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DA

PROVINCIA DE PERNAMBUCO,
PRECEDIDAS DE UM ENSAIO

Dl!'dicadas aos IIlustrissimos, e ExceUentÍssimos Seahor~u

BARÃO DA BOA-VISTA.,
BACHAREL EM MATHEMATICAS PELA UNIVERSIDADE DA PARIS, DIGNITARro

DA IMPERIAL O'Jl,DEM DO CRUZEIRO, COM.MENDADOR DA vE CaRIS-

TO, POR SU.~ M....GESTADE FIDELlSSnIA, CAVALLEIRO DA ORDEM DE S. Bil'(TO

DE AVIZ, TENENTE CORONEL DA PRllIIEI1l.~ CL....SSE DO ESTADO

MAiOR DO EXERCITO, DEPUTADO A ASSE~mLE"" GERAL LEGISL....TIVA, PELA

PROVINCIA DE PERNAlIIBOCO; E PRESIDENTA DA MESMA PROVINCIA..

E

.BARÃO DE 'SUASSUNA,
FIDALGO C,W.ALLEIRQ, GENTILIrOMElII DA llIPEI\IA.L CAMA~

lU, DIGNITAllIO DA. IMPERIEL ORDEM DO CRUZÉIRO , co
RONEL DA EXTINCTA SEGUNDA LINHA DO Ejl:ERCITO, SENADOR

DO 11IIPERlO, PELA PROVIECIA DE PERNAMBUCO, li: DE

PUTADO A 'ASSEMBLEA 'l.EGISTIVAL ,DA MESMA PROVINCIA.

POR

~,/ $~?'nCâ~ ~tna~c1 Jf~a. .

Cavalleiro da Ordem de Chrislo, Condeco'rado com a Medalha da
. d

14, Tenente da primeira classe do Eslado- :cerct{o,
empregado cm corilmiS6clo 1la P1'ovíncia de Pern.rbllC9, elr.

Na Typographia de M. F. de Fari... -I"',
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o desejo de instruir-me na Hist0ria de minha Patria, sus·
citou-me a idéa de recopilar os faelo aqui, e alli espalhados

I ' ,

nas obras dos escriptoJ'es que trataram das cousas do Brasil,
e d'est'arte {'ermar uma collecção de Memorias Historicas de
Pernambuco, que me servisse, por assim dizer, de Com
pendio.

Quaqdo ja tinha algum trabaJho adiantado; IDas ainda'
quando nilo pretendia dai-o a luz, permitlio o acaso que
d'Ous dos oíeus amigos o vissem em urna occasiilo , cm que
a convel'sa, recahindo sobre !clS anti.guidades de nossa }la
tria, nos levou a lamentar a 'falta que ella solfre de uma His
toria. No meio das rellex.ões a qu~ objecto insensivelmente
nos conduzia, e do enthusiasmo que a I'ecordáçilo dos feitos
de nossos passádos naturalmente despertou, os meus dous
amigos instaram ardentemente comigo, para que eu concluis-

~se o trabalho que encetam, e o impremisse; esforçando
se elles em convencet'-me que esta impressilo, tant(;) se tor~

naria util ao r,ublico, pelo lado de o(ferecer cm uma só obra
a narração dos factos mais notaveis de nossa Patria, como
porque ia excitar a impressão de outras obl'as desta natureza,
ha tanto tempo annunciauas, mas que até hoje se tem con
servado ineditas nos gabinetes ue seus autores.

Oppuz ao desejo de melJs amigos a minha nimia pobresa
literaria, e até os mesmos defei.l.os da obra, cuja publicação
aconselhavam; toda ia _elles persistiram na sua opinião,
mas eu euUío não cedi: rellectindo porém que Pernambuco
ainda não tem uma Historia, c que esta, postoque em verdade
dependa ae uma penna, nilo tão pouco ha'bil como a 'minha,
eomtudo -carece de i1lemorias; ou Aponbam.enbo~" os quaes f

l3mboTa sejam destituidos de erudicção, são todavia utilissi
I1l@S ao HislOl'iador , si os-faclos ahi se na""am com todas as



TUI

IlS cireUIlIiLlltlcias, e eom yel'Clade, (Alma da HisLeria) de- .
erei-me publicar o meu trabalho, c'edendo finalmente

\mbem ás repetidas instancias dos, meus amigos.
Ora, eu para minha instrucção nada mais mba feito do

lue copiar, quasi fielmente, os diversos autores, que tra;/
I , J "'\ I

,aram dos negocias de Pernambuco, ervifidO-IQe de-gala'a
Historia, do- Brasil por MI'. Alphonse de Beauchamp, do q.ua1
só me apartei, ou ampliando aquellas noticias em que foi
omisso, aproveitando-me pará isto dos mesmos autores
qu~ elle copiou, como Ro,cha Pita, Brito Freire, FI'. Rafael.
de Jesus, Joboatão, e outros; ou corrigirido a exposição
d'alguns factos, que com binada com a dos escriptoJ'es que
elle seguia, me pareceu carecer de exaétidão. Accrescen
tei porém ás noticias que me deu Mr, Beaucbamp as que co
lhi nos Archivos das Secretarias, nás Memorias de Mon-

I -

senhor Pizarro, e em varias manuscriptos , e folhetos, que
com muito trabalho, e alguma despeza alcancei,' para com
pletar as Memorias Historias de Pernambuco até o fim do
Seculo passado.

Nas do Seculo presente porém não segui autor' ~lgum

na ordem dos factos, e até mesmo me apartei de varias es
criptores modernos: recopilei o que me foi passivei extrac
tal' dos Arcbivos Publicos , consultei os Jornaes, e Inuit9s
ihlpressos, ma'nuscriptos, e cartas que encontrei entre os
papeis de mel:l Pai o Sr. Jazê Femandes Gama, que Deas tem
cm Gloria, e dando tambem tratos aminba memoria, des
crevi os factos como chegaram a minha noticia, e algun~

como vi succeder.
São pois os tres primeiros Tomos d'estas Memorias, pela

maior parte um plagiato, que eu evital'i'a, si não estivesse
convencido de que dizer o mesmo, que outros disseram ( e
disseram bem) por dflfereotes palaYI~a.s he pura, e inuti!
perda de trabalho. O 4. o e 5. o 'fomos são todos meus.

Mas as Memorias que eu havia redigitlo pal'a mim somen-
/ te, careciam ue explicações Topograpbicas. Não tendo ten
çlIo, quando as escrevi, de dai-as ao Publico, eu havia sal
tado por quasi todas as desc:ripcões corogl'aphicas, que se
.acham nos autores que copiei: para remediar portan't_
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e!ta: falta, q~e tornava a obra mui defeituosa pora ser im!
pressa, só 'me restavam dous meios: ou redigil-a nóva~

mente, que he um trabalho mui enfadonho, ou dê}.r em se
parado essas descJ'ipções , que havia saltado; escolhi o ul
timo meio, ' Eis a razão porque precede a estas Memó·rias
um Ensaio Topographico-HiStorico " cujos defeitos, que sãÜ'
muitos, e p'ero que o benevolo leitor desculpe.

Em conclusão; persuadido, que he util a um ilis~oria

dor, e muitas vezes necessario, e.xpór-lhe 0S factos com:
todas as suas miudas circunstancias, para que elle poss~'

formar o seu juizo critico, receiei menos enfastiar o leitor,
do que, para ser breve e agradar-lhe, omittir minuciosidaJ

des. Occ'.1pando-me mais em dai' os subsidios , que devem'
servir de Norte ao Historiador, que com penna habil, e ju....
diciosa e Grev:er a Historia de Pernambuco, eu;não tive em
vista ostentar erudição; e fatuidade seria quer"er ostenLal-a.-

Não escrevi uma Historia, e nem a podia escrever; (Mag
num qU'id Historiam 1'ecte 'Sc1'ibe1'e, et summi Orat01'is pro
prium (''') ) apenas olfereço ao Historiador um Memorial, cu
jos defeitos, qLre em cada pagina formigam, espero que o
Respeitavel Publico, e elÍe benigna e ind~lgentemente des
culpem, ))

A succinta exposição, que acabo de fazer, e que ser
via de Prologo na primeira edição d'este Tomo, 'seria suffi
ciente ainda na prezente reimpressão, si circuDstan~ias não
occorressem que obl'igam augmental-a alguma cousa, apezar
,de conhecer, que em obras historicas, raro será aquclle Pro
logo, que extedendo á tres paginas, não se torne fastidioso,

, Corrigi, e acrescentei o Ensaio Topographico, não co
mo desejava, porque, não me' endo possivel examinar por
mim mesmo os lugares que descrevtl, ainda fui obrigado a
louvar-me em informações, que talvez se apartem da exac
tidão , mas sim como me permittiram essas informaçõe :
com tudo como esta he a unica oura d'cste genero .• que ha
sobre toua a Provincia de Pernambuco, persuado-me que

(-lO) Çicer. Lh'. 2.,o.dc O'r:!!.
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e alguma utilidade pode Vhr a ser, si un'1íl penna menos'Ít1
'Iabil dCf que-a minha se encarrcgar d-e a aorrigii', .depai
de pl'oceder as observações e exames, que as minhas occu
pações me privaram fazer: entretal1Lo eu êóntinuo a pro
curar notiéiás, e á verificai-as, a fim de aperfeiçoar este
trabalho, tanto quanto a, mesquinhez ele nlinha capacidade

, me possa ajudar.
'.Releva notaI' que no calculoJ da população' eu prestei,

como devia, todo o conceito aos agentes que fizeram o arro-
- lamento dos Fogos, pois que antes de provas em contrario,

eu a ninguem nego boa fé, e 'exàcção no cumprimento de
'eus devel'es. Si pOI'ém á minha notcia chegarem informa
ções fidedignas, que des~intam o bom conceito que me
mereceram, e ainda merecem, esses agentes, não se me ta
cbe de contradictorio, si no ultimo Tomo das Memorias,
quando chegar á época notavel em que teve lugar esse arro
lamento, eu exceptuar alguns do louvor que na mais sin
cera boa fé tributo a todos, si então tivet' necessidáde de
corrigir erros, em que por ventura me fizeram cahir j pdr
quanto escrevendo eu apontamentos, ou Mémórjas para a
Hist01'ia da nossa Provincia, tendo ehéarrega~do-me VOI!lh
tariamente d'este trabalho, com o fim de prestar um scrvíç().
ao meu Paiz, e finalment.e tendo sido ajudado n'esta empre
sa pelo dinhéiro do Publico, eu por certo n'lc aviltaria, e
me rnostnlria ingrato, si deixasse á meus mnos (u querh amo
extremosamente) o triste legado de uma obra, pela qual um
dia se lhes possa lançar em rosto ~ "VoS'so pai p1'O.~tituio sua
penna n'G otira que escre/Jett. - EScl'evo os facto passados, se
gundo os Historiadores que consultei, e os contemporaneo
com imparcialidade restriêta. Desassombrando-me de todas.
as considel'ações que pÕ'diaqt embaçar a fidelidade da nal'

ração; e reaorda~do-me dos seguintes versos de meu sempre
lembrado Pai, eu digo com elle.

De circumlacuções eu nada se-i,
O caso conto, como o caso foi.
Dia minba phTase na constante lei,
O ladrão he ládrfío, (;) boi h.c boi ..



Concede1lrto UIí'W Loteria para a 'impressão das Memm'ias Histori
cas do .P1"ovincia de Pernambuco.

o Barrío da Boa-Vista, Ptesidente da Provincia de Per
nambuco. !<aço saber atodos os seus habitantes, que a Assem
hléa Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
seguinte.

Art. Unico. Ficrío concedidas as loterias seguintes:
~ 1. '1
~ 2,
~ 3.
~ 4·.
§ 5. Uma de sessenta e CI\1CO contos de reis para a im

pressão das memorias historicas desta provincia, compostas
p~lo cidadão José Barnardo Fernandes Gama, deduzindo-se,
para esse fim 12 por cento da mesma loteria, cujo plano será.
dado pelo Presidente da Provincia, .

l"icão revogadas as leis e disposições em contrario.
Mando por tanto a todas as Autoridades, a quem o 0

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum
prão, e fação cumprir tão inteiramente, como n'e11a se con
tem. , O Secretario d'esta Provincia a faça imprimir, publicar
(\ correr. Cidade do Recife de Pernambuco em 9 de Maio
de 1842, Vigesimo primeiro da Independen ia e do 101
per~o.

L. S. Barílo da Boa- Vista.

Carta'de Let pela qual V. Exc. manda executar o Decre
lo da Assembléa Legislativa Provincial, que houve por bem
sanccional', concedendo loterias a dil1'erentes matl'izes,e para
a impressão das Memorias 1 istoricas desta Provincia na forma
que acima e ueclara.

Para Vossa Exc. ver.
José Xavier Faustino Ramos a fez.

Sellaua e publicada nesta Secretaria da Provincia de Per
nambuco em 9 de lIiaio de 1842.

Casimiro de Sena Maduteim.

Registada a lL 176 v. do Livro i n de Leis Provinci::lCs.
Secretaria da Provincia ue Pemambuco em 30 t.le,Maip dI>:
'184·2. '

Anfonino ./ostf.de !Jimnda. falcão
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Assim' como comgl Q Ensaio Topographico, emen
igualmente o 1.° Tomo das Memorias, n'aquella parte que c
recia de exactidão. Tendo obtido novos esclarecimentos, (j.

havendo-se-me prestado obras, que nunca tinha consultado,
eu aproveitei a occasião de reimprimir o 1.0 Tomo, para e
mendar os erros historicos em que cahi, por informacões menos
exactas.

Eis quanto me pareceu sufficiente dizer sobre a obra, agora
permitta-se-me, que diga alguma cousa sobre os meios, que
se me proporcionaram para imprimil-a, dando ao mesmo tem
po um publico testemunho de gratidão.

Quando a instancias de meus amigos deliberei imprimir
estasMemorias,persuadi-me que os productosdas assignaturas,
e da ven~a dos Volumes déssem uma somma, que fizesse face
as 'despezas; mas enganei-me, estas exce!leram muito ao du
plo d'aq.uelles, e assim me impossibilitafam de continuar a
impressão, visto que a despeza só do Volume que impremi,
mo'ntou em mais de 9001000 reis. Eu ia pai,s abandonar a em
presa, quando me occorreu que 0'Patri0tismo da Assembléa
Legislativa da nossa Provincia, e o amor'que t9dos os seus
Membros votam as letras, podiam superar o- obstaculo que me
olferecia a caristia da Imprensa.

Requeri pois á mesma Assembléa a concessão de uro.a
Loteria, cujo producto chegasse para as despezas dá impres.
são de cinco Volumes, e'mque devidi a obra; e os escoll\idos;
da Provincia, dando uma prova não equivoca do quanto an
nhelam animar as empresas literarias, concederam-me quan
to pedi. Eu seria pois mereçedor de censura, si não ornasse,

I •

este 1. o Tomo, estampando em lima de suas pagIDas os Nomes.
?os Nobres Deputados Provinciaes, que só pelo amor ás letras,.
e com 0. patriotico fim de animar as empresas literarias, can-

o 'cederam uma Loteria para imprimir as Mem0l1ias HistC!lricas,. o

que eu havia composto: Estampando pois esses omes, que
honram a obra, eu não faço mais do que tributar ao Patriotis
mo, e ao amor das letras um Publico testemunho de pura
gratidão.

Mas não são somente os Nobres Deputados, que concede
ra~ a Loteria., .os unL~o~ ,9..!le cooperaram para a impressão.
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In

') Mefi'.l0ri,as., () Exm. Sr. Baí'âo da B(:)a~Vis'~a; Presidente'
i,Provincia, e quatorze Cidadãos támbem nobremente. Cllli-'

Juados pelo desejo de proteger as empresas literarias, deram
a essa impressão um apoio, não menos digno de é~Hl1m.emo

rar-se.
Sim, o Ex:m. Sr. Presidente permiftrindo que a Lotel'ia se

dividisse em dúas partgg, visto que se tinha reconhecido seI'
'mui difficültoso venderem-se os .bühetes no valor de 65:000$
reis; e esses quat~rze Ci'dadãos'juntand0~se em sociedade,.
e obrigando-se a ficar'com os bilhetes que não se vendessem
ate a quantia de 3:360jOOO rei&, ("') assellaram a obra da As~

semblea Provincial.. Sem este poderoso, auxilio em verda~e

a prim(úra parte' da Loteria não teria sido ex~rahidêl., e a~

Memorias Historicas ainda boje estariam pOt' imprimir. He por
tanto um meu dever r be da mesma sorte tributar o devido. .
louvo~' ao nobre zelo pelas emprezas l-iterarias, estampar i~ual-

mente ~)s nOI;Des d'essos quatorze Cidadãos, que desinteressa
damente deI;am tão prolkuo aJ;loio ás ~emGlrias I~istoricas da
Provincia de Pernambuco. Queiram tod.os q~e cooperaram.
para a sua impressão, aceitar este meu p.uro lestemunhe de
gratidão.

("') Na primeira parte da: Loteria perdeu cada UIU. dos Se\l-hol'cs
quatorze s.ocios a quantia de 13\Jj680 réis. ,
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1)eputnelos q.ue compnnham a Assembtea Legislativa da P7'ovin
eia de Pernambuco em 26 de llfaio de 1842, dia, rw qualpas
sou em ~lltillla (Uscllssão (I Lei, q~le coneedeu uma L'lt:eria
7)((1'(1 a imZJressilo (las iJIemorias HistoriclJ,s da mesma Provín
cia, cujo L0 Tomo, então já impresso, foi lido e examinado
antes ela concessão dn Loteria,

Os lll.mos Srs,

Conselheiro Desembargador Barrío de Itamal'êlcá, (rr'esi
dente da Assemblea, )

Doutor, José Fili ppe de S _uza Leão, (1.0 Secr~tario da.
mesma. )

,amcial Maior dá Secretaria do Governo, Anlonio José d'Oli-
, veira, (2. 0 Secretario da mesma.)·, ' I

D0\l-lor em P~ilosophia Lente do Curso Juriuico d'OlindàPedro
Franci co de Paula Calvacanti d'Albuquerque.

Doutor .Juiz de Direito do Crime Alvaro' Bal'balho Uxõa Cal
vacanti.

Coronel da Guarda Nacional Lourenço Bezena Calvacanti
d'Albuq~el'que.

Tenente Coronel da Guarda Nacional Antonio Carneiro Ma-
chado Rios.

Doutor Juiz do Civel Jo~o José Ferreira de Aguiar.

Doutor em Medecina Luiz de Carvalho Paes d'Andrade.
Doutor' em Philosoprua Manoel Francisco de Paula Calvacantí

d'Albuquerque.
Doutor Juiz do CiveLAntonio Alfonso Ferreira.

Doutor Juiz do Civel José Thomaz Nabuco de Araujo Junior.

Commandante Geral do Corpo de Policia Pedro Alexandrino
de Barros Calvacanti.

Cor?nel da Guarda Nacional (Advogado) Teburlino Pinlo de
Almeida.

Doutor (Advogado) Filippe Lope~ Neto.

Major da Guarda Nacional Izidro Francisco ue Paula Mesquita
e Silva. . -

Doutor em Medeciua Francisco. avier Pereira de Brito..
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-renente d'Artilharia, e Lente d'e Geometria do Collcgio das
Artes José Pedro da Silva:

Commanda.nte Supel'ior da G'U~rda Nacional Francisco de
Paula Cavalcànti d'Albuquerque Lacerda.

Doutor Juiz de Direito do Crime Alexandre Bernardino dos
Reis e Silva.

Doutor Juiz de Direito do Crime Joaquim Manoel Vieira de
Mello.

Conego P-regador da Capella Imperial, Professor Jubilado de
Rhetorica, Lente de Eloquencia Nacional do Lycêb do

- Recife, e Director interino do Curso Juridi'co d'Olinda Re
verendissimo Migüel do SacramentQ Lopes Ga.ma.

Doutor Juiz do Cível Custodio Manoel da Silva Guimarães.

DQutor Lente do Curso Juridico d'Olind~ José Bento da Cunha
Figueireda. '

Exm. Senador, Coronel da 2. á Linha do Exercito, Barão de
Suassunp..

Doutor Manoel Joaquim Çarneiro da Cunha.

Doutor Juiz do Cível Bernardo Rabello da Silva Pereira.

, Inspector da Thesouraria Provinciat João Baptista Pereira
Lobo JUBior.

Doutor Jai2':do Civel Francisco Elias do Rego D,antas.

Doutor Juiz do Ci vel Antonio Baptista Gitirana.

Reverendissimo Doutor Joaq,uim Francisco de Faria.

Tenente coronel do Estado Maior do Exercito .Antonio çQ-
mes Leal. .

A~vogado Lautentino Antonio Pereira de Carvalho.

Doutor Lente substituto de Rbetorica do Lycêo do ReCife João
Antonio de Souza Beltrão de Ara,ujo Pereirà

egociante Joaquim J?sé da C~sta.



Cidadãos, que se obl'tÇ/a1'a1n (( ficCl'l' com os bilhetes, ql({j não
se ."endessern, da Loteria concedida para a impressão das
Memorias Historicas cZ'esta Provincia aU a quantia (/tJ

3:360#000 1·éis.

Os Il1ustrissimos Senhores.

José Antonio Basto.
Francisco José da Silveira.
ManoeI FerreÍ1'a Ramos.
Francisco Antonio das Chagas.
Jose Xavier Faustino Ramos.
José Nunes de Faria.
Joaquim Pinto.
Joaquim José Lourenço da Co sla.
Joaquim d'Oliveira e Sauza.
Fr'll.ncisco Joaquim Pereira Lobo.
.Francisco Mamede de Almeida.
José Lazary..
Bento José da Costa.
~ose Ramos d'Oliveira.
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.paOVINCIA DE P:EIlNAMBVCO,
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A Provincia de Pernamb uco ( uma das do Impcl'io BI'azi
leiro que configuram o cabo Éste da America (.) alel'idio
nal) está situada obliquamente, e, si 08 seus limites descre
vessem rectas, assemelhar-se-hia á figura que podem I'epre
zentar dous Trapezios, ligados por lados oppostos; isto he, do
litoral, na direcção E. S. E. -- O, N. O., até a serra dos Ir
mãos, que 1Ie a linha que a divide do Piauhy, formaria o

(.) Alguns Geographos querem, que a america seja aquella
ilha Atlantica, de que Pla.tão faUa no 1'i'1lléo, e qu' suppoem in
teiramente absOl'vida pelo Oceano, Ora todos os povos a porfia,
lie empenham. em uat;ll' sua existencia desde rcmotissimas épocas;
não me persuado portanto mui fóra de Pl'oposito, _apresentar as
opiniões que dão aos nossos Iudigenas antiquissima cxistencia' ,
e civiLisação: dirci pois pOl' curiosidade, f{uanto Ire possivel dizer
se em UUla ota, o que sobre esta questão ( que tanto 11a dado.
que fazer aos Geographos ) tenho litIo em livros, que só nimia
curiosidade, c desejo de instrucção, póde induzir, e animal'
alguem a folheai-os.

Platão no T'iméo (Tom. 3, pago 24 da Edição de H, Este,,;"i'o)
lliz: « A Atlantiea foi uma grande ilha, situada fóra das eolumnas
I( d'Hercules , e de tanta grandeza que excedia toda :reompre
I( henção d' Azia, e Afriea, Huma ~rande parte d'esta ilha, foi
I( submergida, por um grande terremoto, seguido de U1na<l;lIl1
I( vião continua. por espaço de um dià, e uma noi,Le.

Ficinio, não obstante ter por fabuloso quando Platão finge.
nota porél~l que' o que eUe diz no Timêo , a respeito da submel'sâ'o
da Atlantiea, he uma narração admiravcl , c absolutamente yer
dadeira. e para o })\'o\'ar , accrescenta no Cricias: (que he a His
toria do primeiro Seenlo,) Qne a Su.blllei'silo da Atlantil:a tinlla
sido referida por Cl'icias A,·ô a Crie~as :N~tl? I' que aq:uelle a tinha
ou\'ido l'tarrar a seu tio Solon , e qllC este o soubera pela boca dos
Sacerdotes Egypcios, com eujos PO\'os os grandcs, e podcrosis
simos Reis d'aquclla ilha tinham continuas guerras,

. Ari.çtoteles .1l0S seus Auditorios , refere que os Cartaginezes dcs
cubriram uma vasta ilha, situada rÓl'a das cO,lumllas d'Hcrcules ,
cheia de gra.ndes matas, regada dc ,'ariús rios. ubel'l'ima m

, :1
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primeiro Trapezio, 'e d'ahi na direcção N. E -- S. O., se
guindo á linha d,o' rio S. Franoisco, forniatia o outro,
porém menos extenso, 'e de menór largura. A figura pois
que Pernambuco representa, não he possivel descrever preci
samente em termos technicos; direi por tanto, para dar
uma idéa mais aproximada, que o terreno d'esta Provincia,
pelos limites que se lhe deram, llssemelha-se a uma manga
de vestido curvada, mas que não guard~ proporção, porque
do hOO1bro ao cotovello tem mais de ~ous tantos, do crue
d'ahi ao punho.

O'litoral de Pemambuco está entre 7°, 12'1 e 1", e 9°, 11',
e 30" de Latitude Meridional, e entre 37°, e .32', e 37°, e 8'
de Longitude (rl'~) Occldental. Limita esta :provincia: pelo, N.

differentes fructos , distante muitos dias de viagem, pai-a onde
navegavam 'os Cartaginezes frequentissimas vezes" e ahi se es
tabeleciam j e que havendo receio de que sacudissem o jugo Na
cional, fazendo o Estado succumbir a uma rebellião , fumentada
pelas riquezas, que tiravam da dita ilha, 'se proniulgou um E
d,icto, comminando pena capital, contra todo aq,uelle que pas-
sasse á mencionã<1a ilha. .

,Diodoro.-Siculo , De Livro 5. o da sua Biblio1theca, I quando trata
sobre esta ilha, diz quasi o .m~smo que Ari~toteles.

O Geographo Franc,ez porem, author do A.tlas de 1789 , resolve
a questão da seguinte maneira = « A ilha .Atlantioa he verdadei
« ramente a America , ou IndiaOccidental em tudo, ou, em par
(I te. A barbaria dos primeiros Secculos, e a omissiva applicação
« ás memorias d'aquelles tempos, tem causado o prejuizo de la
« borar-se na incerteza dos pl'imeu'os successos. POl'ém si da
« mos credito ás relaçõcs dos Escriptores antigos, sobl'e esta
(I materia, podemos julgar que existio em algum tempo a Atlan
C( tiC;J. ou esta seja a America , hoje conhecida j (.si he crivel. que
C( os antigos, sem. o adjutorio tIa Busspla, atrevessassem o ex
Cl tenso Atlantico) ou seja finalmente a q,ue pretendeIl}- submel'
C( gida no mal', restando-nos como fragmentos d'ell~, os Açores,
cc a Madeira, o Porto Santo, as Desertas, as Canarias I ,as ~el;

CI vagens, &c" &c. por serem terras mais altas, e os seus funda
II mentos de roeha viva, e pOl' isso meS1UO capazes de resistu' aos
« impetos dos terremotos , e dos vulcões subterraneos. »

Finalmente da oppinião de Becano no Liv. 3, do seu Nilosco
pio, da de l'urnebo no Liy. 20, Cap. 11. das suas. memol'ias j da de
Jac9b Pemelio nas notas ao Apólogetico de Tertuliano; e em con·
clusão da de Vossio, reputado pelos sabios, como un1 e'sc,rupu
loso critito, conclue-se logicamente, que a ilha Atlantica, de
que falIaram os antigo.s, não he outra senão a America.

(~~) As Longitudes citadas n'este Ensaio são calculadílS ao Oes~e
do Meridiano de Pariz.
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{'fim as· tia Pal'3hyha, e C~ará, scrvinuo tle linha divisol'ia.,
lia CO!'lta o rio Abiahy, na citada LaL de 7u, 12', e 1"; e pelo
interior a serra d~ llurburemn, que, (omanuo de distancia
em distallcia diversos nomes, como Y. g. Furada, Jardim,
Araripe, &c., &0. serve de limites as mencionadas Provincias,
na dil'CCção pouco mais ou menos de E. S. E.-O .' O.; limita
pelo S. com a Provincia da Alagoas, e com a Comarca da
S. Fl'3ncisco,l que j~ nos pertenceu, e que hoje peI'tencc li.
Rahia, servindo de linha divisaria; na costa o riacho Pirás
sinunga, na referida LaL .de 9°, iI', e 30" e pelo interior os
limites ua mencionatla Provincia tlas Alagoas, que COITem
IlluCO mais, ou menos E. N. E.--O. S. O. até o rio Mo"Xotó,
que desagoa no de S. Francisco; e d'ahi as extremas das Vil
las Barra, e Curunhanha que pertencem á Ba~ia; limita por
E. com o Oceano, e pelo O. com as extremas do Piauh " II

Bahia no lugar Páo-da-Arara,
Tem Pernambuco de i~. a S. mais de tril1tac seis legoas;

(~j porem lJclas diversas curvas que a costa descrc\'e se COII
Iam, pouco mais ou menos, 42legoas de litoral. Em sua
maior extensão tem a Provincia tal\'cz 190 legoas, conlada~

da ponta de Olinda, ponto o mais saliente ('1<-1<) da costa, ate
o mencionado lugar chamando Pao-da-Aral'a. -

A' O. da costa, e d'elJa aITedada vinte, a vinte·c cinco
legoas, COITC, quasi pamlella com a mesma costa, uma cor
dilheira de montanhas de segunda ordem, quc postoque seja
cotremciada de algumas planicies, ou vargens parece que a
Natureza a colIocára para e"Xtremar o paiz que nós chamamos
Mata, d'aquellc denominado Sertão. Ahi o viajante, que aca
ba de atravessar essa baliza, (que em muitos lugares nllo tem
duas legoas) como que sorprcndido, qucr persuadir-se que

(~) Pcrnambuco, em quanto Capitania doada por D. João 3.° a.
Duarte Coclho tinha 60 Icgoas dc costa, desde o rio S. Francisco
até o de 19uarassú, ou Sánta Cruz j mas depois da expuls50 dos
Hollandezes, reunindo-sc-Ihe lHu·te da Capitania dc Itamaracá T

teve 70 lcgoas, desde o. dito rio S. Francisco até o rio Abi3)1; COIlL
a elevação porém cm 1818 da Comal'ca das Alagoas à Capitania s('~

parada. c com a d slllelllbraçào da Comarca do rio R. Fraul'Í ·co
em 1824 para Minas. IiCOll redu7.ido ao estado actual.

(l<~) "i(!. Ir. Ba I'on Hon ·3ill.
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anebatado per um braço iJlvizivel, elle de improvi'so foí
transportado para Outl'O paiz inteiramente novo, dilferente
em clima, em vegetação, emfim em tudo diverso d'aqQelle,
que ~ duas horas pizava ~ Tratarei primeiro do Litoral, e da
parte da Provincia chamada Matª; depoi descrev~rei o
S~rtfio.

POPULAÇÃO.

A população de Pernambuco monta a 600,020 pessoas
livres> ( exclusive o grande numero' de estrangeiros que aqui
fiabita ), servindo-me de bas~ n'este calculo o recenseamento
tirado em 1842, para a eleição da presente Legislatura; pelo
qual se conhece que toda a Provincia tem 120,004 Fogos;
(como adiante ~se verá na .descripção das FI'eguezias) a cada
um dos quaes dando cinco pessoas ( marido, mulher, dous
filhos, e um domestico) vem a Provincia a ter a população
que calcúlo. Na primeira cdiç.ão d'este Ensaio calculei dez
pessoas por Fogo; mas então, nem estava precisamente de
finido pela Lei o que se devia entender por Fogo, de mane.ira
que alguns reputavam como tal cada uma casa, el1lbora n'el
la habitassem mais de uma familia, como ate muita razão eu
tinha para acreditar, que quasi todos os arrolamentos care
ciam de axactidão, e para me persuadir que uma considera
vel parte da população do interior nunca havia sido recensea
da; (como acaba de verificar-se) agora porem que estou in
formado de €lue 0S arrolamentos se fizeram com mwto mais
escrupul(), e segundo o novissimo Decreto, que definio o
que se deve entender por Fogo; ,parece-me que, dando cinco
pessoas a cada um, aproximei-me á exactidão, quanto he
possivel em taes calculos; releva comtudo notar, que não obs
tante ter havido maior cuidado, e perspicacia n'este ultimo re
censeamento, todavia ainda me inr.lino a crer, pelo curto es
paço de tempo que hO~lVe pari) e te importante trabalho, que
~m muitas Fi'eguezias do centro da Provincja, de notave} cx
ten'são, e onde as habitações $ão mui distantes urnas das ou
tras, muitas familias deixaram de ser anoladas, c que tal
vez por isso este meu calculo careça da e~actidãoqq.e podel'la
ter, si Dão se dera esse inconveniente.
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o numero de escravos he grande; alguns calculam esse
numero igual iI dous terços da poplllaçlIo livre, outros ele
vam mais este calculo; todavia ainda que Pernambuco care·
ce do recenseamento da escravatura, julgo que o primeiro
calculo he o mais aproximado iI· exactidão, e que si a es
cravatura excedl:-., he mui pouco, aos dous terços da população
livre. D'estes ~scravos uma grande parte está empregad:t na
lavoura da canna de assucar em 512 engenhos que a Provin
cia possue, e em mais de duas centerias de engenhócas de fa
bricar rapadura, ou aSsQ.car bruto, que tem granpe con
sumo no Sertão. Os de mais escravos; uns empregam-se
nas outras lavouras, como seja algodfío, mandioca, feijão,
anoz, café, &c., &c. , e outros, c el)1 granàe numero, são
ainda roubados iI agricultura, para apinharem-se nas Clda":
des, e Villas, onde a falta de servos livres, obriga a em
pregar escravos; visto que uma boa parte da população, que

•poderia optima c convenientemente ser empregada, nega-
se (por antigos prejuizos, inevitaveis entre um povo, onde
infelizmente 11a necessidàde de escravaria) a servil' a quem
lhe pague, pela repugnancia que ainda tem de exercer
misteres, nos quaes até ha bem poucos annos excl1,1sivamente
se empregavam escravos. Este'mal, filho das circunstancias
do páiz, tem di~inuido muito, depois que felizmente to
mou as redeas do Governo d'esta Provincia o Exm. Sr. Barfío
da Boa-Vista. Prohioindo S. Ex. que nas differcntes obras pu
blicas com que tem embellezado e enrequecido a C:;tpital, e
facilit!ldo o transito do centro da Provincia se empreguem es
cravos, seja sob que pretexto, ou denominação fór, e ao mes
mo tempo augmentando alguma cousa os jornaes dos traba
lhadores, viQ-se em Pernambuco, sómente em consequen
cia d'esta sabia medida, concorrerem homens livres, e empe- .
nharem-se com grande instal1cia, a fim de serem empr~ga

dos como Serventes das obras, serviço até eI)UlO some[l~e fei
to por escravos. Estes homens assim despreoccupados, sa
hindo da inercia em que viviam, tornaram-se cidadão
uteis, e ao mesmo tempo deram braços iI agriclutura, por
quanto os escravos a quem substituiram, necessariamente
tem tomado e te destino; nfío <,stá portanto talvez mui 100-
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E:'{PORTAÇAÕ, 11IIPORTAÇA,Õ, RE~DA' I>(jBLICAS)

DESPEZA.

ge o dia, 110 ({ualllas Cidades, e Yilla. mai's notaveis yenha a
iiC)' desnecessal'io o sel'yi~o escrayo.

Anno de 18!~2 a 1843.Anno ele 1838 a 1839.

C~.·s de' Assucar 1~73~ 1,585,139 24,643

t
'2,164,594

Felx~s ~,84:. al'l'obas 1,591 arrobas
BarrICas . 77,532 e 9 arra~ 68,283. 97 ,~
Saccos . 22,370 . 90,200 \ e ~ . aI
Caras, e latas. 'lO3 , tels. 230' rateIs.

Em os outros generos d export.aç.ão houve alguma diffel'en
ça nos dons ultimos annos mencionado~, mas como esses gc
lICI'OS nfío silo dos que se podem chamar-- a grande (/{/1'irll/fu-

A exportação de Pernambuco ainda não he igual á im
portação, isto be, o valol' dos generos que exportamos não
paga o d'aquelles que importamos,. e por isso necessariamen
te pagamos aos impOI'tadores em moéda uma grande som
ma: a do anno financeiro de 18"42 a 1843 montou a 474:3841315
réi cm ouro, e prata, Esta differença d!i exportação á im
portação, tem ~iversas causas, cuja remoçã.o pela maior
parte' não está em verdade ao alcance das providencias hu
manas. Uma d'essas causas, e a mais notavel, 11a sido o mó
fo, ou o inseto' quasi imperceptivel, que cobrindo os algo
uoeiros, tCQl tornado improductivas grandes lavras de algo
dão. D'est.e genero, que no anno financeiro de 1838 a 1839,
expOltou Pernambuco 256,474 arrobas, e 25 arrateis em
50,109 saccas, como referi na primeira edição d'este Ensaio;
no anno que acaba de passaI' export.ou apenas 160,139 arrobas,
e 13 al'rateis em 20,967 saccas : 20,142 saccas de menos! l\Ias si
no algod§'o houve de 1839 a 1842 este notavel decrescimeuto,
não, a.conteceu o mesmo' no assucar, e pelo contrario este
genero, si metermos em linha de conta a diminuição de
braços com que nos tem mimosiado a avareza (por antono
mazia philantropia) lngleza, teve um nOlavel ::Iugm'ento ,
como se observa, combinando-se a exportação dos dous men
cionados annos financeiros,
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t"a de Penuvmbftco -, pl'eseindo de combinar a alteraçao que 80f

freramna sua producçfio, mencionando simplesmente quan
to d cada um se exportou no referido anno financeiro de
18~2,aI18.t:3, Exportou pois Pernambuco n'esse'anno , 'alem
tlo algodão,. e assucar que 'mencionei o seguinte -- Agoa
a>pdente 129,382 canadas em 815 pipas, 22 quartoIlas, 98 bar
riz, e 275 garI'afões; 397 alqueires de Arroz, 12-2,160 couros
salgados, 89,260 chifres, 96 arrobas, e 26 afl'ateis de cafe,
20,~00charutos, 10,20~ arrateis de doce, 5,371 J/2 alqueires de
farinha de mandioca, 113-arrobas, e 18 arrateis de tabaco;
259 Tóros, e1,181 t&boas de madeira de construcção, 9,057 ca
nadas de Mel, 3,035,1/2 Quintaes de pau Brazil, 12,976 ~eÍ1es,

28,513 meios de soIla, e vàquetas, 64 1/2 qu\ntaes de Tata
j~ba, e tambem em' obras velhas ouro 22 onças, e pra
f~2,873 7/8 ditas, assi!I!: 'como 9,547 arrateis de cobre ve
l,ho e outros generos m.iudos: Valor' de toda a exportação
6,138;~89J'852 re~s. '

À importação de Pernambuco consta de muitissimos e
diversos generos, que seria prolixidade mencionar, li mi
tar-J11Ie-bei'por tanto a dizer que;< segundo as avaqações da
Alfanaega, impbrtbu esta 'provi~cia no citado anno fi
panceirb de 1"842 a 181j:3 em obras de ouro, prata, ferro, &c.
f'<c.,. erJ;l cobre e ou tros metaes" em f~zendas de seda, ·1 i
nho, e il1gpdão, em viveres, &c" &c, v91u,m~s, cujo contheu
.do Coi avaliado em 7,320:826/205 reis: a saber importou Per
nambuco---,

, '

Da Grãa Bretanha
Da França. . .
Das Cidades Anseaticas
De Jlo~tugal : . o:".:. • _ r
Da'Wespanha. "~'. I JJ.

Dos Pilizes-Baixos . .
Da Itália . . • • .
D& Su.e.cia. . . . . .
nos Dominios Austriacos :
Dos Estados unidos.
Do Rio na Prata, . .
Dos Portos do Imperio.

Tolal

3:651 :926/532
824:982/551/.
304:858#483
71 f ;956/379
88:842j786
9:536#520

114:51.9j136
'6:2801590

114:520#096
753:446j950
223 :560/835
5'6:395#344

------"TT'
. 7:320:826§205
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Não alcancei os balanços da receita e despeza d'esse an
no financeiro, mas sim o ,do immediatamente anterior; po
]'ém, segundo estou informado, posso afiançar que a. dilfe
rença de cifras, 'que ha entre um e outro, he mui pequena, e
que por tanto quer apresente um, quer aprtlsente outro dou
uma cO!Ilp]eta idéa da receita e despeza da Provincia , relati
va as rendas geraes.

RENDAS NACIONAES DO ANNO FINANCEIRO DE f841 A 184-2.

Alfandega • . .

Me;;a dp Consulado

Depositos. .. . .

. 1:272:400j745
61:696#992

386:7,031207
9:,410.f22!j.

109:6621473
26: 48Oj871
40:0361720

9iOff65"

5:04-5/462
2671000

394:410j936
48:904j867

165:846/468

I Renda alTecadada .
I Por arrecadar . .
f Renda arrecadada.
t Por arrecadar .

Me;;a de Rendas inter- , Renda arrecadada.
nas: ecollectorias. I Por arrecadar .

{
Renda arrecadada.Receita extraorclinaria. Por arrecadar .

I Renda ,arrecadada.
Por afl'ecadar. .

I Renda arrecadada.Movimentos de fundos. , Por arrecadar

Saldo que ficou do anno precedente .

Sornma da renda arrecadada
'Dita da dita por arrecadar

.2:374:10&j011
147:730j608

,Somma total do rendimento Nacional. .2:52j:836/619
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d j ' .' I Pagou-se .
Movimentos e Ululos . ~ Resta pagar .

So~ma da despeú' paga . .
Dita da que resta pagar. . .

· 505:155/313
· 107:386/439

· 1863:530/085
.' 294:0091227

Somma total da despeza , . 2157:539/312
Aqui falta mencionar o debito do anno precedente, que

passou para este na importancia de . 510:575/926

RECEITA PROVINCIAL, SEG~DO {) BALANÇO DO EXERCICIO
DO ANNO FINANCEIRO DE 1841 A 1842.

llellda arrccadáda pela.Meza do ·C.onsulado .
DiLa pela Administração das Obras Publicas .
Dita pela Meza das Rendas Internas Provinciaes
Dita pela Collectoria do Municipio d'Olinda
Idem . , . de Iguarassú
Idem . . de Goianna .
Idem . do Cabo . .
Idem . de Páo-d'Alho
Idem . de Nazaretb
Idem . do Limoeir.o. •
Idem . de S. Antão .
Idem . de Serinhaem
Idem . do Rio-Formoso.
'Idem . do Brejo . .
Idem . de Simbres . .
Idem . de Garanhuns .
Pela Agencia do tabaco, e charu tos do consumo
Pelo Juizo dos Feitos da Fazenda. . .
Pela Thesouraria das R.endas Provinciaes . '.
Idem por arrematações . . . . . . . .
Idem por movimentos de fundos, e outras ar-

recadaçües. . . . . . . . . . ,

138:238j806
8/000

144:779#755
6:794/491

330/449
2:191/199

207j'780
1:9471700
1:144-1673

396/659
76716f4
127/500
4401610
343/000
1471500

42/500
9:3911037

17:623/024
149:0331454
142:595/336

67:9401966

Total

-

Somma da Receita Provincial arrecadada 684:4921053
Receita que falta arrecadar 36:943/570

I
----------------

721 :435/623
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DESPEZA PROVINCIÂ.L NO ANNO. FINA.NCEIRO lJE 1841 A 1842.

Pagou-se do anno sóbredito . . 610:0761579
Pagou-se de dividas dos annos anteriores 27:222ff851
.Despendeu-se com movimento de fundos' .47:1921623

.
GOVERNO, FORÇA ARMADA, ADMINISTRAÇAÔ DA JUSTIÇA mVIL E

ECCLESIASTICA, FAZENDA PUBLICA •.

Pernambuco possue uma Assembléa Legislativa, compos
ta de 36 Membros, cujos Decretos, para terem força de lei,
sãQ sanccionados pelo Presidente da Provincia, o qual he
nomeado pelo Imperador, governa toda a Provincia, goz;l das
honras que os. antilgos' Capitães Generaes gozavam, e tem,
segundo a Lei, attribuições muito mais amplas d,o que elles
tinbam. Um Commandante das Armas ( çuja Patente be
sempre pelo menos a de Omcial Superior do Exercito) su
bordinado ao Presidente, e tambem n.omeado pelo Impera
dor, tem. a livre admiI),istração da FQrça armf}.da, na part~ açl
ministrativa, e disciplinar dos' Corpos !lo .Ex~rcito que se
acham na Provincia. A jurisdicção Ecclesiastiqa porém tem
maior extensão do qlie,d1 da.s Authoridades civiz! e militares~

exoepto a Relação porque o Bjs,pad,Q de Pernam];lUco compre
benda as Provincias das ~lagoas, Parahyba, Rio Grande
do Norte, e Ceará. Os Bispos, d~sde a erecção do Bis)lado,
sempre residiram, á '!Daior parte do annQ., em a Cidade OlinT
da; mas o Exm.; Sr. D. João da Purificação Marques ,Perdi
gão, reconhecendo que a sua residencia n'aquella Cidade tor
na-se mui incommoda para a maior parte dqs que tem de
pendencias perante S. Exc., fixou a sua residencia na Cida
de do Reci fe no Palacio da Soledade, collocado na Freguezia
da Boa-Vista.

Somma .
Resta por pagar

Somma da despeza .
~~.e&e~!'!?~-_

Recei ta Provincial arrecadada, e não arrecadada
Despeza paga, e não paga . .

Deficit .

684-:4921053
57:7741039

742:2661092

721 :4351623
742:266/092

20:8301469



AGuàflda Nacional de Pennambuco, que consta de 25,085
praças, inelusive 2,531 reservas, ou homens que tem mai~ de
50 annas d'eidade, ou'que por acbacados S0 poliem n.J..Ze~ ser
'viços moderados:, estarorganisada em 3 Commandos Supe
r10res,. e em 1'6 'legiõ>es; das quaes, 6 compoem os Çomman
dos Superiores, e 1G são independentes, contendo todas es
tas legiõ'es 14 eSquadrQes de cavallaria, e 41 Batalh'ões de ca
çadores e m'ais um meio Batalhão e uma companhia avulsa .
.Além .destes· C,OIlPOS estão igualmente 'organisados 2 Bata
-lh6.es de,Caçadores e 1 Esquadrão de Cavallaria, que. não fa-
-zem parte de «ommando. SuperJor, ou de Legião, como me-
Qhor tudo adiante se verá, a proporç,ã0 que eu rór tratando
dós diversos'Municípios da Provin.cia.

A administração Judiciaria, está incumbida á Relação,
aos Juizes'Ecc~siasti()oS'~ a Magistrados que administram Jus
-tiça em toda·a, Provincia, e a outros que tem jurisdicção 10
'CM, mais1 ,ou ,:rnenos;qiL-atada.

-4 Rêlação,...ioomposta de quatorze Desembargadores, in~

olusive o Presi,dea:te) conbece, por meio de recurso, de todas
as causas crimes ~ civeis, que se submettem á sua decisão, e
he q TribuQ.al privativo para os crimes d~ responsabilidade
de diversqs.,Empregados Publicos, e o Vigario Geral, assim

I t

corno o J;>rqv.jsp,rl'.1 ~ue cpnhe~em, dqs n.egocios E,cc1esiasticos,
são Autlwxidade!5, cuja NrisqlCÇão compI:eheI}.de não.só toda
a Provincia, como todo o Bispado. O Chefe de Policia, que
he Authoridade criminal, e o Juiz dos Feitos da Fazenda,
que toma conhecimento das causas, em que a Fazenda Nacio
nal tem interesse, são Authoridades que tem iurisdicçãô em
toda' a Provincia, I1á forma das Leis respecti vaso Os Juizes
'de Direi o, que ptesi(lem ao Tribunal dos Jurados, que são os
Juizes privativos dos Empregados Publicos, não privi li
'giados, e que na's correições tem em certos casos jurisdicção
civil; os Juizes ~funicipaes que tem jurisdicção criminal e
civil, os Juizes de Orphãos, que conhecem de lníVentarios, e
das acções que deHes nascem; e os Delegados, e Subdele
gados de Policia, que preparam os processos criminaes, e
que julgam, com recurso, varios delictos policiaes, são Au
thoridades, cuáa jurisdicção se limita aos districtos que li.-_....
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-cáda uma estão designados. Além d'estes"Magislradas locaes,
11a em cada Freguezia, e em alguns Curatos, um Juiz de
Paz, que conhece definitivamente de todas as causas, cujo
maximo não excede a.1610oo rs., que, tem obrigação de con'"
ciliar as partes, antes 'de começarem suas demandas,. e que
preside aos actos preparatorios das eleições. 'Ra tambem em
cada Municipio uma Gamara electiva, a qual compete, além
de outras attribuições, o governo econotrlico do respecti voo
Termo. Os Juizes vitalicios do cível de primeira Instancia,
cujas funcções passaram, pela novissima Lei, para os Jui
zes Municipaes, continuam ainda no exercicio de seu Minis
terio em algumas Comarcas, entretanto que se lhes da outro
destino: na capital ainda restam dous. Alem de todos estes
Funccionarios ~a um grande nQmero de Inspectores de Quar
teirão, que são uma especie de Ollioiaes de Justiça ou Agen
tes de Policia O Tribunal dos Jurados, que tem a seu car
go julgar os criminosos, reune-se naS cabeças dos distric
tos, presidido pelo Juiz dc Direito Tespectivo. São preci
sos para formar casa 48 Jurados, mas estando reunidos 36
~óde o Tribunal começar os seus trabàlhos.

Á Cidade do Recife, que he cabeça de ·Comatcâ., compe
le, além das Aulhoridades, que tem jurisdicção mais ex
tensa, dous Juizes de Direito, tres Juiz~s MuI!icipaes, e um
,de Orphãos. Acada uma das ou~ras Comarcas compete um
Juiz de Direito.

Nas cabeças de Comarca reune-se o Conselho de Jurados,
mas os Municipios de Olinda, Iguarassú, Serinhaem, e Pes
queira, (Simbres) não obstante não serem cabeças pe Comar
ca tem todavia cada um seu Conselho, que he presidido pelo
respectivo Juiz de Direito.

Em cada um Municipio ba um Juiz Municipal, e de 01'
phãos, excepto porém no l\lunicipio de Iguarassú que per
tence a jurisdicção do Juiz ,Municipal e de Orphtíos de Olin
da; no de Serinhaem, que pertence ao do Rio Formoso; e no
de Pesqueira que pertence ao do Brcjo.

Cada termo tem um Delegado de Policia, e cada Fregue
zia um Subdelegado. A experiencia poróm tem móstrado a
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necessidade de súbdividir as Subdelegaturas, e com eífeito,
algumas já tem sido subdivididas.

A fazenda acional he lJscalisada, e despendida por uma
Thesouraria, cujo Inspector, nomeado pelo Imperador, deli
bera por si, e nos casos de mais ponderação,. em junta com o
Procurádor'Fiscal, e o Contador. A A:lfandega, e outras Es
tações, assi m como ditferentes collectol'es derramados por to
da a Provincia, são os Exactores que arreéadam os fundos
Publicas Nacionaes.

Outra Thesouraria,.~gl1alem honras e attribuições á pri
meira, mas cujo Inspector he nomeado pelo Presidente da
I

Provincia, fiscalisa, e despende as rendas Provinciaes; assim
como outms 'Estações, e outros collectores, independentes
dos primeiros, são os Exactol'es dos fundos Publicas da Pro-
vincia. .

RESUlm HYDROGRAPHJCO.

'Pernambuco, que tão rapidamente augmentou, e me
1horou em todos os ramos administrativos, depois que o
Brazil se proclamou independente, nada, com a nova ordem
de cousas, tem adiantádo a respeito dos seus portos e rios;
pelo contrario n'esta parte, parece que o desleixo do Gover
no Colonial lhe tocou em legado.

Em outros tempos esta Provincia offerecia abrigo em di
versos pontos do seu litol'al á gmndes vazos; hoje porém
apenas conta, além do porto qa CapHal, uma só bahia propria
para ancoragem de navios de alto porte: a de Tamandaré.
Este mal, que no principio seria mui facil remover, de
manda hoje, para sIm remedio, despezas consideraveis, c
grandes esforços da parte dos que immediatamente ganbam
com a sua remoção, e talvez por isso dure ainda alguns an
nos; todavia lis.ongeio-me com a bem fundada esperança de
que; a proporção que os conhecimentos Hydraulicos se forem
generalisando, e que consequentemente todos reconheçam
a utilidade que resulta do maior numero de portos, e da na
vegação interior, nos esforçaremos para dar a alguns de nos
sos portos, e rios a capacidade que em outro tempo tiveram,
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e que igualmen-te à:proveitaremosl ~qu.elles, tlos qfuaes a lNatu.
reza não quiz que tirassemos vantagem, sem ~ SOlJÓOIJ'OJ d""--
Arte. ,j I • 1

'Páo Amarello, rtamar'àcá, Catuarpa, o Goianna, segun
do escreveram o Cosmographo Pimental, e o Barão. ,RC'lussin,
no seu Roteiro d0 Brasi'l, segundo alguns fragmentos his~olii

cos, eregistros que se tem conservado, e' mesm@ &eg,undt> o
t'ostemunhC? de pessoas que ainda vivem" fOfam ,em outro
tempo portos frequentados, por embarcações de muito maior
porte, do que actualmente pode'flilI a'dmitbin ! O porto de lta
mara'ea admitltio em 1702, navios de tIiezentas Toneladas, ~

o de G@iaria, ha bem pouoos anhos, deixou d.e .dar aln;igo a
grande-numero de Sumaeas, que en<hretinha,m ,um. ig'lf.l9 rtan
te commercio de cabotagem.

O cuidado sobre a nossa navegação intema, tem sido eo1
tudo semelhante ao do melhoramento dos portos: abandona
dos á Natureza, sem o menor socoorro d':Arte, os rios de Per
nambuco, obstruidos todos os annos pelas enchentes, cada
dia vão o(ferecendo maiores defficuldades na sua 'navegação ....

A Arte ainda até hoje não empregou os seus esforços
para remediar este mal, dando aos rios mais caudalosos (prin
cipalmen.te ao Ca)libaribe) lei,tos perman'entes, e sufMiente
mente profundos, para serem navegadoS; e construindo no
Alyeo dos mais pobres, canaes que, por meio da 'continua
repreza de suas agoas, ou pela addicção de algü.mas naScen
tes vezinhas, se tornem navegavei's. Mai'avilha ao leitor A
mericano o quadro comp~rativo'Quê faz Mt. de Chevalier d0Si

Estados Unidos de 1790, COql os de 1839, tudo devido li facil,
e co.mmoda communicação, que 'ao commercio orreTecem
suas optimas estl'adas, e muitos cariaes que lem aberto!

Desenganemos-nos, nós os Pernambúcanos,. que em
quanto não tivermos ao menos boas "estradas, mui pouco 1110

~eremos augmentar, principalmçnte nas povoações, e 'fabri
cas do interior. Cumpre pois que os proprretaT10s, e ho
mens a~astadós, dando uma prova patente de seu patriotis
mo, se juntem cm Companhias, para aberturas de canaes,
e estradas, (ao menos p'ara concluir as que ó Rxm, Sr. Fran- J
cisco de Paula Cavalcanti d'Albuquerque, Baruo deSuassuna,
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omeçou) aproveitando Q patl'iotica Administração do Exm.
r. Barão da Boa-Vista, que em menos de 5 annos., tem feito

mais Obras Publicas em Pernambuco, do que todos os seus
antecessores, desde que o Brasil se declarou independente.

O melhoramento do porto do Recife, assim como occupou
os desvelos do mesmo Exm. Sr. Barã.o de S.uassuna no pouco
tempo, que habilmente governou esta Provincia, tem sido igu
almente um dos objectos em que muito se tem .occupado o
Exm. Sr. Barão da Boa-Vista. Sua Ex., apezar denão ter a sua
disposição os fundos que são necessarios para a obra que de
manda esse melhoramento, não tem todavia deixado de fazer
tudo quanto as circunstancias pecuniarias lhe tem permitL4du:
um caes no lado de S. Antonio, que reune á sua notoria utili
dade a agradavel perspectiva de um beUo passeio> cu
jas arvorc;ls que o bOI'dam, logo que toquem o ~eu termo de
crescimento hão-de tornai-o o mais aprazivel recreio d'esta
Cidade; o emprego da barca de escavaçJo, e emfim as provi
dencias, e oautelas tomadas nos a~oram~ntos dos terrenos
de Marinha, si ndo tem levado o porto da nossa Capital ao
estado que se deseja, ao menos o hão melhorado muito.

Este po rto defendido pelas Fortalezas do Brun (~)_

e Buraco, abrigado pelo Recife que lhe emprestou o no
me, e alumiado por um llrilhante farol, o melhor do Bra
sil , orrerece em qualquer hora de maré cheia ás embarca
ções, que demandam até 1~ pés d'agua , e nas grandes maré!!
de Lua, as que demandam até 14, entrada franca, e ancora
(louro commodo. Este ancoradoW'o tem a figura d~ um Po
ligno irregular, e contém pouco mais ou menos 6,900 palmos
de extensuo (de Fóra de Portas a ponte do 'Recife ) e 930 de lar
o; (da praia ao recife, ou lanço de penedia, que abriga o

porto) mas em toda esta largura, só 700 palmos, pouco mais
ou menos, olferecem fundo s ufficiente ás embarcações, como
adiante direi.

O porto de Pernambuco tem duas barras: a que está pr-o-

(.) AFortalezado TImn foi fundada pelos Hollandezes em 25
de Junho de 1631. O nome lhe foi pT/'stado pela mulher do Gene
.l~l RoHandezTbeQdafO Bã.ndnal' Demburg, que se cllamava Brun.
Vld. COl'og. Bral.

b
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xima ao Pi cão, pela qual passam navios que demandam menos
llgoa, e a outra milis profunda, algumas braças ao N. por on
de navegam as embarcações maiores. Esta barra tem em
'preamar 43 palmos, e em baixa-mar 32, e dentro, onde O'

navios surgem em um lagamar chamado Poço, tem na prea
mar junto ao recife4 1/2 braças, e embaixa-mar 3 l/?: to
do o fundo de areja branca.

A barra do Picão linha em 1820, vinte e dous palmos em
preamar d'agoas vivas, e 12 na baixa-mar; hoje porém esse
fundo esta alguma cousa augmentado, pois que na baixa
mar tem 14 palmos, e 24 na preamar. Não acontece porém
o mesmo á respeito da largura do ancoradoul'O; pelo contra
rio ella tem decrescido muito. O desleixo dos Governos
transactos, que com repl'ehensivel indilferen~a deixaram
que se fizessem atterros a borda d'goa, que se construíssem
caes, enterrassem estacadas, &c., &c., tudo delineado pelo
capricho, e fantazia dos diversos possuidores; e d'ouLro lado
a nenhuma Policia do porto, dando lu'gar a que ~ste sirva dtt
deposito dos lastros dos navios, do lixo da Cidade, e até de
sepultura á ossada (permilta-se-me o termo) de quantos bar
'cos velhos tem sido condemnados; diminuio na largura do
nosso porto de 150 a 200 palmos, de maneira que hoje nITo
passa de um estreito carreiro, no qual os navios, que deman
dam o ancoradouro, não podem bordejar. Aquellas obras,
e estes entulhos, estreitando o leito; fizera m com queas agoasJ

por uma lei invariavel de Hydrostatica, pl'OCUl'assem sew
·nivel natural, profundando junto ao recife o antigo Alveo.
Del. braças ao S. da barra do Picão está edificado o farol, qu~
lI.cima mencionei, e que serve de guia aos navegantes, qUlt

demandam o pOI'lO; obra construida em 1819, sob a direcção
do Capitão de Mar e Guerra João Felix Pereira de Campos,
governando esta Provincia o Capitão General Luiz do Rego
.BaITeto. OFarol avista-se na distancia de oito legoas. '

Do Poço para cima, defronte do principio da Cidade (Fo
ra de port.as) ha um banco de areia, que as enchente mudam
lateralmente, ora para junto do recif@, ora affastando-o UIJI.

pouco d' lIe; mas os navios com maré cheia pa sam por cima.
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Um quarto de legoa ao mar, pouco mais ou menos, lu
um banco; denominado Baixo do inl)lez, em frente d,a barra
do PicíIo, que na preamar o{I'erece 12 palmos d'agoa: tem
csfalques no fundo, que he de SaI~o vermelho, c no qual tem
tocado alguns navios, e botado o leme fora. Ao S. E. d'este
banco, ha fundo de seis a oito braças limpas, onde ferram
os navios de' franquia, e os que, por seu pontal, não podem
demandar a barra, sem alliviarem parte da carga. Este an
eouradouro denomina-se -Lameirão-, hc mui desabrigado,
durante os ventos do Quadrante. de S. E., e ahí som'em 08

Ilavios muito, pela /?rande vaga que 1)a. _

Cabe agot'a dar. neste lugar uma breve, e successiva no
ticia dos portos do nosso litoral, para que o leitor mais
facilmente conheça, quando fór lendo as ~Ie1norias Historiacai,
..as distancias, c os lugares em que os factos acoQteceram.

, Uma legoa ao N. 4.' de N. O. da Cidade d'Olinda desagoll
o 1'10 Tapado, e d'ahi outra legoalo rio Doce, onde não entram
senão jangadas. A' outra legoa de distan'Cia; na Latitude
de 7: , e 55', cLongitude de37~, e 11' fica a barra de Páo-Ama
)'ello, que antigamente dava abrigo a navios de igual lotaça:o,
l'l uos que actualmente procuram o Mosqu~iro, mas cujo sur
gidouro esta hoje reduzido a um canal entre () recife, e li.

terra, muito inferior ao que ja foi. Duas legoas ao N. de
Pdo·Arlla1·etlo esta o rio Maria Fa.r·inha, na Lat. de 7', e 47',
e 'na Long. de 37', e tO', e outra legoa mais adiante, a barra
principal da Ilha de namaraca, que, como disse, ja admittio
navios de 300 Toneladas,. sendo todavia necessario vento
feito, porque o canal, (que em baixa-mar tinha a largura
de 12 bra'Ças) por estreito, não perm i ttia bordejar: as agoas
nos pleni1un"io elevam-se alli '1.2 palmos, e hoj o rio na SUll

maiOt:largura, não ex.cede a um liro de Mosqu te. Tres le
goas mais para o N. esta a outra barra da ilha ue lta'Jna,.a..~'"

chamada Barra da Catttama, na Lal. d 7', e 39', e na Lon .
de 37°, e H', com 20 palmos de runrlona preamar dasmar'J
vivas, cnm baixa-fRar 14;.masa p drás, cyarios ca hopos
que alli ha, p"ivam toda /I ll11vnga aO. 11m csleit;o, qu.1 'T

lH:,ia 1\ ilha, t'ormi( e 't.a. UllfiS hal'l'áS.
;1
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QUlltro legou ao N. 1/2 N. O. de Itaramll.cá úcaa b3JTa

do rio Capibaribe-Merim, ou Goianc, na LaL de 7°, e 31', e
na Long. de 37°, e 8', entre duas pontas chamadas; a do S.
Das Pedms,'e a do N. Dos Coquei1"os: Hoje por este rio apenas
podem subir oanoas de 20 a 30 ToneIladas. Duas legoas e
1/

3
ao N. da barra do Capibaribe-Merim fica o porto dos Fmn

cezes conhecido taI;l1bem pelo de Pitimbú, o qual antigamente
teve surgidouro capaz para 12 náos j mas hoje apenas dá
abrigo a embarcações de pequeno lote, tendo o seu fundo,
além disso, tornado-se pessimo.

Agora tratarei dos portos, que estão á direita d'Olinda,
começando do S. para o N., e por um dos da Provincia das
Alagoas, porque algumas vezes nas 1I1e1n01'ias o mencionarei.
O porto denominado Ba1Ta-Gmnde, está collocado qu~ro

legoas ao N. E. de Porto Calvo· na Lat. de 9°, e 3', e na Long.
de 37°, e 32'. Aquella ~ui boa enseada he, como toda a costa
de Pernambuco, guarnecida de recifes, por entre' os quaes
se enlra, por uma' fenda para o seu optimo ancoradouro,
que tem 3 a 3 1/2 braças de fundo. Tres legoas para o N_está
o riacho Pimcinunga na Lal. de 9°, 11', e 30", que divide
Pernambuco das Alagoas, e uma legoa (dentro da qual estão
as Flequenas barras; das I1hetas, em 90

, e 3', e d.e Mambucaba
em 9°, 1', e 30") aquem d'esse riacho está o porto dos Abreos,
na foz do rio Una, na Lal. de 80

, e 51', e na Long. de 370
• e

25'. Duas legoas ao N. dos Abreos, e sete ao N. E. da Barm
Grande na Lal. de 80

, e 43', c na Long. de 37°, e 24', está a
mais bella enseada, que tem toda a Provincia, capaz de
admittir no seu ancoradouro uma grande Arrpada; falio da
enseada- de Tamanda?'é, cujo surgidouro lnada deixa a desejar

, ao navegànte: o seu fundo he limpo; ná barra tem 6 a 7 bra
ç{l.S, e dentro 4 a 5 1/ 2 , Duas legoas ao N. de l'amandaré, est~
a barra de Rio-F01'moso na Lal. de 80

, e -40', ~ na Long. de
37°, e 22', onde não entram senão pequenos barcos; e a ou
tra~ duas legoas está na Lal. de 8°, e 39', e na Long. de 37°,
~2" e 50", e ao N. da foz do Rio-Formoso, a enseada do Ga
mclla, cuja barra he por entre os recifes, pela face' do S. da
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ilha de S. AleÍlxo. ( -l' ) Pouco mais ao N. ijstá na Lat. de 8°
j

e 35', e na Long. de 37°, e 22', a foz do rio Serinltaem, por onde
Só entram barcaças, e mais aquem alguma cousa, na Lat. de
8°, e 33,' e na Lgng. de 37°, e 19', a ponta de Maracaltipe, quehe
porto de jangadas. Tres legoas ao N. do GameUa, na Lat. de So,
e29', e na Long. de37°,e 20', está Porto de GQUinltas, que não lie
mais do que uma pequena enseada (formada pelo recife) com
duas braças de fundo limpo. Uma legoa ao N. de Porto de
Galtinltas desembóca O rio lpojuca, na lat. de 80, e 23', e na
Long. de 37°, e 19', e a quatro legoas d'este está na Lat. de 811 ,

20', e 40", e na longo de 37°, e 16', o Cabo de S. Ago.~tinltO,

tendo do lado do S. a Fortaleza de Naza1'etlt, que protege a
pequena barra, que ahi ha, onde hoje apenas enlram peque
nos barcos, e jangadas; e do lado do N. a enseada de Gaibú,
na qual podem fundear navios grandes, até perto de lerra ,
na distancia deum ti·ro de Mosquete. Tres Jegoas ao N. do
Cabo, na lato de 8°. e 2t', está a Barra llas Jangadas, na foz
dos rios Jaboatão, e llirapama, os quaes, confundindo-se
ahi , formam essa barra, por on'de entram sómenle canoas, e
jangadas, ecom muito risco; e finalmente uma legoa ao N.
(Peste porto, e tr'es legoas, e· meia longe do 'porto da Cidade
do Hecife, está, na Lat. de 80

, e 16', o porto das Candeias,

por onde apenas entrf\m jangadas. Tambem entre o porto
do Recife, e o das Candeias, ha outra pequena bana, deno
minada Ba7'7'cta, defendida pelo fogo da fortaleza das Cinco
Pontas.

Eis em resumo a noticia cit'cunstanciada dos porlos da
Provincia, que me pareceu necessaria ao leitor das Memorias.

C LIMA
Alguns viajantes e escriptores tem dito que o clima do

Brasil he mui analogo ao da GuienaFranceza, nova Hespanha,
ou ao uas Anlilhas; mas esta opinião carece de apoio,

(''') );: pagina 7 da primeira edição d'este Ensaio eu disse, que
a illia de S. Alei'\o recebera este nome de Arncl'ico. Vespucio em
1501 ; mas agora examinando minuciosamente esse ponto, vi que
llle engane.i : o que porem se sabe cQm certeza, pelo Diario de Pe~

ff" Lopes, be_que c\la em 1530 já linha esse nome. Esta a ilha na
Litt..de 80. e 36'; e na Long. de 37°, e 21'.
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por quanto s~p.qo mui va&to o IIT1~,eriQ Brasileiro, est\,\ndencto~

se uesde aEquino~iªl até além !lo Tl'opieo ç),e Capl'ieonwo,
dey~ gQz~r d~ djlfenmtes plim~&. Em todo' este imlTIenso
territol'iC>l b~rn PO\lGQs pJlj:)llomeno_s serão !J,ql)elles qu\,\ igu~l

mente !;ie ob,stlrvem t\!D tod\l sua ext~nsão: o qll;e v. g. he certo
cm uma PrqvinGia, não he certamente em putr::,. Em Mi(l~s" paI'
exemplo, $. Baulo, Rio Grande do Sul fa~ quasi tanto frio,
como nos P9iz\,\S mer~djona~s da Epfopa, e talvez mais 40
que err por~ugf\l, pu. n~ Ita~ia; entret~nto que na B(lhia, em
Pernambuco, e n,as ol,Itras Prov~ncia,s proxirpa ao Equadol'
ia mais se e~perimenté! uQ'l frio igu~l, 9,u para falIar exa,c~a

mente nunca, ha frio, principalmente no litoral, e nas suas
pl'Oximiàade~. l'{ato Grosso, que está ao Oeste, e no centro da
America Meridional, ç<;>mpreheQdçndo um terreno considera",
vcl, quasi todo, cercado de altas montanhas, goza necess~ria

mente de um clima mui differente d1).& outras Provincias Bra
sileiras; e até aqui mesmo eTT,! Pernambuco he tão diverso o
clima do lHoral, e da p~rte da Provincia chamada M'ata" do ~a

outra parte, denominada Ser ,ã,q, qQe só os phenomenos que
aqui observamos sUo ba~tantes para provar, que não he exacta
a opinião d'esses cscri.ptores" e v.iajantes, ainda rpesmo d'a
quelles, como l\Ialte-Brun, que sem cntl·~Fem. ~rn gI'3ndes
explicaçõesJ dizem qUE} essa a~alogi~ do olima, dp Brasil com

da GuiJ:}na, ou das Antilhas só se dá l)as Provincias mais
equatol'iaes. Deixemos poném as opiniões d'es.s.es viajan
tes, para descreveI' aquillo que todos os annos observar;Dos.

Em Pernambuco (no ljtoral, e no territoriQchamado ~rata)

.'0 Inverno comeÇa, nos aunosr,egulares"no fim deFe\l~reiro, ou
principio de Março e termina em Agosto: durante estes

. mezes, principalmente des.de A.bril até Jnlho, chove ~pun

dantemente, sendo raro o dia, no qual a tena não he l~anlla

da; em Maio porem ha uma interrupção de quinz,e a yjn~

dias, nos quaes não chove, ou chove muiipouco; interrupçiío
esta denominada veranico de Maio. Desde Ag.osto até Dezembro
alguns ligeiros aguaceiros., aos q~aes; o puvo denomina·
dzuvas de caj~" regam a terra, e esse he justamente o tem~

po que 'e póde chamar - o gstio de Pernambuco. Em o nm
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'd'e -Dezembro, ou no principiq de Janeiro ordinariamente cho.:.
vecom abundancia, e então a atmosphera apresentando-se car
rega.da, algumas vezes desabrocha estrepitosas trovoadas, que
todavia raramente chegam a durar 24- horas. Infelizmente
porem estas chuvas, chamadas pelo vulgo-primeiras agoas
nem sempre vem fertilizar nosso paiz; pelo contrario em
alguns annos ellas tardam, e n'este caso subindo o calor
consideravelmente .cresta as plantas, e amortece a vegetd
ção; mas si a tardança d'estas chuvas prolonga-se a -ponte
de não chuver nos mezes do Inverno; então declaran
do-se a secca morre a maior parte das plantas, que
regadas apenas pelo orvalho da noite, não podem re
sisti.r á entensidade abrasadora dos I:aios do sol; toda
via os habitantes de ?ernamb~co, ainda no meio da mais,
abrasadora secca, na a,bsoluta ausencia das chuvas, jámais
soffrem oque seexperimenta em outros paizes : a doce esalutar
(como lhe chama Pisan) viração do Levante .neutralisando o ca~.

lar, e ardencia do sol, faz com que mui pouco .sensivel seja,
ainda no seu mais elevado gráo. M. Koster, tratando a res
peito da nossa Capital, e da Cidade de Olinda, assim se expri
me: -:Sob os mias do iol, ainda quando está no seú zenitlt, he oca
lar tlio pouco sensivel, que aquellt! que se aclLa exposto á sua irifluen

'cia de alguma sorte se esquece de que umasombra lheproporciona1'ia
completafrescura. O clima pois de Pernambuco no litoral e Mata
he quente e humidissimo pel<YInverno, mui quente e humido
no Verão; e são estas as unicas duas Estações, que aqui pro
priamente se conhecem. No Inverno cresce a humidade, e o
calor diminue, e no Verão experimenta-se o phenomeno
contrario; com tudo o orvalho que cabe durante a noite, e o
terral (vento do Oeste) que afugenta a viraçUo, faz sentir pela
!Uadrugada uJl1 frio cQnsolador, que, convidando a uma co
bertura menos ligeira do que aquella que até a essa hora
se pode usar, faz conciliar somno restaurador:

As repentinas mudanças de temperatura, tão fl'equentes
em outros climas, são raras em Pernambuco, principalmente
no tempo de calor, no qual se goza dos mais bellos dias. No
Inverno porem estes são menos brilhantes, e'alguns se pas-
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saOl, IiOS quaes a atmosphera c~rJ'egada lltrO deixa ver o ~I";

todavia nunca a serraçllo ha Wo espêssa que decorra todo
um dia, sem que ieja possivel destirrguir perfeitamente a posi
ção em que est.á o Sol. Aqui as mudanças de temperatura se
ollservam.J como ex~ctamente as descreve o citado M. Koster.
Na 'estaçtlo pluvictl, diz elIe, (tlgu'lJ:s minutos antes de cahir a
eltuv(/" as n1wens descem muito, e tomam-se mui negras; e m1tí
densas; então suspendendo-se por algum tempo a or.isa do mar,

sente-se 1tma especie de calmcwÍlt, qlte lte o signal certo de bOr
rasca, e á q1tal ordina1'Ütmeute sempre pre~ede grande calor.

A temperatura do nOSSO clima, a quantidade ~'agoa que
eahe no noss.o paiz, o gráo decalor; humidade, &c. nunca.
tinham sido calculados,. e nem me consta que ant.es dos 81'S.

Doutores João Loudon, (~) e J. J. de M, Sarmento houvesse
alguem, que se encarregasse d,e fazer observações meteoro
logicas; estes dous senhores porém levados unicamente pelo

'amor da scienci.a, d.e,x:arn-se a este trapa,lho, e pub}j.earam o
seu resultado I,los A,n,naes da Medecina Pernambucana, perio
dico scientifico d,a sociedade d,e MedecÍ);la, e do qual he
Redactor em, Chefe o nosso ha,bil e estimavel Patricio o Sr.
Dr.. Simplicio Antonio ~lavign.ier, cuja, tl;lese, escripta n ,llngoa
Franceza em 1829, consulteialguma,svezes na·parte Description
géographique para corrigir, e accrescenta,r o presente Ensaio
Topographico. Já que te,mos pois algum trabalho sobre um
tão importante objecto, julgo interessante copiar 40 n,_ 4,.
do referido periodico o ar.tigo do Sr. Dr. Sarment.o, em que
apresen.ta o resultado de seis mezes de observações, e <l'esta
sorte dou assim uma idéa men.os duvidosa da temperatufll
atmospherica do nOSSO pajz.

