, composta ele onze navios (dos quacs se perdeu 
um) forçou a barra, e seguiu pelo lagamar, para onde 
era a porto dos navios, a occupar o P anta I, não ar-
tílhado, nem gmrnecido. A terceira divisão, confiada 
ao capitão Calabar, constara de todas as lanchas, com 
o maior das tropas de desembarque, em número de mil 
homens. 

Occupado o Pontal, era chegado o seu turno de obrar. 
Em vez de en fi ar pela barra, defendida pela arLilhcria 
dos fortes_, ordenou o Cal ~1. bar que as suas lanchas en-
trassem pela h a r r a ti n g a ou aberta, pouco ou nada 
frequentada, que, meia lcgua ao sul, havia no Recife que 
ahi se estende e fórma o porto ao sul do cabo, e foi oc-
cupar todo o terreno na ilba fronteira, entrincheiran-
do·se em um forte que remos appelidar, ora com o 
nome de Gys se lin g h, ora com o de Thysson, ha-
vendo-se dado o nome de D u s s ao do PontaL 

Tendo o inimigo o pé já assim posto em terra, não 
parecia empreza facil o cles:-t lojal-6. Tentou-o sem em-
bargo Albuquerque com o mau fado com que se lan-
çava sempre ao ataque dos postos depois de fortifica-
dos. - Com perda de uns oi lenta, en tre mo rtos c feri-
dos, comprehendendo neste número o cap it ão de em-
lJoscados EsteYam de Tavora, a quem já tantas outras 
vezes anteriormente haviam procurado as ballas, teve 
de retirar-se. 

Escarmentado com este rerez, e ainda com outro em 
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um novo ataque contra o Pontal, que intentou dias depois, 
contentou -se Mathias d' Albuquerque de v,elar á defensa 
dos fortes da Nasareth e da Barra, e de levantar um 
reduto na praia por onde ia o caminho para o Pontal. 

Occupada porém a ilha fronteira, então denominada 
do Borges, d'abi veiu o inimigo a tentar sortidas contra 
o districto da Ipojuca no qual já havia quinze engenhos 
d'assucar. Para se oppôr a estas sortidas, deliberou Al-
buquerque crear tambem ali, com auxilio dos reforços 
que recebeu da Bahia e da Parahiba, companhias de 
emboscadas, á maneira das que de tanto proveito ha-
viam sido antes. 
. Quando foi sabido no l}ecife que Mathias d'Albu-

querqne e muita da sua gente se haviam ido para o 
Cabo, foi intentado um ataque ao Arrayal. Na madru-
gada do dia 30 de março se havia apresen tado em frente 
d'este, coril uma trincheira feita, o tenente coronel Byma, 
e dahi começára o bombardeo. Dirigiu porém contra elle 
tão habilmente o commandante do Arrayal uma sortida, 
que o obrigou a retirar-se, com perda de muita gente e 
munições. N'este accommettimento recebeu Henrique 
Dias uma quarta ferida de bala. 

Convencidos os dois commissarios que, com mais dois 
mil homens de tropas, poderiam reduzir tudo á sua obe-
diencia, assentaram de passar á Hollanda, a fim d'ahi 
agenciar pessoalmente estes reforços, por meio da' con-
vicção que não se consegue infundir senão de viva voz. 
Tão fel izes foram que já em fins de outubro estavam de 
regresso, trazendo comsigo o dito. reforço ao mando do 
polaco Christovam Arcyzewski, antigo commandantc elo 
forte d'Orange na ilha de ILamaracá. 
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Desde logo Joi. resolvida a occupação da Pa~·ahiba. A 
expedição partiLl do Recife no dia 25 de novembro, · 
indo encarregado do mando das tropas Sigismundo 
Schoppe, levando ás suas ordens o mesmo Arcizewski 
e o tenente coronel Hinderson, e de almirante da· es-
quadra o perseverante Licbthardt. 

A Parahiba achava-se então mui bem fortificada. 
Além de ter guarnecido o forte do Cabedelo e o de 
Santo Antonio, do' outro lado da barra, se havia levan-
tado na ponta da Restinga, do lado do Cabedelo, uma 
bateria de sete peças, com bastante munição e basti-
mentos .. Além d'isso da barra para o sul e para o norte, 
bem como no Varadouro e no alto da Capital havia va-
rias baterias; e. para se oppór ao ataque nada menos 
que oitocentos homens estavam sob as armas. 

No dia 4 de dezembro se apresentoú o inimigo com 
umas cincoen1a barcaças, com tropa de desembarque 

I 

diante do cabo Branco; e, ao signal de içar uma ban-
deira vel'melba, lançava a gente . em terra na enseada 
visinha de Jaguaribe, á vista do governador Antonio 
Albuquerque; o qual, não podendo impedir o desembar-
que, pretendeu apresentar depois resistencia, com for-
ças muito menores e sem auxiliar-se de nenhumas trin-
cheiras, mas foi desbaratado, perdendo quinze mortos e 
vinte e tres feridos, e ficando, entre outros, em poder 
dos contrarios Bento do Rego Bezerra. O inimigo se foi 
logo aproximando do forte do Cabedelo, e já passou a 
noite meio fortificado com uma gu:uda avançada mui 
junto d'elle. · 

Antonio d' Albuquerque reconheceu que era na guar-
da dos mesmos fortes que podia pór a maior confiança, e 

lO 
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menos debi l se llourera sent ido para a llcfen~~a se. a ca-
pi tal 0a Par::1 hi li::t sy enco·nt rassc jun to ao mesmo CaiJe-
dclo, como a Frnctuoso H;1rho~a. ktvia prirni ti ramentc 
ido ordenado pelo rei qnc a cons tru ísse, no regimento 

que" lhe deu. Em uma península defe-11savel: de melhor 
porlo, não dependente dns marés, c !arada dos a1·es do 
mar, ainda em no, sos di~1s sería esse local, onde serão 
:1grupantlo gr:11!dC número de moradores, o preferido 
p<1ra a rc idcncia das autoridades c o estabelccim~nto 
da alfandega muito mais facilmente Üscalisada, se [t mu-
danra não se opposerem os mesmos estorvos que Olincla 
oppoz muito tempo ú prosperidade do Recife. 

Tratou pois Albnquerrrnc ele reforçar as gnamiçõcs 
dos forte,; a Jo Cabcdelo já o não conseguiu senão _de 
noite, e com grande perigo pela guarda que o inimigo 
tinha ali mbu cada. Com c re reforco foi mandado en-
trar no forte o engenheiro Diogo Paes, para dirigir as 
obras durante o sitio, que se previa como ine\'itarel. 

Acudiu1amLem o gorernador ao forte da ilha daRes-
tinga, e ao de Santo Anlonio, que logo assentou ser o 
mai a proposito para d'elle passar os socco iTOS il;OS ou-
tros dois. 

O inimigo foi aYançando para o forte uo Cabedclo 
por 1res partes, estabelecendo o eompctentes aproxes 
e baterias. Como do forte da Restinga lhe faziam muito 
fogo c o tomaYam de flanco, resolreu primeiro apode-
rar-se d'elle, tarefa que foi incumbida ao major Hin-
det· ~on, com algumas companhias, em sete barcos e Ya-

. rias barcaps, as quaes en traram a ban·a de madmgada, 
e foram imestit· o me mo forte da Hestinga pela reta-
guarda, por onde era a.berto. Como não bavia n'essa 
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baleria mais. ele quarenta defensores, teve de render-se, 
morrendo virr!c c se is, deitando-se alguns á agua para 
escapa r-se a nado. O GO mmanclan!c Pedro Ferreira de 
Barros, tahez por não s::tber nadar, caiu prisioneiro. 

No dia seguinte proseguiu o inimigo atirando forte-
mente contra o fort e do Cabcdelo, o que n~o impediu 
que durante a noite ~c continuasse mandando alguns 
soccorros, c tropas Jc refresco, conduzindo-se os feri-
dos .. para se rem tratados no for te de Santo Antonio, 
onde não tardaram a tct~ por companheiro o comman-
dan!c Joiío de Mattos C<.1rdozo, ferido em um queixo. 

Segu ia o inimigo com o siti o, arrojando já muitas 
bombas~ c cont inuava a remessa ele soccorros, cada vez 
m~is a cnsto intmduzidos. 

Entretanto chegou á cidade o conde de Bagnuolo, e 
comoc:muo ali ao go vernador, para com elle conferen-
ciar, foi assentado em que se mandariam, ás ordens de 
Riua Agucro, duzentos c cincoenta h_omens, que ulti-
mamen.tc tinham chegauo, pela parte do Cabedelo, a 
inquietar o inimigo peia: retaguarda. QuandeJ Riba 
Aguem se aproximava do forte no élecimo qninto dia 
de siti o, viu-se já n'cllc arvorada a bandeira hollan-
deza; pois ti\'era. que capitular, depois de cin co dias de 
priraçõe~ , e dois sem ler já quem manobrasse a arti-
lheria, desde que fôra ferido o novo eommandante Fran-
cisco Peres el o Souto, com uma bala igualmente nos 
queixos, como· o seu predecessor. A guarnição se ren-
deu com todas as honras da guerra, saindo com as ba-
:ragens. bandeiras desprcgadas, morrões accesos, bala 
cni boca c toque de caixa. 

O sit io do Cabedelo custou aos defensores oitenta e 
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dois mortos c cento c tres feridos . O fortim clé Santo 
I • 

Antonio, na margem fronteira, apenas reS:Stiu quatro 
dias mais. O sen commandante Luiz de M.agalhães, de~ 

·pois de tornado o Cabedelo, .representou que lhe fa l ta~ 
Yam munições, e que não contara com os ai'tiJheiros, 
que eram jnglezes e hamburguezes, e, inümando~lhe o 
inimigo a rendição, passou a consul!ar a este respeito 
ao governador. _ Quiz este ainda applicar-lbe o uni co rew 
medio possível, que éra tirar-lhe o mando e confial~o a 
outro; porém o novo chefe, achando já a guai'nição des· 
moralisada, não poude contei-a, e foi obrigado, a capi-
tular, apenas se viu que o inimigo ia tentar um clesem~ 
barque. Este forte se entregou com as mesmas clausu· 
las que o do Cabedelo. 

Rendidos os fortes, conheceram os momdores que a 
capital não poderia apresentar nenhuma: Jefensa, c co· 
meçararn a tratar de obter do inimigo sal\'os-conductos; · 
servindo.:.Jhes de intermediarià o mencionado Bento do 
Rego Bezerra, que depois de prisioneim havia entrado 
em accornrnodações com o invasor. 

Tambem o proprio governador reconheceu a impos· 
sibilidade de' se defender na cidade e andou procu· 
rando paragem mais apropriada, onde fixar um arrayal 
do qual com auxilio dos moradores podesse incomrno-
dar o inimigo. Porém não tardou a reconhecer que n'esse 
empenho não encontraria, entre aquelles, fieis e decidi-
dos auxiliares. O veneravel Duarte Gomes da Silveira, 
um dos companheiros de Feliciano Coelho, que tanto o 
ajudára contra os índios da Capaoba (actual Serra da 
Raiz), para cujas bandas era possuidor de uma fazenda 
de gados, e que tantos serviços prest~ra no ataque an-
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üiriot·, em que até perdêra seu unico filho, foi apresen-
tar-se ao inirnigo, e vindo depois a Antonio d'Albu-
querque, este, sem lhe respeitar as cãs, o prendeu, e. 
em ferro~ ia remet.td-o ao. ArrayaJ, quando deveu o sm· 
libertado . a uma força hollandeza, disposta expressa-

. mente para esse fim. Já a intolet·ancia dos seus p fizera 
á força amigo dos contrarios, que bastantes serviços lhe 
dev~ram, ·durante o seu domínio;. felizmente não (como 
a Calabar) mortes e sofrimentos de compatriotas, mas 
pelo contrario ele tolerancia; ue mansidão c de paz. Foi 
por esta ocçasião que o. jesuila Manuel de Moraes, o 
amigo e catequisaclor do Camarão, já sacerdote e con-
fessor, se bandeou com os bollandezes, e tão de véras 
que, indo para a Hollanda, se fez calvinista e casou em 
Amsterd:1m. . . ' O governador Antonio d'Albuquerque, reconhecendo 
·que já de nada podia servir na Parahiba, foi apresen-
tar-se a Mathias d':Albuqnerqne, com Bagnuolo e Mar-
tim Soares Moreno, que estava de guarnição rio Cunhaú. 

O inimigo tomou posse da Capital da Parahiba, e 
pretendeu mudar-·Jhc o nome de Fel i peq, no de Fre-
derica, em honra do Stathoud er ela Hollanda; mas 
tal nome ficou, do mesmo modo que o primeiro, só no 
papel. Logo, reconhecendo que ll~e resultaria vantagem 
de não vêt· a. terra desamparada e os engenhos abando-
nados, continuou a dar E"alvos-conductos a todos os que 
os pediam, e até se prestou a fazer com os hauitarites 
uma especie de paclo: pelo qual lhes assegurava as 
suas propriedades e o u.so livre de sna -religião, uma 
vez . que elles se obrigassem a satisfazer OS meSIÍlOS tri-
butos que antes. Este pacto ou antes outorga,· de que 
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se lavrou orn ::1pon1::nncnlo OL; certidão em 13 Jc jnneíi·o 
(1635), do ·concedido «aos senhores d'e.ngenlw, Jarra-
dores e mais moradores el a ParaiJiLa» pelos gorcrnada-
res, em nome do Príncipe d'Orange, dos Estados Geraes · 
e da Companhia, scniu co mo Clc norma ás eapjtulações, 
com que se foram depois submctl enclo outros moradores. · 

Achamol-o transcriplo, em porlnguez, nppenso a um · 
requerimento que, clojs a1mos depo is, fazia Dnarlc Go-
mes da Silveira, ped indo o seu cu mprimento no tocanlc 
á. religiã.o. Está' porém ahi tão mal redigido, e em urn::t 
linguagem tão cstrangciracla, que Jaz suppOr que haverá 
sido trad uzido c mal do holl an clez, em cuja língua se 
escreveria o original. Eis o resnmo el e cada um dos ar-
tigos: 

L o Afian çamento ela li berclacle ele eonsciencia e do ,. 
serviço do eulto como anteriormente,' com a devida pro-
tecção ás imagens e sacerdo tes. 

2. o Garanti_a de paz c ele justiça e ele protccçL'w con-
tra quaesquer ini111igos. 

3. 0 Segurança da prop,·iecladc, mecl ianlc a continua-
ção da pagá_ elos mesmos direitos c alcàv~las, não se . 
impondo novos tributos . 

4. n Concessão elo toda protccç;ão aos tratos c nego-
cJos. 

5.° Franquia de passaportes aos que para seus ne-
gocias se quizessem ausentar por mar ou por terra. 

6. 0 Isenção aos moradores e seus fillJOs ele serem 
obrigados a tomar a1"mas contea forças vindas ela me-, 
tropole, permítlindo retirarem-se a tempo os que não 
qoizessem ficar na terra ; se ella estivesse em risco 'ele 
ser recllperacla. 
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7:" Direito de recorrerem aos trilmnaes do paiz con-
'l ra os propri,os goYemantes, nos casos co ntenciosos. · 
. 8.0 De terem jniz ~cu flaS questões entre uns e ou-_ 

· ·tt·os, que sentenciasse seg undo as ordenações e 
leis pol'tugyezas. 

9.° Finalment.e de poderem trazer cornsigo armas, 
· inclusivamenle para se defenderem dos salteadores e le-
vantados. 

Termina o documento eorn estas palavras que tira-
Yam a Umlas concessões muito valor: 

«Estas condições se hão-de cumprir de parte a parte. 
E toüos que as quizerem aeeitar serão obrigados de 
c l_1 ega r dian te dos ditos senhores -elo governo pu seus 
depntados a fazer o juramento de lealdade e segurança. , 
E os que não quizcrem aceitar se rão pers egu ido s 
e (declarados) rebeldes da paz e quielaçã.o. Aos i 3 ele 
janeiro de i 635." 

En_J quanto e~les acontecimentos se passavam na Pa-
rahiba, repellia Luiz Barbalho dois ataques dirigidos 
con tra o At;rayal, no segundo dos quaes foi ferido (pela 
-quinta vez) o valente Henrique Dias. 

' I 
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Desde a pérda da Paralll'ba até á nomeação de Nasscru 

iÍl submet~ido O t errit orio 'desde a Parahiba até o Arra.yal-Ataques in· 
fructuosos con~ra éste - Albuquerque occupa Serinhaem 'e manda guar· 
ilecer Por1io-Calvo - Perda d'esta posição-Sitio do Arrayal e sua capi· 
tulação-Sitio e rendição da Nasareth-Texto da capüulação-Reti· 
ra-se Albuquerque de Serinhaem- EmigraçÕes - Vence Albuquerque em 
Port o-Calvo-É just içado o Calabar - Ret iram-se os nossos as Alagoas 
~ O inimigo occupa Port o-Calvo e guarnece a Peripueira - Soccorros 
aos ]:;ossos - :0. Luiz de Rojas rende a Albuquerque - Elogio d'esse 
chefe-Rojas marcha po.ra Porto-Calvo-Retira-se Schkoppe - Rojas é 
batido por Arcizewski e morre na acção- Succede Bagnuolo no mando 
-;-Vem a Port o-Calvo, e manda avançar guerrilhas que chegam até a. 
Parahiba - Apuros da Córte para envia,J; soccortos-T<1multos de Evora. 
~Carta do rei a este respeito- Considerações. 

Submettida a Parahiba, resolveram os hollandezes 
occupar todo o territorio intermedio até o Recife, e foi 
d'essa tarefa incumbido o coronel Arc·i~ewski, entregan-
do-se-lhe as f?rças disponíveis, com as. quaes marchou 
para o sul. · 

Foram encarregados_ por Albuquerqoe, senão de lhe 
fazer face, pelo menos de irem. pouco a pouco retiran-
do-se com os indios, destruindo quanto não podessem' 
transportar, prjmeiro Martim Soares, e depois Luiz 
Barbalho, os quaes ainda conseguiram apresentar re-
sistencia, bem que fraca, o primeiro em Mossurepe, e 
o segundo em S. Lourenço c depois na Moribeca, re-
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1 i rando -::c depois para j nn lo d' A llwquerq ue. P_assou 
este chefe a entrincheirar-se em . Serinlwem, a fim de 
tratar ele conservar assim o nn ico porto que lhe resta-
vá, prox.imo elo Arrayal. Ao mesmo tempo reforçou 
qoan1o pondo o mew1o Arr;_1yal, eonst' rrando no com-
mando (l'ellc a And res Marin. Logo depois foi mandado 
Luiz Barballw a reforçar a fortaleza do Cabo, ficando 
n'ell:i -co rn o go rcrnador adjuncto ao sa rgento mór Pedro 
Corrêa da Gama, que já ahi se· ::1chava. 

Além cl'eslas Ires paragens, resoheu 1am L1em Albu-
querque fazer occupar a de Porto-Calvo, como chaYe 
elos dislrictos mcridionaes, donde julgara poder receber 
manl.imenlos c soccoiTOS. A situa ção de Porto-Cah:o, 
em urna cspecie de península, ent re dois rios que nas 
margens se a1agam e empan lanam, c cujo isthmo se 
defende ·a1é pQr uma ca_mboa .OU csteiro, parecia além 
d'isso mui dcfensavel, por meio de uma )inba de fortes 
exteriores, mas necessita v a de mui tas forç.as para guar- · 
necel-a. Albuquerque poudc porém apenas destacar para 
ahi, ás ordens .de Bagnuolo, umas cornpanhias tdo terço 
ital iano, que un!camcnle serviram a chamar para 
essa paragem, patria do Calabar, a attenção d'estc, 
e por consequ~ncia a elo inimigo; de modo que 
das . quatro paragens a que Alhuq~1erquc se propoz 
I ecluzir loJa a Jefcnsa, foi justamente esta a primeira 
perdida. 

O almirante Lichthardl, entrando na Barra-Grande, 
soube que .Bagnuolõ occupava Porto-Calvo; e por sug-
gestões do Calabar, propoz-se a atacai-o n'aquella pa-
ragem, que o mesmo Calabar conhecia muito. 

No dia i3 de março (i 635) partiram pois Lichthardt 
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c o mesmo Ca'abar, lcrando ús soas ordens clozcntos e 
oi lenta homens 1. 

Bagnuolo apenas füra in for mado. cle _que Larcos hol-
landezcs ktviarn entrado na Barra-Grande, desem bar-
cando 1ropas ern !erra, começou á pressa a entrinchei-
rar-se na igreja velha da povoação ; mas no dia 15, rc-
cc!Jendo · avi~o de que o il1irnigo je ·ap rox imava, desta-
cou , ás ordens elo cap i1ão D. Fernando Hiba Agucro, 
uns c1uarcnla homens para occ.uparcm um pequeno cerro 
na Yangnarda, mas á visla da povoação. Qnasi ao mesmo 
tempo chegava abi L!chthardl c o de'!Totava, obrigando 
Riba Aguem, para não cair prisioneiro, a metter-s~ · por 

uns alagados, c depois por malos c tlcsvios, a fim de ir 
onde cstara o general Mathias d'Albuqucrque. 

Durante esla .P!'imeira escaramuça o Conde que fi-
cára a meia clislancia da pO\'oaçil.O, com duzentos ho-
mens, em logar ele ir com elles em ~u1xi li o ela soa Yan-
guarda; esperou a pé quedo que o inimigo o viesse 
buscar. E ao começarem -os primeiros tiros, o seu sar-
gen1o n~ôr, Manc.hcrio, tam iJem napolitano, irwnl aclo 
em um cavallo não costumado a ellcs, int roduziu de 1al 
sor lc a desordem nas proprias fil eiras 2 que com ella 
ap ressou a derrota. c fuga de Lodos c a .ent rada do ini-
migo crn ·Por t.o-Calvo, ao passo que Bagnuolo. com a 
gente que poude rennir, segu iu para o Rio das Pedras, 
e d'abi para a Alagoa do Norl0. • 

1 OIJ'. d:J Lichth:mlt c n'idder, ti c I9 de março de 1635. Ass im 
exa ggera o donatari o da capit:mia quando elen. a seiscentos o número 
dos atacantes. 

2 Esta circu tnstancia foi obs2rvada pelo proprio inimigo do seu 
campo. 
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No Arrayal o inimigo, dirigido porArcizewski, come-
çava a apertar o sitio tanto quanto podia. Primeiro se 
apoderára de um .engenho (elo Monteiro) que ficava á 

_ retaguarda do mesmo Arrayat além de mais dois pos-
tos, um na frente a tiro de canhão, e outro que assegu-
rava a sua communicação com o. forte dos Afogados. 
D'ahi ·a dias consegüiu occupar o otiteiro que chama-
ram «do Conde ele Bágnuolo » que ficava a tiro de mos-
q.uete, e mui provavelmente sería o que está entre os 
riachos Paranamerim e Agua Fria. Ahi collocou tres 
canhões, 'com os quaes, e com outros que já tinha as- . 
sentado em um dos po1·tos elo Capiberibe, começou a 
ferir· vigorosamente: 

Passado pouco mais ele um mez, o inimigo, á custa 
de uma refrega da qual sahiu Arcize~ski ferido em um 
braço, occupou uma paragem a tiro de pistola do forte, 
na .qual assentou tres mortei~·os, com que logo começou 
o bombardeo; de modo que foi necessario no fol~te do 
Arrayal fazer subterraneos o paiol e hospitaes. 

Denfro. de pouco, o grande aperto do sitip trouxe 
a9s defensores à inevitavel' escacez, e logô ,a falta com-
pleta de mantimentos. Para alliviar a fome começaram 
a fazer-se sortidas, cada vez com mais freqnencia e mais 
mortíferas. Por outro lado dentro da praça, como succede 
em todas a's praças , quando o si Li o começa a apértar-se, 
não havia animal de que se não tirasse partido para ali-
mento .. Não só os caYallos, os cães e os gatos, mas até 
os proprios ratos sé aproveitavam. ComeÇaram logo a 
escacear as munições, e não tardou a faltar a polrora. 
Era chegado o momento de propór capitulação. Teve 
esta logar, ao cabo ele mais ele tres mezcs de sitio, no 
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dia G de junho f, snhindo a guarnição com as 'bagngens 
e todas as homas da guerra. Eram quinhentos e qua-
renta e sele praças, além dos escravos e paisanos, qLH~ 
foram entrega~s á descripção cJo ,vencedor1 o qual impoz 
barbaramente a todos preços para seu resgate, mui su-
periores am; que eHes poderiam satisfazer. O número 
dos feridos dos do Arrayal, durante o sitfo, passou de 
cento e quarenta. 

A Companhia decretoa uma medalha de prata erQ 
honra de Arciz.ewski, da qual ainda ainda se encontram 
exempláres na Hollanda 2.' 

Seguíu-se a rendiçã.o da fortaleza da Nasareth, no 
Cabo de Santo Agostinho. Dirigü1 ah i em pessoa o sitio 
o valente Sigismundo s·chkoppe, primeiro coronel e go-
Yernadqr das armas oppressoms, tendo o quartel gene-
ral no engenho dos Algodoaes, quasi um~ legua da mes-
ma fortaleza. ~o dia H e i 2 de março á noite inten-
tara o inimigo apoderar-se de improviso d'esta fortaleza: 
havendo porém os defensores repellido os assaltos com 
denodo, começou a sitial-a mais em regra, e não em-
prehend~ novo ataque, senã.o dahi a mez e meio, ac-
commettenclo um recinto feito nas casas de João Paes 
Barreto, então qm dos mais ricos proprietrios do Brazil. 
Repetiu quinze dias depois, .infructuosamente, outro 
ataque contra a trincheira d'Agua, que ficava a tiro 
de mosquete da praça. Mas não tardaram os sitiados a 

\ . • 1 Em uma copia da participação de Sigísmundo datada do Cabo 
em 22 de junho se diz que a 9 ; mas damos aqui a preferenc1a ao do· 
nalario da capitania, que diz a 6, e accrescen la haver seu irmão sabido 
do faeto no dia 7. 

2 Nelscher pag. 189, citando Van Loon, Il, pag. 24. 
' 
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ser os nggressorcs forçadÕs peln ncccssidacle. Corneçn r:1m 
a sentir falta de mantimentos, e a fome os ol1rigou ao 
recurso das so rtidas, para buscar o nccessnrio. D'esL'arlc 
pareciam mais fort es-ju stnrnente qnando s~ acha ram nos 
ultimos transes. 

A final a rend ição do Arrayal veiu precipitar a da 
fortaleza ela Nasn rcth , qne tem Jogar perto de um mez 
depois . Não tant o porrpw jnOuisse clla para dim inuir a 
força moral dos clcfensor:es, como porque o inimigo, com 
g'rancles re for~ços que recebeu das tropas, .qu e linha ·si-
tiando o mesmo Arrayal, conseguiu aper tar muito mais 
Ó sitio, reduzindo os sitiados á eseaccz e á mingua. A 
capitulação foi assignada no dia 2 ele julho, e com a sua 
incMrecta reclacção , se conservou incclila até nossos dias, 
nos archivos da Hollanda, para OJiclc foi rcmet. qda por· 
Sigism undo Schkoppc, em oflicio ele i6 el e julho cl'esse 
anno 1.-0 seu texto consta qc dez ar_tigos que aqui 
resumrremos: 

i. 0 A for taleza c sua arLilheria, Yitualbas e muni· 
ções seriam entregues a Van Schkoppc ou a seus de· 
pulados. 

. 2. 0 Os governadores, c.ap ilães c mnis officiaes, so l-
dados e pessoas ele guerra poderiam sahit· com as iÍ1si-
gnias,· armas e bag:1gens, bandeiras tend idas, cordas c 
caixas temperad::ts. Vinte escravos se tir-ariam para sere-
partirem pelos ofliciaes, os outros se haviam de entregar. 

3.0 Sahiriam lambem os religiosos com suas mo-
bili as . 

4·." A infanleria toda, c os religiosos, seriam em-

1 Foi textualmente dnda á luz na L• ed ição d'estc livro png. 88 c 89. 
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JJn rcaclos para as In di as de Caste ll:-1 , c teri:1m no cami-
Hir.o hastimentos c raç~o, como !'=Olt}n dos. O capitão de 
artllhet<a Lourenço Vaz, condcs tarc!s c ar tilhei ros 
sa iJiri:m] como a i11fan tcria. 

5." O gorcrnador mnndaria cinc.o companhias ío-
. mar a entrega. de dois b:1luar tes, :1ntcs ele começnr a 
su bir a gnamiçfLO. 

G.'' Com os moradores que entrariam na fortaleza 
antes cercada, nã.o se entendialll estes ar ti gos; e com 
suas fazendas, ficar iam á ordem elo gorern:Lclor c dos 
conselheiros. · 

7." .Dos seus escravos se trata no artigo segundo ~ 
8." Os indi,,iduos a quern se aclíassc algn ma fazen-

da iilicita, on pertencente aos moradores pt:escnt es on 
ansentes, não se ri am comprehcnd id os n'estes artigos. 

9." Es tes nãó se en tenderiam com os rend idos . 
. 10." O capitão D. Joscph de Soto Poncc ele Leon 

ficari,a por fiador ·elo aj uslado, c corno em refens. 
E de no tar que ainda que em vista ela letra elo ar-

tigo 4.0 parecia que Barba ll1o devia embarcar-se, com 
a guarnição que se rendera, pari as Incl ias-occiclentaes, 
os ini migos o levaram para a Hol lancla, segundo cons ta 
officialmenle por duas cartas regias .,_ A dita goarni Çã.o 
consistia em uns seiscentos homens. · 

Já não restava a Albuquerque outro recurso senão 
o ele reLirar-se de Villa Formosa, elo melhor morlo que 
lhe fosse possi vcl. A firmeza com que procurou snsten-

1 Em principias de -1637 achava-se em Portu gal; -pois em 31 de 
janeiro d'este anno o vemos eiel'ado a mes tre de campo, com o fôro de 
fidalgo, hàh ito de Ch ri sto (8 el e maio) e pro111essa do go verno elo Rio de 
Janeiro (30 ele ma io) el e uma commendn de lote de duzentos n1 ilréls. 
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tar-se na fraca posição em qne estava, só para com a suá 
retirada, que todos. aconselhavam, não dcsmoralisar ·os 
defensores do Arrayal e do Cabo1 é para nós o acto d'esta 
campanha que mais nós excita por elle a nossa admira-
ç.ão e sympathia. Não abandonou ~sse posto senão jus-
tamente depois de lhe chegat· a noticia que a fortaleza 

·de Nasarclh se havia re~1dido.-E o m~is é que durante 
os quatro mezes que permaneceu em Villa Formosa não . 
deixou de achar-se tambem a Lraços com o inimigo, 
que reunira uma grande força no visinho engenho da . 
Pindoba. O expediente das companhias de emboscada, 
que tanto lhe havia aproveitado em outras occasiões, 
ainda lhe valeu n'esta, prestando de: novo mui valiosos 
serviços o heroe indio Camarão. 

Uma d'essas companhias foi a dos Baplistas, treze 
irmãos (de pai e mãi) d'este appelliclo, de que era chefe 
o mais velho, Manuel; -sendo que quasi todos se sa-
crificaram em defensa da patria.. 

Começou Albuquerque a retirada de Villa Formosa 
no dia 3 de julho; tomando o mando do· districto Gas-
par Van der Ley, que abi se casou e ficou estabelecido. 

Agora erà de vêr . aquella marcha de retirada mili-
tar: como uma emigração de patrio lar, deixando aban-
donados bens, fazendas e parentes. Com cffeito, acom-
panhavam a Mathias cl' Albuquerque muitos dos mora-
dores com suas mulheres e filhas, em qmtsi todas as 
quaes o valor se lhes redobraYa no momento ,do perigo, 
como tantas vezes succede ás do seu sexo. 

Rompiam a marcha, para descobrirem melhor oca-
minho · e os matos visinhos, sómehte índios armados, 
qüe em ambos os exercitas, exereiarn a um tempo as 
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funcções de exploradores e de gastadores. Seguiam-se · 
algumas companhias de tropa regular, e logo os mora~ 
dores, com uns duzentos carros, acompanhados ele ou~ 
tros das mesmas companhias.-· Cubriam a retaguarda, 
ás ordens elo Camarão, eu tros inclios, em número ele 
oitenta. 
, Entre os moradores que emigravam contavam-se 

muitos proprietarios de engenhos, tanlo da Parahiba, 
como ela Goya.na e Pernambuco, com grande número de 
eseravos, e muitas senho1·as que pela primeira vez se 
viam p·or caminhos pouco frequentados e inhospitos, 
sujeitas á inclemencia dos tempos, e até aos ataques elas 
feras, quando se extraviavam. Figuremo-nos que seenas 
de dôr e de ternura se não passariam n'esta triste trans-
migração, atravez de paizes de montanhas, quasi não 
trilhados, e onclé as melhores bellezas da natureza vir~ 
gem pareciam horrores e abysmos aos que levavam os 
animas contristados. Aqui ficava clesfalleeiclo o ancião 
respeitavel, ·a quem já as forças physicas não iguala-
Vc'lm as elo patriotismo: ali se via com os pés feridos a 
clonzella, que apenas em sua vida passeára a distancia 
ele soa casa até i igreja: acolá a joven esposa, que 
vendo o momento de dar á luz o fmcto de seu amor, 
tinha de misturar as lagrimas das dores do parto com 
as da ele perder o filho ao exhalar o primeiro suspiro ... 
Mesquinha condição humana, que ao menor sopro do 
infortunio tanto tem ele padecer! 

Todos se dirigiram a Porto-Calvo, sabendo que esse 
passo se achava fortificado e guarnecido por uns trezen-
tos e cincoenta defensores ás ordens do major Alexan-
dre Picard, que esperava a cada momento ser reforçado, 

11 
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quer de outros tantos, situados na Barra-Grande, quer 
da banda do Cabo, onde, desde que se entregára a for~ 
taleza ela Nasareth, deixára ele ser necessaria a presença 
ele tanta tropa. · 

No decimo dia de marcha chegava todo- o immenso 
comboy ás immecliações ele Porto· Cal v o, cujo ataque 
estava decidido; pois por ahi passava o caminho de car~ 
ros, unico que havia para as Alagoas.-Talvez n'esse 
logar h ou v esse ficado sepultado Mathias d' Albuquerque, 
com todos os seus, a não lhe valer então o auxilio de 
um dos moradores, por nome Sebastião do Souto. 

Ao ter Souto conhecimento da aproximação da nossa 
gente, veiu fallar com Albuquerque e informal-o elo que 
havia, offerecenclo-se a ajuclal~o, e dando-lhe um plano 
para atacar o inimigo. Ao regressar Souto a Porto-Calvo, 
chegou com reforço de uns duzentos homens o Calabar; 
e Souto para o fazer E.aber a Albuquerque, expoz-se aos 
tiros elos piquetes ou avançadas, ás quaes conseguiu ati-
rar uma carta contendo o aviso. 

Guiada por Souto, a gente de Picarei caía nas cila-
das que armára Albuquerque, o qual logo mandou 
sitiar e escalar a igreja velha ele Porto-Calvo, qne o ini-
migo havia cingido ele um parapéilo de fórma qua-
clrilonga, com estacada e fosso e artilheria nos quatro 
angulos. 

A desesperação dos atacantes lhes ministrou valor 
mais que usual, e, sem nenhuns auxílios usados nos si-
tios e escaladas, lançaram-se ao forte, e o galgaram, to-
mando prisioneiros quarenta e seis do inimigo; havendo 
conseguido retirar-se uns duzentos, deixando seis peças 
e muitas munições. Na embriaguez da victória, quizc-
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rarn os vencedores perseguir os inimigos, pretendendo 
tambem levar ele assalto a igreja nova, a que se haviam 
recolhido; mas tiveram que reii rar-se com alguma perda. 
Mais felizes foram porém no Varaclouro, perto do visi-
nho Rio-elas-Pedras, onde havia um reduto guarnecido 
ele vinte soldados, que logo o abandonaram, fugindo pelo 
rio abaixo, c depois em outros postos e casas a que o 
inimigo se recolhêra. Foi então que o donatario da Ca-
pitania, que ali tambem ia, resolveu mudar no_ ele Bom 
Successo o nome da villa; mas o do Porto-Calvo ficou 
prevalecendo sempre. 

Mathias d'Albuquerque, fazendo logo seguir para as 
Alagoas os emigrados e os feridos e bagagens, assentou 
de expôr-se ao ri sco ele encontrar-se com forças supe-
riores que o inimigo mandasse, mas nao seguir, sem 
que primeiro capitulasse Picard , nos edificios a que 
se refugiára com o Calabar, cujo merecido castigo es-
perava que Deus permittisse dar ali na sua terra natal, 
em pago elos males que havia causado a tantos de seus 
compatriotas e ao muito sangue que tinha derramado 
por todo o Brazil. 

No sexto dia de sitio ( 19 de julho) o inimigo man-
dou um .tambor propondo capitulação. Foi esta aclmit-
tida, concedendo-se qne os estrangeiros sahiriam livres 
com suas bagagens, e segu iriam para a Bahia, d'onde 
seriam conduzidos á Hollancb. O inimigo exigia que na 
capitulação fosse tambcm comprehendiclo o Calabar; 
mas, resistindo a isso Albuquerque, foram as condições 
aceitas, entregando-se, além elo major Picarcl, vinte e 
cinco officiaes e officiacs inferiores, trezentos e sessenta 
c sete soldados armados, vinte e sete feridos e enfermos, 



132 LIVRO QUARTO 

não passando os sitiantes ele cento c quarenta, fóra os 
índios. 

A entrega elo Calabar i haverá sido, sem dúvida, 
pouco generosa da parte de Picard; mas não foi o pri~ 
meiro caso, nem será o último, ele realisar·se o pro~ 
verbio a respeito do differente apreço que se dá á traia 
ção e ao traidor. 

Se da parte dos hollandezes 1eve tal pago, quando 
já lhes servia mais de carga que de proveito, da pai'le 
dos seus compatriotas tinha çaido debaixo ela espada da 
lei. Não faltou quem dissesse que o Calabar não fez muito 
empenho em não ser sacrificado, acreditando estar de 
Deus que viesse a morrer entre catholicos e com todos 
os sacramentos. Não é porém impossível que elle con~ 
fiasse na fra se com que nas condições da entrega se con· 
veiu por fim a seu respeito de que «ficaria á mercê ele 
el-rei, » esperançado talvez de ter algum meio de esca-
par-se, se em tempo. de guerra andassem com elle, de 
uma parte para ontra, á espera de ordens da metropole. 

Submettido a conselho , de guerra, este foi de opi~ 
nião que unica mercê que devia esperar era a de pre~ 
parar-se a bem rr,orrer, assistido pelo padre Frei Ma· 
nuel do Salvador, autor (com o nome de Calado) do li~ 
vro intitulado • Valoroso Lucideno » ; no qual assegura 
haver·se o mesmo Calabar confessado <<com muitas la· 
grimas e compuncção, segundo demonstrava,» e << com 

1 ·Sem que os Hollnndezes Iizesse1n muítn força por lhe libertar a 
vida nos concertos que trataram antes de se remlr.rem, que ee te é o pago 
que ell es costumam dar a-os que d'elles se fiam, que se servem d'elles 
emquanto acham mister e no tempo de necessidade e tribulação os dei· 
xam desamparadoe c entregues á morte.• (Calado.) 
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muito e verdadeiro atTependimento de seus pecados, se-
gundo o que o juizo humano póde alcançar. )) D'esses 
pecados o Todo Pedoroso lhe tomaria contas, e com a . 
suà immensa misericordia poderá tel-os perdoado; po-
rém dos males que causou á patria, a historia, a infle-
xível hisloria lhe chamará infiel, desertor e traidor j ' 

por todos os seculos e seculos. 
Mathias de Albuquerque deixou no Ot'atorio ao Ca-

labar, confiado aos da retaguarda, mandou enterrar os 
canhões enconlrados no forte (e que não se decidiu a 
levar) em certo sitio junto ao rio: promoveu ao posto 
de alferes a Sebastião do Souto, e começou a marcha 
para as Alagoas. 

Ao cabo do terceiro dia aos 22 de julho, a justiça 
tirou o Calabar do oratorio, e lhe deu morte de garrote, 
deixando o seu corpo esquartejado na povoação, que 
n'esse momento abandonava aos hollandezes, que já vi-
nham chegando. 

Apenas foi justi çado o Calabar, o restante das tro-
pas seguiu para as Alagoas, ainda pelo caminho da costa, 
Pouco depois entrava o itiimigo em Porto-Calvo. O seu 
primeiro cuidado foi tributar as honras funebres ao Ca-
labar. Depois publicou bándos convocando os morado-
res a seus lares; e por fim , i voz de Arcizewski, seguiu 

1 O historiador do lado hollandez, Barlreus, foi o primeiro a rlar-lhe 
o justo pago, quando disse : •Dominico Ca labari qui Lu si t a nus, 
cum á Reg iis partibus ad nos des civisset, in a rc e capt u s, 
strangulatus qu e, ju gulo de f ec tio nern expiavi t, et disse-
elos a rtu s infid elit a tis a c rniserimsttre t estes a d sp e-
e ta cu I um r e I i q u i t. • Quando aquelles a quem prestou serviços 
assim o julgam, não póde julgai-o menos severamente a hisloria na-
cional. 
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tambem para o sul, chegando no dia 15 de agosto, á 
Peripueira, dez Jeguas de distancia da Alagoa do Norte, 
e ahi fez alto e se ênll'incheirou: occupando d'es te 
modo o caminho de Pernambuco para as Alagoas pela 
costa. 

A 29 de agosto tinham chegado os nossos á Alagoa 
do Norte, e ahi, de accordo co rn Bugnuolo, haviam re-
solvido passar á do Sul, mais clefensavel, e mais central 
para os tres portos visinlws, Jaruguá, Francezes c Ala-
goas. 

Durante tanto tempo decorri do se haviam ·feito de 
todo prestes e partiam da Hespanha as fôrças que dis-
semos ficarem-se apromptancJo. Eram apoiadas por uma 
esquadra combinada de vasos elas duas corôas e da ele 
Napoles. Vimos como o rei contava que sería J'esse novo 
re'forço chefe o heroe da restauração da Bahia em i 625, 
D. Faclrique ele Toleclo. Este experto general porém de-
clarou que não se comprometia a acei-tar o mando, a 
menos que lhe dessem.doze mil homens ele tropa ele eles-
embarque. Ho uve então icléa ele nomear-se D. F. da 
Silva, portuguez, que muito se, clislinguíra nas guerras 
de Flandres; porém este novo cabo cledinou aceitar o 
mando, a pretexto ele lhe ser estranho o exercício ela. 
guerra no aquen1-mar. Foi então nomeado D. Antonio 
cl' A vila e Toledo, rnarqucz de Velada, grande ele Hes-
panha, ~ue dera de si boa conta governando Orán. Não 
podendo porém este chefe partir immediatamentc, fo i o 
mando elas tropas confiado ao seu immecliato D. Luiz 
ele Rojas .Y Borj~, que havia militado em Flandres, e 
acabava de ~er presidente em Panamá. 

Diminuto como era este reforço, se em fins ele no-
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vembro, ao passar pelo Recife, ataca a esquadra ini- · 
miga, seguramente a bate; mas, em logar de assim 
o praticar, foi até as Alagoas, a desembarcar em 
Jaraguá. 

Os hespanhoes que vinham ficaram ah i, e marcha-
ram depois para l Porto-Calvo; os portuguezes, em nu-
mero de setecentos, seguiram para a Bahia. 

D. Luiz ele Rojas y Borja Irazia o posto de mestre 
de campo general. O conde de Bagnuolo ficaria no ele 
capitão general da cavalleria (arma que não havia), e 
da arti'lheria, que toda se reduzia-á que então chegava, 
isto é a doze canhões de va.rios calibres e alguns arti-
lheiros, mandados pelo tenente de mestre de campo ge-
neral (tenente coronel) Miguel Giberton, official que 
muito se distinguíra nos sítios em Flandres. Vinham 
tambem alguns sapadores subordinados a um flamengo 
chamado André. Para o Camarão mandava o rei o ti-
tulo de Dom, que d'aqui em diante lhe daremos. A 
Duarte d'Albuquerque vinham ordens para. que tomasse 
a seu cargo o governo civil de Pernambuco, de que era 
donatario, e seu irmão Mathias d' Albuquerque era cha-
mado á Côrte . . 

Deixou este conspícuo chefe o exerci_to em i 6 de de-
zembro de i 635, depois ele haver militado com tanta 
constancia e firmeza no Brazil, d'esta vez durante seis 
annos. O sentimento geral que observou na sua par-
tida serviria de fazer-lhe esquecer alguns desgostos an-
teriores. Não cobrára jámais ordenados, e grangeára 
sempre merecida reputação por sua honradez e pru-
dencia. Regressando á metropole, não foi porém gosar 
de descanso, nem de dias felizes. A Mesa da Cons-
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c i e n c i a lhe mandou ti r ar devassa pela perda ele Pci'-
nambuco 1 e por todo o seu proced imento como gover-
nador. Foi tirada a mesma devassa pelo Doutor Fran-
cisco Leitão, aggrcgando-se a ella depoimen tos 2 de tes-
temunhas que não descubriam seus nomes 3

, eomo na 
inquisi ção. 

A esquadra em que vinha D. Luiz ele Rojas passou 
á vista do Recife, c os ho ll anclezes que ahi se achavam, 
recearam um desembarque, elo qual não sería impossí-
vel que ti v esse resultado o recobrar-se essa praça, en-
tão quasi desguarnecida; vis lo que as forças se acha-
_vam no sul na passagem da Peripueira : mas o general 
D. Lopo de Hozes y Cordova" preferiu prosegnir a 
effectuar com mais segurança nas Alagoas o desembar-
que elos soccorros que trazia, e juntamente o novo go-
vernador do Brazil D. Pedro da Silva, acompanhado ele 
Filippe Bandeira de Mello ; a quem, pelos serviços que 

I C. R. de 31 de julho de 1640. 
2 Ainda seguia o processo no juizo el os cavalle iro ~ . em 16lü, ~uando 

a restauraçüo veiLt a necessitar da espada do valente general, e todos 
os cargos se desvaneceram, e elle foi elevado á grandeza e fe ito conde 
de Alegretl', etc. 

3 Note-se porém que a questão da perda ·de Pernambu co dev ia estar 
fóra do pleito, quando j:i o gove rn o a 1·1avia julgado por meio da se· 
guinte carta regia. oMalhi as de Albuquerque: Em altenção ao zelo e 
cuiuado com que sem pre me have is servid o, e ao bem e va lor com 
que ultimamente procedestes na occasião elo ataque de Pernambu co, 
submergi ndo e queimando os nav ios; hei por ·bem fazer-vos mercê de 
vos nomear elo meu conse lho ele guerra , esperando que em tudo cum· 
prireis com as vossas oLrigações, c o mo até aqui o h a v e i s p r a· 
ti c a el o, do que vos hei querido advertir, para que ass im o tenhaes 
entendido. Ma drid 26 de janeiro ue 1631.· 

'~ V. oRelacion del feli ce sucesso que J·Ja tenido el armada que lleYó 
e! socorro a.! Brasil e! alio passado tle 1630 de que fué por general 
Don Lope ele Hozes y Cordoba.• Sevill a 1636, in lt •. •- (2 fo lhas.) 



LIVRO QUARTO 137 

prestou · no -de:;;cmbarque em Jaraguá, nomeou capitão 
e ouvidor de Porlo-Seouro. 

~ 

D. Luiz de Hojas, desembarcando no porto de Jara-
guá, começou desde logo a trabalhar com a maior acti-
v idade. Mandou para a vi lia de Santa Luzia a artilbe-
ria e bagagens, que não queria conduzir cornsigo; dis-
poz a abertura ele um novo caminho para mar~'har até 
Porto-Cal v o, sem passar pela costa, onde o inimigo 
occupava o passo ela Peripueira: ordenando que se-
guisse adiante, com vinte homens, a recolher noticias, 
o alferes Sebastião elo Souto. 

Antes ele emprehender a marcha, convocou os offi-
ciaes a conselho, e Bagnuolo se oppoz a ella; prevale-
ceu porém o voto da maioria, com o qual se confor-
mou. E, deixando a guarda da villa de Santa Luzia a 
Bagnuolo, com setecentos homens, emprehendeu a mar-
cha para Porto-Cal v o, em janeiro de i 636, com o res-
tante, que perfazia mil e quatrocentos, fóra os Indios. 

Sigismunclo Schkope, que se achava em Porto-Calvo, 
ao ter noticia ·ela marcha de Hojas, abandonou á pressa 
essa paragem; e foi, na Barra-Grande, embarcar-se 
para o Recife. Ao mesmo tempo Arcizewski, informado 
da marcha de Rojas, vinha ela Peripueira em auxilio de 
Schkope, que suppunha em Porto-Calvo. Se J;lojas es-
tava resolvido a emprehender um ataque, com razão 
deviam os seus brios augmentar-se com a retirada de 
Schkope. Assim pois, deixando quinhentos homens em 
Porto-Calvo, e levando só comsigo uns oitocentos, fóra 
a troÇa do Capitão-mór D. Antonio Camarão, partiu, 
entendendo que ia tomar o inimigo pela retaguarda, 
julgando-o na Peripueira: 
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A i·nslancias de MarLim Soares Moreno, mandou, á 
boca da noite, explorar os arredores por alguns índios; 
e o resultado fo i sauer, cl'ahi a pouco, que o inimigo 
já estava a seu lado, e tinha reatisado com elle Rojas· o 
propo~ito que a seu respeito levava este general. Logo 
ali houve um pequeno tiroteio em que cairam, de um e 
outro lado, varios mortos, feridos e prisioneiros. 

Reconhecendo-se Rojas com forç.as menores que as 
do inimigo, julgou, contra a opinião de outros, que me-
nos mal lhe resultava em arriscar uma acção que no 
emprehender uma retirada. Deu pois as ordens para o 
ataque, no dia immediato, 18 de janeiro. Occupava o 
inimigo certa espessura junto a um bosque, e começa-
ram os nossos o ataque, despedindo tropas para um e 
outro flanco. Sustentou o inimigo vigorosamente as po-
sições que occupava, até que, notando desordem em 
nossas fileiras, carregou sobre ellas, e as poz em de-
bandada; não podendo contei-as o proprio general 
Rojas, que, ao querer acudir-lhes, foi ferido em uma 
perna; e logo, quando o punham de novo a cavallo, re-
cebia outra bala no peito, e caía redondamente morto. 

A clerwta elos nossos foi tão grande que muitos só 
deveram o escapar-se a um precipício pelo qual se ar-
rojaram, sem por elle quererem igualmente precipi-
tar-se os vencedores. 

Não faltou quem acreditasse e até escrevesse que 
Rojas havia caido victima de uma bala dos seus pro-
prios soldados ;-acrescentando que elle assim o jul- . 
gára ao expirar; mas basta uma ligeira idéa do modo 
como se passou a acção para se propender a acreditar 
que as balas que recebeu viriam antes do campo ini-
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migo. Pois ainda quando entre os seus houvesse algum 
queixoso capaz elo · vingnr-se covardemente, não é pro-
vavel que procurasse para cumprir seus desejos o mo-
mento em· que já, como todos os demais, deveria antes 
cuidar de salvar-se. SaLemos que dias antes, na mar-
cha, havia o general feito arcabuzar um indio, só pela 
falta de h a ver sabido do caminho a uma roça; excesso 
ele rigor que fôra levado a mal por todos os outros in-
dias; mas nem com esta consideração nos atrevemos a . 
admittir, sem muitas provas, propositos tão infaman-
tes 1

• Demais a suppôr que um tal assassinato viesse 
dos indios, não houve1'a a morte provindo de uma bala, 
mas sim de uma frécha. 

Na referida acção, que se chamou da Mata-Redon-
da, tiveram os nossos trinta e tantos mortos, c igual 
número ele feridos; contando-se entre os últimos os capi-
tães João ele Magalhães e João Lopez Barbalho: o sar-
gento-mór elos italianos I-leitor ele la Calce caíu prisio-
neiro. Arcizewski ficou senhor do campo, e os nossos 
se retiraram á povoação sem ser perseguidos. Talvez o 
inimigo ·se via falto de munições, pois nem sequer vol-
tou. ao posto da Peripueira, mas sim a Villa-Formosa, 
'deixando entretanto n'aquelle uma pequena guarnição. 

Por morte ele Rojas, as vias de successão, que logo 
se abriram, confiavam o mando ao conde de Bagnuolo. 
lmmecliatamente foi este avisado, e se poz em marcha, · 
por um novo caminho que fez abrir 2

, pelas cabeceiras 
1 Com mais razão propemlemos a esle juizo quando nas paginas do 

donatario nenhum indicio se encontra de semelhante facto uarrado por 
Calado. 

2 Este caminho se ::tr.h::t marcado nas cartas hollandezas, e designado 
com o nome de Caminho do Conde (assim escripto em·po!"tugnez). 
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dos rios S::mto Antonio Grande, Camaragibe c Tatua-
manha, mais para o sertão, mas muito mais secco e ni-
velado que· o outro mais i costa, que seguíra Rojas, 
tão cheio de pantanos e morros que dia home em que 
se haviam transposlo sessenta e seis cl'estes, tão íngre-
mes que alguns cavallos os não subiam. 

No dia i 9 de março chegou a POI'to-Calvo; e im--
mediatamente fez avançar alguma força a occupár a li-
nha do Una, d'ali dez leguas, com ordens de despachar 
para a frente pequenas escoltas, que tive~sem em con-
tínua alarma o inimigo. A Martim Ferreira, já sargen-
to-mór, ordenou que fosse governar o deposito e quar-
tel que tleixára na Alagoa do Norte. Depois mandou a 
Francisco Rebello, com quatrocentos e cincoerita ho-
mens, dos qua~s duzentos índios ", que igualmente 
avançasse para arrebanhar os moradores que quizes-
sem reunir-se e assolar e queimar tudo até onde lhe 
fosse possi' el. Chegou o Rebello de improviso a um en-
genho de João Paes Barreto no Cabo, e ahi surprehen-
deu setenta soldados hollandezes, dos quaes foram trin-
ta passados á espada, entregando -se quarenta. Em vez 
de os enviar desde logo a Bagnuolo, proseguiu com el-
les até S. Lourenço, cinco leguas do Recife, onde fa-
zendo alto, viu-se a seu turno atacado inopinadamente 
(no dia 25 de abril 2

) por uma fot·ça de oitocentos ho-
mens destacada do mesmo Recife, e guiada pessoal-
mente pelo membro do conselho Jagob Stachower, que 

1 Nã.o 500 soldados e 4,00 indios, como diz Sigismundo, em officio 
de 8 de junho. 

2 Officio de Weerdenburgh de 8 de junho de i636. 
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o bateu e comeguiu libertar os quarenta presos. Este 
Jacob Stachower J. se fizera lavrador, associando a si 
João Fernandes Vieira, a quem muito favoreceu para 
chegar este a adquirir grandes cabedaes e fazer-se no-
tavel na província, como veremos. 

E mandava Stachower as tropas que ahi atacavam, 
porque, pouco antes, os cinco individuas do Conselho 
político haviam assentado, a. fim de darem as providen-
cias com mais promptidão, de se derramarem, com to-
dos os poderes, por toda a extensão que occupavam, 
incumbindo-se o mesmo Stachower de seguir as tropas · 
em operações; ficando Ipo Eysens encarregado do rnan·· 
do desde Itamaracá para o norte; Schott do districto do 
cabo de Santo Agostinho até o rio de Jangadas; e Bal-
thazar W'"intjes, com Elias Herckman, do Recife 2• 

A expedição de -Rebcllo produziu no emtanto, entre 
outros faroraYeis resultados, o de permittir que se lhe 

· reunissem alguns que o clezejavam; e n'este número 
entrou Henr ique Dias, com sua mulher, filhos e rar.ios 
parentes; pois, havendo aquelle chefe capitulado no Ar-
rayal, fôra pelo inimigo conservado em liberdade, e 
aprovpitava a occa, ião para reunir-se ás antigas ban-
deiras. Quasi ao mesmo tempo que o Rebello invadia 
até S. Lourenço, eram os nos os atacado,, sem impor-
tantes resu ltados, nas margens do na, bem como os 

I Morava Stachower (Estacour escreve Calado) no Recife, em umas 
casas na rua da Cruz 1i.o 62-64, detraz do Corpo Santo, casas que 
depois passaram a João Fernandes Vieira. Ainda na fachada se vê um 
busto de Santiago, por baixo do qual se lê (em hollandez) ·Charno,JDe 
San Thiago. • (S. Jacob ben ick genaemt.) A iiDagem aUudia sem dúvida 
ao dono primitivo da casa por nome Jacob. 

2 Expos. de Scrvaes Cnrpcntier de 2 de julho de i636. 
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que se achavam na Alagoa elo Norte o eram pela guar-
nição hollandeza ela Peripueira. 

Pouco depois emprehencliam-se novas correrias, que 
chegaram a pór o inimigo em grandes cuidados e apuros. 

Primeiro sahiu , com trezentos e cincoenta homens, 
o capitão Joio ela Silva e Azevedo; mas não foi muito 
longe, porque não era e.lle, nem a sua gente, a mais ·a 
proposiLo para similbantes .em prezas, e regressaram im:. . 
mediatamente, em virtude de umas grandes chuvas 'que 
lhes impossibilitaram as marchas. 

Partiram logo D. Antonio Cam::.~rão, com ·uns tre:. 
zentos índios, c Henrique Dias já condecorado com o 
titulo ele ''Governador elos pretos,» os quaes fizeram 
proezas, chegando até a Goyana; e ao regressar, de-
fenderam-se, durante dois dias (23 e 24 ele agosto), 
contra mui superiores forças regulares, com que junto 
a S. Lourenço os atacou Arcizewski . Voltaram a Porto-
Cairo, d'ahi a trrz mezes e meio, com um grande 
número ele moradores, que preferiram os soflrimentos 
de acompanhai-os aos vexames e tyrannias do jugo de 
um conquistador cobiçoso, as quaes já haviam sabo-
reado amargamente. Para tão feliz regresso não deixou 
de os favorecer outra excursão, que, para o lado d'onclc 
vinham, ordenou Bagnuolo que fizesse o ajudante Se-
bastião elo Souto, com oitenta homens. 

Seguiu-se uma n·o\·a excursão de Francisco Re-
bello, acoinpanhaclo de João Lopes Barbalho c outros. 

Ainda que a principio soHreu Rebello falta de man-
timentos, com maior razão quando dos que levava teve 
que ir distribuindo com mui Los emigrados, vindos de 
Goyana com D. Antonio Camarão, e que tinham ido 
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ficando ex!Jaustos pelos caminhos, não deixou de che-
gar á Parahibá, c fazer ahi grandes avarias ao inimigo 
.e seus engenhos e roças, ma1ando a1é a Ipo Eysens \ 
membro do Conselho que ahi governaYa. 

Em auxilio de Rebello mandou Bagnuolo a Sebas-
tião do Souto, já feilo capitão, e ao govemador Henri-
que Dias, os quaes, depois de reunidos,.foram pelo ini-
migo encon1rados em 17 de novembro, sendo derro1a-
dos ao , cabo de duas horas de acção. 

Recolhidos Sebastiã.o do Sout:o c Henrique Dias, 
~ahiram a outra excursão os capitães Francisco Peres 
do Souto e Paulo de Parada; 2 mas não passaram da 
Goyana, onde queimaram varios engenhos. 

Seguiu-se uma nova exeursão confiada ao capitão 
pernambucano Estevam de Tavora, que enviou Henri-
que Dias, com cem homens, a1é uma legua ao sul do 
Recife; e ontra emprehcnd ida pelo capitã.o Sou1o e o 
ajudante André Vida], que chegaram a1é a Parahiba, 
patria d'esle último, destruindo a ferro e fogo quanto 
encontraram, ava liando-se em quarenta mil arrobas o 
assucar que incendiaram. D'es1a pasmosa excursão sahi-
ram feridos 1anto o capitão Souto, de uma frechada em 
um braço, como o Vidal de uma chuçada no peito. 
Este official a quem mais 1ardc noros meritos ehega-

1 Nas Me111. Di a r i as se chama Ens2s este govcm~dor da Para-
hiba. Em 16:J9, um capitão Einsc, depois de mandatlo com a sua com-
panhia a Jgaraçú, foi re111ovido para perseguir a Luiz Barbalho; ·Ein-
tins quoque mo1·ere se ex T h u a r a {al ias, Iguaraçtí, pelo que tem 
dito antes) jussus, et curn cenluria sua adessr.• Já se vê que não podia 
ser o mesmo. 

2 Mais tanle general tla frota elo Mc:xico e depois da nrtilhcria na 
Catalunha. 
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r:am a coroar com os lou~os da victoria e a adornar 
com a palma do civismo, orçaria então pelos trinta an-
nos de idade, e contava já onze de serviços militares .. 

A sorte de Pernambuco dependia agora ele quem 
primeiro, Hespanha ou Hollanda, mandasse uma forte 
armada com sufficientes tropas, para fazer n'esta con-
junctma um esforço maior. 

Bem o reconhecia a Córte de Madrid; mas todas as 
suas ordens e recommenclações para a cobrança de im-
postos extraordinarios (aliás muilo menores do que os 
que se votaram em córtes e se decretaram depois da 
acclamação de D. João 1v) excitavam opposição e des-
contentamentos, e a Junta de Pernambuco ( creacla em 
26 de junho de 1631) nada fazia. Chegou o rei a con-
ceder que vendessem habitos e mercês 1 aos que pres-
tassem soccorros, mas nada valia para obtel-os. Foi es-
tranhado o Conde de Miranda, pela it:regularidade com 
que procedia nos preparativos de mar e nomeado em 
seu Jogar o Marquez de Gouvea; mas os descontenta-
mentos cresciam e chegaram a converter-se em mbtins 
e em tumultos, entre os quaes vieram a dar grandes 
aprehensões os que tiveram Jogar em 163 7; principal-
mente em Evora e no Algarve, vindo taPs tumultos a 
retardar pelo menos os prepara ti vos de novas forças dp 
soccorro ele Portugal e a desviar sobre a fronteira cl'~ste 
reino parte das que · Castella dispunha para o Brazil. 

No meio d'estas difficuldad'es foram il1dicaclos á 
Côrte dois arbítrios, um pelo povo de Lisboa e outro 
pelo conde elo Prado; propondo este que el-rei deixasse 

I C. R. de · 14 de dezernbro de J 636. 



LIVRO QUARTO 145 

a Portugal livre o direito de administrar a sua receita, 
na certeza de que d'este modo esse reino não se pode-
ria queix:=tr, e sería. o primeiro interessado a adiantar 
quanto fossB necessario á recuperação do Brazil, da 
qual resultaria grande augmento á receit a do Reino. 

Em 3 de dezembro escreveu o rei á Princeza Mar-
garida, governadora de Portugal, dando-lhe contã de 
tudo, e recornmendando-lhe que ouvisse, ácerca dos 
arbítrios que se propunham, o parecer dos tribunaes 
do reino. Transcreveremos aqui períodos d'essa cart~Í 
que julgamos do maior interesse, e que até certo ponto 
serve a justificar o tão accusado governo de Filippe rv. 

d Senhora Prima: Ainda que, depois que succedi 
n'esses Reinos, hei procmado como cousa mais prop.ria 
de minha obrigação a satisfaç.ão ele todos meus subdi-
tos, assim em seu Governo como na administração da 
Justiça, ef!l que mais principalmente consiste sua quie-
ta.ção, com particular attenção hei desejado a d'esse 
Reino, e conservação de seus Estados, levando-me não 
sómente a isto a inclinação, e amor de tão bons Vas-
sallos, senão o conhecer . que como mais distimtes de · 
suas Conquistas, necessitam mais ele minha assistencia 
e cuidado: 

«O que n'csta parte hei obrado bem se deixa co-
nhecer, com o que haYeis experimentado depois que 
estaes n'esse Goremo. 

·<<E não foi pequena demonstração pol-o em pessoa 
tal, e independente de todo genero de respeitos, com 
que era força que a satisfação era maior; e que os 
inferiores conseguirão justiça, com igualdade, e sem 
contemporisações dos poderosos, não estando em seu 

12 
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poder o Governo, por cujas mãos repetidamente se dis-
tribuía (qualidade totalmente opposta ás leis de bom 
governo) e tão conveniente para os livrar de oppressão, 
estar seu recurso em mãos de quem; tão livremmite 
como vós, fareis admini trar justiça: com que não pude 
obrar mais n'esta parte, depois ele morto o Infante Dom 
Carlos, meu muito amado e prezado Irmão, que dar· 
lhes tal Governadora. 

«E quanto mais me offerece a consideração dos be-
neficios que de minha mão hão recebidol tanto maior 
dór me causa vêr desencaminhados os Povos, que, es-
quecendo-se de sua obrigação natural, hão faltado na 
fidelidade, pondo nota no restante d'esse Reino, que tão 
constantemente .se conserva em sua lealdade e affecto a 
meu serv1ço. 

«Meu intento, depois que hã.o succedido estas in-
quietações, ha sido sempre, que, conhecendo seu erro, 
os inquietos se reduzissem, com a persuad(ção de seu 
mau estado, e meios que applicariam os leaes e bem 
intencionados, ao que tinham antes que começassem os 
alborotos. » 

cc E que quando perseverassem em suà obstinação, 
experimentassem os damnos d'ella, com o valor e rigor 
que sollicitava a gente nobre e leal , por tão abominavel 
excesso, escusando a nota de entrar gente de outros 
reinos, com força de armas, a pór I'emedio com que se 
confirmaria a sedição, sem gloria e honra que recebe-
ria Portugal; sendo seus naturaes os que, com exemplo 
grande no fnturo, haviam co'nseguido acçã.o tão gloriosa 
para elle, e de tanta estimação para mim, como seria 
confundir e castigar os inquietos e sediciosos. 
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«O vêr isto até agora desencaminhado me tem com 
summo sentimento; e cresce, quando reconheç.o effeitos 
tão contrarias a ·sua mesma obrigação, tmriando pre-
textos tão contra toda a razão e justiça, como é' levan-
tar a paga de tributos que hoje não se impunham de 

· nóvo, senão que assentadamente se pagavam para seu 
'mesmo beneficio, que consiste na restauração do Bra-
zil; pois se se pet·desse, o que Deus tal não permi tta, 
totalmente ficaria destruido o Reino. '' 

«Chegou-me aviso elo alboroto ele Evora, de que 
igualmente se fez pouquíssima consideração, porque 
tumultos populares se vêem cada dia, sem nenhum in-
conveniente; o que mais novidade me causou foi a pon-
deração com que se escrevia d'esse. Reiüo, e falava 
aqu i na materia, e que moveram algumas circumstan-
cias que de longe mal se podem julgar. 

«Chegaram segundos e terceiros avisos, de que se 
estendiam os in~onvenientes; e acbanclo-me sat.isfeito 
da providencia com que o Duque de Bragança havia 
reparado em parte a materia, em Villa Viçosa e outros 
Lagares seus, e offerecenclo-sB em tudo, lhe dei muitas 
graças, pois n'isto, como sempre, obrou seu sangue. 

« Tambem agradeci aos Fidalgos de E v ora sua von-
tade, e lhes encarreguei obrassem com minha au~hori
llade. 

''O Bisp.o ele Portalegre e o Conde ele S. João, seu 
pai, me deram um papel sobre o r1ne convinha despa-

, char a Armada ao Brazil, e meios para que não o em-
baraçassem as inquie lações; e desejando que isto se 
eonseguisse, como o uni co para a restauração d'aquelle 
Estado, em que consiste o bem, universal d'ess.e Reino, . 
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o remetti, para que se visse e se considerasse com toda 
a attenção. 

«ApprÓvaram-n'o o Conselho de Portugal, e -os 
Conselhos de Estado~ Guerra, e Castella, e Junta de 
Pernambuco, que se compõem dos primeiros Ministros 
de minha Monarchia, por sua experienéia, zelo e atten-
ção; e assim o resolvi, e remelti ao Conselho de Està-
do d'esse Reino, e Desembargo do Paço, deixando á 
sua eleição a execução. · 

«Não resolveram nada, e poucos votaram bem, 
muitos nada, e alguns mui mal-havendo passado mez 
e meio, e tratando-se de não dissin'mlar mais; porque 
os inconvenientes cresciam, e o descredito e d~sautho
ridaue da justiça era grande. 

«O Bispo de Portalegre e o Conde de S. João, ha-
vendo-se juntado com todos os Fidalgos Portuguezes 
que havia ná Côrte, me deram outro papel,. reconhe-
cendo por summo favor o que eu olhava pela honra . 
d'esse Reino, e pedindo-me que só o braço da Nobreza 
e os Ministros remediassem logo com effeito esta tur-
bação, e se pozesse a justiça no Jogar que se deve, 
para que os que ouvissem que se havia levantado uma 
parte de Portugal o~ vissem juQtamenle que se havia 
remediado pelos mesmos portuguezes. 

«Agradeci-lhes seu zelo, e approvando suá pro-
posta, a remetti a esse Reino, em que não se obrou 
mais que reproval-a, sem dispór nenhum outro meio. 

«Passou este fogo ao A lgarve: então se me repre-
sentou que era necessario força. 

«Ordenei aos Fidalgos de Evora, que persuadissem' 
áqnella gente o estado em que se achavam, que era 
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certa sua perdição, se não se reduziCJ.m a seu primeiro 
estado, e recorriam ao refngio de minha clemencia e 
piedade; admirando que tanto tempo, como ha que du-
rava aquella inquietação, não houvessem procurado se-
parar o trigo ela sisania, e reduzir com seg~·edo a al-
guns dos indiO'erentes, e assegurar os bons, pois não 
podia deixar de haver muitos. 

«Tambem lhes estranhei não me haverem dado 
conta de quem, e quantos eram os cabeças, e os mais 
prejt1cliciaes dos que os seguiam. 

•Pediu Evora Justiças novas: parece que vós, o 
Conselho tlc Estado c o Desembargo do Paço viestes 
n'isso: c D. Di_ogo de Castro disse ultimamente que não 
convinha que por agOI'a se usasse de rigor, nem pót' as 
causas como antes, senão il-os reduzindo poucos a pou-
cos, que é o mesmo que a ultima ruina, no estado pre-
sente da Monarchia, tão ameaçada e invadida de inimi-
gos estrangeiros, c regra condem'nada de todos os polí-
ticos, em semelhantes movimentos populares, em pas-
sando o primeiro ímpeto. 

'' De Lisboa. com o creseimcnto elos alborotos do 
Algarve, c olguns ruiclos elo Porto e Santarcm, c algu-
ma consa em Vianna, me consultaram que arrimasse 
gente de Castella ao Algarvc, e que a Armada do Bra-
zil que ia a Cacliz corresse áquella costa. 

«<-lei enviado a Frei João de Vasconcellos, Provin-
cial de S. Domingos d'essa Província, filho de Manoel 
de Vasconcellos, Regedor da Justiça, pessoa ele publica 

. satisfação e de muito exemplo. 
a Vendo que de Portugal não se davam outros meios, 

nem exeeutavam os que eu havia mandado por maior 
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favor d'aqllellc Reino, senã.o sómente o de arrimar 
gente de Castella; e reconhecendo juntamente que com 
os cuidados presentes da Monarchia, tantos inimigos, 
e exercitas contra el!a, nenhuma cousa podia ser tão 
prejudicial, como sustentar-se esta sisania, e inquieta- _ 
ção-hei ·mandado prevenir ao Duque de Bejar, com 
Dom Diogo ele Carelenas, do meu Conselho de Guerra, 
com a gente da Estrernadura, e ordenado ao Duque de 
Nájera, e mais Cavall eria de Conraças, Arcabuzeiros e 
Dragões, na volta de Baelajoz. 

«Tambem tenho ordenado ao Duque ele Med ina Si-
clonia, que, com o Marquez ele Valparaizo, se mova 
para 9 Algarve com a gente de Andaluzia que houver 
mister, e Cavalleria d'ella, e que em uma e outra parte 
se ponha trem de Artilheria de campanbé].- e que to-
dos os postos e Castellos de Portugal se guarneçam com 
Infanteria, bastimentos e munições, em toda a fórma- ·. 
que se ponha em ordem minha Casa, a Cavalleria d'ella, 
e das Orde~s Mi li tares, e toda a Nobreza da terra de 
Mancha, Estremadura, e seus I-Iijos de Algo, e a elo Ba'" 
talhão que está formado para sahir com minha pessoa, 

• • • o e que s1ga ao pnmmro av1so: 
«Que o mesmo façam os quatro Terços Velhos que 

estão em Guipuscua, e todos os Cabeças principaes, 
Cabos e Officiaes reformados de Infanteria, Cavallaria 
e Artilheria, e qu_e se ache em todo este mez em 
Badajoz: 

«Que o mesmo faça o marquez ele A vila Fuente 
com a Infanteria e Cavalleria da Costa de Granada. 

« Tambem hei mandado ao capitã.o general de Cas-
tella a Velha que se ponha em ordem com toda aquella 
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Milicia, e Artilheria necessaria-e o mesmo ao Duque 
de Bragança com a gente que podér juntar. 

• Esta mesma ordem tem o Viso-Rei de Galiza, pelo 
que toca aos confins d'aquelle reino-e Dom Lopo de 
Hoses se acha na Corunha com numero ele trinta a qua-
renta navios de Guerra. 

• E ainda que se conhece que para os poucos Joga-
res inquietos em duas Províncias, em Portúgal, sobeja 
muito elo que está prevenido, pela fidelidade dos bons 
Vassallos, que tenho n'esse Reino, e pela pouca preven-
çã.o dos inquietos-se ha considerado que, sendo pre-
cisamente necessario aquietar os tumultos dos Povos 
levantados, de aqui ao Natal ;·e podendo-se temer que o 
mau exemplo, empeore cada dia as causas, e cresça a 
inquietação- convém que a prevenção seja tal que não 
só remedeie o damno presente, senão o que póde occa-
sionar á gente ordinaria o exemplo dos ruins. 

• Estando prevenido isto, resolvi informar-me ele vós, 
elo governo, do conselho ele estado, elo duque de Bra-
gança, dos fidalgos de Evora, e mais pessoas bem afie-
elas que residem na parte inquieta, que poderão obrar 
com inteira seguridade, em o dito tempo, tendo ascos-
tas seguras, com a gente que chegar á raia, porque 
desejo até ao ultimo ponto, sendo possível, que não se 
o5re por outra mão o que se houver ele executar. 