SEIS MEZES DE OBSERVAÇÕES METEOROLOGICAS EM PE~NA)[BUCO.

PELO SENHOR DR. J. J. DE M. SARlIIENTO.

« Se a utilidade das óbseRvações meteorologieas é re
«( conhecida por todas as pessoas que'tem alguma instrucção,
-- ------- -- - -

(") O Sr, Dr. I.oudon rjá não existe! Uma terrivel ellfermi
dade cortou,lhe a existencia; mas este honrado Ipglell, este
Medico habil, 'vivirá por muito tempo, na memoria d1aquelles,
<1Ue. cOJlh~ceram e aprec~an!Jn SUjiS estímaveis qualidades!
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« ainda que pouco familiarizadas com as sciencias cspevimen
« taes; se os Governos das Nações mais cultas dispendem
« avúltadas sommas na retribuição de observadores que as
« tomem exactamentc; quant;p maior não deve ser essa utili
« !lade nas terras distantes dos focos da civilisação, e sitUlt
« das em circumstancias climatericas muito differentes da
« quellas que se achão em outros pontos do globo, onde
« observão regularmente outros experimentadores? Movido
« por estas considerações emprehendi a laboriosa e abone
« cida emprez,a de tomar uma serie de observações cQrnple
« tas, e tão exactas, quanto possi vel fossp; o que me seria
« absolutamente impossivel, se não houvesse sido ajudado
l( com zelo e intelligencia pelo conservador dos instrumentos
« de chymica do Lycêo, o senhor Mano'el Gonçalves da Silva
« Queiroz. '

« Oiugar para esta~ observações foi a casa da minha resi
l( dencia, que na verdade se acha muito bem situada para tal
« objecto. Está effetivamente isolada de todos os lados, e ba
« tida desimpedidamente. por todos os ventos, não havend~
l( habitações de parte alguma em. uma extensão de mais ,de
(I cincoenta a cem metros. Escolhi nas lojas da casa uma Sa
« Ia, ond'e ahertas todas as portas e janeIlas penetra p vento
l( de todas as di,recções. Qs instrumentos fixados 'sobre uma
« mesa grande no centro da sala ficão tres metros acima da al
«( tura media das marés do nos~o porto, o que se deve tomar
« em particular attenção pelo que diz respeito ás observações.'
« barometrieas. Antes de principi ar as observações, nos ulti",;
« mos dias de Julho do anno passado, experimentei se o
« thermometro, de que tencionava servir-mc, daria as mes-
« mas indicações estaRão à sombra no !'!leu sitio, ou sobre a
«, mesa da sala com todas as jane1las abertas. Para isso com
(~ p.allei-o com outro thermometro ;'e notando que a diITere'Jwa
« era muito pouca, fiz observações simultaneas, e vi que!l
« differença era a mesma, ou o tl1ermometro estivese na sala, \
« ou no sitio á sombra.

(lOS instrumentos de que m~ servi merecem toga, a con
« fiança, não só porque todos elIes forão construidos pOI' al'li~-
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« tas illustres, e porqu6 o baromelro c o thcl'mometro com
« parado! com os meimos instrumentos do Observatorio d~
l( Paris só differiUo em.decimaes de mil1imetro tão pequenas,
I( que se podem desprezar, mas tambem porque comparados

• I

I( aqui com outros instrumentos não houve dilfcrença, que se
I( podes'se attribuir a desarranjo na viagem.

« Tomadas estas precauções principiei no dia 1. o de Agos
{( to de 1842 todas observações ao mesmo tempo. Ás 5 e ás !1

I( horas damanhãa, ao meio dia, ás 3 horas da tarde, e ás 9 ho
« ras da noite tomava-se a temperatura, a pressão do ar, o gráo
( de humidade dado pelo hygrometro, a direcção do vento> o
Il estado do céo, quando -chovia de vinte em vinte quatro ho
M ras, a quantidade d'agua da chuva, e quando me era pos
I( sivel determinava· uma vez por dia o aoido carbonico
f( do ar.

« Estes primeirds seis mezes de observações principiarão
1(' no fim das chuvas do anno passàdo, e acabárão antes de
e principiarem as chuvas deste anno : e como a chuva consti-'
II tue rIuasi a unica differença das estações neste clima, os
l( termos medios J;leste espaço de tempo concorrem para deter
e minar os' termos medios annuaes; mas só com muitos anI. nos de boas observações se pod~ráõ detirminar exacta-
/( mente.

( A differença da temp'eratura entre as observações dàs
l( cinco e das nove horas da manhã não excede de dous gráos;
« e muitas xezes apenas chega a um grao centigrado. No mes
« mo dia: desde as cinco horas do maM até ás nove da noite,
« nunca as variações do thermometro 'chegáráõ a tres gráos
« centigrados,

(C Atempe ratura, de Agosto por diante, foi arrgmentando
li. progressivamente; porém a, proporcionalidade da' sua dis
l( tribuição ás mesmas horas continúa, como se vê na seguin
/( te lista dos termos medias mensacs da temperatura as ho
1C ras das observações.

I,
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.Â:gost<J
Setembro
Outubro
Nov,embro
])ezembro
JaneiJ:o

5horas da\9 horas dai ao meio I 3 b. da I 9 h: damanhã manhã dia tàrde nOite
c c c c c

24,0 2 25,0 2 25,0 7 25,0 5 24,0 8
I'24, 7 25, 5 26, 3 25. 3 . 25, 1

24, 6 26, 6 26, 8 26, 5 25, 6

I25, 6 27. 27, 4- 27, 1 26, 1 -
25, 6 26, 8 27, 2 26, 9 26, 2
26, 1 27. 7 27, 7 .27, 6 26, 5

-
(C As observações barometricas nr.o estão reduzidas a ze

lc 1'0, por que os calculos absolutam'ente neceessarios para a
(( determinação do acido carbonico do ar me obsorvião o pou
I( co tempo que me restava disponivel, e a reducção das obser
« vações barometricas a zero não era indispensavel. Cada qual
f( a poderá fazer, sabendo que o barometro é de siphão', e'a es_
«( cala de cobre. .

« Operada essa reducção, vê-se que a pI'essão atmospheri
I( ca, attendendo á altura de tres metros em que se achava o
« instrumento acima- do nivel medio das marés, he ~ que geral
(C mente se tem encoutrado á beira do mar. As variações do
« barometro são muito peque"!1as, como tem visto na zona tor
(( rida todos os observadores. Posto que varias autores recoIÍ1_
i( mendaveis tenhão asseverado que na zona torrida as tem
li: pest~des nada influem nas indicações do barometro, vê-se
« nos mappas que offereço á Sociedade, que a maior variação
l(' irregular, que é 2m. m',3, teve lugar no dia 13 de Agosto, e
cc nesse mesmo dia houve vento tão forte, que parecia princi-
« pio de fur ac~o. . '

(( As variações diversas do barometro observão-se ás mes
li: mas horas em que por toda a parte tem sido dadas pelos ob
« servadores; mas á amplidão destas variações não é tama
cc nha como aquelI-as que os senhores Humboldt, Boussein
(C gault, Freycinet, e outros achárão em varias pontos da zona
cc torrida, e no periodo ~a manhã nunca chega a dous mjlli
« metros.

cc Ovento, cuja direcção era dada por dons cataventos
(C colloc~dos, um por cima do telhado da casa, e outro no si
~ tio, foi de madrugada frequentemente do O. ; ma~ ~p. pl'.in-
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« cipio das'observações pelas sete horas da manMjá estava no
l( rumo do S. ao SE., onde permanecia até ao outro dia pela
( !llanhã. A proporção que iamos alfastando do tempo das

,I< chuvas o vento foi tomando para o E. , e depois para o N E.
« e para o N N E., como é ordinario nesta terra, onde a di
« recç~o dos ventos he regular nas duas estações do anno.

« Para a determinação da agua da chuva mandei fazer no
I( Arsenal um udometro, poréI.!l deitando sobre elle de certa
« altura um jacto de agua com a velocidade po~co mais ou
« menos com que eila cahe nas chuvas abundantes, obíjervei
( que a rel1exão de algumas gottas era causa de perda. Pedi
( ao nosso collega , o senhor Doutor Lo~don, um modelo do
« udometro de Londl'es, porem tambem havia perda, posto
« que menor. Creio q,ue nas fortes chuvas do inverno com os
(C udumetr05 que tem, como o do observatorio de Paris, per
« to de trinta pollegadas de diametro se poderia chegar á
II maior exactidão.

I( Nostmappas , que apresento, não admira que seja tão
« diminuta a quantidade d'agua, por queas observações prin
« cipiarão exactamente no fim das chuvas. Mesmo assim sen
(I do o total de centimetros culJicos de agua da chuva nestes
« seis mezes de 24-c',"'4;8, este numero dobrado dá com pou
e< ca dilfetença a quntidade de chuva que annualmente cahe
« no eirado do obser atorio de Paris', mais aqui esta quanti
« dade tomada nos mezes de chuva é incomparavelmente su-
« perior á de Paris. -

« Em Abril do anno passado cahrião 66 centimetros, e em
I( Junh'o ainda mais. A chuva accusada no anno de 1842
« pelo udometro do senhor D0utor Loud'on dá 262'centime
I( tros, o que é rnu\to mais do que a quantid,ade observada em
tI Calcutte, e se considerarmos que a meu ver no udometro do
(C senhor Doutor Loudon ha pel'da , pode-se assevel'ar que cho
(I ve aqui tanto como no Cabo Francez da ilha de S. Domin
« gos, ponto onde até hoje se tem observado maior quantida
C( d~ de chuva.

« Com esta quantidade de chuva , e aCD!ludo-se a Cidade
« ro~eada por lodos os lados de agua, não admira que o hy-
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« grometro marque quasi constantemente a maxima humída
« de, s'e algumas vezes momentaneamente desce a oitenta

- « gráos', e até mais do que isto, 'mais frequenteme~lte cpega
.. a cem gráos , de sorte que temos aqui quasi sempre'humi
{( dade extrema para a temperatura reinante. Duvido que ha
{( ja terra mais humidà do que Peróambu.co, o que não pód~
{( deixar de ter influencia tanto sobre a saude dos habitantes,
I( como sobre a força da vegetação.

{( O conhecimeato da composição do ar nos diversos cli- 
{( mas é da maiol;' importancia" e.seria muito para desejar q,ue
l( nas observatorias bem organisadas se determinasse quoti-
I( dianamcnte esta proporção. Em Fr.ança sei eu que o senhol'
~e Roussei,ngault tem por vezes recorrido ao Governo para que
I( torne possivel este.trabalho', augmentando o subsidio do
(I observatorio para remuneIação dos experimentadores. Po-
I( rem não me consta que até hoje tenha conseguido esta util
I( ampliação dos trabalbõs do observatorio,

« As quantidades relativas de oxi geneo e de azote tem si
l( do determinadas tantas vezes, e em tantos pontosdo-Globo,
(e e os l1esultadQs tem sidó tão constantes, que b~m era de
« suppôr que estas, quantidades não dHfe.rissem aqui. Elfec
« ti'Vamente determinadas duas vezes as pr~porções do oxi
l( geneo e do azote tant@ pelo phosphol'(,), éomo pelohydro
I( ~geneo no eudiometro, achei sempI:e as proporqões conheci
l( das de 2t de oxigeneo para 79 de azote.

« Restava determinar a.quantidade de acido carbonÍco,
I( o que imnca se tinha feito na America, e a cujo respeito,
I( visto a pl:odigiosa rapidez de vegetação, era liGito nutrir
« idéas discordantes daqueUas que as ex,perienciás obrigão
fi a ter. - ~

« As analyses do acido carbanico do ar,. pelo pr'ocesso
« ondinarió não poderião pOI falta d'e tempo ser sufficiente
I( men.te repetidas, tanto,assím qQe o senhor Thenal't só a fez
«'uma vez, e Th. de Saussuue consagrou quatIo annos ao seu
I( belLo tnabalho sohre este assumpto.· Com a maquIna de
fi aspiração de Brunner toena-se, posto que ainda muito de~

'1( morada, mais rapida a detel1minação do peso, e cODseguiri-
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« lémente do volume do acido carbonico n' uma porçíIo de'"
f( terminada de ar. A' maquina de Brunner que eu tinha, e
« que já olfereci a esta Sociedade, deve inspirar toda a con
I( fiança, porque me foi cedida pelo senhor Bousseingault da
I( AcadeIJ!.ia das Sciencias de França, a quem servia na se
C( rie de experiencias feitas em Paris e suas visinhanças, que
f( ha pouco apresentou á Academia de que é membro.

c( Igual confiança merece a balança, porque tambem me
l( foi cedida pelo senhOl' Pelouze da Academia das Sciencias,
I( Professor de Chimica na Escola Polytechnica, e no ColIe
« gio Real de França, e deIla se servia para importan tes traba
f( lhos. Com Uío perfeitos instrumentos só a inhahilidade
f( do operador ou crassos erros de calculo poderião infirmar
I( o resultado das experiencias.

« Porém eu fiz em Paris com esta mesma maquina expe
« riencias concordante.s com as do senhor Bousseingault, ~
f( nos calculos tive o maior cuidado.

« Ora o termo media de U experiencias, tomando o
« ar por um tubo fóra da casa, fo.i de 0,000369. Forçoso
« é pois con~IÍlir que o ar em Pernambuco, quando exémpto
« de impurezas transitorias e totalmente locaes, tem em to
« das as suas partes a mesma composicão que lhe acharão os
« obServadores que o tem analysado em diversos pontos do
{( Globo.

I( Nos mappas notareis, que se houve experiencia sõbre
( o acido carbonico do ar nos dias em que cahio mais de um
« centimetro de chuva, a quantidade de acido carbonico
{( diminue muito relativamente aos dias precedentes, ou se
( guintes, o que concorda com as experiencias do senhor
« 'fh.de Saussure: quando a chuva foi pouca, não se obser
f( vava a sua influencia dissolvente do acido carbonico, mas é

• II. natural que as horas de tão pouca chuva não correspondes
f( sem ás das experiencias sobre o acido carbonico. Tenho
(( no meu registo as horas das experiencias; mas infelizmen
« te não' se notárão as horas da chuva; tanto é verdade, que
« se nunca se 8:rrepende quem observa qualq'uer phenomeno,
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« de tomar notas demasiadas, são frequentes as occaslues
« de alTependimento, q':tando se não tomão sufficientes.

(( Os termos medios das diversas observaçõú5i nestes s~i~

« mezes são os seguintes:
Barometro
Thel'mometro centigrado
Higrometro .

c c

Agua da chuva. . . 4,08
Acido carbonico do ar. 0,000369
(( Mais poderião ser as considerações sobre os numtl

« 1'OS achados, porém cada qual encontrará nos mappas ("") os
«( elementos necessarios para' essas considerações. »

Em Pernambuco são rarissim(ls os tremores de terra:
mey sempre lembrado Pai, que viveo mais de setenta annos,
dizia que se lembrava de um bem pouco sensivel terremoto
que aqui teve lugar, quando elle era menino, e eu me recordo
tambem de outro, acontecido pelas sete horas da noite de u
dos dias de t809, ou t8tO, quando eu era ainda de mui tenr
idade; e tão pequeno a"balo fez, que si minha carinhosa,
sempre lembrada Mãi (meu Paics~ava fóra da Provincia) não m
fallára algumas vezes sobr'elle, talvez que não me recordasse

N'esta Provincia não consta que hajam vulcões, e nem h
noticia da a pparição dos symptomas que Pl'Ovam a sua exis
tencia. Tambem em Pernambuco o fluxo e refl-uxo do ma
he o mais regular: ( talvez que em mui poucas par
tes se observe uma semelhante regularidade) as marés d
Março, e SetemDro, que são as do Equinocio e asmaiores,cres
cem até um certo ponto, do qual nunca excedem; e as do
outros mezes, que são menores, tem igualmente um cresci
mento regular, cujo termo jámais passam. Emfirn par
descrever Pernambuco em poucas palavras, e descrevel
sem a menor pareialidade, porque escrevo a vistl,l de Estran
geiros, que arrebatados ainda'dizem muito mais, eu aproveita
rei as expressões de que se servioem t829 o Sr. Dr. Mavignier
quando estava em Pari .

(") Não copio cstes mappas, porque occupam grand espa o
quem os quizer consultar os encontrar}l cm o Dumero 1.0 dos An
llac da i\lcdc 'ina PC'rnambu ana.
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MUKICIPlO DO RECIFE.

COMARCA DO RECIFE,

';om1Jl'chende o Jlfw~ici1)io do Reci/e, n üha de Fernando de No
ronha, e os Municipios (l'Olind(l, (J Iguamssú, ao ultimo elos

quaes está unida a ilha de Iatmaracis.

RECIFE.

Cidade maritima em 8°,3', c 58" de Lat., e 3io, 1~', e 1"
o Long.. Limita pelo N. com o districto de Páo-d'Alho, e
llinda; pelo S. com o do Cabo; por E. com o Oceano; e pe
) O. com o T~mlO de S. Antão. A sua população chega a
5,655 pessoas livres, segundo QS calculos da eleição. Esta
ividida em tres Bairros ( illuminados por 400 lampiões, e por
:so muito mal alumiados) pelos rios Capibaribe, e Beberibe,
communica-se por quatro pontes; (...) umasobr~ os dous rios
iencionados, c as oull'as lre.5 sobre o p 'imeiro sómente.

" OBairro do Recife, ou Freguezia de S. FI'. Pedro Gonçal-

("')Todas est:l5})Outes são de madeira; a da Recife pOl'ém ainda
)nserva s.eis pilares, e dous arcos de pedra, obra dos Bollande
:s, A da Boa-Vista, que he a maiselegante, e a mais solida. he
)1'a do Sr. Coron'el Engenheiro Firmino Herculano de Moracs
ficora.

A Província de Pernambuco está dividida em treze Co
nacas; a saber, Recife, Cabo, Rio-Formoso, S. Antão, Bonito,
Limoeiro, Nazareth, Páo-d'Alho, Goianna, Brejo, r.al'anhus,
!flores, e Boa-Vista.

Em P(',l'IIarllhuco (o pal'aizo da All1el'ica como o denomi
nam alguns viajantes) nunca o calor hc insoportavel, jamais o
frio incommoda : aqui o Céu lIe sempte azul, a lua brilha
com ex.plendor incomparavel, as cstrellas scintillam que én
eanta, o Sol he vivificante, a vegetação perpetua, a Primavera
eterna! Ajunte-se a este quadro a facilidade de obter as cou-.
53' necessarias a vida, e uma populução que se gloria de ser
generosa e hospitaleira) e sobretudo amiga de seu paiz, e
entbusiasla pela Monarchia, e liberdade! Tal he minha Patrial

DIVISÃO JCDICIARIA.
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ves, pelo N. está unido :).0 Isthmo, por onde ,Se caminha pa.
ra Olinda, e,pelo O. communica-se com o Bairro, ou Fregue
zia de S. Antonio, por uma beBa ponte' de 930 palmos de com
primento, e 40 delargur~, debaixo da qual passam os dous rios'
Capibaribe, e Beberibe, que ao N. d'eIla, e a pouca distan
cia, confúndem suas agoas na volta do novo Palacio do Go
verno. Esta Freguezia arrolou 1,862 Fogos, tem portanto
9,310 habitantes livres: dá 19 Eleitores~

OBairro, ou Fregu'ezia de S. Antonio, he uma ilha cerca
da quasi toda pelo rio Ca pibaribe, o qual, confundindo-se
com o Beberibe, como está dito, foge por b'aixo da ponte do
Recife, Outra ponte, collocada no lado opposto, quasi na di-

, recção da pri meira, com 780 palmos do extensão, e 26 1/2de
largl].rl!-, elegantemente construida, e sob a qual corre o Capi
baribe, communica ~sta Freguezia com a da Boa-Vista; e uma
terceil:a ponte de- 470 palmos de comprimento, e trinta de
largura, debaixo da qual passa um braço do Capibaribe, que
,desagoa na Barreta, a co~munica com os A.fogados, povoa
ção situada tres quartos de legoa ao S. do Recife, e para onde
se caminha por um Aterro, que brevemente será uma das
mais beBas ·ruas da nossa Capital. Esta Fregoezia arrolou
4,296 Fogos, tem portanto 21,480 habitantes:' dá 43 Elei-
tores. . .

O Bairro, ou Freguezia ~a Boa-Vista, o mais bello dos
,tres, e que vai tendo um crescimento espantoso, commu-·
nica-se com a Freguezia da Varzea por uma lJella ponte de
470 palmos de comprimento, e 30 d.e largura, collocada sobre
o Capibaribe, uma milha longe da paute da Boa-Vi"sta," n(}
sitio Passagem da ?r~agdalena, lugar aprazivel, onde se en
contram notaveis edificios. Esta Freguezia arrolou '3,173
Fogos, tem portanto 15,865' habitantes livres: dá 32 Elei
tores.

Tem pois esta Cidade de extensão desde Nossa SenJlOra
do PiIlar, em Fora de Portas, até o Manguinho, onde come
çam 'os predios rusticos, perto d'uma legoa de E. ao O.; e'
desde o novo Palacio do Governo até o fim da rua do Atterf()
do~ Afogados mais de duas milhas N. S. .
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o termo da Cidade do Recife abrange, não só os tre.)
Bairros mencionados, começando pela Cruz do Patrão, coJ
locada no Isthmo d'Olinda, mas tambem a Freguezia dos
Afogados até o sitio Gameleira, onde ,acaba o Termo; abl'an-

(

ge igualmente a Freguezia de S. Amaro Jaboatão.; a Fregue-
'lia do Poço da Panella; a parte da Freguezia de S. Lourenço
da Mata, que pertencia ao Termo d'Olinda; e a parte da Fre- .
guezia da Luz, que foi supprimida,' e que ficou pertencen
do á Jaboatão, e S. Lourenço.

A Cidade do Hecife he Cabeça de Comarca, e Capital da
Provincia, residencía do Bispo Diocezano, assento da As
scmbléa Legislativa Provineial, do Governo civil, do Com
mando das Armas, dD Trihunal da Helação, da Junta de
Justiça C") Militar, do Tribunal dos Jurados, e residencia de
um Juiz dos Feitos da Fazenda, de tres Municipaes, de um d~

Orphãos, de dous do crime, ('''''') e de dous do cível de primeira
. Instancia. As rendas Nacionaes, e as Provinciaes são como

já referi, arrecadadas, e administradas por duas Thesoura
rias, uma Alfandega, uma Mesa do éonsulado, e outra de
Uendas Provinciaes. As obras Publicas da Provincia eslão
·a cargo de uma Inspecção,' á qual pertence um Gabinete 1'0
-pographico. A propagação da Vaccína está encarregada li.

dous Facultativos habeis. J?ara instrucção Publica tem a (;i
-dade, não só um Lycêo, mas tambem duas Aulas de Latim,
8 de primeiras letras, inclusive uma de ensino mutuo, e 4
para meninas, tudo á custa da Fazenda Provincial, além de
.dous Collegios acreditados, e de muitas Aulas particulares
bem frequentadas. A' um Arsenal de Marinha. mui bem
montado, e com bellos edificios, e bons arranjos, e à oulro
.de GuelTa, ,no qual ha uma çasa de Educandos, â'onde tem
sahido optimos Artistas, estão en0arregados os objectos, .e
liscalisação que lhes são peculiares. O Correio. das cartas

("') He um Tribunal composto de tres Officiaes Superiores do
Exercito, e tres Desembargadores; presidid.o pelo Presidente da

"Provincia. Julga em ultima Instancia os réos militares senten
.ciados em Conselho de guerra.

ii'-!<) No l\'lunicipio do Recife ha um Promotor da Justiça, ou
accnsador PubHco, assim como nos demais MUllicipios, onde se.
l'ruue o Ttribunal dos Jurad.os.



taU 1t"llül'eguc a uma ~llministr4'JçJ:(i), que tem fêlcilitado. 'os
moios de communieação ex,te-rnll, o interna.

Esta Capital he wttuall11eute guarnecida por um B-a,ta- I

Jhão dlAtl.ilheria, 11ma Companhia de Arqfices, e outra' de
9avállar'ia pagos, além do Batalhão de Infanteria destacado
da Guarda Nà'cional, qlle dUJrante. este serviço, faz parte d'l}
E1Xercito. I

A Guarda Nacrol1al da Municipio da Recife forma um
Commallél'o S 'pm:ior, (ou Div:isão) C'omposto de duas Le
giões, e estas de t Esquadrão de Cavallaria, e 7 BatalMe-s
de Caçadores, tOcJ0S 'com 2,885 praças; exclusive 867 ~eser

vaS·. Alem d está 'Dropa, ha um Corpo de ;PoEcia (pago pelas
rendas })rovinciaes) de -'6 Companhi·as de lnfunteria, com '395

praças, .
As ruas da Cidade não São mui regulares.; mas a edifi

cação nova tem melllOI:ad(j) muito 0S d.efeitos da antigl1.
Possue tres Qüarteis; o primeiro no centro d.o bairro de San
to Antonio, o.5V, que he a"Fórtaleza das Cinco Pou.tas, no
mesmo Bruirro, e li) 9.° no llaifro da Boa-'Vista no Hospicio,
a margem do .capi~aribe. Possue tambem um Hospital Mi~

litar, e <ioas de (jJavidade; 'dous Conventos, um do Carmo,
e outq'O ,de S. Antonio, caçl~ um com a sua oompetente Or
deln 3." • ambas bem .1'Ücas, principalmente a ,do uLtimo;
tres Pauocllias, 17 ;TenipJ@s' Catholicos Romanos; um boBO;
e elegante eltificio n~ rualda Aurora,!1O Bairro da Boa-Vista,
mandado óonstru,ir pe!0s Inglezes, para os seus actos Reli
giosos, onde para esse 11m se rennem quando quere~; um
Rec011iimento de m,ulher~s, uma casa para ex.postos, um,
pe(!{ue~'1o 'J,'heatro, e O tro gra;nde que esta a construir-se,
obFa ,Qlui elegalilté .e·de fortissima construcçio, r.iscada e
dirigida pelo Eng,e,l111.eiro j\fr. Yo~thier, empl'ega.do 110 SCi,'

viço da 'ProfVinc~a; 11m alacio Episcopal; .uma cadeia,arrui
nada " ~ qu: §e y\ai rIar d~[re.rente destino upor não convir
q1,le~ as pris~es ,e"tejam ollocadas n~ centrQ da Cidade; e
grande nu~e o d ,ediGcios pal'tiç,ulares de muito "alor.

E11trcFtpdos(~sles- ed.ificios, c meSU10 entr'aqucllC5, qll~

sel'ào mOlhlme.ntos- ind(>.l~w{ús do patriotismo, e inean;;av I
z lo dú F-<]'m. 'S IlhQ!' Presidenle, Baruo da Boa-Visla) mel' L'C

4
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notavel menção. a Alfandega. Este edificio, que quando Sua
- E)f.cellencia tomou posse do Governo, não passava d'uro
~J'ande armazem, irregularmente repartido ( estado a que
o impio philosophismo reduzio ó Magestoso Convento dos
Congregados do Ol'atorio !) esta hóje transformado em' uma
elegante casa, que não só offerece todos os meios para uma
rigorosa, e ao mesmo tempo commoda fis.calisaçã9 d€ls Di
reitos Naciona.es; mas que igúalmerite aéredita a Provincia,.
para com os Estrangeiros que nos visitam. O mais he que
tudo isto, foi feito com a maior economia passiveI, e com
tal fiscalis,ação, que, sem receio de ser cOQtrariado, posso
affirmar, que o mais economico dos particulares n.ão po.de
ria fázer para si com menos despeza uma obra igual! Gra
ças a S. Exa. que a emprehendeu, e graças tambem ao mui
habil Senbor Tenen(e, Stereo-Areometrada Alfandega, Ma
noel Coelho Cintra, escolhido para a administrar.

Outro cdificio, não menos nmtavel; deve a Provincia ao
seu digno filho que a esta administrando: o palacio do Go
verno, de que tanto carecia Pernamhuco, cujos Presidentes
passavam pelo dissabor ( mormente quando. ~eram pro
ourados por Estrangeiros) de darem audiencia em uma casa
indecente, que I?ão correspondia á. grandeza, e á digni
dade da nossa Provincia. O Sr. Major João Pedro de A
raujo e '\guiar foi o administrador d'este trabalho, e a sua acti
vidade, honra, e zélo deve ~ Patria a perfeição da obra,
cpjo risco' foi dado pelo Sr. Coronel Engenheiro Moraes
Ancora.

O· Governo civil tem a sua Secretaria n0 paracio de que
acaba de tratar, e ahi nada ha que d'esejar, tanta em ar
ranjos e commodos> como em decencia. O COrrimando das
Armas, a Junta de Justiça, as Thesou·rarias, a Mesa das
Rendas Provinciaes, e a Administração do Correio exercem
suas funcções no 'Bairro de S. Antonio, no edificio q ue foi
Convento dos Padres Jesuitas, para o que se tem f~ito os
nacessarios arranjos, de maneira que as Repartições estão
mui decentemente arI'anjadas, principalmente as' Th~sou
rarias~ Os Juizes de primeira Instancia· dão Audié,nCia. elfi'
uma sala do mesmo edificio, e a Relação celebr-a as suas



sessões n~l1ma pal'l'e d elle, destinada para esse fim. A CfJ.~

mara MunicipaJ faz as suas sessões em uma casa mui d'ecen
le, sita no lal'gó do C611cgio no'Bair'rd sohreilitt>.' Assem
bléa LegislàtiVà Provincial, reune-se eó1umu Clisa Naci6il'ál';
sita no Fõrte do ~fatt(js, no Bairro' ao n.e"Cir~, art njada nfui
aece te, e comínodamente, tanto para as D'eptttadós, é Se
cretaria res'peétiva, corria para os espectado'res, pã 'Ii os qnil.'es
iia uma espaçosa, e cbmmbda gaterÍa. A Alflii{deká 'ôccófia :i
maior parte do Convento, que foi dos CO'llgtegadós, com'o.
jit disse ~ e finalmênte a Mesa do Cón!illlado dm eleganfe éd!~
fiéio, construido no Jàrgo do Corpo SaI1to' rr'eslé me'sfuo
Bairro.

A Cidade tem três typogrll.phiás, suslenta.2 Iotnaes (o
Diario de Pe'fnâmbúéo, e o DiarÍ6 Novo), e algu'rts pei'idcÍi
cos, que naO tem publicação regular: os se'ils haÍfrtante
ainda usam da agoa, que' as canoas ítlüi mal aco'rrdiciorlada
mente lhes conauzem, depois dê a receberem, no ~lonteil'("

do rio Capibartbe, ou-em Olinda: do gebetrbe; más talvêz que
ntío se passem dOÍls annos que esse u'sO',' tão da:innoso' á sán
de, TÍao cêsse inteiramente. Denlro d' ste {ealVO' espera-s-e
quea Cómpanhia, que co~tractouo eHc'ánamento tias aguás d~'·

rio da Prata, finde as obras a que se comprometteu, e d'esta
sorte abasteça a Cidade dê optima agua p"otavel por meio ae
Chafarizes.

Apezar de carecer aimIa de Aquedu'éfos, e d'bu~l\O c-om
modos, que o Ímmerd de seus haBitantes demanda, a (]Ulâ-,
dê d'o Reoife he a tercéifâ do Bi'azil em populaçã'l'>, cdrom .t
cio, e rique'za. No seu pdrto entram ànrfualrnê{il(e 400 eiíf-

_·bm'caç'õ'es, pouco tri. is ou menos, além' de muito mais dá 5'O(f

canoás, Occu'p'ádas no importante commercfO de cab'Ótagem,
entretido entre a cidade, e os porlos da Provincia; cm fifii
a nossa Capital n'estes cinco annos lem tido um erescimento
espantoso: Fabricas de Rape, fundição de feno, grandes
estabelecimenlos de Marcenaria, e outros muitos, que.seria
enfadónh'o' réferit , offereoem àos seus habita'Mes, 'ênãb to-
dos ao meMs gl'al·léle parle dós éommod ',. prg~lff'$.;

qt'te se éncO'lllll'am e'í'n aàú'hdlinci'll. nas grá'tI~t pidad'es< d'J
EUI'D!ia.
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I AFOGADOS.

s. AMARO JABOATÃO.

Povoação, e Freguezia ao S. O. do Recife sobre os rios
Cupibaribe, e Tegipió, unida à Capital pelo Aterro.e ponte
dos Afogados. Ao O. segue-lhe a estrada do Sertão, e ao S.
a do Cabo, para onde se vai pela ponte de Mqtocqlornbó" que
tem 300.palmos de comprimento, e 25 de largura. P<?ssue a
Igreja Matriz, que he a de~. Senhor~ dá Paz, uma Capella de
dicada a S. Miguel, e outra a N. Sen~ora do Rosario, e va~ias

ruas regulares, com algumas casas boas. Pertence-lhe a Po- .
vóação da Varzea, que lhe fica 4 milhas ao N. O., e que está
ôuas leg.oas ao O. S. O. dó Reci fe; a da Boaviagem a beira do
mar, lugar mui aprazivel, e onde algumas familias vão pas
sar o Ver:1o; e a Capella da Senhora'dos Remedios~ uma milha
ao N.~· e uma legoa ao O. N. O. do Recife. Arrolou 2,068 Fogos,
Sem pOl'tanto 10,340 habitantes livres: dá 2'1 Eleitores. .

A povoação dos Afogados era uma Cape1la filial da Fr~

f5uezia da Varzea; 'porém pela Lei Provincial d~ 6 ue 1\laio de
1837 foi erecta em Freguezia, supprimida aquella da qu~l era
flÍha, que além d'jsto lhe ficou subordinada. Esta Povóação
tem uma Aula d.e primetras Letras, e a da Varzea outra.,

Freguezia, e Povoação sobre 0, rio. do mesmo nome, na
e!trad~ de S. Antão, 4 legoas ao O. do Recife~ A Igreja Ma
triz está collocada na Povoação. Tem uma Aula de prime)ras
Letras, e pertence-lhe a Capella Curada de Gurjali de cima:
o seu districto comprehende alguns engenhos de assucar. Ar
rolou 1,608 Fogos, tem portanto 8,040 babitant s livres: da.
1G Eleitores.

POÇO DA PANELLA.

lfreguezia ~ituada uma legoa ao O. N. O. do Recife, a mar
gem esquerda do Capibâribe, lugar apraz'vel, e salubre, on
de muitas familias vfío passar a ~stação calmosa. Compre
bende as povoações do Poço, Casa-Forte, M0!1teiro, e Api-
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pucos. Estes' iugares, ql1e pelo Inverno tem poucos habitan
les, 'pelo Verrio tornam-se tão p1"ocurados, que'uma casa
mui o ordinár1ia, 'não se alcança para'os quatro mezes do ca
lor, seriio por avuTtada somma ; mas certamente·em·nenhuma.
outra cousa se póde 'empregar melhor o dinheiro, (q'Jem
póde) do que em adquerir uma casa afim de g.ozar,. durante
a Estação calmosa, do saudavel e vivi'licante ar, qu'e se res-

- pira. nas margens do ameno Capibari be; n'esse paraizo ~ Es
ta Parochia fazia' parie do Municipio de Olinda, porém pela
Lei Provincial de 8 de Maio de 1843 passou a pertencer ao Mu
nicipio do Recife: tem uma Aula: de prinieiTas Letras~ Arrolou
1,857 Fogos, tem portanto 9,285 habitantes livr~s ~ da '19
Eleitores.

S. LOURENÇO DA MATA.

Ereguezia a marg~m do Capibaribe, 5legoas ao N. O. do
, Recife. A Igreja Matriz esta collocada na Povoação de S. Lou
renço em terlJeno ,elevado. Tem u:l:na Aula de primeiras Le
tras, e o districto alguns engenbos ,de assucar. Arrolou 1,998
Fogos j tem pqrtanto 9,990 habibantes liv.r;es: d~ 2(\ Eleitorel>

:LUZ. íl1 U . I

f. Povoaçã0, 5 legoas qO O. 4r' de O. N. O. do Recife, e wj@
districto .pertence uma parte; isto he, aqJ?eLla, ,cujas agolls
enJru]l1' no rio Capibari,be abaixo do riacha Goita., ii Fregue
zia de S. Lourenço' dá Mata,.e a'outra, cujas agoas correm
para o rio Jaboatã@, ade S. Lourenço. Encerra alguns enge
nhos de a-ssucar.

Tambem esta Povoação era Fre@uezia; mas a mesma Lei
qlie supprimio a-da Varzea, abolio esta, e crem,! a de [ . Sra. de
Goita, dividindo () clistricto da &upprimida com essa que ere
gio, eoutras.

FERNANDO DE NORONHA.

.Ilha móntanhos'a t que se~ve de pres.idio, e'lugar de de
gredo)' no Oceano na I,at. ~ferional de 3", e 56', e Long. de



· ';u.-, ~5R:, pistfUl~ <,t w'l:! ~3 le~oas aO' N', 0, r,J.o· CaJlO de
~. Jt.Qq~'F' TerLtre~ Lego.ê}s, d~ e~teQ.~ão, ç q1.jasi uo}~ na su~

m,iQ\l' larg\lr~. OterI:~no. hc fertil~~simo~ e a bil4~ta, o.u,. raiz
de -UandiQca cheg~ il5 vezes a um cre ci.~~ ItQ a.dmÍl:av~I.

~b~nda d~ c (,;.a, e. pei~~, ~ aindª h~ pO\lCQ milis. qe tres aT)
pÇ\~ q Sr. Çoronel Francisc.q Jqs,é ~~l,\rtjri&, U\lil,lJQ.O"i' g9verpDu~
est!lg~le\ç!3\l a pes.ca d~ B.I}.leill-, 4e que f~~. g ~Jl~e q'-l3J1 tjqalle

, ~e azeJt~\ f.JI~.é,ch!3gol\., ta;ntp para o ~Qns~lno, d~, i),~$l" co~l.(~
p'ar.a reuwtter pa,r.a e~~il Gid~de a grallde iI?,orção" qy.e,fÇl.i rf1cQ-:
1 ~~~ ao ~rsen ~ de Maril'Jpa, '

Oprip.Çjpal lugªr ql!- ilha h~ UJll quarlr.o., cl)ilmado Vi.Jla~

on~~., so.bre \Im terreno mais elevado, esta eqi(jca~a a Igrej~

de Nossa Senhora .dos Remedios, e na frente e lados d'cst&·,
3S casas em que habitam os Omciaes Militares, e Emprega
dos de Fazenda, e as que servem de armazens, Hospital,
Ferraria, &c., &c. °Governador mora em uma casa decente,
e co-mmoda, poucas braças longe do quadl'O chamado- Villa,
e na f-reat-e d:esta casa, quaFenta. hr"3ças poueo mais, ou me..
nos está a Alde-ia, eu habitaçã-o dos'degredadOl:l, ém. f01/m&
de San-tara, junte da l'Jual ha' uma pequena ~apel+a. Alem.
.dos ed-ificios- descr:Íptõs, a ilha possue tambem um- commg
do banheiro de pedra e cal, no qual se banham as pessoas
principaes, e mais outras peq-uenas obras de pouco valor.

Aagoa das,divers.a& Fontes que ha na ilha (uma dasquaes
!luppre o banheiro) he-solfi'ivel; porém a da- fonte- chamada
Biboca, e-que quan.de a maré enche fica coberta pelo mar, lIe
optima, e em Nada inferior a do- Monteir0, ou- Beberibe.

I~,f.ox~·m(!) do quadro d~:mominadoViHa se vê Um~m01'''''0 àe.
pedra de a..Hura extl'ao}:dina-ria, cuja. configuração he mui
~emelhante a do Pão d'Assucar do Rio de Janeiro., cem c;m10
s.imo se rompem as nuvens.

O porto da ilha he defendido.. p'ela mag:nifica Fortalezfl
dos--Remedi.os, e dominado por quatro baterias d'esta F.or-ta
leza, e pela bateria de S. Anna, collocada junto ao quarteL
do destacamento, que fica mui P,OJJc,o_ dist.ante do quadro
referido, Além d'estas fortificações, tem a ilha, nos lu
&a~es"'llue off~r.ecem 4~~~mparquc'. os Red'-lPtos- de S. Anto
ni9~ (~t09,08 P. mai~. commo,do desembarqQe) Bold,l'q" Conce i
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ç,1ío, S. Cruz, Dous I.'mãos, e finalmente so~re uma rocha li.

g.rande Fortaleza do l\Íorso, algu.m!,ls braças arredada da ilha,
c.om a qual se cOlQmunica por .uma restinga.de pedra, li,:!6

quando a maré esta oheia, eu o mar embravecido, não .dá.
passagem, pondo inc,ommunicaveis os que por venlura.estão
na Fortaleza. Um quarto de leg0a distante da i~ha ha outra
( inhabita-vel por não t~r ag(!)a) chamada dos Ratos.
, A ilha de Fernanda foi deseuberta em Agosto de 1503 por

Frerhãa de Loronha,. 0\1 Noronha, Capitão-Mór de uma"
Armada de seis vellás, que por ordem de EI-Rei D. Manoel
veio explorar o Brazíl, depois que Cabral o descobrio.
_ Sobre esta ilha, seja pela poucà importancia que' s.g

lhe tem dado, ou seja por outras razões que ignoro'f os
Historiadores quasi nada tem esclarecjdo; apenas se ,Gon
tentaram' cam ~i'ler, que elIa foi descoberta por um Portu,..
gllez chamado Fernandp de Noronha: proximamente ·porém
em Portug;ll um Opusculo com o titulo de Dial'io da Navega
ção de Pel'o ,",opes de Souza (o Donatario de Uamaracá.) apre
senita importantes docQm,entos sobre esta ilh~ , eu por tanto, •
'copiando o que contem em uma Nota esse Opusculo Por
tuguez, <satisfaço @' fim a que me propuz, ,publicando as
Memorias, que para mim sómente havia redigido.

Eis o que diz o Opusculo, que copio até com a mesma
OrUI(j)graphia.

« É a bem cOhhecida ilha de 'Fernão de Noron~a achada,
II como todos 'repetem, feIo. Pt?'ituguez de seu nome, sem di
« zerem pOrêlP até agora eríl.que anno. Tinhamos empl'e
( hend~db tlm trabalho, _pa'ra mostrar ter sül0 est~ ilha,
« des.coberha pela armada de 6 velas que foi a0 Bras'l em
«·1503, (liIl)dada.5 sQlJre consider.ações Iilaulicas e geografI
«( cas quando encontvamos no Real Archivo da Torre'íkl TOm
«( ho d\:).cl!lflil~nt@s q!Je' nos tiraram, a este respeito; de toda
« a d..uvidll. Consistem estes documeijtos em doações desta
« i!l:ha (ehamlJ.da ent~o de S. João) ao descobridor e seus
« successores, sendo a primeira a 16 de Janeiro,<ie 1504, em
l( qJJe eirei ~z que fazia' doação a Fernão de NorOAha da ça
« .pilania da ilha que ellc novamente acltára e descobrire!. Eis
« aqutj· os d~curneRl\,os cIl) qu~ nos esltribarqoS' :
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( Dom Joam &c, fazemos saber- qúe poli ..parte de feI'nam
( de loranha cH,'aleil'ó de rlosa c'asa nos foi àPI'CSf.lntada hu-'
/( ma càrta del-Hey meu Senhor e padl'e'quo Santa ~Ioriá ajaa
fi de que o teor tall he-Dom Manuell per gra~ 'de Deus Rey
II de flurtugall e dos allgarves daquem c dalem mal' em afri
t( ([ua senhor de guinee e dá comqulsta navegaçam comerciO'
)) detiopia a rabi a persya da lmdia', A quantos esta nosa
t( earta vyrem fazemoS sabe" que avem.d'O TIOS Respeito aos
II serviços que fernam de' noronhá caN'aleiro de nosa casa
I( nos tem feitos e esperamos ab diâmte. dele'Receber e que
K remdo lhe por isso fazer graça e merte, Temos por bem
l( e nos p-raz que vindo se' a pévoar em allgúm tempo a nosa
II llha.àe sam Joam que elé ora novamente ácllOU'é t1esco1lri
l( cimcoemta leguoas alamar da nosa terra de samta Cruz lhe
II darmos e fazermos' merce da Capitania della em vida sua e
II de hum seu filho baram lidimó mais velho que' éle ficar-ao
I( lempo de seu falecímeTIto e quarhdo esto asy for lne maÍ11
II daremos fazCI' sua Cal'la em forma em a qual} lhe daremos
l( os direitos c Juridiçuo que com a dita Capita.ni'a ade ter
l( segundo que nos em tão bem parecer. E por fil'meza delo
t( e sua guan~a lQe mandamos dàr esta C3'I'ta peri nos asynada
H e asellada do DOSO Sello pemdemle a quall prometemos
l( de se lhe <:omprir e guardar imteiràmenle como se nella
I( eomlem por quanto ,!sy hee nosa merce dada em a nosa
H cidade de lixboa a deseseis dias de Janoiro francisco de
H matos a fez pilO do nacimentD de nos@ Senhor Jesu Christo
~ dp. mill quinhentos quatro - pediedo-rJos' @dito Francisç
I( de loronha por rnerce que lhe comflrmasemos a dità carta
ti e visLo per,nos seu dizer querendo lhe fazer graça e merce
c( temos por bem e lha com(]rmamos e avernos por confirma
ti da asyena maneira que se lI'ela Gomtem li qUt'remos e' man
ti damos que asy lne seja comprida e guardada dada em a
({ nosa cidade de lixboa a tres dias de março pel'o fragoso a
({ fez ano de noso SenhOI"J lesu· Christo de mil quinhentos
II vinte e dous, -

( Do Real Al'éMl:O Hu. 37 da Cha'rLé, de D, JoãO 3. E:l

fol, 152, ) .

" Ne5te me.~mo livro \\ foI. 15~ v. se acha a carta ·d'elrei
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I( D. Manoel de 21~ de Janeiro de 1504" em q'ue lhe faz doação
« da ilha; confirmada igualmente pOí' elrei D, João 3. o na
I( data ut supra de 3 de Març.o de '1522. - É como se segue:

( Dom Joha.m &. fazem os ssaber que por parte' de fet
I( nam de lb\'onha caualeiro de nossa cassa nos foi apresem-'
:( tada hüa carta del-Rey meu 8en110' e padre que samta gro
«( Tia aja de que ho teor he - dom manuell per gra~a de deos
(i Rcy de P1!rtggall e dos alguarues daquem e dalem mal' em
( afryca senhor de guine e da comqui ta bavegacam comer
« cyo tyopia aJ'abia percia, e da lmdià a' quantos esta nossa
« cb.l'tn virem fazemos saDer que havemd~ nos Respe,itos aos
« Sel'niços que femam de "norQ'ni'ta cauà}ei'tó de nossa ~as'sa
I( nos lem fei ~os' e esperamôs uele ao diamte receber e que
« remdo-lhe fazer graça e mercê temos por' bem e lhe faze
( mos doaçam, e merce daqui em diamte pera 'em todollos
« dias de sua vida e de hum seu filho harrío lidimo mai 've
(t lho que dele fica}' ao tempo de'seuTalecymento da nosa jlha
<l de sam joham' que le hOTal.110Vamente achou e descúbl'Yo
«( cinquoênta l~goas alIa mar da nossa terra de 'samfa 'cruz
((. que lhe temos ul'enldaaa a qual Ilha lhe asy damos pera
I( nella lamcar gado'e a romper e aproueitar segumdo lhe mais
I( aprouer com tall entemdiníento e decraração que de todo
(( perveeito que na dita Ilha ouner·asi agora como ao diam-

'« te per quallquér moBo..e maneira qne seja tiramdo espycea
.«( ria dl'ogaria e cossas de tintás que pera nos reeseruamos e
(( de todoho mais. nos dal'a e pagara e asy ho dHo seu filho o
« quarto e dizimo soamente ssem mais outro nenbum di
(( rei to, - E porem mandamos ,aos veadores de nosa fazenda
<r oficiaes de nosa casa de guyne e 'Imdia que'110'ra sam e Ao
( diamte forem ea quaesq'uel: outros nossos oficüies' e Juibes
«( e Justiças a que esfa nosa carta for mos I'ad~ e o eonheci
(( me'nto della pertemcet· que Inteiramente lha cumpram' e
(( guardem e facam comprir e guardar ssem lhe niso em
rr nenhu tempo que seja a ele fernam de loronha nem ao dito
(( seu filho em suas vydas ser a ello posto duvida nem ouutro
(C embargo algum por que asy he nosa merce e por firmeza
~ delo lhe mandamos dar esta per nos .assynada e, asselada do
« noso selo pemdernte dáda em a' nosa eydade de lixhoa a



« vinte e qUjllro dias de Janeiro fraQcisco de matos a fez a.Tmo
« do naçyme~'bo de n.osso Senhor Jesu Christo de mil qui
« nhan!;O~ e quatro - e pedirndo-nos o dito fernam de 101'0

II nha por mecce que lhe confirmassemos a dita carta e visto
1$ por nos seu di~er queremdo-Ihe fazer graça e merce temos
II por bem e U~a confirmamos e havemos por confirmada que
{J. remos e mandamos que asy se lhe cumpr~ e guarde- dada
II em ii çidade de lixboa a tres dias de março pel'o fargoso a
II fez anilo do nacimento de nosso senhor jesu christo de mil
II quinbentos e vinte e dous.

I( De outros livros e lugares vemos as successivas coufir
I( mações d~sta dooção; e rectificamos ser a Qlesma ilha' cha
(t mada hojer-:-de Fernão (ou Fernando) de ~oronha -Aqui
It os apontaQlo,s :

I( Do Liv. 9 foI. 272. v~ da Chancellaria de elrei D. Sebas
It t-ião se vê que em dacta de 20 de Mai-o de 1559 foi confir
« mada em Fernão de Loronha, filho de Diogo de Loronha,
(! neto de Fernão de L@l'onha , a doação que fora. feita a este
cc ultimo seu avô por etrei D. l\Iànoel ( e o Alvará acima de D.
I( João 3.°) da ilha de S. João, que está. (diz a carta de doa
II çã~) ses~enta legoas ao mar do Cabo de S. Roq'l4e da Terra dó
« bra;;i.l. .

«( Do Uv. 3.- f. 100 de D. Pedro 2.° se vê a confirmação de
I~ e}rei da doa9ão da mesma ilha por successã.o a João Perei
«( ra Pestanll, filAo de João Pereira Pestana, e nete de Fern.ão
I( Pereirll Pestana de LQronha donatario que foi da ilha de S.
«( João. Esta Carta de confirmação he datada de 8 de Janeiro
«( de 1:693.-_

« .Esta Hha UCGU pertencendo sempre ao dominjo de Por
« tl;lgaL, e chegandD a elIa piratas no seculo passado partiu
I( a.e~pulsa-Ios,a 7 de Setembro de 1738, D. Manoel Henri
( ques, que ali chegou a 23 de Outubro ( Hist. Geneal. Tom.
C( 8:. 0 p. 243 ).

I( Fica portanto sabid.o que o descobrimento da ilha de
)( FerDã@ de NDronha foi em 1503.

'« Agora avançaremos mais. S.endo, pelas combinações
I( 'rerc~idas na 'I1,ota precedente, - in.questionavelmenle esta
(~ ilha v. descoberta, em Agosto de 1503, pe~a arma,tl.a de seis



I( vejas ,que e~LJo fói :;to Brasil, das quaes, - naufragando
t( duas, s~ aparlou o capitão-mór com outras duas da com
l( p;mJ1ia de Americo temos ·qllc o c,apitão-rnór retroce.,.
« deu a Lisboa a ~ar' parle deste achado, e que não
« póde deixar de ter sido ,Fernão de Noronha, por-qQanto ao
« co,mmandante he que sempre tocava a honra do descobri
I( mepto, e o. tempo que medell antes de 16 de Janeiro de ~504,

I( ~ão ~rª mais que. o sulTiciente para fazer, naqp.elles tem
t( pos, a volta, contra tal' o ari'eI\damento da ilha descober
« ta, e pOl' fim andar como pertendente a suplicar a doação
« e capitani/l, pelos paços reae.s., "

« Bem Se vê qQe para fazermos esta cOTI\binaçã9 de fac
I( los, he necessario qu~ :\Creditemos a veracidade das rela
I( çõ.es de Americo nas duas viagens de 1&01, e principalmen
« te de t503~unica autoridade, em que, taes como l\lunster,
« ~~ estrib;;t.m, os que logo depois o cqntam. I)

• MUNICIPlO n'oLINPA.

O~DA.

~idade a heira do mar, longe do Recife uma legoa, si
~uada sobre os montes, que por lindos lhe presta-ram o nome,
na LaL de SO, e t', e na Long. de 3'1-, e tO' : limita pela N. com
o Termo de Iguarassú, pelo S. com o do Recife, por E. com
{) Oceano, pelo O. com Páo-d'Al'ho. O seu Termo compre
hande as Fl'eguezias da Sé, S. Pedro MarLir, e Maranguape.

Olinda froi a antiga, e opulentiiSsima Capital de Pemam-
/ buco: começou a decahir em 1710, quando os- mascates do
Recil'e, ou mercadores Portuguezes, para abatel'em os No
bres, oatUl'aes da paiz, subornaram o Governad'or Portuguez
Sebastião de Castro Caldas, e com a sua protecção conseglli
ram chamar para: o Hecife todos os negocios Publicos ,- como.
Se verá no 3.° Tomo das Memorias. Desde entã(} que orinda
declina, de maneira que boje está grandemenle atrasada, e
com o anqa;r dos tempos, essa antiga Capital, tnealro de glo
riosos feiltos pC! nambucanos , não selli mais do q tlC um Bair
ro da Cidade do Recife; mas assim mesmo notavel, porque a
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nova estruda da Capunga, mandada alJrir pelo E.I.m. SI'. Barão
da Boa-Vista, lhe vai dar uma grande i nW0l'tancia. Olinda ain
da he a Séde'Epi copal, e onde está collocada a maior Catlle
(IraI do mais populoso 1}ispado do Bra~il. Esta cidade estaria
talvez quasi inhabitada, e reduzi'áa a minas, si os estabeleci
mentos do CUI'SO ae Sciencias Sociaes e Juridicas, do Colle
gio nas Artes, e da Bibliotheca Publica, não a esteiassem, por
assim dizei', quando já estava propinqua a-desabar-se. Tem
pois essa Cidaae, alem do Seminario de Sciencias Theologicas,
que tinha desde 1800, um Curso Juridi,co, um Colle io de Pre
paratol'ios,,um !:Il'Clim Botanico, com Aulul'esp'ectiva , ede
Agricultura, tres Aulas de pri meiras Letras, inclusive u'ma
para meninas, e umá Bibliotheca.

Olinda encerra duas pãrochias, um Moste)ro áe Religio
sos Bentos, um Convento de Antoninos, outro de Carmelitás,
um Recolhimento de mulheres, o,ito Templos Catholicos Ro
manos, um Hospital de Caridade, um Collegio de Orfãos,
um Aljube, ou prisão Ecclesiastica, uma Casa de Camara
tnui boa, sob a qual csLil a Cacleia, duas Fontes, ou Chafuri
zes de uma só bica, além de muitos edificios particulares de
ba tante valor.

A fralda do rnc,>nte em qúe e~tá collócada Olinda, he qo
lado ~10 S. regada pelo J;io Bebcribe, queahúeceberia no !luxo
dó mal' agoa salgada, si um yaradauro de, pedl'a, sepal'ando
o rio da maré, não o~ recesse -aos Olindenses o commodo ,
e grato espectaculo de ,,:erem a -canoas, nadando em agoa
salgada, receber quanta agoa potavel precisam , pela~ bicas
que atravessam o mesmo V:al'adouro.

Calcula-se a população d'Olinda, e seu Termo em 17,'820

habitantes liv,res. A Guarda NacionaL deste Muniqipio forma
llma Legião, composta de um Esquadl'ão de Cavallaria, e dous
BataHlões de Caçadores , tend~o todos e -tes Cqrpos 778 pl'açap,
exclusive 18 Reservas,

A Freguezia da Sé arrolou 1,276, fogos tem portanto
6,380 habitantes livres: dá J3 Eleitores; e aFreguezia de S,
Pedro Martir arrolou '1,460 fogo, tem portanto 7,300 habitan
te li res: diI. 15 Eleitores.
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MARANGVAPJ:.

FI'eguezia, pel'to da costa, 51egoas ao N. do Recife. .\
Igl'eja Parochial he a de No~sa Senhora dos Prazeres. Dentro
d-csta Freguezia está coltocada a Fortaleza de páo Amal'ello ,
(na LaL de 7°, e 55", e na Long. de 37·, c ti') que protege a
barra, paI' onde os Hollandezes entraram em t5 \lo Fevereiro
dv 1630; assim como ha 2 cadeiras de 1.as Letras, sendo uma pa
1'3 meninas. Esta Freguozia fornece quasi toda a cal, que
se gasta no Recife. Arrolou 828 fogos, tem portanto 4,140
habitantes HVI'es : da 8 Eleitores.

BEBElUBJ:.

Povoação, e Capella CUl'ada, pertencente a Fl'eguezia da
Se, a margem do rio Beberibe em uma planicie, duas legous
:10 N. do Recife, lugar onde tambem muitas familias pas
:.-am o Verão. Tem uma Aula de Primeiras letras, e ainda
;I!li existe a casa, na qual se manipulou o anil, enjo fabrico
Joi 'prohi bido por Decreto de um Rei PorLuguez.

llUNICIPIO DE lGUARASSU',

J lVARASSV'.

Villa, e l<'rcguezia situada em terreno elevado á margem
110 rio Santa Cruz, sobre o qual atravessa uma pequena, mas
bem constl'Uida ponte.

Foi esta a primeira povoação de nossa Patria : teve o ti
1:ulo de Leal, dado por seu fundadol' Duarte Coelho, pl'i
-Oleiro Donatario de Pernambuco. Está seis legoas ao N.
0. 1/ 4 de N. N. O. do Recife , e meia legoa longe da costa.
Limita pelo N. com Nazal'eth, pelo S. com Olinda l paI' E.
com o Oceano, e pelo O. com Goianna. Comprehende a Frc
guezia de Igual'assú, e a parte da supprimida Freguezia de
Pasmado, cujas agoas correm para o rio Araripe, e p~ra o

. d'este. Possue um Convento de Antoninos , um Recolhi
mente doe rnulh€lres, a Igreja Matriz de S. S. Cosme, e Damião,
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, edificada em acção de graças pela victoria alcançada (no
anno de 1530) em 27 de Setembro, dia consagrado pe
la Igreja a estes S. S. Martires. Tem mais quatTo Templos,
casa de Camara (a mais sumptuosa que houve em Pel'Oam
huco) e cadeia; estão porém todos estes edificios, pela
maior parte, arruinados. A população da Villa he mui pou
ca, e quasi toda pobrissima ; mas o Termo contem ricos pro
p1'Íetal'ios, e magnificas casas, sendo entre todas mui notar
vel a do engenho Monjope, propriedade do Sr. Capitão-Mór
João Cavalcanti d'Albuquerque. Esta Freguezia arrolou 4,252
fogos, tem portanto 21,260 habitantes livres: dá 43 Elei
tores.

A Guarda Nacional deste Municipio forma uma legião
composta de 1 Esquadrão de Cavallaria , e dous batalhões de
Caçadores, tendo todos estes corpos 1,269 pra9as, exclusi ve
128 Reservas.

I'l'AMARACA'.

Ilha na LaL de 7', e 44', e na Long. de 37°, e 12'. Esta
'ilha, que está separada do continente por um estreito, mas
profundo canal, tem tres Legoas de extensão, e uma na sua.
maior largura, e encerra uma Parochia', cujo Orago he de

ossa Senhora da Conceição, e ii. quaL pertence as Capellas de
Nossa Senhora do Rosario dos homens pretos; de Santa Cruz,
11a Fortaleza i do Bom Jesus, na praia de Nossa Senhora tIo
Pillar; de Nossa Senhora dos Prazeres, no engenho Macaxei
ra i de S. João Baptista, no ongenho do mesmo nome; e a
de [ ossa Senh'ora do Amparo, n'outro engenho, assim de
nominado. Na povoação da Conceição, onde está collocada
a Matriz, ha uma Aula de Primeiras Letras. Esta Fregúezia
::1.lTblou 1,957 fogos, tem portanto 9,785 habitantes livTes : da
20 Eleitores.

Na extremidade d'O S. da ilha na Lat. de 7", e 48', e na'
Long. de 37°, e 12" está edil1cada a grande Fortaleza Je S.
Cruz, fundada em 1631 pelos Hollandezes, que então a cha
maram F01'te d'Orange. E~ta Fortaleza foi duas vezes toma
da pelos Pernambucanos do poder dos Hollandezes , os quaes
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reputaram a ilha um ponto tão importante., que pl'ojectatatll
fazer d'ella a Capital da parte' do Brasil, que, tinham caD,.."
quislado no Sec'culo 17°.

Ao longo .dá costa da ilha, pela' jlarle de E~ em. terreno
plano, está a povoaçlio do Pilai', lugár (1 ma,is p{)Yl:iado da
ilha, que tem duas Aulas de Primeiras letras, uma para Iila
da se'lo , e onde se faz tli>do (j)' commercio, principalmente de
Sál, e cal,

Na barra da Cla-tuama. ( em a ponta d,<õ> DI. na Lat. de '10~ 40 i

e30) e na Long. de 37°, e H' ) houve um. pe-qlleno- Reducto ;
obra dos P~rnambucanos no tempo da guerra Hollancteza;
mas hoje esta reduzido a ruinas.

Toda ilha produz mui boas fruetas., hortaliça, e em
summa tudo quanto alli se planta satisfaz.o· plantador;. mâs
as uvas, e sobretudo as mangas·,. (p-rinclif1almenle as- eha
madas elo Jasmim) não pMe baver melrlro'res. são eptimas.

. ltamatacá foi cabeça de úma Ca1pitania ,. indepelldente de
Pernambl:ico, doada por EI":R:ei.D. João 3.° a Pedro Loves dE1
Souza, e c0IJiprehendia todo o territorio, que hQje c6mpre
hande a ProvInda da Pàrahyba;, e parte da dOI Rio Grande d6
NOFle; isto he ,a doação de Lopes começava élll' ltam'lWacÍlI
e acabava na Blihiá da- Trai'Ção, como melhor nas Mem(j)tias
se vená.

Itamaracá teve titl!110 de ViIla desde à StlW fundáção' em
1535, e ainda que, depois de expulsos os HoHand'e~s, ficà.Tf
se sujeita ao Govel'n'o de Pernàmbuco, com tudo M pá,tte
Judiciaria conservou-se indepenà-ente. .o Deutor Amtonro
Vanguervc (iJabral , a'ulhol' da obra, iBtitulada' Pnitida Juel'i..J
cial, foi um de seus @uvit1ores, e pelo qee· elle cita ná me's'"
ma obra, se conhece que àlli a Administração da Justiça' erll'
Sómente subordinada á Relaç'lio da Ba·hia. Tarnoem era It:a'-J
mal'aça independente na 'arrecadação, e fiscal'isáçll9' d08 Di-,
Feitos R:eaes: uma Provedoria, igtlal em tudo à' ereadA em
Pernambuco, fiscalisavl1, e arrecadava as SuaS' rendas, li
quaes chegaram a aVultar lantd , <tuu p&r cartá Regia de 7 de
Dezen'lbro d-e 167!i se lhe encalTegou o pagamento da. faUla:
Ecclesias·tica de Pernambuco, quando os reIl'di'rnentos d'lêlqdi
não bastassem. Mas chegando a notWa de m-Rei, que (j)



( 48 )

dizimos ,tiHí se arrematavam de uma maneil'a iÍ'l'i~ul(J1' f e 110

mesmo tempo considerando sobre 0S inconvcnicntes ~ que já
o/fereciam duas Provcdorias cm um mesmo Govcrno(, extin
guio a Provcdol'ia de Uahraracá , por Carta Regia do 6 de Ju
lho de 1760, passando para a Provedoria de Pernamhuao ns
funcções da outua." ., \ J

A extincção da Provcdoeia, (l' pobreza da Qan]ara" e ou
tras circunstancias que occorreram, fizel'am com qlJC Itama
raca fosse pel'dendo jnsensivelménte a sua cathegoria, mór
mente depois do ~lvará de 30 de Maio de 1815, ql~e croou
a Comarca d'Olinda, em cuja organisação foi esquecida a
ViUa de Itamaracâ, ao mesmo passo que ella ficou Cazendo
parte da nova Comarca; de maneira que bem se pó,le diztll',
qlle passou a sei' uma fl'accão do Termo de Igur ssu. Desde

I

en,tão, n'este esta,d@ de esquecimento, consel'vou-se a Villa
de. Itamaracá, ate que em 1833, quando. se paz em e~ecu

ção o Codigo do Processo, subdividindo-se. ~s antigas
Comarcas, cobt:ou ella seu quasi perdidQ predicamento.
Deu-se-Lhe' .pois para seu llerm<;>1, nhio só toda a ilba, mas
tambem a p,arte da Freguezia de TiàucUpapo,. ,ate o riacho
Arataca, cujas' agoas vão ao mal' ao S. de ç 1!71,rt de' Vacoa,
a pallte da hoje snppriruida F]'~guezia.de·l)asmad.o, <,lo ~I do
riacho Tabatinga, e a parte da Ji'reguezia de Iguurassu, que
comprehende 0S pov0ados Câmbo(~, e :Ramalho ate,os primei
ros oiteiros. Mas nem.só- deixou de gOZai; da'jurjsdicç~o
d'este accrêscimo de tel'ritorio, porque, <,l' diyisão nUlloa sr
levou a etreito; mas a~e poucos annos g07.0l1 da Sj.la restall-

., ração: pela Lei llrovinci~l de :> de M\lio de 184Ó esta anLi
quissima Villa, foi supprimida, dividindo-se o seu 1'crnlll
com as d,e Iguarassu, e Goianna, e estil 'uttima, que bem se
póde -chamal"lHha (i'a.ÇL ella sUPP"i.mida, foi elevada à calhe
g9ria de Cidade!

Concedo que não I'os e util aos Povqs a divisão de 1833;
dou de barato que o accreSCiIJ10 do Termo não eonviesse~c ali!
mesmo que a Provincia nenhuma ulihdade tirasse tia Villa de
J{amaraca: mas seria prejudicial c0l1servar-lh <lO m 'nos.Q Ti
lU19; 'esse Titulo vão, que todavia tl':)zia á 111 'moria r.cc()rt1~

çôes honorifi.Cíls, pelo ll1 nos de'.uma reli ata nnt,ig!lilladt::1
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Si a Goianna SQ confel'io, com a melhor justiça, as honras dl\
Cidaue pejos scus feitos patrioticos, que a fluem notavel na
Historia do Seculo presente; porque não cansel'val' á J(amara
cá o titulo de Villa, de que dignamenfe tinha gozado por
mais de tres Seculos? Conservar o Titulo dc Villa á Hal'amacá,
importava a conservação de um Monumento' Historico! Ah!
Quam justo seria reedillcal~0!

COMARCA DQ CABO,

Compt'c.hende a Pal'ocltia do 1n.e,~mo nome, e a.~ FI'(!!fue::;ict, '
de lIfu?'ibcca, c Ipqjll('(/"

1IIUNICIPIO DO CAllO,

CABO.

Villa, C Freg1lezia cl'ecta em 1812, sobl'c a margem do rio
Pirapama em tcrrcno elevado, sette lcgoas ao S. O, da Cidade
do Ilecife, na Lat. de 80

, e 23'. Limita pelo N. com o Termo
do Hecife, pelo S. com o de Serinhaem, pai' E. COIl1 o Ocea
no, e pelo O. com S. Antão. Abrange as Freguezias do Cabo,
Mllribeca, e parte da de Ipojuca a0 N..de Porto de Gallinhas
A Villa não he muito povoada, rpus o Municipio tem pelos
calculas da 'eleição 40,750 haiJitantes livres, que se cmpre
gam n'agl'icultura.' O Município encena para mais de
ccrn engenhos de fabricar assuçar, e a Villa contem, alem
de alguns cdillcios bons, dois Tel~Jllos. Para a instrucção
Puhlica ba uma Aula de Primeiras LeU'as, paga pelo cofre
da Provincia. A Guarda Nacional d 'cste Municipio, forma
uma Legião, composta de 1 Esquadrão de Cavallaria, c 3 Ba(a
Ihões de Caçadores, contendo todos estes Corpos 1}558
praças, exclusive 143 Reservas.

Pela Lei de 5 de Maio de 1840 a Assembléa ]irovincial,
reconhecendo a importancia à'este Municidio 01 vou-o ll/

r.omarca, coJlocando-o assim lla posição que a sua riquoza,
cpopulação ba muito justamente uernandavam. i\'1l1('~1 d'os-Ia
iusL!ssima Lei, o considera\,'1 Municipjo cio f:aho, l'i1zil:l

ti
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parte ~a Comarca do Recife. A Freguezia do Cabo arrolou
4,054 Fogos, tem por tanto 20,270 habitantes livres: da !fi

Eleitores.,

NAZAllETH.

Povoação, oito legoas ao 's. S. O. do Recife, sobre a
eminencia do Cabo de S. Agostinho ('li) em 8°, e 22', de Lat.
Possue um Convento de Carmelitas da Observancia, e uma
Aula de Primeiras Letras; seus habitantes são pescadores.
O Forte de Nazaretb, hoje desarmado, obra do Italiano
Conde de Bagnuolo, que veio a Pernambuco com o 3° Dona
tario, na, primeira campanha contra os Hollandezes, esta
collocado na entrada da barra da parte do S., e do lado opposl.o
€-xiste o forte de Gaibú, sobre uma rocha, protegendo a pe
quena barra do mesmo nome, como está' dito na pagina 1fr
d'esle Ensaio.

MuamECA.

Povoação, e Freguezia sobre os montes Guararapes(ceIe~

bres pelas victorias alcançadas pelos Pernambucanos sobre 05

Uollandezes) 3 legoas ao S. O. do Recife, e uma longe do
mar: Matriz a Igreja da Senhora do Rosario. Esta Fregue
zia comprehende a povoação da Venda Grande a beira do
mar, e a das CurcUi'anas, ~otave.I pelas deliciosas melancias

(li) Depois que Cabral descobl'io a costa do Brazil mandou
EI-Rei de Portugal, que Americo Vespucio, Nauticonotavel, expio
)'lJsse em uma Frota esta costa. Sabia Americo de Lisboa em 10 de
Maio, de 1501, e avistando, com boa viagem, em 16 de Agosto
a ponta do Rio-Grande do Norte, deu a esse Cabo onomedeS. Ro
que, Santo de quem a Igreja Resa n'esse dia; e assim, costeando
o l,aiz do N. paJ'a o S., foi dUJldo aos parlas, e j'ios que ia visi
tando o nome do Santo do dia em que os explorava: á ponta que
via em 28 do mesmo Agosto chamou Cabo de S. Agostinho:
(Pernambuco) ao l'io que visitou em 29 de Setembro S. Miguel,
(Alagoas) ao outro que obsenou em 30 S. Jeronimo, e cm, fim a,o
grande rio cuja foz sondou em 4 ele OUtubl'O S. Fmncisco. EIS
como em 1501 foram, baptizados alguns dos pontos do noSSO
Litol'a-.. .

Vlj. Diur da Nav. de Per- Lop, Not. 22, ~ conbjne-se com:1
Notn 1? da pag 43 das Mem, Hist. e PaUL da 'BalI .pelo SI'. A cioh,
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que pl'od uz; e comprellcllde tambem o Hospicio de l\ossa
Senhora da Pictlad , pertencente aos Carmelitas, A fari
nha de MuribeGa he tão boa, como a de Magê, ou Su~',uy do Rio
de Janeiro, Anolou 2,OH fogos, tem por lantQ 10,215 ha
bitantes livres: da 20 Elci tores

IPOJ'lTCA.

Povoação, e Freguezia, cuja Matriz be a Igreja de ~,

,Miguel, sobre um Oiteiro a mugem do rio lpojuca, junto
a estrada geral, onze legoas ao S. O. do Recife, e tloas longe
do mar. Possqe uma Aula de primeiras letras, e um Con
vento de Antoninos. Todos os annos se celebra uma solemftt~

festa n'este Convento em honra e louvor do Seubor Sanlo
Cristo, Imagem mui venerada, e aos Pês da QuaL muitas
pessoas (algumas moradoras em longes terras), vão em romaria
h'ibutar sua adoração, segundo os votos que a sua pied'ade
as induz fazer. Arrolou 2,053 Fogo, tem POI' tanlo 10,2Gã
habitante. livI'es: da 21 Eleitores.

COMARCA DO RIO-FORMOSO.

C01l/.}JI'elumde as Fregua:;ia,ç de Rio-Formoso, Ulla, Barrei
ros, Arloa-P'rcta, c Serinllaf')lI.

llfONICIPIO DE lUO-FORMOSO.

RIO-FORMOSO.

Villa, e Freguezia, situada em planieie amargem do rio,
que Lhe presta o nome, duas legoas long'c da su'a fo7. , J8 ao
, S. O. do flecire, e 5 ao N. do 1'10 Una, Limita pelo N.

Com o Termo de Serint1aem ; pelo S. com o de Alagoas, no ri;l.
cho Piracinunga; por E. com o Oceano; c peio O. com o Termo
de S. Antão. Abrange as Freguczias· d'Agoa-PrcLa, fiari'ei
ro , e paI'te das de Una, c Serinhaem.

A povoação de Rio-Formoso, qu' nos fina do scculo
pas ado, nfío passava de meia uuzia de asa , levantadas

si<
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a maior pa.rte ~m terras do €rLlgenho, que tem o mesmo no
me, e que he hoje propr-iedade da Sra. D. F'rancisca Antonia
do Espirito Santo Lins, lle tal maneira cresceu, que em
1833, .quando n'esta Provincia se põz em execução o Codigo
do Processo Criminal, foi erecta em VilIa) com a cathegoria
de cabeça de Comarca; e presentemente entra na ordem das
grandes Villas da Provincia, já pelos .bons edificios que tem,
já pela sua riqueza, e já pelo commercio que entretem. To
davia ainda carece de cadeia, e casa propria para as sessões
da Camara Municipal, e para as do Jurr. Os habitantes
d'este Municipib, são ag}'icultores de cannas de assucar, e

. calcula-se o seu numero em 36,725. A Guarda Nacional for
ma um Esquadrão de Cavallaria de 191 praças, exclusive
2 Reservas, o ql1al faz parte da Legião de Serinhaem.

No Termo de Rio-Formoso, 4 legoas ao N., está a magni
fica Forlaleza de Tamandaré, que protege a barra do mesmo
nome. A Freguezia do Rio-Formoso arrolou 2,454 Fogos,
tem por tanto 12,270 habitantes: dá 25 Eleitores.

UNA.

Povoação, e Freguezia sobre uma eminencia, perto da
margem septentrional do fio Una, que nasce em Garanhuns.
Esta 22 legoas ao S. S. O. 4." de S. O. do Recife, e 4 ao O.
de RIo-Formoso: tem Aula de Primeiras Letras, e a Igreja
Matriz, que he a da Senhora da Purificação. Arrolou 1,964
Fogos, tem por tanto 9,820 habitantes liVl'es : dá 20 Eleitores.

ABREOS.

Povoação de algum commercio, junto á foz do fio Una,
24 legoa ao S, O. do Recife, e 5 longe da povoação prece
dente. Tem uma CapeBa, e Aula de PrimE;iras Letras.

BARREIROS.

Aldeia, e Freguezia, chamada Villa, 23 1/? legoas ao
S. S. O. do Recife; e 4 milhas longe da povoação de Una.



Tem Aula de Primeira Letras, €i a Jgreja de S. Miguel, que
he a Matriz d'esta Parocbia. Os seus habitantes são Jndios,
e pela maior parte mui pobres; não obstante porém sua po
breza, tem prestado relevantes serviços a ordem Publica fi'es:..
tes ultimos annos: o seu Chefe diz-se descendente do grande
Camarão, e, com toda a razão, muito se gloria com a sua as
cendencia. Arrolou 426 Fogos, tem por tanto 2,130 habi
tantes livres: da 4 Eleitores.