• Tambem hei ordenado que se juntem os pre-mi os 
que se hão de dar ás Cidades, que hão procedido bem 
contra as amoestações elos sediciosos. 

«Fica ajustado o pe1·dão geral, com excepção elas 
·pessoas que não hão de deixar ele ser castigadas pelo 
exemplo publico e authoridade de justiça. 
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·E entre !udo isto, o que faz adm iração universal 
é que, depois de se haver perdido o Brazil, sendo con-
quista d'esse reino, com o Governo e Governos que tem 
havido, não ha sido possi vel enviar Armada conside-
ravel d'essa Corôa, a tra!ar de o defender e recobrar, 
estando em differentes yezes aparelhados muitos navios 
d'esta de Cistella; e ao tempo de se aprBstar, ficou pc-
los ministros portuguezcs em tanto grau, que feita a 
conta, por esta Corôa de Castella se ha feito milhão e 
meio de gasto, em differentes aprestos para este fim, 
que ficaram perdidos, por não haver concorrido a Co-
rôa de Portugal. · 

• E não havendo remedio para fazer cs!.c despacho, 
se ha tirado da substaneia cl'este e ·elos demais reinos 
meus, para pôr uma Armada de vinte Galeões, provida 
de tudo, que custa mais de um milhão. 

"E porque não h ou v e quem se encarregasse do 
apresto das armadas, o ordenei a quem com effeito o fi-
zesse-c ao tempo de se concluir este e estar para na-
vegar, não o havendo feito anles, se levantaram os po-
vos que se vê, a titulo de tr1outos, ao parecer só' para 
estorvar a partida da Armada- cousa tão rara, r.om um 
exemplo tão extraordinario, como é que meus R,einos de 
Hespanha e os demais da Monarchia, que tanta carga 
tem sobre si para se livrar dos inimigos presentes, os 
accrescentem, para que Portugal cobre suas Conquis-
tas-o que os Povos cl'esse Reino se levantem, porque 
se põem suaYissimos, para com isto pôr uma de muitas 
partes que dá o resto da Monarchia. 

• E não é muito que admire semelhante enormidade, 
pms em nenhum tempo se pôde cuidar nem imaginar, 
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tal demonslração de amor, nem de affecto de tantos Rei-
nos e Províncias de Hespanha e fóra, que até o dia de 
hoje não llão recebido nenhuma utilidade, assistencia, 
nem soccorro da Corôa de Portugal. 

«Tolerando tambem com dissimulação tão graves 
excessos, encarreguei se tratasse bem da reducção dos 
sediciosos, encommendando-a á authoridade de justiça. 

<<E quando vi que esta não ora bastante, encarre-
guei ao Conde D. Diogo de Castro, Marquez de Ferreira, 
Conde de Vimioso, e aos mais Fidalgos ele Evora, que 
assistindo-a, se executasse o que conviesse. 

«Havendo respondido elles que suas pessoas sós não 
podiam fazer sombra á Justi·ça, no estado em que se 
achavam as causas; desejando eu que fosse a mão da 
Nobreza Portugueza a que sugeitasse essa abominavel 
sedição-lhes encarreguei levantassem gente com que 
w separar a sisania elo trigo--em que eserevem acham 
impossibilidade. 

«Estando n'isto a materia, e havendo-se feito por 
minha-parte tão extraordinas demonstrações para redu-
zir os inquietos por mão dos do me~mo Reino, sem ha-
ver deixado de intentar nenhum meio bastante a repri-
mir esta gente ruim e inquieta: recebi uma carta do 
povo de Lisboa, em que, conclemnando as inquietações 
dos Jogares levantados, com summa estimação, e confir-
mando-se em sua lealdade e affecto a meu serviço, me 
dão graças por assistir com vinte Galeões á restauração 
do Brazil. 

«Juntamente se reeebeu um papel, que vos deu o 
Conde do Prado, em que, excluido, pela guerra contra 
França e Saboya, o celebrar-se Córles n'esse Reino, pro-

.... 
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põem o que suppõcm ha muitos mezes que vos disse, 
havendo-o repetido diversas vezes-c é que eu tenha 
por bem de deixar a esse meu Reino de Portugal todos 
os effeitos de minha Fazenda livres de consignaç.ões or-
dinarias, e as novas composições da meia annata, o qual 
se applique tudo aos soccorros elo Brazil-formando-se 
uma Junta ele todos os Tribünaes, que me consultem tres 
Fidalgos, naturaes d'esse Reino , que em vossa presença 
se juntem cada dia a. tratar da recuperação de Pernam-
buco, e demais conquistas, e a disposição da cobrança 
e paga dos effeitos referidos -entrando em arca sepa-
rada, de d'onde se não tire um real sem ordem da Junta, 
que me_irá dando conta do que se fór dispondo, e to-
mando as ordens do que mais convier-que tudo isto 
é conforme aos privilegias do reino, e ás condições com 
que Lisboa e outros logarcs acceita1·am o Real d'Agua, 
e crescimento da quarta parte do Cabeção: 

• Que de não se fazer isto resulta a queixa geral que 
ha: e póde ser que as inquietações; pois havendo os po- · 
vos concorri.do de , sua parte com tudo o que n'esta se 
lhes ordenou até agora, não entra o que resulta da ex-
tracção do sal na at·ca destinada para estes gastos; e 
que, ainda que os que bem in tendem, julgam que é muito 
mais o que gasto nos vinte navios com que assisto á re-
cuperação do Brazil, é tal a desconfiança do povo, que 
não admitte razão, e só quer os deixe com o cabedal do 
Reino, para que se gaste na guerra a que élles acudi-
ram. 

«O Conde considera esta proposta por mui de meu 
serviço, e mui em favor d'esta Coróa de Castella, pois, 
não gastando com a de Portugal, fica por conta d'essa 
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Corôa tudo o que for necessario -em que parece não 
póde haver fallencia, porque o Reino tem mui presente 
aimportancia da restauração clr. Pernambuco-· e quando 
vejam que se vae gastando o que falta, ninguem escu-
sará o dal-o, e as repartições se farão com consenti-
mento e gosto -e se tornará a acceitar o.Real d'Agua, 
e disporá tudo como convém -e que achando-se com 
vinte e. cinco galeões armados a Corôa de Portugal, e 
restaurado o Brazil, poderão passar ás Indias 'de Cas-
tella, ou ao Canal de Inglaterra; e juntando-se com os 
navios de Dunquerque, fazer goerra ao Olapdez, e obrar 
outros effeitos que promettem o valm: e lealdade elos Por-
tuguezes, 

«Que na disposição il'estas ma terias, ha outros pon-
tos particulares, que se poderão dispôr no Brazil e 
Maranhão, gente que poderá sair elas Ilhas, e outras pre-
venções, de enxarcia, breu, polvora e armas, que se 
podem fabricar em Portugal, a pouco custo, com grande 
utilidade ela- Monarchia, que, por falta de cabedal se 
deixa ele executar; e estando á conta do Reino, se fará • com grande commodidade e abundancia, o qual se po-
derá tratar a seu tempo: 

«Que tambem é ·necessario que mande se trate do 
. desempenho elas tenças, applicanclo a elle as Commen-
das vagas, e que vagarem, e os proprios de minha Fa-

, zen da, e alguns officios que não sejam de Justiça, e ou-
tr·as mercês da Corôa, que pertendem muitos que tudo 
se póde applicar a este desempenho, que assim se me 
propoz, quando a imposição do Real d'Agua, e debaixo 
d'esta condição se concedeu- com que em breve te!flpo 
se desempenhará minha fazenda, c ficará em estado que 
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possa vale1-me cl'ella em outras partes; pois é certo que, 
recuperado o Brazil e as Conquistas, crescerão muito 
todas as rendas reaes. 

«E que isto se conseguirá em breve tempo, segundo 
o estado das causas; porqu'e, havendo o inimigo tomado 
tantas praças em .Pernambuco, e achando-se com gente 
tão pouc.a que não passa de seis mil homens para as con-
servar, é força que as de~ampare, apertando-o com uma 
armada grande e soecorros contínuos: 

u E que, conformando-me eu com o que propõe o 
Conde, convjrá escrevel-o ao Senado da Camara de Lis-
boa, favorecendo-o e honrando-o, como se deve, pelo 
amor e lealdade· com que sempre me serre: 

«E com a copia de minha resolução, aquelle Senado 
escreverá ás demais Camaras principaes do Reino, enca-
minhando-as a que me agradeçam o favor que lhes faÇo, 
e a que Lornem a assentar as imposições do H.eal d' Agua, 
e quarta parte do crescimento do Cabeção, que a seu sen-
tir é o meio mais efficaz para que se soregue tudo. 

«E sendo meu animo que a quietação d'esse reino 
se procure por todos os meios que poderem escusar os 
extremos a que obrigam o estado em que hoje se acham 
os Povos levantados; e reconhecendo juntamente que o 
que o Povo de Lisboa me escreve não é conforme ao que 
me propõe o Conde, em meio da duvida que se offe-
rece vêr que quem preside na Camara de Lisboa, se 
aparta do sentir elo Povo, que parece reconhece a summa 
conveniencia de que Castella lhe assista á recuperação 
e conset·vação de suas Conquistas, havendo gastado tão 
grandes sommas, em aprestos para isto, ainda que inu-
tilmente, por defeito das disposições dos Ministros Por-
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tuguezes, a que não equivale com muita mais quantidade 
o que ha montado a extracção do sal: 

"Sendo certo que não haver vindo eu desde logo em 
que corresse esta administração como renda de Portugal, 
ha sido por deter as instancias que justamente me fariam 
os mais Reinos de minha Monarchia, pois com razão me 
poderiam representar que, tirando os inimigos commun's, 
do sal que extrahem, cabedal consideravel, só em bene~ 
fi cio de Portugal, crescendo com isto suas forças, os obri-"' . 
gam a maiores tributos, para. se defender d'elles, sem 
reparar em que de suas contribuições, e sangue de seus 
naturaes, se tomam e hão tomado partidas tão grandes 
para. defender suas Conquistas, sem nenhuma .utilidade 
sua, por os não admittir a nenhum gcnero de accrescen-
1amcntos n 'essa Corôa- quando nos de Castella e demais 
Reinos de minha Monarchia occupam os Portuguezes, 
em seus Conselhos~ em minha Casa e em outras partes, 
postos grandes~sem que deixem de significar-me qne 
a desconsolação que n'isto recebem é grande; 

«E os Tribunaes que em minha Córte representam 
aquellas Províncias, hão tratado de que se faça viva 
instancia comigo para o remedio: 

«E que, pois não querem participar aos demais de 
seus officios, mercês e honras, os escuse de contribuir 
para a Corôa de Portugal, applic.ando para suas conquis-
tas o que se repat'le enLre os naturaes d'esse Reino! a 

. titulo de bens da Corôa, pois são meus; e a gratificação 
e beneficio que recebem n'isto, incomparavelmente mais 
que o que consegue por via de mercê, todo e restante de 
meus Reinos; desobrigando-os tanto a separação com que 
vivem dos demais, :::em assistir a nenhum:;~. cousa: de sua 
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conservação e defeza, nem achar a correspondencia que 
se lhes eleve, nem a que acham em qualquer aliado 
meu, e ainda nos Príncipes neutraes, sendo tanta a dif-
ferença da obrigação d'es1es a um Reino proprio meu, 
unido á minha Monarchia inseparavelmente- deixando 
elles a recuperação de terras de seu proprio domínio, e 
particúlarmente Castella a Yirginia e Ilhas ele balra-' 
vento, e outras praças qáe ha occupado o inimigo, sem 
cessar de infestar suas Inclias: .. 

«E com o que elit para Portugal para recuperar suas 
Conquistas perdidas, como se sabe, enfraquece suas for-
ças, sem achar em nada genero ele corresponelencia. 

·"E éu, pelo amor que tenho a essa Coróa, e parti-
cularidade com que hei desejado e procurado seu bem, 
hei ido temperando todas estas inslancias tão bem fun-
dadas, e particularmente dos Reinos ela Cm~óa ele Aragão, 
que julgam por cousa dura que, não tendo Portugal 
união com Castella, com quem a tem, nem com e_lles, 
sirvam parte ele suas rendas e secviços para assentos de 
Armadas, com que se assiste a Portngal- e mais quando 
se acham accommettidos ele Francezes, em suas proprias 
províncias, como são Catalunha e Sardenha, sem espe-
rar de Portugal nenhum homem, nem um real ele soe-
corro. 

«Não posso negar que a força d'eslas considera-
ções rn'a fazem grande, para á coA1a que se eleve ter a 
representações tão vivas e fundadas, como podem fazer 

· todos meus Reinos-_ mas o olhar a esse, não só como 
Hei, senão corno Pai, o que desejo esc.usar-lbes a nota, é 
cansa que haja querido que se intende n'elle o que es-
ereve o PoYo ele Lisboa, e o Conde elo Prado, para que 
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se considere qual pcza mais para sua conveníencia, no 
caso presente, e os que podem succeder ao diante; não 
podendo negar que, se bem me ajustarei no estado pre-
sente, 'ao que parecer a todos, sendo justo, effectivo e 
bastante, para recuperar o perdido de suas Conquistas; 
por escusar a nota de entrar armas de fóra a castiga1· 
esta desobediencia: 

«Não parece que ao discurso ofl'erecia cousa com-
paravel, o papel do Conde de Prado, á carta do Juiz do 
povo, nem em todo_.· nem' em pa.rte: . 

~Porém, communicando-se com os Tribunaes todos 
e Camaras obedientes, se me responderá com summa 
brevidade, porque os acciclentes de fóra de Hespanha, 
a que eu não posso faltar, pedem-que isto se conclua a 
toda a pressa. 

«E_ se bem intenclo que a Junta que suppoem o 
Conde do Prado, de tres Fidalgos do Reino, é para que 
fique á minha nomeação os que hão de ser, consultan-
do-me os Ministros, pois ele outra maneim bem se vê 
que não em eleição qne me devia propór tal Vassallo. 

«E que ainda n'esta fórma se deve reparar muito, 
como se. reduz só a um Estado, havendo de ser as con-
tribuições geraes, em que o ~cclesiastico nií.o quererá 
ficar excluído, nem seria razão o fosse o Povo, que é o 
que leva a maior carga nos tributos. 

«Demais de qn~, sem concurrencia ele Ministros 
meus dé Justi ça, a quem assiste a maior autboridade, 
pelo seu ministerio, e a quem incumbe a administração 
da Justiça, teria difficil execução e differente respeito o 

I 

que se obrasse-me ha parecido adverti-val-o: 
• E que nã.o póde chegar a mais minha clemencia, 
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que a deixar ao mesmb Reino, precedendo consulta elos 
Tribunaes d'elle e Camaras obedientes, a elei~-ão do meio 
de maior satisfaç.ão, como seja effectivo e bastante para . 
que essa Corôa possa recuperar suns Conquistas-

. crendo que a ingratidão dos mal intencionados supprirá 
_ o affecto dos leaes, reduzindo-se a materia aó estado 

qtle tinha antes da sedição dos Povos inqui'etos, e com 
o exemplo que é justo, e que tanJo importa á sua pro-
pria honra e reputação.>> · 

Os tribunaes foram ouvidos, começando pela Meza 
da Consciencia. Não vimos os seus pareceres, mas pro-
vavelmente seriam, como outms que costumam dar cer-
tas corporações que só elevem á rotina a sua existencia, 
mais ele fórma e de palavras banaes que de substan-
cia e de responsabilidade, como pedia o caso; pois ele-
viam começar por confessar á Côrte que a razão elo cles-
contentcu'nento dos povos era origem d'elles; e que os 
lwllandezes não os hostilisariam, se tivessem outro rei. 

Além ele que, no Reino nenhuns tributos chegavam; 
porque havia muitos abusos e muitos clesperdicios, de 
modo que, mais que novos tributos, se fazia necessaria 
a instaJlação de nm systema economico, começando-se 
a reforma pelos individuas dos proprios tribunaes cujos 
pareceres se pediam. 

Os cargos, principalmente ela Fazenda, se proviam 
. mais pela qualidade e influencia da parentela dos agra-
ciados do que pela sua capacidade; e nas accumulações 
bavia tanto aba'so que alguns mal podiam desempenhar 
todos os cargos que reuniam; e n'este múnero entrava 
o presidente ela Janta do soccorro do Brazil, . e varias 
dos seus membros. 
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Assim pois, em quanlo em Portugal se consullavam 
os pareceres de tribunaes, e as sempre morosas juntas 
pouco adiantavam, porque de ordinario não fazem mais 
que assignar o trabalho de um só, que aliás o activá e 
apura menos, por isso que não i·eeebe integras para si, 
nem a .responsabilidade, nem a gloria, e em qu"anto os 
povos continuavam descontentes, attrihuindo, como era 
razão, a origem de tantas calamidades á sua união co·m 
a coróa de Hespanha,· os hollandezes se mostravam C?-da 
vez mais empenhados em que fosse pt~otegida pelos Es-
"lados Geraes a nova conquista em Pernambuco;·e como 
povo essencialmente pratico, como todos os que são 
mais feitos ao mar que á terra, apparelbavam uma es-
quadra, organisavam um pequeno exercito auxiliar, e 
modificavam o systema de governo da mesma eonquis-
ta, concentrando toda a autoridade em poder ele um só 
chefe. E este chefe era nada menos do que um Príncipe 
que aos mais qualificados dotes de capitão prestigioso 
reunia os ele prudente juiz c honrado administrador. 

lS . 
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Desde a nomeação de Nassau até a acclamaçáo 

de D. João IV 

• 

Nomeação de Nassau- Tres Conselheiros supremos- Conselho Politico · 
-Regimento <lo Governo- Chegada de Nassau - Elogia o paiz - Como 
encontra o Recife - Organisa um exercito de operações- Marcha para 
o sul-- Bate a Bagnuolo junt o a Porto-Calvo- Toma esta paragem, 
capitulando Giberton - Segue até o rio de S. Francisco- Erro em não 
haver proseguido até a Bahia :.._ Regressa ao Recife, marldando a frot a 
cru,zar para o sul - Lichthardt incendeia Camamú e desembarca nos 
Ilhéos - Vota-se Nassau á administração - F aUa ao capitulado com os 
moradores- Energico protest o de Duar te Gomes - Melhora Nassau o 
Recife- Duas Pontes- Palacios- Fortificações - Pintor Post- LiMe-
rat os Plante e Barlreus- Piso, Margrav e Ruiters -- Escabinos - Escul-
iet os - Brazões a qua~ro províncias- Occupação da Mina e do Ceará 
-Defende Nassau a liberdade do commerciô -Visita os territorios 
até o Rio-Grande- AvJlnça Schkoppe até Sergipe - Bagnuolo se retira 
á Torre de Garcia d'Avila - Schaap bloquea na Bahia- Noticias que 
recolhe- Por ellas decide Nassau o ataque da Bahia - Entra no porto 
-Desembarca - Acode ·Bagnuolo á cidade- Sitio d'esta- Ataques 
mallogrados - É levantado o sitio - Recompensas- Considerações. 

Alguns grandes inconvenientes que a metropole hol-
landeza havia notado pela falia de unidade no governo 
da sua nova Conquista e a certeza de que taes incon-
venientes ~e fariam mais sensíveis agora que a mesma 
Conquista se havia extendido tanto e ia carecer de maior 
guarnição e de um maior numero de empregados, fizeram 
nascer na mesma metmpole a idéa de confiar d'ella o 
mando a um chefe stiperior de prestigio, com a autori-
dade e titulo. de ccgovernaclor capitão general e almi-
rante de terra e mar,'' sendo auxiliado pelas luzes de 
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tres conselheiros sopremos intimas, cujas rc.uniões pre-
sidiria, com voto de qualidade em caso d'empa1e. Além 
d'este conselho supremo, haveria outro conselho polí-
tico, de I?ove membros, que seriam empregados como 
auxiliares em varias ramos da administração. Ao pen-
samento d'esla nora ot;ganisação se associou, desde logo, 
a idéa de que o chefe mais a pi'Oposito sería o conde . . 
de Nassau, João Mauricio, prim·o do S1ad1houder prín-
cipe d'Orange, e de que, como conselheiros íntimos, ele-

. viam ficar, os dois que já estavam, Cenlen e Gysselingb, 
aggregando-se-lhes um novo, Adr.ian Yan . der Dossen. 
No dia 2 ele agosto ele 1636, foi a offerta feita a Nas-
sau, para durar cinco annos \ com a retribuição ele mil 
e duzentos florins por mez e 2 por % de todas as pre-
zas; e sendo a mesma offerta por elle aceita, se tratou 
de redigir, com sua acquiescencia, um regülamenlo para· 
o governo da colonia, constante de 99 artigos, que leva 
a data de 23 d'esse mencionado rnez d'agosto 2• 

Por esse regulamento Nassan foi aotorisado a preen-
cher os postos militàres quando estivesse em campanha, 
devendo ser conferidos pela junta ou concelho por elle 
presidido os empregos civis não providos dà meLropole. 

O conde ele Nassau chegou ao Recif~ aos 23 de 
janeiro ele !63 7. Alojou-se na ilha de Santo Antonio 
ou Antonio Vaz; e dez dias depois d'ahi escrevia que 
encontrára «o paiz dos mais bellos do m nnd0, e a si-
tuação d'aquella praça bastante forte e vantajosa.,, 

Ainda então o povoado do Recife, propriamente 

1 Off. de Nassau de 10 ele janeiro de i641, i o fine. 
2 Groot-Piacart Boeck de 1661I,, P. 2.• p. 12~7. 
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dito, era mui limitado; e em metade proximamente do 
seu solar, da banda meridional, não havia nenhuma 
casa. Estava entretanto bem defendido por uma trin-
cheira levantada fúra elas ultimas casas do laçlo elo 
isthmo, e mais adiante pelo forte triangular ele S. Jorge 
e pelo do Brum, com seu competente revelim, tendo 
por avançada o Buraco, então chamado Madama Brum. · 
A ilha que hoje constitue o bairro de Santo Antonio 
tinha, por fóra do convento dos capuchos, ·um recinto 
de tres frentes, com dois baluartes e meio; e, para o 
lado do palacio actual, o forte Ernesto, abaluartado, 
com u-m reduto avançado, e mais adiante o forte ilhado 
de Weerclenburgh, na Asseca. Para a banda ela terra 
firme ou actuaJ bairro da Boa-Vista, estavam, mais 
além ele uns alagadiços, tres redutos, elos quaes o ul-
timo ia cruzar seus fogo? com o forte das Cineo Pon-
tas, denominado de Frederico Henrique. Tinha este, as-
sim como o seu revelim e hornavequc, os fossos aqua-
ticos. 

Tomando conta elo governo, Nassau não tardou de 
organisar um corpo de twpas para a frente d'ellas sahit· 
a campo. Esse corpo de tropas chegou a subir a tres 
mil soiJaclos, oitocentos marinheiros armados e seiscen-
tos indios c pretos. 

Com uma parte d'es1a força, ás ordens de .Sigis-
mundo van Schkoppe, marehou Nassau por terra até a 
foz do rio Una; seguindo outros, ás ordens de Arci-
zewski, embarcados até a Barra·-Grande. Chegaram es-
tes ultimas ao dito porto no di à i 2 de fevereiro; e ahi 
esperaram que Nassau passasse 0 Una, d'ali cinco le-
guas, 'no dia 16.-No dia i 7 as duas tropas, pon-
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do-se de nccorclo, seguiam p::tra Porlo-Calvo, onde Ba-
gnuolo se acbaYa em força qnc não chegava a quinhen-
tos homens. 

Soul1c Bagnuolo mui a tempo que as foi'ças inimi-
gas er<J,m mui superiores c que lhe scría impossi,·el 
obter sobrc ·elbs vant::tgens em .uma acção campal. Pa-
recia poi::; natural que tratasse ele evitar esta, clestacan- · 
do, como antes, gtterrilhas, que fossem pelos sertões 
incommod:1r o inimigo e ameaçai-o pelo flanco e reta-
guarda. Em vez ele seguir este plano, Bagnuolo pro-
poz-se a defender Porto-Calvo, encurralando-se em dois 
reclulos, ficando elle em um, e confiando o outro ao 
commandante ela artilbcria Miguel Giberton. Por excesso 
de precaução começou a mandar retirar para as Ala-
goas alguma roupa e b::tgagem, com o que contribuiu 
desde logo a introduzir, entre os seus, certa descon· 
fiança, principio de desmoralisaçã.o. 

Constando-lhe que se aproximava Nassau com gran-
de força, não se atreveu a esper::tl-o com firmeza nos 
fot'tes em que se entrincheirára; e, a . pretexto de o 
mandar reconhecer, destacou a eneontral-o, ás ordens 
do seu immediato Almiron, um corpo de mais de oito-
centos homens, incluindo os índios do Camarão, em 
numero de 1resentos, e a truça ele Henrique Dias, de 
oitenta. D'este .. modo nem ao menos alentava os seus 
dando-lhes o exemplo de -ser o primeiro a afrontar o pe-
rigo. Tão cauto se mostrou a este respeito pot· vezes o 
mesmo Bagnuolo, que parecia ou temer as balas, ou 
julgar a sua viela muito essencial para o exito da guerra, 
ou ter falta de valor para tomar sobre si, sem compar-
tilhar com outro, a responsabilidade de qualquer revez. 
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Avançou Almiron para o lado d'onde sabia vir o 
inimigo. Chegando á margem do Comendatuba, imagi-
nou que ali o conteria, levantando uma estacada, com 
os flancos apoiados em dois entrincheiramentos seme-
lhantes, avançados. 

Á boca da noite appareceu o inimigo coroando as 
alturas pela frente, e no dia segtrinte ao amanhecer, de-
pois de obse1·var bem todo o acampamento, dispoz-se 
ao ataque. , 

Ordenou que os seus índios fossem, escondidos pe-
los matos, contorncar os nossos pelos flancos, passando 
o rio acima e ab;üxo do acampamento. E apenas notou 
que os mesmos índios haviam já introduzido confusão, 
ordenou ao seu regimento que atacasse pelo flanco es-
querdo. A peleja dUI'ou mui pouco tempo. Os 11ossos 
começaram a fugir pelos montes que tinham á retaguar-· 
da e que conduiiam á povoação ou ao caminho para as 
Alagoas que alguns logo tomaram. A maior parte das 
tropas do inimigo, incluindo os marinheiros todos, nem 
no fogo entraram; de modo que a sua perda não pas-
sou de seis mortos e trinta e cinco feridos t, sendo a 
dos nossos muito maior, pois eram fuzilados quando 
corriam pelo monte acima. Almiron deveu o não per-
der-se ali de todo aos actos de bravura que praticaram 
alguns dos chefes subalternos, como Francisco Rebello 
e Henrique Dias. Este último chefe foi n'esta occasião, 
por sexta vez n'esta campanha, ferido de bala, que lhe 
acertou no punho esquerdo, occasionando-lhe a perda 
da respectiva mão, que veiu a ser-lheamputada~ F. Post, 

1 Km mais de 150 homens avaliou Albuquerque a perda do inimigo. 
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que aeori1panhaYa a Nassan, e1ernisou esta victoria do 
seu heroe em um bello quadro que foi gravado em 1644 
e se acha na obra de Barlceus. · 

Depois d'csta derrota, Bagnuolo, em vez de passar 
a apresentar de noYo resistencia nos dois postos qne de 
ante-mão pr;eparára ern Porto-Calvo, fi cou tão acova!·-

. dado, que resolveu emprehcnder iússa mesma noite 
uma vergonhosa fu ga f para as Alagoas, abandonando 
um dos ditos dois postos, sem dar nenhum aviso aos 
que guameciam o outro, ao mando ele Gibert.on. · 

Nassau, depois de mandar -perseguir. até duas le-
guas a · retaguarda de Bagnuolo, fazendo ainda alguns 
prisioneiros, tomou posse do forte abandonado, cujos 
tres canhões começaram logo a disparar contra o outro. 
Informado porém de que tinha diante de si no outro 
forte um soldado valente e experimentado, resol'veu pro-
seguir com tento. Estabeleceu uma paát!lela do lado de 
leste elo forte, e, por meio da sapa foi avançando até o 
sul cl'elle; cornmetlenclo a Schkoppe que avançasse por 
dentro ela povoação, e ao abrigo d'ella, desde a igreja 
parochial, onde estabeleceu baterias ele bater; e recom-. 
menclanclo a Licbtbardt que guardasse a retaguarda, 
occupanclo o ponto de junGção elos clois rios que cin-
gem a Porto-Calvo. 

Ao cabo de treze dias de sitio, em 4 · Je março, 
Nassau es.cr;eveu a Gibcrton em francez: «Senhor: por 
saber que' sois .tão grande soldado, não vos quiz render 
sem ássestar primeiro baterias. contra vós .... Bem co-
nheceis qne vos não podeis sustentar .... Vosso muito 
affeiçoado João Mau r i c i o.» 

1 É a expressão usada por Barlreus. 
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Julgon Giberton dever submelter-se á capitulação, 
e no dia 5 i de março se entregou com as honras da 
guerra, junltJmente com oito capitães, tresentos solda-
elos hespanboes e cento e dez italianos, sem contar os 
doentes e feridos, Ós quaes todos foram transportados 
para a ilha Terceira.-Com a rendição do forte adqui~ 
riu o inimigo sete bao:deiras, vinte e· dois hellos canbões 
de bronze; além de outros ele ferro, quatro grandes 
morteiros e muitas munições, incluindo .quinhentas to-
neladas ele polvora 2 ; pois que n'esse local havia Ba-
gnuolo feito reunir todos os depositas, julgando-o mais 
defensavel, como o teria sido, se não se retira, desmo-
ralisando os que deixava sós em presença do inimigo. 

Animado por tão facil vic1oria, não podia Nassau 
dar ferias a aproveitar-sê da estrella que tanto para elle 
brilha\'a. Destacando para o sul por terra a Sigismun-
do Scbkoppe, com alguma força, foi elle, com outras', 
embarcar-se na Barra-Grande, d'onde passou a desem-
harear em Jaraguá 3 ; e d'ahi seguiu por terra até o Rio 
ele S. Francisco onde chegou a 27 de março. 

Abi fez construi r no . morro que domina a povoação 
do Penedo (ele S. Pedro) um f orle, a que deu o nome 
ele Mau r i c i o, e pela mesma occasião dispoz que, por 
meio de outros postos, fosse occupada a margem do 
grande rio', que por então escolheu por fronteira das 

I Nassau, segundo uma copia da carta de 8 de março que segui-
mos, diz que a 3; mas póde ter havido engano. Preferimos a versão 
das Mem. Diarias. 

2 Carta de Nassau escripta de Porto-Calvo em 8 de março de 1637. 
3 Em Barlreus se I é· erradamente S ergo re; mas mais adiante, ao 

enume~·ar os portos, escreve coJ'I'ccto dizendo (no accusalivo) J a r a-
g ua m. 
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suas conquistas,-e que ideou eolonisar em grande, 
de modo que, no proseguimento d'essa idéa ainda, cinco 
annos depois, teve que voltar de novo a visitar este dis-
tricto. 

Bagnuolo foi-se retirando ou antes fugindo até 
S. Christovam de Sergipe, onde chegou no último de 
março; e nem ahi pararia, se Nassan não se houvesse 
proposto a não exleqder-se além do mesmo rio de 
S. Francisco; do que muito se arrependeu depois; accu-
sando-lbe mais tarde i a consciencia que se tem d'esta 
vez continuado a perseguição de Bagnuolo, houvera até 
chegado a assenhorear-se da Bahia. Em vez d'isso Nas-
sau, ordenando a retirada para a Hollanda do polaco 
Arcizewski, ao parecer_ por não estar com elle em boa 
intelligencia, confiou a Schkoppe a guarda da fronteira 
de S. Francisco, e dispondo, por dar alguma occupa-
Ção ~ esquadra, que Lichtbardt fosse cruzar para o 
sul, regressõu ao Recife a entregar-se a regularisar a 
administração do paiz. 

Lichthardt, por sua parte, tratou de fazer aos nossos 
o mal que poude. Fez avarias contra varios barcos do 
commercio da Bahia, passou a saquear e incendiar a 
Camamú 2 e chegou a effectuar um desembarque. na 
villa dos Ilheos e a saqueai-a. Com o que, indignadós 

, os habitantes se alçaram, fazendo no invasor atroz car-
nificina, e obrigando-o a recolher-se aos seus barcos. 

• 1 Le Comte de Nassau aprês avoir pns Porto-Calvo se reprochait 
d.e ne pas s'étre porté sur Bahia, comme Annil>al à Cannes. (Aug. de 
Qvelen, Brieve R e lation d e l'Et a t de Ph erJJambvcq, etc., 
Amsterdam, Chez Louys Elzevier, 1640; 17 pag. além da introd.-
F. Denis.) 

2 Camaniu escreveu erradamente Barlreus. 
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Na eapital dedicou-se Nassau com empenho aos 
assumplos do governo, e a fazer prosperar o estado. 
Conciliando a seYericlade com a prudencia, conseguiu 
que todos os magistrados e emprega9os cumprissem 
com os seus deveres, premiando os bons, cori·igindo e 
estimulando os tibios, e dimittindo os incorregiveis. 
Dest'arle restituiu ·á religião o devido acato, á lei e ás 
au.toridades -o necessario respei~o, e deu a todos tran-
quillidade e segurança; e procurou assentar as bazes 
da orga.nisação de uma noYa sociedade livre, formada 
ele elementos differentes, m:;ts gosando todos de identi-
cas i nnmmidad·es. Reorganisou os · bospi laes, allendeu 
aos orfãos, c despediu os índios, para que fossem cul-
tivar a terra. Igualmente mandou pór em leilão os en-
genhos abandonados por seus . senhores, alcançando por 
esse meio a dupla vantagem de serem os mesmos en-
genhos de novo restaurados; e de ficar ao fisco o valor 
das vendas. 

Aos antigos colonos que s'e haviam submettido, ou 
se quizessem submctter, assegurou o maior respeito á 
propriedade, tanto nos b'ens, como nos escravos; cohi-
bindo porém que usassem com estes de rigorosas sevi-
Cias. 

Empenhado entretanto em crear certa homogenei-
dade no estado, ordenou que tudo se decidisse conforme 
as leis hollandezas; introduziu os pezos e ·medidas de 
Amsterclam, e prohibiu ao clero o prestar obediencia 
ao bispo da Bahia, exigindo que os moradores corres-
sem com os gastos do respectivo culto. 

Foi então que o velho Duarte Gomes da Silveira 
(que na Parahiba tanto contribuíra a que os moradores 

I 

' 
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• se SUJeitassem ás capitulações, ele que em outro livro 
tratámos 1) levantou a voz, dirigindo, em data de 1.0 de · 
junho, uma energica representação aos Estados Geraes, 
pedindo-lhes MLO fossem os moradores obrigados a mais 
contribuições que antes, e rogando-lhes dessem sacer-
dotes catholicos pagos; pois sem elles não podiam cum-
prir os deveres í·eligiosos, nem gosar da liberdade que 
sohre isso lhes fóra afiançada. 

As justas súpplicas de Duarte Gomes não foram 
ouvidas, mas arcbivaram-se: e archivadas permaneee-
ram até nossos dias, e serão por toda a eternidade um 
protesto contra· os quebrantadores da fé pu bliea; pro-
testo, ao qual nos associamos a gritos~ ao -notar que a 
constancia do mesmo Duarte Gomes, de Arnáu ele O Jan-
ela, de Francisco Berenguer de Andrada, de Bernardim 
de Carvalho e de outros illustres pernambucanos, em 
reagir contra a injusta violencia, chegou a ser classi fi-
cada de revolucionaria, pelo que o primeiro foi, já octo-
genario, mandado encen·ar no fmte do Cabedelo, e os 
demais uns igualmente presos, e outros deportados. 

Queriam os do Consel~o que a capital bata\'o-per-
nambucana se transferisse para a ilha de Itamaracá, 
imaginando por ventura que ali estaria mais_ segura 
contra qualquer ataque. Predominou porém contra tal 
projecto o voto de Nassau, de deixar a séde do governo 
no mesmo Jogar em que estava, na ilha de Santo An-
tonio; reforçando-a por novas fortificações, e unindo-a, 
por meio de pontes, ao Recife e ao Continente, e cons-
twindo mais adiante os edificios necessarios. 

1 Vej. ante pag. 1!9. 



LIVRO' QUINTO 173 

Ainda que todas estas obras foram sendo successi-
vamenle executadas durante os oito annos de seu go-
' 'emo, para não cortar mais ao diante o fio da narra-' 
çã.o, nos occuparemos desde já por uma vez d'ellas e Je 
outros pormenon;s da administração. 

A conclusão das duas pontes, urna da ilha para o 
Recife, 'onde ainda se acha\ e outra da mesma ilha 
para o Continente, um pouco mais acima do logar em 
que hoje se vê a existente, ambas com capacidade para 
passamm até carros, apresentaram na execução, em 
consequencÍa da rapidez ela corrente nas val)antes, diffi-
culcbdes grandes, que não se houveram vencido a não 
ser muito ajudadas pelo _empenho que n'isso poz Nas-
sau, assistindo pessoalmente ás obras c até adiantando 
fundos para o seu ac_abamento. 

A parte septemirional da ilba de Santo Antonio, (no 
espaço que hoje occupa o palacio do governo, o theatro 
e a praça), reservou Nassau para a sua residencia, a que 
deu o nome de Vrijburg. Ficava, como uma especie 
de cidadella, separada do resto da ilha por fossos aqua-
ticos, defendida na frente pelo convento dos capucbos 
já bem fortificado. Todo o dito espaço era occupado não 
só pelo palacio ele res iclencia, com duas alt as torres como 
de igreja, com fl' ente para o HGcife, isto é pam o mar, 
d'onde se avistam na distancia ele seis a sete milhas e 
serviam ele baliza aos navegantes, como tambem por um 

t Na que dava parq o Ret:ife se via não ha muito a seguinte ins· 
cripção : 

Fundabat me illustrissimus heros Joanne8 Maurili us Comes Nas· 
. sovire etc.: dum in Brasília terra SU:Jremum Principalurn Imperium-

que teneret. Anno Dui MDCXXXX. · 
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espaçoso qnintalâb, com ruas de coqueiros ou palmei~ 
ras, trazidas já grandes, em numero de setecentas, dos 
arredores; com viveiros para peixes, bananal, pomares 
de espinho e de outros fructos \ etc. 

Quando Nassau tomou posse do goYerno, havia na 
ponta do norte da ilha apenas um pequeno redu to, com~ 

panheiro de outros tres que pq,ra o lado de terra faziam 
como uma linha interrompida, cnja esquerda se apoiava 
no forte das Cinco~Pontas, e ficavam além ele uma es-
guia camboa (que vinha quasi desde Palacio· até o forte 
elas Cinco-P.ont'as) e varios charcos, que m'ecl iavam na 
ilha desde este ultimo forte até dois grandes revelins, 
que haviam sido construidos . no centro da mesma iiha 
ao lado elo forte Ernesto. 

Nassau reduziu a uma só praça abalnartada todo o 
espaço desde o mesmo forte Ernesto ao das Cinco-Pon-
tas, convertendo em fossos aquaticos a camboa c os c.har-
cos que ali havia, aprofundando-os n'uns Jogares e en-
tu lhando em outros, etc . . , . 

Além d'isso prolongou esse fosso até os Afogados, 
, aproveitando as suas terras para um marachão ou ater-
ro, do lado do mar, que servia ao mesmo tempo ele es-
trada ou caminho publico. 

Além do palacio de V r ij b u r g, com frente para 
o mar e um caes par~ essa banda, fez Nassau construir 
outro, com o nome ele Boa- Vista, com a frente para 
o continente, e situado á direita elo encontro da ponte 
que para o mesmo continente comrnnmcava. Era um 

I Segundo Barlreus, que dá lambem o nulllero das outras arvores. 
- Veja lambem Calado, pag. ~3. 
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edificio quadrado, com se'is janellas pof frente, tendo em 
cada canto um pavilhão que rematava em coruchéo. No 
centro cl'este eclificio se elevava outro, tambem quadra-
do, de mais dois andares, com tres janellas de frente. 
em càda andar. 

D'est'arte se viu, como por encanto, durante o go-
verno de Nassau, levantar-se na ilha de Santo Antonio 
um novo bairro, tendo pessoalmente o mesmo Nassau 
o cuidado de traçar e alinhar as ruas i. 

Por todo o Brazil não houvera anteriormente obras 
tão consideraveis, e tão habilmente executadas; nem po-
diam encontrar-se para as obras melhores engenheiros 
do que na Hollanda, que á sciencia hydraulica eleve a 
existencia ele algumas de suas províncias. As obras pu-
blicas emprehenclidas levavam em si mesmas o cunho 
da boa administração; e essas paginas do livro da c i vi-
lisação de um paiz que primeiro lê o forasteiro, eram 
em Pernambuco todas em abono elo chefe bollandez. 

E não só a architectura foi pro1~gida por Nassau, 
como tambem a pintura; e clç seu tempo são talvez os 
primeiros quadros a oleo, que do natural se fizeram 
ácercade assomptos do Brazil, e talvez da America. Fran-
cisco Post, irmão do mencionado architecto, e ambos fi-
lhos do pintor de vidraças João Pos1, de Harlem, fóra o 
individuo a quem Mauricio de Nassau escolhera para tra-
zer comsigo. -A elle se elevem muitos desenhos de pai-
sagens e marinhas que ornam :-~s obras hollandezas con-
temporaneas: e nas estampas da obra de Barlams se vê · 
algumas vezes sua firma.-Nos museus ela Hollanda e 

I Calado, p. 52. 
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nos de Hamburgo, Berlim e Praga, se conservam ainda 
quadros que pin1ou, dois dos quaes passaram á Baviera, 
e ahi se guardam 1 ; e naturalmen1e outros paizes e es-
paços se vêem na preciosa collecção ele uns ~il quatro-
centos e sessenta desenhos originaes do Brazil, que (em 
quatro volumes) existem na bibliolheca real de Berlim, 
por haver sido cedidos por Mauricio ao Principe Frede-
rico de Brandeburgo 2

• 

Da !litteratura era cultor (não fallanclo de Barlmus, 
que nunca foi ao Brazil) Francisco Plante, capellão ele 
Nassau, e autor de nm poema em latim a este dedi-
cado, que depois se publicou 3

• 

Foi porém nas sciencias que se fizernm mais re-
commendaveis o_s serviços pres1ados pela influencia de 
Mauricio de Nassau no Brazil. O seu sabio medico "\'Vil-
lcm Piso angariara para o acompanharem dois jovens 
al!emães: um ma1bematico H. C r ali Lz, e outro botanico 
G. Marcgrav. -Infelizmente Cralitz falleceu, pouco de-
pois ele chegar a Pernambuco, e a geographia ficou 

I M·arlius: Versuch eincs Commentars Uber die Pflanzen in den 
Werken von Marcgrav uncl Piso, etc. MUnchen, 1853, p. 9 (Aus den 
Abhandlun gen der k. hayr. Akad. I!. cl. VII. Bd. I. Abth.) 

2 D'esta collecção hem como dos trabalhos de -1\'lnrcgrav, Plante e 
Post dá urna no(icia circunstanciada o senhor Driesen, •Lehen• etc. p. 
'102 e seguintrs. É naturalmente a parte d'esta collecl(ão que se refere 
Barlreus, quando diz: •Accessit eti ::un isla sedulitas, qua (Johannes Mau-
ritius) animal ia varii generis quadrupedum mirahiles formas ut et avium, 
piscium, herharum, serpentum et insectorum, populorum hahitus diiJor-
mes e.t arma pingi artiliciose fecit. Qure cu neta propediem cumsuis descri-
ptionibus lur.cm 1iJsura certa expectatione tenemus. • ( ·Res Geslre,• etc.) 

3 Frapcisci Plante, Mauritiaclos, libri XII: curn fi guris elegantissi-
mis.- Lugduui Batavonun i6l7. Este poema n:i:o se deve confundi1· 
com o •ll'lauritiados libri VI• , de Gaspar Ens, imp. em Colonia, em 
'1612, ohra em prosa. · 
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privada de seus auxílios. f~ certo que não poucos rece:-
bera antes ( 1630) do cosmographo Ruitcrs, de quem, 
vimos l, cartas hyclrographicas originaes ern Amsterdam. 
Os escriptos de Piso e de Marcgrav e os serviços que 
prestaram ás sciencias naturaes e medicas são bastante co-
nhecidos, nolavelmentc pelos commenlarios elos dois pro-
fessoresLichtenstein c Martins. Piso os publicou ao regres-
sar á Europa. MarcgraY falleceu em Loanda em 1644. 

Em logar das nossas camaras municipaes, com seus 
juizes e vereadores, se instalaram, desde 1637, em to-
elas as villas, com analogia ao que tinha logar na pro-
víncia de Hollanda, camaras de escabinos. O número 
d'estes parece que variava, segundo a importancia das 
povoações, de tres a nove 2, e cada uma das duas 
nacionalidades portugueza ou hollandeza, em separado, 
tinha igual número, sendo porém ordinariamente hol-
landez o esculteto que presidia; o que dava sempre a 
maioria erh favor dos dominadores. o esculteto era a 
autoridade executiva, ou delegado ela · administração e 
promotor publico do logar; c ao mcsri:w tempo cxactor 
ela fazenda 3

• 

1 2 de setembro ele 1853. 
z Segundo documentos elos arclüvos da Haya, (que elevemos ao nosso 

amigo o Sr. Dr. Silva e publicamos na. L" ecl .) O linda tinha pelo menos 
cinco escabinos, tres pemambucanos (carta aos elo Supremo Conselho 
de 5 de dezembro de 1637); Goyana e Itamaracá quatro pernambuca-
nos (c. de 5 ele setembro de 1642); Igaraçú tres ditos (H de setembro); 
1\fauricia quatro ditos, entrando João Fernandes Vieira (c. de 14 de se-
tembro); Porto-Calvo cinco ditos (c. de f8 de setembro); Cabo tres di-
tos (c. ele 25 do dito). No Lo ele aiJril de 1643, escreviam da cidade 
Mauricia o escu lteto e quatro escabi:ws, todos hollandezes. Assim vem 
a ficar confirmado por estes documentos a asserção de Calado (p. 148) 
ele que houvera em Mauricia cinco escabinos hollanclezes c quatro nossos. 

3 Hist. Ger. , 1." cd., pag. a83-385. 
14 



I • 

178 LIVHO QUINTO 

Fiel ás tradições da Europa, em que tinham lpmado 
tanta parte os seus antepassados, deu Nassau brazões 
d'armas a todas as prorincias dependentes do seu go-
verno, como antes practicára a I-Iespanha com todas as 
capitanias e províncias da America, que colonisára. A 
província de Pernambuco era representada por uma elon-
zelia, com uma canna de assucar na mão direita, ven- . 
do-se em um espelho, que sustinha a mão esquerda. 
Itamaracá, terra proverbial de boas uvas no Brazil, ti-
nha tres cachos d'ellas ; a Parahiba, já famosa pela bon-
dade ele seu assucar, contava d'elle cinco pães; e as cam-
pinas do Rio-Grande do Norte eram symbolisaclas por 
uma ema. Estas concessões, cujo alcance não pód~ ser 
po1· ventu1·a apreciado pelo vulgo, tinham origem em 
pensamentos elevados, de representar tambem o paiz na 
arte heraldica, a qual , se reduz a uma linguagem hie-
rogliphiea e symbolica, que fala ao coração 1

, e que 
por todos os homens civilisaclos é entendida, qualquer 
que seja a sua língua 2

• 

Entregue se ·achava Nassau a fazer prosperar a ca-

1 Sem mostrar nenhuuws saudades de que se votassem ao esqueci-
mento esses brazões impostos pelo domínio estrangeiro, não podernos 
deixar de sentir v~r abandonados os brazões da pomba da A r c a e 
fr e chas do ma rtyrio, concedidos por decretos ás nossas duas pri· 
meiras cidades, substituídos até nas obras de arte pelas prosaicas pala-
vras : BAHIA e RIO DE JANEIRO. 

z Não falta quem creia que a imprensa chegou a ser introdu~ida no 
Recii'e durante o tempo do domínio hollandez, fundando-se em que um 
ou dois folh etos d'esse tempo se dizem ahi impressos. Porém os bons 
críticos e bibliophilos hollandezes, que a este respeito consultamos, pro· 
pendem a crer que essas publica ções foram clandestinas e espurias, e 
que não sahiram do Recife senão da Hollanda, onde lambem foi prova-
velmente publicada a I·Iistoria de Nicolau r que se declara impressa 
em S. Paulo (do Brazil). · 
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pila},. e tinha já reconhecido a vantagem, para todas as · 
. obras de ter grande número de africanos, quando rece-
beu um aviso de Nicolau Van Ipern 1 commandante da 
co!onia hollandeza N.ass a u, na costa da Mina, preve-
nit1do-o da facilidade com que, medianle alguma força 
que fosse de Pernambuco, poderiam fazer-se donos do 
castel!o ele S. Jorge da Mina. 

Resolveu-se Nassau a tentar esta conquista e com-
metteu ·o ex i to d'ella ao coronel João Koen 2

, confian-
do-lhe o mando de 'oitocentos soldados e quatrocentos 
marinheiros, ·em nove barcos, que se fizeram de vella a 
25 de junho de 1.637. 

Fica a fortaleza da Mina em um pontal, entre o mar 
e um rio qne ·se mette pela terra dentro. Dirigiu-se Koen 
contra a fortaleza, apresen tando-se do lado do norte 
além do rio, oecupand~ abi um cerro, .chamado de San-
tiago, d'onde fez disparar alguns tiros, e logo intimou 
ao governador que capitulasse. 

A praça era fo rtíssima, e Linha os fossos abertos em 
rocha; mas o covarde governador não apresentou n'ella 
a menor resistencia, c logo capitulou; esquecendo-se do 
exemplo que lhe havia dado_. no fim do seculo anterior, 
o seu predecessor D. Cbri stovam ele Mello, quando com 
sós oitenta praças havia resistido a quinhentos hollan-
clezes. «Se em vez d'isso, diz Nassau, ellc se houvesse 
deitado a clormÍ!', a praça não sería tomada, e os sitian-

t Assim se lê es te nome na Lrad. allemã ele Barlreus. No original la-
tino se lê.lp r en si s. 

2 Pronuncie-se Kun : Klihn se escreve na lraLlu cç<ío allemã el e Bar· 
Jreus. Coi nius na edi ção latina do autor. Nas Mem. Di a ria s anda este 
nome erratlo a ponto de se desconhecer. Diz-se Jo ão L o n i o. 
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tes, obrigados pelas doenças, se haveriam retirado em 
paz. >> 

Não conhecemos o nome do commandanle, nem nos 
in1eressa averigual-o. Os que o cheguem a conhecer o 
stygmatisarão como convém para oprobrio de 1anla ·co-
vardia. A capitulação effec1uou-se no dia 29 de agosto 
do anno supra mencionado. . 

. Um resultado tão feliz , e tão facilmente alcançado, 
provocot1 em Nassau estímulos a aventurar-se a uma 
nova conquista: a do Ceará. Deram. azo a ella os offe-
recimentos que d'ali lhe mandou fazer, por emissarios, 
um principal por nome Algodão, naturalmente a isso re-
duzido por varios índios · que, levados da Bahia da Trai-
ção á Hollanda . em 1625, haviam sido; já com essas 
miras, deixados em terra (no Ceará) em !636.-Para 
com a Companhia, pretextou N:assau as van1agens que -
d'essa conquis1a resultariam, fornecendo não só ambar, 
como sal, genero este que tinham ele ir buscar a uma 
das ilhas de Cabo-Verde. · 

Heduzia-se então o Ceará a uma pequena colonia, 
á margem direita do rio elo mesmo nome, não longe de 
suá foz (no local ainda chamado Villa-Velha, quasi 
duas leguas ao poente ela capital de hoje) assente em um 
campo á borda do mato. Não passava de uma pequena 
aldeia ele ranchos, com quin1aes e uma igreja; e, além 
elos índios~ uns vinte soldados, que faziam a guarnição " 
de um forte quadrado, com quarteis e armazens dentro, 
flanqu.eado por dois pequenos baluartes, tambem qua-
drados, nos dois angulos diametralmente oppostos. 

1 Paucoi·um incolorum, qui arccm ipsarTi lcnclmll. (Barlreus.) 

• 
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Foi confiada es ta noYa expedição ao major .l01·is 
(Jorge) Garstman i lerando comsigo unicamente duzen-
tos homens, força ror certo mais que sufficiente. 

Partiu Garstmnw do Recife em outubro 2, e em de-
zembro chegou ao seu destino. Depois ele haver dado 
·aviso ao principal Algodão (a quem os seus appellida-
riam provavelmente Maniú) e repnindo-se-lhe este, com 
duzentos elos seus 3; depois ele vigorosa resisteneja e 
perdendo alguns, deu o assalto, fazendo prisioneira a 

• - 4 guarnJÇ<W . 
Em 1637 resolveu a Companhia reàssumir a si, por 

monopolio, lodo o commercio do Brazil. 
Empenhou-se Nassau qóanto poude para que o 

mesmo commercio se declarasse li vi·e, a fim de que me-
lhor se fomentasse o crescimento ela população, sempre-
juízo no.taYel immediato da mesma Companh ia, que pa1·a 
o futuro poderia solidameri.t e incl em nisar-se de tudo, 
quando Pernambuco já estives~e mais rico e robuste-
ciclo.- N'este empenho fez-se apoiar em representações 
dos moradores, sendo mui notavel uma (de 5 de de-
zembro) ela Camara ele Olinda; porque n'ella se insiste, 
não só nas vantagens para-a Companhia ele conceder 

1 Não .Tun ri Gusma.n, 11em coronel, como vimos escripto. 
2 OJl'. de Nassau de 1G de novembro 1637. 
3 Na Holla nd a vimos, rm 1853, uma planta inedita., que sttppomos 

levantada nos ultimas amios doA dominio hollandez, em qu e a colonia em 
poder dos hollandezes era defenuida por um forte não quadrado, mas 
ele cinco pontas, com o nome de Schonemhorcb, e na qual tlm rio pro-
x imo está designado com o nome de Ma r a j a i ti h a. 

4 Nieuhoff. Diz Duarte ue Albuquerque e o repetem outros que, por 
haver fallecido o capitão Domingos da Veiga, não houvera resistencia. 
É porém certo que o capitão era já então Bartholomeu de Brito, e lemos 
que resist.íra nove horas, ·e só por falta de munições succumbira. 
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ella a di ta liberdade de commercio, como todas as de-
mais liberdades, excepto só a ele receberem mais jndeos, 
aos quacs preferiam que não se lhes concedesse na co-
lonia, como succedia, mais larguezas e direitos do.que 
gosa.vam na prop ria Hollanda. A questão foi resolvida 
definitivamente em 1639, sendo o co mrnercio declarado· 
livre, e ficando sómcntc ·á Companhia o rnonopolio do · 
páu . e dos escravos c munições. 

Para . melhor conra.lescer depois de uina violenta 
doença, emprehendeu Nassau uma viagem para o norte~ 
e foi visitar a Para.hiba c o Rio-Grande. Aqui recebeu 
a varios enviados elos índios que o mimosearam com 
nm presente de suas armas e ornamentos de pennas. 
Na Parahiba, onde· pozcra ele gove rnador o illustraclo 
Elias Herclmwnn , conhecido na republica elas letras 
(e que depois (1641) viajou o sertão chegando a terras 
da comarca ac tual do Brejo d'Arêa)' mandou reparar 
o for te do Cabedelo, ordenando que, em honra elo nome 
de sua mãi t, se fi casse chamando Forte Margarida. 

Entretanto não deixavam de passar algumas novi-
dades pelo sul, além de rio de S. Francisco. 

Como Bagnuolo, durante sete mezes que permane-
ceu na capital de Sergipe, não deixaYa de mandar por 
capitães ele emboscadas inquietar de contín uo por essa 
banda os hollandezes, resolveu Schkoppe reunir as for-
ças · que tinha dispersas, e, á frente d'ellas, em número 
de mais ele tres mil, começou a avançar par~ Sergipe. 
Bagnuolo, que apenas teria então uns dois mil homens 
ás suas ordens, jul.sou preferível retirar-se precipitada-

1 Não de sua. irmà (:i sororis nomine) como diz Barlreus, seguido 
por Southey no tom. I pa.g. 5~8 (da L" ed.) · 
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mente, e não- foi parar com as ·suas tropas, senão na 
Torre de Garcia d' A vila. E pouco depois, seguiu com 
todas ·as tropas para a mesma Bah ia, a fim de a defen-
der contra a aggressão que se lhe preparava. 

Pelo mesmo tempo, o valente capitão de mat Schaap, 
que com varios navios vigiava a cos ta, encontrou alguns 
barcos hespanhoes, pela altura da mesma Torre, um 
pouco mais ao sHl, ·e conseguiu capturar um, no qual 
apprehendeu importantes correspondencias em que se 
relatava o estado em que ficava Portugal, a oppopição 
aos noYos tributos, os tumultos de Evora, o desconten-
tamento de todo o Alemtejo 1 e Algarve, as appmhensões 
da Côr1e, em guerra com a França, e alé se dizia que 
havia temores de favgrecer-se muito o Brazil, para que 
com isso Portugal n~o se enriquecesse e se tornasse forte, 
c que, estando já péeparada uma esquadra, · que devia 
ser commandada pelo conde de Linhares 2, havia este 
sido envenenado, etc. 

De todas estas noticias era Nassau inforn)ado ape-
nas regre·ssava ao Recife. Logo soube que Scbkoppe 
havia entrado em S. Christovam, capital de Sergipe, no 
dia i 7 ele novembro, e que a retirada de Bagnuolo 
havia sido censurada pelo governador da Bahia, de modo 
que estes dois chefes estavam em completa desintelli-
gencia 3• 

1 A I a n t re i e t A I g a r u c e n s i um rscreve Barlreus. A adulte-
ração na primeira d'estas palavras, que se refere á província transtagana, 
obi·igou ao interprete a\lemão tt pôr AntI e a, sêmligar a esta palav ra 
nenhuma idéa. 

2 Veja ante pag. U5 e segs. 
3 Seria talvez por occasião d'esta retirada e d'esta clesintelli gencia 

que o bravo Camarão esteve a pont_o de deixar o serviço e· recolher-se 
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Em presença ele {antas circumstancias favoraveis , 
Nassau qne já sentia sobre a consciencia como um peso 
ele não haver desde principio perseguido Bagnuolo até 
tomar a Bahia, assenlon que a sua boa est rella o não 
desampararia na occasião, ao parecer, ainda mais pro-
picia que agora se lhe apresentava. 

Convenientemente preparadas as tropas e a esqua-
dra, fez- se de vella das . aguas do Recife no dia 8 de 
abril, e mo favo raveis lhe sopraram os ventos que d'ahi 

- a seis dias se acharam todos os seus navios em frente 
da Bahia. 

Antes de entrar, seguiu levado pelos ventos e cor-
rentes, ou por ventura de intento, mais para o norte, · 

·até a altura da foz do rio Vermelho. Em todo caso isso 
que parecia contrariedade redundou em seu ben-efi cio; 
por quantà as tropas que já occupavam os suburbios da 
Bahia, acreditando que para essa banda ia ter Jogar o 
desembarque, ti veram que effectuar a toda a pressa 
urna inut.il marcha, para terem de regressar no dia se-
guinte. 

No dia 16, com vento c maré a faror, entrava pela 
Bahia toda a esquadra de Né!_ssau, e velejando a distan-

para o seu ninho no _P o ti g y. O certo é que chego u a mandar enJissa-
rios a Nassau, ped indo salvo-eonductos: • u t i n s u as c u i q u e se-
de s pa go s q u e r e de u n di p o te s ta s e s se t. • (Barlre us.) 
Isto, em nosso en tender, não quer dizer que elle se propunha a ir servir · 
o inimigo, ou n. ser ou tro Ca labar, como entendeu o sr. conego Fer-
nandes Pinheiro. TarnLem Henrique Dias, depois da capitulação do Ar-
ra yal, hn.v ia aceitado o sa lvo-conduclo do inimigo, e entretanto ninguern 
poz até hoje por isso em duvida a sua. lea ldade. Á aldeia de Po tigy cha-
mou Barlreus C o n tu b e r n i um P o t i g i a nu rn, nome este que 

. difficil menle se reconhecerá nas edi ções do seu livro por se haver im-
presso P o I i g i a num. 
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cia sufficienle do cidade para nada ter que recear dos 
tims qne lhe eram dirigidos; se metteu pelo Reconcaro; 
e ás 4 da tarde foi fundear, além de Itapagipe, defronte 
das praias entre as erri]idas de S. Braz e da Escada, nas 
quaes desde logo começou o desembarque das tropas; 

_ de modo que, já 11'essa mesma noite, poderam estas acan-
tonar nos cerms visinhos, sem lhes faltar lenha, nem boa 
agua. O dia immediato foi destinado ao descanso e á ne-
cessaria distribuição das ·muniçpes e etapes de marcha. 
Entretanto não deixou Nassau de ordenar ao capitão das 
suas guardas, Carlos Tourlon, que fosse, com tresentos 
homens, explorar o terreno por onde devia romper a mar-
cha para a cidade. Regressou o mencionado explorador, 
informando de como as tropas bahianas occupavam, não 
longe, uma especie de desfiladeiro, de dificil ataque, que 
já guarneciam com apparencias de o quererem defender. 

Então lembrou-se Nassau de fingir que -ia effectuar 
um novo desembarque junto da cidade; e ordenou ao 
commandante da frota, o vice-almirante João Mast, que, 
com quatorze dos navios, .se dirigisse contra para essa 
banda. 

Este ardil não foi para Nassau de tanta vantagem 
como imaginára. Fez sim pensar na possibilidade de um 
ataque contra ·a cidade, então quasi desguarnecida, mas 
deu Jogar a que se reunisse no Pirajá um conselho, a que 
assistiu Luiz Barbalbo (que da Europa, onde fóra ter, 
depois da capitulação do forte da Nasareth, regressára 
á Bahia' no anno anterior, já feito mestr·e de campo ~)e 

t Não concordamos com o digno biographo de Barba\ho, o S. J. A. 
de Mello, quando disse (II. H7) que já no Arrayal do Bom Jesus havia 
sido o mesmo Barbalho elevado a mestre ele campo. O proprio donata-



186 LIVBO QUINTO 

do qual resultou a resolução a que talvez deveu a cidade 
o salvar-se. Triumphou n'csse conselho a opinião de Ba-
gnuolo, que, escarmentado com a perda de Porto-Calvo, 
sustentou que sería menos prudente expôr a defensa da 
cidade ao revez que podia resultar de uma batalha, na 
qual toda a vantagem estaria a favor do inimigo, com 
tropas mais aguerridas; ao passo que, para a defensa 
da cidade, poderiam ajudar os seus proprios moradores. 

Quando pm•ém as tropas se retiravam, deixando li-
vr.e .a Nassau os passos difficeis, em terras de um en-

. genho que havia em. Itapagipe, de um Diogo Moniz Tel-
les, alborotava-se em massa o povo da Bahia, tocando 
os sinos a rebate e protestando contra os que assim mais 
uma rez vo-ltavam caras ao inimigo. , 

Acudiram a socegar os alborot::1dos, entre outros, o 
bispo e Duarte de Albuquerque. «A muito custo final-
mente calmou-se a explosão e cederam ás satisfaçõ·es e 
ás. esperanças do que se lhes pwmettia obrar.» 

Para melhor os conter sahiram varias partidas a 
encontrar o inimigo, as quaes· serviram igualmente a en-
caminhai-o onde os nossos os esperavam mais iJrepara-
dos:-a uma obra cornea que se havia levantado diante 
do convento do Carmo, e onde hoje se vê o forte de 
J;ant0 Antonio. 

rio diz, antes de 30 de març.o de 1633, que o general lhecconfiára uma 
c o m p a n h i a de linha, em Jogar da de moradores q.uc tinha; e acres-
centa em 14 de maio de f634 que sahiu feito sargento-mór em Jogar de 
Francisco Senano, quando passou a governar o Arrayal. Quando foi para 
o Cabo era ainda sargento-mór, como o seu par Gama. Barbalho só foi 
elevado a mestre de campo em 31 de janeiro de 1637, pela Carta Pa-
tente que o proprio St·. Mello publíca. Antes tinha sido apenas coronel 
ou cabo de varios capitães. · -
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De caminho para a cidade póz o inimigo cêrco ao 
forte de S. BartholomeLl , ele que logo depois se a.pocle-
rou, bem como elos de S. Filippe e Santo Alberto , que 
haviam sido abandonados : e que estavam todos votados 
.a ter essa triste sorte, desde a sua constrncção, segundo 
os homens mais en tendidos elo tempo. 1 

Apresentou-se Nassau diante das nossas trincheiras 
no dia 20, e foi logo saudado por alguns tiros el e bala. 
Tratou ele assestar duas baterias nas alluras 2 fronteil·as 
ao forte de Santo Antonio , que se melhorava cada dia, 
e cuja clefensa cresceu consideravelmente com a protec-1 

ção que lhe subministrou um reduto la:teral, mais terra 
dentro, a construcção e defensa do qual tomou a si o 
valoroso Luiz Barbalho, cujo nome se perpetúa na for-
taleza muralbacla e ele cantaria, que mais tarde Yeiu a 
substituir o mesmo reduto. 

Para que os trabalbos n'es las trincheiras podessem 
proseguir com toda confiança, se di spozeram na frente, 
ao lado dos caminhos, varias companhias emboscadas, 
que vieram a prestar re1evante serviço. 

Logo no d[a 21, ás oito horas ela noit_y, accommet-
teu o inimigo a mesma trincheira de Santo Antonio, e 
cumpre confessar que tudo estava ainda então em tanta 
desordem que, se houvesse trazido maior força, poderia . 
até haver-se melticlo na cidade pela porta elo Carmo, 
que nem se poucle fechar; não só pelo seu máu estado, 
corno porque por ella era a unica servent:i'a com que se 

l -Veja a este respeito a opinião do A. da Razão do Estado do 
Brazil em 1612, Ante p. 6. 

2 Só exames escrupulosos locaes póden1o indicar se na Lapinhn, se 
na Soledad!J, ou se no Queimado. Não nos fo i dado averigual-o. 
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podia soccorrer a paragem atacada. Enlrelanto o harer 
sido o ataque intentado com pouca força permittiu que o 
repellissem as companhias emboscadas, distinguindo-se 
en'tão por seu valor· o capitão pernambucano Estevão 
de Tavora, que, ferido gravemente no peito, morreu 
d'ahi a pou.cos dias, legando á patria um nome he-
roico, com a notavel cir·cumstancia de lhe haver sido 
dado por successor no mando da· çompanhia que lhe 
estava confiada o parahibano André Vida!, cujos gran-
des serviços e dedicação iremos commemorando. 

Contido o inimigo co.m este revez, começaram os 
nossos a tomar a offensiva, emprehendenclo sortidas para 
capturar prisioneiros e arrebanhar gados, elos quaes, com 
este recurso, houve sempre na cidade grande abundan-
cia, ao passo que os sitiantes soffriam ás vezes mingua 
de cames verdes. N'estas sortidas se distinguiram muito, 
além do mesmo André Vidal, os capitães Francisco Re-
bello (Rebellinho ), As censo da Sil \'a e Sebastião do Souto,· 
o elo ardil de Porto-Calvo, que pouco depois, no gran9e 
ataque cl'este sitio, acabou, como Tavora, gloriosamente 
seus dias ferido de uma bala no peito 1• 

Vendo Nassau que não podia prolongar muito o sitio, 
resolveu fazer um grande esforço para penetr·ar na ci-

• dade, e o emprehendeu, entrada a noite, aos 18 de maio. 
Mas de novo encontrou grande resistencia nas guardas 
avançadas que estavam emboscadas, e que lhes fizeram 
muitos prisioneiros. Favorecido pelo luar·, voltou de novo 
o inimigo ao ataque, pelas oito horas da noite. Simu-
lando prime\ro querer accomme.tter o reduto de Barba-

t Calado, pag. 43 . 

.. 
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lho, lançou-se, logo com toda a força, co'ntra a trincheira 
ele Santo Antonio; e muitos chegaram a entrincheirar-se 
n'uma parte elo seu fosso que não podia ser batida pelos 
tiros dos parapeitos. E já cl'ahi lançavam para dentro 
granadas, e se propunham a subir, quando se viram 
atacados pelos nossos que sahiram das trincheiras. Acu-
diram novas tropas a reforçal-os. Mas contra ellas sahiu 
do seu reduto, com toda a gente disponível, o valente 
Lniz Darbalho, que, atacando o inimigo pela retaguarda, 
o desmoralisou e o fez retirar com tanta precipitação 
como desordem, havendo perdido o engenheiro Berchen, 
bem como o capitão Houwyn, que caíu traspassado 'de 
uma lança. Além d'estes officiacs perdeu o inimigo mais 
oito, tendo igual numero de officiaes feridos, 1nduindo 
entre estes, em um::t perna, o major Hinderson; elevan-
do-se o elos soldados, segundo o seu computo, a duzen-
tos e vinte e dois. Cait·am em poder elos nossos ciocoenta 
e· dQÍS prisioneiros, os quaes se derem por ventura com-
p_rehender no número dos noventa e cinco soldados que 
o inimigo contou como havendo ficado mortos no campo. 
De nossa p'arte a perda não sería menor pela propria 
confusão do ataque e[fectuado de noite. 

O dia immediato foi ele tregnas e de lulo, e desti-
nado para o enterro dos mortos. 

Na noite de 25, Nassau mandava retirar todas as 
suas tropas, sem que d'isso. tivessem os nossos a menor 
noticia; de modo que, ainda pela manhã, disparavam 
balas e bombas para o campo inimigo como se elle es-
tivesse oceupaclo. 

Nassau encontrou-se como vexado ao dat: conta \ 
1 Em carta d~ 29 de junho seguinte. 
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depois de chegar ao Recife, de to_do o desastre; e con-
fessa ter emprehendido o ataque por lhe constar queBa-
gnuolo e o governador se achavam clesavindos; porém . 
que encontrára j nstamente o contrario; «pela mesma 
razão (acrescenta) que n'outro tempo Herodes e Pilatos 
tinham-se mostrado muito am igos;'' -rasgo de erudi-
ção que não aq uilata muito bom gosto. 

E a verdade é que, se effectivamente existíra alguina 
rivalidade entre os dois chefes, clla clesap par~ceu ele todo 
na hora do perigo; havendo o governador chegado ao 
extremo de delegar em Bagnuolo o poder supremo que 
Lhe confiára o rei, ou por verdadeira abnegação e pa-
triotismo, ou por. descarregar-se de toda a responsabi-
lidade, se os resultados fossem desastrosos. Porém é 
certo que outra houvera sido a sorte da Bahia, se o ini-
migo, antes de a ataçar, não lhe houvesse mandado os 

, melhores defensores, expulsando de Sergipe para ahi as 
tropas de Bagnuolo, que se houvessem ficado em Ser-
gipe não poderiam , ainda a marcbas forçad~s, acudir a 
tempo na hora do ·perigo. 

Em Lisboa e em Madrid foi mui bem recebida a no-
ticia d'este primeiro revez de Nassau; e, a mãos larg~s, 
foram recompensados todos os que para elle concorre-
ram. Contentar-nos-hemos com fazer menção dos prin-
cipaes. O governador foi feito conde ele S. Lourenço 1 

e Bagnuolo príncipe em Napoles; a D. Antonio Filippe 
Camarão foi conccclido(C. R. de4 deseteinbro de 1636), 
na ordem de Cbristo, uma commencla lucrativa' 2 (dos 

J Livro 37 de Filippe nr, fL 65 e 88. 
2 Por lhe faltar serviços em Africa occoneram dúviuasl e foi neees· 
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Moinhos de Soure em Portugal) que lhe fóra antes pro-
mettida, e a Luiz Barbalho foi conferida (C. de i 5 de 
fevereiro de 1 G40) outra commenda, igualmente antes. 
prometlicla. 

O revez que· recebeu Nassau no ataque da Bahia 
não deixou de influir bastante no seu animo, e pelo modo 
como d'elle procura justificar-se, nas correspondencias 
posteriores \ se vê que sobre isso lhe pesava a cons-
ciencia, e os que de ,perto o trataram dizem que assim 
se lhe notava, por mais que elle pretendesse disfarçai-o 2• 

No Bahia perdeu, não só prestigio, mas muito boa parte 
de seu exercito, que veiu a fazer-lhe falta; pois ao re-
gressar ao Recife, em vez de reforços, recebeu ordens. 
de entregar ao almirante Cornelis Cornelissen Jol as for-
ças que podesse, para uma expedição (que se mallogrou) 
ás Antilhas; e tere que privar-s_e da melhor parte da 
sua esquadra e de seiscentos soldados. 

sario dispensa da Curi~, de modo que a cot11tnet1da só chegou a te:t• 
Jisar-se a 3 de março de i6'd. 

l Em ollicio de 6 de outubro chega a allegar como vantagens que 
tinha alcançado sobre os nosso8, o haver-se apoderado dos fortes de S. 
Bartholomeu, S. Filippe e Santo Alberto l 

2 •EStamagado do mau successoj ainda que quanto podia encobria 
o sentimento. • (Calado pag. 5L) 
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Desde o sitio da Bahia até á acclamacão 
; 

de I). João IV 

n ·endimentd cobrado pelos hollandézes-Esquadr!l. para acudir á :B~thia
Esteve para t <ilr outro destino- Vem ao Brazil - Conde da Torre-
Passa por Pernambuco - Demora-se na Bahia - Despacha por terra Vi-
dal, o Camarão e Lopes Barbalho - Parte da B"hia - Fundeia nas Ala-
goas - Pretende desembarcar em . Páo Amarello- E encontrado pela 
frota hollandeza- Qt1atro bat alhas navaes- Desembarque no porto dos 
Touros -- Prodigiosa marcha até a Bahia-Encontros durante ella-
Bloquea o inimigo a llahia - Ataca Itapartca e o Reconcavo - Em Ser-
gipe sahe derrotado-Koen pilha e incendeia Camamú -Ataca o Espi-
rit o-Santo - Chega o vice-rei Montalvão- Castigo do conde da Torre 
-Expulsa Nassau os religiosos - Pactua treguas provisorias com Mon• 
talvão-Refens--C!dade Mauricia - Revolução do 1.0 de dezembro de 
1640 em Lisboa, 

O revcz. experimentado por Nassau na Bahia não 
chegou quasi a ser sentido entre os povos dos districtos 
do norte sujeitos ao seu clominio. O número dos enge-
nhos de assucar augmentava. a olhos vistos; e em Per-
nambuco já moiam cento e vinte c nm ; em Itamaracá 
e Goyana vinte c Ires, e ~a Parabiba vinte e um, ém· 
vez de dezoito que pouco antes ahi se contavam.--Os 
rendimentos publicas annuaes, procedentes elos tributos 
que pagav.am os habitantes, iam crescendo. O producto 
elas decimas, e do tributo elos engenhos e meúnças ar-
remalados .~m hasta publica, perfazia duzentos e setenta 

15 
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e seis mil e quatrocentos florins 1
; mas calculava~se 

dever suliir a tresentos e cincoenta mil florins. O ren~ 
dimento das alfandegas se orçaya em setecentos mil 
florinsl sendo quatrocentos equiralentes aos direitos da 
importação, e tresentos aos da exportaç.Ií.o dos assuca~ 

res. Os tributos dos escraros importados subiam a seis-
centos mil florins; o valor das presas e despojos a tre~ 
sentos mi l, e finalmente o producto dos bens e engenhos 
vendidos a do is milhões e quatrocentos mil. 