AGOA··PRETA.

Povoação, e Freguezia, 28 legoas ao S. O. do Recife, e
cujos habitantes são pela maior parte Jndios. Contém alguns
engenhos 'de assucar em seu Termo; e na Povoação, onde os
edificios não são notaveis, se vê a Jgreja de S. José, que he
aMatriz. Esta povoação tem uma Aula de Primeiras Letras,
eservio por muito tempo de Acampamento das forças lm
periaes, durante a guen'a dos Cabanos. Arrolou 2,501 Fogos,
tem por tanto 12,505 habitantes livres: dá 25 Eleitores.

MUNICIPIO DE SERINHAE~I.

, SERINHAEM. C")

Villa, sobre a margem do rio do mesmo nome, situada
em terreno elevado, erecta em 1627 com o nome de VilLa
Formosa, patria de Capitães, que prestaram relevanlel5 ser
viços na guerra dos Hollandezes, como se vera nas Memorias.
Esta duas legoas longe da costa, e 16 ao S. S. O. do Recif.c.
Limita pelo N. com o Termo da Comarca do Cabo, pelo S.
com o da de Rio-Formoso, por E. com o mar, e pelo O. com
o dislricl.o de S. Antão.

Esta Villa foi opulenta, e ainda alguns edific-ios que lhe

(") Serinhaem, ou Xerenhaem, quer dizer em Lingoa Cabeté
1lleu prato. O Cacique, ou Chefe Caheté, tirava da Pl'od:ucção das
~erras, em que está collocada esta Villa a sua subsistencia, por
ISSO as denominou -Xerenhaem --, nome que Pl'cstou ao I:io, r
que aillda conserva, apenas om 1I1udanç;l da l!ri1llcira h;tra,
talvez porque assim fica a 11l'Onunch JUai' elo ·c.
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reslarn., leslemunham Stli!l passada grandeza. Tem um Con
veRto ue Anloninos, um Templo dedi'ea.do á Senhora da COII
céi~,ão, que he a Matriz, uma casa de Camara, (constnlcção
antiga) e Aula de Primeiras Letras. Abrange este Minicipio
a parte da Freguezia de Ipojtlca, cujas agoas vão ao mar ao
S. de Porto ,de Gallinhas, e a de Serinhaem, não compre
hendida no Termo do Rio-Formoso. Contem muitos Enge
nhos de assucar. A Gual'da Nacional d'este }[unicipio for
ma dous Batalhões de Caçadores, compostos ambos de 950
praças, exclusive 25 Rsservas, e compõe uma Legião com
o Esquadrão de cavallaria do Rio-Formoso. Esta Freguezia
arrolou 2,700 Fogos, te'm portanto 13,500 habitantes livres,
q\,}~ são a>gl'icullores: dá 27 Eleitores.

COnIARCA DE S. ANTÃO.

()Olltpre]umde a Freg~lezia da Cidade da ll'iC'toria>
e a da Escada.

MUNICIPIO DE S.•4.NTll.Õ,

.
VICTORIA.

Cidade, el'ecta em 1843 com este nome em commemora
ção da batalha ganha pelos Pernambucanos nas suas imme
diaçOcs sobre as forças Hollandezas. Esta Cidade, que era
a Villa creada em 1812, com' o seu antigo nome de S. Antão,
be regada pelo riacho Tapacura (afluente do Capibaribe)
c esta collocada na estrada d? Sertão, 12legoas ao O. S. O.
do Recife.

O Termo d'este Munjcípio limita pelo N. com os Termos
de Páo d'Alho, e Limoeir.o, pelo S. com os de Serinhaem ,
e Cabo, por E. com o do Recife, e Flelo O. com os de Bonito,
e Garanhuns. Abrange as Freguezias da Cidade da Victoria,
e Escada, e parte da supprimida Freguezia da luz, cuja agoas
entram no riacho Tapacurà, acima. do riacbo Una.

Em 1626 um Fulanb Braga, fez construir, no lugar que
11e hoje Cidade, -orna Cape!la dedicada a S. Antã'o, e algumas
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casas em que se accommodou com a sua familia, e parentes.
Esta pequena povoaçlIo, chamou-se por algum tempo

o Cidade do Braga; mas perdendo o nome de seu fundador,
ficou com o do Santo ao qual elle tinha consagr:ado a pequena
Capella que edifical'a. Hoje porem essl!. mesma povoação,
tanto tem crescido, que he uma das principaes da Provincia,
e que dá espera,nças de augmentar progressivamente, já
pelo commercio que entretem, e já porque o local coopera
muito para o seu engrandecimento. Concluida a estrada do
centro, na qual se está trabalhando, de maneira que da Victo
ria possam os generos ser conduzidos para o Recife em carro
ças', aquella .Cidade infallivelmente ba de se tornar um
imporlante deposito, e de commerc io tal, que presente
temente ainda mal se calcula; talvez então se conheça,
quanta razão tenho de sempre em meus' pobres escriptos
(quando vem apelo) instar pela factura de estradas, e mais
estradas.

A Citlade da Victoria he cabeça de Comarca, e tem duas
Igrejas, inclusive a Matriz, uma boa cadeia, novamente
construida, alguns sobrados, e diversas ruas: tem igual~ente
uma Aula de Latim, e duas de Primeiras Letras, uma para
cado sexo. Estima-se a população da Comarca em 33,365
habitantes livres, que são agricultores, parte de cannas de
assucar, parte de algodão, e parte de mandioca, e legumes.
A Guarda Nacional forma uma Legião, composta de um
Esquadrão de cavallaria, e tres Balalhões de Caçadores,
contendo esles quatro Corp'o 1,372 praças, exclusive ifO
R.eservas.

A Freguezia da Cidade da Victoria, arrolou 4,055 Fogos,
tem portanto 20,27~ habitantes livres: dá 41 Eleitores.

ESCADA

Povoação, e Freguezia, a margem esquerda do rio Ipo
juca, ("lC) 13 legoas ao S. O. do Recife. A Matriz, que be
a Igreja de..Nossa Senhora da Escada, acha-se arn.1Ínada

72 (1<) O Ipojuca nas~e na fralda da serra .rabutic.tba., e COl'1'l'ndo

1
.legoas pouco maiS'; ou menos. ele ag'oa lIO OcC'ano, COIllO.

ai lalHe direi. .
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Esta li'l'eguezia contém muitos ongenhos'de ássUC'fl'. Atrolou
:2,6l8 Fogos, tem .POI' tanto 13,090 habitanles livres :. dá 26
Eleitores.

COMARCA DO BONI1'O.

Compreltende a Fregue;;;ia do mesmo nome;
e às ele Be::;erros, e AltinltO.

MliNICIPIO DO BONItO,

BONITO;

Villa, e Frcguezia ~ituada ao pé da Serra i\1acaco, entfe'
aS cabeceiras do rio Serinhaem, e de alguns afluentes de Una,
em terreno elevado, 32legoás ao S. O, do Recife. Limita pela
N, com Termo do Brejo, pelo S; com o de S. Antão, por E..
com o de Serinhaem, e pelo O. com o de Garanhuns,

Bonitd, povoaç'ão notavel, tinha sido erecta em Villa,
e cabeça de Comarca em 183'3; mas pela Lei de 19 de Abrfl
de 1838, perdeu o seu predicamento, porque a Comarca foi
supprimida, tornando a Villa a fazer parte dos Termos a que
pertencia antes de 1833. Porém a Assembléa Provindal,
attendendo ao justd clamor do patriotico Povo do Bonito,
elevou outra vez á Comarca este mui importante Municipio.
Estima-se a populllção do Municipio do Bonito em 52,770 habi~

tantes livres, que se empregam pela maior parte n'agricultu
ra. Tem duas Aulas de Primeiras Letras, uma para cada sexo.
A Guarda Nacional d'este Municipio foima uma Legião com
posta de 2 Batalhões de Caçadores com 1,024. praças, excluzive
1.12 Reservas. Esta Freguezia arrolou 3,158 Fogos, tem por
tanto 15,790 habitantes livl'es: dá 32 Eleitores.

BEZElU\OS.

Freguezia, e Povoação a margem do rio Ipojuca, em
terreno montanhoso, 26 legoas ao O. S. O. do Recife, e 8 lon
ge da Villa do Bonito. Tem urria Aula de Primeiras Letras.
A Matriz d'esta extensa ü'eguezia, está collocada cm a povoa-
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ção de Caruaru. Arrolou 3,366 Fogos, tem portanto. 16,830
habitantes livres: dá 34 Eleitore '.

CAR'UAR1i1'. -

Povoação sobre a Ipargem csquel'da do rio Ipojuca, 32
legoas aoO. S. O: do Recife, e 8 longe da Villa do tlonit@. Tem
uma Aula de primeiras Letras, e uma feira mui abundante to
dos os Sacbbados. Tanto Bezel'l'os, como Caruaru são duas
povoações mui nota;vcis.

ALT!NHO.

Freguezia a margem do rio Una, Ji.O legoa' ao O. S. ,0. do
Hecife. A Matriz ho a Capella de 'ossa Senhora do O'. Tem
lima Aula de primeiras Letr(!s. Esta Freguezia pertenc.ía á
Comaroa dt\ Gal'êlnhul1s, mas pela Lei de 4 de Setembro de 1843,
passou a fazer Pl!rte da do Bonito. Arrolou 4,030 Fogos, trm
pOl'tantQ20,1!'íO habitanleslivres: dá40Eleil9r~s. NestaFre
guezia, assim como em grll.nde parte das outras da Comarca
do Bonilo, goza-se do clima do Sertão.

CAMN\CA DO LliOEIRO.

C01l!tJrehende (J, Pregue;;;ia do mesmo nome, e as do Bom
Ja1'di-m, e Taqucl/l'etinga.

MUNICIPIO DO I.mOEIIW.,

LIMOEIRO.

VilIa, erecta em 1812, a ,margem seglentrional do rio
Capibaribe, em uma pla.nicie, bordada de montes, 18 legoas
ao O. N. O, do Pe~ife. Limita 13elo N. com l! Província da
Parabyba, pelo S. com o Termo de S. Antfío" por E. com
o de Nazareth, e Pao d'AI ho, e pelo O. com o do Brejo. Esta
Muni.cipio abrange as Fregueúas do Limoeiro, e Bom Jal'
dim, c a parle lia Fl'cguezia de Taquareti.Qga, comprehendida ,
na IlrOYincia de l)ernamhuco, abaixo do riacho 'rabocas. A
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Villa tle.oabeça de-Comarca,- e tem a Igreja Lia Senhora da A
pl'esentaçãp, que he a Matriz, e uma .grande cadeia. N'este
edificio ha os precisos arranjos para casa de Camara, Sala dos

_Jurados, &c., &c. Tem a Villa uma Aula de Primeiras Letras,
e outl'a de Latim. Estima-se ~ população do Termo do Li
moeiro em 43,920 habita'ntes livres, pela maior parte agri
eultores de algodão, e legumes. Tem alguns engenhos de
assucar. A guarda acional d'este Municipio forma ulJla Le
g.irío composta de 1 Esquadrão de éavallaria, e 2 Batalhões de
Caçadores, ao todo 1,563 praças, exclusive 50 Reservas. A

Freguezia do Limoeiro arl'olou 3,7~5 Fogo~, tem portanto
18,775 habitantes livres: d4 38 Eleitores.

BOM JARDIM.

Povoação,: e Freguezia, 18 Legoas ao O. N. O. do Reci
fe, collocada em um telTeno bem alto, e que goza de uma
be11a vista. Tem a Igreja Matriz, consagl'aela a S. Anna, e
uma Aula de Primeiras Letras. Arrolou 3,565 Fogos, tem
portanto 17,&25 habitantes livres: da 36 Eleitores.

I

TA~UARETINGA.

Freguezia, parte da qual pel'tence no Politico, e no civil
ã Provincia da Pal'ahybll, e parte a.de Pernambuco, collocada
junto a serra Bonita, 41 legoas ao O. N. O. do Recife. Tem 1
Igreja Matriz consagi'adaa S. Amaro. No territorio, que pel'
·tence aPernambuc , anolou esta Freguezia 1,464 Fogos,
tem portanto d'esta parte 7,320 habitantes livré-·: da 15 Elei
tores. Mas esse mesmo tel:ritorio está ainda' subdividido; isto
he, uma grande parte d'elJe pertence aComarca do Brejo, e a
outra (a menos povoada) he que pertence ao Limoeiro, porem
ahi está collocada a Séde da Parochia. Na parte compreh~n

dida na Comarca dg Limoeiro arrolou 555 Fogos, e n'aqueIla,
que pertence ado Brejo, e que se denomina acarará, arro
lou DOD.
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COMARCA DE NAZARETH.

Comprcltencle a Fregue;;ia elo mesmo nome, e a de
. Tmcunllem.

~IUNICIPIO DE l'iAZARETIJ.

NAZARET DA MATA.

Villa, erecta em 1833, situada a margem esquerda do
rio 'Tracunhem ("') em terreno plano, e elevado ao . O. do
Recife, quasi 16 legoas. Limita pelo N. com o Termo de
Goianna, pelo S. com o de Páo d'Alho, por E. com o de Igua
rassú, e pelo O. com o de Limoeiro. He Cabeça de Comarca,
e sendo uma das Villas novamente creadas, he das que tem
tido rapido engl'andecimento. Todos os Sabbados ha uma
abundante feira; carece ainda de Matriz, e de edificio pro
prio para as Sessões da camara, assim como de cadeia: mas
avista do commercio que para alli vai afluindo, e do patrio
tismo, e zelo de seus habitantes, brevemente ver-se-ha esta
nascente Villa com todos os precisos edificios publicos.
Abrange este Municipio a Freguezia de Tracunhem,' e o dis
tl'icto de Larangeiras. Tem duas Aulas, uma de Latim e outra
de Primeiras Letras. Éstima-se a população, em 25,885
habitantes livres, que são agricultores de algodão, cannas
de assucar, man\dioca, e legumes. A Guarda Nacional for
ma uma: Legião composta de 3 Batalhões de Caçadores e uma
sessão de Batalhão ao todo 1,625 praças, exclusive 128 Reser
vas. A Freguezia de Nazareth arrolou 3,061 Fogós, tem por
tanto 15,305 habitantes livres: dá 31 Eleitores.

TIlAC11NIIEM.

Freguezia 14 legoas ao N. O. 4." do O. N. O. do Recife
em terreno elevado. Tem uma Igreja Matriz, consagmda
:i. S. Antonio, e uma Aula de Primeiras Letras. Arrolou
2,116 Fogos, 'tem portanto 10,580 habitantes livres: da 21
Eleitores.

(-li) O :l'io Tracunhem desagoa no riacho (;apibaribe-mcrim ,
c ambos então perdendo os seus nomes, formam um só rio com o

P
llome de Goianna, o qual desemboca no Oceano, entre POllta de

edras, e Pon ta de COflueiros.
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COMARCA DE PAO D'ALHO.

Comprehende a Freguezia· do mesmo nome, e a de Nossa
. Senhora da Gloria de Goitá.

lIruNICIPlO DE PA'O-DALHO.

PA'O D'ALHO.

Villa, erecta em 1812, a margem direita do rio Capiba
fibe em terreno plano, 9 legoas ao O. N. O. do Recife. Li
mita pelo N. com o Termo de Nazareth, pelo S. com o de S.
Antão, por E. com os do Recife e Olinda, e pelo O. com o de
lillÍoeiro. Abrange as Freguezias de Páo d'Alho, Goitá, e
parte da de S. Lourenço da Mata, acima do riacho Mussu
l'epe. Tem Igreja Matriz, consagl'ada ao Divino EspiritQ
Santo, uma Aula de Primeiras Letras, e um pequeno Hospi
tal; carece de casa de eamara, e cadeia. Ha grandes en
genhos n'este Municipio. Estima-se 'a sua população em
26,175 habitantes livres, que são agricultores, a maior parte
de cannas de assucar, e o resto· de legumes, e mandioca. A
Guarda Nacional forma um Esquadrão de Cavallaria, e um Ba
talhão de Caçadores, ambos com 683 praças, exclusive 29 Re
servas. Páo d'Alhó fazia parte da Comarca de Nazareth, po
rém a Lei de 4 de Maio de 1840 elevou este importante Munici
pio á cathegoria de Comarca, e assim collocou~o na Ordem,
em que ha muito devia estar. A Freguezia de Páo d'Álho
arrolou 3,196 Fogos, tem portanto 15,980 habitantes livres:
dá 32 Eleitores.

GOITA'.

F'reguezia, 14legoas ao O. N. O. do Recife, sobre terreno
plano, que tomou o nome de um riacho alluenfe do Capiba
ribe. AParochia he a da Senhora da Gloria, e pertence-lhe
a parte da Freguezia de Páo d'Alho, e a da supprimida Fre
guezia, da Luz, cujas agoas correm para os riachos Goita,
Ar~tangi, e Cutunguba. Arrolou 2,039 Fogos, tem portanto.
10,195 habitantes livl'es: Já 20 Eleitül'es.
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COMARCA DE GOIANNA.

Com[Jl'eltende a Freguezia do mesmo nome, e as
de Tejucu.papo, e Itambé.

MUNICIPIO DE GOIANNA.

GOIANNA.

Cidade, erecta em 1840, que sob o Governo dos Dona
tarios pertenceu á Capitania de Itamaracá, e que já esteve
sujeita á Parahyba, situada entre os rios Capibaribe-me
rim, e Tracunhem em terreno elevado, 4 legoas distante
da costa, e 14 ao 'N. N. O. do Recife. Limita pelo N. com
o Termo da Parahyba, pelo S. com o de Iguarassú, por E.
com o Oceano, e pelo O. com o districto do Limoeiro. O
seu Termo abrange as Freguezias de Goianna, Itambé, parte
da supprimida FregueZia de Pasmado, a margem esquerda
do riacho Ubú, parte da de Tejucupapo ao N. de Carne de
Vacca, e parte da de' Tacoal;a, encravada n'esta Provincia,
que tem estado sujeita ao Munici pio da Alhandra, Provincia
da Parahyba. He cabeça de Comarca, possue uma AuJa
de Latim, e duas de Primeiras Letras, sendo uma para Me
ninas; um, Convento de Carmelitas da Reforma, um Reco
lhimento de mulheres, a Igreja Matriz, (que he a de Nossa
Senhora do Rosario) c mais 4 Templos, um Hospital de
Uisericordia, casa de Camara, e cadeia. Esta Cidade
foi rica, e populosa, mas hoje tem alguma cousa decahido
de sua opulencia; comtudo ella tem em si mesmo ele
mentos de grandeza, e me persuado que para eleval-a aq
seu brilhantismo antigo, nada he tão preciso, como abrir
orio, desembaraçando-o das grandes ramagens de mangue,
que tem tornado o seu optimo canal, n'uma estreita cam
boa, tão chcia de voltas, e incommoda, que afugenta" os
commerciantes. O Recife faz uma despeza enorme com a sua
illuminação, -ob.-as Publicas, &c. &c. , justo he que com as
Comarca de fóra, cujos habitantes contribuem com tão gros
sos cabedlles, se d'espenda tambem: a nossa Assemblea
Provincial deve POiíi votar fundos, para a abertura do rio
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Goianna. Estima-se a populaçãG do Municipio de Goianna em
39,720 habitantes livres, que pela maior parte são agriculto
res de cannas de Assucar..A Guarda Nacional forma um Com
mando Superior, composto lie 2 Legiões, e estas de t Esqua
drão de Cavallaria, e 5 Batalhões de Caçadores, ao todo 3,502
praças, exclusive 328 Reservas. A Fl'eguezia de Goianna ar
rolou 4,OU Fogos, tem portanto 20,220 habitantes livres:
dá 40 Eleitores.

TEJUCUPAPO.

Fl'eguezia, sobre o l'io Megào, 12 legoas ao N. do Re
cife, e 3 longe da Cidade de Goianna. Tem uma Aula de Pri
meiras Letras, e uma Igreja Matriz, consagrada ii S. Louren- .
ço. Arrolou 1,59~ Fogos, tem portanto 7,970 habitantes li
vres: da 16 Eleitores.

GUAGIRU'.

Povoação, sobre a Costa, jnnto a fóz do rio Goianna,
t5legoas ao N. do Recife com urna Aula de Primeiras Letras.
Ahi esta a barra de Goiànna, 4legoas distante d'essa Cidade.

PEDIlAS DE FOGO.

Povoação, na eslt'ada do Norte, que devide Pernam
buco da Provincia da Parahyba, 21 legoas ao N. N. O. do
Recife, e 7 longe de Goianna. He o lugar da feira dos gados,
c de grande commercio, e não tardara muito que se torne
urna consideravel Povoação, tanto em riqueza" como em
commercio. Tem uma Aula de Primeiras Letralt.

PITIMBU'.

Povoação sobre a costa na Latitude de 7.°, e 14.', pou
co mais de meia legoa ao S. do riacho Abiay, (que nos de
vide da Parabyha) e ao N. do ilecife 19 legoà's. Tem uma
Aula de Primeiras Letras. O pl1lrto d'csta Povoação he com
modo, e mui seguro o ancoradouro.
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ITAMBÉ.

Freguezia situada em uma planice, legoa e meia dis
tante da Costa, e i5 ao N. O. do Recife. Te~ uma Aula
de Primeiras Letras, Matriz a de S. Jose. Esta Freguezia ar
rolou 2,306 Fogos, tem portanto 11,530 habitantes livres:
dá 23 Eleitores.

SERTÃO DE PERNAMBUCO.

o Sertão de Pernambuco tem de extensão de N. a S.
50 legoas, e 147 de E. ao O. Pelo lado do Sul principia
(seguindo de E. ao O~ ) na rilJeira do rio Ipojuca, em o lu
gar chamado Barra da Taquara, 2 legoas ao S. de Caruarú ,
termo do Bonito; estende-se alem da nascente d'aquelle
rio" e vai continuando para o Poente, oblioando para o S.
ate encontrar com o rio de S. Francisco. Pelo lado do N.
principia, seguindo a mesma direcção, de E. ao O. na margem
direita do rio Capibaribe, no lugar chamado Barra de Tra
piá, 13 legoas ao O. do Limoein., sóbe alem da origem
d'este rio, ate os Sertões da Parahyba, e ahi confina com o
Termo da Villa do Crato, Provincia do Ceará, da qual he·
separado pela ,Serra Jabutic'aba.

Este va,sto territorio, ,maior do que alguns Reinos da
. Europa, ainda he mui pouco conhecido; serei portanto
alguma cousa prolixo descrevendo-o. Permaneceu muitos
aonos, por assim dizer, entregue a si mesmo, governado
por Capitães Mores irresponsaveis, cuja vontade era lei;
em 1815 porém foi elevado a Comarca com um Corregedor,
que em verdade pouco melhorou o seu estado: comludo o
eu commercio consideravelmente tem augmentado, pelo

estabelecimento das feiras nos lugares povoados, e prin-
cipalmento desde que se generalisou ~ cultura do algodão:y
em troca do qual recebe annualmente do Recife fazendas,
e outros generos, cujo valor sóbe a melhor de mil contos
de reis. Nilo he só no commercio, que o Sertão tem aug
mentado: a illustração, e a Moral não tem feito meno
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progressos, n!essa interessantissima pal'Le da nossa Pl'ovin
cia. Os Sertanejos, assim como se dão aos rudes trabalhos
do campo, entregam-se igualmente á cultura das Letras,
tanto quanto lhes he possivel, já enviando seus filhos para
a Capital, afim de se applicarem aos estudos maiol'es, e jit
aproveitando as Aulas, que e'm seu seio existem.

A Moral tem marchado a-Ia-par com a illustração, e
n'esta parte talvez que o Sertão leve a dianteira as Cidade~.

Si alli as Sciencias não se tem disseminado como aqui,
tambem o impio philosophismo, não tem feito lá um só
proselyto. Conservados os austeros custumes de nossos
Pais, os Sertanejos felizmente ainda pel'manecem n'essa paz
de conscienci,a, que fortalece o Christão, que o anima nos
trabalhos, que o consola nas enfermidades, c que por 11m
semêa-Ihe de rozas o leito da morte.

c LIMA.

He quente, e secco n08 lugares baixos, vulgál'menLe
chamados -- Mimoso -, mui temperado, e sobre maneira
agradavel 0(1 principio do Vel'ão, e no Inverno. Humido, c
frio nas eminencias, ou chapadas das Serras., vulgarmente
chamadas Agrestes. O ar he saudavel, e, a excepção d'algu
mas febres e defluxões, que poucas vezes atacam, alli
goza-se geralmente muita saude; e até a bixiga" unico mal
que era temivel no Sertão, hoje tem diminuid'o muito com a
miraculosa vaccina. . .

Pelo meiado do Verão os campos tornam-se aridos: as
Serras, e os rochedos apresentando-se nús, offerecem em vel'
dade um quadro melancolico; mas pelo Inverno, vulgarmente
chamado tempo do verde, a vista se indemnisa com usura,
pelo aspecto risonho e agradavel, que o campo tapisado de
verde lhe offerece, As arvores então revestidas de verdes
folhas. e ornadas de odorifiras flores enb,alsamam o aI', e
tornam o Sertão um Paraizo, de delicias.

ASPECTO DO SEnTAo.

O aspecLo he montanhoso, . desigual pelas innumcl'u
veis Serras de que está bordado.
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As maiores planicies, que se encontram entre uma, e
outra Serra não excedem á 6 legoas.

Nas fraldas das Serras, e nas planicies (no termo das
Villas de Garanhuns, e do Brejo,) he onde estão estabelecidas
a maior parte das fabricas de descaroçar algodão; alli por
tanto cria-se pouco gadQ, porque a população emprega-se
mais n'Agricultura; em Pajeú de Flores porém, onde se
cultiva menos, e onde só os cumes, ou chapadas das Serras
estão reservados para a Agricultura, cria-se mu;to maior
quantidade de gados.

Do grande numero de Serras, que bordam o Sertão,
sã@ bem notaveis as tres grandes cadeias de montanhas,
que formam tres cordilheiras de 2.' ordem, e que se estendem
na direcção de Nordeste Sudueste, com pequenas alterações.
Entre estas Serras sjo notaveis, a da Onça, ~ntrelaçada com
a denominada Caxorr-o; a do Brejo, ou da ViUa de Simbres;
e finalmente a de Jacarará. No meio d'ellas, 40 íegoas ao 0.. do
Recife, nota-se, no districto do Poço, limitropbe de Santo
Antão, o pico da Serra dos Caxorros, nu, e isolado, como
o pico de Fernando, de Noronha, a;presentando uma for
midavel base. T()da esta massa enorme, he uma só pe
dra, figurando dous hombros, d'entre os quaes sobresahe
muitas braças o pico de figura con,ica. Avista-se este pico
na distancia de 20 legoas, e quando se está mais proiXimo
d'elle conhece-se que tem muito maior base e altura, do
que o Pão d'Assucar do Rio de Janeiro'. Pelo Oriente este
pico he quasi perpendicular, e pelo Occ,idente o declive he
mui pouco inclinado. O seú cume até hoje tem sido inas
cecivel, e não consta que o mais ou~ado caçador tenha pi
zado em cima. Apresenta a vista mais pitboresca que se offe
rece no Sertão, e talvez que este seja o ponto euhini-'
nante de todos os Sertões do Bispado de Pernambuco. 'No
pé da Serra, que supporta este grande colosso, ha duas deH~

ciosas vertentes, uma do lado Oriental, e outra do Occid~ntal,

e he esta a que sacia os ,habitantes no tempa das crueis
seccas.

Não menos digna de nota he a Serra contigua á povoa
Çüo da Pedra, Teemo da Villa de Sim1;Jres. Desde o cume

5A
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até a base !Ie urna só pedra, corria uma grande Lava dos ~e

los do Norte da Europa, e se estende ao nivel do terreno obra
de 60 braças.

R f OS,

Os mais notaveis são o Capibaribe, e o 'Iptljuca, que cor
Tem do O. parli E., oblicando para o S., e o Pageu em diversas
direcções ..

O Capibaribe nasce na fralda Occidental da Serra Jacararà
no Olho d'Agoa d.o Gavião, e lag0a do Angú, e-d'ahi, por
entre a Serra donde nasce, e a do Brejo segue, recebendo
os diversos riachos afluentes, que lhe engr.ossam a corrente,
até que desemboca nQ Recife.

O rpojuca nasce na Serra 1abuticaba, e regando quasi o
e-spaço de 80-legoas em diversas direcções, desagoa 12 le
goas ao S. do Recife, perto da Povoação, á qual' emprestou
o nome.

.-O Pageu, ao qual dão os viajan.les 73 legoAs de curso,
nasce no declive Meridional da Serra Borburema, no lugaF
chamado Serra do Teixeira, que separa Pernambuco da
Parahyba. No seu curso recebe os riachos €anudo, S. Anto
nio de Lima, Gróssos, Varas, Cedro, e Riachão, e corren
do E. O. até a Freguezia Serra-Talhada, ahi' muda de
direcção óblicando para o S., e, alargando ma~s seu leito
com Ol1tros .aGuentes, vai desagoar caudaloso. no rio de S.
Francisco, pouco adiante da Fazenda da Barra, 211 legolls
á cima da Caxoelra de Paulo Alfonso, e não 8, como, pot in
formações inexactas, se allirma na Corographia Brazilica. Este
rio po(.ém caudaloso no Inverno, pelo verão secca em mui
tas partes? ficando o leito cheio de poços aqui, ,e aUi. Quan
do este no enche; o Surubim, peixe grande e saborosis
simo do rio de S. Francisco, recebendo a nova agoa, sóbe
por eUa, ~ vem servir de alimento mui grato aos moradores
da Ribeira de Pageu. Abunda çl.e lontras, cujas pelles são
preciosas; e suas margens são povoadas por Garças- bran
cas, e sinzentas, PutrioJles, Jahurús, é mais outra aves
aquaticas.
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P1WDUCÇÕES VEGE1'AES.

Difficilimo ,seria descrever todas as producções'do ferti
lissimo Sel'tão, d'esse verdadeiro Eldourado, porque o nu
mero d'ellas he quasi infinito; referirei apenas as de que
tenho noticia. Usam.os habitantes do Sertão em suas enfer
midades ( o vivem muitos annos, sem ouvirem nem ao me
nos falIar nos diversos systemas medicos) .da Contraerva,
da Ipecacuanha, da Quina, do Fumo bravo, da Macella, do
Vellame, da milagrosa folha do A~gico, (I') da entrecasca d'es
ta arvore, e igualmente d'outras muitas plantas de beira
mar. lia tambem com abundancia no Sertão a baunilha, o
oleo de Cupahiba, o odorifico balsamo de Coquinho, &c.,
&c. Abunda em madeiras de marcineria, que infelizmente
todos os annos são devoradas pelas chammas, quando se fazem
l'o,çados, isto he quando se preparam terras para plantações.
OSeFtão abU,Ilda igualmente de um arbusto chamado Perei
1'0: as folh,as,d'este arbusto são curtas, lisas, e ponteagudas.
No,mez de Março reveste-e de novas folhas ( porque no Ve
rão fica nú como os de mais vegetaes ) e logo depois trans
suda em suas hastes Um liquido resionso, do qual se formam
vesiculas esbranquiçadas, que, derretendo-se com facilidade,
dão uma espeçie de sêra, da qual se fazem velas lou,ras, bran
das e susceptivQis d,e qualquer Rolido; estas velas ardem
bem, .dão ~Uz brilhante, e o cheiro, quando estão ardendo,.
não he desagradava!. Só esta producção p04er~a ser um
manancial 'de riqueza; e talvez que ainda o seja, quando a
industria, com o andar dos tempos, chegar no Sertão ao
auge, que he de esperar do geni0 aCtivo e emprehendedor
de seus filhos.

O Sertão produz abundantemente optimo algodão, man
dioca, cannas de assucar, legumes; em fim os Sertanejos,

(I') Nas feridas d'anna de fogo, ]]e ]'emedio illfaIlivel. Si a
jJala não .fere algum dos orgãos essellCiaes á vida, e cuja lesão
mata immediatalllel1te, só he preciso, llara curar a maiscompfica
da e perigosa felida, pisar a folha do ,Al1gieo, bebêr ires vezes
por dia o sueco ex,tl;a1lido, e applicar sabre a ferida o bagaço, ou
I'esíduo Q.esSe sueco. Eu vi com este l'emedio sómente .;'ln 1824 cu
rar-se, cntre ,outros, o Sr. Tenente COl'oilel Antonio Canleirol\'Ia
chado Rios, ferido em uma acção,
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retribuidos generosamente pela fecundidalie do fertilissimo
sólo que habit~m, em verdade nada tem que invejar dos
habitantes de beira-mar: todavia apezar d'esta fertilidade (")
a Agricultura não chegou ainda ao estado de grandeza de
que he susceptivel, porque tem constantemente lutado com
dous crueis obstaculos: as seccas, e as mits estradas. Cabe
aqui notar, que estes dous males podem ser neutralizados:
o primeiro pelas fontes Artezeanas, e o seguudo pelo mesmo
meio, que tem sido empregado a beira-mar. O Sertão paga
uma contribuição avultada, he pois de toda a justiça que se
neutralize o grande mal que o atrasa: as seccas. A tenta
tiva mallograda dos poços Artezeanos não deve desanimar,
porque sabe-se perfeitamente, que mà110graram-se as dili
gencias que se fizeram, porque, por uma mal entendida
economia, em vez de se convidar um Engenheiro habil, veio
de Inglaterra para abrir os poços um trabalhador mui igno
rante (nem sabia ler) que apenas, por ter sido servente na
abertura d'estes poços na Europa, sabia trabalhar com a ma'"
quina; e quem sabe si isto mesmo elle o fazia com perfeição.

PRODUCÇÕES 1I1INERALOGICAS.

O Sertão contém ouro, salitre, saes cristalizados, sabão
pedra, pedras pretas, que se assemelham a Pyrites de cobre,
e ferro de que muito abunda. Contem igualmente finissimas
argillas de diversas cores, entre as quaes se nota a de côr
amarella de,smaiada, de que se fazem muj boas jarras, quar
'tinhas, pratos, e mais vazas nBcessarios ao uso domestico.

COMARCA DO BREJO. .

Comprenlwnde a F1'egue;:;ia do mesmo nome, e as do Termo
. de Simbres.

MUNICIPlO DO BREJO.

BREJO.

,Villa, erecta em 1833, sobre a margem do riacho :Ma
dre de Deos, em uma planicie coIlocada junto de duas Serra~

(~), '0 Sertão (entre outras muitas plantas, que vegetam
muito melhor do que a bcil'a-mar) se colhem ordinariamente
R polhos de 20 libras de peso, e alguns tem havido de mais de
24 libra .
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(uma a E., e outt'/\ ao .) 50 legoas ao O. do Recife. Limillil
pelo N. com a Provincia da Parahyba, pelo S. com o Termo
do Bonito, por E. com o de Limoeiro, e por O. com o de Sim
bres. Abrange as Freguezias do Brejo da Madre de r>eus, e pa'l'
te da de. Taquaretinga à cima do riacho TalJocas', cujas agoas
entram no rio Capíbaribe; e parte da de Bezerros, que lhe
pertencia antes da divisão das Comarcas. Ue cabeça de Co
marca, e possue, além da Matriz, que he a Igreja de S. José,
mais uma Capella consagrada aSenhora da Conceição, uma
Aula de Latim, e duas de primeiras Letras, uma para cada
sexo. A Villa do Brejo he"tJüje um dos lugares de maior com
mercio no Sertão: suas ruas, apezar de' serem alguma cou
sa estreitas, apresentam bella vista, e alguns edificios, ulti
mamente levantados, tem embellecido-a muito. Todo:> os
Sabbados ha alli uma rica feira, não só dos generos de pri
meira nesescidade, como de todos os mais de pruducçfio do
paiz, bem como algodão em caroço, couro~, vaquetas,. pelles
curtidas e em cabello, sabão, sebo, aves, &c., &c., e tambem
de muitas fazendas, e outras merca~lorias levadas do necife.
He cortada por dous ribeiros, que seccão pelo Ver fio; mas
como toda a varzea em que eslà situada, abunda d'olhos
d'agoa, tem a vantagem de ter (principalmente em duas
ruas que ficam a E. ) no fundo de quasi todas as casas, fontes
perenes para o seu nso. Alem d'estas fontes, por assim diz(}\',
particulares, possue a Villa mais tres fontes de agua cri tali
na, isto he, as de Taioba, Pingo, e Prata. lia 85 annos que
o Bt'ejo principiou a ser habitado, e ha 50 que alli se generali
sou a cultura do algodão, que tem enrequecido muitas casas.
Durante o Inverno o ar he humjdo e frio, e pelo Verão soffre
se grande calor, porque os raios do Sol, vibrando na Sena,
rel1ectem obre a Villa. A <.~uarda 'acional forma· uma. Le
gião, composta de 1 Esquadrão de Cavallal:ia, e 2 Balalhões
de Caçadores, ao todo 699 praçàs, exclusive 107 Heservas.
Arrolou 2,051 Fogos, tem portanto 10,255 habitantes livl'es,
dps quaes uma grande paI te compõe-se de agricullot'es, e ou
tra de criadores de gados: dá 2l Eleitores. A' Comar<;a do l} rejo
pet'lence a pal'te da Fl'eguezia de Taqual'etinga, chamaJa
Jacal'ará, que anolou 909 Fogo, como se lê no fim üa pago 58
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~IUMICIPIO DE SlntB1lE".

SIMBRES.

Villa mlii antiga sobre a Serra do OraM, 60 legoas. ao
O. 4" de O. S. do Recife. Limita pelo N. com o Termo -do
Brejo, pelo S. com o de Garanhuns, por E. com o de S. Antão,
e pelo O. com o de "Flores. E ta Vi lIa he propriamente uma
Aldeia, habitada por Indígenas, que muito se gloriam por
descenderem das Tribos dos Xicurús, e Paratiós, mas que
por sua natural pl'egu.iça, conservam incultas duas legoas de
terra doadas por EI-Rei " e qoe em mão de outro qualquer
proprietario, muito produzÍl'iam em proveito das rendas Pu
blicas, e mesmo dos Indio&, conforme as condições com
que se alienas em. Si a VilIa he uma pobre Aldeia, o seu
T-ermo pelo contrario he um dos mais ricos, e ele maior im
,porta'ncia no Sertão; ja pela sua riqueza, já pelos beIlos,

magestosos edincios que o ornam, e ja sobretudo, pelo
gráo de illu tração a que tem chegado os seus habi tantes ,
principalmente os de Pesqueira, Povoação para onde, pela
Lei ele 13 ele Maio de 1836 se transfcrio a Séde da VilIa. Tem
uma Aula de primeiras letras: Matriz a 19r ja ela Senhora
das Montanha. Estima-se m 18,375 os habitantc livres do
Termo de Simbre . A Guarda Na ional d'este Município forma
um 13atalbão de Caçadores, e uma companhia t1 Cavallaria, a
qual perl nce ao Esquadri:lo, qn faz parle da Legia do Bre
jo, ao todo 628 praça, xclu ivcl15 R.eserva'. FI' guezia
de imbres arrolou 2,919 Fogo, t lU porlunt U,59,j habi
lante livre : dá 29 Elcitor s.

.&LAGOA DE BAIXO.

Fl'eguezia I'ccta em 1 42, 45 le oa nO. . E. do Recife,
cujo di tricto foi demembmdp d t l'I'iLol'i da FI' guezia

do Buiqu , do qual fazia llllrl. Matriz 11 Cap lIa d Nossa
enhora q,a Conceiçao. ~ ta ft· gll 'zia d p is d re ta fi-

cou. perten ndo a Coman', I Garanhlltl, 01 li Assem
hléa Pro in ial 111 'ua '" d~ 2 c.l 'La i ti t 4:l d ligou-a
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do Jardim, que pertence á Provincia do Ceará; pelo S. com o
mesmo rio; por E. com o Termo da Villa de Flores; e pelo
Ó. com os das Villas da Barra, e Carunhanha, pertencentes
á Provincia da Bahia, e com uma parta do districto d'Oeiras,
Província do Piauhy. Pelo lado de O. tem de S. a N. 50 le
goar e pelo lado de E. 30, porqne a Serra Araripe, que
he o nosso limite, ahi entra muito, formando um angulo
para o N. O. Boa-Vista he Cabeça de Comarca, e comprehen
de as Freguezias de S. Maria, Assumpção, e Exú. N'esta
Comarca, quando o rio de S. Francisco vasa ( de Outubro até
Março) não. se goza muila saude nas proximidades do rio,
pelas febres qne ,assaltam os nabitantes, principalmente os
que não estão climatisados; mas logo que se está 6 ou
8 légoas longe do rio, goza-se de um ar tão puro e sau
davel, como em outra qualquer parte do Sertão; he por
tanto falso quanto se diz'a respeito da insalubridade de
toda a Comarca da Boa-Vista; pelo contrario tie um paiz,
como todo o Sertão, saudavel, e que mais que todos, con
vida os industriosos para o seu seio; porque, mesmo por es
tar ainda principiando, olr~rece muitas vantagens, que ou
tra qualquer parte do Serlão já não pôde olferecer. Esti
ma-se os seus habitantes livres em 41,t~95, que são criadores
de gados. Ja tem casas abastadas, e a civilisaçãO' vai fazendo
progressos, a proporção que seus habitanles sevão illustrando.
A Guarda Nacional faz ainda parte do Commando Superior de
Flores; a saber, em Quebrabô, um Batalhão de Caçadores'
em Tacaratu, outro e no Exú um Esquadrão de Cavallaria.
Estes corpos formam uma Legião, e ao todo contem 1,1n .
praças, exclusive 72 Reservas

C2UEBROBO' .

Povoação, situada a margem do rio S. Francisco, 153
legoas ao O. S. O. do Recife, 'Foi, como Tacaratu, Julgado,
eápollco tempo ainda formava um Collegio Eleitoral de 18
Eleitores. QuebroM he a SCde·Parochial da Freguezia de S.
Mal'ia: a passagem do Juazeirn no lado de Pernambuco
pertence ao seu districlo. Esti' l"reguezia de . Maria ar-
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rolou 1,965 Fogos, tem portanto 9,825 ,habitantes livl'e91
dá 20 Eleitores.

SANTA. M'AlUA..

Fregilezia, .situada em uma ilha do rio de S. Francisco,
178legoas ao O. S. O. do Recife. A Igreja Matriz esta ':les
truida, e o Vigario reside em Quebrobó, como acabo de refe
rir: seus habitantes tem o mesmo genero de vida que os da
Assumpção.

ASS1TMPÇÃO.

Freguezia, situada na extremidade Occidental da ilha
do mesmo nome, no rio de S. Francisco, 160 legoas ao O. S.
O. do Recife. Tem uma Aula de primeiras letras. Matriz a
Igreja da Senhora da Assumpção: seus habitantes são caça
dores, e pescadores. Esta Freguezia, assim como a de S.
Maria, que acima mencionei,. foi Villa de Indios, cujo
Senado em em parte preenchido por gente d'esta raça, da
qual tambem havia um Juiz Ordinario, que em suas func
ções alternava com o Juiz de raça branca; hoje porém es
tas duas Villas não passam de decadentes Aldeias. Arrolou
1,576, Fogos, tem portante 7,880 habitantes livres: dá 16
Eleitores.

EX1T'.

Freguezi:a, junto a Serra Araripe, 180 legoas ao O. N. O.
do Recife. Matl'iz a Igreja do Senhor Bom Jesus do Exú.
Esta Freguezia tem de S. a N. 6 legoas (do Caldeirão a Ta
boca) e de E. ao O. 10. (da Serra Araripe a llagressi. ) Arro
lou 4,758 Fogos, tem portanto 23,790 habitantes livres: dã
48 Eleitores.

Pela Lei Provincial de ~ de Maio de 1843 foi elevada á
Parochiaa Capella de S. Antonio, erecta no lugar denomina
do Salgueiro, que fazia parte da Freguezia do Exú; tem por
tanto a Provincia mais esta Freguezia, por quanto' dependen
do somente o provimento do respectivo Vigario da prompti
ficação da Igreja, estou convencido que a piedade dos fieis
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que promoveram a creacão da nova Freg~ezia, não arrefece
rá na conclusão da sua tão meritoria obra.

No rio de S. Francisco ha, além das ilhas habitadas,
outras, pela maior parte pequenas, e baixas, as quaes pos
toque, quando o rio enche, ficam alagadas desde Outubro
ate Fevereiro, comtudo nos outros mezes são optimas terras
p~ra plantações, e que abundam de viveres aquelles lugares.

FIM.





ERRATAS DO ENSAIO TOPOGRAPHICO-IllSTORlCO.

Pg. 44 linha 1.a em lugar de Capunga, lea-se Tacaruná.

Alguns outros erros> que escaparam na correcção> se
encontram, mas são tão insignificantes que não vaZ a pena
de .emendai-os. Estou certo que o judicioso leitor benigna
mente os supprirá.
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SEC'ULds 16. E 17.

LIVRO 1.0

Da origem da Nação Portuguezaj dos descobrimentos da America, e do
Brasil j dos Indigenas de PernaOlbuco j do Governo dos Donatarios

D'esta Provineia, e dos feitos dos Pernan>bucanos nas conquistas
do Maranhão, e Pará.

CAPlrULO 1.o

Breve noticia da Nação Portugueza, desde sua origem até o
descobrimento da Amcrica.

i)OO...~ I aOO.

ojugo {'erreo, as lyraonias, II1Jllria, c em summa a
soma de malcsinalldilos, com que por lant~s ano .os 1'01'

tuguezes nos flagel'laram, despcrLando no cOJlação PernamtJu
canoju lissima indignação, excitam em verdade o desejo de
vaITer de nossa idéa até o nome POltUgllCZ. l\Ias injllsLir;:a
seria confundir esses Portugllezes, (escoria da Nação) cuja
maior parte Cl'a derramada pelo Brasil em consequencia de
seus vi cios, com os IIlustres e virtuos,Os Fidalgos, poyoa<.lore:
de Pernambuco, que, atravessando o grande Atlantico, e dei
xando o Paiz em que viram o seu primeiro dia, vieram aqui
sacrificar-se, e expôr as vidas, para que brilhassem em 005

saPatria a Luz do Evangelho, e as vidudes que enLJo distill
guiam a peql1emh mas opulentis:;ima Nação Porlugueza. Fo~

ram esses homens virtuosos os nossos Mp'iOI'CS, foram elles
que civilisaram Pel'llambuco, justo hc que não os conrul\ la..
mo Com os <.legen ruelos, ql\C depois hal'haramclltn no. (lo·
minal'am.

6
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Si pois descendemos d'esses Portuguezes) necessario he
que nas presentes Memorias, nas quaes tenho por fim dar apon~

tamentos para a Historia do nosso Povo, me remonte asua
origem.

Lançando'a vista as paginas da Historia, acho a Luzita
nia constantemente tão ligada em seus principioscom a Hes
panha, que me parece urna, e a mesma Nação. Estes dous
povos passaram por muitas mudanças, antes de occuparem
um l"gar distincto na lista das Nações; porem como so he
meu proposito dar uma mui breve noticia da origem da Na
ção Portugueza, deixarei em claro essas mudanças, de que
sempre foi arbitra a sorte dos combates.

Scipião, o moço, terminando a guerra, na qual desputouaos
Cartaginezes a posse da Hespanha, sujeitou ao dominio Ro
mano toda a Peninsula. Agripa nÇ> t~mpo de Augusto com
pletou esta conquista, pela reducção dos Cantabrios, e então
os Imperadores Romanos perpetuaram lilli. seu pacifico do
minio. Sob o governo de Galba, a Luzitania continha cinco Co
lon,ias Romanas, e Ulysipo (Lisboa) era uma Cidade privilegia
da.

No fim do 5.o Secnlo, começando a sublevação dos povos
do Norte, começou tambem a lenta destruIção do Imperio Ro
mano. A Hespanha successivamente foi inyadida pel?s Ala
nos, Suevos, e Wisigodos, reinando estes ultimas por mais
de tres Seculos. Os Arabes, ou Sarracenos, apoderando-se
della pouco depois, ahi se estabeleceram, ficando apenas li
vres as montanhas das Asturias, que vieram a ser o abrigo
dos residuos da opulencia dos Godos. Um punhado d'esles
Cnristãos, capitaneado por Pelagio, pôde' resistir aos con
quistadores Arabes ; e os successores d'este heróe, inthusias
mados com seu exemplo, e recuperando o Sceptro Gothico,
fundaram o Reino de Oviedo e de LeITo, berço da l\1onarchia

, Hespanbola.
Então os altivos habitantes,das Asturias, transpondo os

limites prescriptos pelos Ml1sulmanos Arabes, estendem alem
de suas montanhas a confederação Christlia, que por feitos
d'aqnas cada dia se tornava mais respeitavel. Fortificados os
Christãos no Norte da Hespanha, não tardaram ,°111 dividir-se J
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politicamente. Leã.o,· Castella, Ara:gão, e Navarra governa
r~m-se cada III.ma sobl'e s'i; mas cOflfederad'as para resistirem
ao commum inimig;o. A Hespanha Musulmana coube igual
sorte: aos I'einados brilhantes dos Califas Om~iades de Cor
dava, succedemm lvisões, e guerras civi~. 'Os Emirs, ou.
'Governadores das Províncias, sublevando-se, tornaram-se
pequenos Soberanos 'independ~utes, e este estado revolneio
nario Qbst-O.u a..-q.ue...os Ar.ahes. se 0pPQzessem aos progressos
dos Christãos, que do Norte da Peninsula, ameaçavam o Meio
di<i da Europa.

S. Fernando Rei das Hespanhas no prinópio do Secul@
, lO leva suas armas al<~m do Tejo, e, expulsando os Musul
man0s, marca.os limites de seu dornilllG. Entretanto nova
mente se dividem os Estados Chrístãos; mas f Dose, filho
de S. Femando, reunindo emfin1 sobre su~ cabeça todas as
Corôas de seu Pai, bate os Musulmanos, dilata seus Estados,
penetm até a fertil Andaluzia, subjuga ROla parte das mar

gens do Tejo, e com o titulo de Rei de Caslella ~dqui11e tan
ta celebridade, que attrahe á HesFlaolm mtlilosjo,'ens caval
leiros France'Zes.

Entre esta bl'iosa mGcídade se distinguia Henriquc de
Ilorgonha, de origem Capeta, neto de· noberto 2. 0 ltei de
Franç.a. Tendo servido primeiro sob as ordens do illustre
{~id, cuja gloria o altrahira, assignala Hcmí<lJ:ue seu valor con
tra os Mo.uros da Luúlania, e alcança do Rei de t:astella e
Lei10 o titulo de Conde, e a mão de D. Thereza filha legítima
(.) deste Monarcha.

Unido o Conde Henrique a Castel1a, iUtlstl'ou seu nome
por uma multidão de façanhas contra os Mouros, e subjn
gou a fertil Provincia comprehcndida entI'e o Min-ho, eo Dou
ro, a qual perdendo então o seu nome deLuzitania tomou o de
l}ortugal, cuja ethymologia a mais vel'osimil faz dirival' es
le nome da Cid'ade do Porto, fliodada pelo Conde D. Henri
que, e da Villa de Calé, que lhe fica na margem opposta do
Douro-Porto-Galé, ou p01·tugal, por corrupção do vocabulo.

(.) Alguns lli~torjadores lucnos exactos dizem que D. Thel'e
za era filha natural, mas Barhosa no Sf'U Cath. das Raillhas de
Porlugal pg. 7 prova qu.e era. fillJa It'gitillln.
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D. Henrique de Borgonha, elevado a Conde de Portugal,
e vassallo do Rei de Leão começa a governar, tendo sómente
sob seu dominio as Cidades do Porto, Braga, Miranda, La
Jilego, Coimbra, e Viseu, e por seus no~os triumphos, sem to
mar o titulo de Rei, lança os primeiros fundamentos da Mo
narchia Portugueza. Seu filbo D. Alfonso Henriques, herdei
ro de sua gloria, e de seu valor, destroçando um poderoso
exercito de Mouros, e matando em um só dia cinco dos Reis,
que capitaneavam este exercito, foi acclamado pelos seus
Soldados Rei de Portugal em 11 89 no Cam po de Ourique,
theatro desta sanguinolenta batalha. Depois as primeiras
Côrtes Portuguezas juntas em Lamego em 1143, e compostas
por Prelados, Nobres, e Deputados das Cidades confirmam a
eleição dos Soldiidos, e promulgam as leis funelamentaes do
Reino, decláranelo-o heredital'io, e independente.

El-Rei D. Alfonso llenriques, fundador, c legislador ao
mesmo tempo, illustrou um reinado de 46 annos por uma ad
ministração paternal, e por seus desvelos no progresso das
sciencias. A dynastia deste Fundador da Monarchia Portu
gueza.imperou ate o fim do Secul~ 16°. Em seu reinado, e pe
los seus cuidados, a Ordem de Cavallaria, essa brilhante ins
tituição, que desenvolve as mais nobres paixões do homem,
estabeleceu-se nas margens do Tejo com a mesma pompa, e
galantaria com que desde seus principios tlorecêra em Fran
ça, e em InglatelTa. As frequentE's relações com 9s Mouros
imprimiram no caracter Porluguez uma tal mistura de poli
dez e gaiantaria, que bem depreça a lingoaguem do amor,
tomou aqucHe tom sublime, que parecia ser proprieuade ex
clusiva ela fogosa imaginação Oriental. Vil'Um-se pois em
Portugal, repetidos torneios, e festas magnificas: a gravida
de, 'e altiyez, e em summa as paixões nobres, porem fortes
tornaram-se o distinctivo caracteristico dos Cavalleiros, ou
Nobres Portuguezes. Formou-se então esse espirito Nacio
nal, que os successores de D. Alfonso 1. o sublimaram, ja pela
igualdade que estabeleceram entre si, e a Nobreza, e ja pelos
limites que eHes mesU'lOS marcaram ao Poder Real. As Côr
tes foram muitas vezes convocadas, a legislação, excitando
o amor das grandes vil'tudes, conferia os titulos de obreza
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em recompens!1 n~o só de serviços militares, mas ainda d'a
quellas acções, que caracterisam o desi nteresse, e a grande
za d'Alma. As guerras Portugnezas eram ao mesmo tempo
Religiosas, e Politicas, e o zelo da Nação era igualmente
excitado pela propagação da Fé, e pelo duplicado interesse da
expulsão \ias Mouros.

Os successores de D. Alfonso edificaram cidades, cons
truiram armadas, animaram o povo, e uniram a Portugal o
pequeno Reino do Algarve, que tomaram dos Mouros. Nos
primeiros Seculos da Nação Portugueza-, vê-se ella expul
sar os Musulmanos, fortificar suas fronteiras, e combater,
ora os infieis, ora os Castelhanos, quasi sempre com vanta
gem l vê-se este povo bellicoso, cultivar ao mesmo tempo a
agricultura, o commercio, e as artes; vê-se tambem o Clero,
ea Nobreza, naturaes apoios do Throno, exercitar no Estado
uma notave1 influencia, e oppôr barreira as invasões do Poder
absoluto; vê-se em fim pretenderem os Monarchas por dilfe
rentes vezes, mas em vão, despojar o oppulento Clero de sua,
preponderancia; porém tambem se vê todos estes esforços
malograrem-se diante deste CQrpo respeitavel, que encontra
apoio inexpugnavel no Poder espiritual dos Papas, perante
os quaes algumas vezes se curvaram os Reis Portuguezes.
Perturbações frequentes, e guerras civiz conservaram todavia
ii Nação sua vaidade e energia, sem com tudo alterar suas
virtudes.

Os Nobl,e.s retirados da Cidade e da Côrte, conservavam
nos Palacios os retratos de seus antepassados, como para te
rem um constante exemplo de suas façanhas c virtudes, que
lhes cumpria imitar.

Estava pois toda a Nação fá preparada para grandes em
prezas, quando nos fins do Sccculo 14. 0 D. Fernando L~, no
no Monal'cba, morreu sem deixar berdeil'O masculino, depois
de ter casado D. Beatriz sua filha ("") com D. João 1.0 Rei de
Castella, julgandQ assim assegurar o Tbl'ono a seu genro, alI

(I<) Alguus historiadores, inimigos da Rainha D. Leonor, e
que desejavam que Portugal se unis~e a Castella aproveitanào a
fraqueza que a Rainha teve, >ntTega.ndo-se ao Con 1e João Fernan
des (1e Andeiro, disseralll (lue D. Uealriz não enl fi 111(1:" do Rei, e
$illl (l'este Conel ; Jllas isto he fal'o porque Ot'rilllillO O:l.iunlalll('ll-
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seM ~eto, enlão ja nascido. Mas a aversão que os PorLu_
guezes tinbam ao dominio Castelhano, fez CQm que elles fi
zessem que D. João, irmão naltual d0 Rei defunto, cedendo
as instancias (""-I') de seus compatriotas, se apoderasse do Go
verno, dando-lhe as Côrtes, convocadas em Coimbra, a Co
'rôa, que elle assegurou sobre sua cabeça pela famosa bata
lha de Aljubarrota em 14 de A-gosto de 1358, na qual, com
o soccorro dos Iuglezes, desbarato.u os Francezes, c Castelha
nos que lhe desputavam o Reino.

Este novo Rei, a quem a his.toria chama D. João o natu
?'al, foi o tronco da segunda linha, que por espaça de dOllS
Seculos occupou o Throno de Portugal. O seu reinado foi
iUlilstre, não só pela victoria decisiva de Aljubarrota, mas
ainda pela expediçãa que armou contra os Mouros-, aos
quaes, penetrand<:> até África, per-seguio, tomanda-lhes 6eu
ta na famosa batalhar de 1415.

Desde então começauam os Portuguezes a conhecer a ne
cessidade da navegação" e dos descobrimentos. O reinado
de D. João 1.0 se faz digno de contemplaç;lo, pri.ncipalmente
pero impulso e movimento que o Infante D. IiIeruique, dig
nO nlho deste i\fouarcha, deu ao espirito de sua Nação, ven
cendo preoccll.pações, que até então pareciam invenciveis.

Instruido na Ge0graphi.a, e nas i\fathemabicas, activo,
emprebendedor, illuminado o Infante D. Henri'qu~ abrio a
seus compatriotas uma carreira gloriosa. Possuidor de um
pequeno terreno na extremidacte Occidental do' Algarve, ahi
faz construir navios a sua custa, e os envia ar reconhecer a
costa· d'Africa. Os Portuguezes, em todos os tempos em
prehendendores, abrem pelas ondas caminbos- até então ig
norados, c, navegando mares nunca fendidos, dobram os
Cabos até esse tempo considerados como limites do Mundol
assombrando a Europa por emprezas atrevidas!

Pela inll'Uen~ia de D. João 1. 0
, e pela inspiração de seu

genio, os Portuguebes descobrem, prjmeiro as ~as da Ma·

to da Rainha com o t:onde teve lugar em 1380, quando o Rei
esteve em Estremoz, e D. Beatl"iz nasceu em Coimbra em 1372.
Veja-se Fr. Luiz dos Anjos fardo de Portug. 'Pag. 254.

C""') Veja-se Fern. LOl). Chron. Porto Part. L" Cap. 20.
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deira, das Canarias, e de Cabo-Verde, as dos Açores, e, de
pois, dobrando o Cabo Bojador, correm ao longo da costa
Occidental d'Africa, até onde nunca ainda haviam chegado
outros navegantes. Foi tambem sob seus auspicios, .que os
Portuguezes descobriram, ainda que mais tarde, as costas
de Guiné, e ahi se estabeleceram". O I1lustre Infante D. Hen
rique falleceu em 13 de Novembro de 1460 com quasi 67 an
nos de idade, pouco depois de ser acclamado Rei D. João 2,·
seu Sobrinho. Si Portugal não contou este Infante no nu
mero de seus Reis, o mes mo Portugal, e toda a Emopa, o
colloca a par dos mais assignalados Varões. He á elle incon
testavelmente que se devem as primeiras idéas, que nos fins
do Seculo 15.· franquearam o descobrimento da America.

EI-Rei D. João 2.°, que tinha subido ao Tbrono, pouco
antes da morte de seu tio o grande Infante D. Henrique, era,
a alma das grl:l.I~des emprezas dos Portuguezes. Além~de cui
dar seriamente no governo' de seu Reino, elle presidia aos
trabalhos, e animava seus Vassallos com um desvelo Pater
nal, entretanto que nas o.utras duas partes do Mundo então
conhecidas, os povos gemiam curvados a um jugo estranho.
Emquanto a Persia experimentava a tyrannia dos Tartaros, o
Egyplo se curvava á milicia dos Mamelucos, e o resto d'Afri
ca, dividido por muitos Xerifes, reconhecia por senhor ()
tyranno de Marrocós; a Nação Pórtugueza fundava novos mo
numentos da sua gloria, sobre todos os pontos onde a Leva
Va sua infatigavel actividade. Forão pois estes Portuguezes
illustres, que se tinham assignalado pelo exercicio de gr'án
des virtudes civicas, e Religiosas que povoaram Pernarn:
buco.

CAPITULO II.

CRristovam Colomb descobre a America; descripção da sua viagem.

1436 A 1~9~.

Qual fosse o Lugar em que Christovam -Colomb vio pela
primeira vez a luz do dia n110 ba certeza absoluta. Uns lhe
dão pór Palria Ncmi, ou Cugu1'eo) pCr'lu nas povoaçrJcs vizi-
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nbas de Genova , outros Savone; o que he certo porem he
flue seus Pais, subditos da Republica de Genová, gozavam
ue grande consiueraçfío em seu Paiz, e que perdendo pelas
guerras de Italia, a fortuna que possuiam, se entregaram
ao commercio maritimo para ter de que subsistir.

C.hristovam Colomb desde sua puericia, manifestou
grande gosto, e propenção para a vida da mar; seus Pais
portanto, aproveitando o talento que lhe descobriam, po
zeram todo o cuidado em dar-Ibe uma educação analoga a
tão boas disposições. Colomb pois entregou-se com tanta
applicação ao estudo da Geometria, Cosmographia, e As
tl'Onomia , fez n'estas sciencias tão mpídas progressos, que
ainda antes de completar quinze annos de idade,. entrou
em 1461 na carreira que devia illustrar seu Nome.

Em suas primeiras viagens, sob a direcção de Nauticos
Genovezes, Colomb dirigio-se aos portos do l\lediterra
neo; porem desejando dilatar seus conhecimentos, em
prehendeu visitar os mares do Norte, nos quaes logo se a
diantou muitos graos pelo interior.do circulo Polar. Depois
Cbristovam unia-se a um seu pareote, tambem chamado Co·
10mb, e Nautico distincto, que com urna pequena fragáta
armada a sua custa, se havia enriquecido, e feito celebre
por correrias, tanto contra os Turcos, como contra os Ve
neúanos, rivaes dos Genovezes no commercio. Durante al
guns aooos, que dmou esta associação, Cbristovam servio
de um grande soccorro a este parente, a quem communicou
seus conhecimentos, e defendeu por sua coragem; mas o
genio d'este grande homem estava em um circulo mui estrei
to n'este genero de navegaçfío !

Gozavam então os Portuguezes de uma grande nomeada
como descobridores: suas em prezas ousadas abriam portan
to um vasto campo á todos aquelles a quem animava o desejo
de ver paizes novos, ou de distinguirem-se por feitos d'ar
mas; de tal sorte que ja alguns maritimos, amigos de Chris
tovam, estavam ao serviço de Portugal. Colomb, imitando
seus amigos, nuo tardou em distinguir-se por se~ mereci
mento, e por seus tafento.. Estabelecendo-se e~l Portugal,
esposa a filha de Perestrel1o, famoso nayegaote que havia
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descobcrto as ilhas 9.a Uadeira, e Porto Santo. Morto Pe
restreHo, seus Diarios, e suas cartas tornaram-se proprie
dade de Colomb, que d'elles se aproveitou para estudar as
primeiras operações dos Portuguezes, e para não só colher
noticia curiosas, como tirar conclusões importantes, que
todavia só adoptou como certas, depois de verificadas por
elle mesmo nas viagens que emprebendeu , e em que se mos
trou um dos mais habeis navegantes do seu tempo.

Ávido de conhecimentos, e capaz de medjtações pro
fundas, Colomb não cessava de estabelecer ligação sempre
luminosa, entre as antigas, e noVas descobertas, remontan
do-se sobretudo aos principios que tinham guiado os Portu
guezes. Persuadido que se podia, não somente ir mais lon
ge do que elles foram, mais ainda achar, ( tomando uma di
recção opposta ) um caminho mais curto, do que aquelle pelo
qual elles procuravam uma communicaç.ão com o continente
da India ; esta opinião ousada, o conduzio naturalmente a·
outra, da qual clle tirou grandes consequencias, Exami
nando a extensão do caminho que os Portuguezes percor
riam, prolongando-se pela Costa d'Africa, conjectmou, que,
pois que tanto se penetrava pelo meio dia, se poderia tam
bem descobrir novas terras, amarando-se para o Occidente.
Este raciocinio, a authol'idade nos Cosmographos, e varios
indicios attestados pelos navcgantes, o fortifi0al'am cada vez
mais em sua opinião. Elle pois com toda a boa fé, que em
nada diminue sua gloria, publicou seus principios, e sus
tcnlaY3-0S dizendo: = Estando a figl~7'a da TarTet conhecida, e
agrnncleza de seu volume detm'mincula com alguma exactidão, se
gue-se evidentemente, que os continentes da Ew'opa, Asia, e
Africa, nào jO?'17Utm se nào uma pequena pct7'te da supe1'ficie do
globo terre t?'e . , , He pois mui natuml que o continente do mun
do conhecido, colloCCtdo em um dos lados do globo, seja, no /ie
misplte7'io opposto, eq~tilibmdo por ltma quantidade de terra pou
Co mais 07t menos ígltctl a esse continente, Além d'isto, susten
tava Colomb: os Pilotos que se tem amarado mais ao Oeste at
lestmn q1le tem visto sob7'e as ar/oas cannas de uma gross um e
nOl'lJI,e, e em semelhctnça algu.ma com as cctnnas E~t?'opeas, d'071
de sé conclue 'lue ellas vem de alguma torra inconltecida, situadlt
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no ponto opposto. Quando ovento sopm do Occidente o mar lan
ça algumas vezes sobre a.ç praias dos Açores pinheiros que as ilhas
não produzem. Tem-se visto até homens de 1tma especie nova,
em canoas; e finalmente concluia Colomb, dous corpos d'estes
estmngeiros, arrojados pelo mar na.ç costas dos Açores, conven
·ce que ha um Mundo inconhecido, porque examinaclos estes cor
pos se observmt grande dessemilhança entl" eltes, e os dos homens
do M1tndo conhecido.

Convencido pois Colomb, ja pelas suas observações, e
já pelas noticias adquiridas, que havia um outro Mundo ha
bitado, não lhe sahia da memoria descobri-lo; mas esta em
prezà: demandava grandes despezas, e elle não as podia fazer.
Lembrou-se primeiro de sua Patria, e apresentou ao Gover
no sua theoria e observações; mas o Senado de Genova
despresou o projecto por chimerico. Vendo que sua' Patria
despresava o fructo de seus estudos, Colomb offereceu-os ao
Rei de ~ortugal D. João 2°. Este não os reputou chimericos,
como o Senado de Genova" e pelo contrario agasalhou seu
author; mas cioso de se distinguir elle mesmo por operações
ma<'ritimas, e avido de novas possesões, fez partir secreta
mente uma Caravel1a para tirar a Colomb a gloria da desco
berta. Esta expedi'ção teve o successo que merecia: o Piloto
encarregado pelo Rei de se servir do plano de Colomb, como
era inhabil para isso, depois de ter errado alguns tempos
sobre o mar, voltou para Portugal, assegurando que o pro
jecto devia ser consi'derado como um sonho.

Indignado por este pi'ocedimento Colomb deixou Portu
gal, e passou para Hespanba em 1484 com designio de apre
sentar.seus planos a Fernando, e fzabel, que então governa
vam os Reinos unidos de Castel1a, e Aragão. AqueIle Pri~

cipe, um dos mais instruidos, e dos mais opulentos da Euro-,
pa, acolheu favoravelmente o projecto, e assegurou que elIe
faria todas as despezas para a sua execução Mas tendo que
lutar com os prejuizos do tempo, e com a ignorancia dos seus
conselheiros, Colomb vio-se illudido por mais de cinco an
nos com vans esperanças, até que disposto a deixar Hespa
panha, estava já a partir, quando a instancias do Prior João
Peres, Confessor da P,ainha, ainda se demorou, sujeitan'
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do-se II que o seu projecto se submetesse a nm novo exame.
Finalmente aplainadas todas as difficuldades, principalmente
pelo interesse que n este negocio tomou o dito Prior, Fer
nando, e Izabel assignaram um contracto, pelo qual estes
Soberanos creavam a Colomb, (e a seus herdeiros) Grande
Almirante, e Vice-Rei de todas as ilhas, e continentes que
elle descobrisse, concedendo-lhe o dizimo de todlls as
produeções, e commercio. Izabel PÔIZ toda a açtividade nos
preparativos da viagem; Fernando porém, postoque seu
nome figurasse no contracto, testemunhava ainda uma tal
desconfiança na execução do projecto, 'que não quiz tomar
nenhuma parte n'elle, na qualidade de Rei de Aragão, esti
pulando com sua Esposa, que todas as despezas seriam fer
tas a custa da C0rÔa de Castella. Colomb depois do con
~racto, despedindo-se de Suas Magestades, dirigia-se para
o porto de PaIos, pequena cidade da Anda'luzia, onde se
llsquipavam os Navios destinados para a expedição.

Oarmamento todavia nlIo correspondi'a" nem a digni'da
de da ação, nem aimportancia <la empreza, cujas despe
zas, que tanto haviam iuquietado o circunspecto' Fernando,
apenas montaram a cente c oi tenta mil pezos fortes pouco
mais, @\[ menos. A expedição compunha-se de tres navies :
omaior era de um porte consideravel, mas os outros dous
não passavam de Escunas. Aprovisionados para um anno',
tendo de equipagem noventa homens, entre os quaes se
distinguiam alguns Gentiz Homens da Côrte de Izabel, en
carregados de acompanhar Colomb, e os tres irmãos Pin
zons, ricos e bons maritimos de PaIos, que quizeram se
guir a fortuna do heroe, cuidaram em dar a vela. O maior
dos navios, commandado por Colomb'na qualidade de Almi
rante, recebeu d'elle o nome de Santa Maria, em Honra da
Yirgem Nossa Senb0ra, de quem era mui devoto; o segundo
chamado Pinta, era commandado por M~rtin·Pinzon; e o ter
ceiro chamado Nigna por Diogo Pinzon.---Era preciso sem duvida o genio, e col"agem de Colomb,
a~sim como a intima convicção em que elle estava da exac
tIdão de seus ealculos, para se abandonar a uma navegação
tão perigosa, e por mares desconhecidos com tão fracos
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meios! O i!lustre viajante não ignorava por certo os perigos
que ia vencer; mas quam poderoso não he em uma Alma
grande, o desejo de adquirir gloria, e sobretudo a confi
ança na Divindade! Colomb não quiz embarcar', antes de
ter por um acto publico de devoção, chamado sobre si, e
sobre seus companheiros, a Protecção do Todo Poderoso.
Em pi'ocissão dirigio-se Colomb , e seus companheiros de
viagem a Igreja do Mosteiro da Rabida , onde todos se con
fessaram, receberam a absolvição de suas culpas, e com·
mungaram pelas mãos do respeitavel João Peres, que tanto
favoreceu esta empre'za. Depois d'esta tÇ>cante ceremonia
todos os assistentes dirigiram a Deus preces pelo bom succes
so de uma empreza, que não podia deixar de esteuder aFe
Christãa. Finalmente na manhãa de terça feira 3 de Agosto
de 1492 ao sahir do sol, e em presença de um numero consi
deravel de espectadores, cujas Almas balançavam entre o
temor, e a esperança, Colomb deu a vela para esta expedi
ção memoravel, cujos resultados tem tido uma tão grande
influencia nos destinos do Mundo,

:00 porto de PaIos Colomb seguio direito as Canarius,
onde chegou depois de Jez dias de uma navegáção, cujos
menores acontecimentos foram recolhidos com um intereSie
tal, que só a magnitude da empreza pódejustillcar. O leme
da Pinta quebrou-se no segundo dia de viagem. Os mari
nheiros, gente de um espirito fraco, e pela maior parte vi
sionaria, postoque descobrissem n'este accidente o presagio
de um mao successo, e testemunhassem os mais vivos temo
res, notando então a insullciencia dos navios para uma viu
gem que se suppunha mui longa, e perigosa, oomtudo con·
tinuaram a viagem. Coltlmb antes ele se metter outra vaza
caminho fez cuidadosamente reparar, e fortificar todos os
navios, embarcou provisões frescas, e a 6 de Setembro pur
tio de Gomera, a mais Occidental das ilhas eanarias.

D'alli fazendo prÕa do Oeste, e deixando os caminhos ia
sabidos, se entranhou em um mar ate então desconhecido.
Quando no segundo dia de viagem os marinheiros perderam
terra de vista; imaginando, que nunca mais tornal'iam a vel-a,
nns sem coragem, e abaLidos, lembrando-se de sua Patria,
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choravam por seus pais, e levavam os dias a lastimarem-se;
outros dando a conhecer um mais violen to desespero, ~iri

giam vivos reproches a Colomb, a quem faziam responsavel
por suas vidas, aocusando-o de uma ambição illimatada, de
qu.e seriam todos deploraveis victim.as. Mas Colomb por um
dom tão feliz, quanto raro, reunia aos talentos de um gran
de Nautico, a capacidade necessaria para commandar ho
mens, e guiar os espiritos: tanto insinuante e persuasivo,
quanto firme sem arrogancia, elle deveu a seus discur~os o
chegar a oonsolar, aquietar, e conservar em obediencia seus
subordinados, que por mais de urna vez, durante a viagem 1

renovaram seus queixumes, e ameaças. A gravidade de seu
semblante, o sangue fl'Ío que mostrava nos perigos, inspirava
aaquelles que tinham n'alma alguma elevação, 1,lma con
fiança (rue augmentava sua coragem, em quanto os outros
na esperança de riquezas nutriam a cubiça, prolongando sua
perseverança..

Colomb velava dia, e noit-e, e sentia v ivamente que a fa
diga o constmngesse a dormir algumas horas, O movimento
do mar, a direcção dns correntes, o vôo dos passaros, os pei
xes, as plantas marinhas, c todos os objectos que Ouctua
1'am sobre o mar eram objectos de suas observações. Colomb
empregava differentcs meios para animar seus companheiros;
era um d'estes meios occultar-Ihes O verdadeiro numero d~

legoas que tinham navegado, dando-lhes sempre um terço
de menos; porém o temol' tornou-se geral quando na dis
tancia de perto de 300 legoas a o Oeste das Canarias, se aper
cebeu que a agulha não apontava exactamente para a estrella
Polar, p,orém um gráo mais ao Oeste, differença que crescia
amedida que se adiantava. Abandonados da unica e precio
s~ guia que póde encaminhar os homens no mar, os nave
gantes se persuadiram perdidos no meio de um Oceano sem
limites. N'esta circunstancia Colomb mostrou I tanta pre
sença de espirito, quanta sagacidade, e conseguio socegar a
ua gente, explicando-lhe de uma maneira propria a tran

quillisal-a. aquelle phenomeno, cuja causa elle em verdade
ignorava, oomo ainda hoje se ignora, se bem que não da
lugar a inquietação, que então lhe deu.
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À. quatrocenlas legoas das Canarias o mar ofi'erece o as
pecto de um longo prado, pOl'que as plantas que o cobrem
se encontram em al.guns lugares tão espessas, que embll
raçmn a carreira dos navios. Aqui a explicação de Colomb
pareceu aos mari oheiros perder toda s.ua clareza, persua
dindo-se elles, que tinham chegaJo ao termo de toda a na
vegação possivel, e que infallivelmente iam morrer. O
Almirante porém achou pelo contrario um motivo para
encorajar-se n'aquillo mesmo que fazia a desesperação de
sua gente: segundo elle, estas hervas eram um signal certo
da visinhança de alguma terra, Os navegantes esforça
vam-se para participar da segurança de seu Chefe, quan
do um vento fresco veio felizmente desembaraçaI-os d'essas
plantas imporlunas, ao mesmo tempo que viram-se alguns
passaros estranhos 'Voltejar em roda dos navios, e voarem
para o Oeste. Então cada um tomou cOl'agem, conVindo na
justeza dos calculos do Almirante; mas esta favoravel dis
posição dos animos não durou muito tempo.