A não terem chegado á Hespanba as noticias dos 
apuros em que ficava a Bahia, quando sitiada por Nas-
sat;t, nenhum grande esforço se houvera ali feito para 
mandar ao Bmzil uma forte armada de soccorro; mas 
houve um momento em que as notiçias idas do Nrazil 
foram tão aterradoras quel dentro de pancas semanas, 
se improvisou uma esquadra, e se reoniram para ella 
snfficientes forças . .E-Jayendo porém chegado logo, antes 
de partir a esquadra, noticia -de que o sitio da Bah ia. 
havia sido levantado, retirando-se envergonhado ? ini .. 
migo, . chegou a discutir-se em Madrid 2 _o mandar a 

t Southey, e com elle Warden, seguindo a Darlreus dão 4.~00 fio· 
rins mais, contando indeYiclarnente o dobro nas pensões de llamaracá e 
Goyana, que for~m sim arrematados em 9.000 flo rins, mas durante dois 

. annos. A somtna dos ~76.!!00 florins se compunha das parcel las se· 
guintes: Decimas ele Pernambuco 148.n00 fl.; de Itamaracá e Goyana 
19.000 fl.; da Parahiba 54.000 fi.; Pensões dos engenhos de Pemam· 
buco (sendo arrematante J. F. Vieira) 26.000 fl.; de Itamaracá e Goyana. 
4.500 fl.; Meúnças de Itamar,Jcá e Goyana 1.700 fl. ; da Parahiba 3.000 fl.; 
de S. Lourenço, lgaraçú e Patatibe 4.800 fl.; da Varzea, Sanlo Amaro 
e Moribeca 3.700 fl.; do Cabo, Ipojuca e Serinhaem 4.300 fl.; de Una, 
Porto-Calvo e Camaragibe 2.700 fl.; das Alagoas alé o Hio de S. Fran· 
cisco 4.200 fl. · 

2 ·Ingens eodem tetnpore sexaginla naviurn classis Ulyssipone ad 
oslium Tagi amnis parabatur recuperandre Brasilire destinata, cujus nJa· 



LIVRO SEXTO 195 

FuenterraLia, con lra ·os francezes, a mesma esquadra; 
mas por fim triumphou o pensamento ele enviai-a anlcs 
ao Brazil para tentar, por meio el'ella expulsar ele todo 
de Pernambuco os intrusos. 

Uma carta regia, de H Jc agosto . ( 1639 ), creou 
uma junta para ultimar os aprestos, e, por meio d'ella, 
propoz-se o governo a fazer um contracto com certo 
capitali sta, por nome Jorge Fernandes de Oliveira, que 
pouco depois se cornprornetl eu a prover ao Braz il com 
a somma de um mi lhão, cont ribuindo para o resgate 
os bens ecclesiasti cos ·c os elas ordens militares. Para 
oppôr ao conde Mauricio ele Nassau outro chefe alta-
mente co ndecorado, resolveu a Córte con ferir ao da es-
ciuad ra Je soccorro o titulo de «Capitão general ele mar 
e terra.» E havendo recusado r.sl.e posto o conde de 
Linhares, que v oi lava de ser vice-rei na In dia . portu-
gueza , foi o cargo offereciJo a outro conde, o da Torre, 
militar ele presti gio c conselheiro d'estaclo. 

D'estas ultimas resoln ções não l1 av ia porém sido 
completamcote informado o conde João Mauricio de 
Nassau; o qual, pelo contrari o, sabendo como a Hes-
paoha se achava então a braços com a França, que fa-
zia pelo grande Condé si li ar Fuentenabia, não julgava 

ritin1~111 0n1111 pene Olnncm, exp u gn~tis su])l!â vi arcibu s, pulsisque lu· · 
silanis colon is, diti on·is su:E fecerant Bata.vi, alcmlo domi helio dislra.· 
li erc in longín qua vires novo cxe1nplo, nec imrrospcré ausi ... .. " 

•. . • ·Gus,nano speciosa. magis, & ma gniftca consili a 'placebant, prol 
fecisse sa lis Gallos, ~ i decreta auxili a et impcrii emas inlerturbassen· 
Lati ssim rr Brasili ::e or~ rn , & !a111 vasli traetus Ll orn inalurn inique Fonti-
rabi ::e posthaberi ; nec parem utr iusque recuper~ncl::e spem. Vastíssimo 
oceano disjunctarn Brasili atn, ra occasione rbpsâ, rer:ipi encli spem nul· 
lmn reliqualll, languescentc cmâ ergo pr0cu l di ssi ta. etc.• 

(Moret, De Obsidionc Fon tcrrabim. tih.) li. 
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possível que ella podesse ao mesmo tempo at.tender ao 
Brazil. Apezar d'esta crença, não deixava Nassau ele 
solicitar soccorros da Hollamla, para supprir as ·baixas 
que iam tendo logar. E representava que a não ter a 
Companhia em Pernambuco uma força de quatro mil 
homens para cima,· não p·oderia elle afiançar ali a paz, 
a fim de que os moradores se entregassem com alguma 
confiança ás suas industrias. Além das forças de terra 
opinava que de,via haver sempre na costa uma frota de 
dezoito bons vasos de guerra. 

Apezar de todas estas representações, foi com ver-
dadeira surpreza que Nassau recebeu a noticia de que 
urna poderosa esquadra composta de vinte e cinco bai-
xeis de Portugal e oito de Castella, partira de Lisboa 
aos 7 de setembro ( 1638), e velejava para o Brazil, 
noticia que, no dia 23 de janeiro de 1639, viu por seus 
proprios olhos confirmada, ao descobrir nas aguas do 
Recife nada menos· que trinta e tres vasos de guerra. 
Tão desprevenido se achava então, que não falta quem 
pretenda que se o conde da Torre intenta n'essa occa-
sião um ataque contra o Hecife, o houvera tomado, 
capitulando o mesmo Nassau. 

. Porém, por obedecer ás suas instrucções, o conde 
da Torre, como já antes praticára com igual infelicida-
de D. Luiz de Hajas, não se atreveu a intentar nenhum 
ataque, e seguiu para o sul, a entrar.primeiw na Ba-
hia.-Ao receber d'isso a certeza, Nassau respirou.-
Já havia pouco antes despachado um barco veleiro para 
dar ele tudo aviso a doze barcos que tinha bloqueando 
a Bahia, com o que, não só os salvou, como poude, 
com a vinda d'elles , prepftrar no Recife uma esquadra 
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a fim de fazer face it que se apresenta v a. A tudo deu· 
Jogar a longa demo1·a dó conde da Torre na Bahia, pro-
vinda em · parte da escacez que alri foi encontrar de 
mantimen'tos e de tudo. Quem lesse as cartas 1 ·de la-
murias que escrevia da Bahia e visse um generalíssimo 
1ão pae de necessidades, ao passo que os inimigos se 
mostravam tão babeis em crear rectirsos, daria desde 
logo ponco pelo exilo ela eausa que lhe fóra confiada. 

Entretanto os intentos do .conde ·da Torre, de ata-
car a Pernarnbuco por terra e por mar-, se descobrem 
nas disposições que tomou. Ordenou desde logo a An-
dré ViJal que, com alguma força, avançasse pelos ser-
tões até a Parabiba, a fim de lhe dar noticias do que se 
passava em terra, em um ponto da costá em que se con-
veiu de chegarem á falia. Logo depois, em princípios de 
agosto, depaehou igualmente o Camarão, .com os seus 
índios, ordenando-lhe, nas instrucç.ões que lhe deu em 
3 t de julho, que, . passando o rio de S. Francisco, 
e reunindo-se á gente que eneonlraria na aldeia que 
sabía, e provido ahi de bastimentos, fosse procurar 
entender-se com o chefe indio Rodella:, e com elle e a 
sna gente seguisse, pelos sertões, até a lpojuca, Cabo, 
S. Lonrenço e Varzea .a reunir gente e a inquietar o 
inimigo, sem jámais se expót: a ficar cercado. Devia 

· lambem tratar de se conservar em intelligencia com Vi-
dal, já mandado até a Parahiba, e ter espias pam sabe.r 
do seguimento da armada, a fim de ser.vir a esta, quan-
do necessitasse communicar com a terra. 

Nos .momentos ele i·r deixar a Bahia, achando-se até 

t De uma ci'eslas cartas, de 26 de maio, póde vêr-se a copia na 
Bib. Eborense. · 
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já embarcado em 17 de noYembro, cnYiaYa o conde ao 
Camarão, por. João Lopes Barbalho, que ora mandava 
lambem a Pernambuco por terra~ novas instrucções, 
insistindo nas recommendações ::~nlcriorcs c· acrescen-
tando que não désse quartel, r1ue incendiasEe tudo quanto 
nãu lhe ::~proveitassc e que tratasse de guerrear só á 
maneira india, por meio de assaltos e emboscadas. Para. 
governo de João Lopes Barbalho, que ia marchar á 
frente de cem infan_les, entregava-lhe por essa occasião 
seu tio Luiz Barualho umas rccommend::~ções escript::~s 
no dia 16, em que lhe dizia que na importante com-
missão em que ia, "~1ma elas maiores até 'então feitas 
na guerra, • não se fia sse nem ele si mesmo, que obrasse 
em tudo com a·possiYcl segurança, não d::~ndo quartel, 
mas tratasse de respeitar os engen t1os de Gaspar ele Mérida 
c de Antonio de Bulhões, não pensando em juntar des-
pojos 'ele fato nem de dobrõcs, mas unicamente de « ne-
gros e mais negros, • .em ~eu nome, que elle comporia 
os soldados. Descnlpemos em tão conspícuo varão este 
accesso de cobiça, tanto nas idéas d'aqqelle tempo. 

A marcha d'esles caudilhos, atrayez do tenitorio 
sujeito aos hollandezes, bem como o desembarque de 
munições que depois effcctuon o conde da Torre nas 
costas das Magoas, não deixaram de dar Jogar a per-
seguições contra alguns dos moradores 1, accusados de 

1 Gabriel Soares, senhor u'engenho; Francisco Vaz e Gonçalo Fer-
namles da A la goa do sul; e Simão Fernandes, Huy de Sousa, Pedro 
Marcos e Domingos Pinto e seu fi lho João, da do norle. kpolog. Lle 
Liebergen, p. 1.4 e !5.- Calado diz erradamente :Miguel e Manuel 
Pinto e Sebastião Ferreira, e Barlreus chama ao 2.° Franciscus Vastus, 
ao 5.0 Ruyus de Sousa; ao 6. 0 Petl'lls Mctrci- e ao ultimo Anlonius 
Brasilianus. · 
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haverem fornecido mantimentos e eommunicado com os 
nossos. O escolteto das A-lagoas Arnout van Liebergen, 
(que haYia para esse cargo sido nomeado por Nassau 
por patente de 28 de j olho de i 638) foi o a~Lor d'es-
sas perseguições, não sem nascerem contra elle suspei-
tas de menos desinteressado, pelo que foi mandado para 
a Hollanda, onde tralou de justificar-se dando á luz em 
1643, em Amsterdam uma extensa Apologia em um 
folheto de mais de duzentas paginas (:XXXII-182 pag. 
in-4. 0

) com muitos .documentos alguns até em portu-
guez: mais ou menos errado. De um d'estes (pag. 29) 
consta que Gabriel Soares, a poder de dinheiro, con-
seguiu ser sómente sentenciado a perder um terço da 
sua fazenda e a dez annos de degredo para o Rio 

· Grande. 
Não falia qnem diga i qne, com alguns cl'elles, usa-

r·am os hollandezes, não só de rigor (o que elles con-
fessam) mas de excessiva crueldade; pondo-os a tratos, 
c sendo causa ele que viessem à ficar aleijados,- o que 
parece exaggeraç.ão. 

Emquantá o conde da Torre na Bahia se prepa-
rava para passar a investir Perrrarnbuco, não estava 
Nassan por sua parte ocioso no Recife. Equipáva al-
guns navios, disciplinava a milícia e instava por novos 
reforços da sua mclropole, cl'onde, felizmente para eHe, 
chegavam já alguns, ás ordens do polaco Arcize_usky, 
·que por terceira vez vinha ao Brazil; e que por se con-
duzir, segundo o mesmo Nassau 2, menos circumspecta-
menté elle conseguiu que os do Conselho annuissem a 

1 Calado, p. 14L 
2 C. do Nassau de 25 de julho de 1639. 
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fazel-o · regressar, embat'cando-se, pela Parabiba, em 
fins de maio (1639). 

Ainda em 9 de jL1lh o instara Nassau por mais re-
forços, ao enviar para a Hollanda noticia individuada 1 

das forças dos nossos, · acrescentando que, pela corres-
pondencia official que apresát:a, viera no conhecimento 
de que o côncle da Torre traz ia ordens, que não bavia 
cumprido, ele deixar as tropas de desembarque na. Ba- · 
hia, e que novas ordens lhe chegavam para, em todo 
caso, conservar-se com a esquad ra nas costas elo Brazil 
clnrante dois atmos.-Dizia mais que na Bahia era, 
como em PernamLueo, mui grande a cscacez dos man-
timentos; e que por esse motiro não havia o conde po-
dido seguir viagem. A. fin al, em principias de outubro, 
recebc~u Nassau a ainda illusoria noticia ele que o con-
de da Torre havia deixado a Bahia no dia i5 de setem-
bro; e no. ·dia 8 acrescentava que havendo já passados 
vinte e tres dias sem elle apparecer, propendia a crer que 
se haveria' retirado para tt Hespanha com boiando a carga 
elos assucares. Provavelmente-a sabida a i 5 ele setembro 
teria sido parcial de alguns navios, unicamente para cru-
zar; pois a frota não-partiu çlefinitivamenú~ da Bahia se-
não aos i 9 ele novembro. Eram umas oitenta e seis velas 
que conduziam uns onze a doze mil homens, dos quaes 
porém apenas uns dois mil eram de desembarque 2• 

t 'V1dalium et Magalhai nsium cluces CU ITI moclico agmi ne in pa-· 
gos Brasi lianorum 1mmisit, sparsis littei·is,• etc. (Barlreus.) 

2 Barlreus diz que a força total que tinha o conde el a Torre na 
Bahia consistia ·em tres mil hometls, que cornsigo trouxera, mais sete-
centos ahi recrutados; além de dois mil de Bagnuolo e el e mil in-
clios; e que esperava que se lhe aggregariam mais dois mi l d'entre 
os mou·adores de Pernambuco. 
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Apenas Nassau foi da mesma partida informado, 
pela chegada ao H.ecife no dia 29 elo mesmo mez de w. 
Cornelisscn Loos com tréze navios, tratou de guarne-
cei-os de tropas, e a outros barcos mercantes mais que . 
ahi então tinham chegado, e que fez artilhar. E conse-
guindo vêr promptos c bem equipados quarenta e um 
vasos, deu ordem a que clles fossem , a quatro milhas 
ao mar ele O linda, esperar a esquadra do eonde da Torre, 
dupla em forç.a. 

Este último chefe, depois ele haver corrido a prin-
cipio com os ventos para o sul, veiu a apresentar-se 
diante elo porto das Alagoas no dia i 3 ele dezembro, 
com intento ele communicar com a terra a fim ele alcan-
çar noticias elo inimigo, e ele deixar algumas muni-
ções para os que haviam seguido por terra. Soube o 
almicante inimigu que estavam ali alguns navi0s,. e para 
ahi se dirigiu pensando surprehendel-os com vantagem, 
encontrando-os ancorados. Haviam-se já porém feito 
de vela a maior parte dos mesmos, e só haviam ficado 
quatro, effecluando a descarga projectacla, os quaes, para 
salvar-se a gente, tiveram que dar á costa. 

Á vista do que, a esquadra hollandeza, acudindo a 
todas as parl('ls, partiu logo para o H.ecife em cujo fun-
deadouro já se achava no dia 10 de janeiro (1640).-
N'esse mesmo dia chegou ahi a noticia ele que o conde 
ela Torre se aproximava da banda elo norte. Como jus-
lamente d'essá banda soprava o vento, a esquadra hol-
lancleza teve que fazer-se ao largo. Rodando porém o 
vento para o sul no dia i 2, poude logo aproximar-se ela 
costa, e viu pelas sete da manhã que os nossos se acha-
vam diante das praias ele Páo Amarello, com a pretenção 
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de effeituar um desembarque de tropa, parle da qual já 
se achava en1lanchas 1

• 

Ao avistara inesperada esqundra hollnndeza, a nossa, 
que se havia clispersaJo um tanto, não teYe ontro par-
tido senão deixar-se ir com o vento, correndo a costa 
para o norte e evitando combater. Animaram-se os hol-
landezes e foram-lhe na alheia com todo o panno, e em 
frente da ilha de Itamtl:racá a encontraram, ás ·tres da 
tarde, por serem os nossos galeões mais alterosos e ron-
cei ros. O almirante hollanclez atravessando valentemente 
pelo meio da nossa esquadra foi, corno fizera o malo-
grado Pater contra Oquendo, em busca da náo almiranla 
do conde da Torre, e combateu com ella e com quatro 
galeões, que vieram em seu spccorro, durante tres horas: · 
mas, não havendo tido de perda mais que quatro feri-
dos e tres mortos~ teve a infelicidade de entrar nQ nú-
mero d'estes. 

Esta primeira: acç5.o, que cessou pela noite, teve Jo-
gar um pouco ao nor~te da ilha de Itamaracá defronte 
da Ponta de Pedras, paragem mais oriental de todo o 
Brazil. 

Na manhã seguinte o pavilhão almirante hollandez 
foi arvorado pelo vice-almirante Jacob IIuyghens, o qual 
observando ainda que a nossa esquadra evitava o com-
bate, se dirigiu para ella, e a encontrou ás dez horas 
da manhã, entre a Govana e o Cabo Branco. Esta nova 

" 
1 N'esta narração seguimos a exposição de Nassau, excepto no acre-

ditar, como elle, o l;loato espalhado pelos agentes dos nossos, de que vi-
nham na esquadra sete mil homens de d·esembarque, sendo que pela con-
fissão do proprio conde da Torre, em carta ao rei de 20 e de 26 de maio 
de :l639, não tinha mais de 2:500, dos quaes devia deixar uma parte 
guarnecendo a Bahia. 
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ncção foi mais. renhida que a primeira, e durou até a 
no.il e. Urna das náos inimigas (Geele Son) 1 foi a pique. 
afogando-se o cornmandante e qnàrenta e quatro sol-
dados. 

Ao terceiro dia as duas esquadras, decaindo sempre 
para o norte le\'aclas pelo vento e as correntes, se acha-
vam defronte, a duas milhas de distanr.ia, do forte do 
Cabeclelo ou de Margarida, como Nassan' quiz no-
meai-o . .A almi ranta hollandeza começou por metter-se 
ent:re as almirantas ele Castella e de Pmtugal, que lhe 
fizeram fogo mui vivo, do qual resultou mais estragos 
ao velame e mastreação que á guarniç_ão. 

Enlretanto a náo Swaen do vice-almirante hollan-
clez 1\.lderiksen, vendo-.se desmastreada, te \'e que lançar 
fe rro. Actommetteram-a logo- varios de nossos navios, 
quatro dos quaes conseguiram dar-lhe abordagem, e 
cl'entro d'ella se achavam· duzen tos ou tresentos elos nos-
sos; quando o chefe inimigo se lembrou de mandar 
picar as amarras para escorrer com as aguas e dar á 
costa. 

Apenas o notaram os atacantes, se foram desatra-
canclo. Só não fez outro tanto Antonio ela Cunha cl'An-
drada, do soccorro das Ilbas, e commandante da náo 
Chagas, de vinte e um canhões; pois não havendo 
notado que a Swaen já havia encalhado, encalhou tam-
bem, C" veiu a ser levado prisioneiro para terra, .com 
duzentos homens, incluindo quatro frades e quatro 
officiaes. Na Cbagas encontraram os inimigos bastantes 
valores. 

Seguiram-e dois djas sem hostilidades, porém no 
· 1 Na vis S o I i s f la v i tradllz Barlre lls. 
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outro, aos 17 de janeiro, resolveu-se Huyghens a atacar, 
quando as duas esquadras estavam na al!ma de Canhaú. 
O conde da Torce, accommettido violentamente, viu-se 
obrigado a retirar-se da .acção-e fazer-se ao largo, 
sendo subs1ituiclo por out.ros ga leões, que trataram ele 
fazer vigorosa rcsistencia ás duas vice-almirantas ini-
rmgas. 

Os Hollandezes cantaram victoria e com razão. A 
sua perda, sem incluir o navio que foi a pique, ha sido 
quasi insensível em comparí'lção da nossa, poi~ tiveram 
apenas 22 mortos e 82 feridos. O pintor Francisco Post 
encarregou-se annos depois ele eommemorar estas qua-
tro acções navaes, e as quatro gravuras d'ellas, com a 
sua assignatura, adornam a magnífica edição em folio ela 
obra de Barlreus. 

A. nossa perda foi immensa; não tanto pela náo Cha-
gas, que foi tomada, nem pelos mortos e· feridos nos 
quatro combates; mas pelas consequencias. Pernambuco 
não foi restaurado, como pocléra havei-o sido, se eles-
em harcam convenientemente as trop(\s que para isso 
·vinham; e toda a esquadra se desmantelou vergonhosa-
mente. Dois galeões e um navio mercan'te tinham nau-
fragado nos baixos elo Cabo de s .. Roque. Uns navios fal-
tos de agua e de mantimentos, por seu proprio arbítrio, 

, foram parar ás Antilhas; outros buscaram com os doen-
tes e feridos refrigerio no Maranhão, e algum houve em 
que a guarnição succumbiu.- O grande almirante e ge-
neralíssimo conde da Torre só com um bergantim que 
montava dez peças se atreveu, fazendo-se ao largo, are-
fugiar-se á Bahia; onde" já se achava em fins ele abril, 
quando ahi se apresentou de novo o inimigo com a sua 
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esquadra, levando tropas de desembarque, como vere-
mos. Outros naYios mais com tropas poderam ainda 
entrar na Bahia , e depois d'ahi passaram á Europa. 

Com toda a razão, pois, não só Mauricio de Nassau 
eantou a rictoria, como foi ella perpetuada em uma me-
dalha, em qué ainda hoje se lê em hollandez a seguinte 
modesta inscripção: «Deus abateu o orgulho do inimigo 
aos 12,.13, H c i 7 de janeiro.» '1 

Os navios dà desbaratada esquadra de soccorro que 
traziam ainda tropas de desembarque, conseguiram lan-
çai-as em terra no porl.o elos ~fouros, que fica na para-
gem em que a nossa cos ta começa a tomar ele um modo 
mais pronunciado para !oeste. Esse desembarque porém 
parece ter provindo mais elas necessidades que as mes-
mas tropas sofl"riam nos navios, por ventura ele agua e 
mantimentos, que ele nenhum proposito de ernprehenrler 
com elles vantajosamente qualquer ataque. Eram umas 
mil e tresentas praças; e á sua frente se achou, por for-
tuna, para as commandar, o aclivo e destemido pernam-
bucano Luiz Barbalho, tendo ás s~as ordens, entre 
outros valentes· otliciaes, a Franci ~co Barreto, poucos 
annos depois por duas vezes vencedor nos Guararapes. 

Bem sabía Luiz Barbalho qual era a missão que a 
Providencia lbe reservava, ' depois de tn.o grandes desas-
tres, no retiro em que o h a viam deixado com tantos 
dos seus compatriotas. Permanecer ahi defendendo esse 
posto, era-lhe impossirel. Em poucos dias perece!'iam 
todos por falta de alimentos. Não lhe restava pois mais 
recurso que retirar-se por, !erra á Bahia, cl'ali mais ele 

1 Godo. sloeg's Yijands hoogmoed den i2, 13, -14 en -17 januarij :1640. 
(Netscher p. I :12.) 
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quatrocentas leguas, abrindo-se o passo a ferro e fogo 1 

entre os inimigos, e resolveu pól-o em prática. Com 
valor e constancia se arrostou a essa retirada compa~ 
ravel á dos d(/z mil gregos, ao regressar da Persia; sendo 
porém para sen1ir que o Xenofontc pemambucano nos 
não deixasse, como o a1henieilse, a núração elos ser· 
viços que en1ão lhe deveu a patria. Sabemos comludo 
que, no decurso d'essa jornada, tere mui1os rec.ontros e 
pelejas, primeiro logo no Rio Grande, imestindo cem 
soldados e tapuias que es1avam de emboscada, e dos 
quaes fiearam mortos trin1a, sendo os mais postos em 
fugida; depois no assalto elo engenho de Goyana, em que 
foram mortos mais de quatrocentos 2, com o sargen1o-
mór Piccard e o capitão Lochman, recolhendo-se os mais 
n uma casa forte, contra a qual pelejou du'rante tres 
horas; seguindo-se outras refregas até o Rio ele S. Fran~ 
cisco, com as tropas que Nassau, apenas tere dolorosa~ 
mente noticia do desastre ela Goyana, procurou reunir 
onde poude. Para isso fe3 desembàrcar aa esquadra, 
com o capitão Jacob Alarei, mil e duzentos homens, 
en1 r e soldados e marinheiros; ordenou aos majores 
Mansfeld e Hoogstraten que fossem para S. Lourenço, 
ao capitão Hous que levantasse gente na Moribeca, a 
Koen que fosse a Serinbaem, ao capitão Eins que ele 
Iguaraçú se lhes nnisse, com a sua companhia.- O com-
mandante das guardas Tourlon chegou a fazer, com às 
suas tropas, clezesete leguas, em doze horas, mas não 
podendo alcançar a·Barbalho, que se havia rnet1ido ao 

t • V i a rn qu e si b i ferro in Y e n i r e • diz Barlreus. 
1 Cem so ldados de linha (g r cgar ius orclinis cenlurr1) _ 

confessa Barlrous. 
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mato, con!enlou~se de fazer ma·t::li , sem dar quartel, aos 
eslropiados que prendia. 

Segundo enconlramos em várias patentes de premias 
e recompensas concedid os aos que acompanharam a 
Barbalho n'es1a prodigiosa jornada , os oulros reconlros 
tireram lagar ·em Serínhaem, no engenho do Salgado 1, 
nas Al agoas, alé.m el e mais duas acçõcs «a peilo desco-
berto· ~ nos campos de Unháú. » Em 8 de maio já pal'-
ticipava Nassau que o mesmo Luiz Bar t alho, com todas · 
as· tropas que reuníra, h<nia consegui'do passar ao sul 
do Rio de S. Francisco; ac rescenlando que. na marcha 
havi a, como era natural , soffrido fomes, sêdes e miseria; 
sendo acossado de pÚio pelas lropas hollandezas, que 
n'essa persegui ção haviam perdi do, a:lém dos dois offi-
ciaes já mencionados, mais outros tres, e haYi am apri-
sionado , aos nossos, onze oiliciaes e poucos soldados; 
porque em geral a. csles não se clava quarlel 2

• Bar'Lalbo 
tinha nas Alagoas feito incendiar os cl oís unicos enge-
nhos que ainda ahi permaneciam em pé. 

1 O engenho que se conhecia co rn o nomr ·do Sa lgado• fi ca ra no di s· 
tricto da Ipojuca , pertencera a Cosme Dias da Fonscc;], que d'ali se retira,•a 
antrs ; e ]) av ia sido ince ndiado p ~l os irmãos Ta horda em fin s de 1 6~6 . 

2 Que a tropa hollancl cza não üava quartel aos soltlados estropiados 
de Barhalho, o conflr rrlL' ll , em urn offi cio, o propri o Nassa u. Com l'll e 
andou d'csta vez pouco de acconlo Bn rlmus q u~ ml o c!J rgou a dizer o 
contrario: • Barbalio it.er capcssens mg1·os et sequi impotcs, rluTm neces· 
sital'is a c mil1tim /cge trucidar i tjussit, ne capti á nostris . . . . • 

Que eram os bollanclezes os algozes oconfirma o Padre Vien·a do 
segui nte modo: ' Agora n'es ta jornada. últi ma e milagrosa, onde se n üo 
dw quartel, .o nwm1o foi ser fer id o qu e morto, deixa ndl) os ami gos ~os 
ami gos, e os irm<ios aos irrn ;1os, por 111 ais n;1o poderem, fi ca nd o os mise· 
rav cis feridos n'essés matos, n'essas es tr~ d as, sem cura, sc rn rerneclio, 
sem companhia, pm·a serem mortos a sangue frio e eruelrnentc despe-
daçados dos alfanges bollandezes, pelo rei, pela pa tria, pela honra. pela 
reli gião, pela fé. • (Vi eira Sermões, tomo 8.", 11ag. 403'.) 
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Temos por mais que provavel que em sna retirada 
fosse Barbalho aggregando a si os differentes destaca-
mentos quel ás ordens _de Henrique Diasl André Vidal, 
D. Antonio Camarão e João Lopes Barbalhol se acha~ 
ram disseminados por toda a extensão do ter.ritorio domi-
nado pelo inimigo. 

A gente que desembarcára com Henrique Dias havia 
sido encontraqal á borda de um mato, pelo capitão das 
guardas de Nassau Carlos Tourlon , que com setecentos 
homens fóra buscai-a, c lhe fizera um grande número 
de prisioneiros, ficando no campo oitenta e sete mortos, 
e constando que havia sido ferido o proprio Henrique 
Dias. 

Quanto a Vida.l sabemos que na Parahiba angariára 
aos senhores d'engenl1o, a fim de que tivessem prepa-
rado farinhas e mais alimentos 1 para quando chegasse 
a esquadra, e que então se alçasserp contra os domi-
nadores, e que conseguira hostilisar a muitos proprie-
tarios, queimando engeflhos e cannaviaes; pelo que 

1 • ..• Morabalur per iu temporis in Pnefectura Paraybensi Andreas 
Vidalius centurio, qui anté semestre huc é Sanctorum Portu missus. 
cum litteris aLI Molnrum dominas, clàm eos Implebat'seclitiouum studi'is; 
ut adventante Classe arma caperent,.in liberta tem se prislinam.sub Rege 
suo vindicarent, Belgarum se imperiis expedirent, in Classis potentis· 
sirnre aclyentum farinas r.olligerent. Non abnuebant complures, diversis· 
que incitamentis corrupta ficl e, clandestinis colloquis deterrirnum quem· 
que et novarum rerum gtudiosos in partes SLWS perlrahebat. Cum in 
conspeclu esset Classis, promlis et aliis seditionum .rnin istris, Vidalius 
accensis mólendinis aliquot. et cannaruru slruibus, hoc agebat, ut. terre· 
factos subi tis ignibus Belgas à littore vocaret, arcendis privatorum dam-
nis, vacuumque iilud et imhelle classi ostentaret.' .. . . , Vicl alius cujus 
pauló ante mernini, h o mo a u cl a x, r.alli.clus et prout animum inten· 

.. disset, pravus aut inclustrius, in Paraibre terri s populalionibus incen-
diisque grassatus, lllaximis clarnnjs affiixerat Lusitanorum molas, agros· 
que cannis passirh saccha.1eis consilos. , (BARLiEUS.) 
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Nassau resolvêra pór a sua cabeça a preço, offerecendo 
por ella dois mil florins, ao que respondêra Vidal com 
editaes_ em que promettia seis mil' cruzàdos «pela ca-
beça de João Mauricio, conde de Nassau 1• » Este último 
chegou a acreditar e a partiéipar 2 que Vidal havia sido 
feito prisioneiro; porém o seu panegyrista, escrevendo 
annos depois, contenta-se em affirmar 3 .que o mesmo 
Nassau offerecêra sobre isso premias aos soldados. 

Do Camarão sabernos que se achava ás margens do 
Una; com os seus guerreiros, quando ao aproximar-
se-lhe o coronel Koen, com mil soldados, se retirou 
mui a iempo pelos matos e sertões, evitando combate, 
segundo lhe fóra recommendado. 

João Lopes BarbalÍ1o havia sido primeiro encon-
trado pelo capitão Tack, com duas companhias de ati-
radores, em um desfiladeiro da Ipojuca. Ahi resistíra 
por meia hora deixando alguns mortos, e cáusando aos 
hollandezes a perda çle oito mortos e dezeseis feridos, 
conseguira ·retirar-se para o sertão de S. Lourenço. 
Havendo porén1 ido a perseguil-o o major Mansfeldt, 
logo á primeira carga se retirou com a sua gente para 
o mato, atirando esta fóra até as armas e támbores, para 
se escapar melhor. O proprio João Barbalho chegou a 
perder o chapéu, em cuja copa levava não só muit~s car-
tas dos moradores~ que assim ficaram compromettidos, 
como as ins1rucções que lhe dera seu tio e as que trou-

I Calado, Valor. Luc. pag. H7 • 
. 2 André F i cl a l escreve elle (pronunciando provavelmente á al· 

lemã o V). C. de 28 el e fevereiro. 
3 • In ejusclem Vidalii et MagalheilJsi prredatorum capitn, prremiis 

ingentibus exciti fum·e circumquaquc prrosid iarii. . · 
16 

• 
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xera para o Camarão; á qual c~rcumstancia devemos o 
ter tido d'ellas conhecimento; pois que, havendo sido en-
viada~ á Hollanda, ahi foram archivadas e conservadas 
até o presente. 

Cumpre-nos acrescentar que entre essas cartas, perM 
didas na fuga por Lopes Barbalho, havia algumas c~ntra 

·o Camarão, a quem Nassau i julgou opportuno eQvial..:as, 
a ver se lhe abalava com isso a lealdade. Não sabemos 
se foi n'esta ou em outra occasião que o mencionado 
major Mansfeldt, perseguindo a nossa gente, foi encon-
trando pelo caminho um grande número de emboroaes, 
que estavam cheios de assu~ar, á falta da farinha, e que 
botavam fóra os que se re~iravam para melhor poderem 
correr. 

Não contente porém Nassau com o destroço da 
armada do conde da Torre e com a perseguição elas 
tropas do Camarão, Henrique Dias e Éarbalho, vendo-se 
favorecido por um reforço da E9-ropa ele vinte e oito 
barcos de guerra, com dois mil e qninhenios homens, 
assentou de mandar prosegnir em toda· a sorte de hos-
tilidades contra os portos do sul, e principalmente con-
tra a Bahia, já que, com as forças de que dispunha, não 
julgou prudente segnir a opinião elos do Conselho de 
acommettel-a de novo. 

Em p_rimeiro logar tinha feito partir para o rio de 
S. Francisco 2 com oito navios, levando seteeenlos sol-

1 Assim o escreve o proprio Nassau, e o confirma o seu panegyrista 
Barlreus: • Inter li tterãs Barbalionis interceptas erant quibus in dubium 
adducebatur ejus fides ... . quas ... ipsi transmisit Nassovius. • 

2 Portus Franciscus diz Barlreus, erro que fez o traductor al-
lemão escrever (pag. 536): •Porto de los Francezes ocler den 
also genanten Haven ele~· H·anzosen. • 
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dados e duzentos indios, o almirante Cornelio Jol (perna 
de pau) \ a ver se ainda ahi encontrava em sua mar-
cha a divisão do Barbalho, ou pelo menos alguns restos 
d'ella.; parece porém que já chegou tarde. 

Pouoo depois ~ez partir para a Bahia o viée-almi-
rante. Lichthardt com os restantes· vinte navios, levando 
comsigo dois · mil e quinhentos homens de tropas, ás 
ordens do coronel Carlos Tourlon, com instrucções de· 
ahi levar tudo a ferro e fogo, em represalia das que o 
conde da Torre havia dado ao Camarão, e que Nassau 2 

vira de seus olhos. 
Lichtbardt se apresentou na Bahia em fins 3 de 

abril; e foram sem conto qs destroços e mortes que 
causou na ilha de Itaparica '• e no Reconcavb, dos quaes 
o proprio inimigo fez alarde : só engenhos foram quei-
mados vinte e sete 5• A propria cidade da Bahia esteve 
ameaçada, e talvez não deixaria de ser atacada e tomada, 
se mui a tempo ahi não chega Luiz Barbalho, com os 
seus cançados mil e duzentos homens, vindos prodi..: 
giosamente pelos sertões desde o porto do Tomo, no 
Rio Grande do Norte. Ao mesmo tempo chegou ordem a 
Lichthardt para regressar com a esquadra a Pernam-
buco, a fim de ir com Jol a outra cliligencia das bandas 

1 I-Ioutebeen. 
2 • ••• • alsoo zyluyden hct quartier gehrocken ende belast hadden 

allemael te ve.rmoorden waervan ick di originale St;hriftelycke ordre 
v;m den Generael hebbe becomen etc., (C. de Nassau de 8 de maio.) 

· 3 A 28, segundo Nassau (C. de H de setembJ;o de 1.6q,O) ; porém o 
conde ela Torre (C. do Lo @.e junho de f6q,O) diz que no di a 25 se mos· 
trára ella em Itaparica, e que a 26 manclára um barco parlamentario 
que não fóra recebido. . 

4 Tap es iqua se lê erradamente em Barlreus. 
5 C. de Nassau de :1:1 de setembro de i6iJ,O. 
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da ilha de Cuba, para onde proseguiu no mez de julho; 
e onde não foi por certo mui afortunada, mas cujos 
pormenores nos não importam relatar. 

A essa esquadra se r~uniram alguns dos navios que 
tinham ido ao. Rio de S. Francisco, ficando outros ás 
ordens do coronel Koen, que foi mandado, com mais 
tresentos homens, invadir para as bandas· do Rio Real; 
o que elle executou destruindo quanto poude, sem que 
lhe podes$em oppor resistencia as forças ahi deixadas 
por Barbalho ás ordens do capitão Magalhães e do Ca-
marão. Foram porém estas refórçadas por João Lopes 
Barbalho • e depois pelas do general D. Francisco de 
Mourà 2 e pelas do proprio mestre de campo Luiz Bar-
balho, que investiu no mesmo Rio Real contra os hol-
landezes, causando-llws grandes perdas. Os noss-os pro-
seguiram victoriosos, já no tempo. de Montalvão, até a 
capital de Sergipe, onde foi o mestre de campo D. João 
de Sousa desalojar os hollandezes ahi fortificados 3 ; 

sendo talvez então que caiu prisioneiro o major van den 
Brande, que ao depois, como coronel, morreu nos Gua-
rarapes. 

Koen se viu pois obrigado a partir·, com os navios 
que comsigo tinha, no dia i de outubro, e passou ás 
aguas da Bahia, informado, por uns pescadores que 

. tomou, como sería imprudente entrar, ou conservar-se 
por ali, resolveu acommetter a Camamú, que invadiu 
e incendiou, no dia i 7, seguindo viagem depois de ter 

1 C. do conde da Torre de 20 de junho de i640. 
2 Mello, li, i52. 
3 Uma d'estas victorias teve Jogar no dia i de agosto. Veja·se Mello,. 

I, 1.4:3. 
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feito aguada. Dirigiu"-se ao Espírito Santo, e logo ahi se 
apoderou (no dia 27) de quatrocentas e cincoenta e uma 
caixas de assucar. 

A guamição e alguns habitantes haviam-se reco-
lhido ao castello, situado em um alto; e Koen julgando-o 
mais accessivel, resolveu atacal-o com quatrocentos ho-
mens, no dia seguinte; porém, manobrando bem cinco 
pequenos canhões que n'elle havia, os defensores rechas-
saram rigorosamente o inimigo, que ahi teve sessenta 
soldados morto" e oitenta feridos, entrando n'este nú-
rnel'O o major Hous, ao depois derrotado nas Tabocas, 
feito prisioneiro na Casa Forte, e morto na primeira 
batalha dos Guararapes. 

Depois de 'tent.a!' incendiar 9- povoação sem o con-
seguir, por serem as casas de pedra e cal, Koen .se fez 
ao mar no dia 13 de novembro (dia em que se viu no 
Brazil u·m notavel eélipse do sol), e para seu maior cas-
tigo deu d'ahi a pouco o escorbuto a bordo, e tiveram 
que recolher-se. 

No emtanto havia chegado á Bahia, feito «vice-rei 
e capitão general de mar e terra, empreza e restauração 
do Brazil » o Ma.rquez de Montalvão D. Jorge Masca-
renhas, e tomára posse em '5 de junho. Havia-o no-
meado a Córte apenas informada dos primeiros revezes 
sofl'ridos pelo conde da Torre, a fim de proseguir .na 
idéa de oppor ao prestigio do chefe hollanclez óutro chefe 
de prestigio e alta cathegoria. Só porém aos 22 de julho 
( 1640) é que veiu a ser assignado pelo rei o decreto 
desautorando completamente o mesmo conde da Torre, 
privando-o do titulo, das commendas luc~ativas e cargos 
que disfructava, e mandan_do-o preso para a .Torre de 
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S. Julião, úa barra elo Tejo; onde permanec·eu mui pouco 
tempo, por occorrer, logo depois de abi entrar, a res-
1au~aç.ão do Lo de dezembro; e haver o mesmo conde 
tido oocasiào ele prestar a esta o serviço de fazer com 

· que se. rendesse o commanclante da mesma Torre, não 
obstante ser castelhano f. 

Do lado dos hollandezes eram por esse tempo os 
conselheiros ~ dit~ectores Mathias van Keulen e Jo. Gü-
selingh rendidos por I-Iendr. Hamel e Dirck Kodd van 
der Burgh, e Adrian van Bullestrale. 

Entre os effeitos lamentaveis, produzidos no Brazil 
pelos revezes ela desastrada frota do conde da Torre, 
devemos ainda mencionar dois; a saber: o novo alento 
e ensoberbecirnento que elles foram dar ·aos índios ini-
migos, e o pretexto a Nassau para expulsar do terri- . 
tüt'io conquistado a maior parle dos frades, que ainda 
n'elle residiam. [ns tres l'nil inclios, com suas famílias, 
entrando no número o Janduy 2, desceram até o Rio 
Grande, Goyana e Ilamaracá, a refm·çar as fileiras elos 
já arregimentados por Nassau, sob o mando do coronel 
Guilherme Doncker. Quanto aos frades,' Nassau allegou 
que elles se haviam pronuQciaclo, auxiliando os ela frota, 
senão sempre com mantimentos, pelo menos com infor-
mações. Assim pois, fez reunir os benedictinos, car-
melitas e franciscanos, em número ele sessenta 3, na · 
ilha de ltamarad, c os embarcou a todos púa as An-

1 Fr. Ant. Seyner, Histo\·ia d e i Jevantami c nto de 
Portugal, ZaragGza,_1 641l, pag. 96 e 97. 

~ J o h a n n e s de W y, escreve Barlreus. 
3 , Numero sexaginta, ob clandestina cum hoste consil ia, etc.• (Bar-

lreus) .-Veja lambem Calado pag. 5L 
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tilhas, o que não deixou de causar muita sensação no 
povo. 

Nassau não tardou em reconhecer o mau effeito que 
produzira essa resolução; pois ás justas queixas · dos 
moradores de nada poderem emprehender por falta de 
segurança individual, e com receios continuados das 
invasões dos campa n h i s tas \'indos da Bahia, se 
aggregava agora o não terem número sufficiente de 
ministros para a celebração do culto divino. Tratou pois 
de acud ir ao primeiro mal, induzindo aos poucos eccle-
siasticos que haviam ficado a fazerem-lhe uma repre-
sentação, pedindo-ll!e que usasse para com os prisio-
neiros a maior tolerancia .e moderação. Deferiu Nassau, 
dizendo que quando o go\'erno ela ~ahia ordenasse que 
os campanhistas se retira~sem e não fossem incendiar 
os cannaviaes e os engenhos, elle resolveria favoravel-
mente. Pediram os ecclesiasticos licença para mandarem 
com essa resolução um corneta á Bahia; e sendo isso 
concedido por Nassau, foi a mencionada clausula aceita 
por Montalvão. D'esta fórma se havia insensivelmente 
chegado a entabolar uma tregua, que se tratava de for-
malisaJ', e n v i ando-~e refens de· parte a parte, conforme 
tôi exigido por Monta! vão. Foram escolhidos para refens, 

·por Nassau o tenente coronel Henderson e o major Day 1
, 

e por Montalvão o já mestre de campo Martim Ferreira 
e o sargento-mór Pedro Arenas. 

Ao dar Nassau conta d'este arranjo aos Estados Ge-
raes, em carta de i O de janeiro de i 641., data já esta 
carta, não da ilha de Santo Antonio ou Antonio Vaz, 

r Day já estava no Becife em 1631, segundo resulta do Diario de • 
.Bichshoffer. 
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mas sim da Cidade Mat1ricia (Mauritzstad), nome 
este que os conselheiros políticos e a camara haviam 
deliberado que passasse a ter, de então _ em diante, a 
cidade· actualmente cbamada do Reei fc. 

E nessas negociações de úeguas provisorias, prece-
didas de trocas de rcfens e de prisioneiros, se achavam 
tendo sido aplanadas todas as clifficuldades pelo espírito 
conciliador de Montalvão e do conselheiro Dirk Kodd 
vàn der Burgb, que a isso fôra á Bahia, quando veiu 
inopinadamente surprehenclel-os, em fevereiro cl'esse 
mesmo anno ele 1641, a noticia ela revolução que se 
efJectuara em Lisboa no 1. 0 ele dezembro de 1640, e 
communicára, como chamma electrica, a todo p reino; 
em ''irtuclc da qual ficava acclamaclo rei, eom o titulo 
de D. João IV, o Duque de Bragança, descendente dos 
reis avoeógos portuguezes e successor legitimo do afor-
tunado Manuel, por sua a\'Ó a senhora D. Catbarina, 
neta d'esse rei em cujo reinado o Brazil se patenteára 
ao mundo civillsado. 

Ao receber a noticia, por uma caravela entrada ná 
Bahia no dia 15 de fevereiro, o vice-rei procedeu com a 
maior circumspecçã.o e p1•udencia. Mandou pôl-a incom-
municavel; e esmerou-se em tomar providencias para 
que se fizesse pacificamente a transformação que devia 
operar-se. Como faziam parte ela guarnição umas seis-
centas praças de tropas hcspanholas e napolitanas1 tratou 
antes de tudo ele mandar que sómente estivessem em 
armas as demais. Ordenou a seu filho D. Fernando que 
com o seu terço occupasse o teáeiro ela companhia e a. 
João Mendes de Vasconcellos, que estava de guarda, que 

· com oi.ltras tropas fosse postar-se na praça do palacio. 
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Apoiado po1· estes p1·eparativos, mandou p~uco a 
pouco chamar o bispo, o capitão general de artilberia 
D. Franciséo de Moura, os mestres de campo, o ouvidor 
geral, o provedor mór ela fazenda e os prelados das reli-
giões; e fazendo entrar um por um no seu gabinete, lhe · 
lia em particular a carta regia que recebêra; e logo o 
fazia passar a outra sala, a esperar ah i, sem commu-
nicar com os que ainda não o haviam visto.-Depois 
de ter seguro o voto de todos, os reuniu ahi mesmo em 
conselho pleno; no qual se voton que se p1·ocedesse 
immediatamenle á acclamação do novo rei 1 ; partindo 
desde logo todos d'ahi para a sé, a assistir ao compe-
tente Te Deu m de acção de graç.as . 

Para felicitar o rei acclamado e dar conta do occor-
rido, ordenou desde logo Montalvão que, no dia 26, 
partisse o seu filho D. Fernando, indo em sua compa-
nhia os dois illustres jesuítas escriptores Simão deVas-
concellos e Antonio Vieira. 

A acclamação Je D. João IV fez-se com felicidade 
analoga . por toda a ·extensão do Brazil, não submettido 
aos hollandezes. No Rio de Janeiro parece haver hesitado 
Salvador Corrêa 2, mas viu-se obrigado pelos jesuítas a 
proclamai-a. Em S. Paulo seguiu o povo com igual 
bom senso, graças, segundo a tradição, á abnegação de 
Amador Bueno. 

O grande acontecimento da restauração de Portugal 
promettia fazer mudar a situação do Brazil. A guerm 
dos hollandezes lhe prÓviera ele ser parte da Hespanha; 

1 R e s t a u r a ç ã o d e P o r t u g a I p r o d i g i o s a , por Gre-
go rio d'Aimeida; parte li, cap. 14, foi. 129 \'. e seg. 

2 Fr. Antonio Seyner, H i s t~ r i a citada, pag. 46. 

.. 

· ' 
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e a Portugal e á Hollanda interessava o alliarem-se para 
guerrear o inimigo commum.-Levado po1· estes instin-
ctos, escreveu Mon1alvão a Nassau em 2 de março uma 
att.enciosa carta dizendo-lhe qqe esperava começaria 
entre Po~tugal e os Estados Geraes « aquella paz e união 
com q·ue sempre se trataram.» 

Respondeu Nassau mui cor1czmente no dia i 2, 
abundando no interesse que tinha pela paz entre a sua 
nação e a portugueza, dando os parabens, e acrescen-
tando que, pela sua parte, ia ajudar a festejar a nova; 
e que além elos seus delegados, que partiriam, mandava 
onze prisioneiros que ali tinha. · 

Aqui daremos os textos elas mencionadas cartas, taes 
como foram impressas n'esse mesmo armo cÍn Lisboa 1 : 

«Chegou uma caravela ele Lisboa com aviso que no 
Reino de Portugal ficava jurado e reconhecido por ver-
d;tdeiro Rei e Senhor cl'elle el Rei D. João IV, Duque que 
foi ele Bragança, neto da serenissima Senhora Dona Ca-
tharina, filha do Infante D. Duarte,· a quem tocava o 
direito do Reyno por morte clel Rei D. Henrique o Car:. 
deal, seu tio, tomando Deus por instl'llmento para res-

. tituir a Sua Magestade á posse d'este seu Reino, a aflic-
ção, que os vassallos tem clelle padecido da sem-justiça 
da tirania, com que eram governados por alguns minis-
tros ; e accudindo Deus ao remedio para most1·ar que 
vinha de sua mão, da oppressão tirou o poder, dispondo 
ele tal maneira o effeito d'.esta obra, que em todo o 
Reino não houve differença ele vontade, nem contradic-

1 Igualmente foram então publicadas em Amsterdam, traduzidas em 
hollandez, em um folheto com o titulo de 'C o p y e n v a n d r i e 
M i s si v e n ,' etc.; trocando-se o nome de Montalvão em Montuval. 
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ção alguma; e havendo n'elle treze fortalezas, compre-
sídio castelhano, todos se entregaram sem violencia, nem 
golpe de espada; e d'esla suavidade, e de outros mais 
·efiicazes testimunhos se presume ·bem que o intento foi · 
grande poder de Deus, que em nada acha resistencia, 
com que nos fica justa confiança, que ha de ser segúndo 
coqtinua seu favor, conservando a Sua Magestade feliz- . 
mente em seu Imperio, e em sua descendencia; e este 
Heino em sua liberdade, n'aquella antiga paz com que 
sempre se conserYon com os Príncipes da Europa, a 
que Sna Magestade já tinha mandado emooixadores, e· 
principalmente · a Hollanda, França, Inglaterra e Cata-· 
]unha. 

«Pareceu-me que devia dar a V. E. esta nova, e 
representar-lhe que entre as razões e causas de estima, 
que devo considerar n'este successo, respeito particular-
mente a esperança de que este Reyno ·e os Illustrissimos 
Estados da Hollanda tenham aquella paz e união com 
que sempre se trataram, correspondendo-se com tão 
1:eciprocos beneficios, e com tão util commercio, como 
n.os podemos lembrar todos os que ouvimos as felici-
dades dos tempos passados; em que eu terei dobrado 
interesse, podendo mostrar melhor a correspondencia 
das obrigações em que V. E. me tem posto, e quão ver-
dadeiros são os propositos que tenho de .o servir em 
tudo o que se offerecer em os tempos, e ·eu podér pre-
tender as oécasiões ; e se d'esta presente resulta alguma 
cousa, que V. E. queira mandar-me, em tudo o que 
tiver logar me achará V. E. disposto ao servir como 
devo a quem Deus guarde, etc.» 

P.S:-«Com este aYiso mãdo João Lopez, que he 
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cabo desse barco em que v.ay, simasc V. Excellencia 
de mo mãdar logo para que traga nouas de V. Excel-
lencia, porque agora as desejo com mais r~zão. • 

·«o Marquez de Montalvão. ~' 

"A resposta de Nassau foi a que passamos a trans-
crever : 

<<Dou a V. E. os parabens da nova, que me man-
dou, e quanto posso lh'a ajudo a festejar com particu-
lares desejos de que Sua Magestade el Rei D. João o IV 
de Portugal·permaneça por felices seculos em sua des-
cendencia na possessão do Reyoo, a que Deus nosso 
Senhor foi S(:lrvido restituil-o n'estes nossos tempos, li-
vrando ao Reyno da tirania que padecia, _e tornando-o 
á soa antiga liberdade e senhorio natural. 

«Com tanto desejo esperava a certeza d'esta nova, 
por me haver chegado aviso, cousa de um mez, aqui por 
carta que tive de Inglaterra, passando ali a ultima náo 
vinda de Hollanda para este porto, que lhe afirmo a 
V. E. me sinto mui seu devedor pela vontade, e favor 
com que me quiz certificar. D'ella .me ~asce o mesmo 
conhecimento que a V. E. de haver sido 'des tino exe-
cutado do poder divino, o qual devemos esperar, que 
com taes princípios não haja de faltar nos meios da paz 
entre aquelle Reino, e os Príncipes da Europa, em cuja 
esperança me acho tam interessado, que lhe não concedo 
a V. E. vantagem alguma, por Portuguez, n'este desejo: 
e n'elles espero desempenhar-me da ·muita parte dos 
que a correspondencia de V. E. tem levantado em meu . . amrno para seu serv~ço. 

a Os delegados d'esta nossa pa1·te, que vão a tratar 
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das conveniencias da guerra, estavam aviados, e o estão 
para partir: sup.po?to que. no Reino vejo mudança, me 
parece que Qão' deve essa alterar alguma cousa, antes 
dispor mais suavidade nos meios das conveniencias da 
guerra; pelo que não tratei de emendar o estilo, e nos-
sas proposições, ainda que no methodo pareçam a V. E. 
diversas ou cfissonantes da jurisdição, que hoje corre 
n'essa Bahia na qual o conserve Deus felices armos, e 
a V. E. com tam nobilíssimos progressos, e augmento, 
como sua illustre pessoa merece. Mauricia i 2 de Março 
de 164L » 

Seguia-se este P. S. posto por Nassau de seu pro-
prio punho: ... 

«Mando a V. E. n'este barcà nove marinheiros e 
dois passageiros portuguezes que aqui tenho prisionei-
ros; porque entendo que n'isso dou gosto a V. E. Esti- · 
marei haver outras occasiões de seu serviço em que 
possa dar-lho, como desejo, cuja pessoa Deus guarde 
muitos annos. Mauricio, Conde de Nassau. » ' 



.. 
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Da acclamacão de D. João IV á restaumcão . . 

do 111aranhão e 1"efi1"ada de Nassau 

. 
E deposto Montalvão- Juntp. de governo -EmbaiXador portuguez na Haya 

-Consequente suspensão-Falta N;ssau aleivosamente a ella-Manda 
occupar Sergip·e, Loanda e ilha de S. Thomé-Protestos dos nossos-
Carta de Montalvão a Nassau - Tratado de treguas-Rara estipulaQão 
quanto ao Brazil - Él occupado o Maranhão - Morte de Bento Maciel 
- Chega a hora das represalias - Plano para restaurar-se Pernambuco 
e o Maranhão--Juizo ácerca de Fernandes Vieira--ServiQOS superiores 
de Vidal, dirigindo a conjuração-Porque se não realisa em Pernam-
buco e é levada a effeito no Maranhão- Vantagens dos nossos, nos 
primeiros recontros - Pa'ssam a sitiar a cidade- Soccorro vindo do 
Pará - Recebe tambem reforgos o inimigo e emprehende uma sortida 
-Morre heroicamente Ant onio Moniz - Succede-lhe A. TeiXeira de 
Mello - Levanta o sitio-Derrota a Evers em Moruaby - Passa a AI-
cantara - Recebe novos soccorros - Aproxima-se do canal do Mosquito 
- Volve á ilha - Embarca-se o inimigo - Vidal é nomeado governador 
pelo rei - Miseria do donatario de Tapuitapera contra Teixeira de 
Mello - Retira-se Nassau para a Europa - Triumvirato no Recife. 

As ordens para se effectuar. na Bahia a aclamação 
ele D. João IV foram acompanhadas de outras, confia-
elas pessoalmCJÚe ao jesuita Francisco de Vilhena, pro-
videnciando no caso de que o vice-rei do Estado se 
mostrasse contrário a ella. Effeetuada porém sem novi-
dade a mesma acclamação, parecia natural que se con-
siderassem essas ordens nullas e sem valor. 

NãO o entendeu porém assim o jesuita. Haviam já 
partido para Portugat os emissarios encarregados de 
cumprimentar o novo soberano da parte do -vice-1:ei e 
do povo, quando Vilhe~a, por ventura em virtude de 
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algum despeito ou resentimento ·por ambição de dom{ .. 
nio maUograda, resolveu-se a exbibir em camara essas 
ordens. Em obediencia a ellás, o governador foi logo 
deposto e preso e enviado a Lisboa; sendo proclamada 
em seu logar uma Junta de Governo, composta do bispo, 
de Lui.z Hatbalho e de LouJ·enço de Brito Corrêa, que 
estava servindo de provedor mór. 

Nas mãos d'este t.riumvirato se achava o governo 
geral do Estado) quando chegou á Bahia a noiicia ele 
que havia .sido recebido !)a Haya. como embaixador de 
Portugal Tristão de Mendonça Furtado, e que fi cava 
negociando pazes e até uma alliança offensi vo-defen~ 
siva i com os Estados Geraes. 

A simples recepção do embaixador era um acto PU" 
blic.o, em vit·tude do qual por direito de gentes, .entre 
os dois Estados, as hostilidades se devjam considerar 
pelo menos suspensas. Porém os dois governos qnize~ 
ram a este respeito deixar um ao outro bem manifestos 
0s seus intentos. Os Estados Geraes ordenaram, em 13 
d~ fevereiro de 1641, que os portuguezes fossem con-
siderados como amigos; e por sua parte Portugal cor~ 
respondeu immediatamente a essa declaração, p01: meio 
da carta regia de 20 de março, dispo'nclo outro tanto 
com respeito aos hollanclezes. 

Para fixar melhor, durante a suspensão das hos· 
tilidades, os direitos de ambas as partes, resolveu o 

1 Na nota de Furtado eX.hiLida, em 1.2 de abril, propoz elle um tra-
tado de paz e alliança mediante: 1.• Uma indemnisação pela parte do 
Brazil occuQacla pelos hollandêzes; 2.• cornmercio franco com Porlu• 
gaJ, 'como d'antes; 3.• foi'necel· a Hollanda uma esquadra e officiaes 
para o exercito portuguez. -
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goYemo provisorio que desde logo passasse ao Recife o 
tenente-coronel Pedro Corrêa 1 da Gama, acompanhado 
do licenciado Simão Alvares de la Penha, restituindo 
desde logo uns trinta prisioneiros, ficando ainda na Ba-
hia presos os p1ajores van der Brande e Garstman. Ao 
mesmo tempo levou Pedro Corrêa da Gama autorisação 
para poder mandar ;·ecolher todos os guerri lheiros e 
campa.nhistas que não deixavam de infestar o territorio 
ele Pernambuco; sendo que, ainda em maio, o Cama-
rão se achava no Hio de S. Francisco, e em abril ha~ 
viam pelos ditos 'eampanhistas sido queimados tres en-
genho·s; e até urn grande . número ele carros, estes na 
propria Varzea elo Recife. Aclrpitticla a suspensão das 
hostilidades, não tardou a apresentar·se no Recife, mu-
nido elo competente salvo-conclucto que recebêra, o_ te~ 
nent.e Paulo da Cunha So~lto Maior, que pouco antes 
havia offereciclo dois mil cruzados pela cabeça de Nas-
sau, em represalia da offerta ele quinhentos florins ·que, 
este chefe fizera . pela cl'elle Paulo da Cunha 2

• Para se 
entenderem com os mencionados emissarios da Bahia 
ácerca dos direitos ele cada qual durante a suspensão 
das hostilidades, nomeou Nassau os conselheiros Theo-
doro Coclcl van der Borch e 'Nunin Olfers, dando-lhes 
por interprete o secretario do Conselho Abraham Tap-
per, com recommendarão ele redigirem em la1.im quanto 
se pactuasse. A Paulo ela Cunha, antes ele seguir para 
a Bahia, convidou á· sua meza, pratic.ando com desen::. 
fado ácerca das amc;:Jças que se haviam mutuamente 
feito, quando inimigos. 

1 Em Barlmus lê-se cnadamell te Core r a. 
2 Calado, pag. 11 G . . 

• J7 
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Quem di1·ia, em presença d'este proceder de Nas-
sau, das expressões da sua carta a Montalvão, ela no-
breza de seu sangue, e dos seus precedentes, que elle 
obrava com duplicidade, e que necessi-tava da suspen-
são das hostilidades para, com fé punica, abuzar d'ella! 
Entretanto o facto passou-se, e não nos e hoje possivcl 
duvidar d' elle, quando é cynicamente confessado pelo 
proprio Nassau, em carta aos Estados Geraes do L" de 
junho de f 641 . Escreve o dito chefe que, antes de re-
ceber as ordens (de 28 de março) que lhe mahdav::1: a 
Assembléa dos XIX, prevendo que a revolução de Por-
tugal deveria necessariamente conduzir ás pazes, e apro-
veitando-se do que pactuára e ela retirada dos nossos 
guerrilheiros das frontei1~as, havia elle disposto que elas 
forças até ahi destinadas a fazer-lhes frente, passassem, 
umas a occupar Sergipe, e se embarcassem oúti·as con-
tra Loanda; justificando esta última ordem com ~ van-
tagem de ter, para os engenhos de Pernambuco, escra-
vos mais baratos. 

Em presença da proptia confissão de Nassau, não 
podemos pór em dúvida este facto da sua vida que . 
nada o honra, e que veiu a fazer diminuir em nós o 
respeito e quasi estima que tínhamos por esse chefe. 
'inimigo. A historia, mestra da vida e conselheira elos 
povos e príncipes 1,10 porvir, não pode deixar de repro-
var tão feio proceder que veiu a ~ar motivo para justas 
I:epresalias. . 

Foi pois por ordem espontanea de Nassau, abu-
sando dos ajustes para a. rnulua cessação das hostilida-
des, e antes ele receber sobre iss.o, segundo elle pro-
prio diz, as suggeslões que não tardaram a chegar-lhe 

' 
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da Hollanda, que o commandan le das trol)as no Rio de · 
S. Francisco, Andreas, aux iliado de um reforço, que o 

· '111esmo Nassau lbe mandou em qnatro barcos t, passou 
a tomar aos nossos o terri to rio de Sergipe até o Rio-
Beal, fazendo ahi entrincheiramentos. E foi igualmente 
por deliberação de Nassau que se preparou a expedi-
ção contra Angola, ás ordens do almirante Cornelio Jol, 
o Perna de Páo, assegurando-se mentirosamente aos 
nossos commissarios que viam partir a frota, qu~ ella. 
.era destinada a i1· atacar, nas Indias occidenlaes, o ini-
migo commum. 

Sergipe foi logo occupada, não haYcndo ahi tropas 
para apresentar resis1cncia. 

Outro tanto succedeu a Loanda, c ilha ele S. Tbomé. 
Partiu Jol elo Recife aos ao de maio, e no dia 25 ele 
agosto, com perda apenas de trcs moi·tos e oito feridos, 
.se assenhoreou d'aquelb cidade, e no dia i i 2 de outua 
bro seguinte conseguiu igualmente tomar a povoação 3 

da ilha de S. Tbomé, onde n'esta occasião deixou o 
mesmo Jol a viela, atacado elas carnciradas ela tena ~. 
Outro tanto succeclia a varias dos seus oflieiaes e a mais 
de duzentos inclios de tresentos que ]erára do Brazil. 

Apenas inteirado o governado!' da Bahia da occu~ 
pação de Sergipe c depois ela ele Loancla, mandou or-
dr.ns, para representar c protestar em Pcroambuco con-

I CalaLlo p~g. U 7. 
2 Dczeseis diz Nieul10IJ'. 
~ oUrbcrn cui Pav~os;;c IIOIIien etc.,• Lliz Barlreus, ignorando a si·. 

gn iticação da palavra. . 
4 S. Thomé não tardou muito a libertar-se graças a urna força que 

em dois navios ás ordens de Lourenço Peres; partiu de Lisboa em julho 
de 16it,2. 
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tra ellas, ao licenciado Simão Alvares de la Penha 1; 

mas Nassau eximiu-se de lhe dar nenhuma resposta . 
por escripto 2 ; allegando de palavra, quanto a Loanda; 
não estar Angola na sua j urisdicção 3, o que não era 
verdade. A noticia d'essas aleivosas occmpações, feitas 
pelos · hollandezes, haviam tambem em todo Portugal 
causado a maior consternação,, e foi ordem para contra 
ellas protestar na Hollanda o embaixador portuguez. 
Entretanto o marquez ele Montalvão, que, depois de 
chegar á côrte, fôra pelo rei premiado, chamando-o aos 
seus conselhos, reconhecendo que Nassau melhor que 
ninguem podia desenredar, querendo, estas últimas com-
plicações, resolvêra dirigir-lhe, mui habilmeute, em i 2 
de março de i 64 2, uma carla 1

' em que o pretendia 
angariar com offerlas para que se mostrasse favoravel 
aos portuguezes. Eis o teor cl'essa carta: 

«lll.mo Ex.mo Sr. Estou tão penhorado do proce-
dimento tido por V. E. para comigo, quando eu me 
achava de vice-rei do Brazil, que não posso consentit· 
que esta caravella passe diante do Recife, sem que ahi 
toque, para informar a V. E. que cheguei a Lisboa de 
perfeita ·saude, e que S. Magestade q. D. G. se dignou 
conceder-me o favor e l)en~volencia, a que meus titu-
las e seáiços podiam apenas dar-me direito , empre-
gando-me na administração de assumptos importantes 
do seu serviço, como ;:t das rendas da Corôa, equipo e 
~rganisação do exercito, e govemo das conquistas, com 

1 B'enha se lê ern B<u·lreus. 
2 Calado pa g. H8 e H9. 
3 Barlreus. 
4 Recebida por Nassau em 2ií de abril. 
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entrada no governo e conselho d'estado. Mas a maior 
honra , que me fez S. Magestade foi a de ter feito o 
Príncipe, meu Amo, coronel, e a mim tenente da no-
breza do Reino. 

«Como sei que V. E. terá satisfação de saber que 
estou cl'este modo no serviço de S. M., me aprouve 
part:cipar-lh'o, pensando que será isso do agrado de 
V. E., a quem asseguro que, se tivesse occasião de po-
der-lhe fazer algum ser·viço, V. E. poderá estar persua-
dido que a isso me prestaria com fervor e o mais vivo 
prazer. 

• Por esta occasião devo inteirar a V. E. da mâ.goa 
que S. M. , como todo este Reino, experimentou ao sa-
ber que no momento em que, por cauzas urgentíssi-
mas, Portugal se esforçava por estabelecer de novo a 
ant iga amizade com os illustres senhores Estados Ge-
raes da Hollanda, c quando era tão necessario que as 
armadas d'estes dois paizcs e as de França se reunis-
sem para ajudar a proteger e manter o reino de Portu-
gal, -que n'csse momento, digo, se lhe tomasse uma 
de suas possessões. Persuado-me que V. E. nenhuma 
parte teria em um acto qne tanto tem escandalisado o 
mundo, e não clqvído que considerará como um dever 
o empregar todos os esfol'ços para levar os senhores 
Estados G~raes a reparar· promptamente esse acto ,in-
justo e iníquo commelticlo cont.ra Portugal. 

«Sua Magestac\c nutre por V. E. , posso assegurar-
lho, a mais profunda estima; e o seu mais vivo dezejo 
seria encarregai-o em grande parte do comrnando ele 
seus exercitas; e já S. M. ia occupar-se d'esta negocia-
ção, quando se recebeu a notícia da expédição ernpre-
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hendida contra Angola pelo tenen le-coron_el Hencler~on. 
V. E. terá a bondade ele me f:lzer saber se lhe seria 
ugrada vel que cn désse seguimento a este~ negocio, que 
em meu entender é da maior imporlancia, tanto para · 
V. E., como para os que hou\'essem de servir ás sQas 
ordens. 

"Portugal possue um for! e exercito bem organisa-
do, nossas praças clí!R fronteiras estão con"enientcmente 
aprovisionadas ele sufficienles guarnições, e estou pondo 
a marinha no melhor pé. 

«Eis quanto se me offerecc a communicar a V. E.: 
e hoje, que a paz. cslá assignacla por dez annos, rogo a 
V. E. que escreva ao coronel Henderson que arranje 
este assnmpto ele modo que sejamos obrigados a não 
leva1· ú execnç~w o que já se tinba começado a fazer em 
parti cu lar. 

«Espero lambem . que em tudo quanto respeite ao 
Brazil, V. E. obrará ele modo que faça sentir os effei-
tos elo credito de que gosa, ele modo que S. M. e o 
Reino todo lbe devam ainda maiores obrigações. Deus 
gu~rde a V. E. muitos anoos 1., 

Em abono da verdade cumpre acrescentar que Nas-
sau não se deixou seduzir. Enviou lealmente cópia d'esta 
carta aos Estados Geraes ; c com tanta maior razão 
quando, ao recebei-a, não era só Loanda que por seu 
influxo se havia perdido,_ mas tambem já o' Maranhão. 
Corrêra porém que ele Lisboa se lhe havia otTerecido 
pam eaptal-o o marquezado de Villa. Real. 

A mandar occupar o Maranhão se havia Nassan 
decidido, de accordo com outras novas ordens da Hol-

l Bnrlreus reproduz em latim pouco fielmente es l:a carta. 
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landa, ao experimentar com quanta faeilidade e vanta-
gem, :i sombra da boa fé dos nossos, lhe era dado fazer 
a guerra, e depois de haver recebido o texto do tratado 
que em i 2 J'e junho (i 641) fóra assignado na Haya, 
estipulando a cessação das hostilidades por dez annos; 
as quaes (pelo arl. 8. n) q nas I erras e mares pertencen-
tes ao distrieto da jurisdicção concedida pelos Senhores 
das Ordens Geraes á Companhia da In dia Occidental) 
(isto é no Brnzil e na Africa) só. deveriam começar a 
contar em cada logar desde que al~i fosse apresentada 
a r a ti fi caç.ão do tratado. D'este modo, tão mal con-
cebido foi o mesmo tratado, e . tal . demora houve da 
parte de Portugal em ratificai-o, que mais justificada 
vciu a ficar a conquista do Maranhão, emprehendida 
depois de receber-se o teor d'elle, que a de Sergipe e 
de Loanda, effectuadas antes d'elle ser conhecido. A 
expedição contra o Maranhão partiu do Recife no dia 
30 de outubro, e ehegov ao seu destino a 25 de no-

. vembro, data em que ainda em nenhuma paragem do 
Br·azil podia haver noticia ela ratificação, que por parte 

·de Portugal, só foi assignada aos 18 do mesmo mez de 
novembro. 

O tratado constaYa ele trinta e· cinco artigos. ~elo 
34.0 foram reciprocamente aclmit.Liclos os consules nos 
portos de uma e outra naÇão. O 26·." estipulou a liber-
dade religiosa. Pelo 2 i. o foi reconhecido, ao governo 
hollandez, o domínio adquirido pela conquista; assim 
como_ pelo 22. o o foi, aos subditos hollandezes, o direito 
ás propriedades é engenhos de que estavam de posse. O 

· artigo i 7. o estipulava que nenh~m subdito portuguez 
poderia fretar nem comprar navio, para a nayegação do 
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Brazil, que não fosse hollandez. Finalmenl.e rarios ar-
tigos tratavam da India-Oriental, e outros eram relati-
vos a uma frota de vinte navios com que a Hollanda 
devia desde logo ·soccorrer Portugal 1

• 

Occupemo- nos porém elo Maranhão. A esquadra. 
destinada a assel)horear-se elo porto e ela cidade com-' 
punha-se de treze n;l.vios ele guerra, tres bergantins e 
outros· ires ba1·cos ·menores. Era d'ella vice-almirante o 
conhecido Lichthardt, e ia por chefe da tropa, que con-
sistia de uns mil soldados, o coronel Koen; tu elo subor-
dinado ao conscl!Jeiro politico 2 Pedro Bas. Fundearam 
primeiro Lodos no Preá, aquem do Maranhão, e d'ahi 
mandaram explorar o que se passaYa, para seguirem 
com mais confiança. 

Aos 25 de no\'em bro se apresentou a esquadra, 
sem bandeira, diante elo porlo. Fo1:am de !erra dispa-
rados pr·imei ro alguns tiros de polvora secca. Porém nãô 
sendo iç,ada ainda nenhuma insígn ia, e continuando os 
barcos a aproximar-se do ancoradoum, começou o forte 
da cidade a disparar com bala, e logo se travou o fogo 
ele part~ a parte; mas os navios passaram avante, ha-
vendo unicatr:ente perdido dois honJens, e foram fun-
dear para a banda ele dentro da ponta do Desterro, onde 
a terra faz volta para o Portinha, que Gca além da 
cidade 3 . 

. 1 EITecliv~mente os. mandaram ao Teju sob o almirante Aclrian 
Gissels.- Veja-se o folheto ·Copia da ca rta• etc. Lisboa, por Jorge 
Rodrigues, 16ld. 

2 Berreclo entendeu provavelmente mal es te titulo quanuo tr·áta 
(§. 780) de um Pedro por antonomasia (!) Politico. 

3 Comparando os planos e desenho"s feitos então pelos hollandezes 
com a cidade actual, vê-se que a povoação n'aquelle tempo se e~ ten-
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O governador Bento Maciel Parente, na presença 
. de um ataque tã-o es tranho como por elle inesperado, 

encarregou ao provedor mÓI' Ignacio do Hego BarTeto 
que, e91 companhia Jo jesuíta Lopo ·do Coulo, fosse 
avis tar-se com. o con1mandantc da esquadra. Quando · 
porém estes dois cmissarios chegaram a bordo, foi-lhes 
dito que o chefe se achava em túra, com a força, que 
já ahi. se formav·a, para marchar contra a cidade. Diri-
giram-se pois para a paragem elo desembarque, e, ao 
que se lhes ap resentou como chefe drsseram, de parte 
do governador, haverem ·ali sido rec~bicla s ordens regias 
annuncianclo as treguas celebradas na Haya havia mais 
de cinco mezes. Bem conheceria o chefe inimigo o tra-
tado, e o direito ás hostilidades que lhes clava o artigo 8.0 

cl'elle, se ali não houresse chegado ainda a notícia da c 

ratificaç.ao, como bem presumia. Pediu pois para ver· 
essas ordens; c com a maior boa fé sahiu o governador 
da fortaleza, levando-as na mão; pensando que, com 
isso, ia poupar muito sangue, e cumprir os seus deve-
res como leal cavalhei ro e bom christão. Examinou o 
chefe ini migo as taes ordens, e desde logo se tranquilli-
sou, ao ver que ainda n'ellas se não fallava da ratifica-
ção, a qual, como ora sabemos, apenas havia sido as-
signada por Portugal na semana anter·ior. Duvidou, ao 

dia quasi até. o mesmo Portinha, exist indo já com muitas casas, as 
ruas do Giz, da Palma e Formosa até a Rua do Caminho Grande, que 
seguia ainda para fóra com algumas casas e povoação, do lado es-
querdo, nas ruas da Cruz e S. João; hem en tend ido que muitas das 
casas eram ainda cubertas de pindoba .. 

Além do forte de S. Luiz havia duas baterias nos pontaes ela ou-
tra banda elo Anil e mais uma na saliencia que fica entre as extre-
nJas das ruas Direita e de Santa·Anna. 
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que parece, Maciel Parente, pouco ao corrente das fór-
mas diplomaticas, de seus argumentos, e resistindo-se . 
a acreditar que o governo da metropole havia andado 
com pouca previsão e bastante negligencia. Viu-se po-
rém obrigado a cecle1· ao número das forças descmbar-
cadas, mediante uns simulacros de cpncessões, que lhe 
foram feitas, de que as hostilidades não proseguiriam; 
em quanto cada um dos che fes passava a pedir ordens 
á sua respectiva metropole; lavrando-se d'isso um ter-
mo, que foi assignado pelo governador e l)ot· Lichtharclt 
e pelo clireclot· Ba~. Os hollaüdezes entraram logo no 
forte e na cidade, e arriando as bandeiras, içaram as 
suas; e no dia seguinte foram apresentar ao governador 
para assignar um nora termo, rasgando o anteriqr, que 
diziam estava menos bem redigido. 

O velho Bento Maciel foi logo embarcado, e condu-
zido para o Rio-Grande; donde, preso, o levavam por 
terra até o Rrcife, quando falleceu, antes de chegar á 
Goyana \ A guarnição que havia na praça, apenas de 
cento·e trinta soldados, foi embarcada, dizendo-se a to-
dos que para a ilha da Madeira; mas partiram em uns 
barcos tão máos que deram graças a Deus quando se 
viram chegados, uns i ilha de S. Cbristovam das Anti-
lhas, e outros (uns quarenta), com o capitão Pedro Ma-
ciel, ás aguas do Pará, levados por um barco, a qrie se 
passaram no mar, pelo máo estado do em que iam. 

Apoderaram-se os hollandezes, não só da artilheria 
dos fortes, que consistia em cincoenta e cinco canhões, 
e juntamente de muitas munições, como de quanto ha-
via pertencente ao fisco e de toda a riqueza das igrejas. 

t Calado, pag. 1 i8. 
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Existiam enlão, no districto da cidade, cinco enge- · 
nhos e 'tres engenhocas, que todos forneciam por anno 
umas seiscentas caixas de assucar. O conquistador mul-
tou aos moradores no valor cte umas seis mil arrobas, 
valor que foi sem -demora pago. Em cada um dos en-
genhos mandou p6r guardas, convertendo os donos d'el-
les em verdadeiros feitores seus. 

O provedor n1ór ~stere retido em custodia até ser 
embarcado para a Hollanda; onde, em 2 de agosto de 
i 642, aprcser.Jtou ao embaixador extraordi.nario de Por-
tugal Francisco de Andrade Leitão uma certidão, cuja 
cópia temos pres·ente, de cujas informaçõe~ se serviria 
o dito embaixador para a nota 1 que, em i3 ele maio, 
dirigiu aos Estados Gemes reclamando contra esta nova 
violencia. 

As tres aldeias da ilha, bem como os moradores de 
Tapuitapera (Alcantara), prestaram homenagem ao ven-
cedor. 

Apenas constaram na Hollanda as noticias da occu-
pação do Maranhão, apre~sarain -se os Estados a enviar 
ordens ás suas autoridades no Brazil, em datas de 22 
'de fevereiro e i 5 ele março (i 64 2), para que cump~is
sem e fizessem cumprir á risca o tratado de treguas. 

Era porém chegada para os nossos a hora das re-
presalias. Os hollandezes, fiados na validade do paétua--
do, em virtude das ratificações, iam dormir · o mesmo 
lethargo da confiança em que os nossos haviam jazido, 
fiados na honra-de Nassau; e da mesma sorte que elles • tinham abusado da boa fé, iam ser victimas da sua con-

1 Dada á luz n'esse mesmo anno em Lisboa no folh eto ·Discurso 
poli ti co• ele. 
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·fiança n'ella. A elles, que haviam ensinado o caminho, 
cabe toda a responsabilidade. E graças a Deus: porque 
a não haverem procedido tão mal, por ventura o norte 
do Brazil sería, senão ainda colonia d'elles, como Bata- · 
via, pelo menos mui provavelmente de nacionalidade 
differente da do sul. Ainda assim, tão amortecido se 
achava o espírito público, ou tã.o pequenos eram os re- · 
cursos que tinham os povos submettidos para sacudir o 
jugo, que foi necessario ajudai-os das capitanias visi-
nhas. 

Os primeiros planos para se levar isso a cabo em 
Pemambuco, pelos esforços dos seus proprios habitan-
tes, . haviam tido Ioga r antes de ser occupado o Mara-
nhão, e até já antes das entrevistas de t.regnas entre 
Nassau e Montalvão. Se não foi André Vida! o autor 
da idéa, desde que .no tempo do conde ela Torre che-
gou, com um punhado de homens, quasi a dominar em 

. toda a capitania da Parahib'a e a ameaçar e aterrori-
zar as visinhas, elle veiu depois a patrocinar de tal 
fórma a .mesma idéa que podemos dizer que a perfi-
~hou, que a fez familiar na Bahia~ e veiu a ser, por as-. 
sim dizer, a alma do plano que foi poslo em execu-
ção, depois de abraçado pelo goyernador Antonio Telles, 
que tudo sacrificou para esse fim, e a quem talvez al-
gum dia Pernambuco honrará com uma estat.ua. Em 
todo o caso não ha a menor dúvida que não foi João 
Fernandes Vieira o autor da idéa da restauração de 
Pernambuco com apparencia de espontanea, como se 
chegou a acreditar, em virtude das asserções dos seus 
dois aduladores Fr. Manuel Calado e Fr. Rafael de Je-
sus. É o proprio Vieira quem declara, em uma notícia 
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que dirigiu ao Dr. Feliciano Dourado, que elle entrára na 
sublevação, fallado para isso não só por Martim Ferreira 
e Simão Alvares ~e la Penha, e por André Vida!, que 
todos lhe mostravam _ por es!~ ripto á segurança de que 
tal sublevaç.ão sería do agrado do governo, mas até por 
um frade bento por nome Fr. Ignacio, que lhe trouxera: 
verbalmente sobre isso os avisos d'elrei D. João IV, e 
que por tal serviço foi eleito bispo de Angola. Trans-
creveremos as proprias palavras do mesmo João Fer-
nandes Vieira, que dizem assim: · 

«'Quem me trouxe vocalmente os avisos de S. M. 
_ foi um frade de S. Bento, por nome Fr. Ignacio, eleito 

bispo de Angola por esle serviço: foi o mestre de campo 
Martim Ferreira e Simão Alvares de la Penha que n'a-
(]Uelle tempo estavam ria Bahia, e vieram disfarçados 
em embaixadores ao Recife, onde me falaram: e tam-
hem n'outra occasião veiu o governador André Vidal de 
Negreiros a trazer-me o mesmo aviso em companhia do 
frade benlo. 

cc Todos esles traziam por escriplo, c m'o. mostra-
vam ; mas com ordem que os tornassem a recolher, por 
não serem achados; que assim caminha. E nos escri-
ptorios e secretarias de S. M. devem estar muitos papeis, 
que por elles se conhecerá o referido .... E quem dislo 
dera certa noti cia era o Sr. Antonio Telles da Silva, por 
euja via corriam os secretos d'este negoéio , de que lam-
bem o pode dar o Sr. Salvador Correa de Sá f:l Bena-

. vides, a cujo effeito veiu na jornada do Galeão.,, 
Em Viela! obravam ( eomo diz o grande panegyrisla 

de Vieira Fr. Manuel Calado) não só os impulsos do 
patriotismo, como ta.mbem os da religião. Nos· districtos 
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de seu domínio iam os hollandezes, de dia em dial redu-
zindo as igrejas catbolicas, e creando em seu logar pro-
testantes. No Recife e Mauricia tinham, além dos tres 
prégadores hollandezes Nicolas Vogel , Peter Ongens e 
Peter Grib, mais um quarto Jodoeus Astett, qne algu-

. mas vezes acompanhava as expedições c veiu a ser preso 
no rio ·de S. Francisco, todos obedientes ás regras do 
synodo de Dort.; e além d'isso um inglez, Samuel Ba-
chelor, e um francez Joa.cb. Solaer. Em Itamaracá era 
m~nistro e prégador Johan Offringo; na Parahiba 1-Jen-
drik Harman; no Rio Grande Jo. Theod. Polhcim; 
além de mais seis igrejas protestantes estabelecidas no 
sul ela capitania no Cabo, Santo Antonio, Ser inhaem, 
Porto Calvo e Penedo, algumas elas quaes es tavam sem 
sacerdotes depois da partida de Nassau. 

A preferencia com que os nossos procuravam captar 
·a João Fernandes Vieira não tinha outra origem mais 
que o ser elle, ele todos os r!Joraelores ele Pernambuco, 
o que gosava de mais favor en tre os dominadores, c um 
Jos que ah i, em seu nome e elo seu commiHente Jacob 
Stachower, mais fundos manejava. Por outro lado pa-
recia Vieira ele caracter bastante bazoflo e mui accessi-
vel aos estimulas ela ambição; ele modo que não foi di-
fiei! angariai-o, por meio de promessas de vir a recebet· 
postos c commendas lucrat ivas, e de ficar, juntmpentc 
com os filhos que viesse a ter, engrandecido c rico -1. 

Não sp,be'mos se já ent~w se estipulou que sería desde 
logo feito mestre de campo, c qne concluicla a restau-
-ração sería elevado, como foi, a governador e capitão 
general; · porém o que ternos por certo é que o mesmo 

1 ·Pension et promcsscs de !c faire granel• etc. Moreau pag. !19, 
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Vieira exigiu, para ·tomar parte no movimento, ser d'elle 
o primeiro caudilho, com preferencia a todos os outros 
moradores, e ficar autorisado a declarar quites os que 
devi~m aos hollandezes, em cujo nümero, segundo es-
tes 1, eritrava com uma avultada quantia ellc proprio 
Vieira. Em todo caso Vieira assegurou que a promessa 
d'es ta quitação fóra uma das que mais obrigára aos 
moradores a tornar as armas, e contra elle proprio de-
poz Diogo Lopes Leile, em 30 de junho, aos hollande-
zes que muitos dos seus patrícios diziam que Vieira 
mere<;ia as galés; pois • não tinha tido com a revolução 
outro intento senão Je libertar-se elas muitas dividas á . ' 

companhia 2
• ». Ouçamos lu do quanto a este respeito é 

por elle reYelado, na supra mencionada noticia ao Dr. Fe-
liciano Do mau o: 

((A Magestade que está em gloria, por secmlos avi-
sos, me mandou <1ue fizesse a guerra aos hollandezes, 
para com a occa8ião de eu a fazer, obrigar aos flamen-
gos a alguma connivencia; ou por via elas armas serem 
restauradas estas capitanias de Pernambuco.... ,· 

• Foi a Magestade que está em glória senido man-
dar que tudo o que eu prometesse em compras ·de pra-
ças que fizesse, c cargos que provesse e titnlos e com-
mendas que déss~, e leltras que passasse, sob sua real 
palavra, o havia por bcn) feito; c qnc todos os esc-ravos 

1 Isto se co!llprova até pelo clnpcnho co n1 que a. tal respe ito procu-
rou o mesmo Vieira justificar-se, não somente na carta que escreveu ao 
Principe regente em 22 de maw de i67-l , como lambem na verba 2!!.' 
de seu testamento, que no ultimo livro reproduzimos. 

2 Alzoo hy dat verraet tot r;m~ ande1· inzir;ht r;estir;ht hat, ais al/een. 
liik, om dat hy de {J7·oote schulden aen de Kompar;nie en koophtiden niet 
betalen J(on. (Nieuho!l' tom. I, p~g. 81.) · 
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que tornassem armas os houvesse por forros, e que po· 
deria mandar enforcar e castigar todos os que impedis~ 
sem a tal facção; e que a todos os moradores que ti~ 

vessem fazenda, e ainda os ecclesiasticos, lhes poder·ia 
:tornar por emprestimo, paea fazer a guerra; e ·que lhes 
pro.mettesse todos os favores necessarios .... E uma das 
cousas com que mais obriguei a tomar as ·armas foi · 
prometter aos moradores todos que os empenhos de de~ 
bitos que tivessem feito com os flamengos lhes não se-
riam pedidos. » 

Sabemos que, no tempo de Nassau, não só amaior 
parte elas vendas se fizeram a .credito e l'mgaveis a lar~ 
gos prazos, mas que a muit.os lavrado'res, pt:ineipal-
mente depois de occuparem os hollanclezes Angola, fo-
ram a!Jonad9s, igualmente a credito, para ser o seu va~ 
Jor indemnisado em assucares, centenares ele escravos; 
e nã.o é de crer que, sendo João Fernandes Vieira um 
dos mais favorecidos'' e com mais creditas, como con~ 
tractador de varios monopolios, fosse elle exceptuado de 
aproveitar d'estes beneficios. Assim aos debitas atraza~ 
dos que poderia ter, pelas compras dos engenhos e mo-
ratorias que lhe haviam sido concedidas para o cum-
primento dos contractos, em consequencia das perdas e 
clamnos, causados pela~ invasões dos campanhistas 
ou guerrilhas, viriam a juntar-se estes noros. Entre· 
tanto, partido Nassau, c levan.do, com os que o acom-
panharam, alguns c_apitaes, c começando os directores 
da Companhia a faltar com soccorTos 'a Pernambuco, 
assentarap-l os do Conselho, para acudir ás necessida-
des da colonia, de exigir dos devedores promptos paga-
mentos. O oinheiro chegou a escassear a· ponto que se 
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não obtinha a menos de tres a quatro por cento ao mez. 
D'ahi procederam muitas falla's nos pagamentos, e d'es-
tas muitas vexações aos moradores, mandadas fazer pe-
los do Conselho; os quaes conhecendo em breve que 
não lhes resultavam d'essas vexações nenhuns bencfi-
cio.s, começaram a lavrar contractos particulare? com 
os moradores, pelos quaes estes se obrigaram a pagar 
a prazos em assucares, etc. 

Por meio d'este expediente, conseguiram elles um 
respim contra as vexaÇões. Logo veio a revolução absol-
vel-os de todo d'essas obrigações, que alguns haYiam 
conlrahido sem dávida já confiando O:'ella. 

Que a abnegação não era, como se tem pretendido 
fazer acreditar, a virtude mais saliente em João Fer-
nandes Vieira, se confirmou logo depois da insurreição 
quando, como dono de muitos canaviaes, se oppoz a 
qne elles fossem incendiados, e ainda melhor no fim da 
guerra, pelo seu pmceder nos governos de Angola e da 
Parahiba l. . 

Os panegyrist.a,s do mesmo Vieira, para exalçar-lhe 
,á importancia, chegam até, em contradicção comsigo 
mesmos, a cleclar al-o de grande família e mui nobre 
por sangue. Assim se11ía: mas nenhum nos diz como ~e 

I Antonio d'Albuquerque, antigo governador da Pa rahiba, escrevia, 
em fevereiro el e 1667, a seu irmão 1\'lathias, que depois de Vieira fôra 
governar a mesma Parahiba. -- , V. M.cê se. aproveitou pouco do tempo 
que governou a Parahiba. . . . Não' succecleu assim a João Fernandes 
Vieira, que logo se empossou elas fazendas elos Branclões e mandou bus· 
car os nossos cobres; ... e a este homem lhe con eu a fortuna com mons· 
truosiclacles; e em Angola grangeou grande cabedal ; se lhe coner a lé o 
fim é um monstro dos nossos tempos. • (Mello, III, 135.) 

Os Branclões a que acima se faz referencia seriam os irmãos Luiz e 
Jorge e sohritü!o Francisco, emi grados da Para!JiLa em :163/k. 

18 
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chamava seu pae; e sómente que o mesmo João Fer-
nandes passãra da Madeira1 sua patria, ao Recife, na 
idade de dez annos: que ahi servira de caixeiro,- sem 
nenhuma paga, e somente péla comida'\ até que, para 
sahir d'essa humilde situação, preferíra, em serviço de 
outro patrão (talvez já Stachower) deixar o Recife. Mo-
reau vae ainda além: diz que elle era liberto ( affr-an c h i), 
para o que não póde fazer dúvida a naturalidade; visto 
que então havia ainda escravatura na ilha da Madeira. 
-Parece que Vieira começou a fazer-se mais conhecido 
e a adquirir no paiz mais relações e creditos, entrando 
em varias confrarias, que, n'aque1les tempos, serviam 
de carta de recommendação, como em nossos dias a 
maçonana. 

Vieira não chegou nunca a ser o conductor da in-
surreição, como depois nunca foi o director da guerra. 
O seu papel restringiu-se antes ao que em linguagem 
vulgar se costuma designar por testa ele ferro. Em 
vista dos factos, quem se nos apresenta como verda-
deiro conductor ela insurreição, e segl)ndo dissemos, 
como verdadeira alma cl'ella, é o parahibano André Vi-
dal; embora a sua muita abnegação e modestia quasi 
o. chegaram a occultar á posteridade; a ponto que não 
poucas resistencias e reacções lemos encontrado para 
levantai-o, prestando culto ao merito e á verdade. V e- • 
jamos esses factos~ ' 

Sabemos, por documentos officiaes, que no dia 23 
de maio de 1642, achando-se Vidal .em Lisboa, e ao 

1 Calado, pag. iV8. Ouvimos que o sr. Felner, em uma memoria que 
leu na Academia, apresenta a filiação de Vieira; mas .não a consegui-
mos ver, por ora.(Veja a nota no fim.) 
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que parece já para regre~sar ao Bra,zil, d'onde tinha vin-
do, o rei D. João lhe fez pessoalmente promessa de lhe 
dar, quando se restaurasse, o governo do Maranhão, 
ainda então sob o dominio hollandez. Era ministro da 
coróa Montalvão, o qual, com a notí~ia de haver sido 
occupado o mesmo Maranhão, devia ter perdido toda a 
esperança de poder contar com Nassau, e haveria já 
reconhecido que não tinha outro remedio senão usar do 
recurso de autorisar as insurreições. Vida!, favorecido 
com a mencionada promessa, feita por ventura na pro-
pria hora da despedida, embarcou-se para o Brazil, 
acompanhando a Antonio Telles da Silva, nomeado para 
succecler no governo geral a Moütal vão, como «capitão ' 
g'eral de mar e terra.» Chegado com este governador á 
Bahia no principio da última quadra elo mez de agosto i 

foi logo Vidal pelo mesmo governador encarregado ele 
passar ao Recife, a prctex lo de entender-se com o conde 
de Nassau aeerca elos assumptos de Angola, a respeito 
dos quaes lhe escrevêra Montalvão; mas com o verda-
deiro intuito de tratar de fomentar ahi a insurreição, 
mostrando secrelamente documentos para prova de como 
os serviços n'ella feitos seriam bem aceitos e recompen-
sados pelo rei, e vindo já autorisaclo, pelo proprio rei, 
para distribuir para esse fim em Pernambuco até seis 
habitos de Cbristo 2, conseguiu Viela! conversar não só 

1 Na Gazeta de Lisboa de julho de 1642 se lê: ·Antonio Telles da 
Sylva (oy a governar o estado elo Brasil.• Parliria pois em principias 
d'esse mez ·ou nos fins de junho. 

Em todo caso deYe Antonio Telles haver partido de Lisboa depois 
de 16 de junho, data do regimento que comsigo levou. 

2 Rei. de Fre,dcrick Flekissen, prisioneiro na Bahia, escripta depois 
de chegar a Holl anda, aos.-6 de fevereiro de 164,6. 
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com João Fernandes Vieira, a quem foi procurar em 
companhia do benedictino fr. Ignacio, mas tambem 
com outros moradores, e de tal modo contava já com a 
revolução no Maranhão (que aliás só rebentou no últi-
mo dia d'esse mez de setembro), que parece ter dado 
d'ella notícia como coisa assentada\ o que não deixou 
de alarmar muito o povo, que faltava de insurreição; 
chegando a acreditar-se que estaYa entre os conjurados 
o proprio commandantc da guarda de Nassau, Carlos 
Tourlon 2, casado com a bella pernambucana D. Anna 
Pae , viuva ele Pedro Corrêa da Silva. 

Cumpre declarar que Nassau nada por então sus-
• ' peitou contra Vida!, ora acompanhado do capitão Ma-

nuel Pacheco d' Aguiar 3• Pelo contrário: qnando chega-
ram, permiLtiu-lhes vender (ao que parece simulada-
mente a João Fernandes Vieira, para prover os que se 
insurreccionassem) os mantimentos que haviam trazido, 
e os deixou 'communicar livremente com os moradorês, 
tanto nacionaes, como hollandezes; - e isto provavel-
mente porque estes dois emissarios ahi iam como em 
correspondencia ele outros dois 4 que do Recife haviam 

I ·Hxc inter adversarum rerum nunlia Pernambucenses domin0s 
tm·havere, et partre securitatis incommoda ostendêre, relaturn fide cert a 
Marngnanos imperia nostra excusisse Lusitanos et Brasilinnos.• (Bar· 
Jrous.) 

2 Calado, pag. 61.- Tourlon deportado para a Hollancla por Nas-
sau ahi morreu; passando a sua viuva a desposar-se em terceiras nu-
pcia com Gisbert de Wilt, membro do Conselho político. 

3 Veremos como, em virtude da muitas hesi tações, Vida] teve que 
ir ao Recife outta vez e tamb~m á Pai·abiba, dois annos depois com Ni-
colào Aranh&, como escrevem Calado e Moreau. 

•I Cr mos que os dois emissarios mandados d'essa vez á Bahia eram 
Manuel Codd e Abraham Taper, que Calado (pag. H~) dá corno idos 
ali em outra occasião. Manuel Codd seria o que ficàra detido tendo pa· 
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antes sido mandados á Bahia para entabolar as treguas. 
Não julgamos impossível que ex istisse o pensamento de 
fazer rebentar no Hccife a insurreição ao mesmo tempo 
que no Maranhão, quando chegou a ser tão público o 
boato de que de propositos subversiros se tratava, que 
Nassan deu d'isso conta para a Hollanda, em 24.· do 
proprio mesmo mez de setembro, em que estalou a re-
volução no Maranhão i. 

Se tal concerto chegou a haver, só ás contempora-
lições de João Fernandes Vieira poderíamos attribuir o 
haver elle falhado. Se não chegou a haver o concerto 
para se levar ávante uma revolução, temos por seguro 
que Vida! poudc obter que os moradores, incluindo Be-
renguel' e Vieira, dirizissem uma car ta ao rei D. João IY, 

ç L' 

pedindo-lhe que os mandasse soccorrer com gente e meios 
para ella, e que esta carta foi levada á Europa pelo fi-
lho de Berenguer; Antonio de Andrada Berenguer.-0 
joven Antonio de Andrada passou a Portugal, acompa-
nhado de J. van North; que denunciou logo tudo para 
a Hollanda c que em Por~ugal haviam feito capitão ao 
dito Andrada; e de tudo isso mandou o Conselho elos XIX 

aviso a Nassau em carta do L" de junho (1642). Assim 
já Nassau na communicação de 24: de setembro, que ci-
tamos, trata d'cssa carta.-Porém Vieira, s:1bendo-o, 

rentes no Recife, segundo consta de uma carta dos do Conselho. Em 
resposta a esta carta é que Antonio Telles daria a Nassau rebaixa no 
tratamento, bem que não provocado como pei1sou Calado, pag. 121. 

1 • Per f i di a m gentis Maragnonensis nu per illustri scelere prodJ-
·dere, qure etiam apud Pernambucens es erupisset, nisi op-
p r essa in h e r b a mal ê cmp ta evanuissent desperatis nihil anceps 
horridum, ut quidvis tentaturi videantur, quo se expediant et nomini-
bus Belgarum et imperio.• (Barlreus.) 
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resolveu tomar a i nicia_ti v a de faiJa·r n'isso, e, no dia i 3 
de dezenib'ro , se apresentou aos do Conselho, declaran-
do-lhes que lhe constava quanto se dizia; e que era certo 
que elle e seu sogro haviam escripto ao rei, mas havia 
sido iHna simples carta de recommendação, em favor do 
cunhado para ser pt:omovido, e que d'essa carta tinha 
até o borrão no seu escriptorio. Jnlgaram os do Conse;. 
lho que era chegada a Ór,casião de smprehender em fla-
grante o delinquentc, e lhe ordenaram que entregasse 
as chaves do escriptorio. e que se considerasse preso, 
em quanto se dava a busca. Vieira ha\ria tido a cautela 
de deixar o borrão da imaginada carta, no sitio que in::. 
clicou, e foi jnlgado innocente, de accordo até com as 
idéas de tolerancia em que já se achava Nassau, que, 
antes de deixar o governo, recommenclava a Companhia 
a maior clescripção ao ouvirem as denuncias contra os 
ricos t. 

Pouco depois, quando Nassau, reconhecendo que não 
poderia suster-se em pé o grande colosso que elle, com 
'lat'lta fortuna, adquirira para a sua patria, preferiu (a fim 
de que esse colosso, mal cimentado não fo~se desabando 
todo em suas proprias mãos) insistir pela demissão e re-
commendou para subst.it uil-o ao conselheiro Drick (Theo-
doro) Codd van der Burgh, o mesmo Vieira não ela vi dou 
associar a sua voz á de Nassau, pedindo tambe_m aos 
E tados GGracs da madrasta-patria hollandeza pelo men-
cionado Codd. E mais tarde, partido Nassau e ficando 
por uccen or, não o mesmo Codd mas uni triumvirato, 

1 A e te facto a Ilude a certidiio dos moradores a favor ele Vieira pas-
ada m 7 ele outubro ele f6g,5.-Veja Calado, pag. 2'1,7, e tambem Nieu-

hon·. 
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ainda Vieira apresentou taes di~eulclades, que por duas 
vezes esteve a insurreição de Pernambuco a ponto de 

· mallograr-se . de todo, como veremos. 
Sabemos que em sessão do Conselho de 16 de fe-

vereiro de i 643 declarou Nassau ter noticia de uma 
· conspiração cujos chefe~ estavam na Varzea, resolven-
do-se porém recolherem-se as guarnições e acautelar-se 
o Recife. · 

Não succedeu assim felizmente no Maranhão. O jugo 
dos oppressores era ahi mais forte, o espírito publico, 
por isso mesmo que esse jugo havia durado menos (ape-
nas dez mezes ), não eslava tão amortecido, e a conspi-
ração teve a fortuna de encontrar á sua frente nobres 
caracteres, como foram os senhores de engenho Antonio 
Monii Barreiros e An'tonio Teixeira de Mello. 

Que essa insurreição no Maranhão foi realisada com 
previo assentimento da Córte, o deduzimos nós; não tanto 
do fac! o ela promessa elo governo d'esse Estado, feita qua-
tro mezes antes a Vida!, e do pensamento que chegou a 
haver, segundo parece, de secundal-a em Pernambuco 
e de se dar ahi d'ella noticia antes de rebentar, como 
principalmente do facto de haver sido soccorrida do Pará t 
de gente e de munições, apenas ahi chegou a noticia elo 
seu rompimento; sendo que as autoridades se não have-
riam atrevido a tomar a responsabilidade de mandar 
taes soccorros, se a esse respeito não houvess~m já rece-
bido ordens. E esta foi tambem a opinião do inimigo; 

I Na Gazeta de Lisboa de julho de 16i2, pag. 3.", se diz como em 
um patacho haviam chegado do Grão-Pará varios moradores •a pedir 
armas e polvora •, os quaes diziam •que não ha por aquellas partes po· 
der que os descomponha. • 

' 
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p.ms Nieuhoff diz mn\ ·expressamente, que a perda 
do Maranhão em i 644 '' para confessar a verdade, 
foi devida á combinação dos portuguezes, ·com os 
habitantes do Grão-Pará e os naturacs da terra.»-
Sigamos porém narrando como se operou essa insur-
reição no Maranhão. 

Haviam ah i os hollandezes imposto aos senhores de 
engenho exacçõcs tão arbitrarias que rnaliâararn não se-
riam ellas cumpridas sem que em cada engenho hou-
vesse ·uma escolta. Estavam porém os soldados d'estas. 
mal armados, mal pagos c alguns até soffrendo de fe-
bres e outras molestias. Facil era obter sobre elles, com 
toda a segurança, uma primeira victoria. Planisaram 
pois os conspiradores um levan tamento geral, e desde 
logo elegeram por chefe a Anlonio Mon iz ~arreiros; pos-
suidor de dois ou Ires dos cinco engenhos da terra e que 
já havia sido antes capitão-mór do mesmo Maranhão a 
pedido de seu pac, do mesmo nome, habitante de Per-
nambuco e que, no governo de Diogo de Mendonça, fura 
feito provedor mór da fazenda, com a condição ele que 
faria construir no Maranhão por sua con !a dois enge-
nhos de, assucar, encargo que elle commette.ra ao dito 
seu filho. Aprazou-se o rompimento, segundo dissemos, 
para á noite de 30 de setembro. N'essa noite foram a 
um tempo surprehenclidas e fei!as prisioneiras ou dego-
ladas as guarnições dos cinco engenhos, c de madrngada 
se foram todos reunir diante do forte do Calvario, do 
ltapicurú, que conseguiram surprehender; aprisionan9o 
o seu commandante, que dormia segundo costumava em 
uma casa fóra do forte, e passando a apoderar-se do 
mesmo f?rte, matando simplesmente algumas sent.inel-

~ 
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·Ias. A uns cincoenta ao todo l ~as guamições dos hol-
landezes foi pelos nossos dado quartel, e n'este _numero 
en~rou o dito commandante do Calvario, Maximiliano 
SchaJe, o seu immediato e um soldado por nome Cor-
nelis hnsen, que foi pelos nossos considerado de toda· 
cm=Jfiança. A Schade somos devedores de uma exposi-
ção 2

, apresentada em Amsterdam em 4, de novembro de 
1'64>4, em que, contando quanto lhe passou, subminis-
tra varias dados que hoje servem á historia. 

A não ter sido tão habilmente combinada e feita de 
surpreza a occupação do forte do Calvario, não se hou-
yera a sua, posse alcançado facilmente. Era situado em 
um cotovelo ou pontal á margem do rio. Sobre o mes-
mo tinha uma fr:ente flanqueada por dois orelhões, que · 
formavam como dois baluartes. Para a banda da terra 
seguia o mesmo forte estreitando e afucinbando, sempre 

- com flanqueamento mutuo, terminando em uma especie 
de revelim; o que constituía tres recintos que os atacan-
tes teriam que tomàr para d'elle se apoderár, se antes 
não fossem soccorridos da cidade, como ~ra natural. 

Os sublevados passaram sem demora á ilha, acom-
mettendo e levando á degola a primeira guarda dos hol-
landezes que n'ella encontraram. Logo foram assentar 
campo a tres leguas da cidade 3, com avançadas junto 

1 Já se vê que muito se enganou o padre José de Moraes quando . 
disse (pag. 1.57 da edição C. Menues) que de todas as guarniç<5es •nem 
um só escapou com vida·. 

2 Um summario d'esta exposição foi impresso .em 1646, no folheto 
•Extract ende Copye•, etc.; porém foi do proprio original que to-
mámos as notas de que aqui nos valemos. 

3 •Entre a Ibacanga (Bacanga) e Garaú, junto do sitio que chamam 
Tayáçú-c.oaratim •, diz o padre José de Moraes, pag. 158. -



/ 

250 LIVRO SETIMO 

do rio Cotim \ certos de que o inimigo não deixaria de · 
vir atacai-os, e de terem d'esta fórma, quando ainda não 
eram mais de duzentos a seu favor, a escolha do sitio 
para a acç.ão ~-Assim succedeu. Moniz foi a tempo avi-
sado de que, no dia seguinte, urna força inimiga, de cento 
e vinte hom~ns, o iria atacar no logar em que se aehava. 
Preferiu pois desde logo lerantar campo, e ir ao encon-
tro do inimigo, armando-lhe junto ao mesmo rio Cotim, 
uma cilada, onde ella fosse men~s esperada. 

Foi o plano tão bem executado que dos bollandezes 
apenas escaparam seis, perecendo todos os mais, e com 
elles o seu commandante 2• 

Com esta victoria, que ministrou aos sublevados ar~ 
mas e munições, animou-se Moniz a ir sitiar a cidade. 
Com a pouca gente que lhe restaYa, limitaram-se os hol-
landezes a gLlarnecú a parte alta da mesma cidade, en-
trincheirando-se nas immediações do actual palacio 3 do 
go verno, e deixando dé fóra varias casas e igrejas, in-
clusivamente o comento do Carmo, que logo occupou 
Moniz, ordenando que outros se postassem em um edi-
ficio 4 n~ canto da rua que vae para Santo Antonio. 

1 Provavelmente no isthmo formado entre as vertentes do rio Co-
tim e as do Rio das Bicas. 

Ha quem pretenda que foi junto ao Outeiro chamado da Cruz, onde 
ainda por memoria ,se conserva uma arvorada. 

2 Segundo Berredo, era este um escocez por nome Sandalirn. Não 
encontramos este nome nos documentos hollandezes, e, em abono da 
verdade, mais nos parece turco (lembrando Saladim) que escoc·ez. 

3 Avança ndo apenas um tanto do lado do beco de João Vai, com-
prehendendo o local onde hoje se acham o paço do bispo e o jardim 
publico, e ficando já de fóra o espaço onde ac tualmente estão as ruas 
da Nazareth e Barbeiros e o Largo do Carmo. 

4 ·De um Antonio Vaz•, diz Moraes: ·De Antonio de Morus• lemos 
em um a copia da participação hollandeza, que vimos. Nã:o seriam' casas 
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Seguiram-se alguns tir.oteios sem nenhuns resulta-
dos até que no dia 3 de janeiro chegaram do Pará, em 
auxilio elos maranhenses, os capitã.cs Pedro da Costa Fa-

. vella, Bento Rodrigues ele Oliveira e Ayres de Sousa Chi-
chorro, em cincoenta e quatro ·canoas, conduzindo cento 
e treze soldados, seiscentos inclios, alguma artilheria e 
poucas munições 1

• A chegada cl'este soccorro fazia honra 
aos do Pará; pois, para enviai-o, se haviam suspendido 
as rivalidades existente~ entre a camara e o capitão Pe-
dro Maciel, apoiado por seu irmão João Velho do Valle, 
capitão do Cabo do Norte. Todos se alojaram no quar-
tel do Carmo, passando o Moniz, com os seus, para o 
outro posto, com avançadas onde hoje estão a igreja dó 
Rosario e o recolhimento da Annunciação. 

No dia de Reis, 6 de janeiro, se arvorava nos nos-
sos parapeitós a bandeira portugueza, trazida pelos do 
Pará, e era sauclada com alguns tiros contra a praça, 
gritando os siLiantes que eram recados que mandava 
o rei ele Portugal. 

Se então. Moniz effectua um assalto, é mais que pro-
vavel que os bollandezes teriam capitulado. Deixou po-
rém passar mais ele uma semana sem nada intentar, 
pensando talvez que pouparia muitas vidas e que os bol-
landezes seriam obrigados a render-se. Porém em logar 
d'isso, viu no dia 15 d'esse mez, receberem elles refor-
ços trazidos em sete barcos, e bastante se arrependeria 
de não haver antes intentado o ataque. Chegavam ele re-
forço (aos hollandezes) trezentos soldados e duzentos in- · 

do proprio Antonio Moniz ? Morus poderia ter sido má leitura-de Mo-
ii.iz. 

1 Olf. de Bas, ele 3! de janeiro de 1643. Berredo, n. 84ií e 8!16.· 
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dios, ao mando do tenente eoronel Henderson 1 que fóra 
ferido no sitio da Bahia, e que d!}pois de haver estado 
na mesma cidade de refens em i 64 i, tinha sido man-
dado á conquista de Loanda, d'onde acabava de regres-
sar. 

Logo no dia seguinte, saiu Henclerson â frente de 
quatrocentos soldados e cento c cincoenta índios 2 contra 
o quartel do Carmo, onde, como vimos, se achavam as 
forças vindas do Pará. Esse posto foi tomado sem grande 
difficuldade, sendo passados á espada todos os que o de-
fendiam. 

~eguiu-se o ataque do outro posto. Ahi se defende-
ram os maranhenses energicamente, de modo ·que obri-

. garam os hollandezes a retirar-se com perda de não pou-
cos mortos e de sessenta a setenta feridos 3• A perda da 
nossa parte foi proporcionalmente mais pequena em nu; 
mero; mas muito maior moralmente porq ué n'esta he-
roica defensa succumbiu o capit.ão-mór Antonio Moniz. 

O mando foi logo -confiado a ontro senhor de enge-
nho respeitavel, Antonio Teixeira de Mello. 

Durante nove dias se mantiveram as duas forças em 
quasi muda expectativa, até que, na noite de 25, os 
nossos resolveram retirar-se. N'essa noite, ordenando o 

t Berredo escreve Anderson; e diz que o reforço era dr. setecentos 
soldados e grande numero de índios. O conde da Ericeira dá tresenlos 
e cincoenta soldados e outros tantos índios. Seguimos o officio de Nas-
sau de 3 de abril de 1643, cou firmado por Barlreus, que diz : •m 11 i ti-
bus trecentis., Brasil ianis biscentum.• 

2 Por tanto quinhentos e cincoenta por todos, e não mil e quatro-
centos. Que tendencia dos nossos escriptores a exaggerarem sempre as 
forças inimigas I 

3 Segundo Bas; o que temos por mais v erosimil que cento e ses· 
senta mor los e duzentos feridos, que dá Be rredo. 
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chefe hollandez que um sargento, com doze soldados e 
dez índios, fosse apoderar-se de um posto dos nÓssos 1 

em chegando a elle, reconhecevam que havia sido aban-
donado, bem como todos os demais. 

N'essa mesma noite · se havia retirado Antonio Tei-
. xeira para d'ali a meia legua, a «uma posição bastante 
forte, alem de um desfiladeiro, tão estreito que não po-
dia passar por elle mais que um homem de cada vez'' . 
Era ás cabeceiras do Cotim, Jogar qnde haviam conse-
guido a primeira victoria. 

No dia 26· mandou ahi o hollandez explorar o ter-
reno cento e cincoenta índios 1 ás ordens do capitão Ja-
cob Evers 2: mas chegados ao desfiladeiro, ahi foram to-
dos acommettidos e mortos. 

Antonio Teixeira ainda se conservou na ilha 3 por 
. e.spaço de tres mezes; durante os quaes, raro era o dia 

em que os hollandezes não tinham que recolher alguns 
mortos ou feridos; e o mais triste para elles era que se 
encontraYam sem medicamentos_. Por fim, escassos de 
munições e de Yiveres, os nossos se viram obrigados a 
passar o Tapuitapera (hoje Alcantara) do outro lado da 
bahia, em princípios de maio. D'ahi partiram para o Pará 
a solicitar munições de guerra os chefes do soccorro que 
de lá viera. Graças a um navio que com ellas chegára 
da Bahia 4 ao Pará, essas provisões não se fizeram es-

I N'este numero de inuios e sE'u fun esto fim está inteirnme'nte de ac-
cordo a parte de Bas com o que dizem os nossos escriptores. 

2 Não João Lucas, como diz o padre José de Moraes. 
3 Em Moruapy, que segundo um mappa antigo era no centro da ilha, · 

junto ás cabeceiras do Tibery. Seria o IIJ esmo sitio em que haviam es-
tado antes. · 

4 S c h ad e, Repres. citada. 
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perar·; e, já eom ellas, não tardou Teixeira de Mello a 
aproximar-se da ilha; collocando-se provavelmente na 
Estiva, junto ao rio do Mosquito, d'onde continuava a in-
quietar o inimigo, por terra e por agua, muito ajudado 
n'estas incursões pela intrepidez de Manuel de Carvalho 
Barreiros, irmão do fallecido capitão-mór. Depois pas-
saram os nossos á ilha, e provavelmente foi d'esta vez 
que se estabeleceram no chamado Arrayal, em frente 
do Itapicurú, d'onde podiam d'esse rio ser facilmente 
soccorridos de niantimentos . 

. A final o inimigo enfadado de tanto sofTrer, vendo 
que não lhe chegavam os soccorros, que pedira mais de 
uma vez, achando-se. com mui poucos recursos de man-
timentos e munições, julgou que devia, em quanto era 
tempo, aproveitar-se dos poucos que Jbe restavam para 
emprehender a viagem de retirada. • 

E, encravando toda a artilheria do forte, part.;u no 
dia 28 de fevereiro de i 644 em dois chavecos velhos, 
que estavam no porto, a desembarcar no Ceará"; d'onde 
seguiram todos por terra até o Rio Grande; ficando no 
mesmo Ceará uma guarnição mui diminuta ás · ordens 
de um chefe Gideon Morritz, que pouco depois foi toda 

1 Não em S. Christovam, como diz Derredo (n.• 9! 7) seguido por Sou-
they (t. 2.• pag. 46). T<ío pouco é certo, segundo affirmao mesmo escriptor 
(n ."' 921 a 923) que a capital do Ceará se entregasse logo. O Ceará foi sim 
destruido em 1644 por uma invasão de barbaros; mas os hollandezes tor· 
naram a occupal·o; a entrega não teve logar, senão a 20 de maio de 1654, 
por ordem dos do Conselho do Hecife, depois de haverem capitulado. Foi 
niandado a tomar conta elo dislricto o capitão Alvaro d' Azevedo Barreto, I e-

. vando ás suas ordens o capitão Manuel da Costa e uma pequena guarni-
ção; e parece que, depois de estar ahi seis rnezes, foi obrigada pela fome 
a regressar a Pernambuco por terra, segundo alguns dados vagos que 
lemos. 

"' 
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víctima de uma invasão dos barbaros revoltados, que 
igualmente arrasaram 'todas as obras feitas nas salinas 
visinhas de Upanema. 

Ao chegar a noticia da restauração á Bahia, Vidal 
escrevia para Lisboa recordando a promessa do rei; o 

. qual, ao receber a sua supplica, lhe mandava passar a 
carta patente de 11 de agosto de i 644, nomeando-o 

· governador e capitão general do Maranhão~ em confor-
midade da promessa que fizera em 23 de maio de 164 2. 

Cumpre-nos dizer que, logo depois que o Maranhão 
foi libertado pelo esforço dos seus bravos habitantes, e 
do dos seus visinhos do Pará, e apenas d'isso teve no-
tiéia o miseravel clonatario ele Tapuitapera, que nenhu-
ma ajuda havia dado aos que assim combatiam por ar-
rancar das mãos dos hollandezes a sua capitania, a estes 
subordinada, em vez de enviar presentes e recompensas 
ao seu libertador Antonio Teixeira de Mello, passou a 
accusal-o ante os tribunaes, fazendo-o responsavel por 
quatro mil cruzados de clamnos e prejuízos, em conse-
quencia ele havêr obrigado os seus colonos aos trabalhos 
da guerra I E o ma:is é que houve em Porlugal um tri-
bunal que (pol' senlença ele 12 ele dezembro ele 1646) 
o conclemnou a realisar semelhante pagamento. E o mi-
seravel donatal'io era nada menos que um desembar-
gador, cujo nome eleve a historia deixar gravado, para 
memoria ·e escarmento. Chamava-se Anlonio Coelbo de 
Carvalho. A doação haYia-lbe sido feita por um irmão, · 
e, a influxo seu, · confi1 mad~ pela corôa. 

Talvez como tenue indemnisação de tanta injustiça, o 
rei depois de restaurado Pernambuco, vendo Antonio Tei-
xeira de Mello reduzido a pobreza lhe fez mercê (por 
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ca:rta do i. o de dezembro de 1654) da capitania do 
Pará 1. • 

. ·Quando a noticia da rendição do Maranhão chegou 
a Pernambuco, achava-se em vespcras de partida o conde 
de Nassau, que, depois de se despedir dos principaes do 
Recife con~ocados para isso no dia 6 de maio, seguiu 
por terra até á Parahiba, e ahi se embarcou p~ra a Eu-
ropa quasi tres mezes depois, a 22 de maio d'esse mes- · 
mo anno de 1644·. Acompanhou-o Gaspar Dias Ferreira 
que depois da revolução de 1645 foi preso na Hollanda, 
e a 17 de agosto de 1'649' conseguiu fugir do carcere, 
deixando escripta uma carta que por esse tempo se pu-
blicou 2• 

O governo da colonia escravisada ficou em mãos de 
tres conselheiros secretos: Henrique Hamel, antigo nego-
ciante de Amsterdam, A. van Bollestrate: outr'ora car-
pinteiro em Midleburgo e Kodd van der Burg, que logo 
se ausentou, ficando em seu Jogar o mesmo Pedro S. Bas, 
antigo ourives, que tanfas extorsões praticára no Mara-
nhão. Era secretario J. van Balbeeck. 

Na Hollanda agitava-se por esse tempo a questão de 
refundir em uma só as duas companhias, oriental e oc-
cidental; a ·pretexlo de que se a·quella tinha grandes lu-
cros ~ porque está lhe aparava os golpes no caminho. 
A final vingou a idéa de se prorogarem os prazos das 
duas companhias separadas, pagando porém a oriental 

·pela concessão um milhão e quinhentos mil florins, som-
ma que servia a descarregar o estado de uma parte da 
que devia á mesma companhia occidental. 

1 Porlnnto não havia fallecido em 1646, como julga Berredo (n:0 929.) 
2 Epist. in carcere, unde erupit scripta-4.0 
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NOJJOS esfo1"ÇOS para 1"estaurar Pernambuco 

e seus 1·esultados 

:Novas tentativas-Volta Vicla.l ao Recife - Avista-se com Viéira e outros 
-Segue á. Parahiba ~ Regressa, combinados novos planos- Avançam 
da Bahia Dias Cardoso e muit os veteranos- Seguem-os Henrique Dias 
e o Camarão, com sinmlados pretextos ~ Compromisso dos conjurados 
-Hesitações -- É descoberta a conjuração- Buscat e prisões- Sae a 
campo a insurreição- Quem a dirige - Marcham contra, Hous e Blaar 
- Bandos - Primeiros acampamentos ~ Alboroto- Monte das Ta bocas 
- Notavel victoria- Principado Brazilico-Vão dois emissarios hol-
l nndezes a Bahia, - Resposta- Hoogstraten - Partem Vidal, Soares e 
Serrão de Pniva a reforçar a insurreição- Proceder censuravel de Snl-
Vador Corrêa, - Serinhaem capitula- Reunem-se o Camarão e Dias em 
Gurjaü a Fernandes Vieira -Morte de Antonio Cavalcnnti- Chegam 
Viclal e Sonres- Capitulam H'ous e Blaar na Casa-Forte- Entrega-se 
o Pontal- Serrão de Pa iva é derrotado em T amandàré e cae prisio-
11airo-Documentos que comprOmettem o rei-Atrocidades no Cunhau 
-Camarão e Dias na Parahiba - Lins em Porto Calvo- Rocha Pitta ' . no Penedo - E soccorrido <lo Rio Real - Mailogra-se um a, taque contra 
Itamnraca- Porque- É morto Fernão Rodrigues de Bulhões - Insur-
reição do Rio Grande - Assassinatos com crueldade- P assam a vin• 
gal-os Vidal e o Camarão - Segue este até os sertões do Ceara. 

O exiLo obtido na restaura ção do Maranhão não po-
dia deixar ele excitar' os brios de André. Vidal para se 
esforçar de novo em conseguir realisar a de Pernambueo 
e Parabiba, por que tanto se havia empenhado. 

Ainda antes de ter conhecimento ela carta patente 
(de H de agosto ele i644), pela qual o rei, em desem-
penho da palavra comprorneltida, o nomeava governa-
dor e capitão general do Maranhão, propoz-se elle pa-
trioticamente a voltar de novo a Pernambuco e ir até á 
Parahiba; afim de alentar os tíbios c de combinar um 

1n 
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plano, por meio do qual se poclessem conseguir resulta-
dos tão favoraveis como os que os maranhenses haviam 
obtido, ao cabo ele dez mezes de lnta. Concebeu e con-
certou para isso um expediente, e o propoz ao gover-
nador Antonio Telles, o qual desde logo o approvou, 
autorisando a Viela! a segoil-o. · 

Tinha este intrepido official na Parahiba, onde nas-
cera, ainda , vivo a seu velho pae: ahi senhor de enge-
nho; e se proponha visital-o, obtendo previamente para 
isso, dos dominadores no Recife, o indispensavel salvo-
conducto. Francisco Vida! era do veneravel anciã.o o 
nome, cujo conhecimento uma piedosa tradição entre os 

. gregos julgava essencial para que o filho conseguisse a 
immortalidade. 

Para' não ir só, resolveu Vida! associar a si -o alferes 
Nicolau Ara_nha, irmão do proprio benedictino Fr. Igna-
cio, que fôra dos primeiros a propôr a João Fernandes 
Vieira que se insurreicionasse. Aranha se devia apre-
sentar no Recife declarando que ia em busca de doas 
irmãs que ali tinha, para as levar á Bahia e as condu-
zir d'ahi a Portugal , onde as queria metter de freiras em 
um convento.-Facilitou o governador a Vida! uma ca-
ravella e muitas provisões e mantimentos, qúe deviam 
no Recife ser vendidos simuladamente a João Fernandes 
Vieira ; afim de constituírem um novo payol ou arma-
zem, do qual desde logo se podessem prov~r os que se 
levantas sem. 

Partiu Vida!, com o dito Aranha, em setembro de 
i 644; e ao chegar ao Recife, obtiveram ambos licença 
para desembarcar; mas não para vende r o que leva-
vam na caravell a, salvo duas pipas de vinho e dois bar-
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ris ele azeite, o que julgaram os do Conselho produziri.a 
o sufficiente para se pagar a querena que necessitava fa-
zer a mesma caravella, a fim de pocler'regress·ar á Bahia. 
Isto resolveram os do Conselho; mas não é impossiYel 
que algum empregad·o subalternol cedendol como ou· 
tras vezes \ a empenhos de Vieiral deixasse desembar-
car, alguma cousa mais. 

Viela! se hospedou na casa do mesmo Vieiral e ahi ~ · 
foi visitado por Antonio Cavalcanti, Amador ele Araujo 
e outros pemambucanos notaveis; e~ conseguindo o sal~ 
vo-conductol se encaminhou por 1erra á Parahiba; e, de~ 
pois ele havet· abi abraçado e beijado a mão ao seu ve-
nerando pae, passou a combinar o plano ela conspi ração 
com Fernão Rodrigues ele Bulhões, Manuel de Queiroz 
Sequeira, Jeronymo Cadenal Lopo Curado Garro e ou-
tros; ficando assentado que, pót' satisfazer· aos desejos e 
exigencias ele João Fernandes Vieiral na P?-rahiba devia 
o movimento rebentar primeiro. 

Ah1es de retirar-se ao Hecife, foi Yiclal examinar o 
es tado ela fortaleza ela Cabedelo, a pmtex.1o de i L' ahi 
cumprimentai· o commandanle Blaeubeeckl que n'essa 
visita o honrou, com uma salva ele tres tiros. 

A o cabo ele dez OLl doze diasl regressou Viclal para 
a Bahia; mas no caminho se aehegou á costal como fl. 
zera dois annos antes, e não longe da Barra Grande dei-
xou escondidas algumas munições que não conseguira 
fazer desembarcar no Recife. 

I Moreau, pag. 4,8. 
2 Cumpre ,declarar que seg'ltimos a Calado, dizenuo qu~ esta visita 

de Vida! tivera Jogar em setembro, como em 1612. Os do. Conselho 
escreveram que ella ti v era Jogar em agos to . 

• 
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. Apenas Vidal regr·essou á Bahia e deu conta ao go-
vernador de quanto ajustára, foram destacados d'abi para 
Pernambuco, por· terra, uns quarenta soldados de linha, 
a todos destros na milícia e capazes de serem officiaes na 
guerra e governar companhias 1, ás ordens do valente e 
activo capitão Antonio Dias Carclozo e dos distinctos ofa 
ficiaes Paulo Velloso e Antonio Gomes Taborda. Em pe-
quenas partidas e por sertões mui desviados, chegou esta 
diminuta força a reunir-se em uma paragem con~ren~ 
cionada ela mata el e páo-brazil, que, a pouca Jistancia 
do Recife, extenclia~se por umas quatro leguas, além elos 
Apipucos, entre os engenhos elo Borralho e Maciape. 
Fernandes Vieira, que fóra rematante do contracto do 
mesmo pio-brazil, se encarregára de occultar e prover 
n'ella de sustento a todos, até o momento opportuno ele 
rebentar a irisurreiç.ão. 

Era já uma pequena escolta, com cujo apoio um ho~ 
rnem um pouco afoito, com o fermento que havia no 
povo, podia bem ter intentado o lançar um primeiro 
grito ele revolta. Não era por.ém sufficiente para os pro-
positos ele Fernandes Vieira, decidido a. nada intentar · 
sem prever desde logo mui seguro o, resultado. Exigiu 
este chefe, para effectuar o rompimento, que novas for-
ças avançassem, sob quaesquer pretextos, da Bahia para 
Pernambuco. Era tirar á insurreição todo o caracter de 
expontaneidade; mas taes foram as insistencias que Dias 
Carelozo se viu obrigado a regressar á Bahia; no que fe-
lizmente tão solicito e activo anelou que já em janeiro 
de i 645 regressava da Bahia de todo despachado, le-
vando comsigo o titulo ele nomeação de Vieira como a ca-

l Calado, pag. I67. 
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pit.ão mór e governador da guerra», e a promessa de que 
em breve o segdiriam, devassando a fronteira do Rlo 
Real, as tropas do Camarão e ele Henrique Dias. 

Da Bahia veiu aviso aos do Conselho do Recife de 
como d'ali partira, para sublevat' Pernambuco, um ca-
pitão, com um alferes e tres soldados; segundo partici-
pam os do Conselho para a Hollanda, na carta de !3 de 
fevereiro (164:5). _ 

Força é reconhecer que mais fidalga e cavalheirosa 
se h ou r era apresentado a restanração de Pernambuco, 
se tivesse rebentado do seio da propria proviocia, e não 
do Rio Heal, t.res mezes antes, como em . virtude d'estas 
·exigencias de Vieira, veiu a succeder. 

Entretanto eram os do Conselho informados pela de-
mmcia de um judeu Gaspar Francisco da Cunha (em 
13 de outuLro de 16 ~H) e mais dois de seus companhei-
ros, Jos verdadeiros intentos de Vida! na visita feita, a 
pretextos de despedida. Não lendo porém provas para 
proceJerem com rigor, tomaram algümas providencias, 
concentraram as forças e mandaram em janeiro de 164:5, 
dois emissarios á Bahia, a fim de abi sondarem o que 

-havia, mas com pretexto de solicitarem a extradicção · 
dos criminosos. Foram estes emissarios o cons'elhciro 
Gisberth de vVith e o majm Theodoro Hciogstrate, que 
mezes depois ahi, tornou, como veremos. Hegressaram 

·os emissarios, sem nenhuns resultados favoraveis, mas 
trazendo uma resposta evasiva do governador Antonio 
Telles, datada de 14: de fevereiro, dizendo-lhes que 
«continuaria como até então dando provas ele obedien-
cia e fidelidade ao seu rei», e muitas informações de 
quanto haviam visto; pois tão pouco na Bahia poderam 

.. 
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communicar com os seus compalriotas, postos a recado. 
Antes porém de rebressarem, haviam os elo Conselho, 
em 13 ele fevereiro , escripto para a Hollanda, dando 
conta dos receios que tinham ele qne rebentasse em Per-
nambuco uma reyolução, a exemplo ela do Maranhão 1

, 

e pedindo reforços; mas não é·impossivel que, ante uma 
uma situação tal como se h a via já apresentado em i 64 2, 
imagfnassem que acabaria igualmente como então,-
em nada. 

Mas não succedeu cl 'esla vez assim. Perto de mez e 
meio depois , aos 25 de março, o governador dos pretos 
Henrique Dias, com a sua troça, bastante diminuída nos 
mocambos dos Palmares, onde havia sido pouco antes· 
mandada 2, devassava a fronteira do Bio Real, e era se-
guido pelo capitão mór elos indios o commendador Ca-
marão, com a sua. E logo depois o tenente coronel An-
dré Viela! que ali se aehava, a pretexto ele interesses 
<<particulares proprios », clava parte ao governador da 
Bahia ela fuga do primeiro, e de haver ordenado ao se-
gundo que fosse persegu il-o, e immccliatamente regres-
sava â Bahia; onde o go1·ernaclor, no dia 31, convocava 
a conselho os principaes da cidade, que «concordaram 
que o tenente coronel Viela! tinha feito o que n'aquelle 
flagrante se 'podia ... e que se avisasse aos bollanclezes 
que o Dias ia como levantado e fugi cl o, para que se 
o prendessem o castigassem como tal». 

Cumpre acrescentar que para, em seguimento de 
Henrique Dias e do commendador Camarão, partirem 

1 Esta carta bem como a resposta de Antonio Telles, acham;se tran-
scriplas na obra de Nieuhoff. 

2 Calado, pag. 167. 



LIVRO OITAVO 263 

outros reforços, se estava á espera da chegada da frota 
do Rio, mandada por Salvador Corrêa. 

A marcha de Henrique Dias e do Camarão retar-
dou-se bastante, nã.o só porque tiveram de entranhar-se 
muito pelos sertões, co,mo porque encontraram varias 
rios mui crescidos. Em quanto marchavam, ainda entre 
os preconisados conspiradores de Pernambuco, nasce;. 
ram novas duvidas, de modo que Dias Cardozo, com os 
seus _quarenta e dois soldados, estiveram a ponto de re-
gressar para a Bahia, e já com as etapes de marcha para 
esse fim preparados 1• 

Felizmente porém tudo a final se compoz; e, no dia 
i 5 de maio, assigna vam na Varzea do Capiheribe, os 
dois chefes escolhidos João Fernandes Vieira e Antonio 
Cavalcanti «em nome da liberdade divina» e «para vin-
gar agravos e tyranoias » os diplomas conferindo os pos-
tos de capitães dos differentes districtos da província, 
com poderes para requisitarem dos povos mantimentos 
e dinheiro e para deitar bandos, convocando a todos, 
assim nacionaes como estrangeiros, judeos ou índios, 
para tomarem as armas, assegurando-lhes perdão pelo 
passado. Vimos, com aquella data, as nomeações de Mi-
guel Gonçalves c Amador de Villas para «capitães e ca-
bos da freguezia de S. Gonçalo de Una e seus limites», 
e cremos que, pela mesma occasião e teor, seriam os po-
deres dados a outros chefes da Goyana e Parahiba.. 

Oito dias depois, aos 23, os mencionados dois che-
fes, assignavam, em companhia de mais dezeseis conju-
rados, ~todos moradores notaveis, um 2 compromisso que 

L Calado, pag. 1-67 e 21.5. 
2 Acha-se na Bib. de Evora, e no Arch. R. da Haya, Enfiada Portu-



264 Ll\"RO OJTA YO 

se disse redigido por Gaspar Pereira, tabcllião em S. Lou-
renço, concebido nos seguintes termos : «Nós abaixo as-
signados nos conjuramos, e promellemos, em servi ço ela 
liberdade, não faltar, a todo tempo que fôr necessario, 
com toda a ajuda de fazenda e pessoas, contra qualqner 
inimigo, em r est<íuração da nossa patria; para 
o que nos obrigamos a manter todo o segredo que n'i slo 
convêm; sô pena de· que quem o contrario fizer ser tido 
por rebelde e traidor, e ficar sujeito ao que as leis, em 
tal caso, permittam. E debaixo d'este compromettimenlo 
nos assignamos em 23 de maio ele 1645 » 1• c. 

Por esse mesmo lempo enviavam cincoenla pernam-
bucanos con lra os hollan_clezes, urna representação se-
creta ao governador geral ela Bahia, pedindo-lhe que os 
protegesse 2• . • 

Em lagar ele fazer immediatamente rebentar a revo-
'Jução, propoz Fernandes Vieira que elb se aprazasse até 
o dia do S. J9ão, 24 de junho, para dar tem po a con-
cer tarem-se, a flm de ter, por 1oda a parte, lagar quasi 

gal, 16H - l6Hl; c foi iJllprcsso em hollantlez em 1617, no folheto Claar 
Vertooch, etc.. 

1 Seguem as dezoito assignaturas, a saber: 1.o,' João Femandrs 
Vi eira. 2.0 , Antonio Bezen~ . 3.", Antonio Cavalcanty. 4. 0 , Bernardino 
de Ca rvalho. 5.0

, Francisco Bereni!U€1; de Aml rach 6.0 , An toni o da Sil-
va . 7. 0 , Pantali ã.o Cirne da Silva . 8.0 , Lu iz da Cos ta Sepulveda. 9. 0 , Ma-
nuel Pereira Corte Real. 10.0 , An tonio Borges Uchoa. 11 .0 , Amaro Lo-
pes Madeira. 12.0 , Bast iü.o de Ccwvalho. 13.0 , Manuel Alvr.s Deosclará. 
14.0

, Antonio Carneiro Falcalo. 15.o,' Anton io Carneiro de Mariz. 16. 0 , 

Franc.isco Bezena Monte iro. 1 7.0
, Alvaro Teixeira de Mesquita. -18. 0, O 

padre Oiogo Rodrigues ela Silva. 
2 A essa represe ntação veiu a responder o goveruaclor em 2-1 ele ju· 

lho, recom m~ndando aos moradores que es tivessem tranquillos, que elle · 
lhes mandaria, para accommoclal-os com os dominadores, a André Viela! 
e Martim Soares, com alguma força. 
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ao mesmo tempo; propondo elle Vieira, a da1· n'aquelle 
dia, que era o elo santo elo seu nome, uma festa na Var-
zea, á qual convidaria os chefes hollandezes, qne fica-
riam logo al i aprisionados. · 

A largueza do prazo, quando o segredo já se achava 
transmittido a tantos, foi causq, de que o plano abor-
tasse. Já no dia 25 do mesmo maio, um Jorge Homem 
Pinto relatava no Recife quanto ouvira dizer ácerca dos 
planos da reYOlução; a qual , segundo lhe haYiam dito, 
sería logo apoiada pela frota de Salvador Corrêa, que se 
esperava do Rio de Janeiro, e viria lançar gente em terra 
nas praias da Candelaria; passando Martirn Soares a de-
vastar a Parahiba e o Rio Grande, e vindo João de Al-
meida t, irmão do Camarão (sic) das bandas do Ma-
ranhão, a invadir o Ceará, etc. 

A maior parte dos conjurados, ao ouvirem que, com 
dados certos, se fallava dos seus projectos, por todo o 
Recife, principalmente entre os judeos, começaram a es-
conder-se e a homisiar-se. João Fernandes Vieira ainda 
ás vezes ele dia se mostrava na Varzea, no engenho de 
S. João, mas sempre eom espias pelos caminhos ao longe, 
e com a prevenção ele ir sem falta dormir nas matas. 
Esta precaução mencionada pelos nossos escriptores, foi 
comprovada judicialmente pelo inimigo, em vista das tes-
temunhas que deposeram perante o notaria Indiik, no 
Recife, aos 21 de janeiro de 164 7. E para melhor po-
der defender-se, se chegasse a ser preso, preveniu-se 
com uma carta de Antonio Dias Cardozo, queixando-se, 
a elle VieiraJ dos demais moradores, que o haviam con-

I 'um João de Almeida, chefe de índios, havia sido morto pelos hol-
landezeg, na margem do rio de S. Francisco, em maio de ·1637. 
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vidado para uma revolnção, sem haverem-para ella con- . 
tado com o mesmo Vieira; motivo porque se retirava 
para a Bahia, e pedia as suas ordens, etc.-Esta carta 
era tambem um salvo-conducto, para Vieira contra os 
seus émulos; pois com ella podia comp1~ometter os que 
o accusassem. 

Mas um dos conjurados, Sebastião Carralho, ou ven-
cido Jielo medo do castigo dos hollandezes, ou receoso 
de metter-se em novos trabalhos como os que pouco an-
tes passára, deportado por · algum tempo na Hollanda, 
resolveu-se, não a delatar todo o plano, compromettendo 
inclusivamente a seu irmão Bernardino, que não desis-
tia da empreza; ·mas a avisar aos hollanclezes t a fim de 
que se prevenissem e evitassem o rompimento, impe-
dindo que elle tivesse logar na Parahiba. Este conjurado 
havia sido nada menos que um dos cincoenta signatarios 
da representação ao governador. 

Dispertados pm· taes denuncias , reuniram-s~ os do 
Conselho no dia 3 i de maio; e deliberaram enviar por 
toda a parte avisos de álerta; mas_ sem darem, ao pare-
cer, muito credito á possibilidade de uma sublevação. 
O almirante Licbardt disse, que elle se encarregava de 
trazer João Fernandes Vieira aos elo Conselho, indo vi-
sital-o e convidando-o a pescar juntos no tanque de Luiz 
Braz Bezerra. 

Porém d'abi a dias, a i i de junho, recebiam-se pelo 
chefe político das Alagoas, Moucheron, noticias da mar-

1 Servindo-se de Fernão do Valle e de Antonio de Oliveira ; Calado, 
pag. 1.78. A denuncia, assignada= A Verdade e Plus Ultra=foi E'ntre-
gue ao medico Abraham Mercado; e se acha traduzida na obra da Nieu-
hoff. 



LIVRO OITAVO . 267 

eha das tropas do Camarão e Henrique Dias, e só então 
os do Conselho viram que a revolução era mais séria do 
que pensa \'::tm.- Heuniram-sc pois immedialarnente; e 
resolveram mandar prender logo o denunciao le Sebas-
tião de Carvalho, e por cautela tambem a João Fernan-
des Vieira, Francisco Berenguer e a ou1ros principaes 
da terra, chamando ao mesmo tempo, por meio de sa l-
vo-conduc1os e completo perdão, a Antonio Cavalcanti 
e a João Paes Cabral, e outros moradores, na esperança, 
segundo ponderaram, de que movidos pela muita familia 
que no Hecife tinham, não deixariam de vir apresen-
tar-se. 

As buscas se deram; porém só Sebastião de Carva-
lho se deixou prender", por isso que nada julgava te-
mer. No engenho de João Pessoa BezerTa, á chegada das 
tropas, achavam-se não só elle, como Francisco Beren-
guer, Bernardino de Carvalho e João de Mattos Homem; 
porém, por cautela, dormiam na casa de purgar, que fi-
cava nos fundos, e tiveram tempo de escapar-se, em 
·quanto os esbirros davam busca pela frente, nas casas 
de morada. 

Estas buscas foram o signal de alarma; e varios dos 
conjurados deram-se mutuo aviso, para se reunirem no 
dia seguinte 13 (festa de Santo Antonio), no engenho 
de Luiz Braz Bezerra. Ahi se juntaram a Vieira e Ca-
valcanti mais seis conjurados, e outras pessoas, incluindo 

1 Calado suppoz maliciosamente haver o mesmo Carvalho pedido 
·es ta prisão por disfarce; foi porém ella efl'ectuadà por deliberação dos 
do Conselho para proceder melhor ás averiguações; não o soltando se-
não no dia 4 de agosto, depois de vêl" que os seus depoimentos eram to-
dos verdadeiros. 
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seus criados e muitos escravos; e passaram todos a ar-
ranchar-se em um Jogar secrelo ela Mata,, onde se lhes 
reuniram mais algu~l? moradores. D'ahi, em numero de 
cento e cincoenta, se dirigiram para os mocambos de 
Camaragibe; e d'estes, poúco depois, para os do Borra-
lho; onde se reuniram Antonio Dias Cardozo e seus ve-
teranos vindos da Babia. De então em diante, começou 
o acampamento a ter uma organisação regular, com ve-
detas por todos os lados, e com as competentes guardas. 
Dias Cardozo, já com o posto de sargento-mór_. era :o 
verdadeiro director ela guerra: Vieira cobrou egualmente 
o titulo de «capilão-mór e governador» cl'ella, e ás Ye-
zes «ela liberdade divina•;,masasnomeações,para 
serem válidas, eram revestidas lambem da assignalura 
de Antonio Cavalcanti. 

Entretanto no Recife já no dia f!J, os do Conselho 
tiveram completo desengano de não haverem sido encon-
trados ·nem Vieira, nem os outros buscados; e tomaram 
providencias para que Paulo de Linge passasse imme-
diatamente á Pamhibp,, a fim de impedir ou de atalhar 
'ahi a revolução; e ordenaram que o coronel Hous mar-
chassem para o sul,. a fim de reunir as guarniçees de 
Ipojuca, Santo Antonio do Cabo, Una e Serinhaem, de 
evitar que fossem surprehenclidas e ele conter as forças 
do Camarão e Dias; ordenando egualmenle que fossem 
logo ·presos todos os moradores suspeitos; taes como: 
em Santo Amaro, Antonio de Bulhões; em Santo Anto-
nio, Amador de Araujo, Pedro Marinho Falcão; i1a Po-
juca, Francisco Dias Delgado e João Carneiro de Mo-
raes; em Serinhaem, João ~e Albuquerque; em Porto-
Calvo, Rodrigo de Barros Pimentel; em -Iguaraçú, João 
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Pime~1a; em Itamaracá, Lourenço de Albuquerque e no ' 
Rio Grande, João Lostão Navarro. 

Ao mesmo tempo trataram ele organisar no Recife 
uma pequena força movei, para marchar contra os re- , 
voltosos visinhos, e confiaram o mando d'essa força, que 
não cl~egaya a tresentos homens, ao major Blaar ~ a fim 
-de que com ella fosse bater a mencionada Mata, Je:.. 
vanclo ás suas ordens os offioiaes Katner, Slodiniski ~ 
Hilt. 

Entretanto, do lado do sul, na Ipojuca, Cabo e Mo-
ribeca se pronunciavam, á voz do capitão-mór Amador 
de Araujo alguns cente.nares de moradores, que encon-
travam logo á sua disposi.ção, para os guiar, o capitão 
Domingos Fagundes Barbosn , honrndo e Yalente pardo', 
que já enliio contava quatorze atmos de campanha, e ha-
via sido tres vezes ferido; e que müi relevnntes serviços 
veiu a prestar dentro de pouco, segundo veremos. 

O primeiro rompimento de hostilidades teve logar 
d'essa banda,-na Pojuca. Tinham ,ahi os hollandezes, 
ás ordens do tenente Jacob Flemming, uni destacamento 
de trinta homens que foram mandados retirar para Santo 
Antonio do Cabo. Os habitantes lançaram-se a dois bar-
cos que transportavam esse destacamento, e fizeram pri-
sioneiros a todos, menos um marinheiro que se lhes es-
cnpou, e cortaram todas as communienções com o forte · 
do Cabo (de Santo Agostinho). Esta noticia chegou ao 

1 O Cast·rioto faz Domingos Fagundes, naturnl de Vianna; porém Ca-
lado diz positivamente: oEste Domingos FagundPs he hum manr.ebo 
pardo, mns forro, filho de hum homem nobre e 1:ico, Vianés, o qual no 
tempo qué governou na Bahia o Marques clr, Montalvã.o, veiu correr a 
campanha de Pernambuco por capitão de hu;\ tropa ele vinte soldados•, 
etc. (Calado, pag. 174.) - · 
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Re_cife no dia 20 de junho, bem como a de que qutros 
moradores visinhos se haviam levantado prendendo uns 
quarenta hollandezes, étc. 

Os do Conselho, vendo que não tinham a temm· muito 
dos de Vieira, que fugiam a hostil iclades ordenou ao 
tenente coronel I-Ious qlJe reunindo a si as forças esta-
cionadas na Moribeca e os índios passasse logo a bater 
os revoltosos de Pojuca, o que elle fez, dispersando os 
sublevados, e libertando os quarenta presos que esta-
vam encerrados em um convento da villa..-Entretanto 
aproximando-se as tropas do Camarão, as do rio de 
S. Francisco, ás ordens ele Moncheron, foram mandadas . 
recolher por mar ao Recife, e ahi cbe.sou a 28 de junho. · 

No dia 18 haviam lançado os do Conselho um bando, 
concedendo amn istia aos sublevados, que se apresen-
tassem dentro do prazo de cinco dias, passados os quaes, 
quando não comparecessem, tomariam represalias em 
seus beos e famílias. 