Colomb segundo seus calculas achava-se no 1.0 de Outu
bro a setecentas e setenta legoas ao Oeste das Canarias, e
segundo o seu costume de.clarou a sua gente que tinha anda
do sómente dous terços. Apesar d'esta precaução elte n~o

pMe impedir que o terror se f!.poderasse de toda a equipa
gemo Julgava-se mais que nunca impossivel qualquer des·
coberta: os prognosticos tirados do vôo dos passaras, e óu
tras Cil'custancias não se haviam l'ealisado; as seguranças
dadas pelo Almirante ünham sido enganadoras; emfim toda
li esperança se esvaecia com o aspecto de um mar immensu
favel, que parecia não promelter senão uma navegação infi
nita, e innumeros perigos. O murmurio crescia de dia, em
dia; discursos os mais resolutos attrahiam os timidos, eem
fi~ as equipagens dos tres navios se rebellaramcontra o Almi
rante, tratando-o por nliseravel aventureiro, que para ele
cut/l.r um plano chimel'ico, conduzia a uma perda certa os
infelizJ3s subditos d'um Principe credulo, cuja protecção havia
usurpado: até se propÔz lançar Colomb ao mar. ~ua morte,
diziam, dará liberdade para pensar na volta, em quanlo os
navios se acham em estado de se conservarem em cima
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d'agoa. Todavia o conselho geral foi de se constranger o
Almirante a tomar um partido, que' assegurasse a salvação
de todos.

Colomb não ignorava a conspiração, que contra elIe se
lramava; mas eIle fingia ignoraI-a, apresentando um rosto
alegre, ao mesmo tempo que sua alma lutava em uma cons
lante agitação.. Colomb falIava a cada um segundo seu ca
raeter; a uns dirigia consolações, a outros reproches: agora
elle exagera aos olhos de uns a opulencia que brevemente seria
sua partilha, logo lembra a outros suas promessas feitas pe
pante Deos, e o Rei. Em quanto pois elIe se occupava assim em
aquietar os animas, indi cios. de visinhança de terra apparece
ram, que fizeram renascer algumas esperanças, que toda
viaesvaecendo-se, não tal/daram em ser seguidas de novos
alarmas. A rebellião appareceu em fim com violencia: ajun
laram.,se tumultuosamente sobre a tolda os conjurados, e
ameaçaram seu Chefe: este em vão t!'lntou acalmar os ani
mos; seus discursos foram interrompidos por gritos de im
paeiencia, e de raiva, que bem demos travam, que já não
havia uem respeito, nem ~ubordinação.

Constrangido a transigir com os rebeldes, Colomb con
servava todavia ainda poder sobre elles para obter uma dila
çfio sufficiente, afim de completaI: a execução de seu projecto~

Promelteu pois solemnemente de se conformar com o que
exigissem, com a condição porém de que continuariam a
obedecel-o por mais tres dias, porque passado este termo,
eUe promettia abandonar sua empreza, e levaI-os a Hespa
nha. Esta proposição fui geralmente aceita.

Eutretanto appareceram em grande quantidade bandos
de passaras, entre os quaes se notavam especies das que não
se alongam muito de terra. Um marinheiro da Pinta via uma
canna flutuando sobre o mar, que parecia cortada á pouco,.
eum pedaço de páo trabalhado por mão de homem. A gente
da Nign(~ achou um tronco de arvore golpeado de fresco.
Oar tornou-se mais doce, e mais quente, \ as nuvens a roda
dosoI offi:receram um aspecto dilferente, e durante a noite o
vento foi variíJ,veI. Todos estes signaes, cheios de enGantos,
ade interesse para Colomb, não lhe permittiram mais duvi-



16 M1Ll\Iol\.lAs HIS'rORJCA.S

dar que estava mui 'perto de tena. Na noite de 11 de Outu
bro, depois de uma prece geral, eUe fez caJ'l'egar as velas,
fazendo pairar os tres navios, ao mesmo passo que velou
toda a noite com receio de dar a costa. Pelas dez horas
apercebendo ao longe uma luz, chamou lious de seus princi
paes officiaes, e todos reconheceram que esta luz se movia,
e era levada de um lugar a outro. A' m~ia noite se ouvio
gritar da P1:nla: Terra! Terra! Terra!

He impossivel descrever a satisfação que estes gritos le
varam ao coração dos navegantes; elles iam em fim ver es
sa terra desejada, que faria esquecer tão grandes tormentos.
Todavi.a, depois de tantas espel'anças frustradas, alguns n50.
ousavam ainda dar credito a ex.istencia de um verdadeiro suco
cesso; mas todas as inquietações se dissiparam com a noite.
Ao raiar do. dia, vio-se distinctamellte duas legoas ao Norte
uma ilha plana, e verdejante, guranecida de arvores, e re
gada de muitos rios, apresentando o aspecto de um paiz dili·
cioso. Então, reinando a segmidade em todos os corações,
as felicitações mutuas, e as lagrimas de alegria seguiram-se
a tantos pezares. Unidos pelos mesmos sentimentos ostrcs
navios deram graças ao Céo entoando um Te-Deam. Colomb
tornou-se logo o objecto de todas as homenagens, e passan
do de um ex.tremo a outro, aquella mesma gente, que no dia
anterior o tinha ultTajado, o acclamava como um homem ins
pirado pela Divindade, e o uflico capaz de levar a execução
um plano, que lhes parecia ex.ceder a possibilidade humana!

N'aquelle mesmo dia todas as lanchas guarnecidas de
. gente, e em apparelho militar, com baodeil'as despregadas se

encaminharam para tena ao som de musica guerreira. Attra
hidos pela novidade, os Americanos. correram em chusma
para a costa, exprimindo em seus gestos a admiração e pasmo
de que estavam possuidos. Colomb ricamente vestido, com
a espada na mão foi o primeiro Europeo que pisou o novo
Mundo no dia 6 de Outubro de 14092.

Desembarcado Colomh, e toda a eqUlpagem, prostando·
se todos, e beijando a Terra, levantaram um Cl .cifixo, c
novamente renderam graças ao Senhor Eterno. Depois Co
10mb por um acto solemne na qualiclad' de Gl"Ulcle Almirlln.. 1
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te das Corôas de Castella e Leão, tomou pOlise da ilha em
nome do Rei Fernando seu Soberano, e denominou-a S.
Salvador; sendo portanto o primeiro acto do seu Vice-Reinll
do o mudar o nome a terra, que.os natui'aes d~nominavam

Guanáhani.
Assim d~scobl'io Colomb a .t:ica e innocente Amerlca, que

lXJuco depois foi victirna da barbaridade de seus crueis des
cobridores, os qUlles com o ínefavel beneficio da Luz Evange
Iica lhe trouxeram tambem todos os vícios, e o domínio ·mais
barbara, que jamais se tem visto : mas COlomb perdeu a hQ.nra
da descoberta, porque um outro aventureiro lh'a rôubou >

dando o seu nome ao Mundo Novo:

CAPITULO III.

ADle~ico Vespucio dá o seu o !10m" á qulU'ta parte dCYMundo,
roubando a gloria d. Colomb.

1467 A laOO.

A.mel'ico Vespucio; -natural de Florença, nasceu em 1451.
Seu gosto pelas viagens maritimas se desenvolveu na prima
vera de seus dia-s. Desde que Americo soube que Christ0vam
Colomb tinha descoberto o novó Mundo, ardeu em desejos de
partici.par de sua gloria. D. Fernando, Rei de Hespllnha, apro
veitando a pericia d'este Nautico, concedeu-lhe quatro navios.,
com os' quaes elle partio de Cadiz em 1497, e percorreu as
costas de Paria, e TeFra-Firme até o golfo do l\Iexico, regres
sando para Hespanh'a no fim de 18 mezes. Deixando a Co-'
10mb a gloria de ter abo,rdado ás ilhas do novo Mundo, Ame
rico' apossou-se do titulo de primeiro descobridor do conti
nente; e com etreito o que elle disse, a relação circunstancia
da que pubJicou do que tinha vi~to n'esta viagem, e nas ou
tras que fez a serviço do Rei de Portugal, fizeram tanta
impressUo no animo dos Geographos do seu tempor que em
conclusão o paiz novamente descoberto tomou o seu Nome!

Um an~o depois d'esta primeira viagem, Amcrico Vespu.
cio veio outra vez a Americl\) á seJ'vil;o de Monarcha llesf,la.

7
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ilhol com seis navios, c n'csla seo-unda viagem chegou além
das Aj1tijhas llas coslas da buaiaJia, e Yenezuela, e rcgres
sou em 1500, levando pc:dras nuas, e muitas oubl'as pl'eciosi
dades~ ~ías os IIespànhocs mosll'al'am~se. tão pouco r~co- '
nhecicLos por estcs serviços, desgostaram de tal sar.te o Nau
Lico, que acabava de servil-os tão satisraotoriamente, que elle
dcsgostoso retirou- é do s-erviço IIespaobol. Então D. Ma
noei Rei de Portugal, aprovei ta-se d'este desgosto deAmerico,
convida-o para seu servi~o, presta-lhe embarcações para
novás viagens, c o faz parlii' de Lisboa, ora commaodaodo,
como' ;eferem alguns fiistol'iatlOl'es, ora sob o commando
de offiCiaes Porluguezes, ("") como aiTIrmam outl'os. N'e,stas
viagens' . merico fez importantes descobertas, exploraildo
uma grande parte da costa do Brasil, como mais amplamente
i'eferirei no Cap; V d cste Livro,

Este ilhislre l1aveganle, depois de serv"1r' ao Rei Portu"'
guez, foi outta vez chamado pelo Momncha Ilespanhol, que
b remunerou conrerludo-lhé a Patente de Piloto Mór, Posto
que exercia quando falleceu em Sevilha ("""') (e oão na ilha
Terceira, como alguns Historiadores affirnláram , e como eu

("') Álgtins esci'iptores Portuguez s, c entre'elles ultima
mente o Sr. Francisco Adolfo de, Varnhagen são de opinião que
Amerlco Vespucio nunea foi o commandalJ.te de. alg!lJUa d'cSlas
expedições, e que pelo contrarío não passou de siJuplcs sub~il
terno, empregado apen.as na qualidade de Piloto, s{)b as ordens
de Officiaesj 0.1.1 Cqlllmandantes PortlLgeuzes j e o Sr. Visconde de
Santarcm, seguindo a Aires de Casal, ainda avança mais, sfor
,;ando-se para provar que Alllerieo nunea fez essas viagens e que
prlo contrario foi tim impo tor, que. só escreveu por informa
ções. l\Ias tanto a primeira opiniiio, como a segunda, que he
sobl'eínallCil'a injustissima gratuita, com a devida vcnia, pare~c

que I'escnte-se de nillÚO ~jleionalisll1o! Americo, simples P,
loto, s m eon1mandar dá o seu nome á maior parte do Globo j

esse nome atravessa gloriosamcnte tres Sreulo'S, e os nomcs d'cs
ses COlJ1l1landautesj a qítem elle era sujeito chegam até nós qUIl
si desapercebidos? Nilo viviam ainda esses COlllm.andantes guan
do já o nome de Au:erieo, seú subalterno, retumbava cm todo
o l\1U11do ; e não rçvilldieàrlam clles entâo seu dir ito , si fôra u
surpada essa gloria! ? Si Americo fora lU)'l. impostor! ?

.A. historia POJ'tugueia abunda de homens grandes, e de ar
y.ões heroicas praticadas por Portuguezes; não carece em ven1.1

tle par~ brilhar gloriosamente; de embaciar o quadro do tão grau-
Ue, quanto modesto Am.eri<;o Vespucio. .

(n) "id. mar. da av, de Per. Lop. Nota §da Nota 22 pago 88.
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mesmo o disse na primeira'edicçfío d'e te Tomo, guiando-me
por elles) a 25 de Fevereiro de 1512, depois de haver dado seu
nome á amelado d<;> Globo.

Postoque com manifesta injustiça se altribuio a Amel'ico
uma gloria, que justamente só pertencia ao grande Colomb,
não se póde negar todavia, que a importancia de suas desco
bertas o co11oca em um mui distincto lugar, entre os mais
celebres navegantes do seu tempo..

C API T TI L O IV.

Martin Behem avista Pernambuco, e descobre o Brasil primeiro do que
Colomb, é Vespucio, Pedro Alvares Cabral, segundo descohridor
do Brasil, avista as praias daPro"incia das AIagoas, e desembarca em
Porto Seguro. Gaspar de Lemos percorre as costas de Pernambuco,
depois que Cabral tem tomado posse do Brasil em nome do Rei de
Portugal DO dia da Invenção da S, Cruz. Breve noticia deste acto,.

1484 A 1500.
Tem-se reputado uma injustiça, o não ter o Novo Mundo".

descoberto por Colomb, tomado o nome d este navegante
ousado, e sim o de Americo Vespucio, que só aventurou-se
aos mares do Occidente, depois da memoravel viagem de
Colomb, e da relação de suas descobertas, que lhe servio de
guia, O que se dira agorá si se provar, que a descoberta
do Novo Mundo não pértence a nenhum do dous, e que ella
deve ser attribuida a um terceiro, ainua alé hoje quasi des
eonhecido?

illal'tin Belwm, natural ,ia CidaUe de ul'embcrg, (Ale
manha) o quallle sem duvida aquelle MCl1'tin BeneMra ue quem
falia G'a1'cilasso de la Vega na Historia do Perú, sua· Patria,
viajando a custa de D. João 2. 0

, Rei de Portugal, pela Costa
d'Arl'ica em direcção ao Congo ( descoberto por ella) impel,..
lido por uma forte tempestade de Leste, amarou-se tanto para
OOccidente, que descobrio as praias de Pernamboco em 1484.
r·) Este Bebem, armado CuvaIleiro pelo proprio Rei de Por-

, (il) I I (Roberteson Histol'iadol) soutient, Imais sam en allf'gue~'
aUcun.e pr uve, que c pays l1'est qu' une isle fabuleu e. ·ou
POUrnons soutenir avec autan t de fondement que Beh 111, tlans S011
troyage au Congo a été poussé par les vents COnll'"rl't,S .insq' :0.
Clllambuc, &c....

.Ar hiv, Lilt. ToU!, 6 pg, 'f>G.
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tugal, que'o cobrio de distincçôe honorificas, pelos serviços
que lhe pres-tou nas descobertas dos Açores, Costa d'Afric8,
esem duvida tambem do n'rasil, C") voltou em 14:92,para sua
Patria carregado de riquezas. Ahi então com p ôz eJle um
Globo terrestre, que he reputado como uma das obras perfei-
as do seu tempo) e que ainda hojese conserva na BiblioLheca

de uremberg. N'este Globo se observam traçadas as des
cobertas que elle fez, e ás. quaes denominou - Terras Oeci
dentaes -, e se vê que eIle descreve exacta, e inconstcstaveI
mente as costas do Brasil, e as visinbanças do E~treito de
Magalhães, marcando a latitude, e longitude d'estas terras,
então desconheci das. Ora este Globo foi feito no mesmo anno
em que Colomb começou as suas viagens de descobertas;
Behem por tanto não pod ia n' esse tem po aprovei ta r-se das
viagens de Colomb, e muito menos das suas relações i porque
quando elIe já traçava em seu Globo, com bastante exactidão
~s costas do Brasil, errava ent110 Colomb sobre os mares em
demanda tias Terras do Occidente. Este Globo, e os racioci·
nios de Colomb, expostos por eBe, quando demandava au
xilio dos So-beranos da Europa, para emprehender a sua via
gem, provam não só que a America antes d'elle, já tinha sido
vista por outros, mas lambem a existencià d'este Behem.
Não foram por tanto nem Christovam Colomb, nem Americo
Vespucio os pl'imeiros que descobriram:a .\merica no Secolo
14:, como com basta-ntA minunciosidade o demonstra oau
thor da obra intitulada Arclti'ves LitterairIJs de l'Eu1'ope 110

Tomo 6.· pago 265 a 275, e pago 352 a 362. Mais um descó
bridor do Brasil será para o Européo uma questão de mera
curiosidade; porém para um Brasileiro, ella o deve vivamcnLe
interessar. Os Gregos conservaram escrupulosamente a Dis
toria fabulosa de seus fundadores: até eregiram-Ihes Altares!

, C") Co!r>Jl.b quiz empl'ehender lima viagem ás Indias Dccidru·
tues, mas depois de uma noticia que )'ecebeu, quando estava na
~!ha da l\~a.deira, o~cupadona composição de Cartas geographieas.
Esta noticia lhe fOI comJnunicaua por Martin Bchcm, ou segundo
os Hospal1hor.s. por Affo11S0 Sanches de Huelva, piloto que p~t
aca50 tiJ~ha primeir0 dcscoberto a ilha que se achamou DOllu:
nica. . . . .. Colomb jámais teria empr .hel1dido a sua viagf'lI1 a
Amcrica, si Behem lhe não tives f' mostrado o caminho.

Ricioli. Geograf. l'f'crif. T.ib 3.° P~l'. 90.
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Tendo o celebre Vasco da Gama descoberto o novo C<!.

minho para as Indias.Orientaes pelo Cabo da Boa Esperan~

ça, D. ~Ianoel, Rei de Portugal, tornou todos os seus cui
dados para os novos estabelecimentos, que esta descoberta
o convidava a manter n'aquella interessante parte d'Asia.

. D. ManoeI pois fez partir de Lisboa em Mar ço de 15(){}

uma esquadra de 1'3 navios, sob o commando de Pedro Al
vares .Cabral, com ordem de dirigir-se a lndia , e promo..:
ver am o estabelecimento dos Porluguezcs. Este Qavcgan~

te, querendo loivrar-se das calmarias, tão frequentes na
Costa d'Africa , rez-se tanto ao Ial'go, que batido por uma
.tempestade , f(i)i forçado a correr para o Occidente. N'esta
,carreira; mas já quando a tempestade q,eclinava,.... c,om gran~

de admiração sua' aos 24 de Abril de 1500 descobria .ao Oes
-te urna .terra descQhecida na altura de dez grilos ao Sul da
Linha.. Era a hoje Provincia das A.lagoas.

eabrál manda deitar ao mar um batel, e este aproxl.
mando-se a Terra vio ao longo da praia alguns selvagens de
cor baça, inteiramente nús, com os narizes-chatos, e ~ c.a~

bellos corridos, e que armados de arcos e flexas se avizi..
nhavam, mas sem manifestarem intenção hostil ; porém
vendo os PortlJguezes desembarcar fugiram e se acolheram
ao mato. O vento porém que sobreveio, e a- agita~ão do
mal', fazendo recolher o batel, obrigaram a Cabral, durante
anoite, a correr para o Sul ao longo da .costa a q,ue se havia
aproximado, e procUl'ar outro surgidouro : correu pois até
16 graos <le latitude Austral, e descobl'Índo uma boa en
seada, fundeou CDU} s~gurança , c lhe põz o nome de Porto
Seguro. Enviou outra vez bateis a praia, e o~tes lhe truxe....
ram d0!1s natlJraes- do Pai;;>;, q\.Je encontraram pescando. Cll
bl'al os fez cobril' de bellos vestidos, adornou-os de mnDi~

lhas de latão, deu-lhes cascaveis , e espelhos, e os mandou
pôr em terra, Este expediente produzio elfeito: alguns
Selvagens inteiramente nús, ú pintados de côr vermelba se
familial'isaram, e, attmhidos dos mimos e presente,'!, os..
lab.clcceram com os POl'tuguezes amigavel communicaçiIo,
ll'ocando fruelos, milho, c farillha de lllandioca pur ll(~.lI,
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teBas da Europa, de que os navios estavam carregados, a fim
de traficarem na Costa d'Africa.

Cabral fez reconhecer a Terra, e pela informaç[ío de
seus praLicos Leve a atisfactoria noticia, de que elIa parecia
rertil, cortada de rios, coberta de arvores de fructo, e povoada
de homens, e animaes.

;0 dia seguinte (Domingo de Pascoa) Cabral desembar
cou com seus principaes OlIiciaes, e uma. parte de sua e·
(luipagem; erigia um altar para se celebrar Missa cantada;
arvorou uma cruz no mais alto de uma grande arvore co
pada; e fez le.vantar outra de pedra junto a praia. D'este
Sacrosanto Padrão, e pelo dia, no qual se tomou posse da
Terra, que foi a 3 de Maio, veio ao Brasil o nome de S.
Cruz; ("") mas como n'este paiz se achou muito do precioso
pao de tinturaria, a que os Portuguezes chamavam B1'asil,
(e os Indigenas Ibil'apitanf/a )por que a sua côr de fogo, ~s

semelha-se a dasbrazas, prevaleceu o nome d'aquillo que da·
va interesse aos homens, e não o do Lenho despertador de
sua eterna salvação. .

~ssim começou Cabral o primeiro estabelecimento Por
tuguez no Brasil sobre o cume de um rochedo esbranquiça'
do , fronteiro a um terreno, que elevando-se ao Norte se
estende para o meio dia.

Em quanto Cabr'll fazia celebrar a Missa cantada, acom·
panhada de musica, os indigenàs altrahidos pelo estrondo
da Artilberia, vinham em chusma, e paravam em proflln
no silencio, como feridos de admiração, e espanto. Ca
bral, fiel abs principias de seu Seculo, encanegou ao Pa
dre FI'. Henrique (Religioso Franciscano Guardião de 8 Mis
sionarios enviados a India) de pregar o Evangelho a estes
povos. Longe estava elle sem duvida, de acreditar o
bom exito de uma predica, que não podia ser entendida;
porem pl'ecncbia o dever imposto pelas Bullas Apostolicas,
e ao mesmo tempo adqueria o justo LituJo de ser o primei
ro, q\,le n'estas praias fazia ouvir a palavra de Deo~.

(~) Cabral denominou a sua descoberta = Tena da Vera
Cruz --, lIlas depois chall1aram-Ule -- Terra da Santa Cruz.-
Vld Carta de Pero Vas Camiuha. 'lem. Híst. c Pol. da PrOf.
d<J. Bah. Pg. 19 usc{Ue 42.
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Durante o omcio Divino os indigenas deram demonstm
ção de grande interesse, que sem duvida. lião passava de
um [cito da novidade: fizeram exactamente todos os aclos
de 3doração e humildade que os Padres, e os assistentes fa
ziam; ajoelharam , lev~ntaJ'am-se, bateram nos peito.s, e
em fim imittaram em tudo os Portuguezes para agradar-lhes.
N'e las disposições viram os descobridores o presa.gio de
um futuro feliz; comLudo não se conheceu nesta genle
vestigio algum de Religirío, de Governo, nem 'mesmo de
Policia.

Cabral fez levantar um Padrã,o com o Escudo das Ar
mas de Portugal, e despachou logo para a Côrle 4e Lisboa.
aGaspar de J:.emos, um de seus Capitães 1 com a~ nova~

~'tlSte descobrimento, mandando em sua companhia um
~os indigenas, que se pôde reduzir a embarcar. Lemos
lI'e ta viagem percorreu a cosla de Pernamhuco, mas nfio
comrnuni 0\1 com os lndios.

Concluidos estes arranjos, voltou Cabral para bordo,
~eixando na praia ~ous criminosos condemnados a morte
em Porluaal, \'l cuja pena lhes rum commulada cm degredo,
pUra fins sern~lhantes. Os ,indigenas o acompanbapim àt(~

aos bateis cantando, uançanclo , batendo palmas, atiran
,lio nex.as a,o ar', e levantando as mãos aos Céos, para m;1
nil'esl)arem ~ alegria, que lhes causára tal vi ita, Algul1 ,
chegaram a entrar n'agoa pal'a acompanhar os Portugue

-ze' , oulros Coram a esq'uadra cm suas janaad'as, c até 110
"mens, e mulh,ercsse lançaram a nado com tanta facilidade,
'cQ1l10 i a,goa fosse o seu elemento. Finalmente 'Cabl'a.l dei
'xou as praias do llrazil, c seguio a Sl.la viagem pum o Cabo
da Boa csperan u.

C PITULO V.
Atnerico Vespucio vem ao Brasil, e tem relações com os Indigenas de :fel"

nambuco, O Governo Portuguez envia para o Brasil prostitutas, e cri.
minosos. Estado de Pernambucg anterior ao Governo dos Donatarios.

taO~ A la50.
A nolicia da nova cLescobel'lZl de Cabral deu grande pra

l.el'aEI-llei n. 'laDo I; por"m ouros (' ponl\lC a conquista ua
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Intlia lhe roubava todos os cuidados, ou por que' não houves
se então em Portugal pessoa habi!, a quem encarregasse as
explorações, que demandava um paiz tão longiquo; o cerll)
he que não lhe deú o apl'eço, que lhe devia dar, e que quasi
um anno se passou, sem que mandaMse explorar a terra~ que
o seu General descobrira.

Achava-se por essc tempo em Sevilha Americo Vespucio,
que por desgostoso se havia retirado de-serviço de Hespanha,
e que, pela experiencia adquerida nas suas viagens, era pes
soa mui apta para explorar o paiz novamente deseoberto,
Mandou pois El-Rei D. Manoel convidar Americo para se en

. carregar desta exploração, e aceitando elIe o partido que
o l\1onarcha Portuguez lhe propôz, sahio de Lisboa com tres

I

embarcações no dia 10 de Maio de 1501 ; e tendo na viagem
experimentado, por espaço de quarenta e quatro dia~ con
tinuo temporal, finalmente, depois de tres mezes de traba
lhos, e ja falto de mantimentos, descobrro terra na Lat. de
5.° ao S.. da Equinoccial. Mandou logo Americo escaleres
para explorarem a terra, mas n'essa investigação apenas os
exploradores conse,guiram achar vestigios, que os convence
ram ser o lugal' habitado por criaturas humanas, mas desta
yez não :vir.am a}gJlem; no dia seguinte porém, tornando os
escaleres a terra, ,afim <te proverem os tonéis da agoada, e
adquirirem algum mantimento, si lhes fosse possivel, vi
ram em cima de uma collina alguns dos habitantes do paiz,
os quaes, apezar dos signa.es de amizade quc os marinheiros
lhes fizeram, não quizeram descer. Retiram-se por tanto os
escaleres, deixando na praia campainhas, e espelhos, que
os Inclios (logo que viram retirarem-se os exploradores) re
colhcl'am, fázendo os ademanes proprios de admiração, que
a sua vista lhes causava. Na manhãa seguinte apresenta
rãm-se em maior numero, e acenderam diversas fogueiras,
as quaes sendo reputadas como signal de convite atena, fi
zeram com que alguns Portuguezes tornasaem alli; mas os
Indios como timoratos, se conservaram postados a longa
distancia, e d'ahi pOI' acenos chamaram aqueUes a que os
segui sem ás suas habitações, DOllS marinheiros comtudo,
dotados de maio.' inh'epidez; n~o tanto por d('scjos de pro-
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curarem mantimentos, quanto por adquirirem informações
a cerca da existencia de ouro e especiarias, acompanháram
aquelles indigenas, promettendo aos mais da tripulação,
que voltariam no fim de cinco dias; mas esperou-se por ellcs
frustradamente até o setimo dia, e já preparavam-se os navios
a continuar a viagem, quando se apresentou na praia um
grande numero de Aborigenes, commixturados com as mu
lheres e meninos; o que não acontecera da primeira vez,
pois sómente tinham vindo os homens.

Foram. novamente os escaleres á terra, mas teve-se como
medida. de prudencia o mandar um dos marinheil'o's mais
robustos, a indagar daquelles indigenas noticias dos dous
individuos, que os haviam acompanhado: esse marinheiro
fui logo cercado por UQl grande numero de mulheres, que
oexaminavam com estranha curiosidade, e, em quanto isto
tinha lugar, uma d/ellas, que ligeiramente desceu da collina,
lhe descarregou uma forte pancada de pá(,), sendo o infeliz
marinheiro arI'astrado por todas as outras' mulheres para a
collina, ao som de extraordinaria vozeria. Consecutivamente
atacáram os Indios aos Portuguezes dos escaleres, que esta
vam encalhados com a vazante, e destes se apoderariam, a
não serem logo disparados dos navios quatro tiros de' canhão
com metralha, que os fizeram dispersar, correndo para o
mesmo lugar, para onde as mulheres tinham levado o prisio
neiro, o qual foi reduzido a postas, e assado em fogueiras
it vista dos mesmos navios, fazendo os selvagens es
trondosa gritaria, e signaes de que tinham praticado de igual
maneira com os dous, que os haviam acompanhado para o
interior.

O commandanle fez-se logo á vela d'esse lugar, obstan
do assim :i. pretenção de vingança, que de tal insulto estavam
promptos a tomar quarenta pessoas de sua equipagem, e
seguindo ao longo da costa até 8". de lat. ('''), ahí' permaneceu
cinco dias, attrahido da atrabilidade que encontrou nos
inqigenas, dous dos quaes espontaneamente o acompanhá.~

('I<) Partilluno di Lisbana tre navi di COnSeTV:l á 10 de maggio
lflO1.. .... l1il'itli nll'isolt"(lelJa g'l'all Cannl'ia ... C'l funllllo m'lJa CllS-
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ram : depois continuou a costear o continente, }Japtizando (~)

os portos, e rios; onde se demo):ava alguns dias, ii porporçiío
da benevolencia que observava em os naturaes °com quem
praticava, e depo~s de diversas observações pelo litoral, vol
tou para Portugal, onde chegou em Julho de 1502.

Desta expedição apoenas resultou o conhecimento, de que
a terra de Santa-Cr~lz fOl'mava um continente, e não ilha co
mo até entrío se reputava, e por isso enviou D. ~Ianoel segun
da a verificar a extensão e importancia do mesmo continente,
e descobrir a ilha ilIolc1ta, ou "Alolucas, segundo alguns escrip
tores, procul'apdo igua~~ente achar passagem li Asia , pelo
mar do sul; e púa esse descobrimento foi nomeado Gonçalo
Coelho, que partio de Lisboa em Maio de 1503 com seis na
vios, de um dos quaes foi commandante Americo Yespucio.

a.. d'"Etbiopia, a nu porto chc se dice Bese.l1cgbe (a) ... Sopra la
quate aIza iL 11010 dei seteJltt-lone 14.0 et 12'.. P1.utinUI1G ui (lU to
porto... et,navigando per libeeeio , pigliél-udo uua quarte di mez
zodi tanto ehe iu 67 giorni ... piacque a Dio mostrarei teITa nova
che fui 17 d'agosto ... Slava oltrc della lin a e<p.únottiale verso
-ostro 5.0... Partiml1lo tU questo loco, et comm.ineiallllllo uostra
navigatione tra levante, ct sirocco, chc cosi COIT la lerra, e fa
celUll10 molte scale ... et cosi Jlavigalllnio tanto chc trovamo chc
la lerra facevala volta per libeccio, etco,mmo yoltalUlI1o Ull cavo,
al qualc melteU10 n911lt: di S. Agostiu]lO , COl1lineiulI1l1lo a nayi
goare per libeccio. E discos to qllesto cavo della predetta tenuo ..
150 leghe verso levante, et st~ 8.u fllori <1c la Iinca t;cl~iJlottial~
,ers ostro... navigando sempre per libeccio á vista di terra, di
çontinno faccendo clirlllolte scale ... tanto anllalll.o verso 1'0stro I

eh giá tavamo fLLOrl tropieo di eapricorllo , donde il polo antar
lico s'alzava . opra I'ol'izontc. 32.~ ..... Co.rr.Cll1lUo ui l1ucsta nostra
costa appl'esso eli 750 kghe le 150 dal cavo di &. Agostirilio ver
so I pOllente , et: le 60U YCl'SO illibcccio... Visto che in 'luost.1
terra nOIl trovaVltlno cosa di lninera alctlllU , aecordalnmo di es
p direi di essa, et andarei á cOll1mettci"e ;li mar ppr altra partc:.
tU cIUcsta terra eomincia!l1l11O !lostra navigatione per cl vento Sl

).:oeco ... et tanto nuvigammo per cjl.lesto yento , che ci troyamlTIO
anto alti eh'il polo Alltartieo ci staYa alto fora del n0stro orizontc
bCI152.0; t di giá stayaIJ;J.1110 disco ti dei porto di do,c partim1110

ben 500 leghe pCI" sil"oceo l) Vcspuc .

. (1<) id O Ensaio Topographico H~storico otas uas paginas
19, e 50.

(a) Julgoa-se er esse porto o ua ilha hojc chamada Goréa, 50
])l°C a Co ta d' frica, da (lual slú. apartada perto de urna tpgoa :
fica pouco a Leste ele Cabo Verde na lato de H.o 10', c JO" Jl0rtc, c
na long ti FI.O 45' a Oe. te ele PaTis. .
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Gonçalo Coelho, logo que chegou á altura das ilhas de
Cabo Verde, obstinou-se, contra o parecer de Vespucio, em
demandar Serra-~eôa, e defronte d'esta um forte temporal
arrojou os navios para 3° do equador, onde avistaram uma
ilha aprazivel; mas d'hi a quatro legoas varou em um
rochedo o navio capitania; e tendo ido em seu soccorro
os outros vasos, seguio Amaria, de ordem do commandante,
em uma das mais pequenas embarcações a explorar algum
surgidoUl'o naquella ilha, onde o devia esperar. Ma depois de
oito dias de dilação, apparecendo-Ihe um unico navio dos ex
pedicionarios, que assegurou a perda dé\quelle commandan
te, e haver somente escapado a equipagem, fez em ter
ra provimento de lenha e agoada, e proseguio para a costa do
Brasil. Com trezentas legf\as de navegaçfío achou o·
porto, que denominou de Todos os Santos, no qual se de
morou dous mezes, aguardandq os outros navios; perdidas
porem todas as esperanças, costeou a terra até 18° de lato
ao S. da Equ inoccial, e permanecendo abi cinco mezes,
voltou para Portugal com o seu navio carregado de páo-bm
.Iil, deixanllo levantado um pequeno forte, com doze pe
ças de artilheria, c munições de boca para seis mezes, guar
necicio por vinte quatro pessoas de sua tripulação, que pe
la humanidade dos lndios, haviam penetrado até quarenta
legoas pelo interior.' .

Chegou Americo Vespllcio a Lisboa em junho de 1504 ,
e foi acolhido com jubilo, pois ja era julgado perdido, nã()
havendo mais noticia alguma das outras embarcações; e re
tirando-se para Hespanha, tornou a entrar no serviço desta
'açfío, servindo as suas informações .de encorajamente para

as viagens de Vicente Yanes Pinzon, e João Dias Solis, pilo-
tos que então gozavam do maioT crediclo.

Conhecido pois, pelo relatorio de Am.erico Vespucio, que
os naturaes possuidores de Pernambuco (lram de alguma sor
te communicavcis, ainda a sim a Côrte de Portugal, atrabi
da entuo pela riqueza e conquista da India, não cuidou cm
cultivar a parte do Novo Mundo que descobri-ra, e que lhe
pel'tencia segundo a divisHo, que com .a Côrte de Ue panlla
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fizcra, (.) c na qual cntrevcio a Autoridade do Summo Pon
tifice Alexandre 6.°; de sorte, que o Brasil se conservou por
muito tempo, sem que nelle se fizesse algum estabelecimen
to Portugucz, c.ontentando-se entretantó o Rei em mandar
fazer novas aver"iguações, já por Gonçalo Coelho, como estã
dicto, ja por Fernando de Noronha, ejá poro"utros; de maneira
que durante o reinado de D. Manoel as expedições para o Bra
sil não tiveram antro objecto, senão indagações, verifica
ções, e tentativas. Com tudo o consumo proveitoso das cal'-

-gas de páo-brasil, que Americo Vespucio I)avia levado a Lis
boa, convidou alglins especuladores a em prehenderem este
commercio, e empregarem neHe navios mercantes. Estas eI
pedições parciaes se multiplical'am, apresentando-se na qua
idade de interpretes, feitO! s, ou cOl'l'espondentes grande
numero de aventureiros, que vieram habitar voluntariamen
te esta Região deliciosa e abundante, onde sc podia gozar
independencia completa entre Selvageus, que pela maior
parte ao principio se mostraram hospitaleiros. Estes Colo
nos voluntarios não foram os unicos: de tempos em tem
pos o Governo Portuguez fazia partir para o Brasil um, ou
dons navios carregados de prostitutas escandalosas e incor.
regiveis " e dos maiores criminosos do Reino, que era -qua
si o mesmo que entregai-os debaixo dos Tropicos á condcm·

-nação, que parecia poupar-se-Ihes na Europa. Estes ho
mens, aviltados pelos seus factos, e POl' uma sentença con
demnat.oria, se portaram ao principio de alguma sorte cir..
cunspectamente com os naturaes do Brasil; mas pouco tar
uou que estes, pela impl'Ud~ncia dos novos hospedes, des.
~ohrissem, muito mais c~do do que podia ser, a escravidão
que os esperava, e quc sem demora tomassem a attitude de
fensiva. As primeiras relações dos malfeitores Portuguezes

com os nossos indigenas foram pois rataes ao mesmo tempo

(") Francisco 1.0 Rei de França, quanclo em 1554 mandou Jac·
ques Lal·tier visitar ~\S costas da America dizia engmçadamente
" Q_u~!. <? Rei de ~espallba, c o de Portugal tranquillall\eJlt~
" dlVldll'lam cntre SI o Novo Mundo sem d'isto me darem partI.
u Eu~ese.iáraque ellcs me mostrassem o Artigo do TcstalllCllto do
" Adaq, no fInal lhes I('~oll a 1\ lIlCl'il"l! 11

Jl(';llIl. ·lt' VJli't_ dl' Allu-r.
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ii uns, e a outros. Aquelles, assim mesmo depravados comO'
eram, pl'lrderam o sentimento de horror, que lhes havia feito
experimentar os sacrificios humanos, tão fre'quentes entre os~

Selvagens; e estcs deixando logo de ter para taes homens
(que ao principio tinham julgado de uma atW'eza muito su
perior) a veneração que a sua mesma simplicidade lhes fez
tributar, perderam as vantagens, que ofl'erece a civilisação,.
esobre tudo, o conhecimento das verdades que ensina a Re
ligião Catholica Apostolica Romana, unica que póde condu
zir os miseraveis filhos de Eva a Eterna Gloria.

Tal era a situação de Pernambuco, 20 annos depois do
seu descobrimento, quando EI-Rei D. !\Ianoel, (o afortu
nado) depois de um longo !leinado , terminou sua gloriosa
carreira, chorado como pai de seu povo, amigo das scien
cias, e protector da navegação,

Até esta época a importancia do descobrimento do Bra
sil, quasi que era desconhecida, Attento unicamente para
os negocios da India, o Governo Portuguez cuid~va pouco
em um paiz , cujos lucros deviam sabir mais da agricultura ,
do que do commercio. Os Portuguezes amavam então tanto o
commercio, e empregavam n'elIe tanto ardor, quanto os
Hespanhoes no descobrimento de minas de ouro, e prata.
nesta sorte ficou o Brasil aberto as outras Nações da..Europa
durante os primeiros annos do Reinado de ~l-Rei D. João 3.0 ,

filho, e successor de D. !\IanoeI. Corntudo aquelIe Monar
éha, ainda que mais religioso do que politico, não tardou
muito em dar á descoberta 'de Cabral a importancia que elIa
merecia. Tranquillo sobre as pretenções da Hespanha, desde
qUe terminaram as differenças entre as duas Nações, pelo ca
samento que fez com a irmãa qe Carlos 5. 0 , não teve mais a
temer senão a rivalidade dos Francezes, que já nos mares
do Brasil exerciam uma especie de pirataria sobre os navios

Portuguezes, e ao mesmo tempo tratavam de agradar ,~e fa
miliarisarem-se com os indigenas, principalmente"com os de
Pernambuco, onde em t530 fizeram algumas"carregações de
pao-brasil. '

Estas conel'ias Francezas obrigaram EL-Rei D. João 3,0

amandar por seu Embaixador, fazer reclamaçõe' perante o
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Rei de França; mas não produzindo elIeito este meio, re-
.solveu EI-Rei tl'atar como inimigos todos os navios que se
encontrassem no Brasil. Em consequencia enviou uma es
quadra. debaixo dq commando do Capião Christovam Jaques,
encarregando-o de examinar novamente a costa, 'expulsar
d'ella os Francezes, e marcar os pontos convcruentes, para
constl'Uit Feitorias, e estabelecimentos permanentes.

Christovam pois; executando pontu-almente as ordens
de seu Soberano, metteu a pique dous navios francezcs,
que achou carregados na Bahia, e, voltando para o Norte,
reparou em Pernambuco na ilha de Itama.rad, a primei
ra Feitoria Portugueza, que elle mesmo havia fundado em
1503 (~). Não tardou porém muito tempo que um corsario de
Marselha não se apoderasse d'esta Feitoria, guarnecendo-a
com 70 homens.

Caberia agora começar a narração do estabelecimento
de Duarte Coelho, fundador de Pernambuco, mas parece-.
me conveniente dar primeiro alguma noticia dos costu.~es, e
caracter dos indigenas Pernambucan05, para depois entrar
n'esses detalhes.

CAPlTULO VI.

Breve ;noticia dos costumes, e c....acter dos Indigen.as de Pernam
buca, e dos das Capitanias limitrophes.

la50.
o Brasil na época de seu descobrimento era possuido

por muitas Nações diversas; umas occultas nos bosques, ou
tras estabelecidas nas planícies sobre aSfI)argens dos rios, ou
Das costas maritimas: algumas pacificas, a maior parte erran
tes; estas achandd na pesca, e na caça a sua principal sub
sistencia, e aquellas na producção da terra mais, ou menos
bem cultivada. Quasi todas estas Nações não se commuoi
cavam, e pelo contrario, .divididas por odios hereditarios,
viviam em constante guerra. Discreverei o caracter e cós-

tI') Vcja-s no Cap. IX. d'eSl livro a doacilo de P 'clro Lop~s,
c eombine-tic eOIJl a Secção 2." das MClll. IIi r. ela Provo da Babta.
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lumes das que habitavam Pemambuco, e suas dependencias,
apartando-me mui pouco das observaçõos de 1\11'. BeauchaJ;11p.

Pel'Oarnbuço era pois habitado na costa desde o rio de S.
Francisco até Itamaraca, e suas proximidades, pelos Cahetés,
'fribu Selvagem, e feroz; e desde Itamaraca até o rio 4-biay,
que o divide da Parahyba, pelos Tabay1'és. da meSma casta,
mas menos fel'Ozes, e !leis- nos seus t!'atados. Os Petiguarés,
osmais crueis de todos, possuiam a costa da Parahyba, edo
Rio Grande. Os Paratiós, os Chiquirús, e os Carü'iz, habi
tavam part~ do nosso Sertão.

Aantbl'opóphagia dominava em todos estes Selvag~ns: co
miam em ceremonial com: meGoúba alégda os seus prisionei
ros de guena; mas nem todos os Indios do Brasil eram an
thropóphagos. Parece ser a casta dos Tupiz qU'e trouxe do Ser
lao este uso hOITenao, que os Portuguezes acharam intJ'odu-.
zido quasi cm todo o Litoral. A lingoagem Tupy era a mais
vulgar, ainda: que no Brasil se faUa vam mais de 150 lingoas
barbaras, oriundas, segundo a opinião de alguns Missiona
rio, do Idioma Guarany, lingoa Mãi da America.

Mas apr6ximados ao bl'Uto do que ao hOI'nem, estes Selva
gens não reconheciam Divindade alguma: pelo menos ne
nhum irldicio davam, que demonstrasse esle sentimento con
solador, que, bem se pódedizel\ he innatona espeoie humana.
Nem uma palavra em sua lingoa exprimia o nome de Deos,
nem id' a relativa ao Senhor do Universo; todavia elIes tribu
lavam notavel veneração ao Sol, c á Lua, e mostravam 11111
gl'ande temor pelo estrondo dos trovões. Ainda que os signaes
dcverreração; e respeito qne tributavam ao Sol, e à Lua não
livesSém caracter de Cul,to, e nem demonstrassem, queas suas
idells se elevavam a cima dos objectos visiveis; comtudo
cllcs eram supersticiosos: talvez que as ombras, o dilii'io,
as sonhos, e em summa todas esSa-s causas physicas, tão po
derosas pam alienar espiritos fracos, gC1:assem supertições,
qUe os seus Pagés, pu Adivinhos souberam acreditar.

Chocarreiros, e ao !Desmo tempo Sacerdotes, os Pagés
affirmavam a existencia de um espirita mal fazejo, do qual se
loriavalll moderaI' a perigosa inl1uencia; eram por tanto

rOll ultado- naS enfcrmidad , e nas oeca iõc perigo"a -,
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principalmente no acto ue se fazer a guerra, ou tmtar-se ~

paz. E quanto não depoem esta mesma grosseiria crença
contra os libertinos, e materialistas? Quem infundia n'aquel~

les barbaras a idéa de espiritos bons, e máos, nec8ssaria
consequenciade que acreditavam na existencia'd'Alma, e nade'
um Ser Supremo, senão a antiga tradicção dos tempos delu
vianos, e a relação que ,estas verdades tem com a Natureza?
Mas tornemos aos Pagés.

A grosseira crença que estes impostores infundil'am no
animo dos seus, pelos movimentos e gestos. extraordinarios,
promes~as, e adivinhações, induzem a crer, que todos aquel
les que os consultavam suppuQham n'elles relações com os
Seres invisiveis, superiores ii. especie humana. Os Cahelés
com etreito (assim como todos os Selvagens encontrados no'
Brasil) attribuiam aos seus Adivinhos não só o poder de
fazer as terras ferteis, mas igualmente de inspiraI' aos guer
reiros força, e valor; attributos entl" elles os mais apre
ciaveis.

Cada Pagé vivia só em uma gruta sombria, onde nenhum
outro Selvagem ousava entrar: alli traziam-lhe quanto pedia,
e tal imperio exercia nos animas, que si elle prognosticava
a morte d'algum, que por ventura o olfendia; este desgra
çado recolhia-se imediatamente ao leito, e certo que infali
velmente morria não podia mais comer, nem beber, e assim
se realisava o anáthema! Quanto póde 'a imaginação preocu-
pada! ! .

Os Selvagens de Pernambuco andavam nús,. pinlavam a
cutis, excepto a do rosto, de cõr vermelha, e uniam a esla
tinta, geral, algumas camadas de cores diversas, em muitas
partes do Corpo. As mulheres faziam grandes buracos nas
orelhas, por onde enfiavam (em lugar de brincos) grossas
enfiadas de pequenos ossos brancos, e de pedras de cõr, que,
a maneira de Rosarios, lhes cahiam sobre as espaduas. Os ho
mens pellavam cuidadosamente todo o corpo, e 'entr'elles era
uma parte ~ssencial de belleza ter o nariz chato; de maneira
que o primeiro cuidado,de um pai, era dar esta forma ao
nariz de se~ filho. Nas suas guerras, ou nas festas, ornavam
com, pennas verdes, amarellas, e verme) has a testa, as f;lc~,
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e os braços, ligando estas pennas, teciuas com muit.'arte,
com gomma, ou mel silvestre. Os Chefes, (Caciques) distin
guiam-se por um grande coBar de conchas.

Eotr'estes Selvagens era permitlida a polygamia, mas os
maridos com tanta facilidade tomavam mulheres, com quanta
asdcíxavam; porem nenhum joven podia casar, antes que
til'esse preso, ou morto algum ini migo. A mulher para po
der casar não precisava mais do que ter os primeiros signaes
de puberdade. As donzelIas antes de casar, entregayam
se em pejo aos homens solteiros, e seus proprios pais as
oll'creciam ao primeiro que apparecia; e assim não he para
admirar, que na cerimonia do casamento, que consistia na
simples promes a de amor e fidelidade, nenhuma estivesse no
cslado ue virgindade; porém logo que casavam eram fieis a
seus maridos, porque o adulterio se reputava infamia gran
de entre estes povos: A condição das mulheres casadas era
lIesgl'Ul;.ada; tomavam-se escravas;dl)s maridos, e eram ohri
gàdas a seguil-os na guerra, e a carregar com as proyj'sões da
l'amiJia. A pl'incipal occupaçfío das mulheres consistia em
fiur algodão para fazer redes: e cordas: lambem ellas se
occupavam em l'abl'icar vasos de barro para os usos dom~s

Ueo.
As habitações variavam na forma, na grandesa, e na dis

tancia ue umas as outras; porém o mais ordinario erám.casas
de palha, ou cabanas deslribuidas em Aldêas. Algumas
po\'oaçõe havia, cercadas de muros feitos de blll'rotes, cujos
unlervallos ram cheios de terra.

A ~Iandioca era o sustento dia ri O destes Seivagens; ~ a
c.La raiz ajuntavam-lhe outras llue redutiam a farinha para
comporem bebidas, e tambem bollog mais, ou menos consis
lentes: fi caça, e a pesca suppriam o resto das pricisões. 1'\:10

Comiam quando bebiam, e vice y,ersa; costume. commum
dequasi todos os indigenas da Amcrica.

Menos 'ujcitos ás enfermidades, que as nações ch'ilisa
dasadquir>nl pelo luxo, c molcsa em qu vivem, pro. crevÍéllu
aos cns doentes dieta absoluta, davam-lhes algumas bebidas
Compostas d seus yeg Lnes, c n'i. to con. istia toda a medi
cina ue seus Pagés. Si por\m a doença c tornava incuravel,

8
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matavam o doente, quebrando-lhe a cabeça, porque tinham
por- max..ima: - que melhor he morrer rapidamente, do que
padecer por longos dias, e depois vir a morrer.

Celebravam os seus funeraes carpindo-se, e com tristes
lamentações, que ordinariamente continham o elogio do
fallecido. Si era pai de família enterravam com elle as suas
armas, pennas, e collares, o que nos fornece alguma prova
para se crer, que a idéa da outra vida Íl'les não era totalmen
te estranha. Enterravam os seus mortos em pé, e algumas
vezes levantavam sobre a cQva, como distincção honorifica,
pedras cobertas de certas folhas, que se conservam por muito
tempo seccas. Nunca se aproximavam a estes monumentos,
sem dar gritos, e derramar copiosas lagrimas.

Não tinham Reis, nem Principes, e nem forma alguma
de Governo permanente: a unica Superioridade que reco
nheciam em tempo de guerra erã a de seus Anciãos, ou
yelhos directores, encarregados n'esse tempo de excitar por
seus discursos a mocidade á tomar armas. Nas grandes cri
ses juntavam-se em conselho, ao qual denominavam Carbés,
e abi decidiam-se as questões por votos unanimes: sem una
nimidadé de votos nada se decidia.

O homicidio era o unico crime que puniam: os pais, ou
parente,s do matador eram obrigados a entregaI-o aos do
morto, e estes afogavam o culpado, e o enterravam. A
reconciliação sincera, e prompta succedia a esta satisfação;
bem dilTerentes n'isto dos povos civilisados, entre os quaes
são muitas vezes hereditarios os odios nas famílias! ,Felices
seriamos, si não podessem{)s apontar entre nós mesmos d'estes
exemplos!

Sem outras Leis mais que os seus costumes, seguindo
quasi sempre o insLinclo nalural, varias Tribus Pernambu
canas, principalmente a dos Tabayrés, possuiam algumas
virtudes domesticas e sociaes: praticavam, e respeitavam
a hospitalidade, viviam tranquillamente entre si, soccorriam
se nas enfel'midatles, e eram fieis aos seus alliados.

Estes Selvagens eram todavia dados a indolencia;e á
ociosidade, que os caracteI'isa. Em tempo de páz manifesta
vam de alguma ~orte inclinações doceis, e sôcegadas, c a sua
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indolcncia ~hegava a tanto, que era mui frequente dormi
rem muitas vezes vinte e quatro horas seguidas; mas passan
do de repente de um extl'emo ao outro, l~vavamdias inteiros
a dansal', e a faz r outros exercicios violentos.

Era com especialidade nos combates" que se manifestava
asua activa, e horrivel ferocidade, e que a crueldade, levada
ao maior auge, se tl'anSfOI'mava em virtude guerreira. Nos
seus banquetes, desviando qualquer outra idéa, enbreti
nham-se com fervoT na combinação dos planos contra os ini
migos, e principalmente com o prazer que se promettiam de
engordaI-os, para depois mataI-os, e comeI-os.

Era mui raro haver entre elles outros motivos para a
gueTl'8 além da vingança. A sua principal arma era uma
ma~.a, a que chamavam - Tacapa - feita de páo mui forte,
e pesado, Tomba em uma extremidade, e os dous lados com
gumes, tendo de comprimento seis pés, e um de largo n'essa
extremidade, eno cabo uma polegada de grossura. Usavam
igualmente (como ainda usam os seus dcsccdentes) de arcos
feitos de páos durissimos a que chamavam Virapára, servin
do-se do fio de algodão para as cordas d'esLes arcos, dos
quaes ha bilmente faziam expedir setas, ou llexas a que de
nominavam Yyba, e quando eram ervadas (das quaes espe
cialmente usavam na guerra.) Yybaacy. Estas flexas eram
armadas de fortes espinhas, ou dentes de peixe, e com tal
dcstresa as expedia TIl, que jamais um passaro voando esca
pavade seus tiros. Uma especie de corneta, a que chamavam
Imbiú, e lluutas que denominavam Memby (-ti) feitas ordina
riamente dos ossos das peTllas de suas victimas, eram os seus
I1ni('os insll'Umentos de musica.

Apenas o signal de marchar era dado peJos Anciãos, todos
os guerreiros se punham em marcha J excitando-se por
expressões as mais energiéas de vingança, e odio. Si em
alguma das expedições era preciso embarcar, não Se disvia
vam muito das costas pela fragilidade de suas canoos, feitas
deum só páo.

. (1<) Os flautistas se dC:l1omil1avam na: LíB;goa. Inttig.ena MClIrby··
~~N. . .

8""
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Chegados ao paiz que queniam devastar, cm?os,cavam-sc
cuidadosamente, porque raras vezes atacavam a peito desco
berto. Então, cobertos com a sombra da noite, penetravam
as "habitações, larrçavam-Ihé fogo, e, aproveitando-se ~a pri
meira confuzão, cOQ1mettiam toda a casta de crueldades. Seu
fim principal era fazer prisioneiros, sem os q'uaes não ficaria
satisfeita sua vingança.

Sendo obrigados a combater em campo juntavam-se, for
mavam uma especie de batalhão, marchavam com cadencia,
mas acceleradamente ; e algumas vezes suspendiam esta mar
cha para ouvirem discursos mui inllammados, que duravam
horas. Então o ardor de combater se tomava em furor des
metli€lo, e os dous partidos acommetliam-se dando gritos, e
UTrOS espantosos. Entretanto faziam soár as cornetas, es
tendiam os braços, ameaçavam-se, e·insultavam-se reciproca
mente, mostrando os ossos dos prisioneiros que cada um
tinha comido. Chegados a duzentos, ou trezentos passos
um dos outros, desparavam logo um chuvei1'O de llexas. As
pennas de varias cores de que os guerreiros se adornavam, e
as que estavam presas ás llexas, espalhavam sob os raios do
Sol tal expleQdor, que seria difficil descrever tão espantoso
espetaculo. Os guerreires feridos pelas flexas, arrancando-as
do corpo, quebravam estes instrumentos de sua dôr, e os mor
diam de raiva, e assim em quanto lhe restavam forças nunca
se punham fóra do combate., dando com as suas maças, gol
pes terriveis, e quasi sempre mortaes.

Decidida a sorte do combate, os vencedol'es amarravam
os prisioneiros, e mostravam-lhes os dentes, maneando as
m~ças, para que elles não duvidassem da sorte que os espe
rava. Depois mettiam os prisioneiros no centro, e assim en
travam em triumpho na sua Aldeia. Ao principio estes infeli
ces eram tratados com uma bondade aparente, limitando-se
o eaptiveiro ás cautelas necessarias para evi tal' a fuga; ale
lhes davam mulheres pam -os consolar, pondo sobre tudo o
maior cuidado em engordaI-os. Quando os viam no estado
de nutrição, que lhes desalia va o paladal' marcavam o dia de
sua morte. As mulheres tinham a seu cargo preparar as va
zilhas de barro, compôr os licores para a festa, e entrançar a
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JlIussurana, ou grande corda de fio de algodão, q ue devia li
gara victima no acto de ser immolada. Os Chefes princi
paes com o corpo pulverisado de gomma, e ornado de pennas
curtas, dispostas com semet1'Ía, segundo as cores, enfeita
vam tambem com massa de penna s a astea, ou cabo da Liv
vara-pemmc, isto he, da maça que devia terminar os dias da
victirna.

Todos os indigenas da Aldeia, convidados para a cerc
monia, passavam dous dias inteiros a dançar, e a beber com o
captivo, que parecia não fazer outro papel, senão o de convi
dado; e postoque estivesse certo da sorte que ó esperava, fin
gia a alegria com'que se destinguia. As mulheres no dia se
guinte traz iam a MusSltran(t, e a lançavam aos pés do prisio
neiro, e a mais velha d'entr'ellas entoava a cantiga da morte,
em quanto os homens deitavam o laço ao pescoço da victima,
ea amarravam. A cantiga era aBusiva a este laço -- « Somos
nós (entoavam as indigenas) que temos o passaro p1'eso pe'lo pes
« coço, ( e mofando do captivo por não lhes poder fugir, con
« tinuavam) Si tu fosses papagaio, que roubasses nossos campos
« terias ftl{jido n. Então muitos dos Selvagens, pegando nas
pontas da Mussurana ligavam o captivo pelo meio do corpo, e
neste estado passeavam com elle em triumpho, Opreso porém
aquem deixavam as mãos livres, não dava o menor signal de
abatimento, ou de susto; pelo contrario, olhando com alti
vez para todos que chegavam ao lugar da sua passagem, 1'al
lava-lhes, trazia-lhes à memoria as suas expedições contra el
les, dizendo a um que matara seu pai, a outro que comera
seu filho, &c. Entretanto findas estas desputas lhe recommen
davam, que levantasse os olhos para o Sol, porque nunca
mais o poderia ver, e logo acendiam a fogueira, sobre a qual
eus membros em pouco tempo deviam ser estendidos. Quan

do a hora era chegada, uma mulher cantando e dançando
trazia a Livvara-pemme, a roda da qual se havia cantado e
dançado desde o amanhecer do dia. O executor apparecia Ii. es
la occasião acompanhado de uma duzia, pouco mais, ou me
no de eus amigos ornados de gomma, e de pennas para a ce
r,emonia, AqlleUe que tinha a maça, ou Livvara-pemllle a 01'
Icrecia á prinéipal personagem da festa;' mos o eh -I' do Tri~
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bu depois de pegar n'ella, e passal-a muitas vezes por entre
as pernas com grandes gestos, a entregava ao executor, que
adiantaudo-se com os setls amigos fazia scieute ao captivo,
que antes de morrer se lhe permetlia o vingar-se.

Então o prisioneiro entrava em furor, apanhava pedras,
e as arremessava contra tudo que o cercava; mas pouco tar
dava que não'se avansasse com a maça na mITo, ornada das
mais beBas pennas; aquelle que o devia sacrilicar. Nesle
momento um estranho dialogo tinha lugar entre ambos: o
executor, cenRO vingadol' de seus companheiros, pergwllava
ao captivo, si era verdade ter ~lle morto, e comido muitos dos
principaes da sua Tribu. Este, gloriando-se- por 'esta. confis
são, respondia com ameaças, dizendo pouco mais, au I;nenos.
Dá-me a liberdade, que eu te comerei, e aos teus. Está bem,
respondia o executor, nós te prohiberemos d'isto; eu vau ti
rar-te a vida, porque tu, e os teus haveis comido muitos ir
mãos meus, e tu por isso seras hoje, mesmo comido. Esta he
a sorte da v:ida, tornava o prisioneiro, os meus amigos são
muitos, elles me vingaráõ. Ainda bem nilo eram proferidas
estas palavras, e logo o executor, levantando a maça, esma
gava de um só go~pe 'a cabeça da victima. As mulheres lan
çavam-se em continente sobre o cadaver, despedaçavam-no
com pedras, que cortavam como o ferro, e untavam os filhos
eom o sangue; ás de maior idade c.ompetia limpar as entra
nhas da victima, que eram no mes'mo momento assadas, e de
voradàs, assim como as outras partes do corpo. Durante es
te abominavel banquete, os velhos exhortavam os mancebos
a procurar mais occasioens iguaes a esta, por suas façanhas
guerreiras. Não sei nesta horrivel festa o que mais admire;
si a engenhosa barbaridade dos algozes, si o valor exaltado
das victimas.

·Estes Selvagens, apezar do horroroso atractivo que os ar
rastava a comer ca rne humana com tanto prazer, todavia só
comiam ós prisioneiros, e sempre segundo o ceremonial que
li cima descrevi, deixando intactos os cadaveres dos que mor
riam no campo da batalha.

O uso commum dos Selvagens era amontoar nas Aldeias
as cabeças dos prisioneiros que comiam, e mostrar aos as-
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trangeiros por nngloria estes monumento de seu valor, c
vingança. Recolhiam com igual cuidado os óssos mais gros
sos das coxas, e dos braços para fazerem as Suas flautas, e so
bre tudo os dentes, que, enfiados a maneira de contas, pen
duravam ao pescoço. Geralmente mediam a sua gloria pele
numero de prisioneiros, e grande cuidado empregavam em
perpetuar a memoria do dia em que ganhavam alguma acção, \
fazendo, por meio de insizões, debuxos nos braços, nos pei
tos, nas pernas, e mais partes do corpo.

Tambem alguma parte do Norte dos Sertões de Pernam
buco, da Parahyba, do Rio Grande do Norte, e do Ceará era
habitada por outra raça denominada Tapuya. Esta raça que,
segundo as tradicções mais antigas, havia sido senhor~ do
Sul do Brasil, e donde fôra expulsa, pelos TupÁZ, distinguia
se das outras pela estatura alta, cabellos negros e compri
dos, côr parda, e força extraordi naria. O seu nome quer di
zer-Inimigos-titulo que estes selvagens tomaram, pelo esLado
de guerra continua, que estavam obrigados a manter contra
as outras raças, e mesmo por que entre si viviam em elfecti
va luta: com tudo de todos os Selvagens eram estes os me
nos crueis. Não matavam, he verdade, os seus prisioneiros;
mas nem por isso deixav~m de ser allthropóphagos : em ve'z de
comerem os seus inimigos, comiam os seus proprios mortos,
como derradeira prova de affecto. Logo que um menino mor
ria, seus pais o comiam, e si era adulto Loda a familia toma
va parte neste horrivcl banquete!

Os Tapuyas pll.ssavam uma vida errante, a maneira dos
Arabes; co'm a differcnça pOl'ém que eUes se continham em
limites particulares, e só mudavam de habitação, segundo'
as dilferentes Estações do anno. Os cabellos cortados a ma
neira de corõa, e a unha do 'dedo pollegal' direito de compri
mento excessivo, eram os unicos signaes distinctivos dos seus
Chefes, ou Caciques, os quaes usavam tambem de uma capa
tecida de a1godão, gua1'llecida com uma renda bordada com
pennas de passaros de dilferentes cores. Além desta capa,
Usavam de uma especie de ca puz, com que cubriam a cabeça;.
mas estes vestidos só serviamnos dias de festividades pu
blicas.
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EHl 15:30 conLavam-se só desta raça perto de seLtenta eseis
povoações guerreiras, distinctas por dilferentes nomes, e
quasi todas espalhados pela Parahyba, Rio Grande, e Ceara.
Deste numero eram os Gayós, que ervavam as suas flexas; os
Jabarós-:AZJuyal'és, sempre errantes, c que não usavam d'ou
tra arma, srmão de páos tostados ponteagudos; os Aquigl:ró.~,

que por excepção notavel eram pigmeos, mas corajosos, e 1'0

hustos; os PaliAs, que vestiam-se com uma tunica de canha
mo, sem mangas, e fallavam uma lingoa particular; os Cuxa

rás, que habitavam e centro do Sertões; os l1tandalJés, e o
Naporás, que se davam ii agricultura, e muitos outros que
nenhuma condição tinham que os distinguisse.

No meio de todos estes anthropóphagos os Campébos eram
os unicos que não comiam came humana; mas decapitavam
syus inimigos, e traziam as cabeças penduradas a cintura.

Finalmente tambem pertenciam a raça dos Tapuyas os
Jllariquitos, que habitavam parte da Provincia das Alagoas, e
que passavam a vida nos bosques. Estes Inllios atacavam de
ordinario os seus inimigos a cara descoberta, e muitas vezes
empregavam o aruil com o bom suecesso, que lhes assegura
va a agilid~de de que eram dotados. As mulheres destes Sel
vagens, de figura assas agradavel, participavam das suas dis
posições guerreiras.

Taes eram pouco mais, ou menos os signaes que carac
terisavam as Nações indigenas, quando Duarte Coelho tomou
posse de Pemambuco. Então a Policia Europeanão ten
do ainda penetrado os bosques, e aS montanhas do Sertão;
o caracter primitivo das povoações conservava-se fielmente.

CAPITULO VII.

EI-Rei faz: doaçtlo a Duarte Coelho de 60 legoas de c05ta. Duarte Coe-
lho salta em Itamaracá, expulsa os Francczes, bate os Pitiguarés,

e funda Iguarassu'.

la50.
Os degndados, e as mu'lheres dos quaes Portugal havia

descartado-se; por mui pouco tempo conservaram para com
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os [ndios, que tão bem os receb ram, a pl'Udencia, que tanto
lhes convinha guardar. Aquella gente, tão longe de sua Pa
tl'ia, condemnada a viver entr'e um povo barbaro, que por fe
licidade aO'avclmente a acolbera, em vez de portar-se com es
le povo de uma maneira que não o desgostasse; pelo contra
rio tão altiva se mostl'Ou, e de tal sorle se conduzio, que
aquelle mesmo povo, que tão hospitaleil'amente a hospedara,
se vio obrigado a tr'ataJ-a como inimiga, e a declarar-lhe
gucl'I·a. Então carecendo da protecção dos naturaes do paiz,
longe dos sr,us; esses infelices, pela maior pàrte vieram a
servir' de pasto ii. voracidade dos anthropopbagos, salvando
se apenas alguns que se abrigaram cm Itamaracá na Feito
ria estabelecida em 1503 por Christovam Jacques, um d'aquel
les que por ordem de EI-Rei D. Manoel vier'am explorar o
Brasil, depois que Cabral o descobria.

Os Corsarios Francezesi que andavam na costa, e que ti
nham sabido ganhar a affeição dos indigenas, aproveitaram
se destas circunstancias, e com o auxilio a'aquelles mesmos
Indios, que a ppuco tempo tão benignamente havi am rece
bido os Portuguezes, atacaram o estabelecimento de Jacques,
e a final apoderaram-se d'elle, prisionando todos que o de
renUiam.

~ . .

b 'e te estado estavam os negoci0s de Itamaracá, quando
\\J instl'Uido El-Rei D. J050 3."" pela exacta informação que lbe

deram os Nauticos, que por ordem de seu fallecido Pai ti
nham visitado a costa áo Brasil, de que este requissimo, e
ameno paiz offerecia proporções para fundar-se um Imperio,
deliberou povoaI-o, e n'elle propagar a fé Cbristãa; não
como até então se tinha feito, com a remessa de criminosos
infames, e de mulheres depravadas, mas sim de familias il
lustres e abastadas, cujos Chefes, tendo sel'vido o Estade;> com
distincção e honra, receberiam em premio de seus se~'viços a
dotação de um certo 'numero de legoas, com a condição de
povoaI-as, e civilisar os Indios, que por ventura n'ellas habi
lassem. Dividio pois EI-Rei todo o Brasil em 14 Capitania"S:
destas, oito <,-onquistaram suas armas, e por i 50 sempre per
tenceram á Corôa, e seis, tendo sido dadas á diversos Varões
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3. estes ficaram pertencendo, porque as conquistaram: Per
nambuco, e Itamaracá foram deste numero.

Duarte Co'elho que servira na India Qom honra, inteli
gencia, e valor, já como Diplomata, e já como General, foi um
dos que em remuneração de seus serviços teve a Capitania
de Pernambuco, uma das seis doadas.

.Poderia eu aqui, resumindo a doação, dar apenas uma
idéa d'elIa; porem não escrevendo eu a historia; mas sim Me
morias para elIa, julgo que devo apresentar áo Historiador a
integra dessa D@ação, que El-Rei fez escrever, tres annos
depois da partida do Donatario, e já quando Olinda estava
fundada. A intrega da Doação ei-Ia.

l( Dom João por graça de Deos Rey de Portugal, dos AI
« garves da quem, e da alem Mar em Afl"ica Senhor de Gui
« oé e da Conquista, Navegação, Commercio da Etiopia, Ara
«( bia, Persia, e da India &c. &c. A quantos esta minha Carta
« virem: Faço saber qu~ consÍderando eu quanto serviço de
« Deos e meu proveito, e bem do meu Reyoo e Senhorios, e
« .dos Naturaes, e Subditos delles, he sei' a minha Costa, eter
« ra do Brazil mais povoada do que até agora foi assi para se
« nella haver de celebrar o culto, e Officios Divinos, e ~e exal
« çar a nossa Santa fe Catbolica com trazer, e provocar a el
« la os Naturaes da dita terra infieis, e Idolatras, como pelo
« muito proveito que se seguil'á á meus Reynos e Senhorios,
« e aos Naturaes, e Subditos delIe de se a dita terra povoar, e
« aproveitar, ouve por bem de a mandar repartir, e QI'denar

. « em Capitanias de certas em certas legoas, para della pro
l{ ver aquelIas pessoas que me bem parecese, pelo qual es
I( guardando eu os muitos serviços que Duarte Coelho, Fi
« dalgo da minha casa, a EI-Rey meu Senhor, e Padre que
I( Santa Gloria haja, e a mim tem feito as'si nestes Reynos, co
I< mo nas pa1'ÜJS da India onde servio mujto tempo, e em
l( muitas couzas a meu serviço, nas quaes deu de si mu~to

« boa conta, e vendo como he razão de lhe fazer mercê, assi
« pelos serviços que até aqui tem feito como por os que es
I< pero que me ao diante fará, por todos estes respeitos, e
« per algum outros que me a isto movem, e pOl' folgar de
I< lhe fazer mercê de meu proprio móto, certa sciencia, pO':"
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II der Real, e absoluto sem me elle pedir, nem outrem por
I( elle, Hei por bem, e me praz de lhe fazer, e como de fei
« to por esta presente Carta faço mercê, e irrevogavel Doa
« ção que entre vivos e valedora dí\ste dia para todo sempre
I( dejuro, e herdade para elle, e lodos os seus filhos, netos,
fi herdeiros, successores, que apoz elle vierem, assi descen-

'I( dent.es, como tI'ansversaes, e culateraes, segundo adiante
(I ira declarado, de sessenta legoas de terra na dita Costa
fi do Brazil; as quaes se comessarão no Rio de S. Francisco,
« que he do Cabo de S. Agostinho para o Sul, e acabarão no
« rio que cerca em redondo toda a I1h a de Itamaracá ao qual
« rio ora novamente ponho nome rio de Santa Cru;;, e mando
« que assi se nomeie, e chame da qui em d~ante, e isto com
II tal declaração que ficara com o dito Duarte ·Coelho a terra
« da banda do Snl, e o dito rio 'onde Christovão Jacques fez
«( aprimeira caza de minha Feitoria, e a cincoenta passos da
« dita casa da Feitoria pelo rio a dentro ao longo da praia se
«( poera hum padrão de minhas Armas, e do dito padrão se
«( lançará huma linha cortando aI oeste pela terra firme a
« dentro, e a terra da dita linha para o Sul s~ra do dito Du
fi arte Coelho, e do dito padrão pelo rio abaixo para a barra
« eMar, ficara assi mesmo com elle Duarte Coelho ametade
« do dito rio de S. Cruz para a banda do Sul, e assi entrará
«( na dita terra e demarcação della todo o dito rio de S. Fmn
fi cisco, e a metade do rio Santa C1'U::; pela demarcação sobre
« dita, pelos quaes rios elle daI'a serventia aos vesinhos dellc,
« de uma parte e da outra, e bavendo na frontaria da dita de
«( marcação algumas Ilhas ey por bem que sejam do dito Du
« arte Coelho, e aneixar a esta sua Çapitania sendo as taes
(( Ilhas até dez legoas ao mar na frontaria da dita demarcação
fi pela linha de Leste, a qual linha se entenderá do meio da
(~ barra do dito rio de S. Cru::;, cortando de largo ao longo da
« Costa, e entrarão na mesma largura pelo sertão e terra fir
«( me a dentro, tanto quanto poderem entrar, e fór de minha
« conquista, na qual terra pela sobredita demarcação lhe as
«( si faço Doação, e mercê de juro, e de herdade para todo
« sempro como dito he, e quero, e me apraz que o dito Duar
(I te Coelho, e todos seus herdeiros, c sucessores quea dila
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{( térra herdarem, e subsederem se possam chamar Capitaens,
« e Governadores deHa.

« 1. o Outro sílhe faço Doação e mercê de juro e herdade
« para sempre para ene e seus descendentes succeSSOl:es no
« modo sobredito dajurisdição civil e crime da dita terra, da
« qual elle dito Duarte Coelho e seus herdeiros, e successo
« res uzarão na forma' e maneira seguinte.

« 2. 0 Podtlrá por si, e por seu Ouvidor estar a elleição
« dos Juizes e Ollciaes, e alimpar e apurar as pautas, e pas
« sal' Carta de c0nfirmação aos di tos Juizes, e Officiaes as
« quaes se chamarãQ pera dit0 Capitão e Governador, e elle
« porá Ouvidor que poderá conhecer de acçoens novas a dez
« legoas donde estiver e de appelaçoens e ag,g.ravos conhece·
« rá em toda a dita Capitania e Governança, e os ditos Juizes
(C daráõ appelação para o dito seu Ouvidor nas quantias que
« mandam minhas Ordenaçoens, e do que o dito seu Ouvidor
« julgar asi por acção nova, como por appelação e agg,ravo,
« sendo em causas civeis não haverá appelação nem aggra
« vo até quantia de cem mil réis, e da hi para cima dará .ap
« pelação á part.e q'le quizer appelar, e nos casos crimes
« ey por bem que o dito Capitão e Governador e seu Ouvi
« dor tenham jurisdição e alçada de morte natUl:al inclUSive
« em: Escravos, e Gentios; e assi mesmo em Piães Cristão~

« homens livres, e em todos os casos assi para absolver, co
« mo para condemnar sem haver appelação nem aggravo,
« e nas pessoas de mar calidade terão alçada de dez annos de
« degredo, e até cem çruzados de pena, sem appelação nem
« aggravo, e porém nos quatro casos seguintes a saber: ltere
« sia, quando o heretico lhe fôr entregue pelo Ecclesiastico,
« e tnição, e sodomia, e moeda falça terão alçada em toda a
« pessoa de qualquer calidade que seja para condemnar os
« culpados á morte, e dar suas Sentenças á execução sem ap
« pelação, nem aggravo; e porque nos ditos quatro casoS
(~ pera absolver de morte, posto que outra pena lhe queiram
« dar menos de morte, dal'ão appelação e aggravo por par
« te da Justiça.