Responderam a esse bando, óo dia 22, Vieira, Ca-
valcanti c mais quatro de seus companheiros, protes-
tando contra um prazo tão curto e contra as violencias 
commettldas, e declarando não se apresentarem pai·a 
não se exporem a novas violencias. Outros dos cons-
piradores, como Amador de Araujo e Pedro Marinho 
Falcão, pediram salvos-conductos para se apresentarem 
no Recife, os quaes lhes foram concedidos; mas nem um 
nem- outro d'elles se utilisaram. Promulgaram em se-
guida os invasores noYos bandos, pondo a preço as ca-
beças dos da revolta; ao que estes replicaram, levan-
tando os valores pelas cabeças de cada um elos elo Con-
selho, pratica de que dera exemplo Vida!, por occasião 
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da expedição do conde da Torre, e fóra depois imitada 
com vantagem. 

Avisados os Pernambucanos nos mocambos, de que 
andavam tropas para {1- tacal-os, julgaram prudente re-
mover-se ainda mais para o interior, c passaram a Ma-
ciape, onde se demoraram cinco dias. Foi ahi que as 
forças sublevadas· se engrossaram notavelmente, pois, 
além de algumas escoltas que se reuniram de varios 
pontos, conseguiu o padre Simão de Figueiredo, jesuíta 
pernambu cano, que havia sido um dos capitães de em-
boscadas perto de Reci fe, quinze annos antes, arreba-
nhar só dos arredores: -de S. Lorenço da Moribára, 
uns oitocentos mancebos, contribuindo para enthusias-
mal-os a se alistarem uma pequena victória alcançada, 
no dia 30 ele junho, em que llhi foram aprehendiclos 
doze soldados hollandezes e oito índios, vindos do Re-
cife em busca de mantimentos. 

Apezar de se acharem já os Pernambucanos em 
tão grande número, não julgou Cardozo prudente ar-
t·iscar ainda um combate, quando contava um número 
menor de armas de fogo c poucas munições. Preferiu 
pois e\'ltar acção, se lhe fosse possi rei, até qne se re-
unissem as forças do Camarão e Henrique Dias, de cuja 
aproximação já tinha noticia. Ajudaram-no porém n ~este 

proposito os proprios inimigos, mandando que suas tro-
pas deixando S. Lourenço passassem á Moribeca a de-
fender o passo as forças do Camarão e Dias . Levantan-
do pois o mesmo Cardozo o campo de Maciape, nos pri-
meiros dias de julho, passou, com todo o pequeno exer-
cito, o Capiberibe, em jangadas, junto ao engenho da 
Moribára-Pequena, de que era então senhor .Fernão Soa-
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res da Gunha. D'esse engenho seguiram para o de S. João, 
no extremo da península entre os rios Goitá e o· Tapa:· 
curá, e pertencente a Arnáo de Olanda; o qual, depois 
de hospedar lautamente os sub]e,·aclos, se lhes uniu .em 
companhia ele seus filhos. D'este engenho, em virtude 
da aproximação de um corpo de operações, ás ordens 
do capitão Blaar, tendo comsigo Pero J?oty com uns cem 
índios vindos da Parabiba, e mais uns duscntos jovens 
volunta.rios hollandezes, partiram todos, andados já dias 
do mez de jnlho, pma. o do Covas, ainda hoje conheci· 
do com este nome, e então possuído por Belchior Rodri~ 
gucs Covas. A passagem do Tapacurá, n'essa occasião 
mui creseido com as chuvas, se facilitou por meio de 
uma jangada com vae-c-vem de cipós. Lcvon~se n'isso 
tempo bastante, ele modo que não foi possível veneer a 
jornada que se projeclára, de umas tres a quatro le-
guas, c l1ouve que pernoitar antes, nas casas de um 
Manuel Fernandes da Cruz; por quanto as mesmas 
chuvas haviam convertido os caminhos, entre matos de 
excellentes maçapés, em resvaladei~os e tujucaes. 

Entretanto, informado Blaar que se achava perto, 
de que fieira no engenho ele Arnáo de Olaocla uma 
guarda mandada por Cosme elo Rego, caíu sobre ella 
com vantagem; mas não se atreveu ·contra o grosso das · 
forças, por se reeonhecer mui inferior em número\ 

No engenho elo Covas, cuja casa era então ((a mais 
alterosa e espaçosa que no sertão ele Pernambuco ha-
via» t se demoraram os nossos vinte e dois dias; e ahi 
teve Jogar um alboroto que podera haver comprometti-
do a revolução, mas que. por ventura a salvou. 

I Calado, png. f93. 
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Haviam-se já reunido n'esse acampamento mais uns 
trezentos homens, vindos das bandas do Cabo e Ipoju-
ca, com Amador d'Aranjo, Pedro Marinho Falcão, João 
Paes Cabral, e o valente pardo Domingos Fagundes, 
e tambem uns quatorze i.ndios e um corneta, das 
avançadas do Camarão, quando se recebeu a notícia 
de que se aproximava, com a sua colomna, o coro-
nel Hous, e que, para te.ntar o ataque, não esperava 
senão que se lhe reunisse Blaar com os seus trez.entos 
combatentes. 

Fosse que os pernambucanos se impacientassem de 
. tanta inacção, na proximiçlade do perigo, fosse que acre-
ditassem que se tomavam providencias para uma nova 
retirada mais para o sol, a fim de facilitar o encontro 
com as tropas do Camarão e Henrique Dias, é certo 
que o descontentamento se revelou em um verdadeiro 
alboroto, de que pareciam cabeças Antonio Cavalcanú 
e Bernardino de Carvalho\ e outros Pernambucanos 
dos mais grpves; sendo contra, e a favor de Fernandes 
Vieira a tropa da B;),hia, os filhos de Portugal e ilha da 
Madeira, e os ecclesiasticos. 

Em ,meio de tão grande apuro~ lembrou-se Antonio 
Dias Cardozo, ele acudir com um ardil de guerra. Man-
dou tocar a rebate, corno se houvesse notícia de se avis-
tar o inimigo, e apenas todos se dirigiram aos respecti-
vos postos, fez que Vieira fosse percorrendo estes, um 
a um, ponderando quanto no aperto em que se acha-

I ·Sobre este alhoroto teve o governador João Fernantles Vieira pa-
lavras mui pesadas com Antonio Cavalcanti e com Bernardino de Car-
valho, e com oütros dos mais grav es da terra e estiveram· em 
risco ele virem üs espadas. • Calado, pag. 194. 

20 
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vam convinha, no interesse de todos a união. Só depois 
de tudo acommodaclo, foi que constou qne não apparecia 
o inimigo, e que o· rebate fôra falso. No emtanto crea 
mos que foi devida ao mencionado albol'Oto ou motim 
a verdadeira origem da mudança do acampamento, não 
para o _sul ; mas sim para as bandas do,-sertão, a uma 
paragem forte e . defensavel por natureza, tal como o 
Monte das Tabocas 1

• Fo.i no último dia de julho 
que teve logar a marcha dos nossos do engenho do Co~ 
vas para essa forte paragem; haventlo porém Vieira, 
antes de emprehender a marcha, dado sati sfação a uma 
das justas queixas elos que se haviam amotinado, qual 
era a falta ele cirurgião e de botica~ enviando dez sól-
dados á povoação de Santo Amaro, os quaes conduzi-
ram á força, com . os necessarios medicamentos, a um 
francez , mestre 2 facultativo que ahi exereia sua pro~ 

fissão. 
Quanto á posição verdadeira do Monte das Tabocas, 

pelos exames locaes que pessoalmente fizef}los , não du-
vidamos hoje assignal-a á pequena serra do Camucim, 
não longe da antiga igreja de Santo~Antão, actual ci -
dade da Victoria; do cimo da qual se descobrem todos 

1 ·Por tanto abala a gente 1t um deserto 
:Monte, para onde o gt1ia Anuré Duarte• 

diz Calado (p. 208); elo que se poderia. colligir que um And ré Duarte 
' indicára essa paragem, se este último nome não parecesse antes uma 

cunha para rimar com Marte, que es tá antes na mesma. estancia 
ou oitava. 

2 Calado (p. 196) lhe chama Mest rola. Por Mestres se tra-
tavam então, nã.o por doutores, os cirurgiões, que ~ram ao nwsn1o 
tempo os barbeiros. Mas se o nome era francez não deve estar mui 
orthographicarnente escripto. Por ventura antes Mestre Aulas, Aulaye, 
Hollar, etc. 
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aquelles contornos até a Varzea elo Hecife, na distancia 
_de mais ele seis legnas 1

• 

No principal dos morros d'esta pequena sena, pela 
maior facilidade que prestava á elefensa, por ter a re-
taguarda coberta por alcantis, impossíveis de subir, e 
por ter agua e até umas lapas ou furnas, qtiê eram 
como barracas jft feitas, foi que a nossa gen te estabe-
leceu o quartel general, que era um r'ercladeiro quartel 
ele saude. Em virtude ele alguns espessos tabocaes, que 
n'aquelles tempos, em que os terrenos nã.o haviam por 
ahi sido roçados, vestiam as faldas elo monte, havia elle 
sido chamado das ta bocas~, nome este com que, n'essa 
parte do Brazil, designam certas plantas arundineas ou 
cannas 6cas e bastante grossas,. que no sul se elenomi- . 
nam t::1quáras. 

Pouco depois de haver sido pelos nossos desampa-
rado o engenho do Coras, chegou allÍ com as tropas já 
reunidas o chefe Hous; e depois ele lhe lançar fogo, se-
guiu adiante. A força que trazia foi orçada em mil e 
cem homens; porém não falta quem assegu re que nem 
a tanto se elevava; embora, em todo caso, fosse supe-

t P. Morrau descrcYe n ln ~wr da :rcç;1o dizrnd o que os nossos rs la· 
varn •relr:1nchés sur la montagn o appellée l.arnarron.• SITo em fa-
vor do lowl que cl esign:wJOs as irrcli t;a çõt 'S do Calat.lo de que · ~ra um 
alto e ernpinado mont r,• c qu e no cam inho do Tapacurá ao 
monte !JaYia barrocas. Varr L],•n Broeck diz qu e. era ona montanha elas 
'l'ahocas . .. . rrruilo forte, (ecn Brrgh ... . van TalJor.as .... seer sterck). 
O Jornal (pub. crn Amlicr11 em i6í7) diz •Ccn seer avantngieuse plaetse 
Jeggemle gh enacrrrt S. Anthonio> op cen hoogen ende stercken Bergh., 
O ter sido a marcha de Vieira para o Cabo feita pór Gnrjaú é ta1nbem 
mais a favor d'este sitio que do outro de Tahocas e elo da Balaria. 

2 , Een Bergh, clie seer van Tabocas ofte snydent-riet. bewassen 
was. • (Mnth. van cl en Broeck.) 
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rior á nossa; bem que maior no número, composta em 
grçmde parte de gente bisonha, sem disciplina, e mal 
armada, não tendo alguns mais que um zaguncho e ou~ 
tros uma simples faca ele ponta atada em um páu. 

Deram as aYançadas signal da aproximação do ini~ 
migo, no dia 3 de agosto, pela uma e meia da tarde. 
O sargento-mór Antonio Dias Cardozo, que havia com 
precedencia estudado o posto, dispoz immediatamente 
as tropas em quatro emboscadas nos tabocaes, onde se. 
propunha attrahir o inimigo, deixando a mais força no 
alto do monte, ao lado de João Fernandes Vieira, para 
acudii: depois onde fosse necessario. 

O inimigo lançou-se com a maior confiança ao ata~ 
que, imaginando não .ter diante de si mais que paisa~ 
nos mal armados e sem conhecimento algum da tactica. 
Ao aproximar-se, disparou uma descarga cega contra 
as ramagens onde havia divisado gente, e ao mesmo 
tempo os seus índios proromperam em grandes urros e 
pocêmas. Isto antes de passar o Tapacurá, que ahi leva 
pouca agua, e não deixa ás vezes de ser simples riacho. 
Á passagem oppoz alguma resistencia o capitão Domin-
gos Fagundes, e logo depois se foi retirando, e condu-
zindo apoz si o inimigoJ conforme lhe fóra orclenaclo, 
para .os tabocaes ein que estavam preparadas as em-
boscadas. 

Desempenhou Fagundes pontnalmcntc a commissão 
que recebêra; defendeu primeiro como ponde a passa-
gem do Tapacurá, e depois se foi recolhendo, fazendo 
fogo em retirada. Formou-se o inimigo na campina, 
depois ele devassar o rio, ficando muito exposto aos ti-
ros elos que se achavam escondidos nos tabocaes. Logo 
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acometteu contra estes, eorrendo a travez da campina, 
mas, com grande perda, viu-se obrigado a retirar a fim 

• de se refazer de novo.- Foi então atacado de flanco, . . 
na propria campina, pelo valente capitão Fagundes, que 
fóra melhorar-se com mais oitenta homens, e juntamente 
pelo capitão Fra.ncis~o Ramos, e então viu-se obrigado 
a empenhar· mais gente na acção. Ordenou a algumas 
companhias que fizessem face ao mesmo Fagm_1des na 

. planície, e com outras começou a disparar cargas cerra-
das contra o tabocal , donde recebera maior estrago. Por 
essa occasião caíram mortos da nossa parte o capitão 
João Paes Cabral i, e o alferes João de Matos, ambos 
naturaes de 'Pemambuco. 

Heliraram-se os nossos d'essa primeira emboscada, 
mas devassada ella, encontraram-se os hollandezes, com 
outra nova campina diante de si; ~ ahi lhes apresenta-
ram resistencia, por uma hora, os capitães Antonio Go-
mes Taborda e Matheus Ricardo, este último á custa da 
propria vida.-Vencl9 então o inimigo que não lhe era 
facil vencer -de frente' tan La resistencia, lançou pelos 
flancos várias mangas que fossem envolver os nossos 
pela retaguarda; porém a tnclo acudia com remeclio a vi-
gilancia do sargento-môr, ajudada pela do padre Simão · 
de Figueiredo, antigo capitão de emboscadas no Recife, 
o qual segundo Calado, «estava junto elo governador, e 
cl'ali despedia alguns troços de soldados para os Jogares 
onde eram necessarios. » -E para em tudo estarem fa-
vorecidos n'este dia os nossos, conta-se que, por onde 
avançava-uma d'essas mangas, succedia fugirem dope-
rigo, á frente de suas companhias, · dois capitães menos 

' Veja ante pag. ~67. 
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valentes, cnja só presença ·obt·igo n o mtmtgo a reti-
rar-se, persuadindo-se que Yinham por ahi para se lhes 
oppor. - .De novo arremeteram os holl andezes, sem at-
tender ás mui tas perdas que esta ram soffrendo, e cbe-
gar;:un · a snbir tant o pelo monte acima. que o governa-
dor João Fernandes Vieira se alemori sou, e foz pro-
messa de levan lat' ali duas igrejas, uma i virgem da · 
Nasarelh e outra á do Des terro I, c ao mesmo tempo 
mandou a pelejar a lodos os escr~wos quo junto a si ti-. 
nha, promel.lendo-lhes alforria.--Então desceu do alto ' 
como um turbilhão ele gent e, tocand o atabaques e bo-
r.inas, fazendo grande alat·ido c grilando victória, ela-

~ c 

mor que por ventura inlimi.daria o inimigo. julgando.-o 
fundado. A acção passou a ter Jogar corpo a corpo, os 
hollandczes que avançaram viram-se ob rigados a \'Oltar 
costas, empurrados como por uma tor rente, semelhavel 
ás das lavas jonando do cone dos volcões ou ás das 
grandes geleiras despenbadas das cimas das co rclilbei -
ras nevadas, qne, ·com a propri.a força ela sua massa 
accelerada, v8o levando apoz si quanto se lhes oppõe. 
Em 11io grande confusão pereceram nmitos do inimigo 
e só tres dos nossos. Hefo rçados porém por suas reser-
vas, conseguiram ainda os contrari as oppor de novo re-
sistencia, disparando ainda tres descargas cerradas; rnas 
logo veiu a noite, que foi feia e tormentosa, e o fogo 

t Havendo solicitado em PcrnaltilJU co noticias acerca d'es tas igre· 
jas, fornos informados que a lt>gua e meia ao nascente do Mon te das Ta-
bocas existe, no engenho do Poço, um a capella de N. Sr." de Nasareth; 
e que em 1858 se viam ainda, na visin ha propriedade de S. Bento (a 
meia legua ao nascente do rn esmo monte), as ruinas de uma er111ida de 
N. Sr." do Des terro, onde n'aquelle anno o Rev. Fr. Alberto edifi· 
cou, sob a invocação de N. Sr." do Ca rm o, o ccmite rio que hoje ali serve. 

'. 
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c.essou, ficando a principio .cada qual em seus postos. 
Pensavam os nossos que teri am de segu ir na Pefrega, no 
dia jmrnediato, e para e\la se hariam preparado, ~lurant e 

toda a noite. Porém, ao amanhecer, indo a dcseubrir o 
campo o valente c experimentado capitão Francisco Ra-
mos, tornou, dizendo não haver encontrado mais rasto 
de inimigos que muitos mortos e armas por elles deixa-
dos. Só então os nossos cantaram decididamente a victória. 

A perda dos conlrarios n'esta acção fo i mui consi-
deravel, em consequcncia da demasiada confiança com 
que se lançaram na peleja. Elles chegaram a confessar i 

com mais ou menos conformidade ter sido mui grande; 
mencionando como ahi mor tos os tenentes Jacob Ha-
mel, Huyckerfloot , e Hénr. Hingholat; como feridos 
mortalmente o capi tão And ri es van- Loo, e o tenente 
Willem Se h oH (que veiu a mo rrer no dia i 9); e como 
feridos de alguma graridade o capitão Sickema, e o 
tenente Hem. Dorville ~ . Os nossos, até em documentos 
officiaes, elevaram essa perda a trezentos e cincoenta; 
e um escrip tor 3 ; que estara não longe do campo, diz 
positivamente, que na campina se enc.0ntrararn cento e 
setenta mortos, e no Tapá.curá, em uma parte cincoenta 
e cinco, e n'outra vinte e nove; isto é, ao todo, duzen-
tos e cincoen ta e quatro "fóra outros que se acha-
r a m em várias partes por entre o mato,» as-

1 Morenu e Nieuhof fazem mGnção de cem, incluindo Yan Loo; mas 
Van den Broedc eleva a. perda., entre mortos e feridos a duzentos; e o 
Jo?"nal dos Successos de 16Mi a 16'1,7 publ icado em Arnhem em 1647, 
dá trinta a quarenta mortos e cento e sessenta e tres fe ritlos. 

2 Vej. Van den Broeclr, c o Jo?·nal anonymo publicado em Amhem, 
em 1647. 

3 Calauo, i)ag. 206. 
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serção esta que apoia atÓ certo ponto a opmiãO dos 
que orçaram a perda em trezentos e cincoenta homens. 
Nieuhoft confessa haver sido de mais de cem, mas não 
duvida acrescentar que alguns diziam haver sido de 
quinhentos homens (Andere het verlies op viif hundert 
man hegroten.) 

Da nossa parte a ·perda foi, muito menor, como era · 
natural, visto que, em geral, combateram mais a cu-
berto; mas custa-nos qnasi a crer que se limitasse a 
oito mortos e trinta e dois ferídos~ como assegura o 
mencionado escriplor, e como lemos em uma represen-
tação official elo tempo 1

• . 

A notícia ela revolução e provaYelmente já d'esta 
primeira victória, foi em Podugal recebida, como era 
natural, com granJe satisfação; e por ventura cont,·i-
buiu a que fosse promulgado o decreto de 27 de outu-
bro (i 645) 2, dispondo que os. primogenitos dos reis, 
herdeiros presmnptivos ela Coróa, se inliLulassem, d'ahi 
em diante, « Principes elo Brazil 3 » • 

Á satisfação obtida pelo triunfo nas Tabocas, se-
guiu-se a ela breve chegada e reunião final das troças 
elo eornmenclaclor Camarão e do governador Henrique 

1 O Portugal Restauraclo dá esse mesmo número de mortos e fe-
ridos; porém F r. Rafael de .Jesus, sem declarar a razão do seu dito• 
eleva a perda a trinta e sete feridos e vinte e oito mortos. 

2 Pr. IV, d. 29, 792; Liv. '20, 20, :1.3, 357. 
3 Foi uma elas muitas attenções de D. João rv a favor do Brazil. 

Por alv. de 12 de dezembro de :1.642 havia franqueado o commercio 
da India, abolindo a cmnpanhiade monopolio, creada por Fil ipe !V.-

Pelo de 29 de julho de 16!1,2 ordenou que os governadores no Rio 
não interviessem nas eleições da Camara, da qual ficariam excluiclos 
os de nação (judeos de origem) e os mechanicos. Pelo de 28 de ma·io 
de i 644 mandou que na Bahi<l hc·uvesse misteres e juiz do povo, etc. 
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Dias, que levaram mais de quatro mezes na marcha, 
desde o Rio-Real. 

Já dissemos que a entrada elas forças armadas d'es-
tes dois cabos de guerra pelas terras então occupadas 
pelos hollandezes fóra o que mais alarmára aos man-
dantes do Recife. Segundo as denuncias que lhes deu 
Antonio ele Oliveira, essas forç.as consistiam: em qua-
trocentos índios do Camarão, trezentos Rodelas (do R. 

· de S. Francisco), cincoenta pretos ele Henrique Dias, e 
um número consideravel de brazileiros mandados por 
um irmão ele Antonio Cavalcanti. Cumpre-nos agora 
acrescentar que tinham dado a isso, como era natural, 
tanta importancia que haviam mandado desde logo dois 
emissarios para contra essa inrasão representarem ao 
governador da B~bia, e por ventura para, ao mesmo 
tempo, ahi sondarem pessoêllmente as disposições em 
que se achava o mesmo governador. 

Foram os dois emissarios t o conselheiro político 
Balthasar van de Voorde e o commandante da fortaleza 
do Pontal, no Cabo ele Santo Agostinho, Theodoi·o van 
Hoogstraten, que já havia estatlo antes, que munidos 
das competentes instrucções, levaram comsigo uma carta 
datada de 7 de julho, na qual, começando por alegar o 
haverem cumprido os artigos das treguas, os membms 
do Conselho se queixavam de falta de correspondencia, 
confirmada n'essa invasão dos ditos dois caudilhos, que 
para mais, faziam a guerra de um modo mais qne eles-
humano, e quasi como piratas e ladrões. Acrcscen1a-

1 Além d'estes dois, foram por secretario Franc. Krynen Sprin-
gapple, e por ·addidos Gerardo Dirk Laet, Alex. Sylve e Jacob 
Swearts. 
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vam que, ainda que não podiam crr-l' qcre ell es iam an-
lorisados, desejavam tirar anle a Europa toda a dú\'ida 
a esse respeito pelas proprias declarações do go \·erna-
dor; c coneluiarn manifestando que, sr. bem tinham, 
com a graça de Deus, forças para bater os insurrectos, 
reclamavam que elles f,)ssem na Bahia castigados, como 
satisfação devida aos tratados. 

Respondeu Antonio Telles, em i 9 do rn c~mo mez, 
declarando ser estranho ás mano oras dos revoltosos; c-
narrando a historia combinada da fu ga ele Henrique 
Dias e Camal'ão; mas tratando de justificai-os pélo pa-
tr iotismo, lançando em rosto aos reclamantes a quebra 
das treguas; sendo certo qu e, á vista dos com missarios 
que haviam ido a Pernambuco conce!'lal-as e fazer re-
tirar as guel'l'iihas que havia na campanlia, haviam 
saído as esquadras contra a ilha de S. Thomé e Angola 
e o Maranhão, declarando menlidamente aos ditos com-
missarios que se dirigiam ás Indias de Castella. Acres-
centava o Governador que sentia muito o occorrido; 
mas q'ue não tinha tropas com que « n' aquellas brenhas » 
podesse obriga; pela força os dois caudilhos, indio e 
preto; os quaes «se não lhe haviam obedecido persua-
didos, menos se sugeitariam violentados;'' e conclui a 
promettendo, em todo caso, de mandar sem demora al-
guns dos seus a aquietar o moviniento, indo preve-
nidos de maneira que, se os não podessem sujeitar 
por suavidade e bom modo, os constrangessem por vio-
lencia -~. A resposta dos commissarios decidiu os do 

1 Cópia d'es ta resposta foi pelo proprio Antonio Telles enviada á 
Córte, em oflicio da mesma· data, acompanhada de outros documen-
tos, que só foram reconhecidos pelo tnbellião na Bahia tres dias de-
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Conselho a mandar um d'elles, van de Voorde, á Hol-
landa, coin uma carla (de 3 ele agosto) pedindo soccor-
ros com mgencia, e assegurando que o governo da Bahia 
e apropria Côrte deviam estar conloiados na subleYação, 
e temos por mni provarei que por influxo de van de 
Voorde sería então pnulicaclo o folheto uExtmct ende 
Copye, etc. • ('1646 ). 

Aquellas frases alludiam á proxima marcha de 
. Jois terços Oll regimentos de lintla, commandados um 

por Vida! c outro por Martim Soares, que já estavam 
promptos a partir, em uma esquadrilha. qe oito barcos 
maiores, quatro caravelas c quatro sumacas, ao mando 
do capiUío-mór ele mai· Jeronymo Scrrão de Paiva; e 
que-não esperavam senão pela chegada da. frola elo Hio 
ele Janeiro ás ordens de Salvador Corrêa. 

Esta .circllmstancia foi leYada ao conhecimento dos 
do Conselho ele Pernambuco por Hoogstratcn, a quem 
fôra revelada na Bahia, quando ahi se mostrou pelo 
menos Yacilante a deixar os seus e a bandeàr-se, sedu-
zido pelas promessas que, com approvação do ·gover-
nador , lbe foram feilas de postos cl'accesso, habito de 
Cll risto, diniH~im e fazendas que receberia, se quizesse 
entregar a fortaleza a seu cargo. Que e]Je esteYe em taes 
tratos, procurando a:partar-se clandestinamente, e me-
diante senhas convéncionadas, do seu honrado . compa-
nheiro vau de Voorde, não ha a mínima dúvida. É elle 

pois (em 22) da data do officio que os rem e ll i ~. De Lisboa foram em 
4 de outubro mandados ao erfrbaixador na Haya, que os exhibia aos 
Estados Geraes por nota de 28, C.Lljo recibo se accusou ern 5 de no-
vembro. - Calado publica (p. 33i e. 332) isso em parte; arlu lterando · 
muito, ern favor do seu heroe Vieira (p. i85 e 186), a conferencia 
elos del egados ou emissarios. · 
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mesmo que o confessa em um officio que, desejoso de 
entra1· de novo nas graças dos do Conselho, lhes dirigiu 
e corre impresso t. N'esse officio, conta clle como, jan-
tando em casa de Pedro Corrêa da Gama, ouvíra a esse 
respeito a Paulo da Cunha e principalmente a D. João 
de Sousa (sobrinho de Filippe Paes Barreto), os quaes 
lhe obtiveram uma audiencia clandestina do governador, 
que lhe assegurou approvaria tudo quapto offerecesse 
Paulo da Cunha. Parece que depois se mostrou arre-
pendido de tanta subserviencia; mas o seu proceder 
ulterior na e)ltrega do Pontal acabou de compromettel-o 
aos olhos dos seus. 

Partidos os emissarios de volta para o Reei fe, no· 
dia 21, quando ainda iam no mar em viagem, se apre-
sentava nas aguas ela Bahia a frota de Sal\'ador Corrêa. 
Embarcaram-se então immecliatamente nos navios de 
Serr~o de Paiva os dois terços de André Vidal e Martim 
Soares, de nm dos quaes fazia parte Paulo da Cunha; e 
logo estes navios seguiam de vela para Pernambuco. 
Ha que notar que esses dois terços eram todos de fuzi-
-leiros, ao passo· que os hollandezes apenas tinham mos-
queteiros, e só com a presença dos nossos reconheceram 
a sua inferioridade e chegaram a organisar quatro com-
panhias de fuzileiros. A frota de Salvador Corrêa, com-
posta do grande galião S. Pantaleão por capitania, de 
outros dois, que se diziam construidos então de novo 'no 
Rio de Janeiro, e de mais uns trinta transportes, pela 
maior parte fretados, partia quatro dias depois. Segundo 
o plano ?o governador Antonio Telles, que Salvador 

1 Extract encle Copye etc. i6í6 (s. L.) J. Nieuhoff extracta fiel-
men~e toda esta trama, confessada pelo proprio Hoogstraten. -
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Corrêa simulou aceitar, a esquadra de Senão de Paiva, 
depois de deixar no sul de Pernambuco os terços de 
Vidal e de Soares, devia reunir-se á frota do mesmo 
Salvador Corrêa, em sua passagem, e juntas procura-
riam ameaçar o Recife; começando por entregar ahi as 
cartas iritimativas, redigidas de commum accordo; a 
fim de, á sombra d'ellas, desembarcar gente a titulo qe 
refens, qnc, posta em terra, se sublevasse depois dentro 
das proprias muralhas do Recife. Pensava o goYernador 
que Salvador Corrêa se prestaria, sem o menor incon-
veniente, á execução d'este plano, por elle já submettido 
á córte, e cuja approvação só chegon, no seguinte mez, 
acompanhada de uma carta regia (de 9 de maio de 
f 61.~,5) a ~aiYador COI'rêa, ordenando-lhe que accedesse 
aos planos do gorernador, se o não tivesse já feito. Sal- · 
vaclor Corrêa mostrou assentir em tudo aos desejos do 
governador; porém levava comsigo a família, e ao partir 
da Bahia, já bavia revelado a sua mulher que acompa-
nharia sim a esquadra de Serr·ão de-Paiva, mas que com 
a sua se conservaria ele largo, e sem envolver-se em 
combate. Esta resolução não a sonbe o governador, 
senão depois de partir o mesmo Salvador Corrêa, por 
pessoa a quem sua muliJer confi:íra o segredo. 

Correram a Serrão de Pai v a f a v ora v eis os ventos, e 
as tropas que conduzia desembarcaram não longe de 
Serinhaem, no proprio dia 28, em que os dois ernis-
sarios que haviam estado na Ba!Jia davam aos do Con-
selho conta de sua commissão. 

Salvador Conêa, que part.íra da Ba!Jia tres ou qua-
tro dias depois ele Senão de Paiva, vinha a encontrar-se~ 
com a esquadrilha de Senão de Paiva no principio ele 
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agosto immccliato, e só então lhe fazia saber a r·esolução 
em que es tava de não envolver-se em conflicto guer-
reiro, e de abandonai-o no Recife, se cllc insistisse em 
ahi chegar, c os hollandezes fizessem fogo. Encarre-
gou-se entretanto ele mandar entregar aos elo governo 
do mesmo Reei fe, por um parlamentario ela sua frota, 
toda a corresponelencia preparada, recurso que SerTão 
'de Paiva não teve remedio senão aceitar. Não é porém 
impossível que ainda com os seus navios chegasse a 
acompanhar a Salvador Corrêa até perto do Recife, e 
que só regressasse, quando a grande frota seguiu seu 
caminho: julgando, para mais, opportuno leYar comsigo 
o melhor barco dos de SerTão ele Paiva, que era do 
bispo. O governador Antonio Telles dirigia aos do Con-
selho duas cartas, com data ele 21 ele jolbo~ participan-
do-lhe, qne, na conformidade do que lhe prometlera em 
sua carta de i 9 levada pelos emissarios, enviava, na 
esq naclrilha de Ser-rão de Pai v a, forças, ás ordens 
de André Vida[ c iVhr tim Soares, ''para obrigarem os 
su IJlevaclos de Pernan1 Lu co e· os seus auxiliares a clepór 
as armas.)) Por Sen·no de Paiva lhes clir·igia outra de 
22, para que, depois de desembarcar as tropas, fosse 
offerccer-sc a dar-lhes todo o auxilio que desejassem; 
e por Salvador Corrêa, lhes escrevia outra em 25, acres-
centando que, passando pela Babia a frota elo Hio de 
Janeiro, se entcnclêra com o clJefe d'ella para que tarn-
bern fosse ao Reeife a offereccr os seus bons officios em 
favor da pQ.cificação desejada", etc. 

Estas tres car la.s foram pois levadas por Salvador 

t Todas rstas cart~s 2chnm ·sc reproduzid~s em hollnnclez na olJrn 
de Nieuholl'. 
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Corrêa, qne as manclóu entregar por dois pi:trlamen-
tarios, o capitão lVIartim Ribeiro e o auditor gerallicen-
ciàdo Balthasar de Cas tilho, acompanhadas de 011tra de 

• Serrão de Paiva. parti cipando haver já deixado. em terra 
as tropas r.nviadas pelo mesmo go yernador~ c de uma 
quinta d'elle proprio Salvador Corrêa, assegurando as 
intenções pacificas de seu rei para com o governo das 
províncias unidas, e offerecendo-se a contribuir lambem · 
com os seus serviços para a pacificação. 

Salvador Corrêa, estando no porto do Recife, obser-
von que varios navios de guerra alli fund eados, se pre-
paravam, ás ordens de Lichthardt , para ir atacai-o, e 
notando que em terra voltavam contra a sua esquadra 
os canhões, preferiu seguir viagem, sem esperar se quer 
o regresso dos parlament~rios qne mandára, e os guaes 
só na Europa lhe foram dar a resposta que receberam. 
E 1ão decidida foi a re~olu çTI.o de não combater, que~ 
perseguindo-o Li chtharclt, preferiu a isso o ver tomar 
um de seus navios mais ronceiros. A resposta dos do 
Conselho, em dat a de 13 de agosto, reduz-se a repelli~ 
o recurso adaptado pe!o governador da Bahia, nomeando 
dois commandantes Gisbert de With e Hendi ck de Mon-
cheron para Ee entenderem com o almirante Salvador 
Corrêa . 

. Deixemol-o seguir em boa hora a ~ahamen t o, e reja-
mos o que se passava com os terços de André Vidal e Mar-
tim Soares, com os valentes de Henrique Dias e do Cama-
rão reunidos a Fernandes Vieira, c com a esquadrilha de 
Serrão de Paira desamparada cb sua protec.tora. 

Vidal e Soares, apenas desembarcaram, puzeram-se 
em marcha, c fizeram logo pt·onnnciar~se abertamente 
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pela restauração os povos visinhos,.pnblicando uma pro· 
clamação em que declaravam virem por ordem do go-
vernador da Bahia, a pedido dos do Recife pór ordem 
á guerra civil; e d'ella mandavam em 9 de agosto offi- • 
cialmente copia aos do Recife. Avançou Paulo da Cu-
nha contra o forte de Serinbaem, e depois de lhe tomar 
a agua, e~creveu ao commandante convidando-o a en-
trar em negociações com os mestres de campo. Repeti-
ram est.es, dois dias depois, a otierta; escrevendo, no 
dia 4, do engenho do rio Formoso, onde se alojavam, 
uma carta ao chefe do distrieto Samuel LamberLz, ex-
pondo-lhe ao que Yinham, em cumprimento das pro-
messas feitas pelo governador Antonio Telles aos do Su-
premo Conselho, e propondo-lhe o entrarem em nego-
ciaç.ões. Reconhecendo este, e todos os officiaes da guar· 
niç.ão, que não havia meio de resistir com esperança de 
bom ex ito, assentaram que mais lhes convinha capitu-
lar logo, aceitando as condiç,ões favoraveis que se lhes 
propunham. Para ajustar a mesma capitulação foram 
nomeados os capitães Cosmo de Moucberon e Jean Paul 
Jacquet, os quaes, pondo-se de accordo com os mestres 
de campo, reduziram as mesmas condições a sete arti-
gos. Foi concerlido á guarnição o sahir com armas, com 
as honras da gJ1erra, com seus bens e familias; poden-
do transportar-se ao Recife os que o desejassem. Eram 
sessenta e dois; sem os índios, em número de quarenta 
e nore, os quaes, abandonados á discrição pelo artigo Ô. 0 

da capitulação, foram todos enforcados. 
Não consta que para esta capitulação tivesse con-

tribnido notícia alguma, tida pelos sitiados, da derrota 
de Hous no Monte das Tabocas na tarde de 3. 

• 
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Pelo que respeita a Fernandes Vieira, depois d'esta 
victória, passado o tempo necessario para enterrar os 
mortos e para o descanso, este chefe havia julgado con-
veniente deixar, no dia 1 O, a forte posição do Monte 
das Tabocas, a fim de seguir para o sul; e achava~se 
já em marcha. quando chegaram ao mesmo Monte das 

. Tabocas Henrique Dias e o Camarão, com as forças que 
comsigo traziam, os quaes prO'seguiram logo, e apres-
sando a .marcha vieram a encontrar-se com Vieira em 
Gurjaú.-Então se resolveu que, em logar de prose-
guirem todos ao encontro dos mestres de campo, se 
destacasse uma parte das forças para o norte, e d'ellas 
foi feito capitão-mór Antonio Cavalcanti, que àcaso 
aceitou a commissão por separar-se de Vieira, com 
quem andava desavindo.- Os amigos de Vieira chega-
ram a accusar 1 a Cavalcanti de intenções perfidas, como 
a de haver pretendido descartar-se d'elle p~r qualquer 
meio, sem omittir. o ela propinação de veneno; mas o 
que é sem dúvida é que foi Cavalcanti quem, logo de-
pois de separar-se, perdeu a vida, em Igaraçú; e as 
crueis accusações que lhe fizeram, ainda depois de mor-
to, os seus inimigos, deixam essa morte emolvida em 
certo mysterio 2• Anles da victoria das Tabocas, no dia 
1.0 de agosto, havia o inimigo feito morrer por cumpli-
ces na conspiração Gonçalo Cabral, da Goyana, e Tho-
maz Paes ele Tigipió. 

1 Vej. Calado, pn g. 193, -198, 214 e 2-16. 
2 No Jounwel puh. em Arnhem em 16~7, foi. 9 (assign. C.) se diz 

que foi ferido ern uma. sortida da Goyana, e que da ferida viera a mor· 
rer ( •in een uyval ghequest ... ran sijne guets veren was ghestonen•) 
chegando as noticius ao Recife a 19 uc setembro (16Ml). 

21 
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Seguiu porém a maior parte da força, com Vieira 
e Cardozo, para ·a fortaleza de Santo Antonio elo Cabo, 
onde mandava Gaspar van der Ley, abi casado, e que, 
segundo informára João Gomes ele Mell o, parente ele 
sua mulher, se uniria aos nossos apenas chegassem. 
Succedeu porém que o ri1osmo van der Ley foi, com 
toda a guarnição, por ordem superior mandado refo r~ 

ç.ar o Pontal, onde com mandava Hoogstraten; pelo que 
os nossos encontraram a fortaleza ele Santo Antonio 
desguarnecida, e facilmenle cl'ella se apoderaram . Dois 
dias depois ele ahi se acharem, · receberam a noticia ele 
haverem desembarcado na Barra Grande os terços ou 
regimentos de tropa ele Jin!Ja com mandados por André · 
Vidal e Marti m Soares; e dentro ele pouco se apresen-
tou na fortaleza o proprio Viclal que, com doze solda-
dos, se adianlára elos seus desde a Ipojuca. Viclal ·tra-
zia já para Fewancles Vieira a nomeação de mestre de 
campo \ c uma ordem do Governador geral da Bahia 
para clahi em diante ter com o mesm9 Vieira parte no · 

., governo, intilulando-se: «Mestres de campo e Go-
vernadores com poderes de Capitão general. 
--Mas se até en lão Vieira nada resolvia~ senão pela 
boca de Antonio Dias Cardozo, d'abi em diante, até to-
mar o mando o general Francisco Barreto, foi Viclal o 
verdadeiro director da guerra, e assim o entendeu o ini-
migo, que . com elle man1e\:e principalmente a corres-
pondencia, que possuímos, trad uzida em hollandez, e 

· mostra sua muita capacidade. 

t Ainda no dia 9 de agosto Vieira não se dava este Litulo, com 
que sómentc começa a adornar-se desde o dia 15. Vejam-se os do-
cumentos que publica Mello, I, 165 e 167. 
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Resolveu pois Viclal que Martim Soares, com o seu 
terço, passasse a inYestir a fortaleza elo Pontal, ao passo 
que elle, com o seu, y as tropas de Vieira iriam a mar-
cha forçada em busca elas forças ele Hous, junto elo Be-
eife. Esta marcha se effectuou durante todo o dia: e noi-
te ele 1.6, sendo n'esse tempo vencida a distancia até a 
Varzea elo Becife, apezar elo muito lodo e falia de com-
modidades que as tropas encontraram. Durante a noite 
foi Vidal avisado de que, a meia legua ele distancia, na 
chamada ainda hoje Casa- F o r te, não longe do Be-
cife, se aehaYa alojado o cbefe inimigo com as suas tro-
pas. Á vista do que, mandou dar um pequeno descanso. 
Porém, duas horas antes de amanhecer, se proseguiu 
na ITiarcha. Apenas passado . o Capiberibe, foi encon-
trado o inimigo, que, rapidamente imestido, apenas 
teve tempo de recolher-se á dita Casa-Forte, a qual 
logo foi atacada. Ahi se defendeu tenaz·mente por tres 
horas, ao cabo elas quaes ainda se não entregára, a não 
se ter visto ameaçado pelo incendio, que os nossos já 
preparavam, ela mesma Casa-"Forte. Então se ren-
deram á discrição trezentas e 'vinLe e duas praças, in-
cluindo o tenente coronel Hous, o sargcnto-mór Listry, 
( commanclante dos inclios) os capitães "TiJdtschut, ·e 
Blaer, os tres tenentes La Motte, Trelanus e Zacheus e 
varias outros officiaes, que foram todos mandados para 
a -Bahia 1, não chegando porém lá o capitão Blaer, que 

1 Do clwJc H. Hous sabelllos, por uma exposiç;ío por rlle apresen· 
tacl;1, que d'ahi partira crn uma caravella a 6 de janeiro (164,6), e che· 
gara a Terceira, a 28 do março; que n'csta ilha estivera encerrado no 
caste.llo de S. Jo;ío, até partir para Liboa, em Hí dP. maio; que, cbegan· • 
do a essa capital em 2 de junho, se avisttira ahi r.om .Malhias.d'Aihu· 
querque, já Conde ele Al egrete, e rccusára ficar ao serviÇo de Portugal. 
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em represalia de passadas offensas, foi, segundo parece, 
assassinado 1. Todos os índios que se entregaram foram 
condemnados a pena última. Os soldados eram mais 
de duzentos. 

Contam os panegyristas de Fernandes VieiraJ com 
intento de fazer sobresair seus dotes, que, ao vêr elle 
Henrique Hous entregue e prisioneiro, tivera o máu 
gósto e a falta de caridade de lhe dirigir algumas fraJ 
ses, perguntando~lhe se elle era o mesmo Hous que, 
pouco antes, dissera o havia de prender a elle Vieira, 
e fazel-o, de braga ao pé, pensar-lhe os eavallos, etc. 
Faltam-nos dados para justificar a Vieira d'esta impu~ 
tação de falta de generosidade e de cavalheirismo; mas 
preferimos antes attribuil-a á escacez de tino dos seus 
aduladores. E não sería estranho que essas frases sahis~ 

• sem da mesma fábrica em que se forjaram os falsos dia-
logas de Vieira com Vidal, para converter a este úl~ 
timo a pronunciar-se por elle. O que é sem dúvida é 
que no dia 19 dirigiu André Vidal do Engenho de 
S. João Baptista uma carta aos do Recife, ainda dan~ 
do-se por conciliador entre elles e os habitantes levan-
tados, carta a que elles responderam com moderação, 
mas sem se darem por enganados de suas palavras, 
como já tinham feito a Salvador Corrêa. Protestaram 
porém contra os fuzilamentos dos índ ios; ao queres-
pondeu Vidal, em 29 .de ~etembro, que havendo eHes 

Por fim passou á Hollancla em julho; e mais tarde regressou de novo 
ao Brazil, e veiu a morrer nos Gu~rarapes. V. den Broeck chegou aBa-
hia no dia 25 de outubro de 1645 (p. 29) e partiu para Portugal no 1.• 

• de abril de i646, chegando a Lisboa em fins de junho, e á Hollanda em 
agosto . . 

1 Entre Serinhem e SanÍo Amaro. V. den Broeck, pag. 14. 
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sido eonvertidos ao catbolicismo eram para os . nossos 
como nacionaes, e por conseguinte traidores; e protes:.. 
tando que se os hollandezes não dessem quartel aos 
nossos, elle cm·responderia com represalia. 

Conseguida a victória da Casa-Forte, que custou 
aos nossos a perda de dezeseis mortos e tyinta e cinco 
feridos, entrando n'este numero os bravos Hemique Dias 
e Domingos Fagundes, Vida!,, deixando a Vieira, com 
toda a gente de Pernambuco, incommodando o inimigo 
e regularisando o sitio do Recife, correu, com o seu . 
terço, a refoq;ar a lVIaJ·tim Soares, que deixára inves-
tindo a fortaleza do Pontal. A derroté\ completa de Hous, 
já ahi conhecida, deveu concorrer para a prompta ren-
dição da praça, augmentando a forç:a moral . de uns e 
desacoraçoando a outros. Com taes precedentes, julgou 
Vid-a! que IT)ais facilmente oceuparia a praça, entrando • 
em negociações, que pondo·lhe baterias e atacando-a 
pela sapa. Escreveu pois uma carta a Hoogstraten, ex-
pondo-lhe quanto se passava, lembrando-lhe os ante-
riores compromissos na Bahia, acrescentando os de van 
der Ley com João Gomes de Mello, e e.xhortando-o a 
que capitulasse com clausulas análogas ás concedidas 
á guarnição de Serinbaêm,- cuja execução havia sido 
pontualissima, como elle devia saber. 

Esta carta foi parar ás mãos dos do Conselho do 
Recife, não sabemos se em;iada pelo proprio Hoogstra-
ten, arrependido elo san procedimento na Bah.ia e anhe-
lante de restaura~· a antiga confiança, se tomada ao 
portador por alguma guarda ou destacamento. O certo 
é que, com outros documentos, veiu pouco depois ( 164 7) 
a ser dada á luz em Amsterdam, em um conhecido fo-

' \ 
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lbeto, intitulado «Claar Vertooch», etc.-Em todo 
caso, não veiu a praça a· resistir por muito tempo, pois 
se rendeu no domingo 3 de se tembro, justamente quan-
do se cumpria um mez depois da victória das Tabocas. 
A guarnição sain com as honras da guerra, e vários 
oiliciaes, incluindo I-Ioogstraten c van der Lcy, e tam-
hcm mu itos soldados, se ali staram nas file iras do exer· 
cito restaurador. Hecus:uam-sc porém a isso alguns, e 
entre ellcs Isaac Zweers, que ao depois veiu a ser vice-
almirante na Hollanda. 

Aos rendidos devia o inimigo alguns mezes de soldo 
e ele pret, e uma elas condições da capitulação foi que 
os nossos se responsabilisaYam por esse pagamento . 
Para effe.ctual-o, foi imposta aos moradores uma somma 
de quatro mil cruzados, á qual se juntou outra igual, 
mand::1da da Bahia pelo Governador geral. 

Occupemo-nos agora de Serrã.o de Paiva. 
Quando o gorcrnaclor Antonio Telles foi informado 

dos propositos pouco leacs (a respeito da execução do 
plano combinado) com que partira Salvador Corrêa, fi-
cou não sómente senlidissimo, como bastante inquieto 
ácerca da sorte ela esquad rilba que transportára as tro-
pas dos dois mestres ele campo. Nã.o faltava quem na 
Bahia tomasse a clefensa ele Salvador Corrêa, procu-
rando socegar o go \'ernaclor, dizendo-lhe que seriam 
invenções ele maldizentes: porém o governador julgou 
sempre opt:lorluno escrever ao mesmo Serrão ele Paiva, 
communicanclo o que lhe hariam dito, e acrescentando 
que muito lhe custava a acreditar taes propositos egoís-
tas da parte de Salvador Conêa, para quem aliás m.an~ 
clava então uma carta do proprio rei, ordenando-lhe 
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que favorecesse a restauração; e acrescentava, julgando 
que ainda chegaria a tempo, qqe, se o mesmo Salvador 
pretendesse abandonai-o, lavrasse um protesto bem au-
thentico, que podesse ser mandado á presença d'el-rei; 
e que, em último caso, se entendesse com os mestres 
ele campo, para resolver· o que deveria fazer, ou regres-
sa!' á Bahia, · ou ficar onde se julgasse mais convenien-
te; com 1antq que não se expozesse a algum revez ou 
contratempo. 

N}to sabemos quando Sen·ão ele Paiva Yeiu a rece-
ber esta carta, porém só que estava ella em seu poder 
no dia 9 ele setembro. É certo porém que, dois dias de-
pois da entrega ela fortaleza do Pontal, chegava ali , aos 
mestres d~ campo, a nolícia ele que Jeronymo SeiTão 
ele Pai v a; que com a sua esquadrilha havia estado al-
gum tempo pairando no mar, entrára em Tamandaré, 
com proposito de ahi permanecer. Inquietaram-se com • 
isso os mestres ele campo, recciosos que o fosse atacar 
a esquadra hollanJeza, e parecia-lhes com razão, que 
muito mais seguros eslariam os navios no porto elo Cabo 
de Sanlo Agostinho, defendido pela dita fortaleza do 
Pontal, e tinham esperança ele que, informado Serrão 
de Pai v a ela entrega cl' esta fortaleza, pelo proprio que 
elles haviam ex peçliclo á Bahia para levar a notícia (cujo 
nome C a p i v á r a nos faz crer sería algum iTLdio ), ahi , 
se recolhesse. · 

Fundados eram os cuidados em que fieára o gover-
nador, desde que soubera da resolução egoísta de Sal-
vador Corrêa; e mais fundados ainda os temores dos 
mestres de campo ( annunciados ao governador por Mar-
tim Soares em carta ele 6 de setembro) de que elle fosse 
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victima de um ataque da esquadra inimiga ! Trataremos · 
mais circumstanciadamenle d'este interessante ponto da 
nossa· historia, descuidado pelos que nos tem precedido, 
e a respeito do qual possuímos todos os documentos. 

Serrão de Paiva, que tinha, comsigo sete barcos 
maiores, tres caravellas e quatro sumacas, pensou que 
fazendo desembarcar parte ela guarnição, e confiando· 
lhe duas trincheiras que fez construir em terra, asses-
tando n'ellas varios canhões, poderia resislir ao inimi-
go; e talvez tinha razão, suppondo qne a sua: gente 
cumpriria com os seus deveres, no momento ele ser ala-
cada. Não succedeu porém ·infelizmente assim. No dia 
7 se apresento~ diante ele Tamandaré a pequena es-
quadra inimiga, commanclàda por Lichthardt, o qual, 
por assim dizer, acabava de a improvisar muito á pressa 
no Recife, sendo que até trazia dois ou tres barcos, que · 
se havia compromettido a restituir apenas clésse o ata-
que, de cujo resultado favoravel parece que não tinha 
a menor dúvida. 

Para informar-se melhor da posição e forças de Ser-
rão de Paiva, lembrou-se Lichtbardt ele fazer entrar no 
porto, com bandeira branca, dois dos seus barcos mais 
pequenos. Não lhe faltariam pretextos para justificar a 
bandeira de parlamentar i o, mas os seus barcos não che-
garam a poder parla.mentear; porque apenas se apm-
ximaram, foram minioseados com alguns tiros de bala 
disparados pelos que occupavam o porto. 

Entretanto. esses barcos haviam-se aproximado o 
necessario para infórmar-se de quanto lhes era mais in-
dispensavel. 

Na noite de 8 para 9, d'esse mesmo mez de setem-
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·bro, chegou a Lichthardt um reforço de um barco (Ley-
den) e um hiate (Een.:.Hoorn) dois dos que lhe 

_ haviam sido emprestados do Recife, e julgou que não 
devia aprazar o ataque. Na manhã de 9 reuniu a con-
selho os officiaes i, e assentou-se . em proceder a elle 
immediatamente. 

Para surprehender a nossa gente com uma novida-
de, ostentando ao mesmo' ten1po intrepidez e calma, or-
denou Lichlbardt que os barcos o seguissem em fila, 
sem disparar um só tiro até o moménlo da abordagem, 
que elle começaria por dar ao navio chefe de Serrão de 
Paiva. · 

Assim foi executado. la elle diante na Utrecht, 
em que arvorava o seu guiãÓ. Seguiam-o logo a V e e v e, 
Zelanclia, ÜYer- Yssel, Soutelande e Ree. A 
Leyden, o hiate Een-Horn (Um-Corno), a Mexe-
riqueira e varia~ barcaças receberam ordem de ajudar· 
onde fossem chamadas. 

Entrado assim o porto, começou o fogo ele artilhe-
ria e de fusilaria dos nossos barcos e baterias, ao qual 
não responderam os atacantes, indo entretanto Licht-
hardt direito ·ao barco de Serrão ?e Paiva, e dando-lhe 
abordagem, o tomou logo, desampa-rado por quasi toda 
a tripulação e guarnição, que se lançou ao mar, aban-
donando o seu chefe; o qual ainda com dezeseis fieis, 
que ficaram ao seu lado, combateu até cair, com várias 
feridas, estendido no convez. 

Foi para os hollandezes uma victória completa. Os 

. 1 Seguimos a parte de Lichthardt dada n'esse mrsmo dia 9, e o offi· 
cio de Serrão de Paiva escripto da prisão do Recife aos 17 d'esse mesmo 
mez. 
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outros navios, ou foram tomados ou tiveram de enca~ 
lhar em terra, onde o inimigo os foi incendiar, levando 
para o Recife os tres melhores. Serrão oe Pai\'a depois 
de curado no Recife, foi enviado para a Hollanda. 

Foi a victória alcanç.ada tão rapidamente, c 1ão de-
pressa se viu Serrão de Paiva snrprehenclido com o 
desamparo dos seus, que nem teve occasião de ir á sna 
camara destruir os documentos importantes que ahi ti-
nha, e que vieram a elescubrir, com toda a evidencia, 
ao inimigo que. não só o governador da Bahia, como 
até o proprio rei se achavam ill!plicados nas te1í!ativas 
da restauração de Pernambuco. Entre esses documen-
tos se distinguiram a carta reservadissima do governa-
dor geral de 17 ele agosto, queixando-se ela deslealdade 
de Salvador Corrêa, c a car ta regia de 9 de maio para 
Salvador Corrêa (e já por elle não recebida) a fim de 
ajudar á restauração; documentos ambos que, traduzi-
dos em hollandez, foram dados á estampa em Amster-
dam em 161-7. Eis o 1eor da carta regia: 

«Salvador Corrêa de Sá e Benevides. Eu el- rey vos 
envio muito saudar. Se acaso, achando-vos esla ainda 
nesse Estado, fordes informado que os it1imigos d'es.la 
Coroa tem intenções de emprehender algum ataque, re-
quisitando-val-o o governador Antonio T.elles da Si lva, 
ordeno-vos que abi vos conserveis em quanto dure o 
conflito. Confio que ainda sem a presente ordem have-
reis procedido na conformidade d'ella, se algum motivo 
o houver exigido. Escrita em Alcantara a 9 de maio 
de 1645-Rei ." · 

Quando os. hollandezes se regalavam com esta as-
signalada victória e com os importantes despojos por 
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meio d'ella alcançados, e as provas que recolheram de 
que eram cumplices com os sublevados a respectiva 
Córle e Vice-Córte, já a noticia elo leva.nte se havia 
communicado para 'o norte e para o sul de Pernam-' 
buco, produzindo resultados mais ou menos favoraveis. 

Paulo de Linge, chegando á Parahiba, em quanto 
ordenava algumas prisões e tomava outras providencias 
preventivas, dispunha que baixassem dos sertões varias 
cabildas de índios b;ubaros, que obedeciam ao chefe 
Pero Puty, cnja amisade haviam adquirido por influen-
cia ele um Jaco h Rabbi, israelita.- Estes barbaros, 
achando-se perto de Cuohaú, em um domingo, e sa-
bendo que os -moradores á hora de missa estariam to-
dos desarmados na igreja, caíram sobre elles, fazendo 
horrível carnificina e roubando quanto poderam. 

A respeito do modo como se desenvolveu a insurrei-
ção nas capitanias de ItamarÇlcá e Paeahiba faltam-nos 
documentos fidedignos. O que encontramos escripto em 
muitos autores, qne não fazem mais que copiar-se uns 
aos outros, é que os barbaros, que ao mando de Pero 
Puty praticaram as cmeldades no Cunbaú vinham con-
tra a Goyana, em cujos suburbios primeiro havia esta-
lado a insurreição, elegendo por chefes a Diogo Çarva-
lho, Pascoal ele Freitas e Mar tim Fragoso, depois de 
haverem sido presos pelos hollanclezes Gonçalo Cabral 
e outros, nomeados a principio poe Vieira e Cavalcanti. 

De um padre Lourenço da Cunha· sabemos que 
tambem entrava no numero dos conjurados d'essa capi-: 
tania; mas ignoramos que passos deu. Parece que Paulo 
de Linge, á imitação dos chefes do Recife, offereceu 
uma amnistia aos que ' se apresentassem, e informado 
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porém do trtunfo nas Tabocas, retirou-se com todos os 
seus ao Cabedelo; e os indios selvagens, Yendo essa 
prevenção e ouYindo os triunfos dos nossos não se atre~ · 
veram contra a Goyana, e se dispersaram pelos sertões. 

Entretanto chegaYam as tropas que elo Gurjaú ha-
viam sido destacadas para essas bandas ás ordens de 
Antonio Cavalcanti, já fallecido em Igaraçú, e mais ou-
ti·as que, depois da acção da Casa-Forte, haviam sido 
enviadas a ·reforçai-as; ao mando de· Antonio Curado 
(não Rodrigues) Vida!, com o qual vinham uma escolta 
dos indios do Camarão e outra dos pretos de Henrique 
Dias, as quaes deviam engrossar-se com as dos respe-
-ctivos sangues que na Goyana e Parahiba se lhes quizes-
sem reumr. 

Chegaram estes ao Tibery, a tres leguas da cidade 
da Parahiba, no principÍo de setembro, e d'ali procu-
raram entender-se com Jeronymo Cadena, -Lopo Cura-
do Garro e Francisco Gomes Muniz, chefes ahi dos 
conspiradores, que apoz si levaram os moradores já 
comprometticlos a se unirem ao levante. Foi decretada 
uma contribuição para os gastos da guerra, espalha-
ram-se proclamações convidando a se alliarem á revolta 
os proprios estrangeiws, perdoando-se-lhes as dividas 
que tivessem para com os intrusos hollandezes. Pas-
saram logo as ditas escoltas já reforçadas ao engenho 
de Santo André, ficando Lopo Curado Garro á frente 
do governo da cidade e cuidando da sua defensa. Foi 
então, segundo os chronistas, que Paulo de Linge sahiu 
do Cabedello; e no engenho Inhobim veiu a encontrar 
os nossos, travando-se a acção que foi dit·igida por Vi-
dal Gomes Moniz, e para o successo da qual se diz que 
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contribuíra uma grande chuva que tornou inuteis ao 
inimigo as suas armas de fogo. Paul de Linge porém 
' 'ingon-se, mandou enforcar dias depois a Fernão Ro-
drigues de Bulhões que lhe foi offerecer dezenove mil 
cruzados pela entrega do forte do Cabedello. 

Da banda do sul, em Porto Calvo, apresentaram-se 
como chefes Ch1·istovam Lins, ahi senhor de varios en-
genhos, e seu tio Marinho Falcão, e por-tal fórma sou-
beram malograr n chegada de soccorros á povo'ação, e 
fazer crer ao com'mandanle do forte que eram em muito 
maior número, que és te se rendeu no dia i 7 de setem-
bro, com clausulas análogas ás concedidas ao forte do 
Ponral. 

Dois dias depois, no dia i 9, se entregava igual-
mente, ao cabo de algum tempo de sitio, o forte do Pe-
nedo, junto ao rio de S. Francisco; não faltando quem 
escreva que contribuíra para essa rendição o chefe Hous, 
que então abi passava preso para a Bahia; asserção, a 
que devemos dar pouco credito, pois, se houvesse então 
proferido as frazes que se lhe a1tribuem 1, não sería elle 
quem, pouco depois, voltaria de novo a Pernambuco, 
ao serviço da mesma Companhia, como voltou. O certo 
é que d'essa banda a sublevação foi começada pelo pro-
prio chefe antes designado, Valentim ela Rocha Pitta. 
O principio ela · sublevação teve ,Jogar pelo ataque de 
improviso feito a um sargento e dez soldados que con-

1 .. • eslylo de mercadores, cujo trato h e vendrr, e não resgatar, ... 
sendo tão inulil para com elles o serviço, que n'elle se perde a vida, 
sem se ganhar a honra ; porque só a alcança quem a dá por servir a 
Principes, e a perde quem a arrisca por con~ervar a Piratas (Caslrioto, 

- liv. 6, n. 102). 
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duziam preso a um dos moradores dos. arredores, que 
desde logo fi cou·Jivre de su~s garras. Quiz o Comman-
dante do fmt e tomar vingança ele tanta ousadia, e man-
dando a isso um official com setenta soldados, caíram 
todos estes na emboscada que lhes foi preparada, apro-
veitando-se elas armas os sublevados; que desde logo 
tomaram a offensiva, e foram sitiar o forte; em quanto 
pediam soccor ros el a fmnleira do Bio-Real, que 'imme-
diatamente lhes foi enviado, vindo d'~Íi cento e oitenta 
soldados, em duas companhias, uma das quaes com-
mandava Nicolau Aranha, socio Lle Vidal na sua digres-
·são preparatoria ao Recife. 

Intimada por Nicolau Aranha a rendi ção do forte , 
accederam a ella os defensores, em m1mero ele duzentos 
e sessenta e seis praças que, por falta ele soccotTO, se 
viam já na maior mingua. 

Para mais terem de que lamentar a entrega, viram 
dentro ele pouco tempo que vinham elo Recife a soccor-· 
rei-os uma embarcação grande e tres lanchões, que se 
julgaram bastante felizes de poderem retirar-se, sem 
caírem lambem prisioneiras. 

Informados os nossos chefes de que o inimigo ha-
via feito retirar para a Parabiba e Rio Grande Ós in-
cl.ios que tinham na Ilha de Itamaracá, resoh'eram ir 
assenhorear-se cl'essa ilha , o que tiraria grandes recur-
sos aos do Reei fe, -ao passo que serviria a cubrir as 
communi cações com a Parahiba sublevada. Passai'am 
pois. á ilha em se tembro, deram infructuosamente tres 
ataques á villa;, mas logo, no dia 25, chegou com soe-
carros do Recife o Conselheim B.olles1rale, e os no;sos 
julgaram prudente r c ti rarcrri-se. 
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Ao principio pareciam os successos correr á pro-
porção dos desejos dos atacantes, porque para .maior 
prevenção foram passar á ilha elo lado do norte, e con-
seguiram surprehcnder um patacho, com quatro peças, 
que ahi tinha postado o inimigo; mas depois l1a que 
confessar que foram comÍ)le tamente repellidos. O Com-
mandante hollandez Dortmon deu logo aviso para o Re-
cife e foi soccorrido a tempo. Os nossos escriptores pro-
cnram disfarçar e~.sa derrota, con tando-a de um modo 
confuso; porém Moreau diz positivamente que os ata-
cantes, não se atrevendo a aeometler ' a fortaleza da 
barra, se dirigiram á villa, e que abi foram derrotados, 
deixando trezentos mortos, número que os nossos bai-
xam a seten ta, contando outros tantos feridos, comprc-
hendendo o Camarão. De novo ten taram outra surpreza 
em junho seguin te. ( 104·6); e d'esta segunda vez o ini-
migo abandonou a villa, retirando-se ao forte, onde fez 
fuzilar alguns ar tilheiros que jnlgou suspeitos ele have-
rem sid_o peiteaclos. 

No Rio Grande elo Norte todos os esforços elos mo-
radores foram infructuosos, c mui lugubres os successos 
a que deram Jogar. Uns setenta elos mesmos moradores, 
indignados pela horrível matança no Cunhaú em i 6 de 
julho e por Yentura obedecendo a comprom issos em que 
tambem estariam para: auxiliar a revolução, tomaram 
armas, c, com as suas famílias, se recolheram, levando 
comsigo muitos mantimentos c provisões, a um arrayal 
na distancia de seis leguas da capital pelo rio acima, e 
ahi se entrincheiraram com uma cerca de palancas ou 

. palissadas, á maneira elos índios. 
Ao sabel-o o furibundo Jacob Rabbi, que com os 
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seus índios aca_baYa de assaltar o engenho de um ·indi· 
vidoo ·por nome João Lostan, onde se haviam refugiado 
os poucos escapados da carnificina do Cunhaú, prati· 
cando n'esse engenho novas mmtes, e conduzindo pri-
sioneiro á fortaleza do Rio Grande o dito _senhor d'en-
genho, se dirigiu, com os seus índios, ao mencionado 
arrayal, e conhecendo que ·não era facil tom al-o de 
assalto, resolveu por-lhe apertada sítio, certo de que 
ac.abados os mantimentos se renderiam. Havendo pas-
sado já dezeseis dias $em ver resultados elos seus planos, 
imaginou um al'dil para o ataque, e foi o valer-se de 
carros com taboões, ao abrigo dos quaes se foram 
impunemente aproximando da CQrca. Descoberto po-
rém o plano, · os defensores, apezar ele não terem 
mais de quinze armas de fogo, effectuÚam uma sor· 
tida, por meio da qual desviaram. aos siiianles dos seus 
intentos. 

A final , porém, faltos de munições e de vivel'es, 
viram-se obrigados a entrar em ajustes de capitulação, 
compromettendo-se o chefe flaméngo a li vral-os do ful'or 
dos selvagens. Para o cumprir mandou logo presos para 
a fortaleza ela barra os principaes, por nome Este-
vam Machado de Miranda, Vicente de Souza Pereira, 
Francisco Mendes Pereira, .João da Silveira e Simão 
Corrêa, e deixou para escoltar os que ficaram no forte, 
já desarmados, dez soldados de tropa regular. 

No dia 2 de outubro chegou uma lancha do Recife 
á capital; e se disse ter vindo n'ella o conselheiro Bailes-
trate, já sabedor elos desastres soffl'idos no sul de Per-
nambuco, e sequioso de tomar d'elles vingança. O certo 
é que, logo no dia immediato, foram os prisioneiros 
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mandados para Uruassú 1, a meia legua de distancia do 
logar em que se fizera a cerca, a qual não podia por-
tanto ficar longe da aetual S. Gonçalo. Ao chegarem os 
prisioneiros a Urnassú, e ao Yerem al1i duzentos índios ' 
armados em guerra, com o seu che fe Antonio Paráo-
paba, riYal de Pero Puty, no odio aos nossos c na 
dedicação aos invasores, logo conheceram a sorte que 
os esperaYa. Era que a autoridade flamenga, querendo 
empregar o maior rigoe e condemnal-os á morte, pre-
tendeu eximir-se a toda a responsabilidade de seme-
lhante pena, attribui nclo-a bypocritamente aos in di os; 
aos quaes, escolhendo-os por juizes e algozes, clava·, ao 
mesmo tempo, pasto em seus jnstinctos barbaros. 

Sacrificadas estas primeiras victimas, passou a es-
colta çlos flamengos ao arrayal, onde estavam os demais, 
para os trazerem, igualmente embarcados, a Uruassú; 
a fim de terem igual so rte. Ou por já possuírem alguma 
-notícia ela morte dos companheiros, ou porque tiveram 
algum outro moüvo de suspei ta ácerca de seu imme-
cliato fim, é cerlo que elles manifestaram aos da escolta 
que o conheciam. Devemos crer que até chegaram a 
apresentar alguma resistencia, ou que a irltentar·am no 
caminho, ao observar que com os d'esta segunda par-
tida usaram os algozes de muito maior crneldade que 
com os pnme1ros. 

Procuraremos passar rapidamente pela descripção 
de taes scenas, cp1e, se fossemos a pinlar eom as Yer-. 
cladeiras c6res, causariam não sómente horror, como até 
asco. Limilar .. nos-bemos a referir que um Antonio Ba-
racbo, amarrado nú a um poste foi morto, cortando-lhe 

J H i o ma v a r. ú se I& rrraàamen le no• C as trio to. 
22 
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os assassinos pouco a pouco dolorosamente cada uma 
das partes do corpo; qüe a Matheus· Moreira lhe arran-
caram pelas costas o coração; e que com dois jovens 

·Manuel Alvares Ilha, e· Antonio Fernandes não chega-
ram a usar de tanta barbaridade, porque elles tinham 
comsigo facas de ponta, com as qu?-es, matando antes 
a varios dos algozes, cahiram logo mortos, com mais 
gloria para si e menos· opproprio para os inimigos. 
Acrescenta Lopo Curado Garra, de cuja parte dada aos 
governadores, tres semanas depois ·lj colhemos estes fa-
ctos, que havendo Estevam Machado de Miranda trazido 
comsigo á fortaleza uma filha de sete annos, e igno-
rándo que ia ser suppliciado, a levára lambem a Uruassú, 
onde vendo a menina os intentos dos algozes se abraçára 
ao pai, com muitas lagrimas e súpplicas, e que ·este, 
antes de morrer, a procurára consolar, dizendo-lhe: 
« Vae, filha, dize a tua mãi que se fique _embora, que 
no outro mundo nos veremos.» As victimas foram nada 
menos de quinze, segundo confissão official dos proprios 1 

hollandezes. 
Apenas chegaram de tamanhas atrocidades notícias 

á Parahiba, partiram logo reforços alé o Cunhaú, offe-
recendo nm ponto de refugio aos que podesscm andar 
foragidos pelos matos. Sendo atacados pelos flamen-
gos, conseguiram os nossos repellil-os com vantagem, 
adquirindo muitas armas por elles· deixadas. Não tar-
_dou a vir tambem em soccOITO do Rio-Grande o bravo 
commendador D. Antonio Filir.pe Camarão, que depois 
de fazer pagar caro aos invasores e seus índios as pas-
sadas atrocidades, por falia ele munições, teve que re-

1 Relação etc. de 23 de outubro de 16Ui. 
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tirar-se á Parahiba, onde reiu a reforçai-o mais tarde 
(agosto de 164 7) com seiscentos homens, o proprio -
Andr·é Vida!, o qual batendo ahi os inimigos, logo re-
gressou aonde era mais necessario; ordenando ao Ca-
marão que fosse proseguir novas hostilidades no Rio-
Grande e vingar, n'essa parte do Brazil, tantas cruelda-
des, não só dos barbaros, conw dos proprios hollande-
zes, que, se bem que christãos ele nome, mais barbaros 
se haviam mostrado qne os ignorantes índios. 

Quanto ao Cam-arão deremos dizer que elle cum-
priu o seu mandato muito além de que se podia espe-
rar. De8cle que _ se -apresentou eomo vencedor, gr·amle 
número de índios que estavam com o inimigo, com essa 
fid.elidade fluctuanle commum a todo povo barbaro, se-
gundo já reconhecia a antiguidade, 1 o abandonaram, e 
prestaram obediencia ao mesmo Camarão, que, com o 
seu auxilio, conseguiu dominar todo o sertão do norte, 
chegando até os confins do Ceará. 2 

Quanto a Jacob Rabbi, o proprio chefe hollandez 
Garsttnan o mandou matar traiçoeiramente na no i te 
de 5 ·de abril ( 1646);- motivo porque· o Conselho o 
enviou para a Hollanda, embarcando-o no Recife no 
dia 24 do mesmo mez Nieulwff; voltando porém mais 

.tarde a governar ele novo a capitania elo Ceará, onde 
estava em 1654-, sem que consegu issem libertai-o, nem 
Yingal-o, os índios que lh,es obedeciam e pediam .a gri-
tos a cabeça do mesmo Garstman, no que nfto foram 
satisfeitos; o que motirou que muitos, por vingança, se 
declarassem inimigos elo hollandez e se uni ssem ao Ca-

·1 ·Fluxa, ut est barbaris fide,, dizia já o historiador Tacito. 
2 Moreau, png. 138 e 156. 
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marão: O proprio Jancluy chegou a estar vacilante; mas 
aeudiram a tempo os hollandezes, mandando-lhe pre-
sentes por um seu antigo amigo, Boulof Baro, que nos 
transmittiu impressa a relação ou diario da jornada 
que então fez. 1 O Conselho elo Reei fe mandou depois 
ao Rio-Grande um dos seus individuas o célebre Bas, 
para ahi prover ao arranjo ele provisões, etc. 

1 Esta rela r;:ío, traduzida em francez, foi publicada em França con· 
junt lamrnle co m a obra de Moreau, commentada por este. 
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Sitio · do Recife. Primeh·a acção dos Gum·m·apes • 

Resultados. Angola 

Recolhem-se os hollandezes á. Praça- Investem•a os nossos- Arrayal 
novo do Bom Jesus-Onde era-Representação ao rei-Deserção dos 
estrangeiros-Attentado contra F. Vieira-Abundancia entre os sitian· 
tes-Fome na Praça - Moedas obsidionaes-0 inimigo é soccorrido 
-Reforma o seu governo-Ataca Olincla-Apodera-se do Penedo-
Com que fim- Recontros- Apodera-se de Itaparica- Morre Lich-
thardt-Passam os do Penedo a Itaparica - Chegam a esta ilha out ros 
reforços -Hous- Invasões do Reconoavo--Pequenos recontros na ilha 
-Esquadra de corso-Resolve a Corte ceder Pernambuco-Apeia a 
idéa o padre Vieira - Resistem a ella os sublevados- Rebello ataca I ta-
parica-E derrotado e morto-Chega á Bahia novo governador, com 
soccorros - Re~ira-se o inimigo de Itaparica - Preparâ a Hollanda no-
vos reforços-~ Embaixador Souza Coutinho-Tratado de Munster -
Schkoppe toma o mando dos inimigos; Barre!o o dos nossos-Primeira 
e.cção nos Guare.re.pes-Partes que deram os respec~ivos generaes -
Resultados favora\reis em Portugal-Pareceres dos Tribunaes-Papel 
Forte do padre Vieira-Resolução Regia -Recuperação d'Angola. 