« 3." Outro si me pl'aZ que o dito seu Ouvidor possa co
« nhecer qas appelaçoens, ou aggravos que a clle OUyflfl'nJ
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« de ir em qualquer ViIla, ou Lugar da dila Capitania em
« que estiver posto que seja muito apartado do lugar onde
«( assi e tiver, com tanto que seja na propria Capitania, e o
( dito Capitão e Governadol' podera poer Meirinho daote o di
«( lo seu Ouvidor, e Escrivão, e outros quaes quer Omcios
(( necessarios, e acoslumados nestes Reynos, e assi na Correi
II ção da Ouvedoria como em todas as Villas e lugares da dita
I( Capitani a e Governança. E sera o dito CapiUlo e Governa
I( dor e seus sobcessores. obrigados quando a dita terra for
(( povoada em tanto ereeimento que seja necessario poer ou
(( lro Ouvidor de o poer onde por mim, ou por meus Sucees
«( sores for ordenado.

« 4. o Outro si me praz que o dito Capitão e Governador,
«( e lodos os seus Successores possam per si fazer Villas todas
«( e quaes quer Povoações que si na dita terra fizerem e lhe a
(I eUe parecer que ó devem ser, as quaes se chamarão Villas,
(I e terão 'Termo e Jurisdição, Liberdades, e Insignias de Vil
« las, segundo foro c costumes de meus Reynos, e isto porem,
I( se entendera que poderão fazer todas as Villas ~ue quise
(( rem das Povoaçoens que estiverem ao longo da Costa da di
«( la terra, e dos rios que se navegarem, porque por dentro
(( da terra firme lIelo Sertão, as não poderão fazer, menos es
I( paço de seis legoas de uma a outra para que possam ficar
« ao menos tres legoas de terra de Termo a cada hüa das
«( ditas Yillas, e ao tempo que assi fizerem as taes Villas, ou
(( cadahüa dellas, lemitarão, e assignaraõ logo termo para el
(I las, e depois não poderão da lerra que assi tiverem dada por
(( lermo fazer mais outra VÜla sem minha lieenç~. ,

«( 5.· Outro si me praz que o dito Capitão e Governador,
(( e todos os seus Sueeessores a que esta Capitania vier, pos
(( sam novamente crear, e -prover por suas cartas os TabaL
(( liães do Publico e Judicial que lhe parecer necessario nas
(( Villas e Povoações da dita terra, assi agora, como pelo tem
«( po adiante, e lhe darão suas cartas assignadas por elles, e
«( asseladas com seu sello, e lhes tomarão juramento que ir
II vam seus ameias bem, e verdadeiramente, e os ditos Taba
« liaens servirão pelas ditas Cartas sem mais tirarem outras
f( cm minha Chancelaria; e quando os ditos ameias vagarem
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« por morte, ou renunciação, ou por erros de se assi he, os
« poderão isso mesmo dar, e lhe darão os Regimentos per
« onde hão de servir conformes aos de minha Chancellaria,
« e ey por bem que os ditos Tabaliaens se possam chamar e
« chamem pelo dito Capitão e Governadol' e lhe pagarão suas
« pensoens, segundo forma no Foral que ora para a dila ter
« ra mandei fazer, das quaes pensoens lhe assi faço mel'cê,
« e doação de juro e herdade para sempre. _

« 6° E outro si lhe faço doação e mel'ce dejuro e herdade
« para sempre das Alcaidarias Mores de todas as ditas VilIas
« e Povoações da dita terra com todas as-rendas, direitos,
« foros, tributos, que a eIlas pertencerem, segundo são
« escl'iptas e declaradas no Foral, as quaes o dito Capitão e
« Governador, e seus succeSSOl'es haverão e arrecadarão para
« si no modo e maneira no dito Foral contheudo e segundo
« forma' delle, ~ as pessoas a que as ditas Alcaidarias Mores
« forem entregues da mão do dito Capitão e GovernadOl', 'elle
« lhes tomará a menagem deltas segundo forma de minhas
« Ordenações.

« 7° Outro si me praz por fazer merce ao di to Duarte
« Coelho, e -a todos seus Successores a que esta Capilania e
« Governança vier de juro e herdade pera sempre que elles
« tenham e ajam as moendas de agoas, marinhas de Sal, c
« quaes quer outros engenhos de qual quer calidade que se
c jam que na dita Capitania e Governança se podel'em fazer,
« e ey pOl' bem qt,le pessoa alguma não possa fazer as ditas
« moendas, mariqhas, nem engenhos se n50, o dito Capitão
« e Governador, ou aqnclles a que elle peta isso der licença,
c( de que lhe pagarão aquelle foro, 'ou lributo que se com
« elles concertar.

« 8° Outro si lhe faço doação e merce de juro e de her
Cl dade para sempre de dez legoas 'de terra ao longo da Costa
4< da dita Capitania, e Governallça, e entrarão pelo Sertão tanto
« quanto poderem entt'ar, e rOl' de minha Conquista, a qual
« terra será sua, e livre, e izenla sem dclla pagar foro, tri
« buto, nem direito algum, somenle o Dizimo de Deos a
« Ordep.: dollestrado de Nosso Senhor Jesuz Christo, e den
« tl'O de viote annos do dia que o dilo Capilão f( Governador
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« tomar posse da dita terra, poderá escolher e tomar as ditas
« dez legoas de terra 'em qual quer parte que mais quiser;
l( não as tomando porem juntas, se não repartidas em qua
« tro ou cinquo partes, e não sendo de huma a outra menOi
« de duas legoas, as quaes terras o dito Capitão e Governa
l( dor, e seus Successores poderão arrendar, e aforar em
« fatiota, ou em pessoas, ou como quiser~m, e lhes bem
l( vie,r, e pelos foros, e tributos que quiserem, e as ditas
l( terras não sendo aforadas, ou arrendadas deIlas quando o
« forem virão sempre a quem suceder na dita Capitania e
« Governança pelo modo nesta doação contheudo, e das no
« vidadesque Deos nas ditas terras per, não serão o dito Capi
I( tão e Governador, nem as pessoas que da sua mão as ti
« verem, ou troxerem obrigados a me pagar foro, nem di
I( reito algum, somente o dizimo de Deos a Ordem que geraI
« mente se hade pagar em todas as outras terras da dita Ca
« pitania, como abaixo irá declarado.

II 9° Item o dito Capitão e Governador, nem os que a paz
I( elle vierem não poderão tomar terra alguma de sesmaria
« na dita Gapitania para si nem para sua mulher, nem para
I( o filho e herdetro deHa, antes darão, e poderão dar e re
l( partir todas as ditas terras de sesmaria a quaes qner pes
I( soas de qual quer calidade e condição que sejam, e lhe
I( bem parecer livremente sem foro, sem direito algum, so
l( mente o Dizimo de Deos que serão obrigados pagar á Ordem
II de todo o que nas ditas terras houverem segundo he de
(I clarado no Foral, e pela mesma maneira as poderão dar
« e repartir por seus filhos fora do Morgado, e assi por seus.
« parentes ~ e porem aos ditos seus filhos e parentes não
l( poderão dar mais terra da que derem ou tiverem dado a
II qual quel' outra pessoa estranha, e todas as ditas terras
« que assi der de sesmaria a huns, e a ouuos, será conforme
l( a Ordenação das sesmaria só com a ebrigação deUas, as.
II quaes telTas o dito Capitão e Governador, nem seus sub
I( sessores não poderão em tempo algum tomar para si,.
l( nem para sua mulher, nem filhos herdeiros como dito he,.
II nem pÔlas em outrem para depois virem a elles per modo
II algum que seja, somente ás poderilo haver por titulo de
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« compra verdaueira das pessoas que lhas qui 'el'em ycnder
« passados oito annos depois de as tac: tenas serem apro
« veitadas, e em 0\ltra maneira n~o.

« 10. Outro si lbe faço doaçHo e mercc uejuro e dc heI'
« dade para sempre de ametade da dizima do Pescauo da
« dita Capitania que a mim pertencer, por que a outra ame·
« tade se bade arrecal'dar para mim, segundo no Foral be
« declarado, a qual ametade da dita dizima se entenderá
II do Pescado que se matar em toda a dita Capitania fora das
« dez legoas do dito Capitão e Govemador; por quanto as
« ditas dez legoas he terra sua, e izenta segundo a tras hc
« declarado.

« 11. Outro si lhe faço duação e mel'ce' de juro e de heI'
« dade para sempre da dizima de todas as rendas, e direilos
« que á dita ordem, e a mim de direito na dila Capitania'
« pertencer; a saher, quê todo o rendimento quc á dila
« Ordem, e a mim couber; assi dos Dizimos, como de quaes
« quer outras rendas, ou direitos de qual quer caliuade que
« sejam haja o dito Capitam e Governador e seus suhsesso
« res huma dizima, que he de dez partes huma.

« 12. Outro si me p"az por respeito, do cuidado que o
« dito Capitam e Governador e seus successores hão de ler
« de goardar e conservar o Brazil que na dita terra houver,
(C de lhe fazClr duação e merce'de jUl'o e ue herdade para sem
« pre da vintena parte do que liqui.damentc render para mim,
(C forro de todos os custos, o Brazil que se da dita Capitania
« trouxer a estes Reynos, e a conla do tal renuimenlo SI

« fará na caza da l\tina da Cidade de Lishoa, onde o dilo
« Brazil hade vir. E na dita casa, tanto que o Brazil for von
« dido, e arrecadado o dinheiro deIle lhe será logo pago,
« e entregue em dinheiro de contado pelo Feitor e oITiciaes
« della aquillo que por boa conta na dita vintena montar, e
« isto por quanto todo o Brazil que na dila terra houverhade
( ser sempre meu, e de meus successorcs, em o dito Capi
(C tam e Governador, nem outra alguma pc soa podcr traclar
(I neUe, nem ventlel-o pal'a fora, somcntc podcrá o dilo
« Capitam, e as. i os moradores da dila Capitnnia aprowitar
«( 'e do dito Brnzil alli na tcrra, no quc Ibes for necçssario,
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«scgundo he declarado 110 Foral, e tl'atando nelle, ou Yen~

(I dendo para fora incorrerão nas penas contheudas no dito
«Foral.

II 13. OutrE) si me praz faze'r duação e merce ao dito
(I Capitão e Goyernador, e a seus Subcessores de juro c de
II hcrdade para sempre que dos Escravos que elles resgata
(I rem, c'houverem na dita terra do BI'azil, possam mandar
I( aestes Re)'Ros vinte e quátro pe.ças cada anno, 'para fa
(I zcr dellas o que lhes bem yier, os quaes 'Escraros virão ao
I( Porto da Cidade de Lisboa, e não a outro algum Porto, e
« mandará com clles certidão .dos OlTIciacs da dita terra, de
II como são seus, pela qual C6rtidão lhes sel'ão qua despa
(I c11ados as ditos Escravos forros, sem delles pagar direitos
II alguns, nem cinco por cento, e alem d'estas'vinte e qua
l( tI'O peças, que assi cada anno poderá mandar fónas, ey
II por bem que possa trazei' ~por Marinheil'os e Gurumetes
I( cm seus NaYios todos os'Escravos que quiserem, e lhes
II forcm necessarios.

le 14. Outro si me praz por fazer merce ao ditb CapiUío e
«Governador, e a seus Subcessorcs, e assi aos vizinhos e
l( moradol'es na dita Capitania que neHa não possa haveI' cm
II tempo algum direitos de Cizas, nem Imposiçõe , Saboa
I( rias, Tributo do Sal, nem outros alguns Direitos, nem
(I Tl'ibutos de qualquor calidade que sejam, 5a1\'0 aquelles
« que per bem desta DU3cão e do Foral ao pr zente são 01'
II denados que haja.

(l 15. It m Esta Capitania e Coyernança, e reridas e bens
« delias, ey por bem e me pl'3Z que se herde e subceda de
«juro e de herdade para todo sempre pelo dito Capitão o
«Cr{)\'ernador, e seus descendentes filhos, e fiLhas legitlmos
~ com tal declaraç.uo que cm quanto houver 1Hho legitUno
q barfío no mesmo grilo, não subceda filha, posto que seja
« cm idade que o filho; e não havendo macho, QU havendo,
q e não sendo em LUo propinquo grilo ao ultimo possuidor
q como a fémea, então subcede a femea, e em quanto hou
q ver descendentes legitimos machos, ou femeas, que não
~ snbceda na dita Capitania bastardo algum, e nfio havendo

descendentes machos, ou remra. legitimo" en1ão suhce
9
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« deraõ OS bastardos machos, e femeas; não sendo porem
« d'e danado coi to, e stibcederão pela mesma ordem dos le
« gilimos, primeiro os machos, e depois as femeas em igual
« gráo, com tal c0ndição que se o possuidor de dita Capita
« nia a quizer antes deixar a hum seu parente transversal,
« que aos descendentes bastardos, quando não tiver legili
« mos o possa fazer, e não havendo tlesc~ndentes machos,
« nem femeas legitimas, nem bastardos da maneira que dilo
« hé em tal cazo subc.ederão os ascendentes machos e femeas,
« primeil'o os machos, c em defeito deHes as femeas, e não
« havendo descendentes, nem ascentlcntes, subcederão os
« ~ransversaes pelo modo sóbredito, sempre primeiro os
« machos que forem em igual grao~e depois as femeas, e no
« cazo de bastardos, o possuidor podera se quizer deixar a
« dita Capitania a bum transversal legitimo, e tiral-a aos
« bastarclos, posto sejam des'cendentes de muito mais pro
« pinquo grao; e isto ey assi por bem sem embargo da Lei
« Mental, que diz qne não subcedam femeas, nem bastardos,
« ·nem tl'ansversaes; nem ascendentes, por que sem embargo
« de todo ine praz que nesta Capitania subcedam femeas, e
« bastardos, não sendo de coi to danado, e transversaes e
l( ascendentes do modo que ja he declarado.

, « 16, Outro si quero, e me praz que em tempo algúm se
« não possa a dita Capitania, e Governança, e todas ascouzas
« que por esta Duação dou ao dito Duarte Coelho, partir nem
« cscamabar, espedaçar, nem em outro modo enalhear, nem
« em caza'mento de filho, ou filha, nem a outra pessoa dar, I

« nem para ti'rar Pay, nem outra algiia pessoa de Cativo, nem
« pàra outra couza, ainda que seja mais piedoza, por que mi
« nha tenção, e vontade he que o dita Capitania, e Governan
« ça, e couzas ao dito Capitão e Governador ne ta DuaçlIo da
« das, andem sempre juntas, e se não partam nem aliennem
« em tcmP9 algum, e aquelle que a partir, ou alienar, ou
II espedaçar, ou der em cazamento, ou para outra cOllza, por
« onde haja de ser partida, aind~ que seja mais piedosa, por
« esse mesmo 'feito perca a dita Capitania, e Governança, 6

« passem direilame~1te a aquelle a que houvera de iI', se o lal
« que isso assi nom cumpria fosse morto.

H
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( 17. Outro si me praz que por caso algum de qual quer
« calidade que seja, que o dito 'Capitão e Governador cometa,
« por que segundo D'i rei to, e ~eys d'estes Reynos mereça
« perder a dita Capitania, e Governança, Jurisdição, e Rendas
{( d'ella, a não perca seu Subcessor, salvo se for tredoro à
«( Coroa d'estes Reinos e e~ todos os outros cazos que come
I( ter será punido quapto o crime o obrigar; e porem o seu
C( Subcessor nom per'derá por isso a dita Capitania, e Gover
Il nança, Jurisdição, Rendas., '"o bens della.como dito he.

« 18, Item mai:s me praz, e ey pel' bem que o dilo Duar
IC te Coelho, e todos os seus Subcessores li que esta Capjtanil.l
C( oGovernança vier uzem inteiramente de toda a Jurisdição,
C( Poder, e Alçada ne ta Duação contheuua, e assi, e da ma
« neil'a que nclla he (ieclarado, e pela confiança que delles
(I tenho que guardal'ão nisso ludo o que cumprir a Serviço de.
I( ])oos e meu, e bem do Povo CDireito das parles ey" outro si
II per bem e me praz que nas terras da dita Capitania. nGt)
II olllrem, Dem possa entr'ar em temro algum Corregedor,
n nem alç.ada, nem outl'as algumas Jilstiças para nellas uzar
IC de Jurisdição alglia por' nenhüa via, 'nem m,odo que seja;
(( nem menos será o dito Capitão Suspenço da dita Capitania,
I( eGovernança, e Jurisdição deUa. E porem quando o dito
«( Capitão cahir em algum elTo, ou lhel' couza por que me-
II rcça, c deva ser castigado, eu~ ou meus Subcessores °
(I, rnandal'emos vir a nós para ser ouvido com sua Justiça e lhe
(( ser dada aquella pena, ou casti go que de Direito por tal
(( cazo merecer.

« 19. Item esta merce lhe faço como Rey e Senbordestes
II Reynos, e assi como Govel'llador e Perpetuo Administrador
II que sou da Ordem e Cava'Jl,arill do Mestl'ado de Nosso Senhor.
(C Jezus Christo, e per esta l}I'ezenle Carta dou poder, e au-
'( thoridade ao dito Duarte Coelho que elte per si~ e per quem
~ lhe aproveI' possa tomar c tome a p0sse real, e corporal, e
Q actual das terras da dita Capitaniae ~o\'Cl'l1allça, e das Ren-
II das, e bens dell'as} e de todas as mais couza oontheudas
IC nesta Ouução, e uze de todo itlteil'amente como se neHa
C( conlem; a qual DuaçJo ey per bem, quero, e mando que
I( se cumpra, e gt: lrde em todo, e per todo com todas as

9-1'
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« clausulas, condiçocns, e declaraçocns neHa conLheudas, e
« declaradas sem mingua, nem desfalecimen toaI gum,. e para
« todo o que dito he derogo.a Ley Mental, e quaes quer outras
« "Leis Orden~çoeus, Dil'eitos, Grozas, Co,stumes que em con
« trario d'isto haja, ou possa haver per qual quer guia ou mo
« do que seja, posto que sejam taes que f01?se necessario serem·
« aqui expressas e declaradas de verbo ad verbo, sem embar
« go da Ordenação do segundo Livro 'f.itulo quarenta e nove
« que diz que ,quando se as taes Lcys e Direitos derogarem se
I( faça a expressa menção deHas, e da sustancia deHas; e por
« esta prometo ao dito Duarte Coelho, e a todos os seus Subo
« cessores que nunca em tempo algum vã, nem consinta ir
« contl'a esta minha Carta de Duação em parte ncm em todo,
(C e rogo e encomendo a lodos os meus Subcessores que nunca
« em tc.mpo algum vã nem consinta ir <.lontra esta minha
I( Carta de Duação em parte nem em todo, e rogo e encomen-
« do a lodos os meus Subcessores que lha cumpram, e mano
« dem cumprir, e guardar; e assi m mando a lodos os meus
« Corregedores, DezembargaJores, Ouvidores, Juizes, e
« Justiças, Oillçiaes, e Pessoas dos meus Reynos ~ Senhorios
« que cumpram e guardem, e façam cumprir esta minha
« Carta de Duação, e todas as couzas conlheudas neHa, sem
« lhe a isso ser posta duvida, nem embargo, nem contra-
« dicção alguma, por que assi he minha merce. E por fir
I( meza de todo lhe mandei dar esta minba Carta por mim a~-

« signada, e asselada do meu seHo de Chumbo. Manoel da
« Costa a fez em Evora a dez dias do mês de Março, Anno
« do Nassimenlo de osso Senhor Jezu Christo de mil qui
« nhenlos e trinta e qualro. E eu Fernão de Alvares The
« zoUl'eiro Mar d'EI-Rey Nosso Senhor, Escripvfío de sua Fa-
« zcnda a sobscrevi. '

REY.

« E posto que no toO Capitulo desta Carta diga que façO
« ~uação e merce ao dito Duarte Coelho de juro e de berdade
« pua sempre d'ametade da Dizima do Pescado da dila Ca
I( pitania, ey per bem que a tal mcrce não haja clfeito, uem
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« tenha vi gor algum, por quanto se viu que não podia haver
I( a dita ametade da Dizima para ser da Ordem e em satisfação
ii della me praz de lhe fazer merce, como de elfeito per esta
« prezente faço Duaçgo e merce de juro e de herdade para
I( sempre de outra ametade do Dizimo do mesmo Pescado,
« que ordenei que se mais pagasse, alem da Dizima inteira,
« segundo he declarado no Foral da dita Capilania, a qual
fi ametade de Dizima do dito Pescado o dito Capitão e todos
fi os seus herdeiros, e Subcessores, á que a dita Capitania
I( vier, haverão e arrecadarão para si no modo, e maneira
« contheuda no dito Foral, e segundo forma delie, e esla A
Ii poslilla passara pela CQancellaria, e será registada ao pé
(( do registo desta Duação. Manoel da Costa a fez em Evora
« a vinte e sinco de SetelJlbro de mil quinhcntos e trinta e.
fi quaLl'O.

REY.

FORAL DE PERCAlIIBUCO.

{( D. João por Graça de Dcus Rey de Portugal, e dos AI
« garves, daquem, e dai em i\Iílr, em Africa Senhor ge Guiné,
(( e da ConquisLa, Navegação, Commercio da Etiopia, Arabia,
« Persia, e da India &c. &c.

{( A quantos esta minha Carla virem: Faço abel' quc eu
« !lz ora Duação e Merce a Duarte Coelho, Fidalgo de minha
I( Caza para elle, e todos, seus fi lhos, netos, heruciros, e Sub
II cessares de juro e de herdade para sempre da Capitania e
(( Govel'l1ança de sessenta legoas de terra na mint.a costa do
(( Brazil, as quaes se começão no rio de S. Francisco, que lJe
fJ. do Cabo de ~. Agostinho para o Sul, e acabam no rio de S.
« Cruz, que he do dito Cabo para a linha, srgundo mais in
(( Leiramente he conlheudo, e declarado na Carta da Duaçito
(( que da dita terra lhé tenho passado, e por ser muito neces
II sario haver ahi Foral dos direiLos, foros, e tributos, e oou
(( zas <Jue na dita terra bão-de pagar assi do que a mim, e a
« Coroa dc meus Rcynos pertence, como do que perténce
I( ao dilo Capitão per bem ia dita na Duaçi1o, ('LI avqndo l'e'-
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«( peito a cal idade da dita terra, e a se ora novamente ir mo
« rar, povoar, e aproveitar, e por que se isto melhor, e mais
« cedo faça, sentindo-o assi por serviço cÍe Deus, e meu, a.
IC bem do dito Capitão, e moradores thi dita terra, e por fol
« gar de lhes fazer merce ouve per bem de rTlf!.ndar 'hordenar
« e fazer o dito Foral na forma e maneira seguinte.

« 1.0 Item. Primeiramente o Capitão da dita Capitania e
« seus Subcessores darão e repartirão todas as terras deHa de
l( Sismaria a quaes quel' pessoas de qual quer calydade, e con
l( dição que sejam, com tanto que sejam Christãos, livl'emen
«( te sem foro, nem direito algum somente o dizimo, que se~

l( rão obrigados ode pag~r a Ordem do Mestrado de Nosso e
l( nbor Jezu Cbristo, de tudo o que nas ditas terras ollverem;
« as quaes Sismarias darão na forma. e maneH'a que se con
« tem em minhas Ordenações, e não poderão tomar terra
« alguma de Sismaria para si, nem para sua mulher, nem
« para o filbo herdeiro da 'dita Capitani!1, e porem-podelaam
« dar aos outros CIue não forem herdeiros da dita Capitania,
« e assi a seus parentes como se em sua Duação contem, e
I( se algüo dos filhos que não forem herdeiros da dita Capi
« tania, ou qual quer outra pessoa tiver alguma Sismaria per
« quaU mílneira que a tinha, e ,vier a herdar a dita Capita
« rüa, sera obrigado do dia que nella .subceder a hum anno
« primei o seguinte de a largar, e trespassar a dita sisma
« ria em outra pessoa, e não a trespassando no dito tempo
« °perdera para mim a taH Sismaria, com mais outro tanto
« preço, como eUa valer; e per esta mando ao meu Feitor,
« ou Almoxarife, que na dita Capitania por mim estiver, que
« em taH caze lance loguo mão pela dita terra para mim, e a
« faça assentar no Livro dos meus Proprios, e faça execuçfio
« pela valia deHa, e não o fazendo assi e,y por bem que perca
« seu Omcio, e me pague de sua.fazenda outrô tanto quanto
« montar na valia da dita terra.

« 2: Item. Avendo nas terras da dita Capitania, Coos
l( ta, Maares, Rios, e Babias deHas qual °quer sorte de pedra

0« ria, pef(~lIas, aljofar, ouro, prata, coraal, cobre, estanho,
« chumbo, ou outra qual quer sorte de metal pagar-se-ha a
« mim o quinto, do quall quinto avera o Capitão sua dizima,
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II: como se contem em sua'Duação, e ser-lhe-ha entregue a
« parte que lhe na dita di~ima montar ao tempo que se o di
a to quinto para mim arrecadar per meus Omciaes.

cc 3.° Item. O páao do Brazil'da dita Capitania, e assi
a qual quer especiaria, ou drogal'ia de qual quer calydade
( que seja que neHa houver, pertencerá a mim, e seraa tud'o
C( sempre meu, e de meus Subcessores, sem o dito Capitão,
« nem outra algüa pessoa poder tratar nas ditas couzas, nem
cc em algüa deltas laa na terra, nem as poderá vender, nem
I( tirar para meus Reynos 01;1 Senhorios, nem para fora del
« les, sob pena de quemm o contrario fizer perder por isso to
« da a sua fazenda para a Coroa do Reyno, e ser degradado
C( para a Ilha de S. Thomé para sempre. E porem quanto ao
« Brazill ey per bem que o dito Capitão, e assi os moradores
« da dita Capitania se possam aproveitar deHe hy na terra, no
C( que lhe for necessario, não sendo em o queimar, [lor que
cc queimando-o encorrerão nas sobreditas penas.

« 4." Item. De todo o pescado que se na dita Capitania
« pescar, não sendo há cana' se pagará a Dizima a Ordem, que
« hede dez peixes hü, e alem da dita dizima ey por bem que
c( se pague mais meya dizima, que he de vinte peixes hü, a.
(C quall meya dizima o Capitão da dita Capitania avera e ar
Ct recadará para si, por quanto lhe tenho delta feito mercê,
tC como se contbem em sua Duação.

cc 5: Item.. Querendo o dito Capitão e moradores e
(( povoadores da dita Capitania trazer, ou mandar trazer per
C( si, ou per outrem a meus Re~fOos, ou Senhorios qual quer
(C sorte de mercadorias que na dita. terra e partes deÍlas ou
« ver, tirando Escravos, e as outras mais couza que a cima
(( são defezas, podelo-hão fazer; e serão recolhidos e agaza
n lhados em quaes quer Portos, Cidades, Villas, ou lugares
c( dos ditos meus Reynos ou Senhorios em que vierem apor
(I tal', e não serão constrangidos a descarregar suas mercado
u rias, nem as vender em alguu dos ditos Portos, Cidades, ou
cc Villas contl'a suas vontades, se para oultas pal'tes antes qui
C( serem ir fazer seus proveitos, e querendo-os vender nos di
« tos lugares de meus Reynos, ou Sen.horios não pagarão del
I! lcs direitos algüu, obmenle a iza do que vcnd reHI, posto
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tl qlle ver os Foraes, Regimentos, ou Costume dos taaes lu
« gares fossem obrigados a pagar .outros direitos, ou tribu
CI tos; c poderão os sobreditos vender suas mercadoria a
« quem quiserem, e levallas para fora do Reino se lhes bem
« .vier, sem embargo dos dit.os Foraes, Hegimentos, e Costu
« me qne em contrario haja .

• (C 6.° Uem. Todos os Navios de meus Reynos, e Senho
'« rios que a d~ta terra forem com mercadorias, de que já ca
(C tenham pago os Direitos em minhas Alfandegas:, e mos
« trarem d'isso Certidão dos l~eus officiaes uellas não paga
« rão na dita terra do Brazil direito algum, e se lá cafl'ega
« rem mercadorias da terra para fora do Reyno, pagarao de
« sahida dizima a mim, da- qual dizima o Capitão havera
« sua redizima , como se contem em sua Duação. E porém~

( trazendo as taes mercadorias para meus Reynos, ou &e I

« nhorios não pagal'ão da sahida couza alguma, e estes que
« troxerem as ditas mercad0rias para meus Reynos ou Se
« nhol'ios serão obrigados de dentro de um a,nno levar, ou
Cc enviar aa dita Capitania Certidão dos OlTiciaes de minhas
( Alfandegas do lugar aonde descanegarem, de como assi
(C descarregaram em meus Reynos, e as calydades das mer-
« cadorias que descarregaram, e quantas eram e não mos-
« trando a dita Certidão dentro no dito tempo, pagarão a
« dizima das ditas mercadorias, ou daquella parte dellas
C( que em os ditos meus Reynos ou Senhor,ios não descarre
(C garem, e levarem para fora do Reyno, e se for pessoa que
cc não haja de tornar iI dita Capitánia, dama laa fiança ao
«' que montar na dita dil.ima para dentro no dito tempo de
« hum anno mandar Certidão de como veo descarregar em
( meus Reinos, ou Senhorios, e não mostrando ã dila Cer~

« tidão no dito tempo, se arrecadará e avera a dita dizima
(C pela dita fiança.

« 7.' Item Quaes quer pessoas Estrangeiras, que não fo
« rem naturaes de meus Reinos, ou Senhorios que a dita
« tena levarem ou mandarem ley.ar quaes quer mercadorias,
« posto que as levem de meus Reynos, ou Senhorio, e que
« cá tenham pago Jizima, pagarão lá da entrada dizima a
l( mim das meroadorias que assi leyarem, e carregando na
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II dila Capit.ania merC<l.dorias da terra para fora, pagar-me
« hão assi mesmo dizima da sahida das taes mercadorias das
«'quaes dizimas o Capitão haverá sua redizima, segundo se
« contem em sua Duação , e ser-lhe ha a dita redizima entre
li gue per meus Omciaes ao tempo que se as ditas dizimas
« para mim arrecadam.

« 8. 0 Item. De mantementos, armas; arthelharia, pol
« vara, Salit.re, enchofre, chumbo> e quaes quer outras
« couzas de munição de gueLTa que á dita Capitania levarem,
« ou mandarem, levar ,ao Capitão e moradores della, ou
li quaes quer outras pessoas assi naturaes, como E traogei
« I'OS ey por bem que se não pagem direitos' alguns, e que os
li sobrcditos possam livremente vendeI' todas as ditas cou
« zas e cada huã delJas na dita Capitania ao Capililo e aos
« mOl'adores, e povoadores d'ella que forem Chri lãos, e
« meus subditos.

(I 9. 0 Ilem. Todas as pessoas assi de meus Reynos e Se
« nhorios, como ue fora delJes que a dita Capitania forem
« não poderão tratar nem co mprar, uelU vender couza algu
li ma com os Gentio da tena, e tratarão somente com ú Ca
l! pitão, e povoadores della comprando e _vendendo, e res-
« gatando com elles todo o que podem aver, e quem o con
e( traria fizer ey por bem que perca em dobro toda a merca-
« daria, e couzas que com os ditos Gentios contratarem, de
l( que sera a terça parte para a mioha Camara , e outra ter
l( ça parte para quem os accuzat' , e a outra terça parte para
li o Espritall que oa dita tena houver" e não no a'Vendo by'
li seraa para a fabrica da Igreja della.

« 10. Item. Quaes quer pessoas que na dita Capitania
« cargal'em seus Navio' se.'ão obrigildos, antes que come
e( cem a cargar, e antes que sayam fora da dita Capitan.ia
« de o fazer saber ao Capitão deUa para prover, e ver que
I( se não tiram mercadorias defezas, nem partiráõ isso
li mesmo da dita Capitania sem licença do dito Capitão, e
l( não o fazendo assi, ou partindo sem 11 dita licença, per
l( uer-se-hão cm dobt'o para mim todas as mercadorias' que
l( carregarem, posto que não sejam defezas ; e isto porém e
I( ~ntcnderá em quanto na dita Capitania 11(\0 çmver Feitor,
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« ou Ollicial meu por que aveudo-o hy a elle'se fará saber o
( que dito he, e a elle pertencerá fazer a' dita deligencia, e
{( dar as ditas licenças,

« U. Item, O Capitão da dita Capitania, e os morado
« res, e povoadores deHa poderão livremente tratar, com
« prar, e vender suas mercadorias com os capitaens das

{( outras CapitaniaS' que tenho providos na dita Costa do Bra
« ziH, e com os moradores, e povoadores deHa, a saber doe
« umas Capitanias para outras> nas quaes mercadorias e
( compras e vendas deHas não pagarão huns n~m outros di
« rei tos alguns.

« 12. Item. Todo o vizinho, e mondor que viver na
« dita Capitania, e for Feitor, ou tiver Companhia com al
« guã pessoa que viver fora de meus Reynos, e Senhorios
« não poderá tratar com o Gentio da terra, posto que sejam
l( Christãos, e tratando com elles ey per bem que perca to
« da a fazenda com que tratar, da qual será h\im terço para
c( quem o accusar , e os dois terços para as obras dos muros
« da dita Capitania.

« 13. Item. Os Alcaides àlores da dita Capitania, e das
« Villas, e Povoaçoens deHa averão, e arrecadarão para si
« todos os direitos, foros, e tl'ibutos que cm meus Reio{)s
« e Senhorios per bem de minhas Ordenaçoens perteó.cem, e
« são concedidos (lOS Alcaides Moores.

« U. Item. Nos rios da dita Capitania; em que ouver
« necessidade de pôr barcas para a passagem deHes, o Ca
( pitão as porá e levará delias aquelle direito, ou tributo
« que lá em Camara for taxa9-0 que leve, sendo confirmado
.« por mim.

« 15. Item. Cada um dos Tabeliães do publico, j'udi
( cial que nas Villas e Povoaçoens da dita Capitania ouver
« será obrigado de pagar ao dito Capitão quinhentos reis de
« penção em cada hum anuo.

e( 16. Item. Os moradores, c Povoadol'es da dita Capi
« taniã serão obrigados em tempo de guerra a servir neHa
« com o Capitão, se lhe necessario for. Notifico assi ao Ca
« pitão da dita Capitania que ora he, e ao diente for; c ao
( meu Feitor, Almoxarife, c Officiaes dcUa, e aos Juizes,
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( OU Omcial meu por que avendo-o hy a elle'se fará saber o
« que dito he, e a elle pertencerá fazer a· dita deligencia, e
(( dar as ditas licenças.

« U. Item. O Capitão da dita Capitania, e os morado
( res, e povoadores della poderão livremente tratar, com
« prar, e vender suas mercadorias com os capitaens das

{( outras Capitanias' que tenho providos na dita Costa do Bra
« zill, e com os moradores, e povoadores della, a sabar d.e
« umas Capitanias para outras> nas quaes mercadorias e
( compras e vendas dellas não pagarão huns nem outros di
« reitos alguns.

« 12. Item. Todo o vizinho, e morador que vi.ver na
« dita Capitania, e for Feitor, ou tiver Companhia com al
«( guã pessoa que viver fora de meus Reynos, e Senhorios
« não poderá tratar com o Gentio da terra, posto que sejam
l( ClU'istãos, e tratando com elles ey per bem que perca to
« da a fazenda com que tratar, da qual será hQm terço para
« quem o accusar , e os dois túços para as obras dos muros
« da dita Capitania.

« 13. Item. Os Alcaides Mores da dita Capitània , e das
« Villas, e Povoaçoens della averão, e arrecadarão para si
« todos os direitos, foros, e üibutos que· cm meus Reinos
« e Senhorios per bem de mjnhas Ol'denaçoens pertertcem, e
« são concedidos aos Alcaides MOOl'es.

« 14. Item. Nos rios da dita Capitania; em que ouver
« necessidade de pÔr barcas para a passagem delles, o Ca
( pitão as porá e levará dellas aquelle direito, ou tributo
,(I que lá em Camara for taxado que leve, sendo confirmado
~( por mim.

« 15. Item. Cada um dos Tabeliães do publico ~ j'udi
( cial que nas Villas e Povoaçoens da dita Capitania ouver
(( será obrigado de pagar ao dito Capitão quinhentos reis de
(( penção em cada hum anno.

« 16. Item. Os moradores, c Povoadores da dita Capi
( tanià serão obrigados em tempo de guerra ÇI. servir neHa
« com o Capitão, se lhe necessario for. Notifico assi ao Ca
( pitão da dila Capitania que ora he, e ao diente fOl'; c ao
( meu Feitor, Almoxarifc, c Officiaes della, c aos Juizes I
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« Justiças da dita Capitania, c a todollos outrem Justiça,
« COfficiaes de meus Reinos, e Senhorios> assi de Justiça ,
« como da Fazenda, e mando a tod~s em Gerall, e a cada
« hum em expeciall, que cumpram, guardem, e façam in
« teiramente cumprir e guardar esta minha Carla de Forall
« a si, e da maneira que se nel!a contem, sem lhe ni so
« ser posto duvida, nem embargo, nem contradição algu
l( ma, por que assi be mi nIla merce. E por firmeza dello
« mandei passar esta Carta por mim assignada, e assellada
« do meu Sello pendellte, a qual mando que se registe nos
« livros da minha Feitoria da dita Capitania, e assi na mi
(! nha Alfandega d!=J Lisboa, e pela mesma maneira se regis
« tara nos Livros das Camaras das Villas e Povoaçoens da
,I dita Capitania para que a todos seja notorio o contheudo
« n'esle Foral!, e se cumpra inteiramente. Manoel da Costa
,I a fez em Evora a vinle e quatl'o dias do mes de Settembro
l( do AnDO do Nascimcuto de Nosso Senhor Jezu Christo de. ,

« mil quinhentos e trinla e quatro annos.

){EY .

Estes Titulos, datados em 1534, e e extrahidos em 1793
por certidão dos proprios ori gi naes na Tone do Tombo cm
Lisboa, a requerimento <10 fallecido Coronel Antonio Mar
ques da Costa Soares, fixariam a época da fundação delgua
rassú ao menos no dito anno de 1534, si uma carta (1) que

d (1) Martim Atfonso ,amigo. Eu El-Rei vos envio muito sau-
ar. Vi as cartas que me escrevestes por J050 de Souza, e por

clle soube da vossa chegada a ssa tona do I:!rasil, e como ieis
cOl'1'pndo a eesta, caminho do Rio da Prata, e assim do tlU pas
sastes eom as náos francezas, dos cossau'os que tomastes, e tudo
oque nisso fizestes vos agradeço muito; e foi tão bem feito como
se de vós esperava; e sou certo que a vontade que tendes
para me servir. A náo, que cá mandastes, quizel'a que ficára
ante lá com todos os que nella vinham. Daqui em diante, quan
do outras taes náos de cossairos achardes, tereis com ellas com
a gente dellas, a maneira que por outra Provisão vos scre
\'0. ~orque folgaria de saber as mais vezes novas de vós, e do
que la tendes feito, tinha mandado o anno passado fazer prestes
Um navio , para se tOHlal' .Toâ'o de Souza para vós, e quando foi
de todo prestes .para poder partir, era tão tarde para lá poder
correr a costa, e por isso se tornou a desarmar e não foi; vai a-
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~. I rf'Jgora '.lW..§.~ elas armadas para andarem comvosco o tem·
po que vos parecer necessario , e fazer€m o que lhes lllé\Jldardes,
E por até ag'ora não ter algmn recado vosso , - do que no assen·
t-o da tena, nem no Rio da Prata tendc" feito, vos não pos o
escrever a determinação do que deveis fazer em vossa vinda ou
estada, uem cousa que a isso toque, e sómente encomeudar-vo
muito, que vos lembre a gente e arn:ada que lá tende, eo
custo que se com ella fez e faz: e segundo vos o tempo tem sue
cedido , e o que tendes feito ou esperardes de fazer, assim vos
determineis em VQssa vinda ou estada; fazendo o que vos me
lhor , e mais meu serviço parecer; porque eu confio de vós, que
no que assentardes será o melhor. Havendo d'estar lá lllai tem
po , enviarcis logo uma caravela col1l recauo vosso, e me escre·
vereis muito largamente todo o que até então ti rdes passado,
e o que na terra achastes, e assim o que no Rio da Prata, - tu
do 1l1.ui declaradamente , para eu por vossas cartas e informação
saber o que se ao diante devcril fazer. E se vos par ceI' que
não é necessal'io estardes lá mai~, poder-yos-heis vir; porque
pela confiança flue ·em vós tenha, o ueixo a vós, que sou certo
que nisso fareis o que mais meu serviço for. Depois dc vo a
partida'se praticou. se seria l!"J.eu sel:viço povoar-se toda essa
costa do Brasil, e alnwnas pcssuas me requeriam capitanias em
terra della. Eu quizera I antes de nisso fazt}.r cousa alguma, es
perar por vussa vinda pal'a com vossa informaçâo fazer o que me
bem parecer, e que na re}:lélrti!j:ão (DIe disso se houver de fazer,
escolhaes a melhor parte. E porém, porquc depois fui informa·
do que d'algumas partes faziam fundam nto de povoar a terra
do dito flI'asH, considCl'ando eu com quanto trabalho se lançaria
fÓI'a a gente que a povoasse, depois de estar assentada na terra,
e ter nella feitas algumas forças, (como já em Pernambuco co
meçava a fazer, segunclo o Coude da Castanhr,ira vos escI'éverá) ,
determinei de mandar demarcar de Pernambuco até o Rio da
Prata cincoenta leguas de eosta a cada capitaina, e antes de se
dar a nenhuma pessoa, m,andei apartar para võs cem leguas, e
para Pero Lopes vosso irmâo cincoenta, nos melhores limites
dessa costa pOI' parecer de pilotos c de outras pessoas, de quem
se o Conde por meu mandado informou, como vereis pelas doa
ções que logo mandei fazer, que vos enviará, e depois de esco
lhidas estas cento e cincoel1ta leguas de costa para vós e para vos·
so irmão, mandei dar a algumas pessoas, que requeriam capi
tanias de cincoenta leguas a cada uma, e segundo 'se requel'em ,
parece que se dará a maior parte da COSIa.; e todos fazem obri
gações de levm'em gente e nav~os á sua cu~ta , em tempo certo,
como vos o Conde mais largamente escreverá j porque cllc tem
cuidado de me requerer vossas cousas, e cu lhe mandei que vos
escrevesse. Na costa de Â.udalusia Foi tomada agora pelas minhas.
caravelas, que andavam na armada do Estreito, uma náo fI'an
ceza cm'l'egada de brasil, c trazida a esta cidadc , a qual foi de
[arcelha a Pernambuco, c desembm'cou gente em terra) a qual
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he opinião de alguns Historiadores; (2) e que portanto esta
Provincia não começou a ser formalmellte povoada, depois
de ter sido escripta a doação Regia do mesmo Duarte Coelho,
como prete-ndem FI'. Gaspar da MatlI'e de Deus nas. suas Memo
rias 'Para a [bstoria da Capitania de S. Vicente.,:.e Antonio
José Victo~no Borges da Fonseca na sua Nobiliarchia Pe1'
nambucana T. 1. (3).

Antes porém que entre no desenvolvimento das razões
que me induzem a crer, que Parnambuco começou a ser re
gularmente povoado por Duarte Coelho, ainda quando elIe
não tinha obtido a doaçrro Regia por escripto; permitta-se
me que corrija um erro em que cahi na primeira Edição d'es
lo Tomo, quando aillrnwi, qur~ o nome Pernambuco foi presta.
do iJ. esta Provincia pela barra da sua presente Capital, e que
esle nome, antes da fundação de Olinda, não era conhecido;
si bem que não fui eu só que errei, e que pelo contrario ou
tros escriptores antigos, a quem segui, erraram igualmente',

De tal erro me tirou o Diario da navegação de Pero (4)
Lopes de Souz~ em '1530, publicado em Portu~al pela primei-

desfez uma feitoria minha quc abi estava, e deixou lá sctenta
homens eom tenção de povoarem a terra c de se defenderem.. E°flue eu tenho mandado que se nisso faça, mandei ao Conde
que vo-lo escrevesse, para serdes informado de tudo o que pas
sa, e se hade fazer, e pareccu ncccssa.rio fazen'o-lo saber para
sel'des .avizado disso, e terdes tal vigia nessas part s por onde
andaes, que vos não possa acontecer nenhum máu recaClo: e
([ue _qualqucr força ou fortalleza que tiverdes feita, qwmdo nel
la nao estiyerdes, deixeis pessoa de que cqnJ:ieis, quc a tenha a
h,om recado; ainda que eu cr~io que elles não tornal"ào
la mais a fazer oub'a tal; pois lhe csta não succcdeu como cui
davam. E lIlul declaradalllcnte me avizai de tudo o que fizerdes,
e me mandai novas de YOSSO irmão, e de toda a gente que levas
tes; porque com toda a boa qlle l1l.e enviardes, rcceberei mui
to prazer. Pel'o Anriqucs a fez em Lisboa aos 28 dc Setembro de
1532 anuos. .

REI.

(2) Vasconc. Chronic. do Comp. Liv. 1.° D.o 100 pago 91.
Jpahoat. Preamb. Digres, 4. E tanc. 123 pago 93. Castriot. Lus.
arl. L" Liv. 1.0 .

, (3) Esta obra ( Il1e(lita) acba..se em Olinda no Arcbivo doo
,,(o teiro dc S. I:lento.

(1) Antigamcnte cscrevia-se Pc,ro ,. cm lugar de Pedro.



62 rtlErtlORIAS HISTORICAS

ra vez em 1839. este Diario (1) do qual agora extra·io em No
ta a parte que me pareceu necessaria para o caso, se vê que
a ponta (o lugar mais saliente da nossa costa) de Olinda
se chamava Percaauri, e que o nome Pernambuco se dava
a Itamaracá; verdade esta que hoje be evidente, já porque
alli era o unico lugar onde existia a Feitoria, de que falia

( 1) N a era de mil e quinhentos e trinta, sabado tl'es dias
do llles de dezembro, parti desta cidade de L i x b o a , dcbaxo
da eapi tania de Martim Afonso de Sousa meu irmão, que ia por
capitam de bua armada. e governadOl' da t e r r a do b r a s i I:
com vento leste sai fóra da bana, fazendo. caminho do sudoeste.

Domingo quan-o do dito mes no quarto d'ahra se nos fez o
yento norte, e com alle fizcmos o mesmo canlinho do sudoeste.

Segunàafeira cineo do dito mes ao Uleo dia tomei o sol cm
trinta e seis gTaos e dous terços: demorava-me o c a b o dc
S a lU V i c e n t e a leste e a quctrta do nordeste.

Tercafeira seis de dezembro ao meo dia tomei o sol em tl'inU!
e cinco graos e hWll quarto: com vento norte mui (órfoso fazia o
caminho do sudoeste e a quarta do sul. Na nao capitaina sentia
mos llluito trabalho porque nam governava j e nam levamos lIJais
véla que o traquete e mezena.

Quartafeira sete do dito mes ao lIleo dia tome). o sol em trinU!
e quartro graos : fazia o caminho do sudoeste.

Quintafeira oito do dito llles se passon o vento ao nornodes~c
e ventou com muita força, e tl'a::ia grande mar por lá: a naa la
tam ~luí de governo; corríamos muito risco- de nos quebl'ctr os mastros.
}:ste dia nam tomei o sol: fazia-me em trinta e hum graos e hum
terço. Demorava-me o c a b o d e S a nl V i c e n t e ao 1101'
nordeste; e a i I h a . d a M a d e i r a me delltOntva ao noroC te
c a quarta d'aloeste : fazia-me dclla vinte e cinco leguas.

Scstaf ira nove dias de dezcmbro ás tres horas rlespois de
lúeo 'dia hOUl·e vista da tena; e chegaudo-nos mais a eIl~ J

reconhecemos ser a i 1 h a d e T e n a r i f e. Como foi nOite
tiramos as manetas; e pairamos a noite toda até o quarto d'alra I

que nos fizemos á vela. _
Sahado des dias do dito ines ás quatro horas despois do )l1CO

dia surg·imos no porto da i Lh a da G o m e i r a. Em terra to
mei o sol em vinte e oito graos e hUln quarto: ali c01'l'cgcmos o/emt:

Terçafeira treze de dezembro no qual't0 ll'all'a nos fizelllos a
vela cum veuto nordeste: faziamos o canDnho do sul e a quarta do
sudoeste.

Quartafeira qu.atorze do dito mes ao meo dia tomei o sol em
vinte e seis gruas e hum quarto: demorava-me o c a b o do
B q j a d o r a leste e a quarta do nordeste: raziamos o camlll1JU

do sul e a quarta do sudoeste.
Quintafeira quinze de dezembro ao meo dia tomei o sol CIU

vinte quarto graos e lILeo: o vento sa.llou a lesnordeslc brcwdo.
SestafeLra dcsaseis do di to mes no qurto d'alva sc pa soU o

vento ao sudoeste; e com elle barlaventeamos até á noite, qUC

fi eou o velHo em caLma.
Sabado d.esa ete do dilo. Illes andamos o dia todo elll c.11Illa.
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Pedro Lopes, (que depois veio a ser o DonatOl'io de Itamara
cá) e ja sobre tudo, porque reflectindo-se na sua narração,
e cotejando-a com a Carta da'nossa costa, perfeitamente se
conhece que o nome Pernambuco era dado em 1530 ii Itamara
cá; s~m que todavia por isto a etymologia d'esse Dome dei-

Domingo desoito do dilo mes, düt de nossa Senh01'a ante natal.
andamos eID calma sem ventar bafo de vento; sanam grande vaga de
mar, que vinha do sudoeste; e os ceos corriam mui tesos dD
mesmo rUIll<l.
. Segulldafeira desanovc do dito mes ao meo dia tomei o sol em

"inte e hum graos e tres qnartos: dem.orava-me o c a b o das
Il a r b a s a leste, e por fazer grande abatimen to com o llur mui
grosso, que me rolava para a terra, mc fazia do dito cabo viI] te
Icguas. Lancei o 1J1'umo ao mar e tomei fundo com cincoenta e cinco
braras. De noite me ventou hum pouco de vento norte,

Terçafeira vinte dias de dezembro ho meo dia tomei o sol em
1'inte e hum graos e hUIll quarto; e o vento começou a refrescar do
1I07'/e, e com elte faziamos o caminho ao sudoeste e a quarta do sul.
Demqrava-me o c a b Q -B r a n c o a lessueste: fazia-me delH:
'vinte c cinco leguas. Hlia hora de sol houvemos vista d'e duas velas e
,as (omos demanda7': e era hüa caravelae hum navio que vinham de
]Jcscaria, epor elles eSC7'CVlJ71tOs a P o r t u g a l.

Quartafeira vinte e hum do dito mes ao mco dia tomei o sol em
vinte gruos c hum terço: com. vento nordeste de todalas velas fazia
mos o caminho ao sudoeste e a quarta do sul: demorava-me o
c a b o K r a n c o a leste e a quarta do nordeste.

Quintafeira viu tc e dous do dito mes ao meo dia tomei o sol
em desoito graos e tres quartos: demorava-me o c a b o B r a n
c.o ao nordeste e a quarta de lcste: fazia-mc delle cincoenta e
Clnco leguas.

Sestafeira vinte c tres do dito mes tomei o sol em desasete
graos e dou terços; e desd' o meo dia ftzemos o caminbo a()
sudoeste e quarta de loeste. Como foi noite governamos ao essudo~
este.

Sabado vinte e quatro do dito mes tomei o sol em quinze'
graos; e fazia o mesmo caminho do essudoeste. E em. se pondo o
sol vimos t na ao udoeste e a quarta d'o ste; seriamos della oito
lrguas. Como foi noite pairamos até o quarto d'a}va, que nos
~zel!los á vela. E como foi de dia reconh cernos ser a i I h a d o

aI.
_Domingo vinte e cinco de dezembro, dia de natal, pela me

nhaa fizemos o eaminho do sul até á noite, que fomos com a
I I h a d e B o a V i s ta: por rcsguardo do ba.'i:o, que I~OS
dC~lorava a 1 ssueste, fizemos o caminho elo sul. E como [oi
1I01!e mandou o capitam J. (-I<) a Balta;:;ar Gonral11es capitam da ca7'Uvela
Prl1lcesa que (osse dia71 te , e levasse o (aro~ , e a.ssi (omos ate pela menhü(t-

Segundafeira villt~ c seis do dUo mes esta,vamos pegados com a

(."') 1I1uitas vezes se eneonc,'ará a obreviatum = capitam J, = para;
deSignar o capitão, i'l'l1lão do Antho1·. Conservei estet abl'evict{u7-a pOlr
'lue assim'está no e:rc11tplm'lJue oblitle.
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xe de ser a mesma q~le todos os Historiadore lhe tem dado',
isto he, ori unda das palavras da li ngoa lndigena = Perá =
nambuco (que significa: pedra furada, ou bumco) cm allu
são a fenda, por onde entram os navios; por quanto lambem
.em. Itamaraca, como em a nossa presente Capital, ha huma
fenda ou barra por onde elles entram.

i I h a d e 111 a i o: a camvela Princesa nam aparecia, nem da
-gavia. Indo demandar o porto da i 111 a de S a 11 t j a g o, veo
]111a cenaçalll que na nao nam nos víamos huns aos ouU'os. Por
nam poder fazer caminbo pairamos a noite toda.

Terçafeira vinte e sete do dito mes pela Illenhil'a estal'amos
llum tiro de abombarda de tena da i 1 h a d c S a 11 t i a g o,
da banda do norte; e o vento começou i.t ven tal' norte mui rijo. c
alimpou a nevoa. Ind{) parq tomar o porto U:.L R i b e i r a
G r a n d e saltou o vento de supito ao sueste, que nos era mui
"Contrario; e assi barlaventeamos o dia todo sem poder cobrar
nada. A noite passada da cerraçam se apartou de nós a nao Sam
Miguel, de que era eapitam ,Beitol' de Sousa,

Quartafeira vinte e oito do rnes de dezembro pela menhãa lias
acalmou o vento hum tiro de falcam da terra; e o mar andava talO
grosso, que se nos nam ventara bUIll pouco de vento norte fora,
mos de todo perdidos; porque o mar 110S rolava para terra, e nam
podiamos surgir; porq ue o fundo era ele pedra: este dia ao meo
dia fomos a surgir na P r a i a. Aqui achamos hi'la nao de du
zeJitos toneis, e húa chalupa de castelhanos; e em chegando 1I0S

disseram como iam ao Rio de M a I' a \I h a ln: e o capitam 1.
lhe mandou requerer que elles Wlm foss 'm ao di to rio; ])01' quan
to era dei Rei nosso senhor e dentro da sua demarcaçam. .

Quintafeira vinte e nove elo dito 11les pela menbiJa uelllosa
vela, e fomos surgir a R i b e i r a G r a n cl onde aehuUlosa
caravela Princesa: aqui ueste porto tomei o sol em quinze gr~os r
hum sesmo. Aqui veo dar o navio Sam,l\liguel comnosco. Nes~
ilha estivemos tomando cousas neeessarias para a viagcm ate
terçafeira tres dias ele .i~neiro de mil e quinhentos e trinta e bu!U.
Fizemo-nos á vela em se cerrando a noite com muito vento uor
deste: o galeain Sam Vicente perdeo duas anellúras cm se fazclldo
á vela: e a caravela Princesa húa; porque o surgi douro deste por
to be todo sujo. Como saio a lua sc fez () vento lesnol'dc te. r;
ventou eOlU ,tanta força que nam polliUlno, com a vela. Indo aSSI

COI'l'elldo com gnulI 1IIar (leu a nao bi'la guináua , e cm preparan
do de lá nos arrebentou o lI1asto do traquete pelos taUlborctes.
de que sentirnos muita fortuna; e amainamos a I' la; c fomos
correndo ao som do uml' até que foi de dia.

Quartafeira quatro de janeiro ao meo dia fez-se o tempo em
mais bonança, e abaxalllQs o masto hum co\·udo. puzcmos-lhe
hüus emmcndas ,e com arl'ata~lura o correg "mos o melbor que
pudel1lo '.

Quintufcira cinco do dito mes o vento era muito l11.ais forte
que o dia dantes: faziamos o caminho do ui e da quarta do s~eslf'

Sestafcira seis do düo mes o vento c o JIlar eram maIS bo
nança; c gastamos o dia todo em corregar o mastO.
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'fendo corrigido o erro em que eu, com a maior parte dos
Historiadores, cahi resta-me agora expender as razões
em que me fundo, para dizer que Pernambuco come
çou a ser povoado pelo Donatario Duarte Coelho, ao menos
em 1530.

Sabado sete do dito mes ao meo dia tomei o sol em oito graos
e meo : den1:Drava-me o c a 11 o V e l' d e ao nordeste, e tomava
da qUiirta do norte: demorava-me o c a b o R o x o a lesnol'
destc: fazia-me delle cento e quin'te leguas : faziamos o caminho
do sulsueste.

Domingo oito do dito mes o vento nOrte bonança fazia-mc o
mesmo caminho do sulsueste. '

Segundafe1ra nove do dito mes ao lIleo dia tomei o sol em
cinco graos e meo : demorava-me o c a 11 o R o x o ao nordeste:
fazia-me delle cento e eincoenta ll'guas: demorav.a-me a s e r r a
L i o a a leste e a quarta do nordeste: faúa-me della cento e
setcnta e seis legnas. Fazíamos o caminho ao sulsueste. Neste
(lianos morreo hUlll homem, que traziamos da i I h a de S a n
ti ag o.

Terçafcira eles do dito mes pela menhãa nos deu húa tro\'oada
e0l11111nito vento e agua I que nos fez alnainal' as velas. O dia
todo estivemos sem vento até o quarto da modorra, que se fi z o
veuto nOl'deste ; e com elle nos fizemos i vela.

Qllartafeira onze do dito Ines nos deram muitas trovoadas; e
de noite no quarto da prima nos deu hlia trovoada do sueste, e
outra do nordeste, com muito vento e agua e Telampados.

Quintafeira doze do mes de janeiro se fez o vento'leste , c com
eUe lizemos o ca lil \O do sul.

Sestafeira tr.'z do dito mes todo dia nos ehoveo. Com o
VCllto norte fazi:nn s o caminho do sul. Como se nos o sol paz,
acalmou o vento; e estivemos toda a noite em calma.

Sabado (lU; torze do dito mes tomei o sol em tl'es graos e tl'es
quar,tos : e. t" <lia todo num ventou; senUl11 choveu muita agua,
efaZia tal I grande calma, que nam se podia soportar.

DOlllill"O quinze do dito mes tomei o sol em, dous graos e dous
terço., ,

"~Ill\dafeil'a desaseis do dito 111 s se fez o vento sudoeste, e
com ( Ic. faziamos o caminho do sulsuesLe; e no quarto da prima
u< édeu hlla trovoada, com gram for9a de vento, que 1I0S fe.z
amaluar de 1'0llléU1ia as velas.

Terçafeil'~ desasete do dito mes tornou a ventar o vento áe
Ocstesudoeste, e ao llleo dia tornei a tonw1' o sol e 111 hum graa c
IUCO.

, Quartafeira desoito do dito mes tomei o sol cm llleo gl'ao : e o
lellto se fez sueste, e com cIte faziamos o caminho ao sudoeste e
~9llarla d'oestc; e d mOI'aVa-me o c a 11 o d e s a 11 t o A g o s-
III h ~ ao sudoeste e a quarta doeste.

d QUllltafeil'a desanove do dito mes tomei o sol em dou! terços
egrao, da banda do sul.
I' Sestafcira vinte do dito mes, tomeio sol em tres quartos de

~ ao: o vento era sueste, que nos era escasso para dobrarmos o
10
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Vasconcellos, Jaboatão, e Fr. Rafael de Jesus escre·
veram em épocas muito mais proximas dos factos, e es
creveram em portugal, onde então existiam ( como aincla ho
je ) ós documentos que lhes era facilimo consultar; e posto
"que esses escriptores ( principalmente os dous ultimos) por

c a b o d e san t o A g o s t i n h o. .As aguas nesta paragem
correm a lóeste com muita força.

Sabado vinte e'hum do dito mes tomei o sol em hum grao e
tres quartos.

A i I h a d e Fel' n ã a d e L o r o 'n h a me· demorava
ao sudoeste e a ([Ual'ta d'oeste ; o c a b o d e' san t o A g os·
t i n h o ao sudeoeste. O vento nos el'a mni escasso, de que
sentiamos muito trabalho,

Domingo vinte e dous do dito 1I1eS, tomei o sol em dous gra·
os: demorava-me a i"lha de Fernão de Loronha
ao sudoeste, e a (fuarta d'oeste: fazia-me deHa quarenta e olnco
leguas. No quarto de pl'ima se nos fez o vento lessueste.

Segundaf'eira vinte e tres de janeil'o ao meo dia- tomei osol
em tres gl'aos e hum quarto: demorava-me a i 1h a d e F er·
11 ã o d e L o r o n h a ao sudoeste: fazia-me deHa desoito le
guas. O c a b o d e s a 11 t o A g o s t i II h"o me demol'va ao
sudoeste: fazia-me d'ene cem leguas.

Tetçafeira ao meo diil tomei o sal em quatro gmos e hum
quarto. Nesta pal:agem conem as aguas a loesnorocste : em cer
tos tempos conem mais; s~. desde março até OutUbl'O comm
com mais fuda. He POI' .estas conentes fazerem os abatimentos
inCel"tos que muitas vezes se dam duas qual·tas de abatimento I e
abatem os navios qwrtro. Assi que nesta paraltem a pilotagembe
incerta, per expel'iencia vCI'dadeil'a, paFa saberdes se estais de
barlavento ou de julavento da i 1 h a de F e r não d e L o
r o n h a. quando estais de barlavento vereis lll.wtas aves as
mais rabiforcados e alcl'atrazes pretos; e de julavento vereis mui
poucas aves, e as que virdes serão aldatrazes brancas. E o mar
he mui chão.

Quartafeira vinte e cinco de janeiro ao mea dia tomei o sol em
cinco gl'aos e hum terço. Com o veulo lessueste faziamos o carn~

nho de lessudoeste.
Quiutufeira vinte e seis do dito més tomei o sol em ciriclI:;gra-

os e meo. Fazíamos o caminho do sulsudoeste. \
Sestafeira vinte e sete do dito mes tomei o sol em sete graa~'e

" meo : e desde meo dia arribamos duas quartas: e faúa o caminhu
do sudoeste.

Sabado tomei o sol em oito graos e meo : faziamos o caminho
a loeste e a quarta da sudoeste. E desd' o quarto da prima go
vernamos a este.

Donúngo vinte e nove do dito mes tomei o sol em llove graal.
Fa~iamo:l o caminho a loeste , com yento leste.

Segundafeira trinta dias do mes ele janeiro tomei o sol: e es
tava na altul"a do c a b o d e s a 11 t o A g o s t i n h o; e iamo
lo a demardar pelo 'rumo rl'aloestc. Este dia llal11 correo pescado
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informações menos verdadeiras, oahissem em notaveis erros
historicos sobre alguns flictas, nlio se lhes pode attribuir tan
to desleixo, que a respeito das épocas, se diga: que elles
não consultaram os documentos, e que de seu arbítrio amr.,.
maram, que Pernambuco foi rundado por Duarte Coelho em

nenhum comnosco, que he sinal nesta costa d'estar perto de
terra j e outro nenhum nam tem senam este.

Terçafeim trinta e hum do ilito mes no quarto d'alva vimos
terra, que ,nos demol'ava a loeste : achegando-nos mais a ella hou
vemos vista de hi:ia 11ao; e demos as velas todas, e a fomos de·
mandar: e mandou o capitam J. dous navios na volta do 110rte •
-na volta em que a 11ao ia , e outros dous na volta do sul: a 11ao
como se vio eercada arribou a terra, e mea legua de1la surgio ~

lançou o batel fóra. Como fomos dcHa bum tito de bombarda se
meteo a gente toda no batel e fugio para a terra, l\Iandou o capi
tam J. a Diogo Leite, capitam da caravela Princcsa , que fosse
oom o seu biatel apoz o liatel da nao : quando ja chegou a tena,
era ja a gente Inetida pela terra dentro, e o batel que.l)rado, Fo,·
lUos á nao , e neHa nam achamos n'lais que hUlIl só homem; ti
nha muita artelheria e polvora , e estava toda abarrotada de bra
si/. Ao lI1eo dia nos l1zemos á vela pm'a Íl' demandar o c a b o
de san t o A g 1) S t ln h o: seriamos deHe seis leguas. To
mamos esta nao de Fi'ança defronte do c a b o d e P e r c a a u
ri·: ("') corre-se com o cabo de Agostinh'o norte e
sul, tomada quarta de noroeste e' sueste. Da baJHlâ do sul 40
c a b o d e san 't o A g o s ,t i n 11 o achamos outm nao de
Fl'ança, que tomaúl0S calTegada de bl'asil. Esta ú!lite no quarto
daprill1!L me mandou o capitam J. com duas caravelas á i I 11 a
tI e san t o A I ei x o; pOI'que tiohamos inforll1açam que cs
lavam ahi duas llaos de França: fui toda a noite com o pl'UlllO
na mão, sondando por fundo de doze bl'aças: no quarto d'al.va.
surgimos ao lI1ar da ilha mea legua, em fundo de doze braças
d'allea grossa,

Quartafeil'!l pl'imeil'o dia de fepreí-ro em rompendo a alva
vimos mca legua ao mal' hi:ia nao, que cõs tmquetes ia no bordo
do norte, e como a vimos me tiz á veja no l)Qrdo do sul. A nao ,
como houve vista das cal'avelas. deu toda las velas, Neste bordo
tIo sUl fui quatro l'elogios, e ,)irei '110 bordo do norte; e ,ao meo
dia el"a na esteira da nao, duas leguas deHa: a outra caravela
era húa legua de mim a ré. COliJO descobdmos o c a b o d e
san t o A g o s ti n h o saio o eapitam J, no navio Bam Mi
guel com o galeam Sam Vicente, e com hõa das naos , que toma
ra aos francezes ; mas vinha taqto a julavento que quazi nam po
diam oobral' a terra. Este iliâ, hüa' hora de sol, cheguei á nao ! e
primeiro que lhe timsse. me, tirou dous tiros: antes que fo~se
noite lhe til'ei ..tl'es tiros de camelo e tres vezes toJa a outra arte
pudelheria: e dc l10ite cal'l'cg'ou tanto o ventó' lessueste, que

(I(.) E"ta rlpscl"Íl/!'I(O N/'ova que () A, CI,(W1U cabo d ' Precaauri á
pOl\llllrOli1Hlq--
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1530; tanto mais quando outros escriptores seus coevos; da
vam a essa fundação uma época posterior. apoiando-se na
data da doação Regia, que em verdade não se pode dizer
que Yasconcellos, Jaboatão, e FI'. Rafael Je Jesus a

riam pude jogar senam artclheria meuda j e com ella pellejamos
toda a noite.

Quintafeira dous de febl'E;iro em }'OmI!endo a alva mandei
hum marinheiro ao masto grande ver se via o capitam J. , ou os
outl'QS navios, e me disse que via hi:ia v la, quc nam divisavase
era latina, se redonda. E clesd' as sete horas do diaafé o sol poso
to, que renaemos, a nao, , pellejamos sempre, A nao me deo
dentro na caravela trinta e dous tiros, quebrou-me muitos apa
relhos, e rompeo-me as ve1as todas. Estanclo assi com a nao to
mada chegou Q capitam J, com os outros navios; logo abalroei
com a nao e entrei dentro; e o capitam J. abalroou com o seu
navio: e os mais dos fransezes se passaram ao navio, A uao vinha
cal'l'egada de brasU j traúa muita al'telheria ,e outra muita muni·
çam de guerra: por lhes faltar polvora se deram, Na nao nam
demos mais que hún, bombardada, com .JIUll1 pedreiro ao lume
d'agua : com a artelheria meuda lhe ferimos seis homés: na ca·
ravela me nam mataram, nem feriram nenhum homem, de que
dei muitas graças ao senhor Deus.

Sestafeim tl'es do dito mes pela menhã nos achamos búa le
gua de terra, a qual se Gorria nornoroeste sulsuestc. Ao longo
do mal' eram tudo barreiras vermelhas: a tena he toda cbiía,
chea d'arvoretlo. Como nos achegamos lilais a terra se DOS fez
o vento sueste: e ao meo dia surgimos em fundo de onze braças,
húa legua de tena. Como, estive surto, 1ancci o bat I fóra , por
ncnhum dos outl'OS navios tl'azer batel, que os haviam (leixado no
capo de sant'o Agostinho. Este dia vieram de tel'
ra, a nado, ás !laOS indios a l1erguntar-nos sc queriamos brasil.

Sabado {lola menbãa quatro de febreiro mandou o capilam
.T. a Heitor de Sousa "capitam da nao Sam 'Miguel que fosse a
tena com o batel e com mereaderia • ver se poderia trazel' algúa
agua, de qne tinhalllo~muita ncccssidade : e se tornou sem tra
;r,er agna , por lha nam querer dar a gente da tcrra. O capilaJll
J. se passou á caravela Rosa, c se fc:!. á vela no bordo do mar,
para ir diante ao p o l' t o d e ;p e r n a m b u c o (-l< ) lazer al
glias cousas prestes para a armada. Eu fiquei COm os outros na
vios surto j e ao 111 o dia tomei o s01 em seis graos e hUIll terço.
Em se pondo o sol me fiz á vela; c em levando a amarra me de
sandou o cabrestante, c me ferio dOus homés ;, e tornei a virar
com muita força, e arrebe)ltei o cabl'e , e me fiz á vela: e mandei a
Baltazar' Gonçàlves que levasse o farol; por quanto eu nam tinha
piloto. E fomos no bordo do mar até o quarto da modorra ren
dido j c tornei a viraT no bOl'do da tena.

Domingo cinco do dito mes barlaventeei o dia todo sem poder
cob}'ar mea legua dc costa; e ao sol posto snrgi em oito braças,

(-l< ) Itamaracá.
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nffo viram; logo estes escriptores affirma,ram que Duarte
Coelho,tinha vindo para Per'nambuco em 1530., porque tive
ram provas, que os convenceram desta verdade.

Não só estas razoes, que são de muito 'pezo, apoiam

por o navio Sam Miguel ser muito a julavento de mim. A agua
corria mui tesa ao nornoroeste.

Segundafeira seis de febreiro pela menhãa, nem da gavia pa
recia o navio Sam Miguel; estive surto, esperando até quin
tafeira pove dias do dito mes , que me fiz á vela com o vento les
sueste. Abarlavcnteei o dta todo sem poder cobrar nada, por
COITerem as aguas muito ao dito rumo. A agua nos ia faltando,
de que sen tiamos muito trabalho.

Sestafeira. des do dito mes, até quartafeira quim:é do dito
mes dc febl'eiro , com muito trabalho cob1'amos llúa legua de cos
ta, e surgi á boca d_e hum rio para tOl!lar agua, e me fazcr na
volta de Guiné; porque o longo da costa nam podiamus cabral' , e
os vento suestes e lessuestes ventavam.ia mui tendentes ,. que nes
ta costa ventam desde febrcira até agos~o.

Quintafeira desaseis de febreiro no qUinto d'ah'a ventou da
telTa hum pouco de V4:'nto com que me fiz á vela, e duas legua:>
ao mar me acalmou. Surgi em ftmdo de quinze bl'aças ; e·ao meo
dia se fez o vento leste, e COlll elle me fiz a vela no bordo dQ sul.
No.quarto da prima se me fez o vento nordeste, que nos era ]llUi
largo.

Sestafeira desasetc do dito mes fomos surgir' defronte do
p o r t o d c P e r n a m b u c o, em fundo de qUÍl.lze braças.
Desd' o p o l' t o d e P e r n a m b u c o até o c a ·b o d e P e r
ca a u r i, ("') como passares das quinze braças, hc'fundb sujo.
Aqui achamos a nao capitaina e o galcam Sam Vicente, e a naO de
França que tomaul.os no a1'l'ecife do c a b o d e san nQ. A g o s
ti n h o, e me disseram como nam tinllllillllovas do caJ)it...uu J.,.
senam que o dia. d'antes viraJll hlla vela ao mal' ,que ia.no bordo
do sul; e me disseram que f01'am ao R i b de P e r n a m b u c o;
c como havia dous meses que ao dito rio chegara llUm galcam de
França; e que saqueara a feitoriai e que roublli'a toda a· fa'lenda ;'
que nellc estava, delRei nosso se11ho1': e que o feitor do dito l'io.
era ido ao R i o de J a TI e i r o, n'hlta caravda, qne ia para
ç.o f a I a. E achei sete llomés da nao capitainll mortos, que se
alfogaram na barrá no a r r e c i f e.

Sabado desoito (\0 mes de febreil'o vimos a caravela, em que
viJiha o capitam J., que barlal'enteava com o veuto nordeste, qua
Iro leguas ao sul de nós. De no,itc se fez o vento mais ao mar, e
lIlandei ás naos que fizessem fogos nas gavias, para poder vir o
capi'ta:m J.

Domingo se fez o n;'nto Icssucste, com elle veo a caravela,
cm que vinlla o capitam J. , c lhe del11o.ç conta como o Jlavio de
Heitor de Sousa se havia apartado de nós, oUo dias havia: e o
capitam J. foi ao R i o d e P c r n a m b u c o; e llwndou le
\'ar todolos doentes a hüa casa de feitoria, que ahi estava. Da-

(") Pouta (1'Olindll.
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miuha opinião, porém ainda muitas outras me prestam os do
cumerítos antigos, cuja veracidade não se deve pôr em du
vida. Duas cartas que Duarte Coelho endereçou ao Rei em
1546, e 1549, 'copiadas, como a Doaçi:ío Regia, dos proprios
originaes da Torre do Tombo, e que por contere'm pontos Ilis
toricos igualmente aqui insiro em Nota (a) tambem

qui mandou o capi tam J. as duas -caravela, para que fossem des
cobrir o R i o do 1\1 a r a n h a lll; e ma:ndou João de s~~aa
P o r t u g a I em hua nao , que de França tomaramos ; e a utl'a
nao mandou queimar. Despois ele termos tomado agua e utl'as
cousas, de que tinhamos necessi\iade para a viagem, nos fi, emos
á vela com o vent.o lesnprdeste.

Sestafeira pl'iJ11ci~'o dia do mes de março, com tres naos ; se.:
a nao capitaina; e o galealU Sam Vicente, de que era, capitam
Pero Lobo Pinheiro; e êm outra nao de Franga, qtle tem.amos ,
iaeu, a que }lUz nOlne=Nossa SenhOl'a das (Jande.as=pela to
n1armos no mesmo dia de nossa Senhora: e C0111 o dito vento fa·
zilimos o ca,minho ao sul,. e a quarta do sueste. Mandou o capi
tam J. ao galeam Sat;n Vicentll que se chegasse bem a terra. até
ver &e no a r r c j f e de d e S a 1ll M i g Il e ! éstavam alguas
naos.

Sabado pela menhâ'a chegou o galeam a nós, '3 nos disse como
no a r r e c i f e nam havia naos. E ao llleo dia tomei o sol em
nove graos e meo,

o Domingo tres dias de ma.rço faziamos o caminho do sul e a
qnartã. do sudoeste; e ao llleo dia tomei o sol cm des graos e bum
quarto. A' tarde nos deram duas trmroadas , bua do norte c ou
tra de lesstfeste, com muita agua e vento: e toda a noite andamos
am'ainados , C0l11 muita~ trovoadas; e com os H1Çll'eS pés de vento J

que eu até entam tinha vi~to. . . ." . . ..