Os hollandezes, vendo as suas forças notavelmente 
reduzidas, abandonaram Olinda e se recolheram ao Re~ . 
cife c ilha de Santo-Antonio ou cidade Maul'icia, onde 
trataram de augmentar todos os meios de defensa. A 
bella residencia que, perto da ponte da Boavista, tinha 
levantado Nassau, foi occupàda pela tropa, recebendo 
peças de artilheria em seus pavilhões: as arvores de um 
fwndoso jardim botanico ahi formado, trazidas algumas 
a custo, não só dos sertões, como das capitanias visi-
nhas e até de outras colonias e da propria Africa, fo-
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ram todas derrubadas para serv·irem a abalizes e palis-
saclas e até para lenha. 

Os nossos, retirados ele Itamaracá, occupararn Olin-
d::~, e resolreram imes tir ri gorosamente a praça do Re-
cife, levantando em redor várias esiancias e trincheiras. 
U,m melhor fort e foi tambem construido para qnartel 
genel'al , ao qual se deu o nome ele Arr aya l ·Novó do 
Bom Jes us i_ Sabemos que esse arrayal fi cava na Var·-
zea, á margq n cl ireira do Capiberibe; e mui pmvavel-
men le se ría o quadrado abal Ll ar·taclo 2

, de l}Lle, com o 
nome de "O Forte» ainda hoje se rêem, mui Lem 
conservados, os restos com o competente fosso, em uma 

. paragem um tan to elevada da Varzea, tomando-se i es-
querda, depois ele passar a ponte da Magdalena 3• D'esse 
arrayal foi datada urna representação ao rei, assignada 
.até por officiaes hollandezes, como Hoogstraten e van 
der Ley, que concluía com estas ameaçadoras palavras: 
«Com toda a submi ssão, prostrados aos pés de V. l\t, 
tomamos a pedir socco rTo e remedio com ·tal brevidade 
que nos ' não obrigue a desesperação, pelo que toca ao 

l Segundo Nicuhofl' os nossos clwmara m -tambem elo Bom Jesus o 
f~ rte que co meçaram no dia 15 ele outubro 1647 a construir no sitio ua 
casa do Rego, e que ell es ~hnmaran1 Altená. O mais provave l é qu e o . 
nome de Arrayal Novo do Bom Jesus se fizesse extensivo a toda a li- ' 
nha de sitio. 

2 Era a este forte que sem duvida se referi'arn os informes do deser-
tor Claes, com quatro pequ enos balunrtes, com tres canhões cada um, 
e destinado para J.Wyol de polvorá, etc. Nieuhoff, pag. 154. 

3 Veja Calado pa g. 269, 272 e 275.- Por este escriptor sabemos 
que ficavn o mesmo arrayal obra de uma legua do Recife, do lado da 
Magdalena e perto do engenho qu e havia sido de João de Mendonça. 
Ora es te engenho sabemos com a maior ev idenci a, por uil1 mappa de 
Barlreus, que ficava pouco além do sitio ern que está a ponte da Magda-
lena, 
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culto divino, a buscar em outro Principe catho-
lico o que de V. M. esperamos.)) 

Seguiram-se as conheeidas scenas repetidas tantas 
Yezes 'entre os sitiantes e os sitiados: escaramuças para 
impedir as sortidas por agua ou lenha, surprezas para 
prender os que se aventuravam fóra das muralhas, são 
factos que nem vale a pena de serem relatados.'-Baste 
referir que, n'esses pequenos encontros, se distinguiu 
muito o bravo Henrique Dias, que, po~tado do outro . 
lado do rio, defronte do actual bairro ele S. José (então 
campina elo Taborda ), por muitas vezes, conseguiu sur-
prebencler, passando o mesmo rio, as escoltas inimigas 
qu~ communica\'am com os Afogados. Na sua Estah-
cia (nome que ainda hoje se perpetúa) tiqha Henrique 
Dias por. quartel as casas · de um Giles van Ufel, que, 
depois da guerra, lbe foram doadas por Barreto, nas 
quaes havia uma especie de torre ou mirante alto, do 

. cimo do qual se descobriam todos os contornos. O Ca-
marão, com os seus indios, tomou á sua conta a casa 
de Sebastião Carvalho fronteira ao forte dos Afogados; 
e os sitias desde as S!ô~Jinas e carreira dos Mazombos 
até a pontl:l de Olinda foram occupados pela gente da 
terra. 

A ordem, entre os sitiantes, esteve por duas vezes 
a ponto de ser pert.urbada. Oma d'ellas em virtude da 
deserção para o inimigo de duas companhias ele solda-
dos hollandezes, que, depois ele capitular, se haviam, 
integras, encorporado ao exercito, em vez ele serem dis-
seminados os mesmos soldaJos entre os nossos. A ou-
tra, por ·ter havido quem intentasse contra a vida de 
Fernandes Vieira. 

• 
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A deserção das duas co~panh i as leve oi-igem na 
ele um soldado das mesmas por nome Flavre, que foi 
assegurar aos hollnndczes que muitGs outros desejavam 
seguil-o, e o não faziam por f<;t lla de occasião propicia. 
Em vista do que, dispoz o inimigo que tomassem as 
armas duas companhias, ás ordens dos capitães Rem -
bach e La Mon1agne, e se fossem pos1ar, á entrada da 
noite, do lado elos Afogados, em uma par:1gcm onde as 
conduziria o dito Flavrc. Originou-se ah i um pequeno 
tiroteio, mas não deu Jogar a que se passasse nenhum 
dos prometti clos por Fbvre, por haverem n'essa occa-: 
sião ilcado á retaguarda. D'ahi . porém a pouco tempo, 
em meado I de novembro, o capitão Cbes, que de po-
bre pescador, que haYia sido, não só alcançára, já en-
tre os seus, o mando elo uma companhia, como, en1re 
os nossos, esse mesmo mando e até urn posto de con-
fiança na linha de sitio, sentiu em si, como era natu-
ral, mais fortes os impulsos do patriotismo elo que os 
da gmticliio. E, achando-se no J1'0sto elas Salinas, de-
clarou aos seus soldados ter em projecto uma emprcza, 
se ellcs estivessem dispostos a scguil-o. Havendo lodos 
respondido affirmalivamenle, passou o lho, e se dirigiu 
com ellcs ao Brum, e · declarou a lodos o seu verda-
deiro intento; acrescentando que o _que não quizesse se-
guir ficaria ahi morto. Não harendo encontrado objec-
ção, enviou dois dos seus á Praça, afim de prevenir os 
defensores, e pouco depois seguiu com os mais. Eram 
sessenta. e cinco por todos. · 

O resultado d'es1a deserção foi reconhecer Vidal 

1 No dia 14, segundo o Journal pub. em Arnhcm, eill i6í7: e 12 
segundo Nieuhoff, pag. 103 (traducção) . 

• 
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que não podia contar eom as tropas que haviam servido 
· o inimigo, as quaes foram todas mandadas para a Ba-
hia, acompanhando-as o mestre de campo Martim Soa-
res Moreno, ' cuja idade e achaques lhe não permittiam 
supporlar poi' mais tempo as fadi gas de tão ardua cam-
panha. 

O inimigo foi por Claes informado com ex.actidão do 
estado ele nossas forças. _ 

Quanto ao attentaclo contra a vida de Fernandes 
Vieira, que chegou a ser ferido em um hombro, que-
rem alguns que andast:em. n'isso complices os seus ri-
vaes; os qmte::>, não se atrevendo a apresentar-se pes-

. soalmente, endossaram o crime e o perigo a braços in-
nocentes alheios ás suas paixões. Em todo caso não ha 
~otivos para suspeitar de que n'essa criminosa tenta-
tiva houvesse o inimigo tido nenhuma intervenção. 

Houve um momento em que entre os nossos se . -

experimentou algnma escaceza; mas felizmente no mez 
de març.o· de 164-6 chegaram elo Rio-Grande, acompa-
nhadas pelo capilã.o João de Magalhães, quatrocentas 
cabeças de gado; d'ahi mandadas por Vida! e o Cama-
rão. Logo depois vieram ás Curcuranas mais duzentas 
cabeças do Rio de S. Francisco, naturalmente já pro-
venientes das disposições que a esse respeito havia to-
mado, em 3 de dezembro elo anno anterior, o governa-
dor da Bahia~ ordenando que ela villa do Penedo se en.: 
viasse, ao exercito de Pernambuco, o gado necessario . ~ 

para o fornecimento de duas mil e quinhentas libras de 
carne por dia. Além d'esle supprimento, que por enlfto 
se fez regularmente, chegaram no ·anno seguinte novas 
manadas das baodas de norte, constando que só do Ja-
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guari be, no Ceará, foram mandados, em '16"4-7, sete-
centos bois. 

Ao passo que já a ab undancia rein aYa entre os si-
tiantes, a pen ul·ia c a fome chegavam, en tre os sitiados, 
ao ma1or auge. 

Os pÍ·imeiros symplomás ela fome começavam a 
sentir-se na praça, murmurando a plebe e ameaçando 
sublevar-se. Providenciaram os do. Conselho ordenando 
que varios magistrados, escoltaJos ele tropa, seguissem 
de casa em casa, recolhendo quantos viveres encontras-
sem, e le'vanclo-os a depositas publicos; dos quaes se 
começaram a distribuir por igual rações pequenas, em 
quanto não chegavam soccorros. Comiam-·se os gatos, · 
os cães c os ratos.- Chegaram alguns a desenterrar 
animaes mortos para ap roveitar d'ellcs a carne meia 
infecta 1• O combustível fez-se tão · raro que muitos co-
miam as rações quasi cruas. Desfizeram-se para forne-
cer lenha alguns navios velhos; mas estavam os madei-
ros d'elles tão impregnados de pez e alcatrão que trans-
mittiam ao pão e á bolaxa um gosto empirenmatico que 
só a necessidade faz ia toleravel. Os tràbalhos de fachina 
eram arduos e inevilaYeis, havendo as copiosas chuv.as 
arrasado varios parapeitos. Mui tos homens, mulheres e 
crianças morreram ele miseria e cansaço. 

E como se estes males ainda não bastassem, vieram 
juntar-se a elles os da sedição e desordem. As tropas 
chegaram a exigir que se capitulasse, uma vez que não 
havia com que mantel-as e pagai-as. Foi necessario 
muitos rogos e muita manha, da parte dos do Governo 
e dos chefes militares, o almirante Lichthardt e os ma-

t Nieuhoff, pag. '175. 

• 
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jores mándanles Bcyerl e Pistoor para contei-as. A.os 
j udeos ricos fizeram rer que, se rebentasse uma i nsur-
rcição, elles seriam os primeiros a soffrer, e com isto' 
conseguiram d'ellcs por emprestimo uns cem mil flo-
rins, que se clistribuiram ás tropas, só para lhes ale-
grar a vis! a; pois que de nada lhes poderia servir o di-
nheiro, quando nada havia que comprar: 

Foi no meio d'esta penuria que se cunharam ~u
ranle o sitio, em 16/d), as primeiras moedas obsidio-
naes ele ?uro, do valor de lres, seis e doze florins, das 
quaes chegaram a nossos dias alguns exemplares, que 
se guarqarn nos gabinetes numismaticos, e constituem 
os monumentos mais antigos de cunho metallico fundido 
no Brazil. Depois, em 1654-, se cunharam ainda de 
novo algumas moedas ele prata de doze soldos, ele su-
perficie um pouco maior que as ele ouro de doze florins 
de 1646. Estas ele prata eram ·quasi quadradas, e as 
primeiras antes rhomboides. Os disticos, segundo o cos-
tume ern linha diametral, acham-se inscriptos em círcu-
los. Nas de ouro lê-se, ele um lado, em tres linhas se-
paradas:=Anno.=Brasil · 1646; isto é: Brasi-
lice, Anno 1646: e elo outro a.lettra .W

7 
tendo a 

primeira perna cortada por um G e a ultima por um C 
. 1 

querendo significar=Geoctroyeerde \Vestindische 
Compagnie=isto ê, «Companhia privilegiada das In-
dias occidentaes. » Em cima da ,mencionada letra se 
designa, em numeros romanos, o dos florins que repre-
senta a moeda III, VI, ou XII. Nas moedas de prata o 
-número XII se vê igualmente sobre o W 

1 
cortado com 

· as outras duas letras, e por baixo se lê do mesmo lado 
a designação do anno=1654.= 
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A guanli'ção do Recife e fortaleza Mauricia t já con· 
tava os dias ou talvez as horas 2

, dentro das quaes se 
' veria obrigada a render-se, quando no dia 23 ele junho 

( 164:6) chegavam da HoUanda os dois pequenos barcos 
Isabel e Falcão com algumas · munições e a certeza ele 
que, dentro de um mez, devia chegar á praça um for· 
midavel soccOITO. A notícia e o pequeno soccorro tra-
zido foi·am muito festejados, e se considerou de tanta 
importancia que, para perpetua memoria, fizeram de:-
pois os hollandezes cunhar uma medalha, cuja inseri- • 
pção dizia em hollanclez: •Ü Recife foi salvo pelo 
Falcão e Isabel 3. » Com a chegada d'cste primeiro 
soccorro, os dois «mestres de campo, com poderes de 
capitão general», asscnlarâm de recolher á linha de si-
tio toda a gente que tinham no Rio-Grande, na Para-
hiba e até na propria ilha de Itamaracá, que haviam 
ganho, excepto o forte de Or;mge. 

Vimos como os governadores ou membros do Con-
selho superior haviam mandado á Hollanda,, logo depois 
de regressar da Bahia, a van de Voorde, pedindo pro-
videncias para acudir ao estado precario em que ficava 
a conquista · bollandeza. 

Van de Voorde dirigiu, em 16 de novembro ( 1645), 
a esse respeito uma representaÇão aos Estados Ger:-ws, 

I Não Mauricéa, como escreveram Brilo Freire e o Conde da Eri· 
ceira e oulros. · 

2 Veja Moreau, H i s t. pag. 86. 
' 3 ·Door d e Valk en Eli.sabeth is h é t Recif ontzet.• 

Netscher, pag. 206. Calado (pag. 35-1) dá razão do festPjo, como succe· 
dido no dia 22, e accrescenta que nos dois barcos haviam chegado 350 
homens, o ·que não parece crivei; nem tal succederia sem que d'isso 
désse razão o minucioso Moreau na pag. 88. 
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e, dois días depois, estes se entendiam com o Conselho 
dos XIX, para ser mandado a Pernambuco o necessa-
rio soccorro; concedendo á Companhia uma subvenção 
de sete centos mil florins, e um reforço de tropas que 
deveriam ser commandadas pelos coroneis Sigismundo 
Schkoppe e Henderson 1, que já no Braz i I haviam servido. 

Os reforços eram acompan hados de um novo go-
verno, organisado por outro modo, na conformidade do 
competente regimento de · f 2 de outubro de · f 645, e 
approrado pelos Estados Geraes, em 6 ele novembro, 
que alterava n'essa parte o dado de Nassau de 23 de 
agosto de 16.36. O Alto Conselho ou Junta do Governo 
sería composto de cinco membros. Foi escolhido ' para 
presidente o respeitarei \Valter van Schonenborch 2

, 

que fazia parte dos Estados Geracs por Groninga, asso-
ciando-se-lhe por conselheiros van Gocb, magistrado e 
pensionaria de Flessingue, deputado ordinario da Ze-
Janclia aos Estados Geraes,. e Simon van Beaumont:, 
advogado !lscal de Dordrecht. Eram os Ires recommen-
daveis por sua probidade, saber e virtudes. Teriam por 
acljunctos os negociantes cl' Amsterclam Henclrik Haecx. 
e Abraham Trowel (que morreu poucos dias depois ele 
chegar ao Recife), e por Secretario a Hermi!e, advogado 
de Delft, e filho de um notarei piloto do mesmo nome. 

HouYe en tão idéa, para salvar a Companhia, que 
estara perdendo muito, de refundil-a com a da India 

t Nomeados .r el:t resolução dos Esl:tdos GL' r:t<'s, de 27 tl e rnarço 
de 1646. 

2 Schonenborch foi nomeado em 23 de novem Lro, com poderes 
para dar os postos alé capi i:Io, c até lenente·coronel consultando os elo 
Conselh o. , · 
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Oriental; porém haYenclo a isso resistido esta última 
tenazmente, idearam os Estados não autorisar a sua 

' próroga, senã.o mediante a paga de un! milhão e qui-
nhentos mil florins, que foram applicados á conservação 
da dita Companhia occiclental; a qual, em seu favO!', 
all egava que se a outra tinba tido tantos lucros é por 
que ella havia clesriarlo o .inimigo aguentando os seus 
ataques. 

Os n'avios com o soccorro, só largaram successiva-
mente dos portos da Hollanda durante o mez de abril , 
e soffreram contratempos na viagem, a maior parte cl'el-
les, e não poderam ap resen tar-se diante elo Recife an-
tes do dia L o ele agosto. Só ele trop_çts ele terra constava 
o reforço de mais ele dois mil homens. Schonenborch 
chegou ao Recife no dia 12. 

A guarnição elo Recife, que trinta e·tantos dias an-
tes se havia sél.l vaclo, com a chegada dos barcos Falcão 
e Isabel, achava-se de novo na maior consternação, e 
não poderia ter sus ten tado o siti o durante mais de tres· 
dias; pois, justamente no momento em que a.pparccia 
a frota, se bavia resol-vido que não continuasse a dis-
tribuição da ração de uma libra de pão por semana' . 

Os conselheiros J-Iamel, Baolesttaten e P. Bas fize-
ram logo entrega do governo a ·walter Schonenborch e 
aos novos nomendos pelo príncipe ele Orange e Conselho 
dos XIX; mas por convi le elo antigo governo ainda, de 
20 de agosto em d)ante, as~ist i am e eram ouvidos em 
suas deliberações. . 

Os do novo governo, depois de tomarem posse, pro-

t Cartas de Schonenborch c Schkope de 26 de setembro i6í6, cita-
das por Nelscher, png. 15-1. 
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mulgaram , com data de 5 de setembro, uma proclama-
ção, concedendo amnistia. -Respondeu pelos sublevados 
Fernandes Vieira, fazendo iguaes offertas ao~ hollande.., 
zes que se apresentassem, c segundo nos as~egu ra um 
escriptor contemporaneo.1 eom mais ex ito. 

A primeira tentativa de Sigismundo ran Scbkoppe 
se dieigiu contra Olinda, mas foi obrigado a desistir 
d'ella , retirando-se ferido em uma perna. Ensaiou de-
pois algumas sortidas para o sul , mas não foi mais afor-

. tunado, e tere que vo ltar de noro a encurralar-se no 
Recife.- Deliberou então inten tar uma exped ição con-
tra o Rio de S. Francisco, para fazer diversã.o, c impe-
dir .qne J'ali se forn ecessem os nossos de gados; man-: 
dando-os de preferencia ao Reei f e por mar. Foi nomea-
do para dirigil-a o coronel Henderson, q.ue havia estado 
no Maranhão, o qual se embarcou no Recife em uma 
esquadra de dez narios e 8 barcas ao mando de Licb-
tbardt no dia 24 de outubi'O (i 646). 

EtTcctuou Henderson o desembarque, e marchando 
contra a povoação do Penedo, cuj os habitantes e guar-
ni ção, espavoridos, fugi am abandonando quanto pos-
suíam; de m~do que mui facil foi a reconquista. 

Apressou-se Henderson a fazer construir, em Jogar 
mais acommodado que o do antigo fort e Mauricio, ou-
tro noro de terra, e 11'essa construcção se achava, quan-
do os nossos, já livres do primeiro terror, e com soccor-
ros receb idos da Bahia, se concentravam em uma para-
gem ao sul , em número de duzentos, e conseguiam sur-

. prehender; a_ um quarlo de legua do forte , um posto 
avançado de vinte homens. 

1 Morca u, p~ g . 135. 
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Achando-se Henderson ' doente de uma perna (tal-' 
vez ainda consequencia do ferimento no sitio. da Bahia) 
e impedido de sabir, mandou reunir todos os seus; e, 
deixando apenas os necessarios para guarnecer o forte, 
incumbiu ao capi tão francez .Samuel Lambert (La Mon-
tagne) que, com toda a mais guarnição, fosse castigar 
a insolencia dos atacantes 

Apresentando-se La Montagne aos 15 ele dezembro 
de i 64:6 na paragem de Uram!Jú onde fôra surprehen-
dido o posto avançado, e não descobrindo ahi força ini-
miga maior que a elos duzentos que lhe constava haviam 
emprehendido a surpreza, os fez atacar vivamente, obri-
gando-os a retirar. 

Porém., dentro ele pouco, reconheceu que semelhante 
retirada era simulada, e que, com todos os seus, havia 
sido Yict.irna de uma emboscada, em que, rodeados por 
toda a parte, soffreram uma derrota completa, caindo 
mortos La Montngne, e os capitães Daniel Koin e Gerrit 
Schut, os tenentes Jcronymo Helleman, Antonio Bail-
jaert e Joost Comans e o alferes Middelburgh; e sendo 

. prisioneiro o capitão Gysse Lingh , e contando mais o 
inimigo de perda cento e quatorze soldados. Muitos dos 
soldados de La Montagne· conseguiram entretanto, fu-
gindo cada crua] para seu lado, esconder-se, e pouco a 
pouco tomaram a apresentar-se no forte, onde se cop-
servou Hende1·son com quinhentos a seiscentos homens, 
por uns tres mezes mais. 

Esta derrota desconcertou os planos dos inimigos 
que pensavam fazer no Rio de S. Francisco uma base 
d.e operações, para seguir invadindo d'ahi para o norte, 
e vu· aggredir pela retaguarda os sitiantes do Recife. 
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A desesperação lhes suggeriu porém outro plano, que 
podia haver sido aos nossos fatal. Foi o de irem occupar 
a il)1a de Itaparica, e d'ahi, valendo-se lia esquadra, 
bloquearem e sitiarem a Bahia, por mar, como o Re-
cife ·a estava por terra pelos nossos. , 

Pelo que, deixando no Recife só a tropa essencial 
para guarnecer a Praça, se embarcaram, . em força de 
uns dois mil e quinhentos homens; e no dia 8 de feve-
reiro· se apresentaram diante lia barra da Bahia, effe-
ctuanclo de noite, sem a mínima opposição, o desembar-
que em Ilaparica. Esta ilha estava já bastante povoada 
e nca. 

Segundo Moreau \ cuja narração ·deve ser insus-
peita, como amigo elos hollondezes, «os soldados não 
pouparam ahi uma só vida, mataram até mulheres e 
crianças, saquearam tudo quanto quizeram, e só o in-
cendiar lhes foi ·prohibido; de modo que duas mil pes-
soas, que contava esta ilha, pereceram, umas pelo ferro, 
outras afogadas nos barcos, em que a tropel se lança-
vam, á fim de passarem á cidade da Bahia, quando 
chegaram os hollandezes; os qnaes d' este modo viram 
vingada a perda que acabavam de experimentar no Rio 
de S. Francisco.» A este autor deixamos sem commen-
tarios a responsabilidade d'estes pormenores. Por este 
tempo 2 fallecia o bravo almirante Lichthardt, no Pene-
do (Rio de S. Francisco em 30 de novembro de 1646) 
por beber agua fria, depois de se haver acalorado exces-
sivamente, ~egundo testemunho de J. Nieuhoff, que o 

.. viu expirat·, sendo o corpo transportado para o Recife, 
t Pag. 1ML 
2 Journael de Arnheu. 

23 
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.onde foi dado á sepultura no dia 12 de dezembro ( 1646). 
Foi uma grande pertla para o inimigo; pois Lichthardt, 
desde a ruptura das hostilidades, fôra por sua grande 
actividade e energia a verdad,eira alma da resistencia, que 
acudia a tudo. Quando Schlwp.pe· deixou o Recife ·para 
passar á Bahia, levava comsigo de almirante a Baucher, 
suceessor do mesmo Lichthardt. . 

Para melhor se prerenir contra qualquer surpreza 
se fortificou o inimigo na ilha, em um posto fronteiro á 
cidade, junto á ponta daBalêa, e perto do Jogar em que 
está a povoação que ainda hoje tem o proprio nome da 
ilha. 

Entretanto as forças dos nossos na ilha iam au-
gmeptando, em progressão ainda maior do que dimi-
nuíam as do inimigo; pois uns.lhe desertavam, outros 
Jhe morriam, muitos enfermavam. Por fim já os hollan-
dezes se viam reduzidos ·unicamente ao seu forte, de 
modo que os do Recife julgaram come.niente ordenar 
que se retirasse a guarnição do Rio de S. Francisco, 
e fosse reforçar esta do forte de Itaparica. Qúanto a 
Henderson preferiram clar-lhe passa porte para a Hol-
]anda. · 

Foi a rr;esma guarnição, pouco depois reforçada 
com uns quinhentos Jwmens recem-chegados da Euro-· 
pa, em cujo número se contava o seu commandante co-
ronel Hous,. que caíra prisioneiro na Caza Forte., 
d'onde á propria Bahia havia sido conduzido preso, 
como vimos, anno e meio antes. 

O acampamento foi reforçado com várias trinchei-
ras, uma das quaes recebeu o nome do general, e ou-
tra o do conselheiro van Beaumont. Enlretanto alguns 
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navios, ao mando ele Francisco Janssen, corriam o Re-
concavo até ·á ilha ela Maré e Frades, c s.:1queaYanÍ 
quanto encontravam a alcance. 

O governador ela Bahia , que se proposera manter 
i1a defensiva, não poucle conter-se em presença ele tanta 
auclaci<~, e mandou á ilha uma força ele mais de oito-
centos soldados escolhidos, os quaes começaram por 
surprehender (no dia 18 elo mesmo janeiro) o capitão 
Munsler j, com vinte e seis soldados, que penetrára na 
ilha a fazer lenha. 

Pouco depois, no dia 23, avançaram os nossos, a 
um tiro de mosquete das trincheiras inimigas, e come-
çaram abi tambcm a entrincheirar~se. Resolveu Sigis-
munclo oppór-se-lhes, e, logo no dia seguinte, saiu a 
atacai-os, com quinhentos e sessenta homens, incluindo 
cem inclios, e com tal impeto foi dirigido o ataque, ã 
arma branca, que os nossos tiveram que retirar-se, com 
grande perda, largando no campo várias munições, além 
de muitas pás, enxadas, etc. 

Parte 2 dos inclios que estavam com os hollandezes 
os tinham já deixado, valendo-se ele pretextos mais ou 
menos fuleis. No Recife as privações cresciam, e mui-
tas vezes chegaYam ahi a soiTrer fomes, como antes ela 
vinda do soccorro. 

Mas a guerra no Brazil tinha já tomado, para os 
. hollandezes, uma plmsc mais legal, desde que os Esta-

t Carla dos uo Conselho de 31 de mnrço de 1647. 
2 NetscllPr faz crer (pag. 154 e Hl0) que n:1o llcaram mais índios 

ao serviço tlos hollandezes: mas ellrs Yieralll ainrln. a figurar na degola· 
ção ela Barrela ('18 de abril 16~8); c em 27 de maio d'cssc anno eram 
ainda em número de qu inhentos. 
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~os Geraes haviam autorisado, pelas resoluções de 24 
de dezembro de 164 6, e 22 de janeiro de 164 7 «a to-
dos !JS officiaes de terra e mar, ao serviço da Compa-
nhia das Indias Occiqentaes, a usarem de represalias 
para com os que procurassem occasionar prejuízos á 
Companhia i~ . 

Com o conhecimento em Portugal da nof.ícia d'esta 
resolução, quasi conjunctamente com a da occupação da 
ilha de Itaparica1 que tinha em cheque a Bahia, se preoc-
cuparam muito alguns estadistas, e com elles o padre 
Antonio Vieira, que chegou a opinar que não havia ou-
tro remedio mais que abrir mão da reconquista de Per-
nambuco, em favor dos hollandezes; e sustentou valen-
temente semelhantes idéas em um parecer, com data de 
i4 de março (i 64 7), que hoje corre impresso. Estas 
idéas vieram até a ser aceitas pela córte, que deu ins-
trucções ao seu embaixador na HoHanda, e novas or-
dens para o J3razi11 onde foram recebidas com pasmo1 

e felizmente não chegaram a ser execuladasj sendo sub-
stituídas-d'ahi a pouco por outras em contrário 2• 

Havia já perto de sete mezes que o inimigo perma-
necia fortificado em Itaparica, quando o Governador Ge-
ral deu ordem a que fosse elle atacado, fiando o exilo 
da empreza ao valor do mestre de campo Francisco 
Rebello. Resolveu este effectoar o ataque de noite1 e no 
dia 1 O de agosto, ás 3 horas da manhã1 se lançou em . 

I Netscher, pag. 1M. 
2 João Fernandes Vieira, na sua representação, dalatla ele 22 de maio 

de 167!, refere-se a e5hts ordens dizendo: •Neguei com razões mui cu-
riaes a obediencia a umas ordens de elrei meu senhor, que está em gló· 
ria, com que foi suspendP.r o que todos procuravam executar, e não 
passou muito tempo que me não chegassem outras em contrário.• 
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massh, e a grandes vozes, a modo elos indios, sobre as 
fortificações do inimigo, pensando surprehendel-o. Con· 
seguiu penetrar nas primeiras defensas: como porém 
estas não eram mais que as ob"ras avançadas, encontrou 
maior resistencia do que contava, e, ao cabo de dua·s 
horas de fogo ., tiveram os :atacantes que retirar-se, dei-
xando noventa mortos diante das trincheiras, além de 
mais trinta e-cinco dentro d'ellas, e dos que comsigo 

-carregariam t. Parece que da parte- dos nossos h ou v e 
no ataque bastante confusão, é que. alguns fizeram fogo 
uns aos outros. Este revez foi julgado muito maior, 
porque no número dos mortos se contou o bravo chefe 
da expedição, que tanto se distinguira em todo o curso 
d'esla guerra. 

Apezar cl'estas vantagens, os hollandezes não se jul-
gavam seguros. Já em 6 ·de maio tinham pedido com 
instancia novos reforços, e desconfiados de que tardas~ 
sem, haviam para apressai-os expedido, em fins ele agos-
to, á metropole um dos seus proprios ·companheiros, o 
conselheiro Hendrik Haecx. 

Quando á Côrte chegou a notícia do que :se pas-
sava na Bahia, e ela necessidade em que essa capital 
ficava de algum soccorro, fez apressar a partida do go-
vernador 'Conde ae ViHa Pouca d'Aguiar; a cujas or-
dens poz logo algumas forças tiradas do exercito do 
Alemtejo, que co·m elle se fizeram embarcar em Setu-
bal; e determinou a Francisco de Figueiroa, antigo ca· 
pitão no forte de S. Jorge 2, e ora mestre de campo, 
que passasse ás ilhas .. a fim de igualmente levar d'ahi á 

t Olf. -~e Sigismundo de 18 t!e agosto de 1647. 
2 Veja anle pag. 63. 
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Bahia mais quatro companh ias. O padre Vieira allegou 
que este soccorro se aprestou c.om trezentos mil cruza· 
dos de um emprestimo, que elle negociára em tres horas. 

A chegada d'estes reforços, com o novo governador, 
·motivou principalmente a retirada dos hollanelezes de 
Itaparica 1

1 em janeiro de i 61:8; assim como sem dú-
vida fez apressar·s~ o Supremo Conselho resolver ele 
auxiliar a Companhia no Brasil com doze navios de 
guerra e uns seis mil homens ele tropa, com a remessa 
de novos reforços .para o Reei f e pretendeu a Compa· 
nhia mandar de nm'o o conde Mauricio de Nassau que 
se excusou, por isso que já en tão se mostrava inclinado 
a que se tratasse antes das pazes com a Hespanha e 
com Portugal. Porém 1aes soccorros, depois de muitas 
diligencias, não passaram de nove bar·cos de guerra1 

quatro patâchos e vinie e oito transportes com tropas e 
vi veres; sendo Schkoppe escolhido para chefe pri.nci~ 

pai , com mais poderes e o posto de tenente general ,. e 
devendo commanrl::rr a esquad ra o almirante de "Vith. 

Cu-mpre aqui dizer que o embaixador portuguez 
Sousa Coutinho, apezar da posição melindrosa em que 
se achava, havendo até aguentado na Haya assuadas e· 
' 'aias da plebe, desenvolveu a maior aqividade, procu· 
rando evitar que partissem taes soccorros a fim de ga-
nhar tempo. Depois de ver fru stradas todas as entati-
vas de arranjo, que a seu pedido ensaiou o Enviado de 
França, dirigiu-se ~ em 23 de maio em i 6 de agosto 2 

e depois de novo em 15 ele outubro, e 1 de novembro 

t C. do alm irante de With do 1.• de abri l 16lJ,8. 
2 ·Propositio facta ... in concessu publi co 16 Augusli •- ctc. Haya, 

J. Brecckvelt 16lJ,7- 4." 
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aos proprios Estados Geraes, declarando-lhes que o seu 
rei estava pl'Ompto a restituir todas as conquistas fe i:-
1as pelos insurgentes, e ·a concluir um tratado de paz. 
Chegou até a ofTerecer-se a ir em pessoa a Lisboa, 
para aceelerar a resti tuição. Porém os hollandezes não 
se deixaram enganar; e exigiram, como penhor, a im-
mediata passngem ao seu poder•da ilha Terceira ou da 
Bahia 4• E com mais razão se julgaram fortes, desde 
que, em Munster, Grmaram as pazes com a Hespa-
nha, e esta nação lhes garantiu «todos os Jogares do 
Brazil tornados a os Estados pelos portuguezes 
desde f 64i ~ 2• 

A meneionacla esquad ra de I'eforço avistou o Recífc 
em meados de março (1648). Mez e meio antes havia 
Schkoppc, á. frente de noveeentos homens, conseguido 
entrar de novo na posse elas terras fronteiras a Itama-
racá, desembarcando á força em Tapecima, em 3 de 
fevere iro ; e repell indo, no dia seguinte, um violento 
ataque dos nossos. 

Agradeceu Séllkoppe a promoção e os novos pode-
res que lhe foram dados; mas logo, em 15 de abril, 
aerescentava que no exercito eram em grande número 
os doentes, que havia descontentamento por falta de 
pagamentos, que as balas não ajustavam bem nas ar-
mas, e que o ·. inimigo concentrava as suas forças, re-
cebia novos reforços da Bahia, e se preparava seria-
mente a esperar o ataque. l' 

Não queriam os do Supremo Conselho que este se 
demorasse, e d'ahi a tres dias, por sua ordem o Gene-

1 Netscher, pag. Hí6. . 
• 2 Artigos V e VI do Tratado de 1\'Iúnster tle 30 de janeiro de 1648. 
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ral Sigismundo, depois de esperar o praso de uma nova 
amnisLia offerecida- pelos do Conselho (e que não lhes 
trouxe nenhum apresentado) á frente de urna força de 
quatro mil e quinhentos homens, bem que bisonha e 
pouca satisfeita, tomava para os Afogados, com ps em-
bornaes pro\·idos para oito dias, como propondo-se a 
invadir o sul. 

Havia apenas dois dias que um general experimen-
tado havia tomado o mando de nossis forças. Era este 
n"ovo chefe o mestre de campo general-I Francisco Bar-
reto ele Menezes, já conhecedor da guerra no Brazil, por 
haver sido, como vimos, um dos cabos que, em 1.639, 
havia acompanhado a· Luiz Barbalho, oppondo-se de-
pois aos hollanclezes no Rio Real, quando ahi se· quize-
ram da primeira vez estabelecer, e passando mais tarde 
a adquirir novas glórias, e novos postos nas campanhas 
do Alemtejo. 

Fóra Barreto nomeado para dirigir em chefe as tro-
pas ele Penambuco, por decreto de 1. 2 de fevereiro de 
164 7; porém já perlo elo seu destino~ em fins de abril, 
o aprisionaram no mar os hollandezes 2 e o levaram ao 

1 Hoje Tenente general (Decr. de õ de ~bril de 1762). Aos mare· 
chaes de campo se clava an ti gamente o nome de sargentos-mores de ha· 
talha. Reg. R. V. 238. ' 

2 Quanto a es ta prisão, cremos ter ella sido apropria que descreve 
Moreau na pag. 1M, visto que não consta de outro govem.ador ( .Je 
nouveau pourveu Viceroy uu Brésil> , uiz elle) que houvesse sido preso 
e levado ao H.ecife. Em tal caso a .prisão deve ter sido feita pelo almi· 
rante Baur.her, atacando sete navios ue comhoy que vinham com Bar-
reto, e elos quaes metteu um a pique, o outro se escapou para a Bahia, 
e cinco caíram em seu poder, com muitas munições de boca e ele guerra 
e vinhos, etc.- levando comsigo ao H.ecife duzentos e cincoenta prisio-

' neiros, entre os quaes tres frades franciscanos e Yarios officiaes de jus· 
tiça e de fazenda e o dito govemador. 
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Recife, onde o tiveram durante nove mezes preso. Con-
seguindo porém escapar-sej favorecido por Francisco de 
Bra, filho do carcereiro e pelo francez João Voltrin ", se 
apresentára no exerci to em 23 de janeiro; e ahi espe-
rou ordens do governo geral da Bahia, em virtude das 
quaes, chegadas recentemente, se h a via posto á frente 
da'S tropas. 

O inimigo abé}lou do Recife ás 7 da manhã-do dia 
18, e passando o rio dos Afogados, seguiu ao longo da 
costa até mais além da Barreta, onde haYia uma abe-
goaria de Antonio Cavalcanti, na qual os nossos tinham 
um posto ele cem homens, commandado por Bartholo-
meu Soáres Canba, que protegiam a pnsição. Porém 
Schkoppe, valendo-se dos irÍdios que ainda estavam a 
seu serviço, os qnaes mandou reforçar eom duas com-
panhias, conseguiu que elles fossem contornear a posi-. 
ção, tomando a uniea passagem por onde os nossos po-
diam retirar-se para o mato; e ahi degolaram a mui-
tos 2, e trouxeram presos a dois,. N'essa noite bivaca-
ram as suas tropas na dita passéj;gem abundante de boa 
agua, e ahi se lhes reuniram cinco peças de artilheria, 
que haviam feito conduzir pelo rio. 

Por sua parte, Barreto, apenas soube d'esta mar-
cha, convocou :um conselho, e n'elle foi resolvido o 
sahir-se ao encontro do imimigo, cÇJin todas as forças 
disponíveis, deixando apenás trezentos homens de guar-
nição nas estancias do sitio. Com toda a demais força, 
que não passava de dois mil e duzentos homens, in-
cluindo as valentes troç.as elo Camarão e Henrique Dias, 

1 Mello, I, H:l. e 112. 
2 A vinte e cinco segundo os hollandezes; a quarenta segundo Barreto. 
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marchou para os montes Guararapes, e depois de os 
occupar, bivacou d~ noite, occupando a sua vangnarda, 
a estreita lingueta de terra entre os montes c os alaga-
dos, por onde passava a estrada, c passa ainda hoje a 
via ferrea, e postando o grosso do exerci to á retaguar~ · 
da dos alagados. 

No dia seguinte, qne era o dia i 9 t, domingo de 
Paschoela, ás 7 da manhã: se poseram as forças hol-
landezas em ·marcha para os mesmos montes Guarara-
pes, e uma hora depois, se encontraram com a nossa 
vanguarda. 

Começaram os batedores a peleja, e immediata-
mente Schkoppe passou a occupar as alturas, e d'el-
Ias disparava a art,ilheria e mosquetcria contra a nossa 
gente, que durante duas horas não deixou de corres-

·ponder, porém com decidida desvantagem. 
Barreto reconheceu IÍor fim que devia retirar-se ou 

·acommetter o inimigo; e não hesitou em se decidir a tomar 
este último expediente, apezar da notavel. inferioridade 
da posição que occupava, e tambem da das suas forças. 

Ordenou pois o ataqne em tres corpos, confiando 
o de um dos flancos ao Camarão, o do outro a Hemi-

1 Ácerca d'es la data se comelteram muitos enganos; Schkoppe, tanto 
em uma memoria am1exa a um oilicio de 22 de abril, como em officio 
de 1.2 de maio, diz qué foi a 20 ~ ao passo que os nossos, ('l11 várias 
certidões (Jaboalão Cbr. pag. 6~) e até na propria inscripção lapidar da 
igreja, dão o dia l8. A data acha-se porém citada correctamente na 
parte de Barreto e no letreiro do meio do quarto (no tecto debaixo elo 
coro) da igreja ela Conceição do8 Mi li tares elo Rec1fe. O A. ela novella 
N. S. dos G uar arapes (vol. 2.0 pag. H6), copiando a inscripção 
lapidar, corrigiu-lhe a data para 1.9. 

Etn uma -carta publicada na Haya em 1M8 (Seeckere naedere l'tfis-
·sive, etc.) se lê correctamente a data de 19. 
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que Dias, e o centro a João Fernandes Vieira. Dada a 
· primeira descarga, acommetteram todos á arma branca, 
e conseguindo romper o inimigo, chegaram a ter-lhe to-
mada a artilheria, muniç.ões e caixa do dinheiro. Lan-
çando porém o chefe contrm' io a brigada de reserva, 
com os terços de van Elst e Hous~ contra Henrique 
Dias, obrigou-o a retirar-se; sem lhe pode~ acudir a 
tempo a nossa reserva; pelo que conseguiu recobrar a 
sua _artilheria, e o mais que se lbe havia tomado; visto 
que os nossos, ao romper as fileiras do inimigo, haviam 
ficado mais desordenados que elle. Tanto avançaram os 
hollandezes que se acharan1 mettidos nos pantanos, onde 
alguns nem podiam suster-se em pé. Esta circunstan-
cia permittiu a Barreto o reorganisar um corpo, e con-
fiando-o a André Vidal, mandou ~e novo acommetter o 
inimigo, que então foi, por actos de grande valentia de 
Vidal , completamente derrotado, perdendo mais de trinta 
bandeiras. 

A acção. durou apenas de tres a quatro horas, por 
se acbamrn os dois. contendores extenuados. Os nossos 
nada haviam comido desde mais de vinte e quatro ho-
ras; e o inimigo tinha perdido quinhentos e quinze 
mortos, e quinhentos e vinte e tres feridos, dos quaes 
proximamente uns mil , ao todo, ficaram no campo. 
Além do seu general, fe1 ido em um ~rtelbo , tivera fóra 
do combate todos os coroneis e officiaes superiores, 
exceptuando um, o coronel van den Brande, subindo a 
setenta e quatro 1 a perda total dos officiaes, dos quaes 
alguns morreram depois, das fel'iclas, no Recife. 

1 Totlos estes dados foram · tomados de uma lista nominal, que te-
mos á vista, annexa a um officio dos do Conselho de 22 de abril de 
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Durante a noite effectuou o inimigo, em grande si 6 

Jencio, a retirada para a Barreta; deixando no campo 
os mortos, e até alguns feridos> muitas munições e ar· 
mas; incluindo uma peça d'artilheria de bronze; e na 
manhã do dia seguinte, que era o de Nossa Senhora 
dos Prazeres, os nossos cantavam definitivamente a vi· 
ctór·ia. 

Dada assim a t;elação d'esta_ victória, de acordo com 
os proprios documentos do inimigo, seja-nos permitt.ido 
transcrever aqui na integra a verdade'ira parte official 
que da acção deu Francisco Barreto, e desculpe o lei-
tor, se n'ella encontrar a repetição dos factos que já co· 

. nhece. É porém este documento de tanta importancia, 
e tem-se até agora feito d'elle tão pouco caso, que não 
podemos deixar de o admittir no nosso texto. 

Diz assim: 
((Depois de esta-r no Recife por espaço de nove me-

zes, fugi ·dos grandes apertos em que o inimigo me ti-
nha posto; e entrei n'esta campanha de Pernambuco 
em 23 de janeiro do anno presente. E posto qne eu 
n'ella não governava, acudi, com as advCl'tencias neces-
sarias, a que os governadores disposessem com preven-
ção, em todas as cousas que necessitavam d'ellas. Co-
meçando, por este respeito, a effeituarem-se melhor to-
dos os particulares, assim da guerra, como do mais go-
verno d'esta campanha; prevenindo-se em tudo o que 
mais preciso parecia; não só para a conservação da 

1648. Por tanto deve ter-se enganado o sr. Netscher (p. 158). Cumpre· 
nos acrescentar que os nossos escriptores confundiram esta batalha, 
com a seguinte, attribuindo a amhas a descripção que encontraram de 
uma só d'ellas, e que reproduziram mudando apenas certas frases. 
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guerra defensiva, mas tambem para se mover toda a 
offensiva qne fosse possível. 

«Chegou a armada do inimigo a 14 de março, e des-
embarcou 1 no Recife, e preveniu toda a sua infanteria ' 
até 18 de abril, dia em que .sahiu á campanha com seu 
exercito, o qual constava de mil e quinhentos infantes, 
quinhentos homens 2 de mar, e trezef!.tos índios tapuias: 
traziam em todos seus batalhões sessenta bandeiras~ de-
mais de um estandarte grande, com as armas das Pro-
víncias Unidas e Estados Geraes, cinco peças de arti-
lheria de bronze, muitos viveres, munições e dinheiro. 
Governava este exercito o general Sigismnndo Schkop-
pe, com seis coroneis; .a saber: Hous, van Elts, Hau-
tyn, Pedro Kcerweer, van den Brande, e Brincl{ 3• Mar-
c.hou para a parte da Barreta; e, no mesmo dia 18 de 
abril , me degolaram quarenta homens, de cem que es-
tavam para -defensa do mesmo posto da Barreta; e trou-
xeram-me aviso de como se aquartelavam no dito posto. 
Havendo sómente dois dias que da Bahia me tinha che-
gado ordem do Conde General para que governasse es-
tas capitanias, a qual, por serviço de S. M., não quiz 
deixar de aceitar, . não obstante o miseravel estado da 
terra, e grande poder do inimigo, e o limitado com ·qne 
me achava para lhe fazer opposição, chamei logo a con-
selho aos mestres de campo André Vidal de Negreiros, 
e João Fernandes Vieira, ao tenente general e capitães 

t O inimigo, entenda-se- (V-) 
2 A f01;ça inimig;t era um pouco menor. 
l Preferimos dar aqui correctamente os nomes proprios que, no Ms-

que temos presente, se escrevem Scop, Uss, Vanelce, Au tin, Erverqur, 
VaHdebrande, Brinque. · 

.. 
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de infantaria, e propondo-lhes o estado das coisas, se 
resolveu em conselho que sahissemos a encontrar o ini-
migo; sem embargo de que o nosso poder não constava 
de mais que de dois mil e duzentos homens, em que 
entrava o terço dos pretos do Governador Henrique 
.Dias, e o dos índios dó capitão-mór Camarão; por 
quanto ficaram as estancias providas com trezentos ho-
mens. 

"Com este limitado poder, marchei para os outei-
ros dos Goararapes, . e depois de os passar, tlz allo na 
baixa cl'elles, formando a infanteria, pela melhor fórma 
e modo a que o terreno me deu Jogar. 

"N'aquelle sitio ·passei a l)Oile. Ao outro dia, que 
era domingo ela Paschoela , i 9 de abril, levantou o ini-
migo seu exercito. Vindo marchando para os nossos, 
começaram os batedores a peleja, c tanto que o iniri1igo 
se descubriu pelo alto dos montes elos Goararapcs, man-
dei tocar a investir, tendo posto na Yanguarcla ao mes-
tre de campo Fernandes Vieira, e para dar nos Iaclos 
do inimigo o capitão-mór Camarão ele uma parte, e da 
outra o governador Henrique Dias. 

,, Dada a primeii·a carga, ele ambas as partes in-
vestimos á espada, rompendo ao inimigo todos seus ba-
talhões. E porque dois da sua reserva, que ainda tinha 
em ser, se desviavam dos que iam rotos, e carregavam 
para a parte de Henrique Dias, mandei quinhentos c 
sessenta homens, que lambem t.inha de reserva, para 
que, encorporando-sc com o dito Henrique Dias, o aju-
dassefr!. a romper com os dois batalhões que o iam 
acommeller; mas os nossos capitães, que, em dois ter-
ços, governaram os ditos quinhentos homens., não con-
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siderando os damnos que lhes podia vir de não obser-
varem a ordem que levavam, investiram por outra parte, . 
onde, por caminho mais abreviado, lhes pareceu que 
havia occasião de maior destroço no inimigo; mas re-
sultou d'este engano não des1ruirmos totaJmente os con-
trarias·; que', por não poder Henrique Dias sustentar o 
p~zO d'e1Jes, Se Yeiu retirandO SObre OS nOSSOS, OS quaes, 
por serem poucos e cançados, fizeram tambem o mesmo. 
Acudi logo a ter mão em todos, para que o inimigo não 

. tornasse a cobrar a sua artilheria, munições c dinheiro, 
que já lhes tinbamos ganhado; mas não o pude conse-
guir; porque, com a rota que haviamos feito ao ini-
migo, estavam os nossos mais desordenados que os mes-
mos 11111TI1gos, a quem romperam; porém, a p·oucos pas-
sos, me puz em um regato, que havia na campanha; 
onde, animando a uns e ferindo a outros da nos8a in-
fantcria, a obriguei a fazer alto; e comr.cci a formar, 
mandando fazer o mesmo ao terço do mestre ele campo 
João Fernandes Vieira; e pondo na vanguarda ao mes-
tre de campo André Vida! de Negreiros, tornou,. com 
pouca gente da sua, mas cOm grande esforço, a inves-
tir, com as mangas que o inimigo trazia diante de sens 
batalhões; e, escaramnç.ando com elles, os tornou de 
novo a romper; matando alguns de s'eus capitães e,mui-
tos dos soldados. E começando-se nova.mente a penden-
cia, formando-se de uma e outra parte ·os campos, du-
rou a batalha por espaço de quatro horas; no fim das 
quaes, depois de se obrarem ela nossa parte maravilho-

. sos actos de val~ntia, assignalando-se n'elles geralmente, 
com o mestre de campo; todos os mais officiaes, o ini-
mlgo se retirou a occupar suas cmineneias., ú nossa 
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vista; retirando para detraz d'ellas os feridos que mais 
· . perto lhe ficaYàm. Considerando eu, n'este tempo, o 

quanto estavam cançados os nossos soldados, havendo 
mais ele vinte ~ quatro horas que não comiamos, e mui-
tos d'elles àccupados em retirar os mortos e feridos que 
tivemos, me deixei ficar formado na mesma frente elo 
inimigo, mandando recolher as bandeiras que havíamos 
ganhado, que chegaram a trinta e Ires, a saber o estan-
darte grande com as armas das Províncias Unidas, como 
já referi, e o qual tenho n'esta Praça, dezenove bandei- . 
ras que remeu.i logo á Bahia ao Conde General, e treze 
que os nossos soldados pretos e 'indios, não fazendo es-
timação cl'ellas, dizem que as tinham desfeitas para ban-
das e outr·as galas. 

«Estando um campo á vista do outro, por todo o 
dia, tanto que anoiteceu, màndei algumas tropas in-
quietar o inimigo, a fim de que lambem na volta me· 
trouxessem aYiso de seus intentos; e posto que não se-
guissem todos as ordens quanto convinha, não deixa-
ram .comtudo ele picar o inimigo, o qual, no decurso da 
noite, se retirou, sem que eu d'isso alcançasse noticia. 

«Amanhecendo segunda feira, dia ele Nossa Senhora 
elos Prazeres, man,dei descobrir o campo, achando, nas 
demonstrações d'elle, ter-se retirado o inimigo com 
grande pressa e destroço; pois deixou na campanha 
novecentos homens_ mortos; e entre elles alguns feridos, 
uma peça de artilheria de bronze, muitas munições e. 
armas, as trinta e tres bandeiras que tenho referido, 
varias insígnias; além ele outros despojos de roupa e 
dinheiro, de que os nossos soldados se aproveitaram. 
Dos mortos dos inimigos, foram muitas pessoas de 
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conta, e as principaes d'ellas foram o coronel Hous· e 
o coronel van Elts; e o co ronel I-Iautyn morreu de-
pois de chegar ao Recife : e, de alguns que aprisioná-
mos, foi um co ron el Pedro Keerweer; ele sorte que, ele 
seis coroneis que trazia o cxerei to, só dois escaparam 
de nossas mãos, van den Brande e Brinde 1• 

« Tambern tenho no tícia certa, dos prisioneiros que 
tomámos, que os feridos qu e o ·inimigo retirou d'esta 
batalha foram mais de quinhentos; e entre eHes o seu 
general Sigismunclo , com uma perna passada; c que 
os mortos que a nós, como acima digo, nos pareceram 
novecentos, passaram ele mil; da nossa parle morreram 
n'esta oecasião oitenta homens, contando lambem n'es-
tes os quarenta que jtt di sse nos degollaram na es1ancia 
da Barrek't; os feridos perto ele quatrocentos ; mas por 
mercê do ceo, todos sem perigo. 

"Na mesma segunda fe ira marclJei a occupar as 
nossas estâncias fronteiras ao Re-cife; por vêr que o ini-
migo se t.inlfa recolhido ás suas praças; e achei que um 
capitão, que deixei ele guardal no forle de uma bateria 
que tinha nos postos elo Hecife, o havia largado, por 
não haver já n'elle artilheria alguma, o. qual, vendo o 
inimigo desmantellaclo ele tudo, o mandou occupar; e o -
mesmo fez á villa d'Olinda, a qual tínhamos largado, 
com r-inco peças de ferro pequenas; que a pressa, com 
CJLle foi preciso sahir ao encontro elo inimigo, apenas deu 
Jogar a mais qne a juntar a nossa pouca infan leria com 
que o investimos. Logo tornei a occupar os postos cl'este 
arrayal do Bom Jesus, e mandei marchar para a di1a 

t Brinck não assistiu pessoalmcnlc a arÇ[to; porém sim pa rte do 
seu regiimnto. 
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' 
villa d'Olinda ao governador Henrique Dias, com o seu 
terço dos prelos, algumas companhias ele mulatos e uma 
de soldados brancos, com ordem que entrassem e in-
vestissem a dita villa, pOI' muitas partes; o que os nos-
sos fizeram , com .tanto valor que puzeram em fngida 
seiscentos framengos que n'ella estaYam; recolhendo-se 
as suas forças ao Recife, que tlcava em distancia de 
uma legua; matando-lhe n'este confl icto cento e cin-
coenta e tantos que tlcaram no c.ampo; em que entra-
ram alguns officiacs, além de outros que deviam de 
morrer nas aguas a que se lançaram. 

·Aprisionamos-lhes um francez, e recuperámos as 
nossas cinco peças de ferro, que lá tínhamos deixado; 
as quaes mandei comboiar a este arrayal, pot· ser bom 
accordo largarmos ou! r a vez a villa; assim por não s~r 
defensivel, c requerer pnra sua guarnição muita infan-

- teria, que a nós nos falta, como lambem por termos 
de assaltae outras vezes ao inimigo n'aquella paragem, . 
aonde elle até o presente não torilou mais. N'csta pen-
dencia não lwuve da nossa parte que (si c) seis feridos, em 
que entrou um ca pitão , m;1s todos sem risco ele vida. 

« D'estes bons succcssos com que Deus favorece as 
armÇts de S. M., em tempo que a snperioriclade bem 
conhecida HO inimigo nos promcttia total ruína, sem es-
perança alguma de victoria, que alcançárnos, posso eu 
animar-me para outras maiores, com que o mesmo Se-
nhor ha de livrar a christancladc cl'cstc, com r1ue os ti-
rannos framcngos o ameaçam .,_ » 

I D'esta ca rta ex isto um cxen1plnr na Bibliolheca púulica do Evora , 
Codice ~~~~a n.o S. -Segundo o sr. llivara (Catalogo, pag. 1M) •pa-
rece autogra pha.• É certo porém que não póde haYL'r sido o original 
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Vejamos ainda corno dá conla ela acção o ge~eral 
inimigo , em officio aos Es laclos Gera.es de 12 ele maio: 

« .... Tomando das clifTerentes guamições a gente 
é1ue foi possível, nos achamos em estado de p6r em 
c~unpo quatro mil soldados, repartidos em sete corpos, 
e, de accordo cÓm as alias autoridades, julguei acertado 
ir procurar o inim igo, e vêr se havia meio ele conseguir 
alguma vantagem. 

"Pozcmo-nos em marcba no dia i 8 \ ás 7 ela ma-
nhã, na dirccçii.o do Cabo ele Santo Agostinho, com'en-
cidos, de qlw o inimigo nos Yiria-ao cn·conlro. N'este 
dia não adiantámos mais de legua e meia, pelos obsta-
cuJos que nos aprcsenlararn os rios. No seguinte conti-
nuámos a marcha para o engenho uo's Goararnpes, si-
tuado a duas Jeguas ele dislancia do Becife. 

,, Tendo andado proximamente uma hora, a nossa 
Yanguarcla encontrou o, inimigo, e o entreteve até á che-
gada elo grosso do exercito.- Achan1ol-o postado entre 
os bréjos e as moutas, em forç~t de mais de t.res mil ho-
mens. Jqnto aos brejos, baYia, occupaclo pelo inimigo, 
um passo estreito, no ,qual apenas poderiam caber ele 
frenle Ires ou qualro pcss9as ; ele modo que nüo era 
possível lomal-o sem perder muita ge nte. 

«Ordenei ás tropas que occu passem os ,montes, jun-
to ao mesmo passo, a um tiro de mosquete; e logo fiz 
romper contra elle um sustido fogo de artilheria e ele 
mosqueteria, para vêr se era abandonado. O 'resultado 
foi cai rem mnilos ele un1 e oulro belo; mas não o aban-

env.iado, pot lh e falta r a direcção, e ac~bar se!ll mais curnpri111entos, -
con1 o si lllpl es nome = Francisco Barretto (si c). 

1 Lli-sc 28 por evidente enga no. 
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dono elo dito passo. Cessando um pouco o fogo, sahíu 
cl'ali o inimigo contra nós, com trezentos a quatrocen-
tos homens, com grande alarido. Ordehei então que o 
meu regimento e os elos coroneis van Elst e Hons con-
torneassem o dito passo, ou d'el le se apoderassem, por 
qualquer outra fórma. 

''O inimigo, vendo-nos avançar, retirou-se; e os 
nossos, perseguindo-o, entraram pelos brejos, julgan-
do-os terreno soliclo. Não tardaram os ditos tres regi-
mentos, e especialmente os soldados d'elles ultimamente 
chegados, a retirar-se, e em desordem tal, que fug iam 
atropelladamente, sem fazerem uso das armas, não va-
lendo nenhuns esforços dos officiaes para reuni l-os. 

"Adveriindo o inimigo a grande confusão que havia 
entre as nossas tropas, mettida nos brejos, empi·ehen-
deu nova investida contra nós, pela retaguarda, matan-
do todos os que se achavam empantanaclos, c em- tal 
c'onsternação que nem cuidavam de resistir, e deixa-
vam tomar as bandeiras ..... . Todos os officiaes supe-
riores, excepto o coronel van den Brande, ficaram mor-
tos ou feridos .... • 

Este último o1Iicial escrevendo, por sua parte, aos 
mesmos Estados Geraes em 23 de abril, assegura que 
os officiaes se haviam conduzido hem, mas não assim 
os soldados, a tal ponto que quando elle encontrava al-
gum nas ruas virava a ca·m. Acrescenta que, se os nos-
sos o tivessem perseguido na retirada durante á noite, 
mal_se houveram podido defender: e que n'essa mesma 
noite a chuva caiu a torrentes c o mo n.u n c a, o que 
Ínuito os fatigára na marcha até chegarem de manhã ao 
forte da Barreta. · 
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Com esta vict.ória os inimigos se mostraram mais 
prudentes, -por ventura com excesso. Dois mezes e 
meio depois, em 9 ele julho, apezar ele_ contarem ainda 
com um exercito de -seis mil seiscentas e trinta praças, 
incluindo quinhentos índios e quarenta e oito pretos, 
dos quaes podiam pôr mais elo metade em campo, mos-
travam-se desanimados. Escreviam para a patria, de-
clarando que -não haviam oflereciclo nova amnistia, por 
não esperarem colhe e cl'isso nenhum resultado; visto 
qne a experiencia ele cada dia lhes ensinára que os nos-
sos ~se haviam feito ele tal modo á guerra que se acha-
vam no caso de poder medir-se com os mais exercita-
dos soldados,)) e que sabiam soffrer toda a sorte ele pri-
vações; ao passo que os seus apenas serviam, vendo a 
bolaxa peeto ele si . Acrescentavam que, ainda quando 
consegu issem conq uislm ele' novo todo o paiz, o acha-
riam deserto; que na Paraíba, antes tão fertil, tudo es-
tava incendiado e arrasado, de modo que clifficilmente , 
se encontrava uma laeanja, a muitas leguas do povoa-
do; e que o Rio-Grande, antes tão abundante em ga-
dos, se via de todo devasta_do.- E concluíam que, em 
seu entender, não restava mais recurso do que arran-
jar-se com Portugal. ·. 

É certo porém que a celebrar es"Ses arranjos se ia 
apresentat· menos disposto o mesmo Portugal, desde que 
havia recebido circumstanciaclas notícias da esplendida 
victoria d-os Goarara.pes,-notícias que tinham feito mu-
dar inteit~amente a opinião, como a veleta do cata-vento. 

· Sem essa ' victória, é mais que proYavel que parte do 
Brazil haveria sido entregue aos hollandezes pela Córte, 
nas afflicções em que se via, e que tinham crescido, de-
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pois que a HollanJa ohti\·era, em .M~1 n s lcr, em 30 de 
janeiro anterior, um tão vantajoso tratado Je paz. Desde 
a celebração d'esse tra.lado, a ·que j[t nos referimos\ 
eram mais inclinados a faror da cessão de Pernam-
buco, em troco da paz, rn uitos es tadistas de Portugal , 
e á frente d'ell es o célebre jesu ita padre Antonio Vieira: 
Tinham-se até exped ido ordens para negociar n'este 
sentido, ao em bai xarlM na I-Ia v a, Sousa Couli.nho; e 

" este havia já feito a tal respeito mui decid idas. abertu-
ras; principalmente em uma resposta que, em i 9 de 
agosto, dera aos comrn issarios dos Estados, que haviam 
sido nomeados para com elle se entenderem,.- respos ta 
em que já admittia a cessão elo teiTitorio desde o Rio-
Grande até o de Sergipe, paga ndo demais Portugal á 
Companhia, a titulo de indernni sação de prejuízos, dez 
mil caixas ele assueal' (de vinte arrobas pol' caixa), en-
tregues a -mil cada anno nos dez immediatos. 

A taes aberturas corresponderam ·os com missa rios 
dos Estados apresentando ao embaixador, como ult i-
matum um projeeto em fôrma contendo maiores ex.i-
gencias; taes como a ele estender a sua. fronteira até o 
Rio-Real, de\'endo o Ceará ficar deserto ; a de ceder 
Portugal todo o direito ao littoral de Angola e á ilha de 
S. Thomé; á restituição pelos nossos dos escravos, ani-
maes e outros olJj ectos retirados dos territorios que já 
obedeciam a elles hollandezes; a entregar mais, pelos 
prejuízos soffridos, á Companhia, dentro dos tres ::umos 
seguintes, ,mil bois, mil vacas, duzentos cavallos e tre-
zentas ovelhas. Escreveu o embaixador, á margem ele 
alguns d'os artigos Yárias observações: tendentes a re-

I Veja nnte, pa g. 327. 
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bater as exigencias excessivas c sustentando as suas 
propostas; mas admittindo já con)pletamente o teor de 
alguns artigos, taes quaes ' se achavam redigidos. Era 
um verdadeiro contraprojeeto i ad referendum que 
por 'muito felizes se deviam dar os hollandezes se pela 
Côrte fosse admittido. 

Chegados estes papeis a Lisboa, foram apresenta-
dos em conselho d'Estado, onde só ti v eram dois votos 
favoraveis, sendo um d'elles o elo conde da Torre. En-
carregados os conselheiros ele estudar maduramente a 
materia, c expôr seus votos por escripto, sustentaram 
os que haviam dado. Isto porém deu occasião a que fos-
sem divulgadas as concessões de que se tratava. e que 
o povo tomasse interesse e mostrasse oppôr-se a ellas. 
Resolveu então o rei consultar aos tribunaes, incluindo 
o Ultramarino e o ela Guerra, ordenando que cada um 
d'elles mandasse .primeiro dois conselheiros 2 a confe-
rir sobre o assumpto, na quinta de Alcantara, com o 
padre Vieira, seu prégaclor; não devendo, d'essa ordém, 
nem do projectffi que a acompanhava, ficar no tribunal 
cópia ou registo. 

Depois d'essas conferencias com o padre Vieira apre-
sentou o Procurador da Fazenda Pedro Fernandes Mon-
teiro um mui bem elaborado e patriotico parecer im-
pugnando a negociação como contrária a religião, á ele-
meneia para com os sublevados, á reputação da Corôa, 

1 Tal é o documento, que até com as observações marginaes do em-
baixador Sousa Coutinho, foi sem razão cornprehendido, com o nome 
'de tratado, nas collecções d'elles, dos Srs. Borges de Castro e Calvo. 

2 Em cartá de iO de novembro d'esse anno transmittiu o mesmo 
padre Vieira ao embaixador Sousa Coutinho os nomes dos doze co'lse-
lbeiros. 
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á conservação do reslo do Brazil e ao bem da Fazenda 
Pública; e propondo antes a compra, a todo o custo, 
de Pernambuco, e em ultimo logar a guerra. 

A este parecer, sem dúvida o mais bem· deduzido 
dos que se apresentaram, oppoz o padre Vieira o seu fa- ' 
moso Papel Forte, hoje impresso; sustentando, como 
antes e com novos argumentos e argucias, que, não 
admillindo os hollandezes a venda· ele Pernambuco, ha-
veria que ceder-lh'o, a troco ela paz; procurando-sere-
sarcir essa perda com a occupação ele Buenos Ayres, e 
esperando melhor occasião para de novo se conquistar 
o que agora se largava. Sendo porém mais de quarenta 
os consultados, nüo se incli·I~aram mais de quatro ás 
opiniões go padre, oppondo -se-lhe . tambem muito a 
Meza da Consciencia e o Dezembargo do Paço. Este 
último tribunal conduia dizendo ao rei, evidentemente 
referindo~se aos dictames do mesmo padre: «E se al-
«gtins particulares, sem lhes tocar por officio, 
« annunciarem outra co usa, afaste-os V. M. de si, e não 
«OS ouça, que são profetas falsos. Não são estes 
«os conselheiros que Deus deu a V. M.; senão os seus 
« lribuoaes e ministros, a quem só assiste com partica-
« lar auxilio para aconselharem verdades.» 

Conformou-se o rei com a opinião dos tribunaes; e 
não tardou a vir em apoio d'ella a certeza da recupe-
ração d'Angola, effectuada por uma expedição, que, ás 
ordens de Salvador Corrêa de Sá e Benavicles, fóra pre-
parada no Rio de Janeiro mediante donativos que para 
isso obteve dos commerciantes e proprietarios d'esta ci..: 
dade. Salvador Corrêa apresentou-se primeiro no porto 
de Quicombo, a pretexto de ir ahi construir um presí-
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clio, afim ele proteger os portuguezes disseminados pelo 
sertão. -Encontrando porém o ensejo bastante favora-
vel, fez-se ele vela para Lo anela; onde atacou valente-
mente o inimigo, e o obrigou a capitular no dia f 5 de 
agosto. 

Cumpre ·aqui acrescentar que, em fins ele f 64 8, 
Henrique Dias, com os seus, e alguns índios invadiam 
o Rio-Grande, e em janeiro do anno seguinte (dias 6 
e 7) eonseguiam pelejar eom feliz exito na ilha de Gua-
raíras e no engenho Cunhaú. 
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Da morte do Camarão ao fim da guen·a e pa{ definitiva 

Regimento das Ilhas - Manda-o Francisco de Figueiroa- Coincide ache-
gada com a morte do Camarão-Elogio d'este heroe-D'onde era na-
iural e que idade t eria- Tibieza da tropa inimigá- Furor da sua es-
quadra - Heroica explosão da Rosario - O inimigo no Reconcavo da 
Bahia-Regressa ao Recife- Convoca um conselho - Vota uma excur-
são ao Rio de Janlliro - Decide-se porém combater os sitiantes- Sae 
aos Guararapes- Marcha de Barreto - O Hollandez é derrotado- Per-
das de uma e outra parte - Monumento d'esta victória - Inscripção la-
pidar-Resultados favoraveis - Factos associados a esta victória-É 
re~irado o embaixador Souza Coutinho -Inglaterra contra Portugal 
- Negociações de Souza de Macedo - São regeitadas-Apêrtos dos do 
Recife- Frota de Jaques de Magalhães- Plano d'átaque - Começa do 
lado de Olinda - Segue-se do outro l ado-Proposta de capitulação-
Text o d'ella - Seu cumprimento - Recompensas-· Juizo àcerca dos che-
fes vencedores-Regimentos dos Henriques--Factos até a paz defini-
tiva. 

A retirada dos bollandezes de Itaparica, e a noiicia, 
chegada á Bahia, de haverem os do Recife, com soccor-
ros recebidos ela Europa, provocado a acção que teve 
Jogar nos Guararapes, induziram o governador geral a 
mandar seguir para Pernambuco o terço ou regimento 
ele ilheos, que ahi tinha, commandado pelo mestre de 
campo Francisco de Figueiroa, mui conhecedor de Per-
nambuco, e, nos ultimos annos, aguerrido nas campa-
nhas do Alemtejo contra os castelhanos. 
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Não poude Figueima chegar ao acampamento senão 
em fins de agosto, coincidindo quasi essa chegada com 
a do tempo-em que, ele doença, procedente em parte do 
cansaço e da velhice, terminava ahi os seús dias o il-
lustre heroe índ io, eommenclaclor professo na orçlem de 
Christo, Dom Frei Antonio Felippe Camarão. 

Associado á causa da civilisaçã.o, d'esde antes ·da 
fundação da cêl:pitania do Rio-Grande (do No1·te), o cé-
lebre varão indio não deixára de prestar de contínuo 
aos nossos mui importantes serviços, já contra os s~;l va-
gens, já contra os hollandezes, em todas as capitanias 
do norte, desde a Bahia até o Ceará. Consta que este 
chefe era mui bem inclinado, commedido e cortez, e no 
fallar mui grave c formal; e não falta quem acrescen.te. 
que não só lia e escrevia bem, mas que nem era estra-
nho ao latim. Ao vel-o tão bom christão, e tão differente 
ele seus antepassados, não ha que argumentar entre os 
homens com superioridades de gerações; sim eleve abys-
mar-nos a magia da educação que, ministrada embora 
á força, opéra taes transformações, que de um barbaro 
prejudicial á ordem social, pode conseguir um eidadão 
util a si e á patria 1

• 

A verdadeira naturalidade e a época do nascimento 
do heroe Camarão tem sido até nossos· dias objecto de 
discussões e dúvidas. Pelo que respeita á primeira, o 
facto incontestavel de ser de nação petignar, o ele tet· a 
sua parentella no Rio-Grande, e de chamar-se este ori-
ginariamente Rio de Puty (Putigy) e várias outras 
considerações, nos obrigaram a final a afastar-nos, tanto 

t Hist. Ger. do Braz., L" Ed., II, p. 22. 
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da opinião dos que o fazem filho do Ceará (opinião que 
havíamos chegado a abraçar), comó dos que sus tentam 
na ver elle nascido pernambucano; e somos hoje de pa-
recer que, em presença de uma criti ca luminosa, não 
pode se1: considerado senão como filho do mesmo Rio-
Grand.e·t.-Mais difficilnos pareée aventurar uma opi-
nião ácerca da verdadeira época do nascimento do he-
roe putigiano, já que nenhum escriptor nos diz que ida-
de proximamente tinha elle quando falleceu. Reflectindo 
porém nos sens dois nomes Antonio e Felippe, e raste-
jando as praticas d'aquellcs tempos de ser conferido o 
nome do soberano reinant e aos chefes selvagens impor-
tantes, que se baptisavam, ou aos seus descendentes, 
propendemos a acreditar que o nosso Camarão sería 
baptisado em 1580, qnando ainda lutavam em Portu-
gal pela Coróa, o Prior do Crato D. Antonio e Felippe II , 

e o Brazil esperava o resultado da luta, para saber a 
quem devia proclamar: -on antes que lhe deram o 
nome ele Antonio, quando pensavam que sería aclama-
elo o Prior elo Crato, c lhe acrescen taram o de Felippc, 
para depois de algnm modo remediar o engano.- Com 
isto queremos dizer qLle o Camarão deveria ter de idade 
quando falleceu, em 164.8, sessenta e oi lo annos, e mais 
os que já teria· quando o baptisaram: - em todo caso 
tinha pelo menos sessenta e oito annos; e havia mais 
de quarenta que, pela primeira vez, passára a Bahia, 
com outros de sua nação, no tempo do capit ão-mór Al-
varo de Carvalho, para ali acudir em uma in_vasão de 

1 Podem ver-se as duns pequenas memorins nossas a este respeito 
publicadas em Revistas do Instituto do Rio de 1867 e. 1868. 
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Aimorés, da qual encontraram desafogada aquella ci-
dade, pela iodustria de Alvaro Rodrigues, da Caxocira, 
Prosigamos porém com a nossa narração. 

Depois da derrola que leYára nos Guararapes, o in-
truso hollândez nada ousava çmprebendcr por terra. 
Apenas em maio, havià feilo um reconhecimento sahindo 
do forte ele Altená, c depois outro elo lado da Barreta, 
para conseguir algum prisioneiro do qual podesse ter 
noticia elo que se pas~ava no ftcampamenlo contrário. 
Por mar porém os seus brios se r~dobraram , aggreclin-
do quanto podia, e isto Clpezar ela falia ele intelligencia 
entre os elo Conselho e o vice-almirante vVith Cornelis 
De vVith. Com uma esquadra .de nove barcos ele guerra, 
além de varias menores; o mesmo vice-almirante conse-
gniu fazer muitas prezas, do mez de maio em diante. E 
sabindo outra \'ez ao mar, em principias de dezembro, 
foi cneontrar-se com nlguns navios, pertencentes á es-
quaclri do conde de Castel-Melhor, e conseguiu tornar 
·11m barco inglez fretado, guarnecido de vinte e nove ca-
nhões, além ele outro menor, e uma galiota (S. , Bar-
tolo meu). Uma frngata portuguez:-1, porém, chamada 
Rosario, sustentou contra duas inimigas (Utrecbt 
c Gissilingh) um aturado comlJa!c, e quando estas 
julgaram a sua contenclora perdida e a· atracaram, dan-
do-lbe abordagem, foram todas tres a pique, em rirlu-
de da explosão do payol da palrara da Rosario, cuja 
tripula ção preferiu ir ao fundo , com os sens vencedo-
res, a deixar-se aprisionar cl'estcs. De tão heroico feito 
apenas temos conhecimento por um officio ele Schkoppe 1, 

1 Off. ue 19 Ll e uczenJIJrO de 1(i't8. 
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em outra occasião mal comprehend1do 1 ; e sentimos que, 
com a no1ícia el'elle, nos não seja possível transmitlir o 
nome do destemido e abnegado offieial, que lançou o 
fogo ao payol, e deixou, nas aguas elo Brazil, ás gera-
ções futuras, um exemplo de tão nobre heroismo. 