(a) Senhor - Posto que ~t'ste anuo de mil quinhentos flua-
, )'entq e seis te,nlla escripto por trez vezes a Vossa Alteza, dando

lhe Conta das Couias de qua, e assi de algumãs couzas que me '
pareceo Seu Serviço, e pela incerteza das couzas do Mar, quiz,
Senhor. por esta tornar,a dar a meSma Conta, pal'a Vossa Alteza
pI'over o que for Seu Sel'Viço. '

Quanto he, Senhor, a esta nova Luzital1ia, posto que com
muito trabalho, e com assas de fadiga tantll. quanta ho Senhor
DEOS sabe, a couza esteja Dl'lm p't'incipiada aos' Louvores, mas
ha muitos inconvenientes, e iStOl'VOS p.ara ir a couza em crece
mento, e augmento, como cu; Senhor, dezejo para Serviço de
DEOS, e de Sua Alteza, e os que eu qua Senhor, posso reme
diar tl'aballin tanto, por isso quauto, Senhor, he possivel, mas
ao que eu não posso, Senhol', acudir, be necessario Vossa Alte·
za rcmediar, e com brevidade prover sobre isso. Este quer ser
Senido. . I

Ja tenho escripto a V. Alte7.a, e Lhe fiz Saber per outras,
que escripto lhe tenho, quc huma das couzas quc mais denefi
Cll ao bem, e augmentos destas terras, he, fazcl'-se 6razil, neIl1
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provam que Pernambuco já estava run~ado, quando foi Oicrip
ta a Uoação de seu primeiro Donatario.

E a não ter vindo Coelho ao menos, como dizem os Histo
riadores que citei, em 1530, como poderia elle ( tendo rindo

a vinte legoas das Povoaçoeus que se ora novamente povqão, em
espéGial nesta nova L\.lzitania, 'porque o Brazil, Senhor eS,tá mui
lllllge pelo Certão adentro, e Ill.ui peligrG2iO de :wer, e mui custo~

zo, e os Iudios fazem-no de má vontade, p~lo qual esse que eu
la tenho \nandado estes annos passados para Vossa Alteza, e assi
hum pouco que até o pl'ezente fiz para milll pela Licença de (IUe
me Vossa Alteza fez merce, face todo por sua Ordem, e muito
devagar conforme a condição dos Indios em dez, e doze lllezes ,
e em allno e meio a ca1'l'ega de, hum Navio, e que me saia mais
custozo he necessario Senhol', sofrelo pelo que cumpre ao bem
da terra; mas a esses a que V, AI teza lá faz meroê de Braúl como.
querCfue lhe custa pouco, nem estão com os trabalhos, e fadi
gas, e nos peligros, e derramento de sangue, em que eu, Se
nhoL', estou, e ando, l1ão lhe\> dá l1ada, Sellhor, de couza algu
ma do que me amim daa, e do que eu sinto 'l1ão no septem eHes ;
nem a perda que V, Alteza recebe.

Porque por fazerem seu Bra7;i1 emportunão tanto aos Indios,
e prometen-Ihe tanta couza fora d,Ordem, que mettem a tena
toda em dezordem d'Ordem em qu ha eu tenho posto, e se lhe
dão alguma couza do que,lhe prometteJ111Ie deitar aperder o con
certo, c ordcm que tinha posto, para o que cumpre aO trato
deste Brazil quando se Vossa Alteza quiZCF sl'lrvir deHe , porque
não basta, Senhol', dar-lhe as ferramentas, como esta;l em cus
tume, mas por fazerem os Indios fazer Hrazil ,dão-lhe Cantas da
!labia, e Carapuças de pel1a, e roupa de oores que hom,em qua
não pode alcançar para. seu vestir, e o que piorhe espadas 'o e
espingardas cm especial huns poucos de poucos homens que com
favor, e abrigo meu, de trez an,110S para qua estão na terra de
Pedro Lopes pegado comigo, que em som d'annadol'es de fazer'
fazendas corno habitadores na terra, sàC) armadores de Brazil
que 1111nca de seão de o fazer, e carregar porque de trc7 annos
para qua tem levado maIS de seis, ou sete Navios calTcgados de
IIrazil. Eu já lho tenho requerido, e feito sobre isso o lJue 111e
pureceo bem, e Sel'viço de Sua Alteza, e lJUa em minhas terras,
Senhol', provido sobre isso, e pl'egoado conforme a Ley que
Vossa Altezl;!. poz em minhas doáçoens , e vou ii mão a isso quanto
PO$SO, porque cert,ifico a Vossa Alteza, que de tl'ez annos para
qua que se cOl\rompeo este fazer de Brazil, que ponhe cm lIlui
ta confuzào a terra, e a milL;1 dá grande trabalho, e fadiga em a
cudir a tantos desconcertos, e remediar desmanchos, Porque ate
nos estOl'var este fazer de I:lrazil ara~ermos nossas. fa.zendl,ls em es
pecial os engenhos, porque qual1do estavâo os Indios famintos,
e dezejozos de fe1'l'amentas pelo que lhe davamos lios'vinhão a
fazer as Levadas, e todaslas outras obras groças, e nos vinhão a
vender os mantimelltos de que tt<mOS assaz necessidade. E como
estão fartos de ferramentas fazem-se mais I'oys <!o que silo, e al-
\'oroção-se , c únsoberlJf'ssem-se, e leYllntii'Q-se. '
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em t5vJ, segundo pretendem o Author das referidas Irlemol'ias
da Capitctnia de S, Vicente, e o da Nobiliarchia Pernambucana)
no curto espaço de onze annos fundar duas Villas, ( 19uarassú,
e Olinda) edificar engenhos, erigir Arsenaes, construir em-

E porque as fazenda-s em espicial os engenhos, por estarem
espalhadas, e não juntas, eos que vem a fazer estes engenhos
não vem como homens poderozos para rezistil', mas para faze
rem seus proveitos, e para os eu haver d'emparar, e defender
como cada dia faço, Mas quem, Senhor, terá tanto dinheiro
para polvora, e peloul"Os, artilharia, e armas, e as outras comas
necessarias? Digo Senhor, que!le mui necessario remediar Vos
sa Alteza, e prover sobre isso e mandar-me logo Proviziio que a
vinte leguas de todas estas minhas Povoaçoens; a saber deOlinda
vinte Leguas para o Sul, que he já outra geração de Indios, e de
Santa Cruz a vinte Leguas para o Norte, que he j~l outra geração
na terra de Pedro Lopes d& Souza se Dão faça lh'azil da qui a dez,
ou doze anDOS ao menos sopre pena da mesma pena que Vossa

. Alteza já tem posto, e mande-mcYrovizão disto e nisto, reme
diará V, Alteza o que por outra.via alguma se não pode l'emediar,
~ Quem quizer fazer Brazil ba outros portos muitos ondl: o podem
fazer seUl nos fazerem tanto mal, e damno, c tanto deserviço ~e
Deos, e se Vossa Alteza, e esse de pôr aqui ao redor, que lle o
milhor de todo outro Brazil hotará guardado para (IUando se Vos
sa Alteza quizer sel'vir delle; que por sua Ordem, e com tudo
reservado se fará.

Outro si Senhor, por as outras que atraz digo ter escripto a
Vossa Alteza lhe dei Conta, e per esta lhe tOl'no a dar, que eulU
pre muito a seu Serviço, e ao bem, e salvação das COllzas de qu:!
mandar que pois todos somos Portuguezes, e seus Vassallos, e
Subditos que não usem conlO Portuguezes, e outros eomo Pran
eezes, e outros como se fossem Castelhanos. Digo isto, Senhor,
por es oun'as pessoas que Vossa Alteza tem dado terras pOI' esta
Costa do BraziO que em suas terras, ou Capitanias, que crunpl'ão,
e fação cumprir as Cartas Precatorias que UICS os outros Capi
taens, e Governadores mandarem, c que fação, e uzem eomo hu
za o Dual'te Coelho a<fUem Vossa Alteza lJUa mandou, e porque o
qua mandou precura de fazer o que deve, o !lo que cumpl'e.a seu
Serviço como sempre fez; e digo isto a Vossa Alteza porque anda
esta eouza em dezordem, e he muito necessario prover Vossa AJ·
te!.a sobre isso antes qq,e ahi haja'mais dezaranjos por que nist?
nao lhe que~~a~.taVossa Alteza suas Duações, por que eu de. mI
nha parte nao tao somente obedecel~ei, mas reccb rei meree de
V~ssa AI.teza ser eu o primeiro a que o mande; e os outros que si
gao por ISSO.

Equanto he .SpnhOl', ao previlegio, e Liberdade lJUe VOSS<1
Alteza deu ~nim ácerea dos omiúados que em Evora pedi-lhe, se
entende nos delictos dellãa para os que laa andarem. omiziados
ainda que lIaá sejão comdenados por suas justiças, vindo-se a es
tar, e.a povoar comigo em minhas terras nil'o poderão por aquel
les cazos ser qua Citados, nem demandados. Desta maneira Se
nhor, se entende el!l estoutras teras, Capitanias se lhes Vossa
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lral'cações, arroteaI' a terra, coberta de matas virgens, e de
madeiros tão corpolentos, que pareciá desputarem antigui
dade ao proprio Tempo, e tudo isto em um terreno dominado
pelos Cahetés, (Tri!lu formidavel) e, como diz o Historiador

Alteza tem dado esta Liberdade entendemua ao reves, porque os
delitos, e maleficios qua come tt idos, c feitos qua hão de ser puni- 
dos, e castigados como for razão, e Justiça e se de minhas terras
fugil'cm alguns malfeitores para outras com temor elo castiguo, ou
d'outl'as para a miuha esta taU Liberdade, e previlegio lhes nâo
deve de valer, porque se assi for, e como cs ontros Capitaens ({ua
costllmão, diguo, Senhor, e afirmo que se não povoará a terrn,
lIlas que em bl'eve tempo se despovoará o po\'oado, e irá tuclo a
lravez, poU quall, Senhor, diguo, que he muito necessario que
todos em g rail huzem das Cal'tas Precatorias, e as cumprão, e qp.e
Vossa Alteza o mande,

Outro si, Senhor, ja por trez vezes ténho escriptn, e disso da
do conta a Vossa Alteza a ccrca dos degradados, e isto, Senhor,
diguo por mim, c por minhas terras, e por quão pouco Serviço de
DEOS, e de Vossa Alteza, he, e bcm, e augmento desta nova Lu
zilauia mandar qua taes degradados, como de tr<~s annos para
qua me mandão, porque certifico a Vossa Alteza, e lhe juro pela
ora da morte, que nenhum fruito, nem bem fazem na terra, nlas
muito mal, e dano, e por sua cauza se fazcm cada dia males, e
tcrmos perdido o crcdito que ate aqui tinhamos com os Indios,
porque o que DEOS nem a Natureza não remediou, como eu o
posso remediar, Senhor, se não com cada dia os mandar cnforcar,
oquall he grande descredito, e menoscabo com os lndios; e ou
tro si não são para nenhum trabalho yem proves, e ntís, e não
podem deixar de husar dc suas manhas, e nisto cuidão, e resnâ'o
sempre em fogh', e em se irem, crêa Vossa Alteza que são piores
qua na terra que peste, poUo quaU peço a Vossa Alteza, que poUo
alUor de Deos tal peçonha me qua não mande, porque tellllllais
~struir o serviço de Deos, e seu, eo l)em meu, e de quantos es
tão comiguo, que não huzar de mizericordia com tal gente, por
que ate nos Navios em qne vcm fazem miU malles, e como velll
mais dos degradados, que da jente que m.arêa os Navios levan
~llll-Se, e fogem, e fazem mill mall s, e achamos qua menos dous
~a"ios que por trazerem muitos degradadoS são d saparecidos ;
torno a pedir a Vossa Alteza, qne taU gente me qua não mande,
c,que me faça mercê de mandal' as suas Justiças que os não met
tao nos Navios que para minhas terras vierem, porque he, Se
nhor, deitarelU-lllp. a pel'del'.
. Outro si Senhor, dou Conta a Vossa Alteza, e lembro-lhe, o
que lhe ja tenho escl'ipto, que proveja, e mande a 'todas as pes
soas aque deu terras no Brazill, que vellhão a povoar, e rezidir
nCll,ll;s, que ~ssi cumpre a seu Serviço, pois es a foi ba condição,
ou J~ que nao vem, que ponhão em suas tcrras pessoas autas, e
Suficlentes, e Ouvidores, que cntendam, e saibam o que hão de
fazer, e üão homeis de por alti, porque estes taes não fazem, mas
desfa7.cm no bcm que se dcve de fazer; porquc rIlcrccnarÜt, m,cr-'
fenal'ia sunt.
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Rocha Pita, conquistado palmo a palmo do poder d'estes sal
vagens? Occorre mais que a Coroa não entrou com numerario
para as consideraveis despezas d'esta Capitania, e que essas
despezas foram todas feitas pelo Donatario. Ora si ao Rey

E nestas terras de Pedro Lopes de Souza, que DEOS haja, que
estão aqui junto comigo mande Vossa Alteza que ponhão ahi Ou~
vidor que saiba, e entenda ho que hadefazer, porque tem a)u
quatro pessoas que melhor seria não estarem ahi, porque outra
fazenda nem fruito não fazem se não fazer Brazil d'armadores, e
como qero castigar degradados vão-se para Uáa, e fazem couzas
por omde merecião ja todos ser enforcados, se \la mando alguma
Carta Precatoria dizem que aquillo que he couto, e que tem pre
vilegios, estas couzas, Senhor, não são para sofrer, e se as eu ate
agora sofri, foi Senhor, por não qebrantar a Jurisdição alheaj
mas parece· me que será necessario, e Serviço de Deos, e de Vossa
Alteza acudir a isso pelo peligro, e dano que se pode cauzar das
taes desordens"

Das couzas dessas terras, e Capitanias debaixo, este Agosto
passado, por IlUã Feitor de Affonço de Torres que aqui veo ter, es·
crepvi a Vossa Alteza per aqualllhe dei disso alguma breve Cop
ta, e por esta torno a lembrar a VOSSÇl. Alteza, que deve de prover
sobre as couzas da lsahia, porque me parece compl"ir a seu Ser·
viço, porque Francisco Pereira he Velho, e doente, e não está
para isso j e postoque Vossa Alteza lá tenha tudo bem sabido, to
da via direi, o que eu qua Senhor, entendo ácerca do que enque
ri, e soube das Couzas da Bahia, que postoque Fl'allcisco Pereira
tenha culpa (Ie não saber uzar com a jellte como bom Capitão, e
ser mole para rezistir ás doudices, e desmandos dos doudos, e
mallensinados que fazem, e cauzão levantamentos e onyões de
que se e\lc não pode excuzar de cullpa, toda via, Senhor cumpri,
e he necessario os que em tall CITO cahirão por suas doudices, e
dezordem, e máos ensinos e dezobidiellcias, que com o dito Fran
cisco Pereira tlverão serem. mui bem castigados; porque afirmo
a Vossa Alteza que foihuma couza mui dezonesta, e feia, e dina
de muito castigo, por que aque\las revoltas, e levantamentos con
tra ho Francisco Pereira, foi a cauza de se a Bahia perder, eo
Cllerigo que foi o principio daquelIe dano, e malI, deve Vossa Al·
teza de o mandar ir pl"eZO para PortugalI, e que nunca torne ao
Brazill, porque tenho sabido ser hnm grão Reballdo.

E outro si torno a dar Conta per esta a Vossá Alteza do que
passa áce)."~a_dos dizimos, e dos direitos dos engenhos, o qnall tu·
do per petlçao do Povo, e Tequerimellto do Feitor de Vossa Alte
za, se processarão autos, em os quaes eu sahi com Sentença, gue.
pagassem todos .1l1 jerall o dizimo em aRuquar feito, e purgado
segundo uzo, e costumes nos Reynos, e Senhorios ,de PortugaU
com as mais razoens ql!-e Vossa Alteza lIa verá, pelo trellado dos
a.utos, e Sentença que com esta vay com outros costumes no,:OS
~e ~andei que se uzassepl daqui em diente, por al>si ser razao,
e Justiça pQrql1e estes donos dos engenhos quer~ão-me esfolar °
Povo, pes~o a .vossa Alteza que o mande ler peran si, e se lhe pa
recer ser Justl!ya que ho confirme; porque afirmo a Vossa Alteza
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mesmo seria curtíssimo Ôespaço de onze annos. ou de qua
torze ( referi ndo-me á. ultima carta de Duarte Coelho) para
tornar de matas ímpenetraveis até aos raios do sol, e de um
campo maninho, dominado pela mais formidavel das Tl'ibus,

que he justiça, e que antes vou contra o Povo, e que contra os do·
lias dos engenhos, rins a negra eubiça do mundo l1e tanta que
turba o juizo aos homens, para não concederem no que be rczão,
ejus.liça,

Torno a lembrar a Vossa Alteza, e a lhe pedir pro,'eja sobre
este fazer do Brazill, porque hora novam nte per hú Navio que
aqy chegou do Reyno, nos deu qua novas de estarem lia prestes
para se vil'em aqy fazer trinta mill quintaes, e passantes delles
couza que tanto escandallo, e al"or05sos mctteo neste Povo d'O
linda, e em todos os mOTadores, e povoadoTes destas minhas ter
ras, e me vierão, Senhor, com petições, e com requeri.mentos,
que taU não consentice, se não que me elUcaml1al'i50 as fazendas,
eos engcnhos, e lUas ouverão pOT emcampadas se talI consentice;
eposto Senhor, que ja ho qua tinha defcso, llOje neste dia' o tor
nei mandar preguar POI' todallas Povoaçoens, e fanmdas, qne
pessoalJ-Jgm:pa ho não corte, ncm faça nem falIe com se fazer Bra
lil a vinte legua destas Povoaçoens sob as penas pel' Vossa Alteza
postas em minhas D11açoens, que he pel'dimellto de bens, e ir
degradaclo para sempre para SantOlné; isto Ilenbor, foi mandado
eprovicado em nOlne de Vossa Alteza, e pOT virtude de minbas
Duaçoens pelo qual, Senhor, he necessario nl!mdar-me Vossa Al
teza logo Provizào conforme a isto, porque eu prometi, e jurei ao
Povo, de 110 não fazer, nen consentir fazer, pois tanto dano por
isso se recrece ao Serviço de DEOS, e de Vossa Alteza, e ao bem, e
aSalvação de todos os que qua estamos,

Outro si, Senbor he neccssario dar Cont& a Vossa Alteza de
alguãs outras desordens que qua andão, e se uzào per estoutras
te~'ras, e Capitanias de mim para baixo para o Sul, ao quall não
Sei se llie chame povoadores, ou se lhes diga, e cbame Salteiado
res, digtlo isto, -Senhor, por que aos Capitães ou pessoas a que
Vossa Alteza deo as terras per Ley, e costume Militar, e uzança de
guerra, elles devem mui bem de olhar, e tomar mui bom Conce
lho sobre o fazer paz, ou guerra, fazerenl-na elles como lhes lnc
lhor parecer, e a necessidade se lhe CJJferecer, e não deixarem nenl
ClJUcenti.rem que ha jente, povo andem Salteando por todas pal'tes
aquem mais poderá ~altear por onde se cauza danarem, e deita
relU aperder tudo, e andào tan1 encarniçados nisto, que tem por
lia tudo alevantado, e não abasta por Ua, mas ainda vem asallear
em minha Costa e em toda parte onde podem; porque este anno,
Senhor, prezente vierâo dellá adebaixo aqy ter seis CaraveUoens
Como qu me vinhão aver, e a tratar com minha jentc; e quando
entenderão que eu estou esperando a ora que DEOS fOI' Servido de
medal' p!>cQbilidad para seguir esta e1l1preza do sertão, que tan
to dezejo por Servil' a Vossa Alteza oJfel'ecer,ão-se a ircm commigo
promettendo-Ihes eu grandes partidos, e me puz afazer Bragantins
DovoS, e qnando me não precatei todos .apanharão o pallete em
pago das boas ohras qne de mim receberão, soube como forio
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em um paiz, tal qual da mesma carta se depl'enhende, e
omle duas VilIas', longe uma da outra cinco legoas, fioreciam,
e um campo cultivado offerecia ao colono laborioso copiosa
recompensa de seus suores; si conseguir tudo isto pois seria

Salteando per minha costa primeiro quc a isso acodice, sem
der aver ámão sc não hum só que Salteou nos PetiguoaJ:és, terra
onde ora ha ll'e1. anuos ou,e por resgate vinte e cinquo, ou trinta
Portuguezes que se 11a bi perderão, e todos quantos Indios U'a·
z.ião Salteados lho tomei, eos tornei a mandar pua suas telTasj
porque quando afortuna der com alguns Portuguezes ahi á
Costa por ~er ruim pareja terá homem. esperança de 110s avcr per
resgate, a estes Salteiadores dei ho castiguo que me bem pare
eeo, Dou esta conta a Vossa Alteza porque sera necessario man
dar Vossa Alteza á todos esses Capitães dcbaixo, que taU nãouzem,
porque eu em minhas terras ho não consinto, nem concentirci.
Quiz dar de todas as sobreditas couzas Conta a Vossa Alteza por
descarrego de minha conciencia, e por cumprir o que Vossa Alte
zametem mandado, e encomendado. Peço a Vossa Alteza que
proveja sobre todas estas couzas, pois CUmpTfl a Seu Serviço. Des
ta Villa de Olinda avinte de Dezembro de mil quinhentos c,;uarcn
ta e seis.

Este Março passado de mil quinhentos quaJ:enta e seis, fo,
aqui entregue a hum Piloto de huâ Navio de costatim de Cairos
huma Caixa de mostra d'açuquar escoUlidos para Vossa Alteza ver,
e ho Feitor de Vossa Alteza por meu mandado lha entregou pre
gada, e assi cemperante mim foi concertada, e sobe eu que não
fora dada a Vossa Alteza, posto que me dicerão, que fora entre
gue n'Alfandega, e que ha hi desapareça. Mande Vossa Alteza aos
Ofliciaes, que quando virem couza que vai para Vossa Alteza, que
lha levem, e lha seja pl'ezentada, e q:ue não desapareça Há, pois
DEOS Há a lleva. As couzas que me Vossa Alteza me escreva que
proveria per as Igrejas, naõ lhe esqueção. Servo de Vossa Alteza
Duarte Coelho.

Senhor - Averá llUlll mez, que por hum meu criado por no
me Fl'ancisco Frazão, escrepvi a Vossa Alteza, dando-lhe conta de
mim, e do que me pareceo serviço, reHatando-lhe as COll1.llS con
forme ao tempo, e a necessidade, segundo meu entender, á qual!
me repol'to, e peço a Vossa Alteza a veja, e sobre o neHa contheu'
do proveja, e me responda, para que saiba o que devo fazer.

E por esta, Snr" quero dar conta a Vossa Alteza do que des
poes da outra escripta, e daqui par ida aviJlte ruas vim asaber per
Cartas de meus amigos, em especiaH per huii de 1\'1anoell d' Albu
querque, que me disso deo Conta por ja lIa ter passado alguã pra
ctica sobre isto com algüas pessoas (fUe no negocio entendem, ou
entender querem, as quaes segundo per hús apontamentos vi se
offerceem a Vossa Alteza de querercm povoar" ou ajudar ha
povoar as Capitanias perdidas d Há debaixo, e ontras.comas que
n?s apontamentos vi, Dara o qualI pedem a Vossa AI teza'que por
vlUte annos Ule dé o Bl'azill de toda a Costa metendo diante de tudo
ho destas minhas terras da nova Luzitania' e assi lhe pedem, que
dentro no dito. tempo lhe llarge e de todQ ios dizimos, c rendas de
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bem diillcil, senão impossivel, ao l\Ionarcha; como potleria
ser facil a um particular, que, por mui rico que fosse, muitos
recursos lhe deviam faltar?

Segue-se portanto, que a Doação Regia foi reduzida

todallas t('rra.~, e Costa do '8Tazill, e assi hos rendimentos de qua,
como os dellá, de que de qua for, e outras couzas que nos aponta
me!ltos vi; e posto, Senhor, que se me oflerecia alguãs couzas em
este estante para sobre isto dizer-lhe sofri, c Callo, e ho não faço
por não ter certeza se ho de mim Vossa Alteza tomará, scgulldo
minha saã, e verdadeira intenção, e por h1tver n'ez. aunos que per
qatro vias tenho eseripto, e dado Conta ú Vossa Alteza, de tudo ho
que !Ue pareceo seu Serviço, e ate ho prezente não tenho visto,
lIem avido l'esposta; ho quall, Senhor, me parece procedeI' do
pouco credito que com Vossa Alteza tenho,

i\Ias quiz, ~enhor acudir ho que com rezão, e com justiça a
mim toca e relleva, não me afastallllo do que a seu Serviço CUlU
pre, pois este foi sempre meu propozito, e custume, e dig6, Se
nhor, que quanto qe assi tornaI'em a pOVOUl', e aproveitar as ter
ras, e as CapitUllias dclláa debaho que se despovoárão da maneira
que Vossa Alteza já llá sabe, e he muito bem, e serviço de Deos,
edeVossaAlteza, e se Vossa Alteza as que lhe tenho escripto via
ncllas veria o (rUe so])re isso lhe escrevi, e dei Conta por que. !lelll
pre me pUl:eceo muito seu Serviço pJ'over sobre isso pollos respei
tos que nas minhas a Vossa AI teza lhe lembrava, e este foi, eh e
1~~upUl'ecer, que torne a mandar que se povoe, e aproveite as
dilas terras, como Vossa Alteza for Servido, c for rezão, e justiça.

lUas aspcra couza, Senhor, parece quererem esses al'llladou
res, ou Contraetadores metter ho que Dcos por sua l\Jisericordia,
e 1I1eus grandes trabalhos,gastos, r. despezas, e del'ramalnento de
~au,gtle qys que cstl:: ganhado, e JUelhol' principiado, e povoado, e
regido, e guoverJ,lado, e com Justiça admnistrado que todallas
o~h'as como ho que por muitos desvarios estápel'dido; e o pro
rel(o, e bem disto que tenho adquerido, e grâJeado para Vossa
Alteza do que leyo muito gosto, c contentamento, em especiall
pelo mais crne da IJY rm diente se mostra aver, e multiplicar: e
outru 'y alem de me nisso tirarem o gosto, e contentamcnto, al
glllnproyeito, e fruilo, quc de meus trabalhos me podesse vir, e
caber querem elles para si, nilo me parece ser rezâo, nem justi
~I e Vossa Alteza nisso fará o que rOl' seTVido, lllas eu, Srnhor,
nao deicharei de dizer ho que com verdade entendo, que tanto
~rtanto melhor, e mais l'ezâo seria açudir com algua ajuda, c

VOr aquem ho gUllhou, e com tanto trabalho, gasto, e fadi~a, e
del'l'aluarncnto de SUllgue, o pôs, e tem no estado cm que estaa, c
para a conza ir de bem em melhor, e sc mais multiplicUl', e allg
Inenta~', e qne he JlO proprio pastor, e lião mereenal'ios que que
re1l1 diSSO adf)uerir, e tira.r sru pro\' ito, c por forma de tudo V.
A!.leza fará 110 que for Servido, posto qne de miJlha livre vontade
n~ concederei lU mc metterclll elll tacs abnaçoens, c compa
n as, nem quero de Vos a Alteza o que clles querem, e pedem,
SOUlente se Vossa Alteza fol' servido, c lhe paI'ceer rczào, e justi
fJ.pal'a a cama que elltl'C as mlios trago, e dezejo fazer vir a bom
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a escripto muito depois de estar Duarte Coelho em Pernam
buco , e que consequentemente o autbor das citadas Memo
rias da Capitania de S. Vicente, e o da Nobiliarchia Pernam·
bucana carecem de prova no que a este resp~jto dizem.

effeito ajudar-me, e favorecer-me receberei nisso mercê, que he
o siguinte.

E quanto, Senhor, aos direitos, e diLimos destas minhas ter
ras, assi os de qua, como os delláa que lhe pedem, torno, Se
nhor, a dizer que Vossa Alteza os deve, e haja em tudo e per tu
do como se em minJlas l)uaçoens contem, que nada delles lhe pe
ço somente que delles se tirem qua os pagamentos dos Qrdena
dos dos Seçardotes conlO se ora qua faz" e por Vossa Alteza f?i oro
denado, quando para qua vim; e assi, Senhor para as obras, e
couzas das Igrejas da obrigação de ) ossa Alteza, sobl'e o quall te
nho escripto a Vossa Alteza per trez vezes, e per trez vias, e sobre
isto peço a Vossa Alteza, que proveja, l)or avel' disso muita neces
sidade.

, Mas ba lllCl'cê que a Vossa Alteza peço e que me licitamente
pode fazer, que per espaço dos vinte annos, o'u pollo espaço que
Vossa Alteza conceder a esses armadores aja por bem de me lar
gar os dizimos dos meus proprios engenhos, e isto somente dos ~e
minha lavra, eo que n1e pertencer das partes, que a parte dos La·
vradores seja lllUitO embora de Vossa Alteza; e isto se Vossa Alte
za dissa fOI' servida, e se não seja como mandar.

E outro si que l)er espaço do dito tempo aja por bem de me
dar Lyeença que em cada hum allnq possa mandar de (rUa tJ'cz
mill qyntaes de brazill as mi nhas propl'las custas, fOlTOS de todos
os direitos, para ajuda dos sobrellitos gastos, para me tornar a
fornecer, e reformar de couzas do que tenho necessidade paraoS
negooios de qua, por que não acho ja no ReynO'quem me empres
te, nem de tanto dinheiro a caybos, ho qualbl'aziLI poderei mandar
adonde me bem, vier, quer a Levante, quer a Poente onde quer
que mandar buscar as couzas nccessa:ria , e a.qy será pezado pello
seu Feitor, e Officiáes e passariio sua arrecadação paL'a onde quer
que for, com declaraçii'o do que he, do qual senel0 Vossa Alteza
disso Servido me mande passar a Provizao, e a llla~lde dar a )!a·
noell de Albuquerque, ou a qucm por minha parte lha requerer;
o qual! brazi~ farei em parte onde não faça nojo, por, que assy Jl\e
cumpre; e dlguo, Senhor, trez mil! quytaes, per que scgundoqua
custa, eo pouco que lia valI não !>e tornarão em mil quytaes.

E por quanto, Senhor,. este fazer de brazill com tanta d zorde
querem fazer, e he tão danozo, e tão odiozo o fazer n sta Comar
ca d'Olinda, e S. Cruz quanto já tenho escripto a Vossa Alteza, e
el1\iado por estromentos, e pedindo-lhe ha trez annos, e per ttes
vias, que sobre isso proveja, porqne de quantos Alvaraes Vossa
Altez~ tem mandado passar todos se querem aquy vir para acabar
de deltar a perder tudo, e para pior ser está pegada comigo a ter
ra.de Pedro Lopes de Souza, que DEOS aja, onde não estaa o pro
pno pastor, mas hum mer~enariopor Lingua, e Feitor d'arJ~lad~
l'es que em outl'a eouza llao entendem se não em fazer bl':lZII!, P
di to tenho elado Conta a Vossa Alteza proveja sobre isso, peçoa



Jl.&. P n o T ( N C I.&. D E P E R N A M B U C O 79

Alem d'isto, a carta que EI-Rei fez escrever a MaJ'tim
Aft'onço em 1532, tambem derrama alguma luz sobre este
negocio. N'ella diz o Monarcha, que tinha mandado dividir
a costa do Brasil em capitanias de cincoenta legoas cada uma,

Vossa Alteza, que mande que do Cabo de S.. Agostinho ate Capi
guuarybemery, que he o estremo dos PWguarés, que pode ser do
ze, ou treze Legoas pouco mais, ou menos, que he tudo de huma
jeração, que nesta sobredita Comarca se não faça bl'aúU aUgum
daqy adez, ou doze annos para se ha couza tOlllal' a meteI' em or
dem, pois ahi ha tantos outros POTtOS em que ho podem fazer, as
si do Cabo de S. Agostinho ate S, Francisco, que he na mesma mi
nha Costa como d'ahi paTa baixo, e na Costa dos Petíguoarés que
são outras gerações contrairos destes' e fasendo lIá nã{)-llos dani
licão, e a CJ:uenl Vossa Alteza ouver por bem de ho dar, quer nos
Petiguoares, quer nos outros meus Portos debaixo pode Seubor,
vil' aqy para mais segul'idade, e toda hajuda, e faval' que' lhes eu
poder dar lhes darei de boa vontade, assi para os Petiguearés,.
que h,e daqy doze, qynze, e vynte, tTinta, e corenta leguas tudo
Costa onde ha brazill muito, e bom, e mais' barato que este daqy,
assi polia desol'dem, con\o por ser dez, doze, qynze leguas palio ()
Sertão a dentro; como quercndo ir aos outros meus Portos do Ca
b,o de Santo Agostinho para ho Sul, que h'e outra jeração contra
rias destes, porque assi C01110 os meus llragantins, cos Cara,veloens
dos moradores andão a maior parte do anno por toda minha Cos
ta, asi podeI'ao ulandar os seus Navios, e eu os favorecerei, e ha
judarei no que poder, e aqy se poderão fornecer, e aviar de Lin
guas, e do mais que lhes r.umpriT, e poderão comprar, e vender
Com os moradores, e povoadores da terra, e fazerem seu pl'oveito"
sem nos dauifical'ell'l, asi a mim, como os que comigo estão.

'Eposto, Senhor, que disto tenbo escripto, e dado Conta a Vos
sa Alteza averá obm de huã m z, acerca de não me serem lIa guar
dadas minhas Duaçoens conveome tOTllar per esta a escrepver
sobre iso, e dal' Conta a Vossa Alteza do que passa, e a cauza he
esta Alguãs pessoas aqy moradores se me vierào a queixar de
co:mo lhes lIa não querião guardar as Liberdade contheudas em
IUlnJias Duaçoens, e sobre isto mesmo me escl'epverão de PortU
gal algumas pessoas quc comigo estao consertados para vÜ'em, ou
mandarem-fazer engenhos, e parece que por saberem lla que se
n~o guardavão minhas DuaçoeJls, e porque IlOS Alvaraes que de
nos tem diz que ey por bem, e Serviço de Vossa Alteza, que do dia
zuevierem, ou per si, c cm sua pessoa man<.larem a povoar, e a
azer os' engenhos, que trazendo, ou mandando trazer os Officiaes,
e toda ajellte, e couzas necessarias para eIles, que possão gozaI"
d~s previ! gios, e Liherdades de moradores, e povoadores destas
mlnhas terras" como se em minhas Duaçoens coutem. Sabido i 
to, Senhor, qua foi gl'ande alvoroço, e ajuntam~nto em todo ho
Povo, e todollos Omoiaes, e pessoas nobres, e hom'adas todos jun
\.lmente se ajwltâ'râ'o elU conselho, e fizerào Call1ara, e me fizeràD
S?bre iso hua petiçii'o per ellcs assignada, que com esta vai, pe
dmdo-me com grandes eHamores que hos provesse C0111 justiça,
ao quall eu respondi o quc Vossa Alteza ve'rá lla!! Costas da peti-
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e,que tinha reservado cem para elte Martim A(fon~, e para
,seu irmão PedGO Lopes cincoenta, cujo titulo de doação lhe·
l'emettia n'aquella occasião : entretanto a doação de Pedro
Lopes, cuja copia: consegui ver, e que se acha registrada no

ção, e os consollei de seu agastamento, e os apacefiquei, dando
Ules allgumas descullpas de Vossa Alteza disso não ser sabedor, e
lH"oU1ctendo-lhes de logo o fazer saber a Vossa Alteza, e dando-lhes
esperança que Vossa Alteza pl'overia nisso.

Para o quall, senhor, pe,ço a V. Alteza veja minha, Carta, e
lhe tome o in1icnto, e achara que he tudo de sustancla de seu
servcio, sobre que ando mOlTendo, que melhOl' me fora já Imã
morte que tantas sem acabar de morrer; porque ascouzas destas
calidades, rrue per fora tam alongadas do Reyno querem·s~,

Senhor, per outros meios, e maneiras que não as dellaa, e IlOlS
Vossa Alteza sabe gue eu sempre tive cuid;:j(lo tão especialmentc
das couzas do seu Serviçó, e dado tamboa conta de lnilll, como
DEOS, e V. Alteza sabe, e a todos ha notario Rezão será, Senhor,
que por sua parte me não venhão estol'VOS para as couzas do sr.~

Serviço que dezejo levar ávan1e; porque muito mais perdas sera
. o que se pode seguir, não se guardando.has Libcrdades, e privi-
legios que o proveito que disso pode redUlld~r, eu não tenho para
mim, nem poço crer que isto vem per V. Alteza, nem que disso
he sobedor, mas que por Officiaes que querem eyccdel' ho modo
por se mostrarem Servidores; ou se vem por Rendeiros lembrc
se V. Alteza do que cumpre a seu Serviço, porque csses taes ~ão
se lembrâ'o se não do seu proveito.

E pois Vossa Alteza sabe, que polo Servir qua vim, c me coo
cadeo em minhas Duaçoens para se a eouza melhor, e mais pscs
tesmente poder fazer, e ir para bem como lou\'ores a DEOS rai
entre as quaes couzas eoncedeo, c ouve por bem polla informa
ção, e decllaração que disso llie dei ouve por bem, e seu Sendço
que asi eu como todos os meus herdeiros, eSubcessores, e todollos
moradores, e povoadores que cm minhas terras vicssem a morar.
ou povoar, que de todallas mercadorias, c couzas que de q~a
mandassemos ou lcvassemos l1áa no Reyno não pagassem se nao
huma soo siza j a saber dc dez hum, e que podcssem vender,.~e
fazer dcllas o que lhes bem viesse. E outro ii que posto que sepo
en trados ou chegados aquallquerporto. Cidades, Villas, ouLugares
dos seus Reynos, c Senhorios, em hi não quizeI'em vender, ·uem
descarregar quc livremente ho poção fazer, e irem pera onde UIC
~e1l1 vier, sem serem constrangidos. nem lhe poderem ir a mão a
lsso,poslo que nos taes Portos, Cidades, Villas, eLugaresajaoutl'OS
:For~cs, ou costumes cm contrairo deste, o quaH sepmdo u!C
deHa, Senhor, cspoem, ~e qua todo o Povo se mC queixa sc uao
guarda !laa; nem querem guardar aos moradores, c povoadores
que ha dozr, e dez, e oito, c seis annos que mOl'ão, c povoão na
tel'l'~, e qua tel~ grosas Cazendas, Criados, e cscrapvos que
OIlll'ao, c aumentao ha terra porquc argue Iláa, que tem as 1110
lh~r~s n,o ReYllo, ,e que lhes não h:uu de guardar as liberdadcs, e
}ll'LvllrglOs cm Illlllhas Duaçoens conthcuclas,

E outro i pessoos nobrcs, c POdcI'ozas que Ha estão no Reyno,
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Archivo da eamara Mimicipal de Goianna no Livro 8 do Regis~

tro âas Patentes, eOrdcns Reaes, a folhas 81, foi datada em 21
de Janeiro de 1535, Isto demonstra que n'aquelles tempos as
doações das terras do Brasil só eram escriptas formalmente,

e qua povoão, e outros que querem povoar por seu~ Feitores, c
jentes, escrapvaria, e. fazer engenho, que be couza Reall, e que
muito augmento, e acrescenta ho bé da tena, e dão llluito pro
relto.a Vossa Alteza, e muito lllaiS daqui emdiente indo a terra
pal'a bem c:>mo louvores a DEOS, vay, Vossa Alteza aycrá.

E outro sy, Senhor, quereJu lIaa aver por moradores, e po
voadores o que elles querem, e não os que eu qua per minha Or
dem, e per meu tml1albo, e enduso:ia amdo adquerindo para :l
terra, e mando assentai' no Lh'ro dà l\latricula, e tombo ua~ ter
ras todos aquelles que são 'moradol'cs, e pOYOadOl'Cs, e a estes o
Feitor e Almoxorífe de V, Alteza, e Escrip"ão de seu cal'l'ego pa
ção as al'recaclaçoens de mO,mdores, e povoadores, e aos ontros
não, Eoutro si dizem lIaa, e levantão outro sologysmo que nâo
hão de gozar das libcrdades os moradores, e povoadores que de
qua mãdão açm:ares, 0,11 algodões, se não os que forem de su~

lal'l'a, e colheita; isto, S,mhor, parece abuziio porque eJl1 tO,das
as tel'l'as do munda se costuma, e 1Iuza o qne eu aqy costumo, e
buzo, c tenho posto cm ODdem. .

Que e!1tre todos os m.orauores, e povoadores ].lun fazem cn
genho d'açucar porque são poderozos, para isso, outros Cana\"ia
es, e OUO'OS algodoaes, e outros mantimcntos que he a princippall,
r mais l1cccssaria couza para a ter1'a, outros lluzão de pescar,
q~e outro si he mui llcces-sario para a tena, outl'os huzão de 1'\:1
"lOS que alldão buscando mantimentos, e tratando pela terra con·
fO\'1I1eaoRegimcnttl que tenho posto, outros silo Mcsu'ps dengenJlOs
oUu~osMcstl'esde açucàl', Cm'pinteiros, Fcrreil'o ',Pcdreiros·, Oleiros,
eOlficiaesdefol'lnas, e sinos para asa ucarcs, c outrosOfficiaes que
andottabalblllldfr, c gastanuoo meu por adqcryr vara a terra, eos
IlIando buscar a Portugal, e a Galiza, eás Canareas, as l11inl1aS
custas, e alguns que os que vem afazcr os ngeuI1às U'!Ízem, e
aqymorão, epovoão delles Solteiro ,edellesCazadosaquy, edelles
que cada dia <';azo, e tra'balhopor Cazal' )la tcrra; pOl'que toda esta
ordem, emaneira, Senhor, se lIa de tCl' para povoar truas novas, C
lam alongadas do Rei*>, e tão grandes como estas, e de que se es~
~era tanto bem, e proveito, asi para 110 Serviço de DEOS, como de
, ~teza, e para bem de todos osseusReillos, c Senhol'ios, e polias

~IOIS I'C1.oelis que V. Alteza sabe, pOl' cuja cauza ll1e qua mallllou,
ra poi , Senhor, pois que eu qua por 1ninha parte trabalhó, e

faço tanto o que devo; não consiu ta Vossa Alteza Uá bolirem com
taes cauzas, porque não be tempo para com t::tll se bolir; mas
rr~ m~is açl'ecentar as liberdade~, e priv~legioe não para os
ImlUUlr, Peço a V. A'lteza qne veJ:l esta lIlClll1a, e que lhe tOlHe
~o pHento,'e que sobre tedas estas couzas provcja com bl'evi-
ade; e qlie me levc em Conta- minha boa, c sãa entençiio, e

fOli sabe que minha condição, e cntenção ]le fazer verdade, e
aliaI' verdade eom todos em jel'all, quauto mais caIo Vossa'Alteza,
elias couzas de seu Serviço, sobre que ando trabalhando, é· que

11
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muito depois de promettidas, e q:ue assim como a. doaçãodé
Pedro Lopes, feita em 1532 , foi escri:pta· em. forma legal em
1535, da mesma sorte a de Duarte Coelho Se escreveu- mui..
to depois d'elle estar em Pernambuco. Mas não he este só
o argumento que me presta a carta de El-Rei ; ainda outro
mais convincente ella fornece. Diz o Monarcha q,ue os France
zes nlio se atreveriam a repetir em Pernambuco o insulto que
aqui fizeram, e qu.e S. Mag. refere, porque d'essa vez não se
sahiram como esperavam. Ora que não foi Pedro Lopes, que
expursou os FranceZes de Itamaracá; o seu Diario,. que em
Nota ensiro'a pago 62 d'estas Memorias, o demonstra; e nem
llC criveI que sendo tão minucioso, deixasse de mencionar
essa occorencia, se com elle tivera succedido; logo não ha
vendo então no Brasil outra Armada Portugueza, ·alem da
de Martim Alfonço, na qual vinha Pedro Lopes, e tendo es.
ta Armada deixado doentes em Itamaraca, como se dedw
do mesmo Diario de Pedro Lopes, he clar'o que alli orlo exis
tiam Francezes, e que por tanto a Feitoria, e fortificaçãó
estavam em poder de Portuguezes. Estas razões, que ainda

tanto cUll'\prí. e importa, que se i,sto não fora, e asi o não enten·
dera, juro pol)a hora da mOrte. que dias ii que nal'a Portugall me
fora; pois sou home para cm todas partes de mais omra, e pro
veito servir a V. Alteza do que até oprrzellte tenho, e sei de ser
to que dera boa conta de mim, como que a melhor deo, ou der.

Torno a pedir a V. Alteza qlle proveja sobre todas estas COU
zas que lhe tenho escripto, e dado Conta para que saiba o que
devo fazer, e se não passe o tempo em baLld, qu~ he a maior
perda das perdas, pois tudo se pode cobraI', se não o tempo
perdido.

DEOS por sua l\lizericordia tenha a V. Alteza em sua guaro
da, ea todo lias couzas de Seu Serviço, e lhe dê vitoria contra
todos os que proliumirem de contra ellas ser: amem. D'Oliuda
a quinze d'Abríl de mil quinhentos quarenta ~ nove.

Acerqua das couzas do brazill provej~ V. Alteza, asi p~1J
desordem, como pontue o robão com estas dezordens, e aslO
confirme, do que lIevo graude payxão l e desgosto, e se me qlJl
quero remediar lia, Senhor, faz-se ontra couza, e não o que
orden~ pollo servil', e atalhar a tanta' dezordem, que não aMO
que nao prezumo de fazer, e tratar em brazill, como tratar. em
erva, e allcacer, e hillo vender ap.'aça j eu pastiguei alguns que
se desn~andaI'ão, mas na juridição alhê~ não ,entendo se n~o Colll
~'equerlluento, e Cartas Precatorias, o qual! não dam nUIS pIlI'
ISO, que por castigos d~ Sollão. Eu tenho ya diso avisado aV.
Alteza, não será aml aculpa, Servo de Y. Alteza l' Duartl
Coelho.
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tiàd passàm Ide pí'dbalJilidâdcs, parece-Ille 'que se proxim~fão

slgilma <:ol1:a á vlden'éia, si colisultil.rmos os Historia:du-re&,
(f) qüe põsíoque mufJpduco se occupassem de Pél'nambuco;
l3aav\<l fornecem C'sc1areeimchtos 'sobré esl;é facto; qúe
alê lróje fem esbUiô cnvolviôo em uma compléMi cSc&ritlllo.
D'essés Historiadores concluo eu, que tendo DuáÍ'le (;o.lhf\
acompllrthado ao grande Alfonço de AUmqú rque na col1
quisbí tle Malá'cll na Ihlli ; e tendo ani ,distihgurdo-se, (lómo
el\es' refcl'ém; é como El-Rei D. João 111 ô~ coi1fe'S'!fll
ira'Suá 'GaIlta aé DO'açt:ío, (2) voltou par:a POl'll1~áI em )1',:)00,
e8'l'l'ibàMô PcrnamÍ>uco a t\rrilnd em que \'inka enonntrou
éntfio os·Franoc7.es ém lt{lmal'acá, áos quaos, assim com!) aOB
Indlos seb!; alliados, hate'1 em 2& do Set~mbro d'es5e annfl.,
il seguib pela margemUó rio JuruSà, (O qunl EI-Rei depois
denominou S. Cruz,) àte qúé IlvisLa'tldó só·bl'e um dIto uma
jlóvoação dbs :Jndios Peliguo,ré,ç, quo em t€)(ro ~ cilminhb lhe.
dcspuláraítl o passo, atacoM-a , e a'fÍlía) íi.fHjdcrolil-se rd'I!Há.
EporqlIe o J1nd1i:>5, quando viram ás i1aos que. vinham aa~

India cx:damarátn - IgtutrtJ - assoU - que em seu idioma:
quel' dizer' 'em'baréação grande; d'esta exclâímllt;fíl:> lo1ilOU

CMlhô motivo, para denominar esse lugar 19 rJ1t,àS8Ú. m
depois fundóu o primeiro cstal)élccitnento de Pcrbambuéé;
e porque bàleu os Pítiguai'és em 27 de Sétemb-I'ti, dia do",
~larLyh\s SS. Cdsmé,. e Di'.mtfàd a sleSo S:fiildS' foi ~t15ágr:!iló

oTemplo que a seu tempo se edificou ri'essa' illa. I

Esta conclusão combirNl éom o qu~ dii#t1\ és Bisa í'í.a,tCa-:
res, que dãb ií fund ç~o d IguàrJssú a érà. de fMm, é (fOlt illa
Hnoticias que llqÓl, é aUi se colhe~ em todas essé's csorip.!
!ôsantigo' ,. que éO'!Íl i1idisivel trabalhd tenllo o15tidO' parlt.
eonsliltar. Poréni tuBo i'slb não- passa de· pl'obabilidades,
IÚda .são cbnjechmts . em qoonto Pernamhuéo Mo mandáf' 'â.
J.Isboa umpl'oprio, que se interesse pela exactU:Hlo da Ri téi'la.
.......c ... I II ,.L I J ,1.

(1} So\iZa BIs{. GeDeaJogica: Tom.· to Uv.. l (1:1\), 10 pago 7.71
~Jh~-lí~ esta obn no Árchivo d(}.l\lo;;teico, de S. BC1lto el\l O~ill

rarla e SOuza Ázi~ POI'tugueza Tom.· LU Parto 2. Cap. 6 };I;\I'l.
a, e 6 Pál't. .li Cap. 1.0 citados na Intróduecâ'ó {la NobHiaorc11ia, Pel'~
11llln~ucalla. I •

(2) Vid nestlls l\Ielll0i,j'as pag', 42.
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ue n01~sil Palria, c lque COD!5cguindo a permisssão ,de folhearas I

registrosH..da Torre do Tombo, da Secretaria de Ul ~'llmar, e os
das Bebliotecas dos Nobres d'aqueUe,Reiqo, ,nas quaes e.x.i~tem

documen,tos anliquiss.imos, 1~lfnui i,lllport~nt~s, naf;l~ se saberá.
de posJtivo, I)u~ea sah,iremos das probaqiJidades, e d~ in
cer.teza". Si na TO~'r,e d() TQJIlbo se acharam as duas,carlas
de Duarte Coel,bG, que se lêerp. ,naspagi~a íO e seguin les d~las

:Memorias, como, não ,sI} acbarão igualml:}nte las outras partici
pações, que eHe necessariamente havia de fazer, já sOQrea
época da fundação de Iguarassú, já sobre a, d'Orndi!', ~c, &c.?Si
ha ·zelo pela Historia do I Paiü, I map,de-se ii. POlit~gal um
homem, que por ella se interesse, e que de boa vontade preste
este relevante serviçio a sua Palria. Mas voltando ás
conjectura's sobre a chegad;l de, Duarte Coelho : tendo este
Capitão batido os FranQezes, e os Indios ~eus alUados, seguio
sua derrota pafa Portugal, e ahi casan.do com D. Brites de
AlbuquE'rque, Dama do Paço, filha de Lop.o d,e Albuquerque,
e de sua mulher D. Joanna de Bulhão, çOD,ScgNio a p.,f0messa
da Capitania de Pernambuco, ou.a doação yocaL d'ella, e
deixando sua mulher e~ Portugal, volto~ pe~os annos qe
1531, ou 1,532 par!J, Pernambuco, trazendo sob s\las olldeos
muitos dos seus parente,s, e 'crescido numero de gent~ de
guefl'a, no qual se cOIJtavam varios' nobres cavallejros. CoOl

, I
esta força desembarcou em ltaD1aJ'aca, marchou p/!-ra Igull}'~s'

sú, fundou Olinda, &c, &0.
• Esta minha opinião he corro)lorada pelo Forál qa Camara

do Olinda. D'e~seForál cl;>D,sta que Duarte Co~lho tolpáJ.:l'. PÇSSQ

da Capitania de Pernambuco em 9 de Março de 1535,.que be
justamente aepoca em que podiam cá chegar as Cartas Regias
de DQação, escriptas em 1534 ; logo sendo inconteslav.el
( e ninguom ainçia o contradisse) que a Villa de Iguarassú foi
fundada pl'imeil'o do que a de Olinda, e primeirameole
guarnecida, he evidente que para Duarte CoeJho tomar posse
em Olinda no mez de Março de 1535, era mister que tivesse
chegado pelo menos ii. tres, ou quatro annos, tempo iodispeo:
savelmente preciso para fundar duas Villas : e note-s~" que o
mencionado Forál foi eseripto em Olinda a 12 de Março de
1537 ( para ser submi ttido á Approvação Regia) quando já a
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Cllmarll d'Olinda. estava formada, e orgariisada a govemança
do paiz"segundu a Legislação PortugueZil. . Si Duarte Coelho
tivesse chegado á. Pemambuco, não em 1531, úu 1532, mas sim

'em 1535, como se pretende; seria possive~qpe~. curto espaço
de menos de dous annos po'desse fundar duas Vil'las, distantes
cinco legoas uma da outra, e as rortifiÇasse, em um paiz cober
to de inimi'gos, e em constantes guerra? Dqarte Coelho pois
"feio de'Lisboa povpar Pern mbu~o ~uito ~~tes de 1~34, data
das Doações Regias. " I

'" Concluo portanto (inalmente, que aVilla de Igua'ras~ú teve
seu primeiro fundamento em, 1530; e que em 1,534, ou' 15115 o
que Duarte Coelho fez I foi mandar transportiú: da Em:opa sua
Consorte; conclusão esta mui razoavel, tanto mais pOl'que
n~o he pres~mivel, qhe transportasse, antes il'esse tempo,
uma Senhora delicada, acostumada aos mimos da Corte,
para Itamaracá, e 19uarassú, que então só eram, praças
d'armas, onde se devia éstal' em continua alarma, ja paJ;a re
pellir os ataques dos selvagem, que se tornaram inilnigos
dos Portuguezes; pelos maos tratamen"tos que lhes deram
os degredados, remetticlos pela Corte, e já 'Para bater os
Francezes, os quaes para ganhal'em a cQu,fiança dos Indige
nas, e obterem Pão-brasil os tinham sublevado, e se apre
sentavam ii slla frente" co.mo em Portugaljá se sabia.

Não ha comtudo certeza se n'essa epoca 'cOm efiei to veio pa
ra 'PerI)~mbuco D. Brites de Albuquerque, Con'sorte dc, pri'
meiro Donatarj(); sabe-se porém pelo testamento de seu ir
mão, 'Jcronimo de Albuquerque, qlle em Nota insiro, que ellc
&acompanhou; e pela Biographia (1) do 3, Donatario Jorge de
Albuquerque, que' este nasceu em Olind;:t a 23 de Abril de
1539. Ovrimeil'O ( 2) fez importanihs/serviços a Pernambuco,

'( 1) Bibl'oth~ca Lusital1a Tomo 2:' pg. 7lJO.

(2) Testamento de J el'onimo de AUm(juerque, cunhado do 1.' Donatur ia de
, Plwnambuco Dltárte Coelho.

Em nome da SS. Trindade, Padre. Filho, Espirita S" trez pes
~oaVs~ hum só Deos verdadeiro, que adoro, e creio pel"feitamente,
~ U'~eln M, N. Sr.· Amen. E 'te he o testall'1ento qu.e eu Jero

nlmo de Albuquerque fàço com todo o meu Juito e entenwtnento,
~.est~ndo são, e andando em pé para quieta~ãode millha onsicJI
la, hlhos, c bCI"dcil'OS peló Jllodb s gllinte. PrillléÍl:<irnent· eR-



e~.5f1g\).n~o não !i6'!llf~PJJOstpu igualmf}abc gX/J,Qde , serviços
.30\lW hOlHoU sua P~tl'ia;n)\ lJJ41'0pa I p~l'ill.. poif; ~u Ip8fecedpl' de

f ., , «\. ',. ff 1\" ~, ,. • .,.), ! 4.

-co~n.endo minha a~lll'l: '!-~ Sr. pcos !HlC a cri~u, c ~cnli9 CJ)JU scu
prcGioso sangu ,c lhe pc~o e rngo <J.uci1'a havcr misericordia dc
·mim. E llogó á 'Virgem N, .51'.", a todos t;ljl Sª,Ut09, c Santasdt
.Cortxdos Çcos, ~ue ~Dl~.d.o a Illinha a\u,J,a de- meu eOIp.o sab,ir a
queitão apresentât" diante da l\lagcstade Diviha:, e SCl'Cll1 meUS in
teraessritcs, para que me queira -perdoar \IlCUS I>,ooadob. I~laitdo

qt,le, ná dia li meu faUccimentj), m9rr~ndo t:UrHfS~ViIla, e p~çq
ao Sr. Provedor e lfíuaos da Santa 1\hscrieordi~,ql.!e aéÓIl)pallhel!1
meu eorpo, c levem. para ser sepultado na Igxçji: que 'ten:ho 'DO
me~ E~gepho de N. Sr.· da Aj ~l~la, ondc tellbo ~J!il.!I~~ sepultura ~

epor asSim me'acompanharcm lhcs deixo Uc csmoUa õOjOOO rs.,
c.Qã.o. me ~<lQl'1)panhal}dpell\ tal Ca'W lhes nilo dalpo mailô qllf fW
)'s. 1IIa~.do quc Jl~.e digão qu~tl'O.ofl)cios dc nove II ões, ~~Htad,os
no dia, e outro no mez c aMO oflel'tado com a yalfa <le l1él: crusa·
<los de Qf}cI'ta o primeiro; o 2.° com 3JUOO IS; elo a.o e 'finaI çom
2f.OOO,rs. p,el~ 4i~ llW11~:(a; 9' qllacs Qnrc,ioS;.~c,çJ;à.o, 1lP. çlita lUi:
rííi'a Igreja, c l-tie,ils tes',.dm ntcÍl'os pagarlÍõ por 'Isso o 'quc for re
são. No dia.que w. faHeeev gastadio eom pob ·cs 20 Cl'wados pm
llliW1f\ almá, lJ.u~ se fhes ~at;'o de. esmo4.jPt:1a çH'ClpW q\,-c,bcl1J.pa:
l'ceer a mçus testa,menteI1'9s. DeIXo c mallçlo oue se compre hUlIl
alarÁi'ladal'io de pl'nta pá'ra •a mÜlha Ign';la 'de N. S'l.Q tl~' AjudaI
'CJtt A4!/~e3QAo.~1·, :p~i~o ao~ p"dl'eSl4a C,o'Il1'l~j<J. .d~~ta v,m,
quarenta crusaaos. 'lanclo quç se decm de esmola a p'cssôl!S po·
lHes, e ell rel'gciÍl11allas fÓ!OOO·l'~. ' 'i\fando que sé dê a ~én'frariado
,~ilntis il'H~ &qp,ré\~neplq yjnL q'USíldl(>S,. ~ ass:irn JIlM 1#000 JS. pi"
los l\na~sgue J1),e ~~';'Ol qu~ I!W ;r;treçe que lhe 11,50 p'!guei. Deuo
a todas as butJ:as Confl'arlas da Igreja Matriz desta ViJla a 3jOOO rs.
Gaela hUl1ll!, ti.u'l\TI,dp aGo~fnH'·id de -"Sr.Q da CQn.ç!-tlÇã'9, da.dita,l
gl'eja q'!.~ a ÇS~l.1- qei~Q,(3,qOO,o, I's,. D.ei~p a mel,.l ]j'jJho Fplipc ~c N
lmquel'que 12JOOO I'S. que se deyião a sua l\Iiii Apolol'lia pcqllCJJ3.
·Dci.xo a minha.Eilh fi. Súuôa, pOI' quo Ibe não dei dote 100jooo n.

l;l.~ gl1ae~ IljI,c;', l;!,n.ll!Õ qe InjJ;lha t~rlla, se UIC nnp d,i~çp'ntal:â9 1)11 te{·
rá, aigo na doaçao da tel'l'a de Capibaribc, SOlllcnte se se acharQUr
por Direito ella; e os mais lIleuS fi.lbos llaturaes IcgüiUlados podllm
~ntrlll1' lia dofl~ão, que lhe el,\ JIz dq p;..ev- :El1gen,h'll" ÇUl tal oo5Q, $t
I,hc desçontar~o de sei! q\t1nJ:rao.. Quero gu todas as I\lissas, e.rtS'
Jlonsos que se fisel'cm na minha Capella c 19réj~ fi 1'. SI'. da
A,jl ~~ s.t'jão,pOl' ml~~ al.m~! <l lie lUeus Uai;;" li: Avós.. DÍJ!O .cde
c1al'o <J;l1e eu t~nbo feIto ~.lUl1 1f\0J'9.ado, !ll? qual esta declar~4o,
que se dlgamlssapol' llilJlhaalrna quolH1iana: e pOT' quanto. tO
den.ois hoJ.l\'c muitos filhos, e o morgado tem muitas obrigaçOtS,
quero, e mando qllC,S . nog, qigq.q m.q..i~ q.,lU~ ~rt;S 1.nis.&~~ e.m. c"de sr
mana na sexta feira âs Cbagas, no sabado a N. 81'." e ao dOllungo
a, G'!'4ill a1ii ..D 1il1'Q <lHe;: 06 AAi\96 '4J1. P 'é\Sllaqu te,g):lo, aplic.:1C105
e dados ao morgadq, bf.tJ.l ~lWn\ ª 1;j)~~'ª do Ser i nhaem que hOIbU'
va d,e lJ}en lJ);l ,ü~h@. ~ ~r. J:Ol'g;q, de A4bygl\ rq1,l.c q a ~~l'1;1lrqt!-e . r
qei ·a.aJ tu,lilp is.to t11'g e çl.t. Jnlf/TlP)l9 d,q m~!'i~í\.do.~ .1>(;:111 a,,'i$lm
~odp. ~I' í1I ql!~ Ij:\ ~lei:x'\..va CI1! Capq~a iQc, *ílllçlO.l\OIWW.~s qua
troc ,J;l11;r'}.& l.l!'açl!;s !'lI." l{1!f'lQl;i\: ~wJp, o' l"Qai <t<\l-G a~~iIJ" d,çs\l\cmbr~
~Ci!r4 PQ;V l'~~pe~rto dç lI}<flUs JHhofl ,qy.q' 4.1l]j) .is qç. te),' f(1ifO esll
JllPrg~do llom c. "1.I'J.ndo (11l~ QI'''' CllIllllJILo meu JijIJJo João de lI-lbu-
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gr3'l'e censura, si não fizesse honrosa menção d'estes dous dis
tinctos Varões, principalmente do seguntlo, que nasceu em

quer'lue o mais velbo nião for de idade de 22 annos perfeitos se
lhe nao entregue o morgadó; e o terá, e o administl'arú o Sr. lneu
Sobrinho Jorge de ,AlbuqueTque, estando nesta Capitanta1 porque
não estando o terá e admillistrará meu GenTo Felipe Cavalcanti, c
por sua morte ou ausencia Alvaro Fragozo, e pOT sua morto ou au
sencia D. Felipe de Moura, e por sua morte ou ausencia Jorge·
Teixeira, e por sua ausencia ou morte meu filho l\lanoel de Albu
querque; e em caso que haja falta de todos estes quero, e hei por
bem que tenha a administraçaõ e tutoria, e curadoria de mCUli
filhos huma pessoa }:lobre desta VilIa, digo terra: para o que peço
por merce aos Snrs. Officiaes da eamara, que no tal tempo forem,
g,ue te}:ldo respeito aps muitos serviços que eu tenho feit() a esta
Gàpitania, e aos muitos traba1bos que neIIa tenho passado pela
sustentar, e ao muito alDor que lhes sempre tive a todos, elejf.io
a tal pessoa para ter a dita administraçaõ, comtanto que o tal elei
to não seja por nenhuã via D. Christov"" e Méllo, ou cousa sua,
e isto por justos respeitos que a isso me movem: pOl' que a tuto
ria, e curadol'Ía dos ditos meus filhos assim o morgado, COhlO de
todos os mais, quero e hei por bem que andem nas pessôas a cima
declaradas, pela ordem e maneira que a cima digo, porque esta
quero q\le se tenha sem nunca se pode;r ser o dito D. ChrJstovaõ
nemparehte seu; e assim o requeiro ás Justiças de S.lI1agestllde o
cumprâo, e fação guardar, pOJ'que est~ he minha'yóniade. Hei
por bem e mando que o dito meu filho João de Albuquerque, ou
qualquer dos outros seus irmãos, que lhe suceder no dito morga
do, que não se case athe o dito tempo de 22 annos, sem licença, e
parecer da maior parte dos ditos meus Testamenteiros, e e~ ca
so em que sem seu parecer se case no Brasil, sendo notoriamente
emdiminuição da sua pessOa, e honra, quero que pelo mesmo caso
perca o morgado, e o erde, e se passe logoo h'mão mais velho
qu~ vivo fôr. A mesma'pena ter<i o que ahi M'dar o dito morgado.
DeiXO por meus Test;,nuenteiros pal'a em todo' cump-r,i,rem este
lJIeu Te.stamento aos ditüs Sms,. ~orge de Albuquerque, F~li~eCa
val~antl, Alvaro Fragoso, D. Fehpe de Moura, Jorge TelxeÚ'a, e
~Io.noel de Albuquerque, os quaes todos juntos, e cada hum ;persi
ln solidmn, cumprirão este meu testamento, aos quaes eu p o e
enc?mmendo mu,ito o fação assim tendo lembrauça da grande
olmgaçaõ que tem a quem eu sou, e pelo grande amor que s~m
Jlre lhes tive o cumprão, e guarde11l, como se' nelle cOlltenl.
?ue~o e hei por bem 9ue todos os annos seja visitada estfl minha,
gl'cJ'a e <-apela pelo Vigar~o da Vara Eclesiastica desta CapJtania"

oqual poderá tomar contas do succssor do dito morgado para se
saber se cumpl'e com as obrigações da dita Capela, e para isso héi
P?r bem que o dito morgado llie dê 2J'000 rs. por cada uma visita
çao. Declaro que eu tenho varios escravos do gentio desta terra,
ealguns POl' ora estou cm duvida se tel1bo mal resgatados; e por
que ath~ o presentc não tenho feito dlligencill sobre a certeza des
te negocIo; quero e mando que não o fazendo cu em minha "ida
que os ditos meus Testamentljiros o fação, e saibão muito inteira
mente, c achando algum que sp.ja mal l'f'sgat~do o ten1}ão e, trac
lcol como forro, Ihc declarem 'lue o hc paril. de 'j l\lzel' 0'111(1



MEMORIAS HISTORICAS.

Pernambuco, Antês porém de dar uma breve noticia da sua
historia; seja-me permittido corrigir udla inexactidão do

lhe aprove!.:, como sc costuma. E se algum flJl: 1)1"0r to o prati
quem com os Padres, para se saber a ordem que nisto se hade ter.
Digo, que eu tenho hUlU livro, em o qual tenho e critas todas as
obl'igações particulal'es-, as im de serviço de cl'iãdos, como de on
tras cousas a que tenho olJJ'iga,Çáõ de satisfazer. Mando e r9go
aos ditos meus testamenteirQs, que todo o (~oIÜeudo no dito lirro
que por m.im estivei' assinado dó me;u sinal, posto que não seja
letra mi,nha, o cumjll'ão inteiramente, assim como se o declarara
neste meu Testamento, e dI': cada eOllsa fisera e~pl'essa mençiio, e
lhe dem inteira fé e cr dito, Declaro que sendo caso que por faIU
de )nemo;ria minha ou inadvertencia ou por outro respeito me es
quece.r declarar alguma obrigaçaõ ~nl. que eu esteja a aigwnas
pessôas"assim. criados como devedores, ou .qual quer outras pes
soas, mhJ,1do que justÚicando cada hUlll bastalltemente porque se
conclua eu lhe dever, <J.ne os ditos meus 'Testamenteiros desencar
reguem núnha alma coi .0 intenderem que he Inais se1'viço deDcos
Nosso Snr. e proveito de minha conslencia, pbr(ple delles o con
fio. Declal'o eu Jerollimo de .i\.lbuquerque, que se minhas /ilhas
legjtimâs erdal'eln tão pouco de mim, ou tiverem tão pouco ~e
1\e11 por outta vla por doações ou dadivas que alguem Ihcs haJa
feitQ, que sua fazenclíl. não chegue a 5,000 crusados, em tal caso se
casal'em obrigo ao morgado a lhes prefaser de sua fasenda, o que
falta para a quantia de 5,000 cruzados dentro no al1J10 que casa'
rem. E frcando solteiras ou entrando freiras, e pelo mesmo llI~do
tendo iam pouco de seu, que não tenhão 2,500 cruzados; obrigO
outro si ó dito morgado a lhe supri.l', e pI'eíaser esta quan.tia, -~e
pois de seemp1lssar dom01'gado cm dous annos pl.'uncil.'os segulIl
tes.l\'Íahdo qur: se dê a todos os meus filhos natu)'aes solteiros 500/
n. qüe entre si reparul.'?o irmãmente, Decla.ro que huã mamaluca,
ou mclla por nome FeUpa, Jilha de Imã minha escl.'ava por n?me
M~rla, a qual mamaluca eu mal informado alguã hora cuidei ~e!
minha filha, e como tal lhe fiz cousás de fillla, e lhe houve leglli
Ihaçaõ de ELRei nosso SI', COhltudo depoiS informado na ver~adc
soube de c~r~o não era, e assim o declaro em minha consíancla. E
dàdo que o ~ol'a, o que .llão he, eu a deserdo totalmente por de
sordens S)1as notarias. Declaro, .que se algu)na pessôa dieer q~e

eh lhe devo alguma cousa, POS~Qqtle 11ao tenha assinado, seJa
crido pai' seUjurmnento athe quantia de 4#0001'5. Item decla
ro e afir'mo que meus desejos era contenta!', e satispfa1.er a todos ~s
111e1ls Ii1hos e Erdeiros assim naturaes como le~itimos: mas os m~'
tos filhos legítim.os que tenho de minl1a-muJner e 1116 nascel:ao,
me obrigão em conslellcia, e a n,l.sâo assim o pede, ordenar IstO
pelo modo presente, t pois aI não posso l)J:imelramente man
do, e encomendo a meJ.!. filho morgado, que parnculal'mente ~a'
vo!:eça e ajude aseus Irmãos ligitimos c em especial a su~s 11'
maas lembrando-se que pelo avelltajar a eUe, defraudcI aOS
outros de suas legitil.llas, pretendendo deixaI' a clle por eS
teio e .memoria de sua geração. Pelo que a virtude, on.ra,
e contel;'tamento que a minha alma tera j q <;levem. ob,l'Ig~~

jJ. ~udo ISto, e fazer tudo o que os omens de sua quahda c
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anlhor da Corografta Bra:;ilica, que' na sua Nota da pg. t 53,
nega que Duarte Coelho rhilitul'a na India, fundando-sé em

• • c

devem, e $06m fazer. No 2.° lugur lhe en<}omendo todos oS
seus irmãos, e' il'lnáés natui'aes e para isto lhe baste en énder,
es.tbcl' que 5"ao meus filhosre assim que lhe for possivelos favo
reça e ajude: aQs quaes eu pe.&;o a todos em, geral, e a cada hwn
em particulai' e J.hes rogo emarido se amem; e fação"pelas cou
sas huns dos o tros tendo memoria de mim) e €I tronco donde
procedem. Item e dçc1aro que meu filho o morgado não' entrará
apartilhas cóm seus il'lnãos, e somente saturá com o morgado ín
solldmn" Peço muito por I11e'rce' ao Sr. J01'ge de Albuquerque
meu sobrinho que pelo lUuor que eU1 milll sempre achou, pelo
eucriar comQ a filho, c o ter sempre uesse logal' como elle·bem
sabe, lembrando-1f.e tambem que deixei a minha patrip. por vir
acompanh~'a 8nr." minha irmã súa mã:i; que elle assim pOl: istó,
como pela muita l'asilo que teIll com todos os meus, Jilhos legiti
mose naturaes; os favo;re~ftem tudo aquillo que pud«r, e for possi
vel, ,COl110 eu fiser'a, pé1.os seus se mos elIc deixara encomendados,
pois elle sabc muito bem que o estlU' esta' sua\Capi~1.lliano estado
em que ~stá, dCJ~ois de J;leos fui eu. QUlUltO a hq~ .TeromIDa Ma:
maluca, quc se. criou ém min11a casa, e foi tida por .iillia mi)ilia
do qual Deos ,sabç a verdade em c'asl;) que o seja eú a dese1'do to
tahnente, po,r .desor~~ns Sl~~S no~orias. IteU1j digó, e decliq:o, que
eu devo algull}aS diVIdas a pessoas, as quaes d.e ptezente no.O 'Pu
de]lagar; e porque eu deixo hmn livro, comq a trá dig~, no qual
6cao posta~ todas ou a maior patte das que devo torno .a enco
mendar, c pedir muito ·aos lUeus Testl/-ll1eJ;úe.u-os que as pll-guem
com a maior brevidade que fôr possivél, se el\. antes de Ín.inha
morte as não nagal', pril-'l.cip'ahn~nte Q dizímo que ,devo a Diogo
Rodrigues de Elvás; e peco ci'ogo a todos os çlevcd01:es a quem
eu devo, que me peJ;doel1'l o não lliés poder P1\géÍr, porque não
foi mais em minl1a mão. Décla,l;o çiue eu fiz hum Te~tamentojun
tamente com D. Felipa. de ]1;e110 ni.inpa mulher, edigo que quanto
oque toca a mim, o dito l'esian1ento eu o revogo e não q\:le,ro que
e~nada valha ne\ll;todos os mais que ate o p ...e5ente ,teWlo féito.
Só ,este quero <;lue valha, e tenha força, e,vigor, e quanto ao tocan
te a dita D. F~lipa as Justi~as pr0)f jã::> nisso como Ih s ,plU'eçer
que he direito. Declaro que Dlf,arle COClJlO (a) o velho queDeos tentia
em glol'Ía, me deu huã le~oa ~e tel'p\ em Capibar.ibe 'pal'a mim
epera todos 0$ meus filhos naturae$; a q\l.al telT~ eu tenho, ditQ e
assentaQ.o com alguns dos meus filhos e gemos, que lhes darei
ametade della, da que fica da banda do ma,r: e querel1do eIlcs
estar pOl' esta dema1'caçjíq; e, que se faça da 50b1' dita maneira
pelos ver quietos, lhçs dou alcm da di ta metade 15ô braças de teÍ'
r~ de largo da outra minha atnetade e todo o compl'iú1ento que
hy;r a dita terra; as quaes 150 braçàs, que lhc,'> assim dOll, toma
rao logo pegado com a sua metadé, e elles' lhes darão quita~ão
de ~COIUO estiio contentes de estar por C'sta repartição, e mediçao;
enao lh.es dando dita quitaçã'o, Ib s não dou as ditas 150 bJ:aças.
Eporque aqui hei o lIl(luTestamenteil'opor acabado. 6 mando que
se CUlllpra inteiramcnte como se nalle contem, pOHlue sta 11e

(~) Si Dual'te Coelho tivcra o.sobnnwmc de Pereira dei:naria seu
tunhado de o mc7tcionar, cm. um papcllJubtico, cama he um Teslamenlo P
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que o DU\lJ;~e Çoelhg, que fiZera proezas n'aquell~ Pl!rte
<l'Asia JU.1Q tive~a o s.~bIle-JlQmEl, ~e Preif\l" e qu~ além d'is-
~o morrera em 1527. .

Si o au~hor qa C07opraji,a éOJ;1.&ultãsse ,~ocum.entos au
tenticos, e não se guiasse poralguns dos Histodadores, que,
º~o sei pOfQ.\le r~Zãotder~m o appellido de PereiJ:a' (~) a
Duarte Coelbl;>, não avançaria uma propossiçãD, que o pro
prio Rei D. Joãó'3.o Besmente" como se vê n'estas Memoria!
.a pago 42, Duarte Coelho, filha dI} Gonç,alo Pires, Sr..de Fil·

'11 lTl;inha ultima yontade, digo, e derrad ira voutade: Toguei a
BE;lxiol' da RO:1Ja, lnorador nesta ViUaj que este flsesse, e comigo
assignasse, e elle o fez a meu J.:ogo em Olinda aos 13 dia!j do mez
4e novell1bro-~o anuo <\9 Nascimento de N. S}·. J.!;;. ,de 1584 a·
ho~ Jeronimo de Alhu~u~rque.Bebior da Roza.