Alguns barcos d'esta esquadra hollandeza chegaram 
á Bahia, com alguma tropa, commandada pelo coronel 
van clen Brande, acompanhado do me.mbro do Conse-
lho Miguel van Goch. Depois de efl'ectuarem no Recon-
cavo varios desembarques, e de incendiarem varios edi-

. ficios e vinte e ires engenhos, regressaram ao Recife; e 
já todos se achaYam ahi de volta antes do meiado de 
fevereiro (i 6!!9). 

Os faceis triunfos :tlcançados pelo inimigo na Bahia 
o animaram a intentar um novo acornettimento; e os 
do Conselho rcsol\'eram ouvir a opinião elo tenente ge-
neral e elos coroneis áccrca do que se deveria fazer. Fo-
ram estes unanimcs em que não convinha cfl'cctuar do 
Recife uma nova sortida em fôrça, corno no anno ante-
rior; pois, ainda no caso de sahircm cl'clla victoriosos, 
os nossos iriam apresentar rcsistencia em outra para-
gem, ou se recolhcri:lm aos matos; c d'estcs os inquie-
tariam c molcstari::tm, tomando-lhes os transportes de 
munições c mantimentos, etc. Opinaram igualmente que 
de mais proveito sería uma diversão contra o Hio de Ja-
neiro; pois embora não conseguissem assenhorear-se da 
cidade, poderiam recolher d'espojos c prear as fazendas 

1 O Sr. Nelscher (p. 158) viu eslr ofiicio; mas julgou sem fun· 
damento, de virtude dos nomes S. Bartolom e u e Hosario, que 
se trata1'a de fortes da Bahia assirll chamados, que aliás nunca foram 
tomados por De Wilh. 
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e engenhos nos arredores, e ainda mais ao sul. Ponde-
raram porém os do Conselho que a Assembléa dos XIX 
lhes havia estranhado o não emprehenderem, desde tanto 
tempo, nada junto do Recife, do que se queixavam tam-
bem ali os moradores, em f<nor elos quaes convinha fazer 
um esforço para se levantar o sitio, e seguir para o suJ1. 

Este ultimo arbítrio foi adoptado; e na noite de 1 7 
ele fevereiro (i 649) urna força de tres mil quinhentas 
e dez praças, incluindo algumas . não cambatentes, se 
punha em marcha além dos Afogados, com os embor-
naes providos para oito dias, como na sabida effectua-
cla dez mezes antes. Commandava esta força o coronel 
Brinck, em virtude Je achar-se ainda em cura, ela fe-
rida que recebêra no artelho, o tenente gencra] Sigis-
mundo ·van Schkoppe. Passado na rasante o rio dos A.fo-
gaclos, foram todos amanhecet· na Barreta, e d'ahi se-
guiram, em ordem de marcha até á abegoaria de Anto-
nio Cavalcanti; e depois de m'n pequeno ·descanso, para 
se proverem de agua, que é a melhor do caminho, fo-
ram tomar posição nos Guararapes, occupando as altu-
ras, e o passo ou desfiladeiro que os nossos haviam pri-
meiro occupado na acção precedente. 

Informado Barreto cl'esta marclia, levantou campo, 
e, co~1 uns dois. mil e seiscentos homens, se dirigiu logo, 
provavelmente pelo cáminho da Ibura e Zumbi , para 
os mesmos Guararapes, onde, pela volta das quatro da 
tarde, avislou os contrários, ao chegar a uma altura, 
que chamavam do Oit,iseiro (não o Tireyro como 
saiu impresso no Portugal Restaurado), talvez em 

t Olf. de Schkoppe de 10 de março de 16í9. 
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virtude de alguma arvore mais corpulen ta das que pro-
duzem os oi tys, e que ahi abundam . 

N'essa tarde nada occorreu ele notavel; mostrando-se 
apenas de longe pequenas escolt as a pé c a cavallo, 
contra as quaes di sparou o inimigo alguns tiros, com 
as suas peças de campanha. Uma tal apari ção elos nos-
sos por esse lado, ·e um rebate falso que de noite cl 'ahi 
deram, levou o mesmo inimigo a estabelecer cl'essa ban-
da guardas e vedetas, e a levantar trincheiras passando 
quasi toda a noite ale r la ; sendo que l9go Barreto se 
aproveitava da escuridão da mesma noite para seguir 
ao en3enho chamado elos Guararapes, fazendo as suas 
tropas pivacar na varzea de cannaviaes e mato, ao sul 
elos montes do mesmo nome, apoiando-se nos alagados, 
e conlomeanelo já quasi o inimigo pela banda do sul. 

Sómente ao amanhecer poucle Brinde reeonhecer o 
que se passára; e tratou logo ele mudar a sua primi-
tiva linha ele batalha, coll oca ndo-se com a frente para 
a varzea, sobre o alto elo valle ou boqueirão, em cima 
do qual se vê hoje alvejar a igreja de Nossa Senhora 
dos Prazeres. Em todo caso, as suas tropas tinham le-
vado toda a noite em vela, ao passo que as nossas ha-
viam dormido mui tranquillas, do lado opposlo áquelle 
onde os contrarias as faziam. 

Meros espectadores um elo outro ' se conservaram os 
dois pequenos exerci_tos até o meio dia. Os hollandezes, 
confi ados em suas posições, se limitaram a provocar-
nos, mandando avançai· um pelotão, que se retirou com 
um ferido, porém sem ser perseguido; levando entre-
tanto a certeza ele que parte elas armas contrárias eram 
ar.cabuzes, c de maiot· alcance que as suas. Contra al-

25 
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guns dos nossos, que se mostravam, disparava ao mesmo 
ten~po alguns tiros que pouco mal causavam. 

A final Brinck, cançado de esperar ao sol, e n'uma 
paragem falta cl'agua, ao passo tJUe os nossos permane-
ciam abrigados á sombra e protegidos pelos pantanos 
e o. mato1 e sem dar signaes de impaciencia1 .resolveu 
convocar a conselho os officiaes supetior:es para decidi-
rem o pa11ido (jUe se deveria tomar. Todos foram ele 
voto cÍe que não se ficasse al i por mais. tempo do modo 
que estavam; preferindo antes marchar n'essa noitc1 

quer para o Cabo de Santo Agostinho, quer para a Var-
zea, cortando aos nossos a retirada. Nenhum d'estes 
dois arbítrios foi porém adoptado por Brlnck, n~m pelo 
Conselheiro acljunctó Yan Goch; que resolveram or·cle-
nar a retirada outra vez para .a Barreta, a esperar ahi 
novas ordens; e não effectuar essa retirada ele noite, o 
que poderia mostrar medo; mas immediatameote, e em 
presença do exercito contrário. O commissarió vim Goch 
se incumbiu ele ir ao Recife dar, a respeito d'esta re-
solução, as explicaÇões convenienlcs ao3 seus compa-
nheiros, e pedir novas ordens. 

Pela volta das tres ela tarde começ:.m.tm os que occu..:. 
pava1n as alturas a desamparal-as em retirada, descen-
do ao boqueirão, para irem, fraldejando os cerros, bus-
car a estrada no passo ou dcsfílacleim cnlre elles e a 
·costa. Marchou primeiro um regimento, e depois a ar-
tilheria, flal)queada por cluas companhias. Seguiram -se 
dois outros regimentos, mandados, um pelo coronel Hau-
tijn, e o outro pelo transfuga Claes (já com a patente de 
tenente-coronel), quando Barreto, vendo que o inimigo 
l1avia abandonado as fort'es ·posições que occupa\'a, c 
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por ventura· imag~nando que Blle projedava, sem com· 
bater, invadir para as bandas elo sul, se resol\'eu a ata~ 
cal-o, mandando avançar. 

Apresentaram-lhe primeiro resis'tencia cinco com~ 
panhias do inimigo, que formavam a sua retaguarda, 
ao mando elo capitão Tenherger\, em quanto se orga-
nisavam, para entrar em combate duas columnas, ao 
mando elos dois mencionados chefes Hautijn e Claes; 
logo C),Vançou aquelle, carregando pela clireit~; mas foi 
repelhdo pela cavallaria da nossa parte, que furiu ao 
mesmo Hautijn, obrigando-o a retirar-se.- Apezar de 
ferido, reuniu o mesmo Hautijn os seus, e juntnndo-se 
á força que commandava Chtes, atacaram ambos os nos~ 
sos, já senhores da estrada; mas viram-se obrigados 
a retirar~se para a banda dos cerros, ~<por causa da 
grande força elos contrarios, que atacaram então com 
tanto impeto que as tropas holl:andezas começaram a 
fugir, sendo em breve tal a confusão que, nem por pala· 
vras nem por força, podera~ ser contidos os que fu~ 
giam ... e esta confusão foi consiclermelmente augmen-
. tacla pelos ~orpos elos coroi1eis Yan den Brande e van 
Elts, que, baixando elos montes, para acudir, lança-

, ram-se de envolta com os regimentos . mencionados.,. 
e introduziram <t mais completa d(~s.orclem 1. » 

O inimigo ficou de todo destroçado; e a Yictória foi; 
para os nossos, ainda mais completa que a elo anno 
antecedente. Além do chefe Brinck, perderam os· con· 

1 Palavras do officio, dirigido ao Presidente e Conselho uo Hecife, 
por Miguel vau Goch, em 22 de fevereiro, o qual srguimos aqui fi el· 
mente em outros pormenores, sentindo não possui1· d'es ta acção, corno 
da anterior, a parte de Barreto. 
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trarios cento e setenta c tres officiaes e officiaes infe-
rim·es; a saber: quatro tenentes-coroneis, quatro majo-
res, trinta e cinco capitães, trinta e dois tenentes, vinte 
e seis alferes e quarenta e nove sargentos; e mais oito-
centos e cincoenla e cinco mortos e noventa prisionei-
ros ; o que tudo prefaz um total , ele mil e quarenta e 
cinco homens. Ficaram além d'isso no campo cinco 
peças de campanha e cinco bandeiras 1• 

O inimigo reconheceu a sua derrota, e a confessou 
officialmente, attri'buindo-a á cobardia dos proprios sol-
dados. A perda dos nossos foi avaliada em quarenta e 
cinco mortos e duzentos feridos; entrando n'este número 
o bravo Henrique Dia8, que pela ultima vez derramava, 
n'esta campanha, o seu sangue pela patria. 

Em acção de graças por esta victória e pela ante-
rior, alcançada proximamente no ·mesmo local , mandou 
Barreto , depois de acabada a guerra, edificar, á sua 
custa, uma capella, .confiando-a aos benecliclinos . de 
Pernambuco 2

, os quaes mais tarde ( 1 782) a conver-
teram na magnifiGa igreja que hoje campêa no eimo dos 
montes. Ainda, entrando n'ella, o viajante póde ler, em 
uma grande lousa preta ele onze palmos ele comprimento 
e quatro de altura, linha por linha e letra por letra, a 
seguinte inscripção 3 : 

1 C. do Tenente 'General Schkoppe ue 10 de março de 1oq,g, 
2 Mello, I, 186. 
3 Copiada no dia 28 de março de 18tH, acompanhando-nos, o 

nosso fall e~ido amigo (ao depois senador) S::i e Albuquerque, fi lho do 
1.• barão dos Guararapes. Na era (1656) o 5 est::i invertido conform e 
transcrevemos. Ha que adv ertir, que esta 2~a batall1a foi . tambem a 
19, não a 18, como se lê na ca mpa. O dia 18 foi uma quinta feira 
não sex ta. Vrja ante a nota de pag. 330. 



LIVRO DECniO 357 

1696 
O ~IESTIIE DE Ci\!IPO GmHAL llO BSTADO DO Dllt\ZIL FIIANCISCO RAll 
IIETO AIANllOV EM ACÇÃO llE GI\ACAS EllEFICAII ASVA CVSTA Es-TA 
C!l PELA A VIIIGEM SEN HORA NOSSA DOS PIIAZEH~;s COni CV!O }'A V 
011 1\LCA NCOV NESTE LVGAI\ AS llVAS AI EMOIIAVEIS VICTOIUAS 
CONT IIA O INEMIGO OLA~DES APIIIMEIUA UI 18 DE All!IIL DE 1648 E!l 
DOlli NGO DA PASC IIOELLA VESI1011A DA DITTA SEN IIOIIA ASEGV 
NDA E~l 18 DE JIE\EIIEIIIO llE 16 49 E~l IIVA SEXTA FEIII A E VLTIMAAIE 
~TE EM 2 i DE IANEIIIO DE 165-1 GANIIOV O llEC!l1FE E TODAS AS MAIS 
PIIASSAS QVE O INElliGO I'ES\' 1110 2 4 ANNOS. 

Quando ~ ha alguns ànnos, proponhamos que a gra-
tidão nacional 1 elm;a.sse nos montes Guarara.pes um 
monumento em memoria das duas assignalada.s victória.s 
n'elles alcança.clas, ignoravamos que já e·sse vo~o estava 
realisado, ele um modo basfante digno, na igreja de 
Nossa Senhora dos Prazeres. 

Se a primeira victória nos Guararapes servíra de 
alentar os estadistas ele Portugal para se op,porem á 
cessão ou venda de Pernambuco, esta segunda veiu 

I As seguintes linh~s que a este respe ito publicávamos, em i857, 
parecem hoje uma n·comm end ttl{ãO desnecessaria, quando ultimam ente 
já se hão dado, a varias lJ~rcos de guerra e a elifferentes ruas da ca-
pital, nomes de braz il ciros i Ilustres: • A gratitlão nacional pelos se us 
heroes (d izíamos na pag. 2I do Tom. 2.• da I-listaria (;era!) é não só 
nobre corno civilisadora: sem o estinlUlo d'esta e das dem_ais recom-
pensas glori osas a heroicidade e o desinteresse rarea rão: o cullo de 
reconhecimento rendido á memoria dos cidadãos generosos que expo-
seiam a sua ex istencia, ou o seu sangue OLL parte elo seu ocio e me-
lhor-estar de suas famíli as e se u, não é só justo e grato, como alta-
mente político. Favorecei, ao menos, a mernoria de vossos heroes, ele 
vossos escriptores, de vossos artistas, e a vossa nação terá. artistas, 
terá. escriptores e terá heroes. E se não podeis levanta'r padrões, ao 
menos, entretanto, com memorae os seus nomes pelos outros meios ele 
que dispondes: commemorae esses nomes nos barcos de· guerra,• etc. 
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desalentar os es lad islas e O$ mercadores da Holland 
da; demonstrando~lhes evídenlemen1e que, só mediante 
grandes ·sacrifieios1 poderiam continuar mantendo esta 
conquis1a. 

Porém a hora da final expul:3ão elos in1rusos não 
tinha chegado 1 c não yeiu a soar senão perto de ci nco 
annos depois. Assoriaram~se 1 en1retanto, á época cl'esla 
segunda víctória,_ dois aconlccimenlos que devemosaquí 
consignar. Um cfelles, o da ereação na mclropole ele 
uma Companhia Gera l ele Commerc io para o 
Brazil {resolvida por alvará ele 6 de fevereiro e estaJ 
tutos ele 8 el e mar~o) veia a contribuir não pouco para 
a concltlsã:o da guerra; par-quanto (pelos artigos 4-3 . o e 
45. 0

) se obrigou a mesn1a Companhia a concorrer para 
a recuperação cle3 por! os que es lavam em poder do ini-
migo. O outro acoo1ecimento, que se associa proxima-
mente á época da segunda vic1ória nos Guararapes, é 
de natureza lugubre. Foi a desastros~ morte que teve o 
governador geral Antonio Telles, que 1anto a peito havia _ 
tomado a causa ela restauração ele Pemam buco, c qne1 

depoi s ele a deixar já qnasi triun fan1e1 veio, quando se 
recolhia á patria, a perecer afogado nas aguas ele Buar-
cos, pm· dar aJü á costa o navio Nossa Senbo.ra da 
Conceição, da fmta do conde de Cas1el·Melhor, que 
o eonduzia. 

Se bem que ela ins litui ção da Companhia Geral de 
Commercio vieram a resulta~·, mais ao diante, ao Brazil 
muitos prejuízos, dos sempre inherentes aos rnoiwpolios, 
não se póde duvidar que ella, por isso que estava até, 
em seus interesses! veiu a prestar auxilio a favor ela 
restauração de Pernambuco, começando logo a trazer 
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~ws combatentes alguns soccoeros a primeira frota, que 
partiu de Lisboa em 4 de novembro (164.9). 

Os sitiados no Recife vium-sc cada dia em · novos 
' apuros; umas v~zes por falta ele dinheiro, com que etTe~ 
c tu ar o pagamento ela tropa; outras pot· escaC'eiZ de vive-
l'es; não poucas em virtude ele conflictos de jnrisdicção 
entre as !lUtoridacles; e1 em geral1 pelo abatimento e 
descontentamenlo àe todos. A principio não se faziam 
laes males sentir tanto1 com a presenç.a da esquadra, 
composta de cruzeiros particulares c navios de guerra 
(]o Estado, que· com clles favorecêra a Companhia hol-
!andeza no interesse c1a conscnação. ela conquista: ao 
lodo uns doze barcos, qnB, ás ordens elo coronel Hau-
l.yn, bloqueavam .o porto do Cabo1 .recolhenclo~s·e porém 
no Recife) quando 'temiam a apt:oximaÇã.o ela frota da 
Companhia portugu'Bla. N'esse bloqueiD foi tomado o 
navio ft'ancez: Villet·oi, de vinte e se te peças e seis pe-
dt'eiros; peràendo~se nos reei fes mais quatro, de oito 
que ali chegavam com vi\reres e generos t, 

Na Elll'opa as negociações entm os dois governos1 

de :Portugal e das Províncias Unidas, não conduziam a 
\'esultado algum. Retirado o embaixador Francisco de 
Sousa Coutinho, pela creclenci'al ele 5 de março de 1649) 
por não haverem sido approvados os arr~njos por eHe 
já aceitos, em virtude elas ordens que recebêra, e sobre~ 

· vindo a PorLogal novas difficuldades pela interrupção 
d-e suas relaçõ·~s de amisacle com a Inglaterra) cujos 
destinos dit·igia o arrogante Cromwell 2

) propoz~se a 

I OJI'. dos do Conselho de 6 de setembro de l6i>O. 
2 A queixa de Cromwell para a ruptura das boas relações proveio 

de haver Portugal tratado como rei a Carlos n, e recebido em Lisboa, 
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en trar ele noYo ern negociações ,com as províncias Un i-
elas, escolhendo para embaixador (em Jogar ele D. Luiz 
de Portugal, que fóra nomeado e não seguira ao seu 
destino) a Antonio ele Sousa de Macedo. Entrou este 
novo embaixador na Hava em setembro de 1650, com ·' . 
o encargo de negociar e obter Pernambuco, a troco de 
uma inclemnisação em dinheiro, e outras concessões. 
Sousa ele Macedo aguardou na Hollancla alguns mezes 
antes de obter aucliencia ele recepção. Ern 6 de março 
(i 651) se apresentou por fim ante a grande assembléa 
dos Estaclo·s, exhibinclo as cartas ele crença, e pronun-
·ciando por essa occas,ião em latim um habil· discurso, 
·que foi logo dado á luz em francez, bem como as pro-
posições que apresentou ·t. 

«Em fim , senhores (disse o embaixador), chegou 
em fin: o dia em que o direito das gentes triumfa, a 
razão se exalça e a justiça se tlnthronisa. »-Seguiu 
felicitando-se por Yer que a assen1bléa tinha todos os 
poderes para tratar ela religião, ela união e ela milicia, 
objectos ela sua missão: convida a todos a trabalharem 
com elle pela justiça, pela paz e pelo desenvolvimento 
do commercio, e lembra factos historicos que attestavan-i 
antigas relações ele Por tugal eom :Flandres e se declara 
• com poderes bastantes para ajustar uma paz duradoura 
e acabar com questões que se debatiam no Brazil. »-
Em resposta foi-lhe communicaclo então quasi como ul-

com prezas feitas aos elo parlamento, aos principes pala tinos alliaelos elo 
rnesrno Carlos rr. 

D. Luiz de Portugal era neto elo prior elo Cralo, e chegou a· soffr er 
na Haya grande pobreza. · 

1 Asher, 274, 275 e 276. 
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timatum, um projccto de tratado, redigido em 23 arti-
gos, contendo em substancia as ex igencias que se fazi am 
ao seu predecessor çm 164.8. Pediu Sousa de Macedo 
que a paz se estendesse tambem á India Oriental, e nos 
dias 'li e 13 de março dirigiu aos Estados Geraes dois 
memorandums, acompanhados ele uma carta da rainha 
da Suecia offerecendo mediação. No dia i4 resolveram 
os Estados não aceitar esta mediação, e assim o escre-
veram á mesma rainha da Suecia. Sousa de Macedo 
offereceu ainda que Portugal daria corno equivalente do 
Brazil_: 1. 0

, a somrna' de tres milhões de cruzados; 2. 0
, 

o commercio do sn.l; 3.0
, a liberdade aos hollandezes de 

I 

cornmcrciar no Brazil; e CJtle alérn-d'isso, na occasião de 
ratificar-se o tratado, pagaria aos orfãos da província 
de Zelandia uns trezentos mil cruzados que a Compa-
nhia lhes devia. Os Estados porém preferiram romper 
a negociação, e estando a expirar o praso das treguas 
de dez annos, ·Macedo obteve os passaportes no dia 12 
de maio e se retirou para Hamburgo, depois de haver 
feito publicar em francez tanto o habil discurso pro-
nunciado em 6 de março (não maio), como as suas pro-
posições, além de outras cathegorias, que nem forarn 
recebidas 1

• Que as altas potencias regeitaram todas 
as propostas, tinham já de antemão feito saber para 
Pernambuco, em i O de fevereiro seguinte (i 65 i), acres-
centando que haviam assignado ao mesmo embaixador 
um praso para ajustar a paz, conforme elles a deseja-
vam. Em resposta ponderou Schkoppe que, em todo o 
casO", necessitaria de mais soldados; mas que, se fosse 

I Asher, n.• 27tí, 274 e 276. 
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deciJida a guerra, sería essencial 1omarem a Bahia \ 
«sem o que nunca fariam fineapé no Brazil. )) 

Entre1anto tinha chegado aos mercadores hollande· 
zes do Recife a notícia de que se tmt:na de vender· 
Pernambuco a Portugal; e isso lhes havia causado gran· 
des inquietações, as quaes com tudo não SP climinuit·am 
ao terem a certeza ela ruptura elas negociações, por isso 
que vinha a notícia acompanhada da da probabilidade 
de uma proxima guerra com Portugal. 

Os do Conselho do Recife, ao darem d'isto con1a ~ 
para a Hollanda, acmscentavam que a indjgencia era 
acabrunhadora, que caminhavam para a mais completa 
anniquila.ção, que a tropa es1ava desalentada, e exigia 
dois mezes de· paga, e que «se chegasse algum dia a 
ruína do Estado, elles não se julgat·iam por ella 
responsa veis., E concluíam o officio dizendo: « Melhor 
houvera sido que tivessemos aberto mão cl'es1a conquista 
desde muito, do que pretendermo·nos manter na per~ 
spectiva que nos espera: se bem que sería de lástima e 
pouco honroso para o Estado, não jus1ificavel ante a 
posteridade, e irl'isorio aos olhos dos moradol'es e dos 
interessados, tanto aqui como na mãi-patria, abandona~· 
tão gloriosa conquista. » · 

A situação affiictiva e desesperada dos sitiados se 
empeorava ainda mais, em meio de algumas novas van~ 
tagens, -que conseguiam os seus col'sarios, com a che~ 
gada de máos recrutas cheios de molestias; e os quaes 
entretanto apenas faziam subir a duas mil setecentas 

1 Olf. de 2'1: de maio de i65L 
2 Em olf. de 19 de setembro de 165L 
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sessenta e uma praçás.; entre válidas e inválidas, a tota-
lidade da guarnição; lia qual começaYa, de dia para dia, 
a deserção a ser mais frequente. A desmoralisação era 
grande; e a muitos se haviam acabado os prasos elos 
contratos, e outros insistiam por licença. Acresceu, para 
augmentar a calamidade, uma grande seca, que foi geral 
por todo o Brazil, e se repetiu no armo seguinte; fazen-
clo-sr, mais sensível entre os bollandezes, principalmente 
na Parahiba e Rio-Grande, onde uns quinhentos elos 
nossos que ús · ordens de Antonio Dias Cardozo haviam 
partido elo Hecife em jnnho ele i652, invadiam todo o 
paiz, matando colonos allemães e levando os escravos; 
e tambern no Ceará, cujo chefe Garstman, nos ultimos 
apuros, chegou a mandar por terra, a pedir alimentos, 
um alferes e u rn sargento i; os .quaes do Reei f e nada 
alcançaram; por se apresentarem ahi justamente quando 
a guarnição se achava reduzida a uma pequena ração 
de pão, sem carne nem toucinho; miseria que ainda 
cresceu, a ponto ele que quando, aos i4 de outubro, 
chegou um navio com farinha, havia onze semanas que 
nem pão se ,distribuía, e os fornos se conservavam apa-
gados. Valeu-lhes, no emtanto, aos do Ceará, alguns 
animaes de um certo Beck 2

, que ahi passára em busca 
de mil)as de prata; pois, reduzidos a tempo a charque 
e a moque!J), . nem vieram a ser comidos pelos inclios, 
nem a morrer por falta de pastos, e serviram aos neces-
sitados. 

Já começava a ser geral a cmnça de que o Recife 

t O fi. de Sig. de 1.6 de julho · de Hi:J2. 
2 Veja·se a ,carta do mesmo Beck, escripta da Barbados em 8 de 

outubro de 1.654. 
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ia caü·, mais dia, menos ditt: pela fome', ou de qnc os 
seus proprios defensores se resolveriam a retirar-se 2 

dando tudo por perdido. A deserção crescia, contan-
do-se cincoenta baixas, desde 15 de maio a 16 de, ju-
lho. A certeza do rompimento de uma guerra, entre a 
Hollanda e Inglaterra, acabára de desanimar a todos. 

Para recOI'rer, no 'meio de tantas calamidades, aos 
altos poderes do Estado resolveram os hollandezes do 
Recife mandar á palt·ia tres emissarios: Gaspar yan 
Heussen, Jacob Hamel c Abraham de Azevedo (em nome 
este último dos israelitas); os quaes foram portadores 
de um oflicio dos do Coriselho, pedindo que se, em vir-
tude das vicissitudes ·que resultassem da guerra com a 
Inglatena, fosse impossível conservar o conquistado, ao 
menos se negociasse com Portugal ácerca da proprie-
dade e dos foros, tanto dos .conquistadores, c.omo dos 
judeos e dos índios.~· Em oflicio de 16 ele julho ( 1652) 
acrescentava o tenente·-genenal Sigismunclo: « Dens nos 
tem protegido até agora de um modo evidente, tirando 
ao inimigo o valor, ou dando-lhe excesso de pru.dencia 
para não emprehender o ataque: pois, se tal lhe occorre, 
é mais que provavel que esse ataque nos será funesto." 

Em 5 de setembro seguinte, ponderavam os elo Con-
selho que a frota portugueza seguíra da Bahia para Por-
tugal; e que, se os tivessem bloqueado, se haveriam 
rendido; porém que provavelmente o haviam julgado 
desnecessario, reconhecendo que era «certa, inevitavel e 
proxima a ruina d'aquella conquis.ta. » Concluíam o ofli-

t Off. dos do Cons: de 8 de maio de i652. 
2 Off. dito de i3 de julho de i652. · 
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cio, dizendo: "Sirva o que precede como_ último 
aviso a V. A. ~oderes, e a nós como de des-
carga para o futuro.• 1 

Desesperado pela hlta de providencias da metro-
pole, resolveu-se a partir, sem licença, o conselheiro 
van Goch, em 20 de fevereiro de 1653; e, tres mezes 
depois (~1 de maio), os outros dois membros do Con-
selho~ Schonemborch e Haecx, pediam a dimissão; e 
não havendo tido resposta até 1 O de novembro, escre-
viam n'esta data que se recolheriam, em todo caso, para 
a Europa na proxima primavera. 

Quiz Deus que viessem a cumprir a sua resolução, 
sem terem n'ella tamanha responsabilidade. 

Havendo, n'esse mesmo anno de 1653, no dia 9 
de junho, os corsarios particulares da costa do Brazil, 
protegidos pelos hollandezes, smprehenqido com vanta-
gem a frota da Companhia portugueza de dezoito na-
vios, fazendo-lhe al0 quatro presas, resolYeu a Córte 
que se tentasse o assalto do Recife; partindo para isso 
de Lisboa; muito mais reforçada, . a frota da mésma 
Companhia, cujo mando foi confiado a Pedro Jaques de 
Magalhães, ao depoi's 1. 0 visconde de Fonte Arcada. 

t Note-se que este desconso lo n;1o provinha sencto ele es tarern des· 
attendidas as fortal ezas, que ent;Jo possuiarn os intrusos no Brazil. 
Aind;t em 16ií3 conl;tYa ln ell es trinta ern seu poder, montando ao 
todo trezentas e dezenove peças; a saLer e 111 Per n ;t n1 b u c o, ;t 
do Recife com 26; a ele Ma urir\ia "com 22 ; ~ Forte Ernesto com 17 ; 
o ·werdenburgh r,om 2; S. Jorge com H ; o Forte do Mar com 7; 
o Brum com 21; Madame Brum com ã; Salinas coin 2; Goch com 
12; Altenar com 10; Cineo-Pontas ou Pentngono com 16; Reducto 
de pedm com 4,; Boa-Vista com 2; Reducto E s f a I f ;t do (alias 
J(ick in de Pot) com 2; ifogados com 1v; Avançada da Barreta 
com 2; Barreta com 10 ; ilha ao norte da Bnrreta com iJ; em I ta-
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Apresentou-se es ta frota diante do Recife aos 20 de dee 
zembro, trazendo inst.rucções para, com a sua presença, 
dar ahi força moral aos ataques. 

Concertado o plano enti'e os chefes elo exercito res ~ 
tauraclor e o da frota, foi assentado que se tentasse to~ 
mar primeiro as obras avançadas do continente, mais 
proximas a Olinda. Dirigidas as trin_cheiras e aproxes 
con tra o forte do Rego, capitulou este na noite de 15 
ele janeiro ( 1654 ), com oito officiaes e setenta solda~ 

dos.-· -Seguiram-se os aproxes contra o forte immedia· 
to, denominado pelos hollandczes de A l te na r , cuja 
guarnição de cento e oitenta e cinco praças, obrigou o 
seu com mandante Berghen .a levantar bandeira branca 
no dia 19 á tarde. 

Na noite immecliata (de 20), resolveu o inimigo 
concentrar totlãs as suas forças no Reei f e, reli ranclo a 
guarnição que tinha nos Afogados. Esta resolução; e 
a denúncia, que ehegou aos nossos, · ele que oecupaclo 
ccrt9 posto em frente do forte peritagono ou de Cinco~ 
Pontas, ficari a a Praça sem agua, foram cansa de que 
se reumsse um novo conselho, no qual foi deeidido 
mudar-se o plano do ataque, proseguindo-o do · outro 
lado. 

111 a r a c á, a Villa-Schkoppe e Olll i:i; o l<'orte de O range com i3 ; 
Os Ma rcos co111 4 ; Tapcci111a có1n f) ; ria Par a h i .I.J a, o Cabedell o 
(ou Margarida) co m 33 ; a He8lin ga com iO; Santo Antonio com 6; a 
Aldea Schonenhorch com 7 ; c Guaraú com 3; . n o H i o • G r a n cl. e 
o forte (Ceulen) com 31 ; e fin almente no C e a r á, o forte (Sebo· 
nenhorch) co m U. (Do c. o f f i c i a 1.) Traduzimos por Esfalfado o 
nome do fort e que em francez encontramos designado por Epuúé de 
fatigue. Seria o' mesmo fJU C em documentos holl~nd e zes se nomê~ ·Kiik 
in de Pot.• -
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Passaram para ah i as necessarias ·tropas ás ordens 
de André Vidal; e então o ÍI?imigo se adiantou a man-
dar d'essa banda occupar, com cincoenta homens, ás 
ordens de um filho do fallecido coronel Brinck, o anti-
go reducto Ame li a, de· novo appellidado Milhou, 
a umas dnzenlas braças além do mencionado forte das 
Cinco-Pontas·, no sitio hoje denominado Cabanga. 

No dia 21, ás nove da noite, Vidal,· depois de es-
perar que vasasse a maré, passou a apoderar-se do. re-
ferido antigo forle Amelia; e, no dia seguinte, e' no im-
mediato, segu iq avança~Jdo com os competentes apro-
xes, contra o forte elas Cinco-Pontas. Ponco antes fóra 
commanclanle d'esle forte o transfuga Claes; porém, 
por temor talvez de cair em poder dos nossos, havia 
insistido em ser do mando separado, sob pr.elexto ele 
estar em desinlelligcncia com os subordinados; e lhe 
havia sido dado por successor Waulter van Lóo. Conti-
nuavam ela parte dos nossos os aproxes, quando, pelas 
tres da tarde do dia 23, sahiu do mesmo forte o dito van 
Loo, com uma ca~ta pàra o mestre de campo general 
Francisco Barreto, peclinclo-llte ouvisse o portacl.or. Era 
o encargo cl'esle pedir que desde logo fi cassem as hos-
tilidades suspensas; nomeando · cada parte tres de pula-
dos para tratar de pazes.' Accedeu Barreto ao pedido; 
aprazando o dia segu inte para se começar o ajuste, que 
foi todo celebrado em dutts lendas levantadas na mesma 
campina fronteira ao forte das Cinco-Pontas, então cl;a-
mada do Taborda, por ahi ter morado um pescador Ma-
nuet Taborda. Foram nomeados commissarios, da nossa 
parte, o auditor geral Franci'sco Alvares Moreira, o ca-
pitão secretario elo exercito Manuel Gonçalves Corrê.a 
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e o capitão reformado Affonso d'Albuquerquc; G, por 
parte dos hollandezes, o conselheiro Gisbcrt de vVilh, 
o presidente dos Escabinos e director das barcas p i-
che lin gues do. porto, Huybrecht Brest, e o mencio-
nado capitão van Loo. A estes se aggregaram, para 
tratar dos assumptos da mil]cia, -pela nossa parte André 
Vida!, e pela dos hollandezes o tenente coronel van de 
vValJ. A capitulação foi · assignada no dia 26 á noite, 
sob as seguintes c.ondições: 

i. a «Que o senhor mestre de campo general Fran-
cisco Barreto dá por esquecida toda a guerra que se 
tem cometido por parte dos vassall os dos senhores Es-
tados Geraes das Províncias e da Companhia Occiden.:-
tal contra" a Nação Porl.ngneza, ou seja por mar, on 
seja por terra, a qual será ticla, c esquecida, como se 
nunca holl\1era sido comn1etida.' 

2. a «Concede a todos os s9breditos v assai! os que 
estão debaixo da 0bediencia dos senhores Estados Gé-
raes, e a todas as pessoas subditas aos . ditos senhores, 
tudo o que fór de bens moveis, que actualmenle esti-
vessem possuindo. • 

3." «Concede aos vassallos dos ditos senhores Es-
'tados Geraes, que lhes darb. de todas as embarcações, 
que estão -dentro do Porto do Recife, aquellas que fo-
rem c.apazes ele passar a linha, com a ar tilharia que ao 
senhor Mestre de campo general parecer bastante para 
sua defensa, e cl'esta não será nenhuma de bronze, ex-
cepto a que se concede a.o senhor General Sigismundo 
Schkoppc nos Capítulos das condições .. militares. » 

4.a «Concede a todos os va.ssallos acima referidos, 
que · quizerem ficar n'esta terra debaixo da obediencia 
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das Armas Porluguezas, que serám governados, e esti-
mados como os mais_ Portuguezes; e no tocante á reli-
gião vivirám em a conformidade que vivem todos os 
estrangeiros em Portugal aclualmente. » 

5." «Que os Fortes si tuados ao reuor elo Recife, e 
villa Mauricia, a' saber o Forte das Cinco Pontas, a 
Casa da Boa Vista, o Mosteiw ele Sancto Antonio, o 
Kate (sic) ela Villa Mauricia, o elas Tres Poqtas~ o Brun 
com seu Reduto, o Castello Sam Jorge, o Castello do 
Mar, e as mais Casas, Fortes, e hatarias, se entrega-
rám todas á ordem elo senhor Mestre de campo gene-
ral, logo que se acabar de . firmar este acordo, e con-
certo, com a artilberia, e munições que tem. ,, 

6." «Que. os vassallos dos ditos senhores Estados 
Geraes moradores-no Recife, c cidade Mauricia, pode-
rám ficar nas ditas praças por tempo de tres meses, com 
tanto que entreguem logo as armas, e bandeiras, as 
quaes se meterám em um almazem á ordem do senhor 
Mestre de campo general, duranLe os tres meses ; e que 
quando se quiserem embarcar, ainda que seja antes dos 
tres meses, lh'as clarám para sna defensa; e logo jun-
tamente com as ditas Forças entregarám o Recife, e ci-
dade Mauricia ; e lhes concede aos ditos moradores que 
possão comprar aos Portugueses nas ditas praças todos 
os mantimentos que lhes forem neccssarios para seu 
·sustento , e viagem.,, 

7. "' «As negociações, e alienações que os ditos . vas-
sallos fizerem em quan to durarem os ditos tres meses, 
serám feitas na conformidade acima referida. » 

8."' «Que o ·senhor Mestre de campo genflral assis-
tirá com o seu exercito aonde lhe melhor parecer ; mas 

26 
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fará que os Yassallos dos senhores Estados Geraes nam 
sejão molestados, nem avexados de nenhuma pessoa 
Portuguesa, antes serám tratados com muito respeito, 
c cortesia; c lhes concede que nos ditos tres meses que 
hão de estar nesta terra, possão decidir os pleitos, e 
questões qnc tiverem uns com outros, diante de seus 
Ministros de ·Justiça.>> 

9." ;Que concede aos ditos vassallos dos senhores 
Estados Geracs, que levem todos os papeis que tiverem 
de qualquer sorte que sejão, e levem tarnbem todos os 
bens moveis que lhes tem outorgado o senhor Mestre 
de campo general no terceiro artigo. • 

iO.a •Que poclerám. deixar os ditos bens moveis 
acima outorgados, que tiverem por vender ao tempo de 
sua embarcação, aos procuradores que nomearem ele 
qL1alquer mrção que seja, que fiquem debaixo da obe-
diencia das armas Portuguesas.» 

'1 L" •Qne lhes concede todos os manlimentos, assi 
secos, como molhados, que tiverem nos almazens do 
Recife, e Fortalezas, para se servirem delles, e fazerem 
suas viagens, largando aos soldados os de que elles ne-
cessitarem para seu sustento, e viagem; mas não lhes 
outorga o massame para os navios, porque promete 
dar-lh'os aprestados, para quando partirem para Hol-
landa. • 

12." • Que sobre as pretensoens, e diviuas que os 
ditos vassallos dos senhores Estados Geraes pretendem 
ela naçam Portugueza, lhes concede o direito, que Sua 
Magestade o senhor Rey de Portugal decidir, ouvidas 
as partes.» 

13.n "Que lhes concede, que as embarcaçoens per-
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tement es aos ditos vassDllos, que chegarem a este porto; 
ou fó1~a clelle, por tempo elos primeiros quatro meses; 
sem ten-:m no1ícia deste acordo, e concerto no lugar 
donde partirão, que possão livremente rollar para Hol-
landa, sem se lhes fazer mole.stia alguma.» 

14." «Que concede aos ditos rassall os dos senhores 
Estados Geraes que poss5.o mandar chamar seus ·na-
vios, que trazem nesta cos tD, para que neste -porto elo 
Recife se possão tambem :emuareD r nelles, e lev-ar os 
bens moveis acima outorgt~clos." 

15." <<E nó que tocD ao que os ditos "i·assallos pe-
dem sobre não prejudicar este assen to, e concerto ás 
conveniencias que puderem estar feitas entre o Senhor 
Hei de Portugal, e os senhores Es t1-dos Geraes, antes 
ele lhe chegar á notícia ~ste di Lo concerto, e assento: 
não concede o senhor Mestre de campo g~neral; por-
que se não intromete nos taes acordos que os ditos se-
nhores ti verem feitos; por quanto de presente te.m exer-
c i ~o, e pode'r para conseguir quant_o emprender em res-
tituição tam justa.,, 

As condições sobre a Mi lí cia, e cousas tocantes a 
ella se reduziram ás segu intes: 

L a "Que todas as offensas, e hostilidades que da 
par.te dos senhores Estados Geraes, e seus -vassallos se 
tem cometido, se esquecem ela nossa, na conformidade 
acima referida." 

2." "Que o senhor Mestre· ele campo general con-
cede que os soldados assistentes no Reeife, cidade Mau-
ricia, e suas Forças, saiaõ com suas armas, mecha acesa, 
balas em boca, e bandeiras largas: c~m condição que 
passando pelo exercito Portugues apagarám .log.o os 
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murrões, e tíraráni as pedras das espingardas, e cara-
·vinas, e meterám as ditas armas na casa, ou almazem 
que o senhor Mestre de campo general lhes nomear; · 
das quaes o dito senhor mandará ter cuidado para lh'as 
entregarem quando-se embarcarem; e só ficarám com 
ellas todos os Officiac, de Sargentos para cima; e que 
quando ~e embarcarem segnirám direitamenle a viagem 
que pedem para os portos de Nantes, ou a Rochela, ou 
outros das Províncias unidas1 sem tomarem porto al-
gum da Coroa de ~Portugal: para firmeza do que deixa-
rám os_ Yassallos dos ditos senhores Estados Geraes em 
refeos tres pessoas, a saber um Official mayor de guer-
ra, outra pessoa do Con~elbo supremo1 e outra dos mo-
radores vassallos dos senhores Estados Geraes; e que 
'os Officiaes de guerra, e soldados desta Praça do Re-
cife, e mais· Forças juntas a elle, se embarcarám todos 
juntos em companhia· do senhor General Scgismundo 
Schkoppe; com condição que se entregarám primeiro á 
ordem do senhor Mestre de campo general as Praças, c 
Forças do Rio Grande, Paraiba, e Itamaracá, deixando 
·as pessoas que se pedem nos refens, para cumprimento 
de tudo o referido neste capitulo .» · 

3.a" • Que concede ao senhor General . Segismunclo 
Schkoppe, que depois ele entregues as ditas Praças, e 
Forças acima referidas,- cóm a artilharia que tinhaõ an-
tes, ou até· a hora da chegada da Armáda, que ora está 
sobre o Recife, leve vinte peças ele bronze sorteadas de 
quatro té dezoito libras, além elas peças ele ferro qu-e 
forem necessarias para . clefensa elos navios que forem 
em sua _companhia, as quaes peças lhe dará, com suas 
carretas, e munições nccessarias; e toda a mais artilha-
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ria, munições, e·trait1, se entregarárn á-ordem do. senhor 
Mestre de campo generaJ . » 

4.a • Que o senhor Mestt·e de campo general lhe 
concede as embarcações mais necessat·ias para a dita 
viagem na conformidade acima r.cfer ida. • , 

5.a •Que o senhor Mes t.t·e de camp.o 'general lhe 
concede os mantimentos na conformid ade em que estão 
concedidos no Capitulo 1 Ln acima; e dado caso que 
não bastem os ditos mantimentos, o senhor Mestre de 
c.ampo general promete dar os de que necessitat~em o· 
soldados . ~ 

6. a • Qtle o senhor Mestre de campo geneeal con-
cede ao senhor General Segismundo Schkoppe que 
possa possuir, alienar, ou embarca t~ quaesquer bens 
moveis, ol.l de raiz que tivet· no Recife, e os escravos 
que . tiver comsigo, sendo seus; e que o mesmo favoe 
concede o senhm' Mestt'C de campo general aos officiaes 
de guerra, sendo os taes bens legitimamente séns até 
a . hora da chegada da Armada a est.a costa; e concede 
aos officiaes-de guerra, que possaõ morar nas casas em 
que vivem até a hora de sua partida. » · 

7. a • O senhor Mestre de campo general concede que 
os soldados doentes e feridos se possão curar no hos-
pital em que estão, té que tenhão saude para sç pode-
rem ·embarcar.» . 

s._a «Que em -quanto esti verem os soldados do se-
nhor General Segismundo ern terra, não serám moles-
tados, nem offendidos de pessoa alguma Portuguesa; e 
em caso que o sejaõ, ou lhes fação alguma molestia, se 
dará logo conta ào senhor Mestre ele campo general, 
para castigar· a quem lh'a fizet·. • 
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9.a· «No tocanl e a ire1í1 juntos com os solda:uos qúe 
hoje estão no Reei f e, os que se rendêrão, e ap ri siona-
rão antes deste ácordo, c assento, não concede o se-
nhor Meslre ele campo general, porqüe tem já dado 
cumprime-nto ao que com clles Cap ilulou sobre soa en-
trega.» 

i O. a «O senhor Mes l re de campo general concede 
perdão · a lodos os rebelados, especialmente a Antonio 
Mendes; e a 1odos os máis Ind ios assislentes nas Pra-
ças, e Forças elo Recife; e da ·mesma maneira aos Mu-
latos, Mamaluco"s, e Negros; mas que lhes não concede 

, aos ditos rebelados a honra de sahi mm com as armas., 
H .a <<Que tanto que forem assinádas as di Las ca-

pitulaçõesJ se entrcgarám á ordern do senhor Meslre de 
campo gene'ral as Praças do Recife, e cidade Mauricia, 
e todas as mais Praças com. soa ar tilharia, train, e mu-
nições: e que o dito senhor Mestre de campo general 
se obri-ga a dar a guarda necessaria para que no aloja-
mento das ditas Praças esteja eom segurança a pessoa 
do senhor General Segisrnunclo Schkoppe, e mais offi-
ciaes, e ministros, durante o temp'o concedido.>> 

i 2. a ~E no que toca ao que o di lo senhor 'Segis-
mundo, · e seus soldados pedem, sobre lhes não preju-
dicar este concerto, e assento ás ecinveniencias que pu-
derem estar feitas, entre o Senhor Rey de Portugal, e 
senhores Estados Geraes, antes ele lhe chegar á noticia 
este dito concerto, e assento: não concede o senhor 
Mestre de campo general, porque se não intromete nas 
taes convenien'ci:is, porquanto tem exercito, e poder 
para conseglllr quanto · em prender em restituição tam 
justa. · 
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i3.a E sobre todos estes capítulos, c e-ond içoens 
acima contratados se ob rigão os senlwres do supremo 
Conselho resi'dentes no Hecife a entregar tarnbern logo 
á ordem do senhor Mestre de campo general, as Praç.as 
da Ilha de Fernão de Nol'onba, Ciará, Hio Grande, Pa- -
raiba, e Ilha de Itamaracá, com todas as suas Forças, 
e artilharia, que tem, e tinhão até a chegada da Armã-
da Portuguesa, que de presen I e está sobre o Heci fe , e 
o train de artilharia, c mais munições: com condição 
qne os moradores, e soldados assistentes nas ditas Pra-
ças, e Forças, gozarám elos mesmos privilegias, e con-
diçoens concedidas aos moradores, c soldados da Praça 
do Recife; mas que o senhor Mes tre de campo general · 
será obrigado a mandat· ao Ciará hua náo sufficiente 
para se embarcar nella ,a gen te, ;1ssi moradores, como 
soldados vassallt)s dos senhores Estados Geraes, com os 

' referidos IJens; a qual ·náo levará mantimentos para 
sustento da viagem das ditas pessoas, que se embarca-
rem do Ciat·á; e que todos os navios, e embarcações, 
que estiverem naquelles portos do Hio G1·ande, Paraíba, 

-e Ilha_ de Itamaracá capazes ele poderem passar' a linha, 
lh'os concede o senhor Mes.tre de campo general para 
sua viagem, e trespasso de seus bens; mas que não le-
varám artilharia de bronze, e só lhes dará o senhor Mes-
tre de campo general a ele ferro que bastar para sua 
defensa '1• 

t Prosegue: •Ü que tudo atraz referitlo se oLrigão de hün, e ou· 
tra parte a cumprir, e guardar, sem duvidn, nem embargo algum o 
senhor Mestre de campo general, e os senhores do supremo Conselho 
assisten tes no Hecife, e o senhor General S"egismundo Schkoppe, sen-
do assinados pelos Deputados dos ditos senhores remetidos ~ esta 
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A~ .condições, acima referidas, foram, quasi com a 
mesma orthographia, as que nesse mesmo anno de 1654 
se imprimiram em Lisboa, em urna Relação que te~ 

mos presente. Porém D. Francisco Manuel de Mello as 
publicou depois corri algumas variantes, sendo as mais 
notaveis, as ele. seguirem, na ordem ela numeração, os 
artigos militares, e comprehenderem-se, como 2.a e 5.a 
das primeiras condições, as seguintes que não se acha~ 
vam nó texto que transcrevemos: 

« Tambem seram com prendidas neste acül'do todas 
as naçoens de qualquer calidade, ou reigiám que sejam; 
que a todas perdoa, poslo crne hajão sido rebeldes á 
Coroa de Portugal: e o mesmo concede, no que pode, a 
todo os Judeos que estam no Arrecife~ e Cidade Mau-
rtcJa." 

«Concede aos Vassallos dos ditos ·senhores Estados 
Geraes, que forem casados com mulheres Portuguesas, 
ou nacídas na terra, que sejam tratados, oomo se foram 
casados com Framengas, e que possam levar comsigo 
as mulheres Portuguesas por sua vontade.'' · 

No dia seguinte ao da capitulação to~aram as tro~ 

campanha do Taborcla para as ditas condições, sobre a entrega do 
Recife, e mais Praças nellas nomeadas; e para mais firmeza ·assinaraõ 
aqui tambem 08 ditos senhores. Hoje 26 de janeiro 1654 annos. • 

Seguiam as assignaturas dos oito commissionados, juntando-se por . 
parte dos hollandezes, a do Presidente S c h o n e n b o r c h, a do Te· 
nent~ General Si g m u n d v a n S c h k o p p e, e a do Secretario 
do governo H e n d r i c k H a e c x. Estas lres, mal decifradas pe· 
los nossos, acham-se, nos impressos conternporaneos, eonvertidas em 
P c h y o No rn h o r e ti, ·Di gnu m Dez o n Disto y e e I Iene 
H a vexe; e as de B r e s t, -W a I I e V a n L o o nas seguin-
tes: Lo Hynj biresa' Brog; 2.0 Noicuoande Voa11;· 3.o 
VV p r a I I g o. 
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pas v-encedoras posse dos fortes exteriores e do bairro 
da ilha de Santo Antonio, denominado cidade Mauricia 
(Mauritzstad). Sómente porém no immediato, 28, á 
tarde, achando-se todas as tropas em armas, se apre~ 
sentou o general Barreto, com o seu estado maior, to-
dos a cavallo; sendo esperado ás portas pelo tenente 
general Segismundo e. seus Ajudantes, todos a pé.--
Apeou-se tambem o nosso general, para a cerimonia da 
recepção das chaves, que então teve Jogar,. ao som dos 
competentes disparos de artillieria e fuzileria; quadro 
por cérto digno de immortali'sar 'Para o. futuro o pincel 
de algum artista brazileiro, como o da rendição de Bre-
dà, a Spinola, immortalisou a Velasquez. A pé prose-
guio Ban:eto pela cidade, levando á sua direita o gene-
ral vencido, e tratando a este, ainda depois\ com a ge-
nerosidade e política que costumam os .valentes. Junto 
á ponte entrou, pol" cortezia, ém casa do mesmo general 
hollandez. Encaminhou-se logo ao Heci fe, sendo na 
propria ponte recebido pelos do Conselho, em cujas ca-
sas passou a alojar-se. 

Os soldados hollandezes, em núJnero de mais de 
mil, foram mandados aquartelar-se em Olinda, distt·i-
buindo-se-lhes uma pataca de 480 réis, a cada um.-
Os índios e pretos, que haviam estado em serviço d'el-
les, foram mandados encorporar-se nas respectivas fi-
leiras dos nossos. Os effeitos e munições entregues eram 
de grande valor; comprehendendo quatrocentos e ses-

· 1 Por uma ordem ~ e 7 de fevereiro seguinte cotlcedeu-lhe ainda 
Barreto, bem eomo á sua mulher e a José Francez o poderem trans-
portar comsigo, livres de direitos, até quatro mil quintaes de páu-
hrazil. 
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senta e qualro mora.das de casas (incluindo ·o palacio 
do governador), uns trezenlos canhões, trinla ~ oito mil 
balas, mais ele cinco mil espingardas, qnasi duas mil 
arrobas de p.olvora, etc. etc. 1 

A governar os districtos do sul foi mandado Filippe 
Bandeim de Mello, e de lomar pósse da capitania da 
Parahiba foi encanegado o mestre de campo Francisco 
de Figueiroa, que . a isso partiu no dia. 1.0

, com oitocen-
. tos e cincoeota· soldados. 

Para tomar posse da ilha de Itamaracá foi escolhi-
do o capitão Manuel de Azevedo. Mandava ahi pelos 
hollandezes o tenente coronel Lolibrecht, e na Parahiba 
o coronel Hautijn. A ambos, bem como. aos comman-
daBtes do Rio-.Grande, Ilha de Fernando e Ceará dir·i-
giram Schonemborch, Schkoppe e Haecx, no dia 3 f, 
uma circular, em hollandez~ para effectuarem a entrega 
de tudo, concebiqa, mutatis mutandis , nos termos 
seguintes: 

«Nobi·e, honrado, bravo! Pela convenção que as-
signamos, e vae acljuncta, podereis saber quanto, com 
o maior sentimento, nos cumpre informar-vos. Com ella 
vos coríform,areis,· entregando, á ordem do Senhor Mes-
tre de campo general, todas as fortalezas ahi existentes. 
Para este fim vão a essa· os Srs. Van der Wall e Brest, 
que vos darão todas as explicações, na conformidade 
das quaes vos conduzi reis. Terminamos rogando' a Deus 
que vos proteja.)) 

Succedeu porém que, em quanto a capitulação se 
negociaYa, havia· conseguido escapú-se do Recife, em 

I Veja-se o In v c n ta r i' o puLiicado em Pt•rnarnbuc.o em 1839. 
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rima jangada, e disfarçado em pescador, o tenente co-
ronel Claes 1

; pôr ventura receoso de cair em poder dos 
nossos, e se r julgado eomo desertor .e rebelde; o qu~l 

aportando na Parnhiba, antes que· alri se tiYesse rece-
bido a circular acima, taes notícias· aterradoras espa-
lhou, que, o coronel Hautijn , com elle e os demais hol-
landezes . ahi residentes, se embarcaram precipitada-
mente, e sem ao menos poderem disp61' dos seus bens 
e escra'vos: es tes com os índi os, se rnett.úam lw sertão. 
Cumpre acrescentar, em honra do ·coronel Hautijn, que 

·antes de partir soltou elle os prisioneiros nossos que re-
tinha; e lhes entregou a fot·taleza, para que se defen-
dessem contra qualquer ac t~ de barbaria. Em Itama-
racá o t_enente coronel Lobbrechi se entregou com tre-
zentos e. trinta soldados. Os el o Ri o-Grande se haviam 
embarcado, como os da Parahiba, antes <de ehcga r a 
intimação. 

Ao Ceará foi por mar, com tropas, o capit ão Al-
Varo de Azevedo Ba rreto c ahi tomou posse no dia 20 
de maio. Levou comsigo alguns mantimentos, por isso 
que a guarnição hollandeza havia ponco antes de novo 
pedid o, «que lhes acudissem ás vidas, porque se lhes 
retardassem pereceriam todos á fome 2• • O major. Garst-
man, que out~·a vez ahi mandava, seguiu para a Mar-
tinica, onde falleceu, de doença, logo depois. 

André Vida! foi o encan egado de levar a Portugal 
a fausta notícia; e, com feliz viagem, chegou a Lisboa 
em dia ele S. José, 19 de março. 

1 N i e I a s se lê n:t !lei. de Bnr!J. Bacell ar. C I a e s era ao que 
parece un1 di minuti Yo de N i c o I as. 

2 R e I. D i a r i a, de Ant. Bnrb. Bnccll ar, Li sboa, . •I GM, f. 12. v. 
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A boa· nova foi grandemente festejada. Na manhã 
seguinte fez el-r~i cantar na capella real, diante dos oito 
t.ribunaes da côrte; um Te Deu m, que se repetiu -
depois nas demais igrejas da capital. O mesmo rei deu 
novas acções de graças, indo no dia seguinte a ca~tallo 
á sé, e assistindo em procissão com toda a côrle. Logo 
se· occupou das recompensas dos que, por tantos ~ tão 
attuados trabalhos, as haviam merecido. 

Vidal e Fernandes Vieira receberam o füro grande 
(Barrew já o Linha); e a cada um foi dada un~a com-
menda lucrativ\l na ordem de Christo t.-Além d'isso, 
Barreto foi nomeado capitão 'general de Pernambuco, 
Vidal confi t·mado como capitão general do Mal'anhão, e 
Vieira nomeado capitão general d'Angola, governando 
a Parahiba em quanto ·o posto não vagasse. Bal'reto 
veiu a ser depois (em i 2 de agosto de 1656) provido 
no governo geral da Bahia, e Vidal no de Pernambuco, 
e no de Angola depois de Vieira. 

Uma provisão, de 29 de abril. de 1654, ordenou 
que aos officiaes do exercito restaurador de Pernam-
buco se confiassem os melhores catgos da capitan ia, e 
que aos soldados que não podessem a elles aspirar, se 
dessem tetTas· de sesmal'ia, -tudo, diziÇL a provisão, 
para remunerar a constancia e igualdade de ânimo com , 
que soffrel'am os trabalhos da guerra; senão como elles 
mereciam, ao menos como era possível e permittia o 
aperto em que; pelas gue!'ras, se achavam .todas-as par-

t Vilhl teve as commenuas ue S. Pedro do Sul, e as :dcaiuarias 
móres de Mal'ialva e Moreira; Vieira a alcaidaria mór de Pinh el, e 
as cornmenclas de Torrado e Santa E ugenia da Ala, na ordem de 
Christo. 
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tes da monarchia. Além d'isso, outra provisão da mesma 
data' mandou que · se destribuissem pelos. qne tinham 
feito mais serviços até quinhentos escudos de v a,n ta-

l 

ge rn; isto é em gratificações, independentemente el os 
respectivos soldos. 

·Parecia natural que á vista dos es forços, feitos pela 
coróa e pelas outras capitanias, para resgatar das gar-

. ras do inimigo as de Pernambuco e de' Itamaracá, ha-
viam estas deixado ele ser de nenhuns senhorios, e se 
achavam isentas; cessando todos os foros dos donata-
rios, e com maior razão quando lhes eram tambem con-
cedidos os privilegias de que gosavam os cidadãos do 
Porto. Assim o eí1tenden o rei, e,por ventura o governo 
e o povo: appellaram porém para os tribnnaes os inte-
ressados I, e os trilmnaes der.am a faYor d'ellcs as sen-
tenças, c se executaram. 

E deixando que os louros da victoria ornem. a frente 
elos principaes caudilhos, justo é que d'elles nos occu-
pemos; dando a cada um, com imparcialidade historica, 
o qninhã:o de justiça e de consideração que lhe caiba. 

Francisco Barreto era um grande cabo de g'ucrra, 
sobre tudo quanto a dotes de circumspecção, reserva c 

t Fez va ler seus diJ'ei tos á de Pernambuco o conde du Vimioso 
D. Miguel de Portugal, ca~ado com D. :Maria Margarida de Castro e 
Albuquerqur., herdeira do conde de Pemambuco, que penlêra os seus 
direitos ficando em Castella. Sustentou a caus~ o célebre Manuel Al-
vares Pegas (em uma Allegação impressa elll Evora e111 i67f) e por 
fim venceu; Yindo porém mais tarde (em 17i6) a desistir d'ella em 
troco de oitenta mil cruzados e o titulo de marquez ue Valença . Á 
demanda do marqurz de Cascaes para obter a capitania do Itamaracá 
oppoz-se o procurador da coroa; nws o marqnez tevé a seu favor a 
sentença de 13 ' de fevereii'o uc 1685 e a final de 15 de novembro 
de 1687. 
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prudencia. Seu aspecto carrancudo, acaso mais sorri brio. 
e rugado em virtude da recente prisüo que soffrera, con-
dizia com o genio secco, e com as poucas pala\Tas que 
proferia; e o arreganho militar, c a YOZ aspera, com os 
castigos raros, lll;JS severíssimos, que impunha, co mo 
parlidario ela maxima an ti ga de que os soldados devem 
temer o proprio capitão mais do que o inimigo. 

Estudando bem os factos, João Fe·rnandes Vieira · 
não apparece clecidiclctrnente lão granàe homem, como, 
em detrimento dos seus camaradas, nol-o quizer~am apre-
sentar seus paorgy ri stas . 

André Vidal era homem tão snperior que necessi-
tara um Plutarcbo para apreciJI-o. Em quanto empre-
hendeu, sempre com muito es forço e Yalor, não levára 
a mira no prem io, nem talvez n-'essc mesmo fantasma 
da gloria que !antas vezes nos embriaga; tudo fez por 
zólo e amor do Brazil , ou- por .caridade chrislã 1• Sua 
abnegação a bem ela patria chegou ao exce~so · ele co n-
sentir que sem a mínima reclamação, .ci rculassem es-
sas infindas narrações cont emporaneas cl 'esla campa-
nha , que sempre lhe attri bni am nm p:·1pel tão secunda-
rio. Quanto possuía era primeiro dos bons soldados elo 
que seu. E tinha o raro merito ele saber grangear ami-
gos, sem lhes offender sequer o melindre por agradeci-
dos. Do seu sincero animo religioso nos deixou prova 
na capella da Senhora do Desterro de Itambé 2, perto 

1 •Levado da caridade chri stii, zelo do amor da palria e desejo 
tle vêr o Brazil livre dos hollan dezes c de 'tantas falsas ~e itas e he-
resias.• (C a I a do, pa g. 43.) 

2 D'esta cape lia foi em nossos di as decretada a venda pela lei numero 
586 de 1850, e decreto numero 778 de 1854. llem poderia o paiz leva ntar 
um padn!o á mernoria de Vida! com parte do producto d'esta venda.! 
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de Goyana, por elle instituída ((em Iomor dos muitos 
beneficios e victorias que, por .jntercessão da. mesma 
Senhora, alcançou el os inimigos 1.» E para que não pa-
reça apaixonado ·es le nosso juizo, transcreveremos aqui. 
textualmente a informação 2 que do mesmo Vi dai deu 
ao primeiro rei da dynastia .brigantina o insigne padre 
Antonio Yiei r a: 

.((De André Vidal direi a V. Mag. o que me não 
atrevi atégora, por me não apre~sar , e porque eu que 
tenho conhecido tantos homens, sei que bà mister muito 
tempo para se conhecer nm homem. Tem V. M. mui 
poucos no seLl reino que sejam como André 'Yidal; ,eu 
o éon iJecia pouco mais que de vista e fama; é tanto 
para tudo o demais como para soldado: muito ·chris-
tão, muito executi vo, muito amigo da justiça e da ra-
zão, muito zeloso do serri ço de V. M. e obserrad~r das 
suas reaes ordens, e sobretudo muito çlesinteressado, e 
que entende mui · bem todas as ma terias, posto que não 
falle em verso, que é a falta qne lhe achava certo rni-
nistro, grande da corte de V. Mag. » Nào menos favo;.. 
ravel se lhe mostra o proprio rei, quando, ao confir~ 
mal-o, em 2 de noremlH:o ( 1654 ), no promettido go-
verno do Maranhão, deelara fnel-o pelos serviços que 
o mesmo Vida] pres1úra por mais de vinte annos de 
guerra, "no Brazil, sendo ferido por rezes e aleijado de 
uma perna; c em parti cu lar aos (serriços) que, depois 
do primeiro despacho, continuou na campanha de Per-
nambuco, donde oceupou todos os postos da mi·licia, de 

J Assim se lê no a l v~rá de confirmação Jo vinculo de 6 de de-
zembro de 1678. 

2 Carta do 1-'ará de ~ de deieuJbro de 1655 (H,• do Iom I.) 
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capitão, sargento mor, mestre de campo, c de um dos 
govBrnadores das armas no excrcil'o da mesma capita-
nia, sempre com a satisfação que é notorio, e grande 
despeza da fazenda, pondo por muitas vezes sua vida a 
conhecido perigo, e signalando-se por Yarias occasiões 
e recontros, que teve ·com os inimigos, com singular 
valor, tendo muita parte dos bons successos e viclorias 
que na dita capitania alcançaram contra os Hollande- · 
zes, com grande repulação elo nome pvrtuguez, não re-
parando para esse etreito na perda de sua fazenda; por-
que, qu·ando foi necessario abrasar os cannaviaes e en-
genhos daquclle clistricto, foi o primeiro que com suas 
mãos poz o fogo a um ele seu pai, para a çsse exemplo 
se fazer o mesmo aos mais» 1 etc. 

O retraio ele Fernandes Vieira: foi grarado, c pu-

t Na nomeação gara vir a succeder a Vieira em Angola , cuja data 
é de 10 do referido mez, é o monarcha mais laconico; e diz un ica-
mente que attendendo aos serviços de Vida!, na cap itarfia de Pernam-
buco, •e á conlinua ç·<io com qne os fez em guerra. ·viva Uío dilatada, 
arriscada · e trabalhosa, corno foi a de Pernambuco, em que assistiu 
até ·serem recuperados todos os fortes da dita capitania,· e desaloja-
dos os holland ezes dos Jogares que n'ella tinham occupado, em cuja 
facção o dito André Viual torn ou tão. grande parte, depois de se lüt-
ver achado e servido com particular valor nas rnais occasiões que se 
offer.eceram pelo discurso dos annos que de antes havia militado na 
mesma guerra•, etc.-- No anteri or decreto de nomeação, em H de 
agosto de 1.614, havia o mesmo rei dito que por attender aos 5er-
vi ços pelo mesmo Vi da! prestados· •no Brazil e arrayal de P<·rnam-
Luco . . . por nove annos· até o de· 63}, de so ldado e alfer~s ·á sua 
custa · ... e assim aos servi ços, que seu pai Francisco Vida! f_ez no 
mesmo Estado, por espaço de quarenta anno8, e pelos quaes se lhe 
fez mercê do Lahito de Christo, com vinte mil réis de pensão· em 
uma comrnenda, e havendo. respeito aos mais serviços que depois fez 
na guerra, nos postos de ajudante, oapitão e de sargento mor,• lhe 
fazia mercê do governo do Maranhão, na vacan te dos providos antes 
de 23 de rn51io de 1612, ern que lhe fiz es ta mercê. • 



LlVHO DECli\10 381i 

blicado na obra panegyrica de Fr. Rafael de Jesus. O 
de Vidal encontra-se em Angola, entre os dos-demais 
governadores cl'esse reino, donde o Brazil 'ha de solici-
tar uma cópia photographada. 

Tanto Vieira como Vidal viveram ainda mais vinte 
e sete a'nnos; e só passaran1 'ainbos- a melhor vida' em 
1681; o primeiro em Olinda aos 10 de janeiro, e o se-

- gundo vinte e quatro dias depois, no Eng'ênho-Novo da 
Goyana, em 3 do immecl iato mez de fevereiro. 

O governador Henrique Dias foi gratificado com o 
augmento de dois escudos mensaes ou vinte e quatro 
annuaes, fóra os mais vencimentos, p'or conta dos ·qui-
nhentos acima mencionados. Recebeu igualmente ·em 
propri-edade as casas e terrenos 1 onde~ durante o sitio, 
tivera a sua estancia. Logo passou a PortugaP, onde 

_ em fins de novembro de 165 7, lhe eràm pela Córle 
mandados abonar todos os vencilhentos que se lhe de-
viam; e, em 20 ele marçq, do anno seguinte, lhe foi con-
cedida_ a patente de mestre de campo a d_ h o no rem. 
D'ahi a pouco mais de quatro annos, em junho de 1662, 
falleceu no Recife, - sendo abonados pela fazenda real, 
por ordem ~o governador Brito Freire, os modiws gas-
tos feit os com o seu funeral, que teve Jogar no dia 8 
do mesmo mez, e imporlara'm, além da polvora para 
as descargas, em quarenta e oito mil setecen.tos e vinte 
réis. Foi porém sómenté depois de morto que os seus 
serviços receberam no Brazil (não' sabemos em ·que data) 

1 Casas ele Giles .va n Ufel e olal-i as _ ele Gaspar Coke, . entre oCa· 
piberibe e a estratla do Manguinho, onde ainda se denomina a E s-
t a n c i a. 

;< Veja o doc. 21>. 0 chi 1." ed ição. 
27 
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a mais gloriosa· recompensa,· ordenando-se que, para 
perpetua memória, . se 'orgár:i.isassem, em va ri as das ca-
pitanias, corpos de soldados ~ officiaes todps· pretos, 
com o nome ele •re gimento s elos Henr iqü es 1>' 

Antonio Dias Cardozo foi feito mestre ele c.ampo; 
teve, em 1655, promessa de urna ·commenda de lote de 
cem mil réis, recebendo, em ·quanto n'ella não fosse 
provido, sessenta mil 'annuaes. Governou por poueo 
tempo e interinamente, depois de Fernandes Vieira, a 
capitania da Par_ahiba ; e foi mais tarde commandar no 
Rio-Real e nos Palmares; mas em 1667 se achava no 
Recifé tão necessitado que Vida!, sendo capitão gene-
ral, a requerimento seu, lhe man~ou abonar, á custa de 
atrazados ql!e se lhe deviam, uns trezentos mil réis. 
Cinco ·annos depois:(maio de 1672) era já fallecido ,-
sern haver recebido 1a promeu ida cornni.enda. 

· Quanto àos chefes hóllanclezes que subscreveram á 
rend ição da PraÇa, consta que chegaram á Hollanda no 
n1ez ele julho, e que alü tralaran) ele se defender como 
melhor podéram. O commandante militar Schkoppe foi 
porém, por sentença 2, privado de seus soldos; desde a 
data da capitulação do Recife 3• 

1 D'estes ainda, em nossos tenros annos, 'alcançamos a ver doi s, 
na procis~ão ele C o r pus no Rio de Janeiro, fazendo-nos 1111 irn: 
pressã.o, qu e até hoje se n:ío nos va rreu ella da memór ia. 

2 Sentença do Con ~eÍho de Guerra' de 20 de março de 1655. 
3 ·Schonemburg e Haccky apresentaram no dia 4 de _agosto aos 

Estados Gei-aes uma. exposição al)egando que no Heeife faltavam os· 
viveres;, que a tropa e marinha gem se queixavam de fa lta de ali-
mento e de paga, e de haverem alguns servido tres vezes o tempo 
de seus engajnnientos, !J qL~!l haviam chegado a ameaçar a pilhage m 
da cidqde. · · 

Schkop'pe declarou que desde 164,8 não tinha deixado de repre-
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Eram apenas decorridos alguns mezes depois da en-
trega dos hollandezes no Hecife, quando as Províncias 
Un idas firmavam a paz com a Inglatena, e julgaram 
poder voltar-se contra Pewtugal. Mas as satisfações e 
promessas da diplomacia porlugueza poderam contem-
porizar e entrelet' os hollandezes por mais de tres an-
nos. Cançados porém estes de esperar ver realisados 
seus desejos pacificamente, e açulados, diz-se, pela in-
flu encia do embaixador castelhano Antonio Brun, apro-
veitaram-se de um respiro de pazes (que tiveram em 
fins de 165 7, pro tegidos por um grande armamento na-
' vai que ha\'iam feito contra a França) para liquidar em 
Portugal suas reclamações. 

Hegia n'cste reino desde a morte de D. João 1v, suc-
eed ida em 6 de noYembro do anno an terior , sua esposa a 
ra:nlta D. Luiza, durante a menoridade de D. Affonso VI. 

Na armada enviada á foz elo Tejo ás ordens do almi-
rante Opdam, Clesde pouco senhor de Wassenaar, iam 
por commissari os Michel ten Hoo\'etl e Gysherl de With, 
um dos signa1arios (este ultimo)· da capitulação de Per-
nambueo em 1G54 .. -Aprcsentou-se a esqundra á foz 
do Tejo, e d'ahi a dois dias os dois cornrnissarios foram 
recebidos pela· rainha, e lhe leram um papel em latim, 

. no qual depois de darem os pezames pela perda do rei 

sen tar pam a Hol lancla toda a verdade, e as queixas dos soldados, 
c que as autor idades haviam sid o obriga da s a· capitular para salvar 
os habitantes. As camaras ma nu ara111 examinar as allegações. - Os 
dois fora 111 presos no dia 3 de setPmhro. Schkoppc foi como di sse-
mos :10 texto con uenmado pelo co nselho de guerra c dos dois foi 
o juizo afet:to ;ís rc~pec liva s provín cias. 
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defunto, passavam ás suas reclamações, para a satisfa-
ção das quaes concediam duas semanas. Heclamavam a 
restituição elas terras do Drazil,' d' Angola e S. Tbomé; 
além ele um tributo, dentro de sete mezes, de seiscen-
tos mil florins, !reze mil caixas d'assucar, e, dentro de 
seis annos, ele mil bois ele carro; mil vacas; trezentos 
cavallos; seiscentas ovelhas; e outros objectos de valor . 