Este testamento foi. ;;tpl'ovado por Antonio Lopes, Tab'eliâo
Publico do JQ.dicial e Notas da Villil de Olind,a, e seus Termos aos
'13 dias do mes de 'Noy,embl'o de '1584 anos, sendo Capitão e Go
vernador d'esta Capitania o 8nT. Jorge d.e Albuquerque, seu 3,'
Donatatio, e estando o Testador doente de oama em pousadas Sua$
na rmr de Todos 'os Santos. Forão pl'ezentes e, assÍlla'rão vor ,Tes·
tel!lunhas o Lic.er!ceado Henrique Nunes, Bras Fernandes, Manoçl
de Pa,iva Cabral, Ituiz Antonio, Dual'te Jacome, Jeronil1lO Dias,
João Moutinho todos morad,ores, e estantes n'esta ViUa.

Como o Testador afllrma no prÁncipio do seo Testall1el')t~ que
.() f~, estand,o em pé de ~aude eo Tabelião aprovou o :Testamerito
em 13 de Novembro de 1584 anos declarando que o Testador es
tava enfermo ~e cam;l,_ segue-se que o Testador principiando a
fazer o s'eo Tes~euto com saude perfeita deo fi.m ao mesmo te5
ti}.mento de'pois de eSW-l" já eufei'mO de cam~, e foi concluido q
Testamento no mesmo dia mez e ano ~m que foi' apl"ovado como
se. v~ ~9 meS1)lO Testamento, e da sua aprovação.

'l:e'nho ta1J!bem por limito certo que este he o mesmo Testa
plel1to com que falleceu o Testador.TerOnil,110 de Albut:ll1erql1e por
~e este Testame;nto foi e};trahidq pOl' treslado do Cartol'io do Es
~1"ivam dos Orfão!! d'esta Olinda Frandsco Alves Vieg!ls aos 28 de
Maio do anuo de 1604 a requerimeuto de D. Cosma de Albuquer·
-que, e su~ irman D. lzabel" filhlj.s aDlbas do Tés4J,dor, e foi de~pa'
cl).ada a, petição por um Ministro que se assignÍtva :M;i.randa: tudo
.cqnsta, do referido' treslado, e petição a elle jWlta; papeis estesqu~
~p. conservam e gu~darI!- no CaTtorio de S. lIento d'esta Olinda n,
'14~ ~ave~a, V. ~asso D. da, donde eu til'ei fielmeJlte e~ta copia, e a
que ~l~ r J>0~to elt). 17 qe Julho,4e 1756. '

N,Qbiliarc1). Petn. Tom. 1.' .•

(ii) Fr. R.afael de Jesus no Castl'íoto" Lusitano LivllO 1 cbam01Jo/l
Dllal te .Coelho' d.e Albuquerque; teve alguma razão, por~e
es.te ultimo .appelUdo he o da familia da nUllber do Donatat!o.
~oeha Pita, na Amel'ica POl'tugúeza, c Barbosa Maohado na Blbho
theca Lusitana, chamaram-lhe Dnal'tl" Coelho Pf!ni'/'tt: n..o sei rlll
que se fuudaratn.
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gueíras, nunca teve o appeUid0 de"PerejJ'a~.como se fêda
Cacta 'de doaçlIo inscrta D'estas Uemorias, .e como tt.a_mbe~

se vê do te~talJHmto de JeJlI!.lDirao (le..AlbuquefllllEt, lt ~Qmo,~m
fim melhorcoDvence ascart~quedel'igi'a ao:R.«:)Í, n.a.!i quae§ ~
assi~nava sómcnte::-Dúarto fif.uelll{JJ ;':.a.h"e. E;8W m~ll\i~s.i.,.

mo, que fez plloezas na Judia, e lfUe não:moneu na ilhsl.«;l,e Soa..
matrá, oomo quer o authol' da eoragTralki ;.mas, si~·q~e teIH10'
asslsliido a t0mada de ~[alapa,wo1tou paril J?tl~ugal, e ~l'~i};JllJl,dQ

coma sua Esquadr~ aI,>ern~mbuco, fÇ)i o pri'meirl)quf,ül~m~r-,

éou exaGtam~nte a Dat. d/esta l'rQV'incia, e obmÚ1"a-saqJiQ%re~

feridas n'este Oap. como melhor se pôde ver, lend«:H~ ~,p"fi..
meiroTomo da Asia Portugueza, e" o 1ftda H~stol'ia ~Me~""

logica. í J rI

Agora que está. corrigida à inexactid~ da Cwografin
B1IMiliea, vou dalI uma breve nQticia 'lIb. Biogl'8!fia de J'e,roni...
mo de Albuquerque, e do seu sobrinh() o :t.O Donatario Jorg~

de Albuquerque Ce.el h o.
Jeronime de Albuquerque, cunhado do fll1ímeÍ'Fo Doml~

tario, veio para Pernambuco acompanhando sua irmão D.
Brites do Albuquerque; e seBdo Varão de muito valo, tor
nOU-se Ioga um dos Capitães notaveis< da nova c()nquista.
Diz a chroni.ea que este Oapitão em um <los prjmeiras eho..,.
qucs que. tivera com as Indios perdera um otho (oI!) por" uma
frechada, e que ficára pri"si0Ileiro, chegando ii termos de
perder a vida, porque os Selvagens costumavam, como re:.,.
furi no Capitulo precedente, matar e comer com grande ce...
remonial os seus prisioneiras de guerra. :MM" Jeropimo teve
11 fortuna de que d'elle se agradasse uma filba do Cacique,
ou velho Director dos Indios, e que esta India~ l!paix,ouada
pelo Íoven prisioneiro, se abraçasse com seu pai, (que se cha
mava_ A'rco-V'erde-) e lhe representasse que si matas
sem o - caraíba - (braneo em Hngoa indegena ) €fue estava
prisioneiro, ella morreria iguaimente, porque o l)IDaVa muito,
eoqneria para marido.

Movido o velho D~{l'ector dos 1ndios, pelas supplica d~

d' C") PeJo defeito que lhe ficou d'csta ferida, foi dcnbrninado
ah. JlQl' diante o Torto.
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filha, concedeu com a vida 31iberuade li ·Jeronimo de Albu
tiuerque, e alem d'isso allíou"Se com os conquistadores, e
lhes servio de grande ajuda, e favor. Feità a paz, batisOll
!le a filha do_velho Árco Verde, dando·se-lhe o nome de
D. Maria do Espirito Santo, cujo appellído Jeronimo de Albu
querque éscolheu para memori'a da alegria do d~a de Pente.
costes, no qual asua Jibertadora recebeu a graça do Batismo.
Viveram sempre Jeronimo de Albuquerque, e a sua libe~ta

dora com amor .tão respeitoso, que para casados só lhes
faltou o receàerem-se, segundo o R1ito da Igreja. D'esta
união nasceram oito filhos, aos quaes amou Jeronimo de
Albuqu~rque, como afilhos de u~ mãi a quem devia a vida,
e os estimou e honrou como a' filhos de uma Princeza da sua
terra, . e que lhe faaili tára' a felicidade. da conquista. Porém
não foi bastante rlsta união, para qU6 Jeronimo de Albuquer·
que deixasse de ter mais cinco filhos de. outr.as mulh~es,

assim brancas, como Indias, a todos. os quaes (que preflz,,·
F-8.m o numero, de onze) pe,r!Hhou legalmente, antes de casar
com D. 1?elippa de 1\1eUo. I I

Entre os;filhos que Jeronimo.de Albuquorque teve de,D.
Maria do Espirito Santo Anca-Verde, se conta D. Catbarin~

de Albuquerque, que casou COm Filippe Calv.aeanti.J Fidalgo
de Florença, e dos rn~is esclarecido,s d aquella 'Monarchia,
como se acha provado authenticamente na Nobiliarcltia Per
nambucana Tomo L D'est,e casal descendem, os Srs. Cavai:
cantis de Pernambuoo, e não da fil.ha de D' l Fel~'PIla de Mello,
como na primeira edi<}ão d'este 'Eoi)no referi n,o liv. 1 a.pag.
87, seguinde a Rocha Pita. , Ia:;; tornandp á JeroniíTIo de
Albuquerque. ) .

Senuo presente afRainha n. €athariná (que pela menori
dade de seu I eto El-Rei D. Sebastião govenrava o Rein6 de
Portugal) ,a vida me.nos Religiosa qu,e passava Jeronimo de AL
buquerque; por a.IglJ1mas,yeze~lhe manàou estranh1\l' o máo
exemplo que dava em uma nova conqursta, e vendQ'que não
produziam etreito as suas admoestações, aproveitou a occasião
em quel) Christovam de Mello foi obrigadQ a embarcar para
Perua,mbuco com sl,lafamilia,.~ ,rnflndou insinuar ao mesmo Ja
ronimo, que seria muito uo seu Real agrado, que elIe casasse
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c()m uma das filhas.que trasia D.' Christovam de Mello; insi.
nuação á qual obedeceu promptamente Jer~nimo de Albu
querque, casando aom D. Filippa de Mello, filha de dito D.
Christovam, e'de quem, não oJ)sta,nte já ser velho, teve onze

, filhos, vindo a ter entre legitimo.s, c legitimados 24 filhos. Da
epoca da inOlte de Jeroninío de Albuquerque não ha cellteza.

Agora passarei al.dar.mma breve noticia do 3.° Donata
rio de Perh'ambueo, sobrinho d'e&te Ieronimo de Albu
querque.
- I Jorge d~Albuquerq ue, Coelho nasceu em a Cidade de o
linda a 23 de Abril de, 1539: foram &eus progenitores o pri:
rneiro Donatarío de Pernambuco Duarte Coelho, e D. Brite
de Albuquerque, filha li D. Lopo de Albuquerqúe, d). Joan
na Bulhão e da Cunha. ' Desde os primeiros annos exercitou
os seus marciaes' espir,itos em eniço d~ Pernambuco, sua
Palria I con~umindo sua fazenda, e derramando o proprio
sangUe em va6as ,expediçõ's q,ue diriglO, ja éontl<à os In
dias/ e ja contra os'VI'aneezes; que sé fhes (miram; obtendo
Conlra todos asso gÜatadas victoria. Igual, 00 maior valen
lia oslen(ou em Atricà, pois 'que sendo nemeàdo por EI-Rei
D. Sebastiao, Enfermeiro-lllór do Exeréf 0, com o qual este 1\10
narcha passou no ànoó de'i578 àó campo de Alc:otc r; depois
de te,r recebido ~eÚ~ penetrantes f<n'il1as!la parles mais nob'res
do corpo, enconLroú com EI-Rei, guando o EX:er~jto Portu.....
guez eslava qeasi de&baratado; (e pedindo-lhe o Monarcha o
seu cavallo promptamente lh'o deo, para 'n'ene solvar a vida
de tão fatal calamidade. Entretanto atrôpellado Jorge doe
Albuquerque pela cavallaria inimiga, foi prisiolíeir(i), e con
dUzido quasi agonisante em um carro de campo ate a Cidade
de Féz) onde pal'a seI' curado dus ferià-aS, fei preciso tirarem
se-lhe vinle óssos, em repetidas e dolorosas opera~ões,

que se lhe fizeram no largo espaço de sette mezes" que durou
oc!lrati:v.o, toler,anda co~ heroica paciencia novriveis dores"
vindo ainda depms d'is.bO' -a andar quatro- mezes sobre duas
moletas,' e Da fin'J d'eHes deixar uma em 23 de Abril de 1582
pendente do altar de Nossa Senhora daLuz, para memoria do·
beneficio que da sua Maternal Clemencia recebôra. Casou,
duas vezes; a prfmeira em '18 de Dezembro- de f58a: com D'~
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Maria dé lUM~zas, sua' .segunda Prifua Ilfilhà de D. Ped'ro da
'Cuhha, e U. Aílfili. de l\lef1ezes: (.l'esta SUá primeil'3 mUlhbt
teve umá l1úica filha; e nCándd viúvo', a. 12 de faio de 1583
pàssoú a segundas vodas:a 25 'de Novembro d~ 1587 com D.
Anná de MenéZ'es, filha fie D. Alvaro Cdutin1Jb, filho de b.,
Ffân~iS'c(J Coot,inh() ~ Opndé Ue 'Redondo', e Vice"Rei da Jndial
-e de Di Brites da Silva.D'este segúndo ,matl;imonio nasceram:
n. 'Brites di! AlDúqi1.erqtJe; DUarlê Coelho de Albuquerque,
Marques de Basto, Conde e Senhor de Albuquerque, Genlil
Honteríl'dá llamara de Fillppe ív, e do seu Conselho, e 4. o Do
natai'io de PernamJjuco, e Pedro @ AltJnquerque GQelho.

O Pernambucano Jorge d'Alimquerq'ue Coelho, tanto roi
estremado cavalleiro, como igualmente dado às letras: elle
compôz: a Falta que fez aos Governadores, e defe.nsores do
Reino de Portugal aos 19 de Junho de 1580, e também aos
Procuradores dos Povas que estavam juntos em Setuval, para
nomearem Deputados a,s Cortes da Nação Portuglleza. Com
põz tambem outra Falta no dia em que chegou a nová ao cam
po Portuguez de qu~ o Exercito de El-Rei Filippe de Castella
entrava pelo Reino de Portugal, s'em querer esperar, que S6

julgasse quem era o herdeiro d'este Reino. Começa esta l'al·
la: - Senhores! Ven/w saber se !te verdade, e aéaba - dá pessoa
que nomeardes por Rei, e verdadeü'o successor d'estes Reinos: está
em M. S. Compóz mais: Consel1w, e Parecer que deli a alguns
parentes; e amigos seus, e aos creàdos da sua ~asa: estA
tambem em M·. S.

•
GoPtpõz, finalmente Reconciliação, protestação, s~tpplicaç40

feita á Nosso Sen1l,(n' Jesus Ch1 . lo, e a .Virgem lIfa,1'ia Nossa Se
t~!tora em dia dos tres Reis Magos em 1558 na Sé da Cidade de
Lisboá na Gapella do SS. Sacramento, quando reoebeu oS8.
Viatico: esta igualmente'em fll. s.

Todas estiÍs (Jbr'as com 'as pctiçó-es que fe2! a Fiüppe, o
flruUente, sobré o despacho dos seus sérviçoR, que são moi
éxten a ,se éotlserVám em um volumé' e'm folio na Livrarja(f),

• J 1 .j, I .............

(.) Assim oomo TI'Mta Livraria pall~loulal' crlstetli estêS iJ,hpd~
tàIIH,'S documeutos historicos, cm outras igualmente se eIlCOI1~
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do Exce!Ientlssíma M:arq.uei de Valen~.a é'm POI:lugat~ e@mOo
se lé na Bibliotheca Uusltanâ.

~aarte tOer&ó fúnda OIi*,,1a I alli'a.se.. 110m, á ~kbú' T'aJâ~é I há'fe. os 0-_
beté. i e finalmen~ çon'legà& arrolfar' a terra, e Ie...antar~enhol.

Duarte Coei h6 aO' mesmO' tempo qué fuMava Ig aJ'àssú,.
e guarrrecia ~sta VilIa, de' manelrlÍ (idel nãO' f~se pTeS'a: dos,
Indios inimfgos, ao mesmo pásso que levantava' tí'~l'Iéheitas,
é apresentava-se em 'attitúde hostil, párl1 se' fazer respáilar, el
le como ha1:iiI Geóeral, procurava sobre tudo' li aília-Í1ças dos,
naturaes do mesmo paiz que pretendia tonqufstar. Doelh().
pois por meio de um procedimento' franco, e leál inspiÍ"o\Í.
Confiança áTtibu TaiJ:>are, cújÓ' Chefe.. cOlÍl o quaF ti'nliai cdn
trahido alliança, grand'es !ie'rviços lhe prestod (1) Fo"rtificáda
Iguarassú; e arranja-das as c'busàs am d.e- uma! ~àneir.a fuJn
veniente, deiXOU Coéuio e'sta nova Villà, guarúecma 'pomo<
convinha, e ir 'ftente d,(j seu pequebo Eiei'cito, qiil~ se CQm

punha de Portuguezés, é já dos hldi'Os alliádos~ sahio pela
costa em demanda de sitio, q,l:le reunisse auiíl bmn sUrgidou~

ro outras commodidades indispensaveis em uma Cidadd mlf
ritilíla, e que faltavam em Iglilarassú; e seguindo para esle
fim caminhO do Sul,. mas sempre com mui!a cautéllá, para Ii~

\Irar-Se das emboscadas dos, Cabetés, avistmi em Janeiro, ou.
Fevereiro (2) de 1532 um ilprazivel outeiI:o ptex..imo ao mar
ggPclos ao SUl da Linha, no qual babitavàm alguns Indios, ~
lranspOl'tado pela belleza do sitIo exclam@u: O' tini/til sifiúà

çito para se fundar uma Villa. Aprovaram todos à '1emb,an
ça; mas para Cf.Ue ella não> ficasse .sentá. de ligllflja, acéor....

, ... t

tralll oUtros, que s6 pbd~m seI' éonsuItados, pGP quem fOll :i' Pm;lUf"
gal, com o uuico filll de consultaI' dOGumen.tos.histol'icos: Só d'esm.
SOrte se conseguiráà-noticias exactas, e verdideiras.

° ii) Persuado-me que' este tliefe ou Cacique d6s' ludies toi Ol
pm; eD.Mal·ia do Espirito Santo Aréo-V-ei"(lc, que salV6lU damOl'
te ll' Jel'onimo de AlbuqueI'que, 0unJrad~do. p,imeiro Doualaria.,
~ (2) N~8 me foi possivel d'escobrir com ceI·teza o dia da funda

~ao Q~ Olmda; a época que eu Ibe dou ue a mais aproxiihada, e'
edutlda de certas 11assagens.d'os Authorcs q.ue ncnJio bhsultado ,.

I} que seria enfadonno aqui referiT~ ,
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daram em que ÍJ. Villa que aUi Se fundasse se U1C desse o no.
me de Olinda, formado das primeiras palavras proferidas por
seu Chefe. Fez por tanto o Exercito alto~ e tratou Coelho de
fundar a Villa; e com eíreito tanto trabalbou, que dentro de
um anne, já çlla contava c~ntenas de habitações; algumas
sumptuosas em relação ao tempo, e lugar.

I~@davia Ccelho não ,podia dilatar os seus estabelecimen·
tos: os Cahetés, Tribu J>arb,ara e selvagem, notavel entre lo
pas aS Gutras p~~a sua ferocida, e pelo uso que fazia de canoas,
qlie carregavam até doze pessoas, o incommodava constan.'
temente. Igu,a:r:assú, e Olinda eram quasi todos os dias ata
eadas por esta 1;ribu; e em verdade os novos povoadores ti·
r·iam succumbido infallivelmente, s.i Coelho fosse General me
nos habil, e se igualmente não tivesse sob suas ordens ofliciaes
tã~,habeiscomo eUe. Olinda em ,1535vio-se em grande aperto:
Coelho fai ferJdo; mas a ,consJancia, e valor v~nceram tudo,
e o soocorro dos Tabayrés habilitou os ~o,v 9Povoadores, não
só para sustentarem os ataques, mas até para aLacarem os
inimigos em seu campo, e arredal-os para bem longe, con·
quistando Coelho a palmos o Paiz que lhe tinha sido doado
por legoas. .

Os Taba);rés fóram, coJ}lo já referi, os primeiros que se
ligaram aos fundadores de no sa Patria. Um dos seus Che
fes, chamado l'abyra, era dotado de grandes t~I,entds para a
guerra, e por isso O terror dos Cabctés. Elle mesmo ia es·
piahos,nos seus Arraiae,s, para descl~brir os proj1eetos quo
por. ventura quizessem pôr cm pratica, aproveitando-se da
vantagem de faUar a mesma lingua. Tabyra arma~a embos
cadas, atacava os inimig -pela noite, en.l fim conservava-os
n'um conti.nuo sobresalto. Os Cahetés por tanto, fazendo
um esforço para e ~ivra['em de tal inimigo, reunem todas as
suas forças, marcham sobre elIe,' cercam-no, e atacam. Nes
te combate, uma llexa crava-se no olbo de l'abyra; mas esle

'intrepido, sem alterar-se, arranca com a pupilla'do olho a se
ta que o ferira, e voltando-se para os seus diz-lhes: Tabyra
com um 059 olho vê quctnto he ba,~tante para bate'?' seus inimigos··

te OO\Jol elfeito, apezar do seu flUIU 1'0, baleu-os, c pol-os em
completa debandada.
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o seu imli1etlialo, e digno emulo Hagisa (braço de ferJ'o)
foi um dos l'abayl'és que mais se dislinguio, e Pimgibe (b7"(t
ró de peixe) fez serviços lão importanles, que El-Rei 6 conde
corou com o habilo de Chrislo, e concedeu-lhe uma pensão.
Foi pois com o auxilio destes intrepidos alliados, que. Coelho
fundou Oliuda, e livrou 19uarassú de ser presa dos Caheles.

Fundadas as Yi1la de Iguarassu, c Olinda, denominou
Coelho o raiz que lhe roi doado- Nova Lusitania-, (#) mas
como ° indigollas chamavam :i barra - Pdrú-Nambueo, (que
quer dizer l'edmfumda, mt b~t1'lU:O) em allusão a fenda pela
qual enlram os navios, prevaleceu esle nome indigena, ao
que lhe quiz dar o Donatario; masp01' ElIplwnia esta Provin
cia ficou chamando-se Pernambuco, nome sob o qual hoje se
comprehende a exlincta Capitania de Itamaracã.

A àlliança dos l'abaYl'és, as pl'ovidcncias de Coelho, e so
bretudo o terrivel elfeilo das al'mas de fogo, afugentaram os
Cahetes para tão longe; que os novos povoadores podm'am
cdiHcar engenhos, arrotear a terra, e finalmente re piraI' em
paz por algun annas. Olinda crescia a olhos visto, e Igua
rassú, cercada oe cslaholccimentos ruraes, mui pouco 1110 cc
dia o passo. 'cste e lado c la,'am as cousas, quando os Ca
hetés, cio os pelos f::n'OI'O concedidos aos TabaY7'ds, e eslimu
'lados pelo mao tratamento qu lhes davam, de novo tomam
fil'mas C0'l15f&.8, cC~'cam lyuarllssu'. Esta Yilla etllfío cslava
:tpenas guarncciua por novcnta do noras povoadorcs, lrintll
escravos negros., e alguns Indios alliado ; e os Calletés sitian
tes eram .dozc mil! Iguarassú. nua tinha butrà fOl'lificaçuo
mais, uo quc UIDa trinchcira ue pao a pique, que o cercava, e
da qual. os siliados faziam fogo. Os sitianles construíram,.
Sebem qàe de uma-maneira informe, dous.entrillctIciramen
tos de arvores cortad;s: de no.ito recolhiam-se a clles, para se
defenderem das sorbi(~as j,nc~peradas, e de dia punham-se a
a?l'igo do tiros de e pingarda em rossos profundos, que h:i
viam cavado, c donde sahiam mui las vezes para sllrprender
aPraça. Nest ataqu s, lo-go que viam fazer-se-lhes ponta-

. (-li) Este nome no llrimciros tempos (' ·tendeu-se a touo o Bra-
SIl.

. :1:...
---~~------~-----
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ria deitavam-se flor tena, entretanto que passadas as baJas,
levantavam-se, e avançavam, arremessando dardos á estaca
da, e disparando frechas guarneCidas de algodfío inflamado,
par'/l incendiar as obras, e as casas, que pela maior parte ain-
da eram de madeira, ou taipa. '

Ou este modo de combater fosse natural nos Cahetés, ou
nfío passasse de uma grosseim imitação da destruição que
n'elles faziam as armas de fogo, elles o repetiam constante
mente; e ainda que neml;lUm partido til'avam, com tudo não
cessavam de ameaçar os sitiados, asseverando-lhes que iam
devorai-os. En-tl'etanto os viveres faltavam em Iguarassú; a
mandioca (principal pão dos Pernambucanbs) não podia ser
colhida, porque os Cahetés estavam senhores das roças: dilas
chalupas foram expedidas pal'altamanLCa a procurar viveres;
mas o rio era tão es,treito que os Cabetés, lançando-lhe gran
des arvores, de alguma sorte prol,ibiram a navegação; com
tuuo a nossa gente rompeu estes obstaculos, e pôde fornecer
de viveres seus companheiros. Finalmente depois de um si
tio de trinta. dias, perdendo os Cahetes a esperança de redu
zir Iguarassu pela fome, pe.diram paz, e. se . retiraram. De
pois destas hostilidades a Capitania de Pemambuco, e princi
palmente Olinda, continuou a prosperar até a morte de Coelho,

Tenho chegado jil. a uma época muito posterior acreação
da Capitania de ltamamcá, (parte integrante de Pernambuco)
e ainda não tratei desta pOl'ção do nosso terrÍtorio, que posto
que á mais de um Seculo tenha perdido a sua importancia
politica, todavia em seus principios roi independente de Per
nambuc@ 'Suspenderei por tanto agora a narração dos factos
da Cap,itania de Duarte Coelho, para dai' uma mui breve noti
cia da de Hamaracá, desde a sua fundação até qnandoq foi cn
corpofada a de Perhambuco.

CAPITULO IX.
Pedro Lopes de Souza funda a Capitania de ltamaracá. Notieia da

Villa de Goianna, e d'outras da mesma Capitania.

la5á a 1765.
Ao mesmo passo que Duarte Coelho engrandecia os seus

estabelecimentos, Pedro Lopes de Souza, a q-uem E\-Rei D.
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João 3.° por Cal'ta Regia datada cm Evora a 21 de Janeiro de
1535 doara ai tenta legoas cle costa, a saber cincoenta na Pro
vincia de S. Paulo (quc então se chamava Capitania de S.
Vicente) e trinta cm Pernambuco, des-de o rio S. Cruz até a
Bahia da Tl'aição; fundava na Ilha de Itamaraca a nova Ca
pitania d'esle nome.

A capi tania pois de Itamal'aca, tão nomeada e citada
nos antigos Mappas, quanto hoje pouco conhecida, dilata
va-se na costa por espaço de trinta legoas. Seu primeiro Do
natario , que pouco sobreviveu ti sua fundação, era irmlIo
de Martim A(fonso de Souza, Donatal'io de S. Vicente.

Em todo.s os livros que tenho consultado, o que alguma
cousa diz sobre a fundação'd'esta Capitania he o Chronista
de S. Antonio do Brasil; Clt) eu passo por tanto a copiai-o,
sem que me constitua Gador de suas noticias, e pelo contra
rio de'alguma sorLe mostl'arei que em gmnde parte não he
exacto.

\( Constando a El-Rei (diz o Padre) que Francezes ha\ião
II levantado huma Fortaleza em ItamamclÍ com artilheria, e
II presidio de 100 homens, e que a elia vinhão navios de Fran
II ça a permutar Pao-Brasil com os Indios, assim da Ilha,
II como do Continente circumvizinho; despachou huma
«Esquadra, e por Capitão mór della a Pedro Lopes de Sou
II za, a quem ordenou; qu~ fosse a Itamaraca a' desll.lojar
( os Francezes , e o mesmo fizes e a Estrangeiros de qual
(quer nação, se mais alguns achasse estabelecidos cm :l

II Nova Lusitania, ou comrnel'ciando nos portos della. Mais
I( lhe ordenou, que, depois de demolir as fOl'tificaç.ões dos
(I ditos Francezes, levantas e as necessarias para segurança
II de huma Feitoria, que por el\~ mandou criar na paragem,
( que julgasse mais convéniente, para o e(feito de se e. trair
l! Pâo BI'asil pOl' conia da sua Real Fazenda.

« Chegou Pedro Lopes a ltamaracci a tempo, que sahia
• para l<'rança hum naviú deste Reino, e o CapitlIo delle, em
I[ vendo a Esquadra POl'tugueza, logo se fez na volta do mar
Il com todos os pannos soltos. Vinha na E quadra de Pedro

(~) Jabo:íL. DE'gre . -1 E~tallc. 10 K. 134 pago 91
1:l-l<



100 HIsTORIe'AS

« Lopes hum homem da sua caza, por nome João Gonçalves,
« Soldado valeroso, e de muita experiencia na guerra, o
({ qual era Commandante de huma caravela muito ligeira:
« A este õrdenou o Capitão mór, que desse caça ao navio
« Francez. Seguio-o JClãó Gonçalves, alcanç.ou-o, e fez nel
« le preza, depois de muito valerosa resistencia. O navio
IC era de 6 peças, e rendeu-se com 35 homens.

cc Pouco depois de partir a caravela, avisárão ao Capi·
I( tão mór, que nu Ilha se esperava todas as horas outro na·
({ vio da mesma nação, e elle mandou a Alvaro unes de
fi Andrade, Fidalgo Gallego, e a Sebastião Fernandes de
cc Alvello, Commandantes de duas caravelas, que lhe'sa
C( hissem ao encontro: quanuo se contavão 27 dias Ue assis
« tencia dos Porluguezes na Ilha, entrou pela sua barra
« João Gonçalves com a presa, e na mesma mare chegarão
I( lambem os outros dous Capitães com o navio, que se es
cc perava, ja rendido. São as desgraças tão cobardes, que
« a ninguem acommettem, sem virem acompanhadas de ou
cc tr'as muitas. Isto experimentarão os Francezes da Fortale
C( za; pois alem de perderem os seus navios, sublevarão-se
ti: contra enes os Potiguarés, Indios valerosos, que bavião.
({ conquistado a Ilha de Itamaraca, e o seu contorno em a
CI Terra firme. A causa da revolta foi esta:

CI Afltes de súrgir no Porto de ltamaracá a Esquadra de
« Pedrp Lopes, tinhão os Francezes aprisionado alguns Por
« tuguezes, que conduzirão para a Ilha. Estes acharão meio
« de contrahir amizade com os Indios, e tanto que virão DO

« porto a Esquadra dos seus acionaes, aconselbarão aos
(( Indios, que matassam aos Francezes, e fossem aIliar-sa
(( com o Capitão d'EI-Rei de Portugal. Agradou o conselho
« aos barbaros, e resolvêrão pólo em execução: os Princi
« paes buscarão a Pedro Lopes, e manifestarão-lhe o sellin
« tênto de assassinarem aos Francezes, para assim compt'ova
cc rem a estimação, que l'azião da amizade Portugueza. A
(( gradeceu-Ihes Pedro Lopes a o1ferta; mas rogou-lhes, que
« interinamente se abstivessem da matança; pois era seu in
cc tento não fazer mal aos Francezes, se voluntariamente se
II rendessem. Nesta occasiãO, se alliou com os Potig1tarés,
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« Vendo-se os do Presidio sem o socorro dos viveres, e
« gente, que esperavão no segundo na.vio, e sabendo, que
l( os lndios se havião unido aos E:x:pugnadores da Fortaleza,
«assentár~o, que lhes era impossivel defendéla, e resolvé
U rão entregála: despachárão logo hum Plenipotenciai'io ,
« que fosse capi.tular.com Pedro Lopes, e este sem repug
I( nancia conveio na proposta, a qual era em substancia ,
l( que entregarião o Forte, e tudo, quanto nelle se achasse,
l( concedendo-se a vida aos rendidos. Assignarão-se os ar
I[ tigos, e os sitiados não esperárão, que chegasse o Vence
l( dor, ao qual fôrão buscar desarmados, e no caminho lhe
li: entregárão as chaves. Entrou na Fortaleza o Capitão mór
« enão lhe agradando a sua situação demolio-a, depois de
« evacuada, e de novo mandolJ levantar dous Baluartes;
« hum no lugar da :povoação, e outro onde chamão os Mar
« cos na Terra firme, para resguardo da Feitoria do Rei,
l( que assentou nesta paragem. Guarneceu as Forças novas
([ com a artilheria da Fortaleza demolida, e dos navios apre
l( zados , e o mais cedo, que lhe foi possivel, despachou
«para o Reino alguns navios carregados de Pâo Brasil toma
II do aos Francezes, e tambem de algum beneficiado na no
uva Feitoria Real.

II. Depois de gastar alguns mezes nestas diligencias, dei
l( xando nas Fortalezas a gente necessaria para a.sua d~fen

I( sa, e da Real Feitoria, sahio de Itamaracrí, acomp~nhado

«de Pedro de Goes, e foi reconhecer os portos até o Rio da
I( Prata, onde padeceu naufragio, e com elle o dito PedrO'
li: de Goes, que o acompanhou por estas Costas. D'aUi val
I[ tou para o Reino, e com as boas noticias, que de tudo dé
I( ra a EI-Rei, e com as que o mesmo Senhor houvera de,
I( Christovão Jaques, resolveu a repartilas por pessoas parti
l( cnlares, para as virem povoar. A Pedro Lopes de Souza
( fez mercê de 50 legoas para a fundação de huma Capitania,
( as quaes elle não quiz juntas, mas separadas; c assim 1,0

( mou huma parte aqui em Itamaracá, e a outra em S. Vi
( cente junto á de se\!. irmão :Martim A{fonso de Souza.

« Não achamos o anno certo da funliação desta, mas
I( como não ha duvida, que a Villa de Iglt~tra(!u' foi a primeira
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« Povoaçilo das parte de Pernambuco, e esta teve o seu prilJ
« cipio pelos fins do anno de 1530 por Duarte Coelho Pe
« reira; (1) deste anno por diante devemos assentar tevc
« principio á fundação de ltamaracá. E nem o seu Donata
« rio o podia fazer antes deste anno, porque pelos de 1525
cc (2) ou 26 se achava em S. Vicente com o cuidado de fundar
« a outra de Santo Amaro em concurso cóm a do dito seu ir
c( mão Martim Alfonso de Souza, que por este mesmo tempo
c( lidava tambem com fundação da sua. i\"o anno de 1539
c( partindo da India para o Reino com 4 náos, de que elle era
« Capitão, a sua desappal'eceu na viagem, sem se saber o
« fim, que levou. »

Foi sim Jahoalão o Ilistol'iador antigo, que mais alguma
cousa disse a.respeito de Itamarac;á; mas infelizmente tendo
louvado-se em informações inexactas, attl'ibuio aPedro Lopes
factos alheios, e confundio de tal sorte as noticias, que só por
meio de um estt,ldo mui rellectido, e cotejando-se as passa
gens dos outros escriptores (3) se poderá de,;envolvel' a "cr·
dade do espesso véo em que alies todos, e sohretudo o inter·
vallo de tres Secculos, a tem envolvido.

Pedro Lopeseqt1530 não commandou Esquadra alguma,
nem veio ao Brasil, e muito menos foi encarregado por EI-Rei
de reconhecei' os portos até o rio da Prata. Ue verdade
que Lppes em 1531 viajou para o Brasil, assim como aquelle
Pedro de Goes, de quem falia Jaboatão, mas não em Esquadra
que eommandasse; porém sim na Esquadra cOO1mandada
pelo Capitão l\1õ1' (~) Martim AITonço, ,seu irmão, o qual cra

, (1) Jaboatão tambem dá G sobl'enome de Pereira a Duarte
Coelho, mas nem EI-R~i lhe dá essc appcllido, e nem, Duarte
Coelho usava d'elle, quando Se assignava; segue-se que nunca teve
tal sobrenome; e si o tivesse, deixaria de uzaI' d'elle quanclo es
crevia ao Rei?

(2) Falsidade manifesta! Martim'Alfonso veio pela primeira
vez ao Brasil em o IH'incipio de 1530, e muito depois d'este anno,
começou a fundar S. Vicente. l\fem. para a Hi st. da Cap. de S.
Vicente Liv. 2. d "

(3) PadI'e Vasconcellos Chrom. FI'. Vicente Salvador Santuar10

Mariano Tom. IX Liv. II. Tit. 31. '
(4) N,aquelles tempos Capitão Mór 'en) uma Esquadra equi'

valia a General do Mal'. Ord. AlI. Liv. 1.0 TiL 5..í. Esta Patente
foi creada por D. João 1.0 e Severim. Not. D.2, §14 diz que de
novo a estabeleceu EI-Rei D. FerIlando.
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() incumbido de reconhecer o~ portos do rio da Prata, onde
eom elfeito naufragou uma embarcação em que ia Pedro
Lopes, e o mencionado Coe ; mas nem esse naufragio teve
lugar quando Jaboatão diz, nem esta embarcação era perten
cente a Esquadra que commanda se Pedro Lopes, mas sim
a de seu irmão Martim Affonço, como refere Vasco na sua
Chl'On. Liv. 1.0 n. 63 pago 60.

Da mesma sorte não se póde dizer que Pedro Lopes,
quando em 1531 veio para o Brasil, -sob o commando de seu
irmão Martim A{fonço C") passou por ltamaracá, e praticou
esses factos que refere Jaboatão; por quanto si fossem pra
ticados por Lopes, não era passivei que primeiro ti esse o
Rei em Portugal noticia d'eUes, do que Martim A{fonço no
Brasil, como se conclue da carta Regia e do diario do mesmo
Pedro Lopes, que n'este livro insel'i; e dado mesmo o caso de
que Lopes, sepal'Undo-se da Esquadra de seu irmão, praticasse
esses factos, e d'elles desse conta ao Rei, então não pederia
oMonaroha a Marti m Affonço" que lhe desse novas de seLi
irmão. E além 'd'estas i'azues, que inteiramente coutestam
Jahoatão, accresce que tratando o Rei a Martim Affonço com
tanta amizade, e ,consideração, como da Carta se vê, 112íO

5e havia de esquecer de com memorar com distiucçfio o nome
de Pedro Lopes, i com ell'eito ellc tive se obrado os factos
que refere Jaboatão, principalmente tratando El-Rei pela
primeira vez d'esses factos; e alem d'isto o itado diario d'e::;
ta navegação de Pedro Lopes desmente completamente a
Jaboil,Hío,

Deve- e pois concluir, que todas as acções referidas por
Jaboatã'o foram pratieadas por Duarte Coelho, e que foi clle
quem êxpulsou os Francczes de Ilamaraca. Mas como esta
Capitania tinha sido doada a Pedro Lopes, Jaboatão persua
dio-se que tudo quanto ahi teve lugar foi praticado pelo
Donatario I'especlivo, o que induz a crer que aquelle escrip
lor ignorava inteiramente a TopogTaphia do Paiz) tanto mai '
quando elle, para marcar a época <lt, funda fio de ltnmuril.cú,
~ere a da Villa de Jguul'U 5U', confe~sandoqu 'ta foi pri-

(") lC'ntorias para õl Uist, lia Capilnnia (lc~, Vil'('llll' 1,iY. 2,0
11,11 Ptlg', !-iA. Difll'. U' .Ia", cÍl' PCI', I.op. ia prin 'ij ,-
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meiramente fundada, o que convence que ignorava, quea Lar
ra de Iguarassu' he a de Hamaraca, e que aquella Yilla não
podia ser fundada, sem que e ta barra estivesse desemLu
raçada.

Além de tudo isto, estando evidentemente provado, ate
pelo mesmo Jaboatão, que a Villa de Iguarassu' foi fúndada
antes da de Olinda, senão igualmente evidente que Du
arte Coelho não podia fundar Iguarassu', sem expulsar os
Francezes de Itamaracá, (unica barra que então era conhe
cida) he fóra de duvida, que si Coelho entflo tinha tantos
Soldados que pôde, apesar das Tribus inimigas, deixar a cos
ta para fWldar uma Villa no interior do paiz, jamais conson
tiriaque na unica barra d'essa ViUa do seu dominio se es
tabelecessem e fortificassem cem Francezes, cortando-lhe
a retaguarda, deixando-se assim ficai' collocado entre dois
fogos.

O que por tanto 11e unicamente veridico, 11e que; haven
do Pedro Lopes, depois de ter regressado de S. Vicente pal'lI
a EUl'Opa, obtido a .capitania de ltamaracá em 1535~ fundou
nesse mesmo anoCl a sua Capi tal, com batendo, e destroçando
os Petiguarés, a cuja frente se apresentavam alguns Francc
zes, que para obterem páo-brazil e infestar os nossos portos,
seduziam os Indios, afim de pertubar os estabelecimentos
Portuguezes.

A earta de Doaçflo de Pcdl'O Lopes acha-se registrada no
Archivo da Camara de Goianna no Livro 8. o do Reg. de Palen
tes e Ordens Regias· aO. 81, e no Archivo da Cama.ra de S.
Vicente, Província de S. Paulo, assim como está inseri
da por D. Antonio Caetano de Souza nas provas da Historia
Geneologica da Casa Real Portugueza; eu porém despresando
essas copins, as quaes contém as inexaotidões qlle {lotoi na
1." ediçlIo d'este Tomo, utiliso-me daquella que achei inseri
da pelo Sr. Francisco Adolfo de Varnhagem no folheto que
publicoQ ha pouco tempo em POItugal, com o titulo de Diario
da navegaçflo d, Pem Lopes de Sousa, porque reputo esta como
mais ex.ácta; porquanto o Sr. Varnhagem, com lodo o esoru~

pulo, cuidou em cotejal-a, e limpal-a de todos os vicios, pro
vorcionand.o-lhe os orjginac da Torre do Tombo, que lev' iJ
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sua disposiçiío, os meios necessarios pa.ra a exactidão d'esse
trabalho. Asegujnte copia pois he, de todas quantas se tem
publicado, a mais exacta; he o fiel transumpto do original.

« D. João &c. A quantos esta minha carta virem faço sa
I( ber, que conside.rando eu em quanto serviço de deus e
([ meu, proveito e bem de meus reinos e senhorios, dos na
I( turaes e subditos deUes eser a minha costa e terra do Bra
([ zil mais povoada do que até agora foi; assi m para se nel1a
(l haver de celebraI" o culto e omcios divinos, e se exalçar a
cc nossa santa fé catholica, com trazer e provocar a ella os
C( naturaes da dita terra infieis e idolatras; como pelo muito
I( proveito que se seguirá a meus reinos e senhorios, e aos
« naturaes e subditos delles de se a dita tepra povoar e apro
«( veitar: houve por bem de mandar repartir e ordenar em
«capitanias de certas em certas leguas, para deUas prover
( àquellas pessoas que bem me pareoesse; e pelo qual ha
C( vendo eu respeito á criação que fez Pel'O Lopes de Souza,
« fidalgo de minha casa, e aos serviços que me tem feito,
« e ao diante espero que me faça, e pQr folgar de lhe fuzer
( mercê, de meu proprio-motu, certa sciencia, poder real
C( e absoluto, sem m'o e1le pedir, nem outrem por eBe: hei
( por bem e me praz de lhe fazer mercê, como de feito por
(I esta presente carla faço mercê e irrevogavel doac;ão, entre
(f 'vivos valedora deste dia p;lra todo sempre, de juro e her
« dade, para eUe e todos seus filhos, netos, herdeiros e suç
C( cessares, que apoz deHe vierem, assim descendentes como
( transversaes e col1ateraes, segundoadiante irá declarado, de
I( 80 leguas de terra na dita costa do Brasil, repartidas nesta
(( maneira: 40 leguas que começarão de f2 leguas ao sul da
« ilha da Cananéa, e acabarão na terra de Santa Anna, que
(C está em altura de 28 gráos e um terço; e na dita altura se
« por~ o padrão, e se lançará uma linl1a, que se CO~á a
C( locste: e 10 legtias que começarão do fio de Curparê, e
I( aCilbarão no rio de S. Vicente ~ e no dito rio de Curparê da
« banda do norte se poril padl'ão, e se lançará uma linha
C( pelo rumo de noroeste até altura de 23 graos, e desta dita
(( altura cortará a linha direitamente a lo~ste; e no rio de
C( S. 'i ente da banda do norte será outro padrão, e se laIl-



106 li E M O ~ I A S li 1ST O R I C A S

« çará u ma linha que corle dil'eitamenle a loe. le; c as
tl 30 leguas que fallecem, começarão no rio que ceroa cm
« redondo a ilha de llamaraca, ao qual rio eu ora puz no
« me - Rio da Santa Cruz -, e acabarão na bahia da Trai
« ção, que está em altUl'a de 6 graos: e isto com tal deelá
« ração que a 50 passos da casa da feitoria, que de principio
« fez Christovão Jaques pelo rio dentro ao longo da praia, se
4[ porá um padrão de minhas al'mas; e do dito pàdr~o se
« lançará uma linha, que cortará a loeste pela terra firme a den
« tro, e a dita terl'a da dita linha para o norte será do dito Pero
« L,opes; e do dito padrão pelo rio abaixo, para a barra e mar,
« fieará assim mesmo com elle dito Pera Lopes ametade do
« braço do di to rio da Santa Cruz da banda do norte, e sera sua
« a, dita Ilha de Itamaracá, e toda a mais parte do dito rio da
« Santa Cruz que vai ao norte; e bem assim serão suâs quaes
« quer outras ilhas, que houvel' até 10 leguas ao mar na fl'onta
« ria, e demarcação das ditas 80 legl1as. As quaes 80 leguas
Cl se entenderão, e serão de largo ao longo da costa, e entra
« rãô pelo sertão e terra fil'me a dentro tanto, quanto pode
« rem entrar, e fOI' de minha conquista; da qual terra e
« ilhas pelas sobl'editas demarcaçoens lhe assim faço doaçlIo
« e mercê de juro e hel'dade para todo sempre, como dito e.
« E quero e me praz, que o dito Pera Lopes, e todos seus
« herdeiros e successores que a dita terra herdarem e sue-
« cederem, se possam chamar e chamem capitães e gover
« nadares della,

« Item outro sim lhe faço doação, e mercê de juro e
t( herdade para todo sempre, para elte e seus descendentes e

. « succeSSOTes no modo sobredito da jurisdioção civel e crime
« da dita terra, d~ qual elIe Pera Lopes e seus herdeiros e
t( successores usadlo na forma e maoeil'a seguinte:

« A sabeI': poderá por si e.por seu ouvidor estar aelei
« ção dos Juizes e officiaes, e alimpar e apurar as pautas,
« passar ca.rta de confirmação aos dilos Juizes e oficiaes, os
« quaes se chamarão pclo dito capitão e governador, e elIe
« para ouvidor, que podera conhecer de auçoens novas a
« 10 leguas donde estiver; e de appellações e aggravOS
« eonh cera em loda a dita capitania, e g'overnançaj e os
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« ditos juizes darão appeIlação para o dito seu ouvidor nas
« ql1antias que mandam minhas ordenações, e de que o ditO'
« seu ouvidor julgar, a 'sim por aução nova, como por ap
t peLIação e aggravo: sendo em causas civeis, não ha erá:
II appellação nem aggravo até a quantia de- cem mil reis; e
\( tlahi para cima dara appellacão ir parte que quizer appelIar
I( Eno ca os crimes hei por bem, que o dito capitão e go
( ornadoI', e eu ouvidor tenham jarisdicção c alçada de
I( morte natur'al inclusive em escravo e gentio ; e assim
li: mesmo em piães christrros, homens livres, e em todo-los
«casos; assim para absolver', como para condemnar, sem
l( haver appellação nem aggmvo. E porém nos quatro casos
(I seguintes: heresia (quando o heretico lhe for entregue
I( pelo ecciesiastico ) e traição, e sodomia, e moeda falsa, tera
« alçada em toda a pessoa de qualquer qualidade que seja,.
« para condemna~' os culpado a morte, e dar suas sentenças
(( á execuçfío sem appellação nem aggravo: e porem nos di
« tos quatro casos, para absolver de morte, posto quc ou
II tra pena lhe queir'[ío dar, menos de morte, d' rão appella
(( ção e aggl'avo, e appelIação por partcda justiça. E nas pesso
« as de mór qualidade terão alçada de dez annos de degredo, e
« até ccrn cruzados de pena sem appellação nem aggravo.

« Item outro im me praz que o dito seu ouvidor possa
« conheceI' 'das appelJaçOel15 e aggravos, que a elle houve
(I rem de ir em qualquer vjlla ou Jogar da dita capitailla, em
(( que estiver; posto que seja muito apartado deste lagar
« donde estiver, - com tauto que seja na propria capitania.

« E o dito capitao e governador poderá pôr meirinho..
( d'ante o seu ouvidor, e escl'ivães, e outros quaesquer orn-
o: ciaes necessarios, e costumados nestes reinos, assim na
li: correição da ouvidaria, como em todas as vj}(as e logares
« da dita capitania e governança.

II E serão o dito capitão e governador, e seu successo
« res obrigados, quando a dita terTa for povoada em tanto
l( crescimento que seja necessario outro ouvidor, de o pôr
« onde por mim ou por meus successores ror ordenado.

([ Item outro sim me praz que o dito capitão e governa
l( dor, e todos seu' successores possam por si fazer vi Ilas lo-
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« das e quasquer povoações, que se na dita terra tizerem, e
« lhes a elles parecer que o devem ser, as quaes se chamarão
« villas, e terão termo, Jurisdicção, liperdades, c insignias
« de villas..; segundo o foro e costume de meus reinos, E
« isto porém se entenderà, que poderão fazer todas as villas
([ que quizerem, das povoações que estiverem ao longo da
« costa da dita terra, e dos rios que se navegarem; porque
« por dentro da terra firme pelo sertão não as poderão fazer
« por menos espaço de 6 leguas de uma a outra, para que pos
cc sam ficar ao menos 3 leguas de terra de termo a cada uma
« das ditas villas. IE, ao tempo que assim fizerem as ditas vil
« las a cada uma dellàs, lhe limitarão e assignarão logo ter
cc mo para ellas; e depois não poderão da terra, que assim
cc tiverem dado por termo, fazer outra villa sem minha li
cc cença.

cc Outro sim me praz, que o dito capitão e governador,
« e todos seus sUGcessores, a que esta capitania vier, pos
cc sam novamente crear e prover por suas cartas os tabel
« liães'do pablico ejudicial, que lhe parecer necessarios,
« nas villas e povoações das ditas terras, assim agora, como
([ pelo tempo em diante; e lhe darão suas cartas assignadas
« por elles, e selladas com o seu sello; e lhe tomarllo ju·
« ramento, que sirvam seus oficios bem e verdadeiramente;
« e os ditos tabellilles servirão pelas ditas suas cartas, sem
(C mais tirarem outra de minha chancellaria: e quando os
(C ditos omeios vagarem por morte, ou renunciação, ou por
li erros de - se assim é, - poderão isso mesmo dar, e lhe
iC darão os regimentos por onde hão de servir, conforme
(C aos de minha Chancellaria.

« Hei por bem, que os ditos tabelliães se chamem e pos
~( sa.m chamar pelo dito capitão e governador, e lhe paguem
« suas penções, segundo a rÓl'ma do foral que ora para a
cc dita terra mandei fazer, das quaes penções lhe assim mes
C( mo faço doação e mercê de juro e herdade para sempre.

( Item outro sim lhe faço doação e mercê dejuro e her
« dade para semp.'c das alcaidarias mores de loda's as ditas
« villas e povoações da dita terra, com toâas as rendas, direi
{( tos, foros e tributos, que a ellas pertencerem, segundo é
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(( declarado no foral, as quaes o dilo capilão e governador,
(I e seus sucessores haverão e arrecadarão para si no modo
II e maneira no dilo foral conleudo e segundo a forma delle,
Cl e as pessoas a que as dilas alcaidarias mores forem entre
I: gues da mão do dito capitão e governador, elle lhes tomará.
o: homenagem dellas, segundo a forma de minhas ordens.

« Outro sim me praz, por fazer mercê ao dito Pero Lopes
(I e a todos seus successores, a que esta capitania vier de j,u
II 1'0 C herdade para sempre" que elles lenbêim e hajam t.oda
« as moendas de agua, marinhas de sal, e quaesquer outros
I( engenhos de qualquer qualidade que sejam, que na dita
I( capitania e governança se poderem fazer.

« E hei por bem que pessoa alguma não possa fazer as
II ditas moendas> marinhas, nem engenhos, senão o dito>
« capitão e governador, €lU aquelles a que elIe para isso der
I( licença, de que lhe pagarão aquelle foro ou. tributo, que
II com elle se concertaI'.

(( Item outro sim lhe faço doação e mercê cle 10 Leguas
I( de terra ao longo da costa da dita capitania, e entraram
I: pelo sertão tanto quanto pudérem entrar e forem de minha
o: conquista, a qual terra será sua livre e izenta, sem della
~ pagar direito, foro nem tributo algum, somente o dizimo>
I de deus á ordem do .Mestrado de N. Senhor Jesus Christo,
« e dentro do 2lJ annos do d ia que o dito capitão e governa
I( dor tomar posse da dita terra, podera eseolher e tomar
II as dilas 10 leguas de terra em qualquer parte que mais
II quizer; não as to mando porém juntas, mas repartidas em
II quatro ou cinco partes, = não sendo de uma a outra me
u. nos de duas leguas; as quaes terras o dito capitão e go'
I( vernador, e seus successores poderão arrendar, e aforar
(( emfatiota, ou em pessoas ou como quizer e lhes bem vier, e
l( pelos foros e tri,butos, que quizerem. E as ditas terras
« não sendo aforadas, ou as rendas dellas, quando o forem,
II virão sempre a quem pertencer á dita capitania e gt>ver
(( nança pelo modo nesta doação conteudo, e das novidades
<t qUe deus nas ditas terras der não serão o dito capitão e go
<t vel'Oador, nem as p ssous, que de sua mão as tiverem ou
I( trouxer'em, obrigados a me pagar 1'01'0 nem direito algum;
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« S{irllente o dizimo de deus, á or~em, que geralmente se ha
« de pagar em todas 3S outras terras da dit(capitania, como
« alraixo é declarado.

/( Item o dito capitão e governador, nem os que apoz
« eHe vierem, I'\ão poderão tomar tel'ra alguma de sesmaria
c. adita capitania para i, nem para sua mulher, nem para
« filho herdeiro deHa, antes darão e poderão dar e repartir as

'(I ditas tenas de sesmaria a quaesquer pessoas de qualqner
« qualidade·e condição que ejão, e lhe. bem parecer livre
{( ineute, sem foro, nem direito algum, somente o dizimo de
~( deus, que serão obrigados a pagar iJ. ordem de todo quanto
« nestas ditas terras houver, segundo c declal'ado no foral,
I( e pela mesma maneira as poderã.o dar, e reparlir por seus
{( filhos fora do morgado, e a.ssim por seLlS pal'entes; e po
« rêm aos ditos seus filhos e parentes não podel'ão dai' mais
« de terrá, da que derem ou tivereni dado a qualquer outra
« pessoa estranha; e todas as ditas terras, que assim der de
« sesmaria a umas e a outras, serão conforme a ordenação
« da sesmaria, e com obrigação deHas, as quaes tenas o
.« dito eapitHo e govei'nadol', nem seus uccessores não po
41: derão em tempo algum tomar para si, nem para suas
u mulheres, nem filhos, como dito é, nem pô-las em ou
« trem; para depois virem a elles pOl' modo algum que seja,
({ sómente a5 poderão haver por titulo d compra verdadeira
-« das pessoas que lhas quizerem vender, passados oito an
I( nos deroi das taes terras erem aproveitadas, e em outra. , ~

.« maneIra nao_
l( Item outro im lhe faço uoação e merce de juro e hcr

« dade para sempre da meia dizima tio pescado da dita capi
« tania, que é de vinte peixes um, que tenho ordenado se
I( pague alem da dizima inteira que pertence .a ordem, se
I( gundo no foral é declarado, a qual meia dizima se enten
« derá de pescado, que se ma~ar em toda a dita capitania,
( fóra das '10 leguas do dito capitão e governado\'; por
( quanto as ditas ~O leguas he terra sua livre c izenta, scgUll
«( do atraz é declarado.

« flem outro si m lhe faço doação e !TIm'Ce de juro e het'
«( dat.lc para :empI'C da J'cdizima de loJas as r ndas e direitos
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« que ii dita ordem, e a mim de direito na dita capt:t1l. ia
I pertencerem, convem a saber, que todos os rendimento
Ir que à dita ordem, e a mim couber, assim dos dizimos, CQ

ti mo de quaesquer outras rendas, ou direito de qualque.r
II qualidade que seja, haja o dito capitão e governador, e seus
« successores uma dizima, que é de 10 partes uma,

l( Hem outro sim me praz, que por respeito do cuidado
I( que o dito capitão e governador, e seus successores hão de
II ter de guardar e conservar o brasil, que na dita terra hou
I( ver, de lhe fazer doação e mercê de juro e herdade para
II sempre da vintena parte do que liquidamente re[}~lcr para
I( mim fora de todo os custos, e o brasil que se da dita ca
II pitania trouxer a estes reino, e a conta do talrendimen
l( to se fará na Casa da Mina da cidade de Lisboa, onde o
II dito brasil ha de vir, e na d ita Casa, tanto que o dito bra
I sil for vendido, e arrecadado o dinheiro delle, lhe será
II logo pago e entregue em dinheiro de contado pelo feitor e
I( officiaes della aquillo, que por boa conta na dita vintena
II montar, e isto por quanto todo o brasil, que lia dita terra,
II houver ha de ser sempre meu e de meus successores, s~m ().
II dito capitão, nem outra alguma pessoa poder tratar n~lle,.

I[ nem vende-lo papa tóra, somente poderá o dito capitão,
(I ti assim os moradores da dita capitania aproveitar-se do dita
II brasil na ten'a, no que lhe ahi for necessario, segundo é
II declarado no foral, e tratando nelle, ou vendendo-o para
II fóra, incorl'Ci'ão nas penas conteudas no dito foral,

l( Item outro sj.m me praz, por fazer mercê ao dito ca-pi
II tão e a seus successores de juro e herdade para sempre,
I que todos os escravos que elles resgatarem, e houverem na.
II dita Tena do brasil possam mandar a este reino 24 peças
II cada anno para fazer deHas o que lhe bem vier, os quaes
II escravos virão ao porto da cidade de Li boa, e não a outro
II algum PO'lto, e mandara com elles certidão dos oillciaes da
II dita terra, de cerno são seus, pela qual certidão lhe serão,
II despachado os ditos escravos forro, sem delles pagal~
I( d' ,IrMo algum, nem ~ por cento. E além da!] ditas 2~· pe-
C( ças que assim cada anno pddel'a mandar forros, hei por
iI bem l1né possa trner por marinhn-iros ~ O'l'Umctp.s em ,CIl'5
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(I ',Mios tOUOS OS escravos, que quizer e lhe. for necessul'ios.
« Item outro sim me praz, por fazer mercê ao dito capi

« tão e a seus suocessores, e assim aos visi nbos e mor:.dores
« da dita capitania, que nena não possa em tempo algum
« haver direitos de cizas, nem imposiçoens saboal'ias, lribu
« tos de sal, nem outros alguns direitos ou tributos de qual.
« quel' qual~dade que sejam, salvo aquelles, que por bem
(C ,desta doação e do foral ao presente, são ordenados que
« hajam.

« Uem esta capitania e governaóça, e rendas e ben-
, (C della;. hei p'or bem e l11e praz, que se herdem e suocedam

« de juro e herdade para todo sempl'e pelo dito capitão (\ go
(C vernador, e seus descendentes, filbos e filhas legitimos
(C com tal declaração, que em quanto houver filho legitimo
« varão no mesmo grao, não succeda filha, posto que seja de
« maiot idade que o filho; e não havendo macho, ou haven·
o: do-o, e não sendo em tão propinquo grào ao ultimo pos
cc suidor como á remea, que então succeda a femea; cm
(C quanto houver descendentes legitimas ma~hos, ou femeas,
« que não succeda na diLa capitania bastardo algum, e que
« n~o, havenuo descendentes machos ,nem remeas'legitimps,
« então succederão os bastardos machos e fen:ICqS, não seno
c( do porém de damnado' ceita: e succederão pela mesma
« .ordem os legitimas, primeiro os machos e depais as fe·
« meas em igual grào com tal condição, que se o possuidor
« da dita capitania a quizor antes deixar a um seu parente
« transversal que aos descendentes bastardos, quanlÍo nno
« tiver legitimos, o possa fazer, e não havendo descendeu
«. tas inachos, nem remeas legitimos, nem bastardos da
(C maneira que dilo é, em tal caso succederão os ascenden.
(C les machos e remeas, primeiro os machos, e em defeito
(C deÍles as remcas; e não havendo descendentes·:Jilem ascen·
([ dentes, s·uccederão os transvcrsaes pelo modo sobl'edito,
cc sempre primeiro os machos que forem em igual grao, c
C( depois as remeas, ena caso dos bastardos o possnidor po.
«. àerá, se quizerdeixal' a llila capitaniaa um Lransyersallegi
(C timo, e ti ra-Ia aos bastardos, post0 que seja111 dcsccndens
(C tes cm mais propinquo grilo, e isto hei as:'iim por IDem sem
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11 embargo da lei mental, que ~iz, que não succedam feméas,
« nem'bastardos, nem transversaes, nem ascendentes, sem
I( embargo de todo me praz, que nesta capitania succedam
u femeas, e bastardos, não sendo de coito damnado, e trans
_ vOI'saes e ascendentes do modo que ja edeclarado.

« E Outl'O sim quero c me praz, que em tempo algum se
« não possam a dita capitania c governança, e todas as cou
~ sas que por esta doação Jou ao dito Pera Lopes, partir nem
f( escambar, espedaçar nem em outro modo alhear, nem em
II casamento a filho ou filha, nem a outra pessoa dar, nem
Il pam lirar; o pai ou "filho, ou oulra alguma pessoa de cap
Il livo, nem pal'a outra cousa, ainda que seja mais piedosa;
II porqúe a minha tenção e vontade e, que a dita capitania
fi é governança, e cousas ao dito capitão e governador nesta
11 doação dadas, andem sempre juntas, e se não partam, nem
«alienem em tempo algum, e aquelle que a partir ou alie-
I( nar, ou cspedaçar ou der em cas,amento, ou para outra
11 cOLlsa, por onde haja de ser partida, ainda que seja maii
II piedosa, por esse mesmo feito perca ii dita capitania e go
«vernança, c passe dire!tamente áque!le a q,ue houvel'a de
11 ir pela ol'dem sobredita, se o tal que isto assim não cum-
II prir fosse mOI'Lo,

« Item outro sim me praz, .que por caso algurn de qual
II quer qualidade que seja, que o dito capitão e governador
II commelta; por que segundo o direito e leis destes reiros
II mereçam perde~ a dita capitania e governança, jurisdic.ção,
« rendas e bens deIla, a não percam seus successores, salvo
« se for traidor a coroa destes reinos, e em todos os ontros
II casos que cOnlmelter sera puniqoquanto o crime o obrigar;
«cporêm o seu successor nÍio perderá por isso a dita capi
« tania e governuIlÇ(l, .jurisc1iêção, rendas e bens deBa, come
tt dilo é. . .

(I Item me praz e hei pt"lr hem, que o dito Pero Lopes, e
« todos seu's succcsssores a que esta capitania e governança
« vier, usem inteiramente de toda a jurisdicção, poder, e
«al~atla ne ta doação contendo, assim e da maneim que
«nclla é declarado, c pela confiança que drlles tenho) que

U .
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« guardarüo nisto (udo o ql1e cumprir ao serviço de Deos
« e meu, e pem do p.ovo e direito das pal'tes.

« Hei outro sim por beni e me praz, que nas dilas terras
« dã dita capitania não entrem, nem possam entrar em tem
« po algüm corregedor, mim alçada, nem outras algumas
« justiças, para nelIas usarem de jUl'isdicção alguma por ne
« nhuma via, nem modo que sejà, nem menos sera o dito
« capitão suspenso da dita capifania e governança e juris
«di'cção deUa; eporêm, qU3.ndoo dito capitão caír em aI
« gum erro, ou fizer cousa por que mereça ser castigado,
« eu ou os meus successores o mandaremos vir a nós para ser
« ouvido com sua justiça, e lhe ser dada aquelIa pena c cas
« tigo que de direito por tal caso merecer.

« Item quero e mando, que todos os herdeiros e sueces
« sares do dito Pero Lopes que esta capitania hérdarem, e
« succederem por qualquer via que seja, se chamem Souza,
i( e tragam as armas dos Souzas, e se alguns dolIes isto assim
« não cumprirem, hei por bem que por este mesmo feito
« perca a dita capitania e successão delia, e passe logo direi
« lamente a quem de direito devia: ir, se este tal que isto
« assim não cumprir fosse morto.

« Item esta mercê lhe faço como rei, senhor destes rei·
« nos, e assim como g~vernador e perpetuo administrodor
« que sou da ordem e cavalIaria do Mestrado de N. Senhor
« Jesus Christo, e por esta presente carta dou poder e auto
« ridade ao dito Pel'O Lopes, que elIe por si e por quem lhe
« aprouver, possa tomar e tome posse real e corporal, e au
« tua1das terras da dita capitania e governança, e das rendas
« e bens della, e de todas as mais conteudas nesta doa
« ção, e use de tudo inteiramente, eomo se nella contem: a
« qual doação hei por bem,. quero c mando que se cumpra
« C guarde em todo e por todo, com todas as clausulas, con
« dições e declarações nellas conteudas e. declaradas sem
(I mingoa, nem desfalecimento algum, e pará tudo que dito
« é derrogo alei mental e quaesquer outras leis, 0!'denaç6e!,
« direitos, glosas e costumes que em contrario desta hajs)
« ou possa haver, por qualquer via e modo que seja, posto
« que sejam taes que fossem necessarias serl~m aqui expl'es-
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II sas e declaradas de verbo ad verbum, sem embargo da
II ordenação do scgu.ndo livl'o tit. 49, que diz qUQ quando
II as taes lei e direitos se derrogarem, se faça expressa
« menção dellas e da substancia dellas, e por esta prometto
l( ao dito Pem Lopes e a todos os seus successores que nunca
« em tempo algum vá, nem consinta ir contra esta minha
« doação em parte,. nem em todo; e rogo e encommendo a
II todos os meus successores que lha cumpmID e mandem
II cumlll'ir e guardar esLa minha carta de doação, e todas as
II cousas Relia conteudas, sem nisso ser-lhe posLo duvida,
I! embargo, nem contl'udicção alguma; porque assim é mi
l! nha mercê, e pOl' fivmeza de Lodo lhe mandei dar esta calta
I! por mim assignada, e sellada com o meu sello de cbumbo,
II a qual vai escripta em tres folhas afol'a esta em que está o
II meu signal, e sl10 todas assignadas ao pé de caàa !auda POI'
I( D, Miguel da Silva, Bispo de Vizeu, do meu conselho, e
I! meu escrivfí,o da pUI'idade. 1\fanoel da Costa a fez em Evora
II ao primeiro dia do mez de Septembro, anno do nascimento
I( de N. Senhor Jesus Chl'jsto de 1534. E posto que nesta
« diga que faço doação e mcrcõ ao dito Pero Lopes de juro e
I! herdade pam sempre de 10 leguas de terra, que sejam
II suas livI'es e.izentas, hei por bem que sejam 161eguas de
II lena, das quaes lhe faço doação e mercê de juro e hel'-
I! dade para sempre no modo e maneira: que se contêm no
I! capiiulo desta doaç11o, que fala nas ditas tO legoas; e assim
Ir me pl'az, que os escl'avos que elIe e seus successores po-
I! derão mandar trazeI' fOl'I'05 de direitos sejam 39 peças em
q cada um anno para sempre, posto que nesta c,arta fossem
~ 24 peças sóménte, e mande quo isso so entenda e cumpra
I! assim inteiramente para sempre, sem lhe nisso ser posta
uduvida nem embargo algum; porqué assim é minha maree,
~ () hei por bem que esta carta passe pela chancelaria, posto
I! que seja passado o tempo em que heuvera de passa.r, c
I! pagará sómenLe chancelaria singela. Manoel da Costa a
«faz em Evol'a a 2t dias do mez de Janeiro de 1535.

FORAL DA CAPITANIA DE ITA~fARAGA'.

l( 0011l JOhill1l &c. A quamtos esta minha carta Virem
13~
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I( faço sabor €Jue fiz ora donçam o merce a pero lopes de
C( Souza fidalguo de miuha caza pera elle e todos seus hlhos
Ci' e nelos erdeiros e sobcesores de Juro e derdad'e pera sem
I( pre da capitania de oitenta legoas de terra na minha costa
I( do Brazil segundo mays Inteimmente he comtheudo e
I( declarado na carta de doação que da dila lerraa lhe tenho
I( passado e por Sf,\r muy~o necessario aver hy forall dos di
i( rei tos foros e trehutos e cousas que se na dita tenaa am de
I( pagar asy do que a mi m e a coroa de meus Regnos per
I( tence como do que pertence ao dito capitam po.r bem da
I( d.ita sua doaçam eu avendo Respeito a calydade da dila
I( terraa e a se ora novamente bYI' morar e poovoral' e a pro
l( veitar porque se ysto milhar e mays codo faca sentindo o
4( asy por serviço de deus e meu e bem do capitam e morado
(Ires da dita terraa por folgar ,de lhes fazer merce ouve por
I( bem de mandar ordenar e fazer o dilo foraU, na forma o
I( maneira seguinte.

I( Item primeiramente o capilam da dita capitania e seus
I( sobcesores daram e Repartiram todas as terras della do
I( sesmarya a quaes quel' pessoas de qualquer calydade e
l( condição que seijam oom tanto que. seij am crystaos livre
«( mente sem foro nem direito algum somente o dizimo que
« sel'fio obrygados a pagar a ordem do mestrado de nosso
« senhor Jezus christo de todo o que nas ditas terraas ouver
I( as quaes sesmaryas darão da forma e maneira que se COD

I( tbem em minhas ordenações; e não poderão tomar terraa
I( alguma de sesmaria pera s'j nem pera sua molheI' nem

. I( pera o lilho erdeiro da dita capitanya e porem podellaam
« dar aos ontros filhos se os tiver que não forem erdeYl'os da
« dila capilanya e asy aos seus paremtes C0\J.10 se cm sua doa
I( ção conthem e se algum dos filhos que nUo forem erdeiros
« da dila capitanya ou qualquer outra pessoa tyver alguma
I( sesmaria por qualtIuer maneira que ba tenha e vyer a er·
I( daI' a dita capitanya sera obrigado do dia que nelle sobce
« der a hum anno primeiro seguinte de alugar e trespassar a
{( tall sesmarya em outra pessoa e nam lia trespassando no
,(I dito tempo perdera pera mim a dila sesmarya com mai
« outro tanto preço quanto ella valler c por esta mando ao
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II meu feitor ou almoxarife que na dita capitania por mim
(I estyvel' que em taU caso lamce loguo maaõ pera dita ter
a raa pera mim e a faça asentar no livro dosmeus pl'oprios e
«faça 'enxucução pela valya della enão o fazendo asy ey por
II bem que perca seu oficio. e me pague de sua fazenda outro
« tanto quanto montar na valya da dita terraa.

« Item avendo nas terraas da dita capitanya costa mares
l( Rios e bayas della qualquer sorte de pedl'aria, perIlas
« alyofres ouro prata coraIl cobre estanho churpbo ou outra
fi qualquer sorte de meLaI pagarsea a mim ho quymto do qual
II quynto avera o capiWo sua dizima como se conthem em
« sua doação e serlhe a entl'egue a parte que lhe na dita dizima
«montar ao tempo que se o dito quyuto per meus. officiaes
~ pera mim arrecadar.

(( Item o pao do brazyll da dita capitania e asy qualqucr'
« especyarya ou drogarya de qualquer calydaue que seija
~ que neHa ouvel' peltencera a mim c sera ludo sempre meu
«Cde meus sobcesores sem o dito capiLfío nem ouLra alguma
fi pessoa poder tl'atar nas ditas cousas nem em alguma dellas
« lia na terra nem nas poderam vender nem tirar pera meus
II Regnos e Senhorios nem pera fora delles so pena de quem
II o contrario fizel' perder por isso Loda sua fazenda pem .....
(I coroa do Reyno, e ser degradado pera a Ilha de Sam tome
II pera sempre e porem quanto ao brazill ay pOl' bem que o'
II dito capitam e asy os moradores da dita capilanya se posam
I( aproveitar delie no que lhes ay na tenaa 1'01' necessario não
II sendo em o queymar por que queymando incorrerão nas
II sobre ditas penas. '

( Item todo o 'pesquàdo que se na dita capytania pescar
~ nam sendo a eana se pagara a dizima a ordem que he <l~

«dez pe)'xes hum e alem da dita dizima ey pOl' bom que se
«pague mais mea dizima que he de vinte peixes hum a
ff qual mea dizima o dito capili.'ío da diLacapitanya avera e
«arrecadal'á pera si por quanto lhe tenho d:ella feito merce.

« Hem querendo o dito capitão moradores e povoadores
«da dila capitanya Lrazel' ou mandar trazer pel' si ou per ou
I lrem a meus regnos ou senhoryos quaes quer sorLes ele
q mercadoria que na dila terraa c parte dcLla ouver lyrantlo
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cc escravos c as outIl3S cou~as que atras ,sam d~fesas podcloam
II fazer c seram recolhidos e agasalhados em' quaes quer por
I( tos cydades ViHas Oli lugares dos dito meus Regnos c
( senhorios em que vierem aportar e não serão constrangidos
( a descarregar suas mercadortas nem as vender em algum
« dos ditos portos cytlades e Viilas contra suas vontades se
( pera 0utras partes anteS quyzerem hyr fazer seus proveitos
I( e quando os vender nos ditos lugares de 1TIens Regnos ou
1(, Senhoryos não pagarão deltas direitos alguns somente a
« sysa do que venderem posto que pollos foraes Regimento ou
II custume dos taes logares fossem obrygados a pagar ou
I( tros direitos ou trebutos e pod~ram os sobreditos vCf\der
II suas mercadodas a quem quyserem e levalas pera fora do

, I( Rey ..o se lhes bem vier sem embargo dos ditp5 foraesRegi
I( mentos ou costUmes que em contrario aija.

« Iriem todoles navios de meus Regnos e SenhQryos que
« a dita terraa forem com mereadoryas de que ja qua ,ten,ham
« pagos os direitos cmmynhas aUfa.ndegas e inostratem dyso
I( ceJ1tydam de meus 0ficiaes deI-las não pagaram na dita terra.a
(I do Brazill di,mito algum e se la carregarem mercndorias da
« ternaa pera fora do Beyno pagaram da sayda dizima a mim
« da qual dizima o capitão avera sua Redizima como se con-
« them em sua doação e porem trazendo as taes mercadorias
« pera meus Regnes e senhorios nam pagarl!m da saida cou
« za alguma e estes que trouxerem as ditas mercadorias
« pera meus Regnos ou senhorios serlIo obrigados de dentro
(( de um anno levar ou enviar a dita capitania certidão dos
« oficiaes de minhas allfandegas do lugar outle descarregaram
« de como aiy descarregaram em meus Regnos c as calydades
« das mercadoryasque descarregaram e qqantas eram en"o
« mostrandoadita certidamdcntrono dilo tempo pagarãoadi
I( zima das ditas mercadoryas ou daquella parte denas que nos
I( ditos meus Regnos ou Senhorios nã,o descarregaram asy edá
« maneyra que ande pagar a dita dizima na dita ca,pitaniase
« carFegarempera fora do Reyno e se for pessoa que não aja de
II tornar a dita capitania dara lia fianca a0 que montap na dita
( dizima para dcntFo no dito tempo de hum anno mandar
fJ. certidão de c@mo veo descarregar cm meus Regnos ou Se-
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« nhorios e nam mostrando a dita certidão no dito tempo se
« arrecadará e avera pera mim a dita dizima pela dita fiança.

~c Item quaes quer pessoas estrangeyras que não forem
«naturaes de meus Regnos ou Senhorios que a dita terraa le
« varem ou mandarem levar quaesquer mercadorias posto
« que as levem de meus Regnos ou SenlÍorios e que qaa te
u nham pago dizima pagaram la da entrada dizima a m~rq

«das mercadorias que assim levarem carregando na dita Cá

l( pitania mercadorias da terraa pera fora pagaram asy mes
«( mo dizima da sa-y,da das taes mercadoryas das quaf}s dizi
fi mas o capitam avera sua Redizima segundo se comthem em
«sua doaçam e serlhea a dita Redizima entregue por meus
«. officiaes ao tempo que se as ditas dizimas pera mim arre
« cadarem.