. condições que, pouco mais' ou menos eram as mesmas 
que os Estados Geraes haviam exigido. ao embaixador 
Antonio ele Souza de Macedo, quando, em i65i, fóra 
á Haya tratar ela paz. Seguiram-se as conferencias com 
os ministros da Corôa: chegaram a ceder, a troco ele 
outras exigencias, Angola e S. Thomé, ·mas não o Bra-
zil; e ouvindo da boca do secretario d'estado Pedro 
Vieira da Silva que de modo algum se lhes concederia 
cessão de territorio, durante a menoridade do rei, em 
menos de , um mez se retiraram, deixando em mãos do 
ministro a declaração de guerra, apezar da ingerencia 
que no negocio .officiosamente tomou o embaixador fran-
cez Cominges. O governo portuguez resignou-se ás con-
sequencias, e n'um folheto 1 que (segundo temos .enten-
dido sob o seu influxo )·foi enlão publicado ácerca d'este 
assumpto, depois de expôr nas primeiras vinte paginas 
quanto occorrera., conclue: <<Dissimulou -se a . offensa 
quanto foi clecenle ; offereceu-se pela paz quanto foi 
possível; e o contrario mostra-se surdo . á justiça .. . 
Esperamos que o Deus dos exercitas que conhece os 

1 Razam da guerra entre Portugal e as Provincias Unidas elos 
Paizes baixos: com as noticias da causa ele que procedeu. - 22 pag., · 
4. 0

- Lisboa, por João Alvarez de Leão. -1657. A redacç:1o cl'estc · 
fol heto se attribuc a Antonio de Souza de Macedo. 
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corações e razã:o de ambas as partes pelejará pela 
justiça.» 

A esquadra de vV asseoaar foi logo reforçada por 
varias navios ás ordens do celebre almirante Ruiter, que 
tomou o mando de toda ella, e ficou á frente dos na-
vios á foz do Tejo, desde Setubal ás Berlengas, e não 
foram poucas 1 as prezas feitas em navios da frota do 
Brazil, nos tantos dias qne durou o bloqueio. Vendo 
porém Ruiler os navios faltos de a~ua, e crendo que 
entrando o inve rno as prezas que fizesse não recom-
peosanam as avarias, levantou o dito 'bloqueio, e re-
gressou á Hollanda; d'onde, á frente de vinte e dois na-
viOs de guerra e dois hyates, voltou a emprebendel-o 
em meados do anno seguinte. 

Com effeito, em rrincipios de julho, se apresentou 
a no va armada ele bloqueio á foz elo Tejo. A primeira 
agressão foi exercida contra nove muletas tripuladas ele 
sessenta e sete pescadores. Por estes soube Ruiter .que 
Portugal enviúra a Hollanda 2 ou tra embaixada, e que 
havia em Lisboa esperanças de que tudo se arranjaria 
em boa paz; no ra que de terra confirmou depois ao 
mesmo Huiter o consul Van-cler-Hoeve.-0 bloqueio· 
durou apenas d'esta vez pouco mais ele tres mezes, e 
nenhum proveito colheram cl 'elle os hollandezes; que de 
novo fallos d'agua, e chamados a decidir questões mais 
importantes com a Dinamarca c a Suecia> deixaram o 
Tejo em fi.ns de outubro, conseguindo do governo portu-
guez promessa de mandar á I-Iaya um novo ne_gociador. 

t G. Brandt faz rnenç.ão de quinze, e d1z que havia quem contava 
ma-is seis. 

2 Ai tzema, 38, 268. 
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Infelizmente recaiu a escolha em Fcmão Telles de 
Faro, que, ·no anno seguinte, commetleu a vergonho8a 
acçio de passar-se a Caslella, lerm1do comsigo, segundo 
se disse, 'o valor de trezentos mil cruzados. Corno po-
rém se lhe havia dado por secretario o illustre pa1riota 
Diogo Lopes de Ulhoa, as negociações progrediram, 
mostrando-se interessado em seu bom ex ilo o Presi-
dente Pedro Grocio e o conselheiro de Witte, movidos 
pelo negoci::mtc portuguez israelita Jeronymo Nunes da 
Costa. A maioria elos vo tos dqs representantes elas Pro-
víncias Un1elas chegou a ser em favor ele que se nego-
ciasse a eessào ele quaesquer direitos a Pernambuco, 
mediante: 

1. 0 Uma indcm nisação de cinco milhões ele cruza-
elos p;:1g0s em doze annos. , 

2.° Concesc;ões favoraYeis ao seu commercio em 
\ 

Portugal e colonias, analogas ás que havi a obtido pouco 
antes a Inglaterra. 

3.° Franquia nos direi tos elo sal de Setubal, por um 
elos tres modos que se propuzeram. 

4. 0 Satisfação ás reclamações ele muitos hollande-
zes em seus interesses lesados em virtude ela perda ele 
Pernambuco, etc. 

Com estas propostas se apresentou pessoalmente 
Ulhoa em Lisboa, chegando ahi no dia ele Natal cl'esse 
anno ('1658), e insistindo peJa urgéncia ela resposta ; 
não só porque assim o prometlêra, como porque os vo-
tos poderiam mudar-se, variando alguns representantes 
ou alterando-se a silnação, se a paz fosse feita com a 
Succia. Porém nada por então se resolveu. 

Duranle o mencionado segundo bloqueio de Ruiter 
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passára Portugal ,OS instantes mai? critiCO? ela conser'-
vação ela. sua reeem-proclamada inclepenclenc1a. Foi 
n'esse mesmo verão que fru staclo, com grande perda, o 
sitio posto a Badajoz, invadiram as. Ún)as castelhanas 
os campos de Monção (no .M~nbo) e os de Elvàs, pondo 
em apertado sitio esta praça do Alemtejo.-,. No :;tmio 
de 16;:)9 vin-se até o .novo reino ~ na paz elo~ Pyrincos, 
abandonado. pela ·França\ cujo n1inis tro em Portugal 
chegou a indicar o pensan1ento de ficarem cl'ahi em 
diante os duques de Bragança por viee-reis perpetuas 
do Brazil com o titulo de rcis 2• 

O interesse de outra nação vei u porém pM fermo 
ás questões com a Hol lancla. Restaurado ao throno da 
Grã-Bretanha, eon1 o nome ele CarLos n, o filho do in-
·fel iz Carlos 1, f!)i pelo seu governo l ev~do a ajustar um 
tratado (23 de junho 1660 de casarneóto com a in-
fanta D. Catbarina, i-rmã cl'el-rei, que. lhe lerou em d9te 
dois milhões ele cruzados, além da ilha ele Bombaim na 
Asia e da praça (]e" Tanger em Africa. - O' este c~sa:. 
mento resultpu por parte ch Inglaterra a mediação para 
que na Haya se assignassem ,defirüt,ivamente as pazes, 
sendo aclmitticlas por Portugal as condições propostas 
a Ullwa, reduzindo-se porém a quatro milhões de cru-
zados, em vez ·ele cinco, a indemnisação; devendo os 
âitos quatro milhões (equiva1entes a oito milhões de flo-
rins carolinos de Hollanda )'ser pagoís dentro .ele dezeseis 

1 Pelo art. G.• se conveiu qu~ durante o prazo de tres mezes a França 
trataria de mandar a Portugal pôr as coisas de ,modo que Hespanha fi . . 
casse S[ttisfeita, e de contrari o não daria mais soccorro a Portugal, nem 
permittiria qu e para ali se fizessem armamentos em, França, · etc. -

2 D. R. de l\'Iacedo, Obras (i7t13), I, ti5. 

'I 
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annos, na razão de duzentos e cincoenta mil cruzados 
por anno, em dinheiro, ou em _assucar; sal, ou tabaco. 
O tratado -fcii lavrado em latim \ em dezeseis artigos, 
e assignado na Haya a 6 de agost.o de 1661. Obrigou-se 
igualmente PortugaL a resti tuir ás Províncias Unidas 
toda a artilheria que · no B(azil li\'esse fic~ado com as 
armas ou insígnias d'ellas ou da Companhia, e a per .. 
mittir que os hollandezes ·poelessem, d'ahi em diante, 
commerciar do Brazil para Portt1gal, concessão equiva-
lente a poderem eslabelecer casas ele commerdo 2 nos 
portos habilitados do Brazil. 

Q artigo 6. 0 est.ipulDu que o tratado começasse a 
Yigorar, na Europa, dentro de.dois mezes, a conlar do 
dia em ·que fosse assignado; e, nas outras partes do 
mundo, logo depois da publicação el'ellé. Era 
esta uma fràse machiil\'elica, análoga á do artigo 8.0 

do tratado de lreguas ele 1641; que havia justificado 
as hostilidades contr~ o Maranhão; sem que aó nosso 
negociador (Conde de Miranda) houvesse aproveitado a 
lição: resultando que, havendo Portugal ratificado o tra-
tado en1 24 ·de maio do anno seguinte, a Hollancla só 
effectuou essa ratificação em data de 4 de novembro; 
e, demorou a sua troca até 14 de dezembro: aprO\'ei-
tando d'esse intervallo para dar tempo a que os seus, 
na India Oriental, occup0-ssem Coulão, Cranganor, Ca-
nanor e Cochim, -que não entregaram mais 3• 

1 Veja-se em Dumont, Corp. Chron. Tom. 6.0 P. 2.• p. 663. 
2 Do local em que fixou no. Rio de Janeiro a sua morada · algum . 

dos primeiros viria á Praia do F lam engo o nome que ainda con-
serva. 

3 Pelo tratado de 30 de julho de 1669 se obrigára entretanto a Hol-
landa a ceder Cananor c Cochim, quando Portuga~ a embolsasse de toda 
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Nem se explica por que Portugal désse o exemplo 
de só ratificar o tratado, nore mezes e meio depois de 
assignado, quando pelo artigo 26.0 se dispunha que as 
ratificações teriam Ioga r dentro de tres mezes; « deven-
do o tratado publicar-se outros tres mezes depois D ;· o 
que parecia aliás uma contradicção com o estipuládn no 
artigo 6. 0 

Por outros artigos se comprometleu Portugal a con-
ceder toda sorte de .garantias aos hollandezes que fos-
sem residir ou commerciar em seus portos, tanto do 
reino, como das colonias; permittindo-lbes, como per-
mittira aos inglezes pelo tratado definitivamente ajus-
tado com Cromwell sc·te annos antes, ter consules, juizes 
con8ervadores, cul to livre ele qualquer seita cbristã, ce-
miterios, nenhuma clepenelencia dos juizos elos orfãos e 
~1.usentes nos legados dos clefunctos, com a clausula. de 
que não seriam. aiJgmentaclos os direitos, etc.-Igual-
mente se estabeleceram regras a faYor dos com.mercian-
tes, em caso de guerra ·entre as duas nações, ou de uma 
d'ellas com outra.-Pelo artigo 19.0 foi permittida a en-
trada elos navios Je guerra; não podendo porém, nos 
casos orclinarios, ex.eeder a seis náos juntas, nos portos 
grandes, e a tres, nos menores. 

Finalmente o artigo 25. 0 regulou o modo como se-
riam satisfeitas quaesquer inclemnisações, a que pode-
riam ter reciprocament(:l. direito os subclitos elas duas par-
tes contratantes, nos bens possuídos ou dividas con-
trahidas no Brazil. Assentou-se, a este respeito, que 
;~os bens de raiz e particularmente as casas e os enge-

a somma estipulada em 1661, e mais os gastos feitos com essas praças, 
o que equiv,aleu á desistenc;ia por Portugal. 
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nhos, s·e restituii·iam aos respectivos donos e ·possuido-
res, dando curso ás acções e demandas que por parte 
dos devedores se intentassem;" acrescentando-se que, 
visto declarar o emLaixador de Por tugal ter poderes 
para compor amigavelmente as reclamações que apre-
sentassem os indi\'iduos das Províncias Unidas, os inte-
ressados ficavam ol.Jr igados a recorrer ao dito emLai-
xador, no termo de dois mezes, com os eompetentes 
títu los; devendo porém aquel las reclamações que por 
este modo se não liqnidassem dentro de seis mezes, pas-
sar a uma commissão mixta, que se reun iria em Lis-
boa dezoito mezes depois; e ele cujos arbítrios ou ~co
tenças não haveria apdlação; cumprindo á mesma com-
missão, nos casos d'empate, eleger d'en lre os seus mem-
bros (em último caso á sorte), um soLrearbitro (super 
arb i ter), com voto decisivo. 

Corno reclamações acolhidas pelo embaixador Con-
de de ·Mirar.da, na Haya, chegaram npenas duas á nossa 
noticia, uma de Guilherme Doncker, a,ntigo escabino de 
Olinda e coronel dos índios de Nassau 1 e outra de Gys-
hert de vVith, membro do Conselho Politi co, o tercei ro 
marido de D. Anna Paes de Altero 2 ; as quaes foram 
attend idas, promettendo o dito embaixador (em 20 de 
março de 1663), por parte de Portugal, ao primeiro 
dezeseis mil cruzados, e ao segundo trinta e tres; .que 

t Veja ante pag. 214. 
2 Filha de Isabel Gonçalves (Calado, p. 250, in fine), motivo porque 

se denomi nára a Casa Forte de D. Isabel Gonça lves, de D. Anna 
Paes, e depois lambem engenho do Tour lon por ser Carlos de 
Tourlon o seu segundo marido. Por fim disseram os ho ll andezes casa e 
engenho de \Vilh, quando este conselheiro desposou a D. Anna, já duas 
vezes vi uva. 
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deveriam ser pagos dentro ele oÍ·to annos; mas cuja li-
'quiclação final só velu a ter Jogar, com os respectivos 
hercleims, em 27 e 28 ele noreml.Jro de 1 G92. 

Para o pagamento dos duzentos. e cinçoenta mil 
cruzados annuaes foi , como era justo, ordenado 1 que 
o llrazil corresponclesse com perto ele metade,-com 
cento e vinte mil cruzados, estal.Jelecendo-se para isso 
tribntos especiaes durante os dezescis annos seguintes. 
Infel izmente porém, como suc~ede tantas vezes nos im-
postos, acabados esses dczescjs annos, os mesmos elo-
nativos estal.JeleciJos p;:1.ra cllc seguiram-se cobrando, a 
pretexto de urgencias do ·estado, a pontp de que ainda 
em nossos dias 2 existiam. 

Ácerca da installação da promettida commissão 
mixta em Lisboa, e satisfações por ella ·conceaidas, 
n-enhuma notícia temos podido colhêr. É porém certo 
que, em 167'1 , receara Jorw Fernandes Vieira set· obri-
gado a pagar algnrnas indemnisações, -e, em 22-de maio, 
pedia ao Príncipe Regente (ao depois Pedro n) que·, 
«em caso de achar-se com o encargo de derer aos hol-
landezes, » lhe acuclisse segundo mereciam os seus ser-
viços. Ainda ao fazer o testamento, em 16 7 4, manifes-
tava o mesmo Vieira receios a esse respeito; repetindo, 
na verba 24.a, quasi i p si s v e r bis, vários argumen-
tos para provar que nada cleria aos hollandezes., aos 
qué),es antes cabia restituir a elle testador os bons jan-
tares que lhes cléra, durante oito. a nove 'annos 3, para 

1 C. R. a Francisco Barreto de 4 de fevereiro de 16'62. 
2 Vemol-o figurar no Orçamento do Irnperio de 1830 (artigos 2:1.• e 

22.•) no Yalor de vinte e cmco contos. 
3 Isto é desde 1636 ou 1637. Provavelmente desde que, por se au-

sentar Stachower, ficou Vieira á frente da casa commercial. 
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os ter a seu favor; e as quebras que, desde doze annos 
;mtes, isto é, desde o tempo em que aiuda estava na 
terra o seu s·ocio Stacbower, recebêra em virlude das 
correrias dos nossos campanhistas ou guerri lhas; 
e o valor dos nove navios carregados, que, sob .a pro-
tecção da bandeira hollandeza, haviam sido tomados, 
talvez pelo;) nossos cruzeiros.- Eis fielmente o· texto 
da dita verba do testamento: "Ti \'C largas contas com 
os governado.res da Companhia, que foram do Supremo 
Conselho; aos qnaes comprei quantidades de fazendas, 
ele roupas, e de escravos, e algumas terras, e contratos 
de dízimos; a cuja eonta dei grande quantidade de cai-
·xas de assucar, páu braziL lirranças de encontr.os, e 
outras cousas de mantimentos ela terra. E quando os 
moradores fizeram a guerra, retirando-me eu com clles, 
mandaram, a todas as minhas fazendas, a tomar todos 
os assucares que acharam, encaixados e por encaixar, 
que foram mais de seiscentas caixas; e no Recife me 
levaram quantidade de escraYos, cobres e outras muitas 
riquezas, que esta,·am por minhas casas c por minhas 
fazendas; e queimaram os engenhos e destruíram tudo, 
em que me deram grandiosas perdas. E demais me são 
devedores da diminuição, pelo que me deviam fazer de 
abatimento em doze annos de perdas, que houve na 
campanha, do que os soldados portuguezes fizel'am de 
queimas e arrombar assudes, rejeita;· bois e levar es-
cravos; o qu~ impossibilitava as moendas, e ficou o 
tracto leso: E elles eram obrigados a toda a segurança; 
porque com esta condição é que arrematei o contrato, 
e elles o autorgaram; e me tinham já offerecido qua-
renta mil cruzados de abatimento, cada anno, e eu os 
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não quíz acceitar porque era pouco. Tambem me são 
devedores das pensões que de mim cobraram tantos 
mmos de todos os meus engenhos, por elles não moe-
rem, e por haYer ell es vendido élS mesmas fazendas por 
seus justos preços como fazenda real. E eu trazia de-. 
manda com ell es, e me tinham pedido que desistisse, e 
deixasse pagar aos credores, e que eu não pagaria; o 
que eu . não quiz r.onsenti1;, por querer (]Ue me pagas-
sem tambem õ que haviam cobrado. Tambem me são 
devedores de mais de cem mil cruzados, que no de-
curso de oito ou nove annos lhe dei por remir minha 
vexação, e por segurar a vida -de suas tyrannias; de 
peitas e dadivas a todos os governadores, e seus minis-
tros, e com grandiosos banquetes qne ordinariamente 
lhes dava pelos trazer contentes. Tambem me sao de-
vedores de nove navios que me tomaram com grand:o-
sas carregações, debaixo ·dos seus passaportes. E assim 
mais me são devedores, de cinco moradas de casas que 
tinha JJO Reei fe, ele grande Yalor, e elas casas em que 
eu morava, com todo o ornato de tanta consjderação, 
como nella havia, que importava muita quantidade, ele 
dinheiro. E em todas as partes me deslmiu e roubou 
esta naçã.o grandiosas riquezas, e por mais que lhes 
deva, de maiores quantias me são devedores; e eu pelas 
armas me desforrei das violencias qne praticaram. E 
sobre modo tinham obrigação de me fazer todo b~m e 
segurar-me, e com estas razões c outras que se pode-
riam allegar acho em minha consc,iencia que .... me 
são devedores, . e não lhes devo a elles nada. E as cla-
rezas e .quitações que tinha suas, em como lhes havia 
pago, m'as mandaram tomar em minha casa do meu 
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escriptorio que tinha no Recife, e tudo quanto Yende-
ram foi por excessivos preços.» 

. Não ha dúvida que se n'este mundo se podessem 
ajustar as contas·de dividas com a largyeza de conscien-
cia adrnittida por Fernandes Vieira, nada elle clcYia á 
Companhia hollandeza. Não sendo porém assim, cre-
mos que, de suas proprias expressões e receios, cleye-
mos deduzir que elle se achaYa com a mesma .Compa-
nhia mui alcançado, como outros muitos, quando re-
bcn \ou a rc,:olnção; a tal ponto que o padre Vi e i r a, no 
Papel Forte, chegou a dizer qne não fóra pela fé ca-
tholiea que os moradores se haviam rebellado, mas sim 
por que não queriam ou não podiam pagar as dhidas; 
assersão, que aliás, ::egundo vimos, foi .confirmada pelo 
pmprio Fernandes \'ieira, dirigindo-se a Dr. Felieiano 
Dourado. 

No mencionado testamento procurou Vieira justifi-
car-se em como se julga"a quite com Jacob ~lachower, 
com quem não duvída declarar que tirera apertada 
amisade, por interesse, e a fim ele ccvirer mais se-
guro n. Eis o texto da rerba 22.a, a esse respeito. "De-
claro que no tempo dos hollandezes por remir minha 
vexação e viver mais seguro entre elles, tire apertada 
amizade com Jacob Estacolll·, homem principal da na-
ção Flamenga, com differença nos costumes, e com elle 
fiz ·alguns negocios ·de conformidade, e por conta de 
ambos comprámos as tonas do engenho das Ilbetas, e 
as terras do engenho Ele Santa Anna, e as terras do en-
genho do Meio da Varzea, tudo destruido que não ha-
via mais que só as terras; e as quantias que demos por 
ellas ao Supremo Conselho .da Companhia; que as ven-
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deram, as pozeram os ditos sobre mim: porque não 
quizeram nada com o dito Estacour, por elle se embar-
car para Holbnda, c ficar eu na terra, e me não deixar 
o Estacour cabedal de consideração para levantar os 
ditos engenhos, e só trint a e tantos escravps, que em 
menos de um anno morreram os mais d'ell es de peço-
nha: e deixou mais tres mil crnzados, qne se lhe de-
viam, e algumas cousas não t.inhnm Ya.l or de 200$000 
réis, e as mnis dns dividns se não cobrat·am. E eu, com 
o me11 negocio c agencia, levan.tei e reedifiquei os ditos 
engenhos; e o primeiro foi o da Va rzea: e correndo al-
guns an nos lhe remctti quantidade de letras, e assuca-
res, e pnguei· por elle deLitos á Companhia, sem lhe de-
ver nada, por me com.en·ar pelo perigo ele vida; sem 
elle nnnca metter ca bednl , nem me mandar um só 
qneijo, e fui fabricando os mais engenhos, á minha 
custa , com dinheiros de depositas, e com perdns nota-
veis de os fab ri c.ar muitas Yez~s , pela ge nte da campa-
nha fJU e vinha da Bahia os qneimar, e levar os escra-
vos. E avisando-o eu cl 'isto muitas vezes, nunca accu-
diu com ·cousa alguma, nem respondeu a proposito; , 

. com que lhe não fiquei obrigado a nada ele debito~; 
antes, se fosse por contas como ell.cs costumam, me de-
Yeria elle a mim muitos mil cruzados. E assim qne ao 
dito Estacom não devo nada, nem elle tem pretençõcs 
nas terras . . .. outrns razões porque rnc é a mim de-
vedor; mas ponho aqui estas clarezas para o que puder 
silcceder. » 

A respeito cl'essa amisade ouçamos porém a Calado 
que é testirnunha insuspeita: «Com o qual (Vieira) to-
rnou tãta amizade hum dos Olandezes, que gouernauão 
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a terra, chamado Jacobo Estacour, a quem auia cabido 
·grande-parte das fazendas na repartição que os primei-
ros Gouerna:dores Olandezes fizerão entre si dos bens 
dos moradores retimdos logo clespois ele tomada a terra; 
entre os quaes -Jhe coube hú bom engenho, o qual elle 

· comprou aos da companhia em sat.isfação do salario 
de seus serviços; e indo-se este Jacobo Estacou r para 
Olanda, acabado o tempo de seu gouerno, por a grande 

. confiança que tinha /em João Fernandes Vieira, e por 
·a grande fidelidade e verdade que nelle tinha achado, 
lhe .deixou todos seus bens em sua mão, e este engenho, 
com plenario poder de dispor, dar, e doar, comprar, e 
vêder, segundo lhe parecesse, com só cond ição de que 
lhe hiria mandando as rendas nas frotas que de Per-
nambuco partissem para Olanda: e tambem lhe deixou 
cred ito para tudõ o que elle comprasse, para se lhe. dar 
sobre sua palavra, e -que todos os creditas, e letras que 
elle passasse as receberia) e daria plenaria satisfação 
em Olãda, obrigado para isso sua pessoa, e bens. E 
tanta confiança fez este Jacobo Estacour ele João Fer-
nãdes Vieira, que .... lhe deixou hum escrito feito por 
mão publica, · que morrendo elle nenhum seu herdeiro 
poderia tomar conta ao dito João Fernandes Vieira, e 
que tudo o que diss..esse em materia de suas fazendas 
fosse crido, e somente · se estluesse por o que elle affir-
masse, assi de diuidas, como. ele melhoramentüs, por 
qnanto esta era sua vitima vontade.» · · 

Ternos por sem dúvida que, se alguma acção se in-
tentou col'ltra o afortunado Madeirense ou seus herdei-
ros, sería ella pelo Estado satisfeita; ern obsequio aos 
seus serviços sem dúvida grandes, embora não tan Lo 
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como o proprio interessado (não auendenclo aos dos ou-
tros, e por ventura revendo-se já nos elogios prodiga-
dos pelos seus pan~gyristas) os sup_puriha; á vista da 
immodestia que alardeava t; immodestia que aliás sería 
mostra de dignidade, e até certo ponto louvavel, quan-
do "o mundo o tivesse desamparado em seu galardão,» 
e quando os seus contemporaneos, por inveja ou por 
emulação, não lhe reconhecessem os scrv1ços que em 
todo caso veiu a prestar ao Brazil. 

FUI 

I Sirvam de prova as frases: •Não me igualou Duarte Pacheco 
na India• da representação de 1671, e a outra: •Fui eu a causa das 
f elicid ades de que está gosando Portugal•, da verba 6~. · do Tesla-
mento;-vPrba, cujo principio, em nosso entender, foi erradamente 
transcripto na copia publicada pelo Instituto 1-Iistorico (Rev. XXIII, 
p. 3!l6); ·pois só com grande falsidade podia o tes tador haver dito, como 
ahi" se lê : ·Declaro que servi a S. M. des~e a em de 1630 até a ele 
16lt). 
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NOTAS 

1." - Prefacio, pag. xxv 

As palnvras do P t·efacio que n'es ta edição· repetimos, na pag. xxv 
d'ell e, citadas por Mr. van der Bergh, em um artigo do vol_. vrr da 
nova serie ela revista hollançleza Bijúmgen voar Vacl'erlandsche Ges-
c/l'iedenis, etc. , prol'ocaram,. de parte do sr. Nclscher, uma pequena 
publicaÇ'ão, que i1 itit.ulou :· • Un mot de Téplique à Jlfr. VaTn)zagen•, á 
qual desde logo respondemos, di ri gindo, em 23 ele agosto, as segui n~ 

tes li nh as (em franc t·z) ao mesmo sr. van der Bcrgh: 

·Apresso-me a enviar-lhe os mais smc'eros agradecimentos pelo 
grande serviço que V. me prestou, fazendo conhecer na-sua. patria a 
existencia elo meu trabalho; r. ao mesmo tempo apro_veito a occasião 
para lhe pedir que oLten]1a do sr. Dr. ·R.. Fruin, director da rnesma 
revista, um pequ eno espaço para esta carta, contendo as poucas li-
nhas necessarias á minha defensa . . .. 

, N:1o duvidei jámais da iniciativa do st·. Netscher em suas averi-
gua ções, nem lhe neg uei os set~s serviços. Muito pelo con tra rio; bas-
tante os applaucli n'oulro tempo; já por muitas ci tações elo seu livro, 
com algum as linhas até no texto (tom. 2. 0 pag . . 36) da J.a eeliçiio 
da minha HistoTia Geral do Braz il_,-ja por uma visita ao au-
tor, em c01 11panhia do meu am igo o Dr. Silva. E me parece qlie o 
sr. Netscher houvera proeedido com mais justiça se tivesse feito men-
ção d'estes fac los; ainda quando lfw não aprouvesse reconhecer que 
ao proprio grande número ele citações ele seu nome na minha obra, 
bastante conhecida no Draz ii (onde tive a honra -de ser até J.o Se-
cretario elo Instituto Hislorico) deve elle o facto de ser. ali mai s éo-
nbecido, principalmente pe los membros elas associa ç!Jcs, cujos pare-
ceres favoravcis elle se compraz em allegar. Os meus trabalhos so-
bre a historia patria s;io até um tan_lo conhecidos na Éuropa, e pa-
rece terem .sido parte no rtom ~ · sob o qpal o meu Augus~o Sobe-

. ' 



li 

rano houve por bem inl itulnr-mr. Todos sabem que Porto-Seguro, ao 
sul da Bahia, foi a parage m do Dra~ il onde teve Jogar o descobri-
mento de Cabral, ponto de partida da historía da civilisação do 
Braz i L 

Bem lon ge pois de negar ao sr_ ~e tsch ei· os seus esforços tinha, 
eu contribuído a fazel-os conheeitlos tributantlo-lhe justi ça. Mas não 
'é menos certo que eu havia citado o seu livro em razão dos fac tos 
que elle continha. Ora, uma vez taes fa ctos melhor conh ecidos; pelos 
proprios tex tos dos documentos, que no rnes1no li vro apenas se in-
di caram em resum o, não podi a elle mais servir-me de texto. É o que 
tem ar.ontecido com muitas outras obras em outro tempo considera-
das t:omo preciosas, mas .cujo val or se não cifrava na fórma, mas 
uni camente em certos factos tirados de documentos inedi tos. Publi-
cados estes intrgr;tlmente, aquell a.s obras penliam toda a sua impor-
tancia. Ora ninguem tem até hoje admirado o livro do sr. Nelscher, 

. pelo que respeita á fórma: havendo até, pelo contrario, francezes'que 
pretend em não estar elle escriplo em sua língua. 

, Por esle só fac to deixo a V. o julgar se a. ül éa. de antagonismo 
ou ri va.lidade não !Prá antes nascido no espírito do sr_ Netscher, 
quando é certo que ell e passou muito a.lém ao lembrar-se de suppór 
que eu lhe poderi a. querer menos Lem, sórnente porque, em i860, o 
sro li vro foi citado por um dos meus successores no Instituto (que 
ali ás muitas vezes havia. já visto pol' mim citado) para apoiar a. pro-
posito de Mend on'ça, g~ vernador da Ba hia em 1624, a injusta accu-
·sação de que este chefe hav ia capitul ado, e que lógo os holl a.nd e. 
zes haviai11 aleivosarneh,te fa. lt ado á capitulação, (erro arlmittido pelo 
sr. Netsclwr e que eu já combatia em 1854) e que na Instada das 
Lt~las consegui d!' struir radi calmente. Ora, seria. por certo muito ori-
ginal se eu, brnz il eiro, guard asse pr>eveuções desfavoraveis contra um 
hollandez que tinh a. · contribuído a tornar mais brilhante Ulll triunfo 
que, em favor da Holl anda, eu tinha alca nçado sú em virtude do 
lll eu amor da ver( Jade e da justi ça. ! 

• Assegurei é certo mui ingenuamente que o livro do sr. Netscher 
impresso ha vinte annos, tinha para mim perdido •todo o interesse 
desde que me fô-ra possível consultar, além de outros, os texto~ da 
maior parte '(hoje poderia dizer que todos) dos documentos que cita..• 
Bem claro . é que com uma semelhante decl a.ra ção me não propunha 
eu adular o sr. Netscher ; 1nas n<1o é falta minha. se o amor proprio 
d'este escriptor lhe fez vêr nas minhas palavras alguma. coisa ·mais 
do que o resprito á verdade, apezar do desgoEto que eu sabia lhe 
Llevia ca usar principalmente a linha irnruediata, especifi cando que ás 
vezes o mesmo sr. Nelscher niio hav ia tido occasião de estudar bem 
os doc.umenlos que cila; a·sscr çã:o esta que se justifica nfío sú pelos 
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factos noYos ou melhor esclarecidos que ~prcsc nt o, sómcnte em vir-
tude da leitura · mais attent!t dos mesmos documenios, como tambem 
pelo fac to de haver o sr. Netscher appli cado a çlois fortes ern len a 
os nom es de dois vasos de guena (Rosa1'io e S. Bartliolomett) de que · 
se trata na carta de Schkoppe de 19 de dezembro de 1648 ; na qual 
se diz que na Rosario, depois do combate, lançararir foge ao paiol; 
do que resultou o submrrgir-se logo, levar;do co rnsigo ao fundo do 
mar as suas duas vencedor~s U!Techt e Gisse/ingh. O origin•al d'e8sa 
carta existe na Haya, e d'ella se encontra um a . t~o pia autentica no 
Rro de Janeiro, na coll rcção em 6 vol. in-folia, ferta pelo Dr. Silva, 
na ?o llanda ; -collecção que contém, além dos docurmintos manus-
criplos que o sr. Netscher conhecia ao publicar o· seu livro, outros 
mais que se encontraram depois, e cujas copias tive occasião de vêr · 
ainda em 1867 no Rio, como . d'alguns linha já tornmlo conhecimento, 
ern presença dos originaes, na propria Haya . 

• Deixo ao leitor d'esta carta o cuidado d'e me ajudar a agradecer 
a generosidade do sr. Nelscher, quando se abstrrn de denunciar os 
•eJTos que escaparam no meu livro• (e que elle guarda só para si ), 
e estou certo que ninguem lhe agradecerá o não descobrir elle esses 
outros dados importantes de que elle tem notic.ia e que lhe parece 
me são desconhecidos; e termino declarando feli citar-me por a re-
plica do meu contradictor vir a ·ajudar a fazer mais conhecido o meu 
livro; e chegar mui a tempo para que, na segunda edição d'elle, que 
está no prélo (e já na imprr,ssão da folha 20.•), eu possa ajuntar, 
pelo menos, estas poucas linhas ·de- resposta. • 

•Aproveitá etc.• 
I 

2."- Pag. 242 

Ao imprimir-se, ·n'esta edição,· a 18.a folha ainda não tínhamos 
conseguido vêr a mernoria do sr. Felner, que citamos conforme o 
declaramos na nota· da pag. 242. Felizmente porém foi-nos ella re-
mettida antes de terminada esta edição, e nos é possirel aproveitar 
d'ella. 

Desde Jogo. procuraremos dar prova de nossa imparcialidade re-
produzindo aqui os documentos em favor de Vieira, que se acham 
appensos á mesma memoria; e dos. quaes consta ser Vieira filho de 
Francisco d'Ornellas Moniz. 

Entenda-se .porém que só dos mesmos documentos aceitamos como 
provados os fa ctos que por outros ou pela critica não forem contra-
riados ; assiru, começando pelo primeiro, sabemos não ser .certo que 
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o rn esmo Vieira servisse em viva gue1·ra uesde 630 . . . ·. ale o de 51; 
pois, ·pelo contrario boa .parte d'esse tempo esteve bandeado com os 
hollandezes e comendo co m elles.' 

Tão poucÇJ admittimos pqr ora como provado que o mesmo Vieira 
se não chamasse João, mas .sim Francisco, conforme as asserções dos 
genealogioos que na memoria s;To citados, se m men ci~nar certidão ou 

·documento de toda a fé. 

Eis os docun1entos que julga mos Ll e nosso dever transcrever. 

Por r esolução ' ele Sua l\bgestade de 20 de Outubro de 649 e 19 de Abril de 
652 em consult:.Hi do Conselho U l tramar ino de 17 de Setembro de G.J.U e 19 ele 
Outubro de 650. 

ElRcy nosso senhor em considera ção dos ser viços de J oão J?ernandes Vieira. 
estante no Bra~il, u at'nJ'al da _ Ilha ,da l\1adei ra, e fil!Io de Francisco D urnell as 
1\ioniz, feitos em v iva guen a na capitania de Per nambuco, de soldado, capitão e 
Mestre de campo desde o anno , de 630, em qu e os hollandezes a começaram a occu-
par, até o de 51,, acompanh ado, todo aq_,uell e tempo de criados e escravos, n ã.o 
somen te sem aoldo, m as despcnd en do , na contin twç.ão dos ser viços que fe..-;, gr a nde 
q ua n tida de de dinheiro, q ue se lhe · fi cou devendo, c' fazenda, consniuindo outra 
muita qu e tinha, no sustento da iffanta ri a., no culLo div ino e liberdades daS l g re· 
ja.s, que ape..-;a'r elos llereges ornou e teve sem pre em pé, celebra ndo-se nellas, 
afora outras obrns p ias que exer c ita:va, e na defensão dos moradores, a que acodia 
e livrava dos inimigos por m eio de s~u g ra nd e- zello e industria, n ão sem evidente 
r isco da v ida, por cont.emporiza r com e lleS pa r a os ent.r eter , e melhor negociar as 
partes clos ~ mora.dores, em quanto não foi descober to; e no tocante ás a r mas proceder 
com singular valor na. maior parte das occnsiõcs de pe lejas, correndo juntamente 
os prim ei r os q uatro a nnos com a reparti ç~o dos bastimentos elo exer cito, e o mai s 
teffipo, depo is ·de r esistir tres mczes, q ue duroU o sitio do a n :aial, com g ran de 
aiS Lucia e animo ao ri gor das fqmes e bata ri as con t inuas, p~·t!venir den tro dos matos 
armazens de mantim entos, gente e . a rmns, com que deu pri ncip io aos moradores 
ar.clamqrem a l iberdade e . desalojarem os holhm dezes dos port-os que occnpavnm, 
sacud indo o. cruel jugo de ·sua. tirnnia, sendo e ll e muita parte de se cc.mseg uir obra 
tam heroica, onde se sina lon , :~judando com a espada nas mãos a gan ha r·lhes da 
primeira vez tr in ta bandeira~ com o seu est<i nd a rte r eal, ficando·lbes no campo 
mortos per to de n'Jvecentos homens, a fora o seu genera l çom outraS muitas pessoas 
de conta, em que houve muitos feri doE; e no r eco ntro de 18 de Fcvçre iro de 119, 
~ena; mandado investir o CS(~uad r fi.O do in imigo na cam pa nhn, o fazer tam va l e~ 
rosamente que com de~;~igu~ll pode r chegou a ga_!l ha l;- lhe a artel!J aria e huma ban-
dei r a obrigando-o a r eti rar, e in do e m seu seguimento di stancia de duas legoas, 
lhe m.átar e ferir muita. gcn ~e, a fora. cousa de do ns mil homens com o seu coronel 
CJUC ent~o de ixou no campo, com toda a bagagem e dez bande i ra~, de doze q ue 
t.r az ia , com a lguns p ri s ionei ros1 r ecolhendo·s.e elle J oão l!'e rnand es V ieira mtti mHl· 
tratad~ de hum hombro, on'de lh e deu h uma. ba ila·: e tendo ontrosi ' r espeito a 
S . 1\fagcsta.de, por car ~a. . de l G rle Feverei ro de G48, mandar escre \·er ao gover~ 

nador Antonio T cllcs da S ilva. qnc da sua pnrte lhe s ign ifi casse como S . Mages· 
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tade lhe fazia mercê do foro de fidal go, de huma commenda de lote de trezentos 
mil r eis da Ordem de Christo com o habito dell~, e de o conservar no posto que 
occupa.va de l\Iestre de Campo, em quanto lh e n...'to dava outro lagar maior, de que 
não tirou portaria; e por tudo o mais que depois foi obrando pelas armas na cam-
panha, aventejando-se ta.nto na g uerra contra os inimigos, como h e notaria; de 
mais do::. despachos referidos do foro de fidalgo , habito de Christo e commenda. da. 
mesma ord em de lote de trezentos mil r eis, com que estava r espondído pela ma-
neira decla rada e de novo lhe confirma: H a por bem de lh e fazer mercê que a 
commenda sej a etfectiva e de lhe dar dez Iegoas de terra no Brasil, começando 
do ultimo morador que estive r de posse pnra o sertão, onde as achar devolutas e 
juntns, para a parte de Santo Antão; e assim lh e faz mercê de outra commenda 
do m esmo lote de tre?.entos mil r eis, com faculdade para poder testa 1· dclla em 
filho; e do habito de Sito Bento de Aviz, e dons alvarás de justiça , de fazenda, 
ou guerra para p essoas de sua obrigaç,ào, e m cujas calid ades caibam; e por eonta 
da promessa que tinha de commenda, lh e faz mercê de consignar logo a de Santa. 
Eugenia d'Alla que vagou no Bispado de Miranda por falecim ento de João Cabral, 
a c~1jo titulo lhe tem mandado lançar o habito de Oh !'isto; e outro si lhe faz mercê 
do titulo de seu conselhe iro de guerra, para o exercitar quando houver lagar, e do 
governo do Maranhão por seis annos, com obrigação de descubrir no Rio das-
Amazonas as min as de ouro que dizem ha. neJle. Alcanta ra em 2 de Maio de 652. 

Quando Sna 1\fages ta dP., que D eus gua rde, pela via das mercês mandou des-
pachar o :Mestre de Campo JoflO F e rnandes Vieira com as que houve por bem 
faze r-lhe e de que logo so lhe pa ssou portaria, declarou Sua 'Magestade juntamente 
se lhe dissesse que das mais mercês qu e ped ia, com pretexto de fazer novos ser-

, viços, teria S ua lV(agestadc particular cuidado, dando o tempo lagar de se podetr 
tratar de outras emprezas ;. assegurando-lhe, porém, que depois de seus acrescenta-
mentos fi ca va com lembran ça, e de llie fa?. er toda a honra e mercê- que lhe ell e· 
merecia, tanto p~lo que tinha obrado, como pelo que, prorn ettia servir; mas -que-
ainda não era tempo de ~:~e divertir do que tinha a cargo ; que na secretaria ficava 
tomado por memoria a promessa de commerida, p a ra nas occas iões de commendas 
vagas se llie dnr pontual satis fação a ella ; e que acabada a guerra de Pernam-
buco, ou chegançlo a termos de se poder escusar nelle sua pessoa, mandari3. Sua 
:àiagcstade tm· muita conta com seus merecimentos e bons serviços, pera o occupar 
nos postos em que, conforme a elles, estivesse a caber, e ~ntão se trataria das 
causas que de novo propunha, em que :'.iua l\fageti tade esperava delle lhe fizesse 
outros taes serviços, que lh e merecesse toda a. honra e mercê; assim o certifico~ 

>Al cantara em 2 de 1-:faio de G52 1• 
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Senhor - O mestre de campo J oão F'ernantlcs Vieira em ·hiia r.ar ta que d"a cam-
panha rle Pernambuco escreve u a V . l\Iagestade, da data de 20 de março do pre-
sente a nno, diz a V. l\'Iagestade que, po'Stoque não governa aquf'lla guen-a que 
alevantou á sua custa, com tauto sangue que tem derramado e d ispenclio de sua 
·faz enda, lhe corre obri gação r epresentar a V. 1\'Iagf's tad e o estado em que hoje se· 
acha : que foi D eos servido qne a lcançassem húa grande victoria em ~lezanove de-
fevereiro passado deste anno em que as armas de V. 1\Iagestade ficaram t l"i ulllr 

1 Arch. Kac . da Torre Jo T ombo. Porlarias do Rei no, li v. '2, foi. 31:18 . 
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pba.ntes com n maior bizarria. que jámais se lembra que houvesse na Americn. 
A. bntallla foi dada no mesmo s it io e paragem em que se deu a passada, e ficaram 
logo no campo degoladps passante de' dons mil homens, em que morreu o que go~ 
vernava a tropa do inimigO, que constava de quatro mil homens, e todos os mais 
ofticiaes, cento e quarenta prisioneiros, seis .peças de artilheria, dez bandeiras, mu· 
n ições e todos os mais petrechos de 'guerra, e quatrocen tos e seten ta fer idos que 
levavam; que foi occasião esta com que os hollandezes se devem desenganar do 
Brasil, para que ven ham em algum con certo; mas que estão ao presente com t.'l.nta. 
fa.lt:1 do necessario que fora melhor levai-os por guerra, porque bastan te occasião 
deram 'elles agora em ir á Bahia. queimar vinte e hum en genhos e destruir torla 
aque.J la. parngcm; que esperavam todos os que servem n aquella. guerra e o povo 
daqpcllas capitanias que V . 1\fagcst.ade mande forn ecer a armada que está. . nn. 
Bahia, para que, ella por mar e a infa ntaria por te rra, se averiguo em breves 
dias o que tanto se deseja, e na brevidade está a segurança daquelle Estado, por-
quanto os l.10llandezes não podiam hoje guarnecer seus navios no mar, nem suas 
Jorças em terra. ; e que convi nha muito á segurança de todo aqnell e estado qu~ a 
d ita armada se não venha delle, sem se concluir com sua liberdade, porque não 
usem os boll andezes ele a lgum ard il com que venha a ser mais custosa; e que espe-
ram todos da grandeza de V. 1\ia.gestade que por büa. ou outra via sejam livres 
daquelle cativeiro. 

Ao conselho pareceu dar conta a V. 1\fagesta.de do que contt! m a car ta referida 
do mestre de campo João Fernandes Vieira, para que por tod:-~s as vias lhe cltegar a 
nova de tam felice e gloriosa v ictoria, como nosso scn lJOr fo i servido d11r às armas 
de V. M.ilgt!Sta.de,- e tambem para ser presente a. V. Magestade o discu rso que 
aquelle mestre de cnrúPo faz sobre a mesma guerra, e modo de a prosegui r; e 
mandar V. l\fagestade que~ no que se entender que convirá fazcr·se e se puder 
fazer, se não perca tempo e occasião . 

E com esta consulta se envià a V. Magestnde a copia de hüã car ta, que o mesmo 
JoãO Fernandes Vieira escreveu ao Marquez Presidente com ocrasião do aviso, que 
em Pernambuco se teve, das pazes que se intentavam com Hollanda, e o desconÍen-
tameuto que aquelles moradores "ti v eram disso e as rasões que dão de sua par te, 
pa1·a V. Magestade ter noticia de tudo. Em L isboa a 8 de julho de 619.-0 Marquez 
de J\.fontalvão- Jorge de Casti1lto-João Delgado Figueira. Foi voto o doutor 
Diogo Lobo Pereira. 

Na 1nm·ae1n: Tive c te rei presente a lPmbrança que o conselho me faz e lha 
agradeço. Lisboa 3 de dezembro de 619-(llubrica.) 

(Copia .) Depois de ter esf'ripto a V. E"x.a se descobriram cartas viudas desse . 
re ino nestas na us ingrrzas, que puzcram este povo em a.dm iraçrw, e houve nota-
veis clamorCs sobre a pouca piedade que com elles se queria usar, tam ma.l mere-
cida.; e tudo lhe procedeu de hum trrsladO que v co ele büas conveu ienc ias que c :i 
se dizem estiveram feitas; e como eu sou a pessoa que sempre os amparei e que 
mais me doo de sua ru ina, prlo muito que nella. sou in teressado, se vieram a mim 
os mais deste povo com mi l clamores, dizendo procur:-~sse por elles na fórma. segui nte, 
nHmifestando-me primeiro: quatro annos ha que tomamos as ar mas com tam nota· 
veis r iscos,.. sacr ifi ca ndo as vidas, destru indo ar:. fazenrlas, sustentando a guerra por 
não consentir aggravos tiranicos, e por conservar a ley de catholicos romanos, c para 
rest itu ir este imperio a seu rey e senhor, e por remed iar a honra das nossas amadas 
fi lhas; c cu idando nós que por es te zelo e das mais r aHÕes sobreditas fossemos agra -
decidos, pelo contrar io estivemos com o cutcll o na gnrganta pela. conveuiencia pre-
sumida, e po1· outra parte pelo que tememos se apparelhe; por cujo respeito pedimos 
com e.stas abundantes lagrimas represente Vm.cc a s: l\(a.gestade, que Deus guar de, 
e a seus ministros, ponham os olhus em nossns miser i:1s; fazendo nós da nossa 
parte , ofl'crcccmos dt!Piil·ada qua u tia do que os framcngos pediam, ficando isentos 
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de sua jurisdição; ou se façam armadas e soccorros e o mais que fôr necessario 
para conservação deste Estado, que tanto importa a S. Magestade, e que com suas 
fazendas irão pagando; e em remate de tudo disseram que, em falta do qne pe· 
diam, lhes dessem hum · desengano, para se pôrem em cobro, por não padecerem 
tantas tirannias quantas teem experimentado por muitas vezes. 

He tempo, Sr., em que V. Ex .•a deve mostrar o amor que tem a estes pobres 
moradores, procurando-lhe seu remedio por hüa via, ou pela outra; porque vejo 
as COl~sas em tal estado que, se não se acudir a isto, poderá succeder algüa ruina 
pelo enfado que vejo em todos, assi nos soldados da guerra por pouco remediados, 
corno nos moradores por cançados, e que presuppõem para que tomam os riscos 
sobreditos he que como as conveniencias se não averiguaram na fórma qne convi- . 
nha, que ba de metter o inimigo grande cabedal no Brasil, e que agora se podia 
acudir com esta gloriosa virtoria, que Deos nos fez mercê dar. Eu de minha parte 
e meus companheiros estamos sempre com grande animo para dar as vidas pelo 
real serviço, c>omo até agora o temos feito; mas lastima-nos tanto estes miseraveis 
que he força pedir a V. Ex.a acuda, como pae em quem confiamos. 

Parece-me fazer esta advertencia. a V. Ex.a e he que aos frarnengos não be 
necessario dar dinheiro, nem cousa algüa; por conveniPncia. I]UC façam, havendo 
de ficar os moradores debaixo de sua jurisdição; que antes elles o darão com 
muita largueza, porque já o offereceram por muitas vezes, por cartazes que lan-
çaram em tempo que aqui tinham grande poder, e perdão para todos os mora-
dores, e que' por fazendas não seriam molestadOs em tantos annos, e que tomas-
s~rn passaportes; e a mim em particular m.e offereciam duzentos mil cru7.ados, pos-
tos aonde eu. quizesse no reino de Portugal, somente porque desi~tisse da gnerra 
e me saisse desta terra; e de tudo i.sto zombamos. Considere V. Ex.3 como con-
diz este modo com a conveniencia, que dizem trazia o padre Ant.ouio Vieira de 
Hollanda., e o que de presente dariam se lho concedessemos, tendo-lh e destruido 
todo o poder que rá tinham. Guarde Deos muitos annos a V. Ex.a para nosso 
amparo.- Arraial 3.0 de março de 649. - João Fernandes Vieira 1• 

Ili 

Senhor - Rntre .algüas petições que com lista ordinaria. de J 2 do presente 
se remP.tteram a este conselho, veio a que vai inclusa do mestre de campo João 
l''ernandes Vieira, em quE': pede_a V. 1\fagestade seja servido de mandar que, sem 
embargo da prohibição geral que ba para se não acceitar, IIelll tratar de reque-
rimentos de rn01:adores de Pernambuco, se possam ver neste conselho e consul-
tar por elle a V. :Magestade seus reqtlerimentos e serviços; e por a dita petição 
não trazer ordem expr~ssa de V. Magestarle para se fazer, pareceu tornai-a a en-
viar a V. Magest.ade para a mandar vêr, e dedarar Como he servido se proceda., 
ou (como já. se disse a V. 1\iagestade em consulta de D do passado) que se de-
fira aos requerimentos deste mestre de campo e seu companheiro r.om a mercê 
e acrescentamentos que seus serviços merecerem. Em Lisboa a 18 dà agosto de 
649.- 0 Marquez de Montalvão-João D elgado Figueira- Diogo Lobo Pereira. 

Na 1nm·gern: Bem se podem c.onsultar os serviços dcst('S mestí·es de campo. 
L isboa 30 de Agosto 1649. (Ruhrica.) 

1 An:h. Uo Cuusclli o Uhramarino. Consu]L;,s , 
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Senhor -Di?. o mf'stre de campo João Fernandes Viei ra que ell e tem feito 
correntes os pape is dos serviços, que fez n. V. Magestade nas guerras do Brasil 
por t.e mpo de vinte annos continuas, desde o anno de 630, em que os holland~

zcs occuparam aquella capi tnnia de P erna mbuco, até o presente, com os maiores 
gastos e despesas quç jáma is fez vass!dlo alfium, por ser pessoa de muita qua-
lidade e dos mais ricos daquellaS partes; acudindo, com sua pessoa e fazenda e 
muita gente que comsigo trazia, ás occasiões que se offereceram, e ao sustento 
dos soldados, por ser de grande rendim ento e ter cinco engenhos r eaes ; sendo 
só o que , com sua industria e grande zelia de bom e verdadeiro vassallo, pro· 
curou a liberdade da patria , com ev idente risco de sua vida e perda de toda su::t 
fazenda, pondo cnut guerra. aos holla ndezes, e desbaratando-os por vezes na 
campanha.; SOl' viço digno de toda a remuneração, e pelo qu~l lhe tem V. Mages-
tade feito algumas mercês dignas de sua costumada grandeza : e porque h e ra-
são haja. em sua casa perpetua lembrança, com os mais acrescentam entos que 
dignamente deve esperar por tam grandes mer ecimentos c serv~ços de tanta con-
sidcras~ão e de qu e r es ul tou o restituir-se aquelle estado, que tam atenuado1 e 
opprimido eslava; P ede a V. 1\Iagcistade lhe faça mercê mandar ordena r ao con-
selho ultrama rino _ que, sem e mbargo da ordem dada, por que se mandou par ar 
com os requerimentos das pessoas a ssistentes em Pernambu('.o, se tome conhe-
cimento de seus n ' querimr ntos e pertcnsões , e se c.onsulte logo a V. l\'Iagestade , 
para mandar defer ir a ellcs como houver por seu servi ço . E. R . J.L 1• 

JV 

O mestre de campo João li1ernandes Vieira pede satisfação de seus se r-
vi ços . 

. O mestre de• campo J oão Fernandes Vi eira, filho de Fra ncisco de Órn ella s 
1\foniz, e natu ra l da ilha da Made ira, consta, pela s ce r tidões que otfereceu, ser-
vir na guerra de Pernambuco desde o anno de seiscC'ntos e tr inta, em que os 
hollandezf's occ upa ram aq uella capita nia, até o pr~.o· sen te pela man e ira seguinte : 

P01: tres cer lidões dos sa rgentos móres Pedro Corrêa da Gama, 1.1artim Soa-
res Moreno, e dos capitães Simfw Caeiro Machado, Ma nu el rravares, Gomes de 
Abreu Soares e outros, consta conhecerem ao dito João F ernandes Vieira assis-
t ir n'aquella. guerra desde seu principio, em todas as occasiões que se offereccram 
com o inimi go, servindo á sua custa como bom soldado; continuando tambem 
por tempo de qnatro annos na 1·epartição dos man tim entos da gente çle guerra., 
supprindo com sua propria. fazenda por varias vezes em muitas occasiões, em 
que houve fa lta n a de V. 111agestade} de que se lhe está devendo grande qu a ntia 
d~ dinheiro; e senhorea ndo os hollandc1.es no anuo de se iscentos trinta e cinco 
a {'.a mpanha e pondo cercp ao arra ial , batendo-o por differcntes partes, esteve 
dentro ní•llc pelejando po1; espaço de tres mezes que durou o sitio , em que o 
inimi go lhe mettcu dentro mais de dua s mil c duzentas ba las de art ilh eria e ou-
tros artificios de fogo, acud indo de dia e de 1 noite aos continues rebates, e á s 
for tifica\·ões qu e se fiz eram, corn dous criados seus, portando-se em tudo com 
muito valor, pa decendo mn it.a.s miserias c fomes, p ela. estreiteza. a que chega.ram, 
até que foram re ndidos ; e fic.1ndo em poder dos hollandezes, fez muitos servi-
ços a V. 1\Iagcstadel mostrando seu zelo em tcada. a occasião que se offet~ecia de 

I A•·cb. do Cun5cl!uJ Ull ra mari11o. Consulta!>. 
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favorecer aos capitães e offiriaes de guel'I' ~L prisioneiros , e aos so1dados pobres 
e roubados, a rri scando sua vida , por muitas v ezes, por li vra r da mor te a muitos 
moradores daq uell a capitania, estando já. a lguns s~ntencea.dos a ella; e a ind a 
lh es faz ia torn a r suas · fa.-;endas, por te r g rangeado com a ·sua p,ropria g ra nd e 
amisade . com os holland er.es, só a fim de poder por es te meio serv it• m el hor a 
V. M:ngestade e a se us vassallos, o que tudo h e notaria em todo o es tado do 
Bras il. 

Por certidão do mestre d~. rampa And ré Vidal de Negre i1·os consta qu e, 
indo no anuo de 63!) á campanha de P ernambuco, por ordem do conde da 'l'orre , 
a causas importantes ao serviço de V. Magestade, alcançou por vi a do dito João 
F ernandes Vieira todos os av isos que lhe eram necessarios para mandar á Ba-
hia1 o que os mais moradores lh e dHficu ltavam, p~r medo que tinham dos bol-
la udezcs; favorecendo com sua fazeuda a todos os capitães e soldarlos da (~am

panha, n:i.o reparando no risco de sua vida, e em perder cinco eugc,m hos qne 
tem, movido só do zelo de lea l vassa llo ele V . 1\fages tade, livrando a a lguns mo-
r a dores daquella cupi tania que es tavam presos, por entenderem os boll andezes 
que favoreciam ao dito And ré Vida.l. 

Por onze certidões dos li cencP.ados Gaspn.r l~'et-rei ra, Mat heus de Sousa, Ma-
nuel R ebello, J orge da Motta, Jor~o de Abre u Soares, Gaspar de A lmeida, A nto-
nio Bezerra e ou tros e vigal'ios das mat rizes da capitan ia de P eí·na mbuco, consta 1 

acudir o dito J oão F ernandes Vieira com muito g1·ande di spendio de sua faze nda 
a todas ns eousas nccessar ias ao culto divino, pronuando a liberdade das egre-
j as, por os hollandezes uão querere m qu e as houvesse , n em qu e se cele brasse.m 
os oflicios d ivinos; servindo continuam ente de juiz das principaes confral'ias, que 
elle ordenava, fazendo nas egrej a.s obras de muita consideração ã. sua custa, 
dando-lhe orna nwntos, alampadas, calis e todo o necessario para ellas; c por 
sua industria se converteram á nossa. santa fé cinco judeus e tres hereges fra -
rnen gos ; casando orfãs e favorecendo ge,·almente a todos os pobres ; sendo o 
maior serviço de todos a cunservaçiio da fé que sem pre pror.urou, cujo zelo lh e 
agradeceu muit-o o bispo daquell e Estado, não ha v endo outra pessoa n a quell a 
capita nia que mais d ispendesse, assi nas cousas r eferidas, romo co m os solda-
dos, por Sl~ l' naturalmente muito libera l , e possui r c.inc? engenhos; e que nssi 
i :;to mesmo r.onsta t.ambem por certidão elo mestre de campo André Vidal. 

Por outra, assinada por todos os capitães que servem na. guena de Per-
n ambuco, consta com(l o dito J ofto 1.!-,ernandes Vi eira a cclamou a l iberdade dos 
moradores d ~qn ella cap itani a, communicando-o pl'im ciro com elles , pelas tira-
nias flu e os ~h ollandczes usava m com aqu ell es povos, senclo sómente o zello cte 
vcrdndeiro portn gnez o que s> obrigou a hüa em preza tam beroi ca, prepnrando 
e njuntnndo com mu ita cautella quantidad e de armas ; e sendo dcscul.>erto seus 
intentos aos holl andezes por pessoas ma l att'ectas, lh e fui for{;a.do retirar·se com 
grande ri :::co de sua vida, e sair então a campanha com a gente que tinha .('.on-
vocado, appclli dando-o logo por seu govern ndor, por n ão haver pessoa em todo 
aquelle estado que com mais resolÜção, desprezo de fazenda , e da propria vida , 
intentasse a dita empreza, tendo para. este effcito escondi do ao cap itão Antonio 
Dias Cardofo com a infanteria. qu e lhe foi da. Bahia, e prevenido no ma.tto al ma -
zens de mantimento, co m que se sustentou ma. is ele dons mezes, i.lnt.epondo a 
tudo .o serviço de Deos e de V. Magestade, e da liberdade daquell cs miscrave h:~ 
povos; padecendo muitos t rabalh os, riscos e sobresaltos, por haver a lg uns des-
con tentes, em r asão de lhes faltar o socCO I'J'O qu e l1:tvia de ir da Ba hia, os qur~ es 

trata va m de o entl'(~gar aos holla nde:r.es, amotinando para isso muitos sold ados; 
e pelo nil..o poderem conseguir, in tentr~ra.m matai-o com peçonha; e sem em bargo 
de tudo di ssimulava com todos com grande prudenci a , por se não mali(lgra r o 
que t inha. emprendido, g:1s ta ndo sna fazenda com os soldados com muita lar-
gueza., c ordenando as causas da g lterra com genti l diEposição e acor (lo, como 
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soldado de muita experiencia; e consta nomeai-o o governador Antonio Tell ea 
da Si lva por mestre de campo de todas as companhias de iufanteria portugueza 
dn. ordena.nc;a da dita capitania de Pernambuco. 

Por tres certidões dos mestres de campo Martim Soares Moreno e André 
Vida! de Negreiros consta que, indo por ordem do governador Antonio 'relles da. 
Silva a apasiguar os moradores de Pernambuco, que ,tinham acclamado liLerdade 
contra os hollandezes, acharam ao dito mestre de campo João l"crnandes Vieira 
retirado a hum sitio, que chamam Tabocas, para nelle se fortifi(•ar; e indo o ini-
migo buscal-o, o desbaratou .com perda de trezentos framengos entre mortos e 
feridos, durando a batalha mais de quat1·o horas, ficando no campo muita quan-
tidade de armas para provimento dos soldados; e o mesmo fez no · segundo e_u-
contro que teve com elle na casa ft)rte, ~m que lhe matou e aprisionou perto lle 
quatrocentos homens, sendo hum delles o seu governador das armas , hum sar-
gento mór e outras pessoas de ciJnta; e na ilha de Itamaracá e s itio dos Afoga-
dos e em outras muitas occasíões se houve da mesma maneira, gastando nesta 
guerra muitos mil cruzados, e sustentando nella muita quantidade de gente de 
tudo o que lhe era neeessario; e o mesmo consta por certidões de todos os ca-
pitães que servem na mesma guerra., e dos padres João de Mendonça e 1-...rau-
cisco de A velar da Co,:npauhia. de Jesus. 

Por hüa carta assinada pela mão real de V. 1\~agestacle, da data de 2G de 
fevereiro do anuo passado, consta mandar V. Magestade escrever ao dito metilre 
de campo João l~'ernandas Vieira que do governador Antonio rrelles ela Silva en-
t enderia a mercê que V. Magestade lhe fez, e que lbe passasse della o desPacho 
necessario, o qual enviaria a este reino, para poder toma r posse della a seu "" 
tempo, que- seria logo como o Recife se restituísse, ou tomt~ ssem algum assento 
as cousas de Pernambuco; e que haviam de ser muito maiores as mercês que 
V. Magestade esperava. fazer· lhe, como o tempo lhe mostraria. 

E em hüa cnrta, que o mesmo Antonio 'rellcs escreveu ao dito mestre de 
campo em 4 de junho do anno passado, lhe significou que V. :Magestade lhe tem . 
feito mercê do foro de fidalgo, e de hüa comenda da Ordem de Cbristo de lote 
de trcsentos mil réis, c de o conservar no posto de mestre de campo, em 
quanto lhe não dava outro logar maior. 

Por certidão do mestre de campo geral Francisco Barreto consta que, saindo 
o inimigo a campanha em 18 de abril do anuo passado côm o seu exercito, que 
constava de mais de seis mil homens, lhe foi ter ao encontro, no sitio dos Ga-
r:trnpes, com dons mil e duzentos infantes sómeute, ordenando aos meStres de 
campo João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros que, cada qual com o 
seu terç..o, saíssem a pelejar de v:mguarda, o que fizeram com notavel delibera-
ção, chegando. o dito João .r.,ernandes Vieira, pela sua parte, a encontrar-se com 
hum esquadrão do inimigo, que rompeu e investiu á espada, matando e ferindo 
muitos hollandezes; 'ajudando a ganhar trinta ê tres bandeiras e o seu estan-
darte real, ficando mor·tos no campo perto de novecentos homens, dous coro-
ueis, hum sargento mór, muitos capitães e pessoas de conta, afora os feridos, 
que tambem fora m muitos, em que entrou o seu general S_egismundo; e que 
nesta occasião de tanta gloria teve muita parte o dito João Feruandes Viei_ra, pelo 
assignalado valor com que procedeu nella, pelejando sempre na vanguarda do 
seu terço. 

Por outra do mesmo mPstre de campo geral consta. que, saindo ultima-
mente o inimigo a campanha em 18 de fevereiro do presente anuo com 9 (?) mil· 
lwmens e seis peças de a rtilharia de campanha, llle tornou . a ir ter ·ao encontro 
com dous mi~ e seiscentos soldados, ordenando ao mestre de campo João F e r-
nandes Vi eira que o seu terço fosse pelejar com elle pelo lado direito, por vir 
carregando sobre as nossas companhias; o que fez valerosameuto, investindo e 
rompendo o esquadl'ão do lnimigo, de maneira. qne chegou a ganhar-lhe a ar-
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tilhcrin, e tomnr·lhe h li a bande ira; e , r etirando-se, lhe foi srguindo o alcanre 
distancia de duas leguas, ma.tando e f erindo a muitos; perdendo os hollandezes 
n esta occasião perto de dous mil homens mortos, em que entrou o coronel qu e 
governava o seu exercito, e quasi todos os officiaes, ficando feridos qua trocen-
tos e setenta, e dez bandeiras no campo, de doze com que saíram, e toda a ar-
tilharia, moniçõcs e bagagem, aprisionando-lhe perto de cem homens; sendo o 
dito mestre de campo muita parte de se conSeguir esta victoria, pelo ass igna-
lado valor com que procedeu, de que tirou pisado em hum hombro de büa bala 
de mosquete. 

As certidões refer idas são ·todas juradas e justificadas. Allega mais o dito' 
mestre de campo que nenhum vassn.llo , de V. Magestade naquelle estado serviu 
com tantas despczas de fazenda. , nem se av'entejon ta nto como elle na guer ra., 
intentando a. maior facção que no dito estado houve , estando ta.m senhoreado e 
opprimido do inimigo, de que primeiro deu conta a. V. M:a.gesta.de e ao governa-
dor do dito estado; e que sel'á. razão que serviços ta.m califica.dos e fa.cção tam 
heroica fique sempre em memoria com accrescentamentos em sua casa, como 
deve esperar d:t gmndeza de V. Magestade. 

P ede a V. 1\iagestade que, hav endo a tudo r espeito (ele mais da. mercê que 
lh e tem feito do fôro de fidalgo e do habito de Christo com commenda de tre-
sentos mil r é is) lha faça V . 1\iagestade, por sua grander.a, em satisfação de seus 
grn ndes serv iços, do marqne~mdo da. sP.rra da Copaova, conquistando elle i sua 
custa o gen,tio levantado, fazendo hü a villa nella; e se· llê hum titulo de conde 
n nque lle E stadd, fazendo·o V. l\fagestade do seu conselho de guerra, com o se -
nhorio da capitania do Rio Gt·ande ou Cunhaú, com obrigação de descobr ir as 
minaR que houver nos ditos districtos; e assi lhe faça V. Magestade mais mercê 
de duas comm endas, büa de dons m il cruzados e outra de mil cruzados, das 
qne hotn·er vagas on vagarem, e tres hn.bitos das tres ordens para pessoas da sua 
obrigação! e dous offit~~os para dous homens de sua casa; e que se lhe dom rlez 
lcguas de terra ao sertão, começando do ultimo morador que estiver de posse 
para. a parte de Santo Antão, com obri gação de conquistar o gentio que n el le 
hnbit:u , e povoar o fJUe for suflic iente p~tl'a isso; e que se lhe 1 dê tambem o 
rargo de Almirante de todo o estado do Brasil, com a jurisdição e proe::~ que 
tro m o deste reino , e hum Q.os governos ultramarinos, o de Pernambuco em sua 
vicln., ou o de Angola por seis annos, ou por nove o do Maranhão. 

Apresenta sua folha corrida n'esta cfdade, e certidão do registo rlas mercês, 
porque se mostra não lhe ser feito nenluia até o presente. E dando-se vista ao 
D esembargador Antonio Pereira de Sonsa, tem seus papeis correntes. 

Ao conselho parece que os serviços ele João l!.,ernandes Vieira são de quali-
dade, e feitos em taes occasiões e com ta.nto valor e despeza de fazenda, que ficará 
n ell es b~m empregada a mercê que V. Magestade for servido fazer-lhe; e que por 
a.gora lha dCve V. :Magestade fa1.er (de mais das rn ercêsja feitas do foro de fid algo, 
h :\bito de Christo e promessa de commenda de tresentos mil r éis, faz endo·se-lhe 
effectiva) de outra commenda do mesmo lote, com faculdade para testar del1 a em 
filho, daz der. l eguas de tena. que pede, e do governo do Maranhão por seis annos, 
com obrigação de descobrir no rio das Amasonas a~ minas de ourO, que dizem ba 
n elle; e de hnm habito de ChriSto, e dons a lvarás de lembrança de dons officios 
de justiça, guerra, ou fazenda para pessoas de sua obrigação, que caibam em sua 
qualidade. 

I E o doutor João D elgado l"i gneir:t. he do mesmo pn.recer no que somente toca. 
as mercês fe itas, governo do M:a raulJftO por seis nnnos, e ás dez leguas de terra 
que pede. Em Lisbo:t a 17 de setembro de G-19.- 0 !>brquez -Castilho-Figucira 
-Pereira 1• 

t Arch. d.o Cuuseilw Ultram;nino. L. ~ 3 de Mcn:Cs ucracs lG-'17 a 1050, foi. 20S.. 
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Repl ica do 'li1CSf?'f' dr> r•arnJJO Jot7o FP.1'namlcs Vici'ra 

A h üa cousulta qu e se fez por es te conselho a. V. 1\fagestnde, em 17 de setem-
bro dO anno passado, sobre o mestre de campo João l"ernan des Vieira pedir satis-
fação de seus serviços, foi Vossa Magestade ser vido resolver, em 20 de outubro do 
mesmo anno , qne lhe far.ia mercê (a lt:m de ,outras que já. lh e ti nha fe itas do foro 
de fidalgo, do habito de Cbristo, de promessa de commenda de trescn tos mil r é is, 
que se lhe fizesse effectiva) de out.r a commenda. do mesmo lote, com faculdade 
para testar della em filho, das dez l rgnas de terra que pediu, o governo do 1\fa.ra-
nh ão por seis anuas, com obrigação de descobrir no r io das Amasonas as minn s _el e 
ouro, que dizem ha nelle, hum ha bito de São Bento de Aviz e dous. alvarás de 
lembrança de dous oflicios de ju:;tiça, guerra, ou fazenda para pessons ele sua obri-
gação, que ca ibam em sua qualidade; e que se lhe dis&esse que ao mais que pro-
metti a faze r , teri a V. 1\fagestade p:nticular cuirl ado, dando o tempo Joga r de se 
poder tratar de outras em prezas, segu rnndo-se-lbe de sua parte que estava V . :Mn.-
ge~ta.de com todo o cuidado de seus acrescentamentos, e de lh e fazer toda a honra 
e m erc& qu e ell e merecesse: ass i pelo que t inha feito, como pelo qlte promettia 
fazer, em que ainda não er a tempo, que advert isse do que t inh a. a seu carç-o; dos 
qna.es despachos n ão tirou portaria, como se viu por certidão do secretario Haspar 
de Fari a Severim, qu e offereceu. 

A es te despacho faz o dito mestre de campo João Pernaudes Vie ira. petição de 
replica , em que torna a. r epresentar os mesmos serviços, que se refer em na pri-
meira consulta ; e ofl'erece de n ovo os que mais con tinuou' n a dita capitani a de 
Pernambuco depois deste despacho pela maneira segu inte : 

Por cr.r t idã.o do mestre de campo ger al Francisco Uat-reto consta qne , na occn -
sião em que no arraial da capitan ia de Pernambuco se levantaram os soldados, se 
houve o dito João F ernandes Vieira com grande prudencia, acudindo a. socega r o 
motim que havia entre ell es , por andarem com as armas nas mãos; aquietando 
tudo com bran das pala.vras, ofrcrecendo-lb es toda sua fazenda para ~eu sustento, 
quando lhes faltasse a sna ração, o que foi bastante par a não proseguirem seu 
damnadO intento; e que pelo trabalho que nisto teve a lguns d ias ttue .durou a per-
t inaci a dos so l ~dos, merecia. tanto, como pe.lo servi ço que fez em acclamar a. 
li berdade daquellas capitanias. 

Por outra certidão ass inada por todo o povo de P ernambuco ('.Onsta haver ser-
vido a V. Magestade naquell a capitani a com gra nd es despezas de ~ u a fazenda, e 
qne tem proced ido com grande valor em todas as occasiÕe:5 de guerra, e goyer-
na.do aquellc povo eom grand e prudencia e •quietaçfto. 

P ede a V. 1\fagestade que, havendo r espeito a todos se us serv iços, e ser a 
emprez.a que tomou t3m b eroica e digna de pe rpetua memoria, de que os hol lan-
dezes r eceber am tanta perda de gente e fazenda, lhe faça V. Magest.ade mercê 
mandar declarar que as commendas se lh e nomeem logo na s que houver vagas, de 
que aponta as qne se contém no rol incluso, ou as que V . 1\ia::;-estadc lhe parecer; 
e que e m Jogn. 1' do govern o do 1\Iaranlúl.o, se lh e dê o de An gola com obrigação 
de a fortifi car , ·e descobrir ns m in as de metacs que n 1elle ha ; e assi lh e fnça 
V. 1\1agestade mercê do almirantado do estado do Bras il , que- dignamente está. 
m erecendo, e o titulo de conde do Ceará no Rio G ra nde com jurisd icção civel e 
crime de todas as terras e povoações que tiver; e que as dez leguas de terra, de 
qqe V. 1\fagestade lh e faz mercê, r.orram da parte donde as aChar devolutas; e que, 
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em quanto não entrar no govern o, sirva de mestre de ca mpo gen eral , e que, mot·-
rendo na guerra ou durante ella, possa testar de todas as mercês que t iver em 
filhos ou sobrinhos. 

E da.ndo- :.:e "vista dos papeis que acreceram n. esta rep~ira. ao Desembargador 
Antonio Pere ira de Sousa, respondeu que estavam correntes. 

Ao conselho parece que V. Magestade, demais das mercês feitas a J oão Fer-
nandes Vi eira e com que está r espondido, lha deve fazer mai s de lh e mandar 
nomear logo e fazer effectivas as commendas que se lhe dão; e que as dez leguas 
de terra, qu e tambem se lh e dão, corram da parte donde as achar devolutas e 
juntas; e qu e se lhe diga que , como a guerra de Pernambuco (com o favor de 
Deos) tiver fim, conforme ao que n elJa tem obrado-, e continuar de novo1 lhe man-
dar~~ V. l\'lagcstade fazer a honra e mercê que houye r logar. Em LislJoa 19 de 
outubro de G50.- Vasconcellos- Figueira-Pere ira 1• 

A1·ch. elo Conselho Ulll'alnal'fno, L. O 3. 0 de Mercês crcracs, 1647 a IIJW, fo!. 3SG v . 
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