« Item de mantymeotos armas artelharyas polvora sa1y
« tre enxofre chumbo e quaes quer outras cou·zas do muny
fi çam de guerra que a dita capitanya levarem ou mandarem
l( levar o capitam e moradores deHa ou quaes que)' outras.
(( pessoas asy naturaes como estramieyras ey por bem que
fi se I)a~ paguem dyreitos alguns e qu,c os s9bre ditos posam
(I lyvremeI)te vender todas as ditas eouzas e cada llUII!a de11as.
II lia ditll capitanya aO capitflm e moradores e povoadores d lia
II que forerrtcrystãos e meus suditus.

(C Item todás as pe,Sso,as asy de meus Regnos e senhoryos;
fi como de fora deHes que a dita capitanya forem não pode
II ralll tratar nem comprar nem vender oousa alguma com
II gentyos da terraa e tratal'am somente ~m o capitão e po
fi voadores deHa comprando e vendendo Resgata'ndo com elIes
«( todo o que poderem aver e quem o contrario fizer ey por
«bem que perca eII;l dobro todas as mercadorias CO~lsas que
I( com os dytosjentyos contratarem de que sera a terça parte
fi pera a minha camara e a outra terça parte pera quem 5S

«acusar e a outra terça parte pera o esprital que na dita
l( terra ouver e nam no avendo hy sera pera a. fa.bryca ,da
fi Igreja della. J

« Item quaes quer pessoas que ná dita capitanya carre
I( garem seus navios serão obrigados antes que COmed)ID a
«carregar e antes que sayam fora da dita capitanya de o fa-
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« zer sabeI' ao capiLam della pera prover e ver que se nam
« tirem mercadoryas defesas nem parLyram as1' mesm~ da
« dita capitania sem licença do dito Capitam enão no fazen
« do asy ou part)'ndo sem a dita licença perderseam em
« dobro" pera mim todas as mercaàoq'as que carregarem
Ir postoque nam sejam defesas e esta porem se entendera em
I( quanto na dita capitanya nam ouver feytor ou oficiall meu
I( deputado pera yso por que avendo ya ellese fara sabaro
I( que dito he e a elle pertencera fazer a dita deligencia e dar
I( as ditas licenças.

I( Uem" o capitam àa dita capitanya e os moradores e po
I( voadores deBa poderam .livremente b'atar comprar vender
I( suas mercadoryas com os capitães das outras capiLanyas
(I que tenho providos na dita costa do brazill e com os mo
I( radores e povoadores deBas a saber de humas CapiLanyas
I( pera outra das quaes mercadoryas e compras e vendas del
I( las nam pagaram huns nem outros direitos alguns.

I( Item todo vezinho e mOl'ador que viVei' na dita capita-
« nya e for feitor ou tiver companh1'a com alguma pessoa I
I( que viver fora de meus Re1'nos ou senhorios não poderam
« tratar com os brazys da terl'aa posto que se~'am crisLãos~

( tratando com elles e1' por bem que perca toda a fazenda oom
I( que tractar da qual sera hum terço pera quem o accusar
I( e os dous terços pera as obras dos mU1:os da dita capitanya

I( Item os alca1'des mores da dita capitanya e das ViUase
II povoações della averam e arrecadaram pera s1' todos os rOo
t'( ros direitos e trebutos que em meus Regnos e senhorios por
I( bem de minhas ordenações pertencerem e sam consedidos

I
I( aos alcaydes moradores.

" Item nos R1'os da dita capitanya em que ouver neces
« sydade de por barquas pera a pasaijem delles o capitam as
« para e levara dellas aquelle Direito ou" trebuto que la em
«. camara for ~axado que leve sendo confirmado per mim.

( Item' cada hum dos Tabaliães do publico e Judicial que
« nas villas e povoa~ões da dita capiLanya "OUVer sera obryga
(( do de pagar o dito capiWo qu~rnhentos reis de pensam elll

« cada hum anno. '
« Item os moradores e povoadores e povo da dita capita-
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II nya sel',io obrigados em tempo de guerra de servil' nclla
II com i) capitam se lhe necessario for 1I0tefico asy ao capitam
II da dita capitanya que ol'a he e ao diante fOI' e ao meu feitor
II almoxal'ife e oficiaes deli a e aos Juyzes e Jusliças da dita
II capitanya e a todas as outras Justiças e oficiaes de meus
II Reynos e senhol'ios asy da Justiça com a da fazenda e man
II do a todos em Jerall e a cada hum em especial que cum
a prilo e guardem e façam Inteiramente cumprir e guardar
l( esta myuha carta de fomll asy e da maneira que se nella
l( conthern sem lhe nyso ser posto duvyda nem embargo al
II gum por que asy he mynha merce e por t1rmeza dello mam
fi dey pasaI" esta carta permim asynada e asellada do meu
« sel10 pendente a qual mando que se Registe no Iyvro dos
II ,Registos da minha allfandega de lisboa e asy nos Iyvros da
II mynha feytorya da dita cap,itanya e peJa mesma maneira se
l( Regist~ra nos livros das camaras das villas e povoações da
II dita capitanya pera que a todos seja noLoryo '0 contheudo
i( nesteforall c se cumpra fnteyramente dada em a c~rdade

« devora aos 6 dias do mes doutubpo diogo lopes a fez anno
« do nacymento de nosso Senhor Jesus chrisLo de mill qui
« nhentos trinta e quatl'o annos. (R. An}h. Liv. 10 da Chanc.
deDo Joao 3.· fol. 18.)

Pedro Lopes de Souza tomo~ posse da sua Capitania no
mesmo ánno em que ihe foi doada, e, dando principio ao seu
estabelecimento, fundou a ViIJa de Itamar'acá ao mes o tem
po em que se fundava a d'Olinda, e naquelIe mesmo lugar em
que Jacques havia estabelecido a Feitol'ia, donde Coelho
expulsara 0S Francezes.

Depois que Pedro Lopes fundou a' illa de Itamaracá, e'a
povoou com os moradol'es que condàzio de POl'tugàl, embar
cou para a !odia, onde foi servir por ordem de EI-Rei; mas
voltando d'alli para Europa em 1539, commandando '" náos,
aconteceu desgarrar-se a em que vinha das outras tl'es, e
desapparecer, de maneira que mais nunca se soube °fim que
levara. A respeito de sua morte sómente posso assegurar,
que ja era morto em 1542, porque sua mulher, D. Izabel de
Gamboa, no fim d'esse anno constituío Capitão Loco-Tenente
das 50 lagoas de S. Vicente a Chl'istovam d'Aguiar Altero,
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e Ouvidor a Gonçalo Atronço, como tutora que era de seu
filho Pedro Lopes. Este 1;Ilenino succedeu a seu Pai, e foi o
segundo Donatario; mas fallecendo ainda menor passou a
Capitania para seu irmão Martim Afl'onço, tambem ajnda
menor, que ficou igualmente sob a tutella de sua Mãi.

Caberia agora tratar da successão d'esta Capitania, e de
varias questões que occorreram sobre o seu dominio, antes
e depois da invasão dos Holl,andezes; mas pareceu-me me
lhor dizer primeiro alguma cousa sobre o seu augmento, Fre
guezias, e g{):verno intemo, para depois remontar-me a essas
questões de dominio, que sustentaram os herdeiros do 1.'
Donatario no principio do seculo -17'-

Dentro do Districto da Capitania de Itamaracá se crea
ram, vinte e tantos annos depois {pouco mais ou menos) da
sua fundação, cinco Freguezias; a saber Nossa Senhora da
Conceição de Hamaracá, Téjucupapo, Goianna, Itambé, eTa
quara. D'estas Goianna he a mais antiga, e a que primeira 00
receu, tanto que por algumas vezes .foi cabeça da Capitania.
Tendo <;oianna crescido mujto em riqueza, e população pas
saram, em virtudeda Provisão Regia de 1685, para esta Fregue
zia a Camara, e Justiças de Itamaracá) mas em 20 de Novembro
de 1709 regressaram para o seu primeiro es~abelecimento, fi
cando todavia Goianna com o titulo de Villa. Por este facto
requereram os habitantes d'esta Villa.ao Bispo Governador
interino de Pernambuco D. Manoel Alvares da Costa, que a
vista d'aquelle procedimento, como um dos CapituJos da
Carta de Doação d'aquella Capitania ao Marquez de Cascaes
lhe concedia l}rigir uma Villa, a qual não fôra até então
erecta, se cumprisse alli esta. faculdade, por accrescer a
precisão de se obstar ao consideravel prejuizo 4a~ partes, eda
Justiça, originado pela falta de Jui~es em um lugar tão ~oDge

da Capital, d'onde não podiam vir com presteza as pJ;ovi
dencias que o momento exigia, qtórmente em tempo de
Inverno, no qual as enchentes dos rios prohibem o transi
tO. Áttendido est~ requerimento, mandou o Bispo Governa
dor erigir a Villa de Goianna, o que se effectl:1o u em 7 de Ja:
neiro de 1711, pelo Ouvidor Geral Diogo de Paiva Baracho, for
mando n'esse mesmo dia a Camara, dando pósse aos O.fficiacs
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d'ella, aujudicando-Ihe os termos de Taquara, c Desterro, e
dando-lhe a pcrogativa de ser a Capital da Capitania de Ita
maracá. Assim permaneceu ate 5 de Dezembro de 1713, dia
no qual o Ouvidor pela Lei João Guedes Alcanforado, destruin
do oestabelecimento de Villa, deu ás Justiças de Itamaracá
aJurisdicção de toda a Capitania; mas o Ouvidor triennal Dr.
Felicianno Pinto de' Vasconcellos, conhecendo a difficuldade
assaz grande que as partes sentiam em demaRdar jnstiça
n'esta ilha, resolveu em 11'14 fazer algumas audiencias em
Goianna, e o mais que se ofierecesse; exemplo que seguiram
osJuizes Ordinarios, e Vereadores, de que se queixaram al
gunsdo Povo da ilha em 1719 ao Governador e Capitfí.o Ge
neral ~Ianoel de Souza Tavares. Convindo porém o General
no procedimento do Ouvidor, e dos Yereadores, foram o
mesmo Ministro" e os Camaristas perseverando em Goi!lnna
ate que El-Rei em 6 de Outubr0 de- 1742 confirmou este
arbitrio.

Mas tornando agora ao primeir.o Donatario Pedro Lopes
de Souza. Falleccndo este Fidalgo poucos ~mnosdepo'is 'ile ter
fundado Itamaracá, ficou regendo-se a Capitania em nome de
seu primeiro filho, tambem chamado Pedro Lopes, e falle
cando este ainda menor, foi seu irmão Martim Affonç,o de
Souza .3.0 Donatario. D. Izabel Gamboa sua l\lãi viuva, na
qUalidade de tutora d'estes seus filhos, nQmeava os Capitães,
Governadores, Ouvidores, &c., &c., e assim se continuou a
regera Capitania. .

Aaoação de Pedro LopeS não só c(i)mprehendia Itamara
ca, mas tambem 50 legoas na Capitania de S. Vicente, li
mitrophes da doação de seu irmão Martim Alfon(}o de Souza.
As 50 legoas de Pedro Lopes chamaram-se pois Capitania de
S. Amaro, e as que foram doadas a selil irmão Capitania de
S. Vicente. Não tardou porém muito, que QS descendentes
d'estes dous Donatarios se julgassem mutuamente esbulba90s
uns pelos outros, e que em Juizo sustentassem renhidos'plei
los; lTlas os ataques dos Tamoios, obrigando acQmmum de
reza, suspenderam de alguma sorte o curso das demandas~ as
quaes, ·postoque versassem sobre os terrenos das Capitanias
deS~ Vicente, e S. Amaro ( hoje S. Paulo) toCl~via como Ita-
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maraca estava incluida na doação da segunda, dependilI a
seu dominio da ultima decisão d'essas demandas.

Estavam as cousas n'este eslado quando a disposição tes
tamentaria de D. lzabel de Lima de Souza e Mil'anda, ultima
Donataria da linha de Pedro Lopes de Souza, seu Avô, deu
novo motivo as confusões antigas, assim como foi causa das
modernas o Conde de Monsanto D. Alvaro Pires de Castro,

- por se intitular Donatario de S. Vicente, sem o ser, e não se
appellidar Donatario de S. Amaro, como devia, e tinham
feito os descendentes de Pedro Lopes, a quem elle succedeu,
a qual desordem produzio o engano de e reputal'em da Capi
tania de S. Vicente todas as terras, que o Conde possuía,
sendo algumas de Santo Amar·o. Morrendo sem filhos aquella
Fidalga, e vendo extincta a geração do dito Pedro Lopes,
declarou no seu testamento, que a Lopo de Sçmza, seu pri
mo, e Donatario da 'Capilania de S. Yicente, competia a
successão nas duas Capitania de Santo Amaro, e ItamaracÍJ.
De ambas se apossou o dito Lopo; e como deste modo licou
elle sendo Donatario de Santo Amar'o, e de S. Vicente, e os
Povos ignoravam a causa d'isso, ficaram entendendo, que
Lopo de Souza era Senhor de ambas, como herdeiro de Mar
tim Alfonç.o, seu Avô. Todavia, sempre fallavam em Capí·
ta'nia de Santo Ama1'o, sem ninguem saber qual era, onde
tinna a sua verdadeira posição, e de quantas legoas 58

compunha.
O mencionado Lopo de-8ouza, sua irmã D. Marianna de

Souza da Guerra, Condessa do Vimieil'o, e D. Luiz de Castro,
Conde de Monsanto, todos erUo netos do dito Martim AfTon
ço de Souza; isto porem não obstante, nunca o Conde in
tentou herdar a Capitania de S. Vicente, por conhecer apre
ferencia incontestavel de seus primos, os quaes eram filhos
de varão ( de Pedro'Lopes de Souza) , e elle de remia (de D.
Ignez Pimentel), mas oppôz-se a successão das outras Capi
tanias de Santo Amaro, e Itamaracà, e unicamente sobre es
tas moveu demanda a Lopo de Souza, com o fundamento de
se :icharem os litigantes no mesmo gráo de consanguinidade
a respeito da ultima possuidora; nenhum dos dous trazer
sua origem do instituidor Pedro Lopes de Souza, e tle.ser o
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Cond~ mais velho do que Lopo de Souza. Este desfructou
em sua vida as Capitanias litigiosas, por ainda n~o estar de
cedido o pleito; e morrendo sem descendentes aos 15 de Ou
tubro de 1610, instituio herdeira, e successora a Condessa
do Vimiei,·o > sua irmãa. Contra ella proseguio a demant!a o
Conlle de Uonsanto D. Alvaro Pires de Castro, filho do Au
thor originario D. Luiz de Castro, e depois de passados al
guns annos, os Juézes nomeados por EI-Rei para resolverem
a contenda sem appelIação, nem aggravo, deram senten~a

final do theor seguinte (-I<) :

II Vistos este Autos, LibelIos dos Authores o Conde, e
" Condessa de Monsanto, al'ligos de habilitação, nos quaes
I( por fallecimento do Conde D. Luiz de Castro se habilitou
II seu filho D. Alvaro Pü'es de Castro> e como mais velho
I( succedeu no Condado, e está pronunciado, que com elIe,
II ea Condessa sua mãy, por ficar em posse e cabeça de ca
l( zal, corresse esta cauza; Contrariedade dps Réos habili
II lados, por fanecer Lopo de Souza, irmão da Condessa do
II Vimieiro; mais artigos recebidos, Doaçoens, e papeis
I( juntos; minha Provisão porque mandei, que os Desembar
II gadores do Paço determinassem a quem pertencia esta Ca
l( pilania de Itamaracá breve e sumariamente sem ar pella
II ção> nem aggravo, Mostra-5e fazer EI-Rey D. Joam m.
II Doação a Pedro Lopes de Souza de juro e heI'dade para elIe,
II e seus descendentes, ascendentes, e transversaes, e bas
II lardos, não sendo de damnado coito de 80 legoas de terra
II na costa do Brazil em a Capitania de ltamaracá, repartidas
II pelo modo contheudo na dita Doação, e por morte de Pe
II dro Lopes de Souza vir a dita Capitania a D. Jeronyma de
II Albuquerque sua filha, mulher de D. Antonio de Lima,
II e por sua morte lhe succeder D. Isabel de'Lima sua filha,
I( que falleceu sem descendenles. Consta destes Autos o Con
II de D. Luiz de Castro, e Lopo de Souza fallecidos, e a
Il Condessa do Vimieiro Ré com a dita Isabel de Lima serem
II lodos primos segundos, por o dito PedJ'o Lopes de Souza

,

35 (~) Provo da Bis-l Geneal. da Casa R. Tom. VI. ao Li\'. XIV. D.
oArchil'o da Cam. d Goialla Liv. VIII. dr Registro a foI. l:l1.
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({ ser irmão de Marli m Alfonço de Souza, Avô do Author, e
« Réo, do qual ncáram dous filhos, convem a saber, Pedro
« Lopes de Souza que falleceu najornada de Africa comEI
( Rei D. Sebastião, e D. Ignez Pimentel cazada com D. An
(c tonio de Gastl'o, Conde de Monsanto, Pay do Conde Au
« thor originario D. Luiz de Castro, e de Pedro Lopos, de
« Souza fallecido na guerra, ficar Lopo de Souza Réo origi
« nariG fallecido, e a Condessa do Vimieiro sua irmãa, a
« qual pretende pertencer-lhe a dita Capitania, pOl' ser da
« linha masculina, e por seu Pay viver por gloria ao tempo,
« que D. Isabel de Lima, possuidora da dita Capitania fal
« leceu, e além disso haver a dita_Do Isabel nomeado o di·
'(c to Lopo de Souza seu irmão na dita Capitania. Pl'Ova oAn
« thor de lledro Lopes de Souza não ficar mais que huma fi·
'(c lba , de que nasceu D. Isabel de Lima, ultima possuido
'« l'à, e a linha de Martim A(fonço de Souza nam fazer ao
«{ caZl), por ene não haver sido Instruidor do dito Morgado,
'(c conforme a Ordenação do Reyno, nem possuidor senio
.(c Pedro Lopes de Souza seu irmão., nem morrer na batalba
((. o Pay da Ré Condessa, e visto viver por gloria; porqueo
c( Direito cemmum instituio isso sómente, para escusar das

<t( tutorias, e outros encargos publicos, e a Ordenação deste
'« Reyno D@ Liv. II. til. ~5. § 1. não. instituio .o viVei' por
'(c gloria senão em cazos de entre tios, e sobrinho, cujo Pay
{( faHeceu na guerra, e assim succedeu em todos os ClIZ0S

« das senlcuças, que se aUegam, nem haver nomeado D•
.« Isabel a seu pri mo LGpo de Souza na dita Capi tania lhe di
c( direito algum por ella fallecer sem filhos: o que tudo vis
c( to, e a f6rma da OrdenaçãG, e mais dos Autos, e como
c( nesta canza não podem haver lugar as tres razoens, em
~( que se fl;lndum 0S Réos , e como se prova estal'em os AU·

'(c thores originari@s em igual grán com a defunta D. Isabel,
« e bem assim ser o dito Conde de Monsanto mais velho em
« idade, do que o dito Lopo de Souza, julgo pertencer a
cc dita Ilha de Itamaraca ao Conde D. Alvaro Pires de Castro,
« hahilitado , com os rendimentos da morte da dita D. Isa·
« heI em diante, dos quaes havera a parte, que lhe cabes
n Condessa sua may , e outro sy Authora, c condc\Ono ao
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II Réos nas custas dos Autos ero Lisboa a 20 de Maio de t61S.»
Depois de proferida a sentença, com elIa recorreu o

Condo a S. Magestade, pedindo Carta de confirmação por
successão das 80 legoas concedidas a Pedro Lopes de Souza,
eoRei lhe fez a mercê de o confirmar nas ditas 80 legoas da
mesma sorte, que as havia possuido o mencionado Pedro
Lopes, e depois delle todos os seus successores até a ultima
administradora D. Izabel de Lima, a qual Carta de confir
mação foi passada em Lisboa a tO de Abril de 16t7 , e ao de
pois segunda vez confirmada na mesma Cidade aos 3 de Ju-
lho de 1628. . .

Convém notar aqui que a Condessa do Vimieiro, em
quanto durou o pleito, não requereu confirmação pela suc
cessão das duas Capitanias letigiosas, nem da outra de S.
Vicente, que ninguem lhe desputava. Como pois nem o
Conde, nem a Condessa ainda tinham Carta de confirmação
dàS Capitanias de S. Vicente, e S. Amaro nenhum dos dous
as governou ate 1616, e todos os Capitães, Ouvidores,
.e Oficiaes de Justiça eram nomeados por El-Rei, ou pelo
Governador Geral na falta da Provisão Regia.

D'esta sorte ficou a Capitania de Itamaraca independen
te do Governo de Pernambuco ate a invasão dos !lollandezes'- .
expulso. esles tomou a Corôa posse d'ella; mas questionan-
do o Marquez de Cascaes D. Luiz Alvares de Castro Alahide e
Souza (descendente do t: Donatario) sobre esta pes&e, e do-

. minio obteve sentença a seu favor contra a Corôa, e tomou
POsse da Capitania por seu procurador o Ouvidor Antonio
Rodrigues Pereira em 1693. Sob. o dominio d'esta casa se
conservou a Capitania de Itamaracá até que por convenção
t~rnou para a Corôa em 1763. D'ahi por diante ficou subo~
dmada ao Governador de Pernambuco no Politico e Militar,
mas em quanto ao Iudicial continuou a fazer parte da Ouvi
doria da Parahyba, como ja fazia desde 1688. He de notar
porém que oS Donatarios, tanto de Itamaraca, como de Per
~ambuco , ja mesmo antes da invasão dos Hollandezes não
tlo.ham o mesmo podel' que tiveram ao principio, porque o
ReI pouco a pouco lh'o ia coarctando quanto era possivcI, (}
depois da expulsão dos Hollandezes o dominio do Marquez
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de Cascaes, bem se pMe dizer qne foi nominal, como mui
bem se conclue uo resultado que tiveram as questões de
Goianna, c Itamaracá.

CAPITULO X.

Morte de Duarte Coelho. O Governo passa a Viuva, durante a BW'"
do IDho herdeiro, que estava em Portugal estudando. Os Indio. coul'e
deram-.e contra os Pernambucanos. Os Cahetés matam, e comem 01.'
Bispo doBrazil. Jeronimo d':&Ibuquerque he eleito Chefe da J'orçaar.
ID8da, e subjuga os Cabeté., que afinal sAo condemnados 8: perpetua
e.oravidAo. Chega Duarte d'Albuquerque Coelho de Portugal, e toma
posse do Governo. Os J'rancezes expulsos do Rio de Janeiro surpreadem
o Recife, e sAo d'aqui expulsos. Os Jesuitas fundam o seu Col1e;io em
Olinda. Primeiros fundamentos da Parahyba.

Duarte Coelho, tendo fundado, e povoado Pernambuco,
~ governado mui bem o seu Povo, tendo em seus dias a feli
cidade de ver amuir o numem consideravel de familias No
bres que pov<>aram Pernambuco, falleceu finalmente em
t554. Seu filho primogenito, Duarte Coelho d'Albuquerque,
lhe sllccedeu nos Direitos; mas como no tempo da morte de
.seu' Pai achava-se estudando em Portugal, para onde tinha
ido de tenra idade, !lcou em virtude de uma vel'ba testamcn
taria"et\carregado do Governo a ~iuvll sua mãi n. Brites d'AI
buquerque.

A morte de Duarte Coelho foi quasi immediatamentcsc
guida de ama confederação geral dos Indigcnas, contra os
Pcrnam.bucanos; apenas a constante Tribu Tabayre se con
.serVOll fiel; corotudo as hosti lidades só rom peram um anno
<1epois, ,principiando por um facto da mais execravel barba
ridade.

Aindomavel Trilm dos Cahetés, retirada das proximida
des d'Olinda p~Jos exforços do p,'imeiro Donatario, ardia CID

desejos de vingança, e não perdia um só momento em que
QS pod~sse satisfazer. Um triste acaso ut'lparou-Ihe occa
sião d'ella se fartar de sa11gue humano!

Desavindo-se n'um conllicl.o dc jurisdicçi'ío em a Cidade
ela nahifl o LO Bi~"po do nrazil, D. "Pcdro i'ernundes Sardinha,
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com 0'2: Govemador Geral D. Duarte da Costa, embarcou-se
aqueIle Prelado para Lisboa, afim de submetter pessoalmen
te ii decisão d'EI·Rei as descordias do CLero com o Governa
dor; mas naufragando o navio que o transportava nos baixos
do rio de S. Francisco, pCJde o Bispo, o Provedor MÓI' Antonio
Cardozo de Barros, e mais noventa e oito pessoas (inclusive
aequipngem) que tambem vinham, salvarem-se do naúfl'3gio
em as lanchas, desembar.cando na praia de Guru.ripe, ao Nor
tedo dito rio de S. Francisco. Porém infelizmente estes nau
fragados, que esperavam achar em terra a salvação, que o
mar lhes negava, não encontraram senão uma morte horro
rosa, cahindo sob o poder dos Gal/etés em 25 de Fevereiro de
1556. N'esse mesmo dia, homens, mulheres, crianças, e
velhos em numel'o de cem foram Lodos despédaçados, e comi
dos por esses Ligres de figura humana!

Um só homem da tripulação, que fallava a lingoa dos Ga
he/es, e dous Jndios da Bahia podel'am escapar-sc das mãos
d'a~ueIles anlhr,opophagos, e levarem ao Governador a tJ'is
lelloticia do lastimoso naufragio, e de que o Bispo tinha sido
aprimOlra, e a mais deplol'avlill das victimas. (1)

Aesta balrbaridade que só de escl'eve-Ia se me gela o san
gue,seguio-se uma geral sublevação dos Tndios G((hetd.~. Per
nambuco achlDu-se enLão cm pel'igo: os habitantes d'Olinda
niioousavam aventul'al'-se a duas legoas d'esla,Capitall 1 'es
la crise os Jesuitas, e os Chefes Civis e Mi li tares, convoca
dos pela Governadora pai a em Conselho deliberarem o que
convinha a commum segurança, tomam uma medida que sal
va alodos. Jel'Onimo. d'Albuquerque, (teI:ceiro filho (2) de
Jeronimo de Albuquerque, c de D. Maria do Espirito Santo

(I) Affil'Ulam os Historiadores d'esse tempo, quI' sendo o lugal'
onde o Ui po (oi morto, e d vorado (e que ai.nda conserva o nome
,l~ Monte do Bispo) mui [crtil <'.111 produzir arvores sih-estrrs fron
dosas, de tal sorte se <'stc)'i Iisou, depois d'psta s.cena hOl'l'ivel, qne
nunca mais nasccu n'ollo folha alguma verde, ucando (diz Bl'ito
Frell'e) COl1l0 Ep.ilapbio milagroso d'este Van10Sagratlo.

(2) Rcallchalll]J no Liv. XII pago 370 da sua Hist. do /ll'a.'l. diz
quecsteChefecleito rl'a filho uo DOllal:lrio fallecido, e cu tambcm o
disscnn L" edicção d'este Tom. mas reconcndo aos escriptos uu
I~os, c aos dOCllUlelltos que se acham no ,Archivo rI S, Hento em
Olinda, vejo (fue n'essa (:poca os dois filhos quI' 01.° Donatario tev!'
l1lal'am CIII Portugal, c qu só d'alli rcgressai'am cm 1560, ,-ejo

14
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Arco-Verde,) que d'ahi a tempos tomou o sobre nome ue Ma
ranhão, e que não contava ainda mais de vinte annos de ida
de, he eleito Chefe da Força armada, e esta eleição, cujo a
certo foi confirmado por ci nco annos de trabalhos, guerras, e
prosperos successos,' salvou Pernambuco.

Jeronimo investido do commando da Força armada,
posta-se _ii. frente· dos Pernambucanos seus patricios, e dos
Ind.i,os alliados, compatriotas de saa mãi, penetra o Sertão,
estende-se até o rio de S. Francisco, percorre o Norte, e faz,
onde chega seu braço, uma terrivel mortandade nos Caheles.
Então estes barbaros, repeli idos em todos os pontos, outra
vez abandonam o paiz aos conquistadores. Comtudo não se
limitou só n'isto a pena de seus nefandos delictos, eBa exce
deu mesmo os liniites da justiça, e ate foi terrivel!

Por um Edicto Regio todos os Cahetes, e seus descenden
tes, sem eXc'epção de sexo, ou idade foram condemnadosa per
petua escravidão. Sentença implacavel, que confundio o in
'nocente com o culpado, c cuja amplitude foi iniquidade ain
da maior, pois que abrio a porta a Í1\audictos abusos. Depois
d'ella, para que um lndio qualque.r fosse reduzido a escravi·
dão, nada mais era preciso do que allegàr-se que ene perten
cia, ou descendia da l'aça dos Cahetes; e o mais revoltante era
ser Juiz n'esta.causa quasi sempre o proprio denunciante! Cll
meçou pois a escravidão legal dos Indios em Pernambuco em
1557, e postoque alguns annos depois esta barbara sentença
fosse modificada, exceptuando-se os que abraçavam o Ohris
tianismo', comtllll0 os abuws conlinuaram,ainda por mais de
um Seculo.

Entretanto as TI'oticias do estado de Pernambuco chega
ram a Lisboa mu'i adulteradas, e ainda quando Duarte d'AI
buquerque Coelho não tinha acabado os sens esbudos; com
tudo a Rainha D. Catharina, julgando conveniente a presença
do proprio Donatario em Pernambuco, ordenou-lhe positivg
mente que se recolhesse á sua Capitania. Em consequcDcia
embarcou Duarte d'Albuquel'quc em companhia de'seuirmllD

igualn~ente que o joven que aqui havia u'esse tempo, capaulcser
encanegado de um. Posto tilo importante, era só aquellc, quede
pois in:tJ11ortalizou seu nome na COllqni~tado Maranhão,
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Jorge d'Albuquerque Coelho, e de varias familias Nobres, con
vidadas para estabelecerem-se em Pernambuco, e aqui chegou
em 1560, reunindo enUío em sua pessoa a Jurisdic<;,uo civil,
que ainda exercia sua Mãi, e a Militar que Wo dignamente ti
nha sido exercida por seu primo.

Si Duarte d'Albuquerque Coelho ja não achou Inçl.ios que
oobrigassem desembainhar a espada, não tardou muito que
osFrancczes lhe lançassem a'luva surprendendo o Recife.

Anniquilada quasi completamente a Tribu en/tele, affiuin
doconsLantemente para Pemambuco um grande numero de fa,..
milias, animada a ·agricultura; desenvolvido o çommercio,
cresceu tão rapidamente a população d'esta Província; que em
1567 (apenas com 37 annos ue existencia) ja ella, instigada pe
lo genio bellieo que a distingue, pôde mandar seus filhos
SOccorrer o Rio de Janeiro, bem persuadida em vqrdadc, que
para exercitar suas.armas com um inimigo mais habil do que
os Indios antropophagos, lhe era preciso sahir de se s muros.
)Ias não tardou muito que.uPla Naçfío Európca viesse em 11qs
sas praias experimental: o valor dos Pernambucanos" e con
Yonce~los de que aqui mesmo teriam occasião de medir suas
armas com inimigos mais habeis do que os Indios.

As descripções pomposas que alguns Cor~al'ios FraRceze'
fizeram na Europa das vantagens que orrerecia o Bl'azil , onue
Unharp a furto abordado, a ímportancia que o Covemo Por
luguez jil dava a esto bollo paiz , então tão pouco conhecido,
~z~ram com que alguns aventureiros EUl'opeos ronçebessem a
Idca de formal' estabelecimentos dUl'avois no Brazil CUj'O do-. ,
mlQio se tinha tornado 0xclusivo da Naçfío Porlugucza, a mais
p.equena da EUl'opa quanto a população, e extençfío de lel'rilo
fiO; porém a mais ousada, a mais emprehendedol'a.
, Nicoláo Durando de Villegagnon, Cavalleil'O de ~lalta,. que

Unha abraça,<ln o Calvenismo, vendo-se per'seguido em con
sequencia de Sua nova crença Religiosa por Henrique II Rei de
França, foi um dos que iwimeirarnente projectaram estabele
ceram-se no Brazil, ja pela fama das, vantagens que o paiz,
olfcrecia . . , ~ r
. , C ja para se pÔI' acoberto da persegUlçao, que se.•3-

~Ia aos pl'otestantes:. Tomando pois por pretexto Q projecto de
ormar uma Collonia Franceza na Amcrica MeridionaJ, cOnso

U+<
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guio para isto licença de seu Governo, e, congregando perto
de 90 Calvinistas, armou dous navios optimamente prepara
dos, e sahio do Havre de qrace em :Maio de 1555 em demanda
do Brazil, e final1llente avistando Cabo Frio em Novembro
d'esse anno, desembarcou no Rio de Janeiro, fundou uma For
taleza, e fez alliança com os lndios Tupinambas, que ie ti·
nham retirado da Bahia. Senhor Villcgagnon do Rio de Janei·
1'0,. resistío aos ataques dos Fluminenses, apresentando uma
attitude respeitavel. Entretanto tendo voltado ViUegagnona
Europa para agenciar os soccqrros que precisava, afim de es·
tender sua conquista, Portugal acordou do letargo em que ti·
nha permanecido por quatro annos a respeito dos negociosdo
Brazil, mandando ordem a Mendo de Sa, Covel'oadorda Babi.,
para expulsar os Francezes do nió de Janeiro. Então esteGo
vernador, conseguindo um auxilio decem Pernambucanos,faz
esquipar uma Esquadra de onze vasos (tres de gerra, e oito
transportes) e dá ,:elas ao vento para o Rio de JalleÍ1;o. Com
trinta e selte dias de viagem avistou terra a Esquadra em21 de
Fevereiro de 1560, Mendo de Sá desembarcou, e depois de ter
em varios encontl'os batido, .ia 'os Francezes, e já os lndios
Tamoyos, seus amados, afinal depois de uma bem porfiada
contenda, na qual muilo serviram os cem PernàmlJucanos,
obrigou os Francezes a embarcarem-se, e fazerem-se ao lar
go. Estes porém, em vez de seguirem para a Europa,. qui
seram tentar ainda fortuna, e n'este disignio, procurando
Pernambuco, desembarcaram no Recife em o pI'incipio de
1661 com tenção d'aqui se estabe lecerem. Mas Olinda, Capi
tal de Pernambuco, estava mui proxima do Recife, e Duarte
d'Albuquerque Coelho 2.° Donatario, que a governava tinha
valor bastante, e soldados aguerridos. Apenas pois os Fran
cezes se apoderal'am do Redfe, (então apenas aqui haviamal
gumas cabanas de pescadores, e dous ou tres armazens dere
colheI' utensilios dos Navios) Duarte de Albuquerque Coelho
a fl'ente -dos Pel'llambllCallos atacou tão vigorosamente os
Fl'aflCeZeS, que estes não tivel'am outro remedio senão em
barcal'em-se aceelel'atlamente, e com bastante prejuizo. UII1
dos FI'ancezes, antes de tOI'nal' a embarcar, expremio oseo
pezal' relativamente ás desgraças de sells compatriotas no Bra·
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zil, gravando sobre urna pedra estas palavras, que o Historia
dor Hocha Pita nos conservou com a sua mesma orthographia ~

II1/lImde va' de pis am pi O MUNDO VAI DE llIAL EM PEIOR,

. Reslabelicido em Pernambuco o socego, pela retirada
dos FranceIcs, cuidou Duarte d\\lbuquerque em que o Po.vo
tornasse àos seus costumados trabalhos, e , conseguindo fa
cilmenle isto, embarcou para Lisboa, deixando o Governo da
Capitania a sua l\Iãi D. Brites de Albuquerque, a quem pas
sou para este fim uma procuração, que se acha regi~trada

no Tombo do Mosteiro de S.. Bento em Olinda. Governou
D. Brites de t572 até t575 , ép,oca em que faUeceu. Em
consequencia tornou posse do Governo seu irmão lertmimo
d'Albuquerque, em nome do sobrinho que estava, na Europa.
Sob a administração d'este Governador dous factos. notaveis
tlveram'lugal': a fundação do Collegio dos Jesuitas em Olin
da, no mesmo anno em que elJe principiou a governar; e a
rundaçlIo da Capitania da Parahyba em t579.

AParahyba estava comprehendida no territ0rio doado &

Pedro Lopes, Donatorio da Capitania de Itamaraeá ;'lnas len
do fallecido este Oonatol'iQ, e carecendo a Capitania de for....
ças, ~ia-se todos ós dias exposta ,ás incursõCs dos Indios da
Paruhyba. li: i n'esta conjunctura que o eãpitão Mór, que
governava Itamamcá em nome do successol' <1a Pedro· Lopes ,
eol';overnadorde Pernambuco, de commul'n aceordo 0rganisa
ram uma expedição, e entI'egando-a ao mando de João Ta
vares a fizeram marchal' em t579. Com effeito Tavares, ba
tendo os Jndios que se lhe 0ppozCl'arn, e alliand0-se com ou
tros, lançou' os primeiros fundamentos da hoje fl()1'e~oente

Provincia da Parahyba.
Em quànto pois Pernalllbuco desasombrado (tos, France....

zes, elivre dos Cahetés gozava plena paz, sob a admintstlJação
do prudente, e circunspecto Jeronimo d' Albuquerque, em
quanto esta Provincia alongava os seus estabelecimentos, e se
engrandcçia com rapidez incl'ivel, 11m acontecimento es
lrondoso'p~'ePar'ava-lhena Europa o mais insoportavel dos ca
pl:iveiros. Cortarei portanto aqui o 'fio d'estas Memol'ias , em
quanto MITO esse aconlecimauto, que submetteu nossa p,a..
tl'ia ao crucl jugo Hollandez,
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CAPITULO Xl.

ZI-Rei D. Se(astião march~ contra os MOl1ros, e morre ,em 4frica. O
Car:deal D. Renriqqe lhe sqcc~de, e por .ua morte cabe Portugal,lO
Brazil sob o dominio Respanhol, Governadores que houveram emPlIt'
nambuco n'ene telllPO, Estadl1 d'esta Provincia na época em queo
U,,,~il P/usoq ao dop:\inio de Felippe 2,0 de Respanha.

EI:-Rei D, $ebaslifío, inimigo do descanço, e dos do- '
vBnLim.cntos domesticos, dei,xou-se arrastar de lal sorte pelo
desejo I do/gloria, que o Jesuita Luiz Gonçalves da Camara,
(Vialiuo do Cardeal D. HCllI'ique) sOl;lbe infundir-lhe n'alma,
naluralmenle grande, e altiva, qije , donlinado POI' esta pai
xão sem limites, nada mais'ambicionava do que ass\gqalar-se
pai' conquistas Qm' Arrica ,onde seus passadOI) ,tanto se di&
tíngúiram. A mistUl'a de id~as religiosas, e guerreiras ex
citava-lhe o.desejo de tl1iurnphar dos Mouros, na esperança
dI: al'VQ1'ar o Estandarte da Cruz sobre as Mesquitas doMar
rocos,

! . Em paz com todas as J?otencias 'da Europ~, Senhor do
mais e,xt~nço c0mm~rcio, adpradl? pela Nação; porque acha·
v:!. n'eJle as virtudes dos seus~mais illustres Soberanos, D, Se.
b:astião parecia não devel'-sc occupar senão da. felicidade de
St}us Subditos ; porem a paixão pela celebriJaqe , fazendo-lhe
esqucCl;lr o ,bem da Nação, o levou a sua perda. Os lisongei·
rps o l1zeram sUl'do aos avisos de seus antjgos Ministros/às
represerntações da Rajnhn D, Catharina, sua ~vó" e do Caro
deal D. Henrique,.seu Tio, c em fim aos clamore~ de todo
o povo, que,. re~eioso dos perigos a que seu Monarcha se
ia expur ;lhe implorava desistisse do intento.

O successo da primeil'a expediç.ão á ArrieI!, onde,l';l~Rei

havia ~rn pessoa combater, e desfazer os Mouros, animando
eslr. val(w,gueI'I'eíro, seu pens,!lmento dominante "a sEJi unica
paixã@, de tal sorte. tinha preoccupad0 este'M'Õriiifcha, que
eUe, para se pOr em campo, não espera-va mail) do qu~ um pro
teit0 qual quel' , que o acaso lhe orrerecesse; com elfeito este
não tardou. .
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Muley Abdelmelek acabava de expulsar do Throno de Mar
rocos a seu neto Muley Mo/,amet, ao qual nenhuma qualidade
reoommeullavel distinguia aos olho,s de seus VassalJos. De
uois de em vão ter solicitado soccorro de Felippe 2" Rei de
Hespanha, Mo/,amet alcançou aecesso na Corte de'EI-Rei D.
Sebastião, cujo animo guerreil'O e bellicoso era bem conheci
do. O Principe fugitivo PI'O metteu a EI-Hei os portos de Ar
rila, e Larache si o reentregasse na posse de seus Estados. D,
Sebastião aproveitoll.90m gosto a occasião que tanto desejava,
mais para fazer, por meio de acções estrondosas, celebre o
aeu nome em Africa , dó que para restabelecer em seu Throno

I

oPrincipe, cuja causa acabava de abraçar.
Para esta expediçãe temeraria exhautio D. Sebastião as

rendas do Estado, já individado pelos desperdícios dos l\Iinis~

tros. Insensivel as lagrimas e rogos de seus Vassallos, fez
benzer o Estandarte Real, e sahio de Lisboa em 25 de Junho
de 1578, tendo levantado anc@I'as com cincoenta vazos , cin
co galeras" muitos transportes, e um Exercito de quinze mil
homens de Infantaria, e mil de cavallaria.

Este Exercito fraco, composto de recrutas de differentes
Nações, continha em si mesmo o germen de sua -ruina no
luxo, c nos excessos dos Officiaes, ,Chegando a Tanjar, e
(Ieixando os navios em q'ue se transportára, marchou logo
sobre Arzila: n'este lugar acampou-se D. SebasLHio; po
fem seu genio fogoso não o deix;lva tomar medidas de pru
dencia! OonLra o parecer dos Generaes o Exercito, levantando
o campo, avançóu para Larac/w pelo interior do paiz, des-
presando o caminho do ~ar, "

No momento em que o Ex.ercito Portuguez julgava o Rei
de Marrocas na defensiva, esle Princ-ipe tão habil Capitão,
como grande Politico, inostl,,.-se de repente nas planicies de
Aleacer a fl'tmte de um Exercito disciplinado por eUe mesmo)
o·tão superior em numero ao P,@rluguez, que contava 46 mil
bome!1.~, inolusive 36,000 de çavallaria.

Finalmente no dia'" de Agosto de 1578 engajam-se os Jo
us Exercitas, e uma batálha sanguinolenta (na qnal Soldados
daEuropâ, e 'Africa, a quem a diversidade ,de co.stumes, e de
Religião anima, desputam o preço do valor e gloria) decide,
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fiem em tal se pensar, do destino dó BrazH , principalmente
de Pernambuco'! Envolvido pela Cavallaria Africana, que
formava um 1mmenso m,eio circulo, os Portuguezes e seus
aIliados são feitos em postas.

EI-Rei D. Sebastião, mais Soldado do que General,
apparece em toda a pante, e am'onta os perigos; mas succum·
be, e coberto de feridas he prezo por um troço de Mouros}
que entre si logo desputam a preza. Um dos seus Generaes
faz caminho pelo meio d'estes desespel'ados, promptos avi·
rem ás mãos; e assim lhes falla- « Que! Quando Deus VOJ dá
li victoria, lte que então vos degolaes pOt· ~t1n pI'ÚJioneíro?-.
Mais barbaro que seus Soldados, este General descarrega um
tremendo golpe de alfange no desgraçado Hei D. Sehastião,
e o derruba moribundo do cavallo, e em continente o. outros
Mouros o acabam'cl.e matar.

Outo mil Christãos morrêram, e a maior parte dos que es-
, capal'am a morte, ficaram captivos dos Mouros, a quem a vic
tol'ia custou desoito mil homens. Mas o que torna este dia
mais memoravel he a morte dos tl'es Reis, que pelejaram na
batalha: Muley Abdelmelek, chefe do Exercito' vencedor, es
pirou de enfermidade em a liteira em que vinha, e donde,
durante a acção, deu ordens as mais bem'acertadas ; seu neto
Moltamet fugindo afogou-se, e D. Sebastião, alliado d'este,
acab(m como acabo de narrar!

D'esta sorte ptue€eu com pouco mais de vinte e quatro
annos de idade (+') com a flor da sua Nobreza, e sem herdeiro
o bisneto do grande Reí 'D. l\fanoel, deixando o Reino
esgotado, e seus vass'allos consternados, Todo o Reino co
brio-se de luto, e o'Sceptro passou ás r;nãos do Cal'deal D. Hen-,
rique, a quem a idade, e fl'aqueza tornavam ainda menos apto,
para sustentar o peso do uma Monarchia vacilante.

Apenas Felippe 2.· , Rei de H'espanba, soube da morte
de El-Rei D. Sebastião, di,'igido por sua ambieiosa e fal
laz politica, fez partir pal'a Lisboa a D. Christovam de ~foura,

("'} Beauchamp dá a D. Seba,stiào a idade de 34 anllos quando
morreu em Af~'i~a; mas n'isto enganou-se por que D. Sebastião
nascen em Lisboa a 20 de Janeiro dc 1554, e morreu em 4 de!"
gDstO dc 1578. Vid. De la Clede tlist, de Porto Liv. 20,
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Ministro PorLuguez, vendido a seus interesses, afim de
sondar os espiritos a respeito da situação do Reino; e ao mes
ma tempo que em !\faddd fazia celebrar exequias pelo Rei
defunto, despunha-se para fazer valer seus direitos a Corõa
de Portugal, e como não duvidava que lhe seria desputada,
não despresou meio algum de apossar-se d'ella pela força
das armas.

Esta Corôa estava como em deposito sobre a cabeça
do Cardeal R i, o qual, prevendo seu proximo fim, nome
ou cinco Hegentes para governarem o Reino, depois de sua
morte, em quanto as Cortes não resolvessem, e regulassem
os interesses da successão.

Cinco Príncipes se julgavam com direito á Corôa Portu
gueza, e a reclamavam: D. Antonio, Prior do Crato, filho
natural do Infante D. Luiz (1) sustentava que era filho legiti
mo, e allegava em seu favor a promessa. de casamento feita
a sua mãi pelo Avô do fallecido Rei D. Sebastião; D. Catha
rina, Duqueza de Bragança, firmava suas pretenções, como.
neta de EI-Rei D. l\fanoel; Filippe de Hespanha, nascido
de D. Izabel , filha mais velha do mesmo D. !\fanoel, ante
punha a perogativa do sexo para igualar os direitos do naS'
cimento; D. Rainuncío, Principe de Parma, aIlegava que
era filho de D. ~Jaria, neto do Infante D. Duarte, e bisneto
do mesmo Rei D. Manoel, e finalmente o Duque de Saboia,
ePrincipe de Piemonte mostrava ser filho da Infanta D. Bri
tes, e tambem neto de D. Manoel.

Senhor; na, Europa da Hespanha, das Duas-Sicilias, de
Milão, da parte Catholica dos raizes-Baixos, e do Franco
Condado; n'Alfrioa dos terri~orios de Tunes, e d'O,'om, das
Canarias, e de muita ilhas de Cabo-verde·; n'Asia das Fi
lippina , dasílhas do Sunda, e de uma parte das Molucas;
n'Amel'ica emfim dos Impcrios do Mexico. Perú, e do Chi
le, e das mais beIlas ilhas entre os dous hemisferios, o filho
de Carlos 5.° cederia por ventura seus direitos á compitedo-

(I) Tambem Beaucllamp se engan0!:,ll~a filiaç:'io do Pr~or do
Crato, dando-o por filho de Bl-Rei D. J03.0 3.~, sendo elle filho do
Infanle D. Luiz.

l _
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fQS incapazes de resistir ás suas armas, ou á influencia do
seu ouro?

Não: Fillippe ie Hespanha calculou de antemão todos
os iD,convenjent~s eJa usurpaçlIo que premeditava.

Contando 68 annos (2) de idade o Cardeal Rei não reinou
em Portugal, senão para ver a herança do Reino tornar-se em
objecto de discussão juridica, e seu Sobrinho perturbar-lhe
os ultimos momentos, para obriga-lo a adjudicar-lhe uma
tão rica sucpessão.

Porem temendo que prevalecessem os direitos que tinha
a Duqueza de BI'agança ii Coróà Portugueza, Filippe olferece
no Duque s.eu Esposo, todas as Colonias. Portuguezas em
plena soberania com o titulo de Rei, si D. Catharina desis
tis~e de suas pretenções. Nem o Rei de Hespanha, fazendo
este olferecimento; nem o Duque de Bragança, recusando-o
souberam apreciar toda a sua 'importancia.

Entretanto sobrevindo a morte do Cardeal Rei, em 31
de Janeiro de 1580, antes d'elle completar dous annos de
.Reinado, ficou Portugal entregue á cubiça ambiciosa de Fi
Iippe~ Em vãd o Povo de Lisboa, horrorisado do jugo de
Hespanha, toma partido em favor de D. Antonio, Prior do
CTato, e se atreve a CoroaI-o,; em v~o, coadjuvado pela In
glaterra; e pela França este Principe escreve para as Jndias,
e para o Brazll na esperança de que se dMlarem por elle;
Filippe ajunta um Exercito de vinte mil homens, e determi
na ao famoso Duque d'Alva, que marche contra D. Antonio,
e invada Portugal. O Duque acha a victoria fiel ás suas bano
deiras, e por toda a parte os Portuguezes são vencidos. O
Duque de Bragança reconheGe a Filippe Pc;)(" seu Rei, e D.
Antonio, proscripto , expulso de sua Patria con'e li. buscar
asylo em França; mas apezar de algum conseguir, Lisboa em
fim he tomada e destruida; e a, ar.madá' Portugueza recebe
as Ordens de Filippe, que, reconhecido Soberano de Portu
gal' pelas Cortes de Thomar, apressa-se em tomar posse de
seu nov0 Reino..

(2) Beauchamp dá, ao Cardeal 70 annos , mas elle tin"ba 6S,
.pol'IJue nasceu em 1512 , e morreu elU 1580.
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Desta sorte -o Brasil, seguindo a sorte da Metrópoli ,
passou para o poder Hespanhol, e então Pernambuço (cujo
2,· Donatario havendo marchado para Africa com EI-Rei D.
Sebastião morreu na batalha de Alcacer, depois de obrar
grandes gentilezas) teve seu 3.° Donatario. JOl'ge d'Albuquer
que 'Coelho , o qual Jgualmente assistio a esta sanguinolenta
batalha, como refiro q'es.tas Memorias a pag, 93, e succedeu
ao irmão l'allecido, porque e ste finou-se sem descen.dencia.

Jorge d'Albul'l uel'q ue , para .tomar posse da Capitania,
obteve Carta de Conlirm!lção de Filippe 2.°, Rei de Hespanha.
Ete 3.° Donatario, que tinha acompanhado seu irmão, quan
110 d'aqui foi 'para Europa, não havia voltado ainda para Per
nambuco, e mesmo depois de obter a confirmaçao da Capi
tania por Filippe 2." não regressou: mas tendo adoecido seu
tio Jeronimo d'Albuquerque, que governava Pernambuco
por Provimento dó finado'2,· Donatario, constituio em 1580
selllugar Tenente o Licenciado Simão Rodrigues Cafdozo,
oqual aqui govérnou até 1592, anno em-que foi substituido
por Pedro Homem de Castro; mas este Governador, só ser
fio um ann@ , por que em 1593 por Provimento d'~ste 3,° po
natario, foi substituído' por D. Filippe de Moma.

No decurso d'esles annos , isto he , até o fim de 1692,
mantida a paz e alliança com os Indios TabaYl'es, destruida
aTribu dos Caltetés, e afugentada a dos Pitigua1'és, Pel'Oam
buco permaneceu em paz, sem .offerecer nada de notavel ;
apenas em todo este tempa se noLa, no rapido engl'adeci
mento d'Olinda, a fundação. do Convento dos Antoninos e~n

1583, e a do dos Carmelitas em 1588.
Cabe aqui ag(j)ra dar uma idéa do estado de Pernambuco

na época cm que o Brasil passou para 9 dominio de Hespa
nha.

Construida em um lugar ele.vado perto do mar " Olinda,.
Capital de Pernambuco, cercada de colinas, tinha (e tem) a
itnpossibilidade de ser fortificada regularment.e; mas como
os inimigos que tinha /lJbater eram Iudios ignopantissimos, e
sem at:le, simples estacadas, guarnecidas d'alguma artilha
ria, eram bastantes para os afugentar; e assim todos os es
tabelecimentos de Pernambuco eram d'esta sorte fortificados.

i..........-
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Olinda continha em 1580 setecentas casas de pedra II

cal, e varias edificios publicos, principalmento conventos
e Templos, entre os quaes se distinguia pela brilhante vista
de que goza, e pela magnificencia com que foi construido
o CoUegio dos Jesuitas, (fundado á custa d'EI-'Rci n. Sebas
tião) onde se ensinavam beBas letras aos Pernambucanos,
e tambem aos Indios convertidos, que mostravam algum
talento.

Mais de vinte engenhoS' de Cazer- assucar, nos quaes se
empregavam (além de vinte a trinta homens em cada um pa
ra defendei-o, ) quatro a cinco mil escravos Africanos, as
casas d'Olínda todas habitadas, o Recife já de alguma sorte
povoado, e servindo de deposito da gonte de mar, são da
dos bastantes para s e fazer uma idéa do crescimento da popu
lação. Pernambuco então apresentav.a em campo, sem fa
zer notavel falta '3. agricultura, mil' Soldados, e d'estes qua
tro centos de cavall aria.

Mais de cem casas gozavám ae uma renda de cem a qui
nhentos cruzados, e algumas de oito centos, e mesmo de
mil. -Em poucos annos, aventureiros que tinham chegado
pobrissimos de P@rtugal, voltavam ricos para sua Patria.

O corte, e exportação de páo-'brasil, e os engenhos de
assucar, eram prefel'idos a qualquer outro genero de indus
tria. He verdade que em parte alguma do Brasil eram os vi
vel'es, e vi tualhas mais caros, do que em Pernambuco; mas
este inconveniente era lata mente compensado pela fertilidade
do solo.

Iguarasú. merecia mais o nome de Cidade do que de Vil
la, e ainda hoje as ruinas de seus magestosos edificios tes
teficam sua antiga opulencia.

A Freguezia de N. S. de Nazareth da Mata, situada a
quinze legoas d'Olinda, se bem que não tinha 'os seus edifi
cip:; unidos em Povoação, era todavia mais povoada que
Jguarassú.

Cortar páo-brasil, e leva-lo á Olinda para ser embarca
d·o , era a principal oecupação dos habitantes da Mata. Es
te 'páo precioso pertencia a COI'ôa , que pela pel'missão de o
cortar e exportar recebia;] \li certo direi to. S. Lourenço,
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ouLra Povoação, se elevava então entre a Mata e Olinda: al
li era onde se fazia o melhor assucar da Provincia. N'esta época
ja haviam estabelecimentos, mais ou menos consideraveis des
de Olinda até o rio de S. Francisco.

Os navios de commerci'o, que partiam de Pernambuco
carregados de assucar pagavam dez por cento a Corôa, e
cinco mais chegando a Portugal, além dos direitos 90S Do
nalarios.

Quarenla e cinco nav.ios, pouoo mais ou menos, vinham
annualmente a Pernambuco carregar de assucar, e páo-bra_
si!, e comt udo esta important.le Provincia não tinha For
talezas, nem quasi obra alguma defensiva. Alguns Pernam
bucanos, attentos, e perspicazes exprimiam ja seus receios
sobre os perigos a que estava exposta Olinda, o Recife, e
toda a Capitani'a, e insistiam com o Governo sobre a neces
sidade de a pôr a abrigo de a iguma empreza hostil.

Os capitaes que Duarte Coelho saêrificou para fundar
esta Provincia, os incommodos, e riscos por que passou,
se bem que em sua vida quasi nada lhe produzissem, por
que tudo quanto arrecadava era absorvido em supprir as no
vas necescidades, que a oada momento nasciam, trouxeram
todavia a seu filho a renda annual de dez mil cruzados, pro
dueto dos direitos impostos sobre as pescarias, e engenho~

de assucar, Eis o estado Politico, e commercial de Pernam
buco, na epoca cm quo Portugal passou ao dominio de Cas
lelIa,

Oclima de Pernambuco, saudavel como hc, foi com
ludo algu~na cousa nociva ii muitos de seus novos povoado
res, cuja constituiçlJo vigorisou-se debaixo de um Céo diffc
renLe; bem como as plantas exoticas, que degeneram e mor
rem, ainda que sejam transplantadas lJU1'u terreno mais fer
lil, e região mais' feliz.

As mulheres Portuguezas no principio criaram mui pou
cos tlhos; dous terços destes morriam, poucos·dias depois de
nascidos; porém as filhas destas múlheres, que chegaram a
criar-se, e mesmo ellas, accommpdando-se ao clima, e regei
tando o peso dos vestido$'; e o uso de. abafar a cabeça dos fi
lhinhos, banhando-os pelo Cfult,1'31'io cm agoa inorua, não e

/

---
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'Queixaram'mais de que o clima fosse destruidor das vidas dos
il'ccem-nascidos.

Todavia a mistura das tl'es diffeI1éntes castas E'Uropea, A
fricana, e Ame1'icana produzio molestias novas, ou pelo me
n'os novas constituições, que modificaram de tal sorte as an
tigas enfermidadcs, que os novos symptQmas escaparam àsa
gacIdade dos illedic0s, Uma inflamação no figado e estoma
go, a que denominaram frialdade, tornou-se epidemica na
classe i11feri@r, pl'incipalmente no inverno,' de que pcveciam
muitos escravos, O estupor, a cujos doentes applicavam ru
megaçães de incenso, e de miTrba, e banhos adstrillgenles
mui quentes era mui frequente enfermidade. As ophtha.lmias,
não' () eram menos; o mais terrivel porém dos .males, eram as
febres intermitentes, e sobretudo as feridas no anns, ou ma
'Culo, que atacava os habitantes da margem do rio de &. Fran
cisco, moLestia esta que senão era logo atacada com cristeis
de pimenta, mui estimulantes fazia o infeliz paciente passar
péla morte a mais dolorosa, e cruel. '

Taes eram, com pequena differença, os males physicos
·que aflegiam os Pernamhucanos no primeiro seculo de SUIl

·exístencia. Aquelle que queria ter longa vida, abstinha-se
-com cuidado do uso de carnes, vinhos, e licores, e por meio
·de uma regular sobriedaJe cbegava a uma velhice feliz, e 50

'Cegada.
CAPITULO XII.

..Trames Lancaster apodera-se dq Recife, e o laqueia.

A mudaAça de Metrópoli foi,!J,o principio pouc'o sensivel
:ao Brasil, POI' que apezar da orgulhosa Politica de Filippe 2.·,
iRada eHe des(!lr~so li que podesse conciliar a independ4\neia
.appare~te de'seus novos Vassallos, com a sua verdadeira es
'Cravidã@, Nada alterou portanto debaixo do novo governo
'O regi meu de Pernambuco; mas a insasia~el cobiça do intru~

..50 Monarcfil'3, preparava-lhe muitos annos ,de calamidaucs!
,Pô.~suidOl' de t.oda a Pçninsula Hespanl1ola, dando leis
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n'Asia, e Africa, e em quasi toda a America, Filippe fazia des
pertar o ciume de todos os Soberanos da Europa; porém a
excepção de lzabel Rainha de Inglaterra, que sabia Reinar,
lodos os outros Principes eram fracos, d~spresados, ou des
ditosos.

Animados, e protegidos por sua Soberana, intrepidos ar
madores Inglezes, apresenta'm-se no mar, e navegam li devas
taras Regiões submettidas ii Filippe: Pernambuco portan
lo não tardou em sef yicti ma dos odios dos Soberanos da Eu
ropa.

Alguns Omciaes do Conselho de Inglaleraa, e Commer
eiantes de Londres, querendo vingar o destroço que na Cos
ta do Brasil sorífeu o Capitão Cavendish no ataque que diri
gio contra a Pmvincia do Espi,rito Santo, armaram uma éspe
dição, e a dirigiram con~ra este Paiz innocente, e que mais
nfio tinha fcito do que usar do imprescreptivel direito que to
dos tem de defenderem sua propria conservação.

James Lancaster, nobre Inglez, foi eleito Chefe desta Ex
pedição. Portugal, e o Brasil não lhe eram particularmente
desconhecidos'; tendo servido entre osPortuguezes, como
Soldado e traficado com elles na qualidade de negociante, em
verdade era mui apto para tal empreza ,Foi porém sem l:Iu-'
vida uma especie de traição moral fazer a guerra contra uma
Naçfío, com a qual se vinculara antes com os laços da amiza
de, c de quem recebera provas de benevolellcia; mas os sen-,
limentos de honra raras vezes prevalecem ao amor das rique
zas! Pernambuco foi a Capitania quê Lancaster resolveu ata
car. Fez-se portanto a veUa com tres navios, e duzentos c
settenta homens de equipagem, trazendo comsigo dous Fran
cezes de Dieppe, que sabiam o dioma dos 1l0SS0S lndios. Duas.
vezes um dos navios anibou para repal'ar os mastros, que ou...
tras tantas perdêra: então júlgando-se as equipagens mujto
fracas patentearam a Lancaster com um tbm de revolta que:
desejavam que 'elle desse de mão ao seu projecto, Mais estlil!
Chefe respondeu-lhes que Ca1'leer, seu Vice-Álmirante que ti
nha arribado, era mui resoluto para o não alcançar, logo que
podesse voltar ao mar, e que mesmo na falta delie protestava
não tomaI' diverso partido, do €l"e t1quelle que esperava teri~
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feliz ~xito. (( De a faltq, de 1tma resOl1tção firme nos homons
t( (continuou Laneaster) que dá causa ao naufragio das empre
II zas mais atrevidas·; porém todos os obstac1ÜoS não vencem a
4( coragem! li

Com effeito Carker cOlJl o seu navio se lhe reunia na al
tura do Cabo-Branco, Lancaster tinba tomado alguns na
vios Portuguezes, e Hespanhoes, e sabendo de um prisio
neiro que uma embarcação ricamente cal'regada, e vinda da
Jndia, naufragara na costa de Pernambuco, e que toda a
sua carga estava em deposito no Recife, dirigio-se imme
cliatariiente para a ilha de Mago, onde mandou uma grande
lancba com vinte oito remos para a abordar, Achava-se ahi
uma esquadra ingleza de dous navios uma Puiana, é uma pre
sa "8iscainba, commandada pelp Capitfío Venner. Lancaster
o move com as suas persuações, e Venne1' fica seu companhei
ro d'armas,

Conforme o us,o marítimo, esta união dos dous corsurios
foi raclificada por uma escriptUl'a por ambqs assignada: LaD
caster devia reservar para si tres partes, e Venner uma dos
despojos, que colhessem. Com todo o panno fazem força de
velIa para o Recife, e cbega(Il aqui pela meia no.ite do ultimo
de Março de 1593. Tres grandes navios Hollandezes, fuu'deu
dos á entrada do porto fizeram receiar uma vigorosa resisten
cia. Lancaster, guarneceu de gente as suas cinco presas, e
ordenou aos Omciaes, no caso de opposição da parte dos fIoJ
landezes, que abordassem os seus navios, pozessem-Ihes fo
go, apoderando-se das lanchas para se servirem d'ellas no de
sembarque. Esperava por esta maneira desembarcar ao rom
per do Sol, deixando os navios fora até que fossem tomadas
algumas tortiJicações ligeiras que já haviam, e o pequeno po
voado do Recife, POz-se em pratica ° desembarque, e Lal/
caster em pessoa tomou o commando da Fragata, guarnecida
por oitenta homens, escolhidos; porem logo que veio o dia
~lpercebeu as sp.as embarcações que bordej2vam a um quarto
de legoa a entrada da.barra: O rellllxo não Jhe consentia que
,se aproXimassem, e ficaram por isso em inacção a vista da en
trada. Lananster Leve a satisfação de ver os HolLandczes eles
vial'em-se para lhe deixarem o passo livre.
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D. FiJippe de Moura, Governador de Pernambuco, man
dou ao meio dia um Par1amentario para saber o.que a Esqua
dra lngleza pretendia. Làncastm' respondeu que queria a
oarga da embarcação naufragada, e que por força, ou por von
tade a possuiria, como o mesmo Governador em pouco tempo
veria. Entretanto os Pernambucanos ,guarneciam a Forli
cação, que defendia o porto, collocada pouco mais, ou me
nos, tmãe está hoje a Fortaleza do Bl'Um, e apresentavam uma
fOI'ça de mais d e seiscentos homens, para obstar o desemlJar
que. Lancaster manda que seus Soldados desembarquem
um pouco ao Norte, fora do alcance d'artilharia, e apenas os
vêem terra desperlaça as canoas, para não terem outro recur
so, se~fío cm Deos, enas suas armas. Estes piratas ostenta
vam de Religiosos, é em seus \iiscursos o nome de Deos era
constantemente repetido, parecendo-lhes infalliveis os soc
corras da ProV'idencia para o bom exito de uma empreza, cu
jo unico um era roubar!

As duas horas depois do meio dia de 2 de Abril, permeltio
amaré que Laucaster avançasse, e que seus navios, que esta
vam fóra, passando pelos dos Hollandezes investissem a bar
ra, Oforte da terra atira; mas apezar do vivo fogo os pira
tas desembarcam debaixo da sua artilharia: uma das lanchas
encontra nos rochedos, alaga-se, e vai a pique, outras embar
cações experimentam a mesma sorte; vencer ou morrer: eis
aalternativa que resta aos Tnglezes. Selte peças defendiam
aForlificaçUo do Bom Jesus, porem os Soldados PernamJmca
nos, ainda máos artilheiros, erram os tiros, empregando as
lJaJas na area. Em todo este ataque só um dos piratas he fe
rido!

Entretanto Lancaster, que com a gente qLle tinha desem
barcado de manhãa vinha avançando, aproveita-se da pouca
agilitlaue dos nossos al'lilheil'Os, e anima os seus exclamando
-- CD1'agem amigos, valO1' Camamdas! Avante, escalemos o F01'teJ

clle!te nosso, Deos nos pl'oteje.- Aesta voz os Inglezes avançam,
eos nossos, apezarde bisonhos, resistem como seu natural va
Iar; mas cedendo á disciplina inimiga, e ainda mais á falta de
munições, abandonam a Forti(ica~~ão, c se retiram pelo inte
rior da tena, atravessando o rio Beberibc. Entfío Laucuster

15
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faz signal a toaa sua Esquadra para entmr, e, guarnecendo I

FOItificaç~o que tomara eom gente sua, volta a artilharia
contra a Cidade de Olinda, donde temia uma sortida. Depois
poem-se em marcha contra o Recife, que então continha um
cento de habitações. Apenas av;mça os habitantes do Reei·
fe lançam-se precipitadamente nas suas canoas, (~) e retiram·
se pelo Beberide, e Capibaribe, abandonando aos piratas os
.seus armazens, lj. rica carregação da Caraca naufragada, e
uma grande quantidade de producções do paiz.

Lancaster, depois da victoria, mostrou tanta prudencia,
quanto tinha sido o valor que durante a aCÇ.ão apresentáraj
os seus Soldados não commetteram nenhuma desordem publi·
ca, nem roubo particular: já mais piratas se portaram comlan·
ta ordem e sangue frio.

Ora o saque que tinha de ser recQlhido era grande, ein·
dispensavel portanto se tornou ao pirata tomar pósse tempo
raria do Recife. Fortillcou-se pois com palissadas, e construio
um Fortim com duas bocas de fogo no mesmo sitio, onde de·
pois foi ,construida a Fortaleza do Brum.

Concluidos estes arranjos, entrou Lancaster em nego
ciaçto com os Capitaens Uollandezes, oITerccendo-lhes grano
des fretes;, afim de lhes transp0rtarem para Inglaterra parte
<lo saque; e elles não duvidaram associarem-se ao COl'sario
aventureiro!

Tres dias depois da tomada do Recife, avistaram-se cinco
navios de piratas Francezes, um dos quaes tinha no anno pre
cedente salvado Lancaster de um naufragio na ilha de MODa,
nas Indias Occidentaes. Reconhecido o pirata, Lancasler
acolheu seu bemfeitor com benevolencia, e lhe deu U!D8

carregação de madeiras. PrElseneiando os outros Capilacns
'Francezes a generosidade de Lancaster voluntariamente se
submetteram ás suas determinações, esperando participar
do saque; e d'esta sorte teve Lancaster as suas ordens uma

(-li) Então ainda nâ'o estava construida a ponte do Recife. AI
habitações limitavam-se ao Raino de S, FI'. PedJ'o Gonçalves, S,
Antonio, c !1ou-Vista cheios de mangues, e d'outl'as arvOlresnâo
eram habitados ainda senão por alguns pescadores.
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Frota auxiliar, a cuja gente r compensou generosamente,
reparLindo com ella o que st:1ria forçado a deixar, ou iuutilisu
por falLa ele transporte . ,

No mesmo dia em que se avi~Laram os piratas Francezes,
qualro dos principaes habitantes d'Olinda intentaram trataI'
com Lancastel', porém este evi tau a negociação, passando-se
pam bordo dos navios Hollandezes, onde permaneceu, apezal'
das reiteradas embaixadas, fatigando assim a paciencia dos
contracLantes. Sorprendidos todos de uma conducta tão sin
gular, perguntaram-lhe o motivo - « Melhor do que vós
(I (respondeu o pirata) conhe'ço os colonosdo Brasil, cómquem
II vivi muito tempo. Quando não vencem com a espada,
« re OITem as astucias, pois que não tem nem fé, nem fran
II queza (i'). E que gnnhariamos em tratar com elles? uo
! pos uimos já, com a ajuda do Coo, o que' de climas tão
II I'omotos viemos procurar? Indiscretos seriamos se dei
II xasscmos arrancar por enganadoras persuasões, o que
II com Lanto custo ganhámos! (H). l)

Lancaster aviiiou ao Governador d'Olinda, da que em vez
de aceitar proposição alguma, o primeiro quese atl'evesse a
dirigir-50 ao Recire para esse fim, seria lo·g!> Qnforcado) e
assim tirou a'esperança de negociaçl;ío.

'roda a acti'\"iJade de I.:ancast8l' estava Clltão empregada
CIlI fazer carregal' os despojos, e em repcllit os habitantes
d'Olinda contra oUe armados. Em um dos Il1;.lito.s combates
que lhe deram, tomou Lancaster cinco carrfjs dos nossos;
Jll'eza mais proveitosa tlo que as munições lue lles con
duziam, e do que a artilharia de que na rlesj:na acção se
assenhoreara; porque, faltando estes calTos, ulc não poderia
conduzir l)ara o embarque, senHO uma pecflena parte das
mercadorias, que haviam r.ahirlo cm sen po r. No dia sc-

(1' ) E por yelltul'a teria Lanca ter, e os OI~\'OS ladrões, que
se lhe ulIiram ré, e frllllqu za? Si estas expre$Õ~'5 fossem sol
ladas por lILll inilltig'o hOllrutlo, eu com uma scrit nunca interrom
pida dr. ractos publicos t11e provaria, que a ])Q\ ré, e rranqueza
sempre caractel'isararn os Pernam]JUc,UlOS (lesd( seus priuci pios;
mas COI1\O foi um lUlll'ilO que as snlt.ou, lIiIo me ab,üx:o a respoJlllcl'~

lhe, dando tanto Tlt'SO ao srll rlicto, .
(n) E tULl'lbelll com muito bo:.l ré, c f'rallflllcza ?

. 14+'
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guinte a esta vantagem entrou pela barra, sem a menordcs·
confiança, vindo da Costa d'Africa, um navio Portuguez)
com 40 homens de equipagem; e 60,escravos. Lancaster deu
liberdade aos negros, e empregou os sessenta Portuguezes em
puxar os carros, .aliviando, por este insolente abuso da vic·
toria, os seus soldados de tão rude trabalho

Havia já vinte dias, que o ditoso COI'Sario estava senhor
do Recife, e todavia sustentando repetidos assaltos, e sendo
obrigado todos os dias a combater para adquerir agoa, nem por
isso solfria grandes damnos. Os Pernambucanos, que n1l0 po·
diam tolerar, que o lad.l'~o se retirasse impunemente, conven·
cional'am em queo melhor meio de osegurar era queimar-Ihea
Esquadra. N'este intento, enchendo cinco grandes canoas de
combustiveis, prepal'ados com materias inflamaveis,; em alta
noite, quando a cm"rente d.'agoa conduzia para a Esqu~dra)
tocaram fogo nos combustiveis, e ~ssim inflamados, deixa·
ram ir as canoas com a corrente. Lancaster porem que havia
antevisto este genel'o ãe'guerra, tinha collocado em tornoda
Esquadra seis barcas, providas de ganchos, e cadeias de ferro)
e com estes il1stumentos desviou as canoas inllamadas, eas
fez encalhar. Seis dias depois d'esta tentativa, os Pernam·
bucanos outn vez intentaram incendiar a Esquadra dos pi·
ratas, e em lugar de largarem canoas, canegaram de combus
tiveis preparados, e de uma maneira conveniente, para 'que
a agoa os não molhasse, oito jangadas grandes e defendidas
por extenços !croques, para não serem abalroadas, e as diri.
giram pelas oaze horas da noite, depois de inflamadas, contra
a Esquadra. lnglez algum OUSOu apartaI-as, tudo tremia;
mas Lancaste', a quem nada desorientava, fazendo cobrir
mui bem 011 seu paióes, e barriz de polvora com grandes
panno~Inolha:los, animou então as equipagéns a aventura·

-se. Che 'ando emum as jangadas arremessaram-Ibe
fatexas prezas a correntes, e d'est'arte as poderam levar a
reboque para B margem opposta, onde arderam até o outro
dia.

Não conseguindo o incendio da Esquadra, tentaram os
Pernambucallos .cortar-Ihe as amar'ras ; mas apezar de muita!
tentati vas, não o poderam consegui I'; porque Lancaster era
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mui vigilante. Preparavam ainda os Pernambucanos uma
terceira tentativa de incendio, quando Lancaster, recciando
asconsequencias, e vendo que pernanecendo por mais tempo
no Recife infallivelmente succumbiria sob o valor Pernam
bucano, accelerou o embarque do resto do saque, e dispóz-se
para uma prompta partida. Esperava portanto sómente a
maf(~ da tarde, para se fazer a vela, quando descobrio os Per
nambucanos em gl'ande numero sobre o Sthmo, onde está.
hoje pouco mais ou menos a Cruz do Patrfío, e donde pertur
bal'iam a sahida das embarcações. Tornou portanto im
mediatamente para o Recife, e convocou um Conselho.

este Conselho sustentaram uns amciaes que a Esquadra
sahis ede noite, outros qr-e seria impru~encia emprehender
uma ~cção sem necessidade, e outros pelo contr31'io opina
ram, que podenqo o vento contl'Urio impedir a sahida, demo
randoos navios na barra, dominada pelo fogo dos Peroambu
canos, cumpria antes dessalojaI-osd'aquelle lugar, para se sa
hircom segurança. Lancaster abraçou esta ultima opinião, e
emconsequenciatrezentos homens I nglezes, e Francezes tive
ram ordem de atacar as Tropas de Pernambuco, derribar as 0

bras que tinham levantado, e voltar apreçadamente para em
barcarem-se. Avançaram estes trezentos homens, e os Per
nambucanos os receberam com um vivissimo fogo; mas que
rendo attrahir o inimigo para mais longe da protecção da Es
quadrademinuem pouco a pouco·o fogo, e aOnal abanLlonan
do uma plátaforma , e uma bataria (que os lnglezes logo des
lruil'am,) retiram-se para a retaguarda, atravessantlo o Bebe
ribeque estava secco (-1<).

Animados por este successo, cuja causa não conheceram,
vendo as bandeiras dos Pernambucanos, que Gutuavam do
outro lado, fora da vista da Esquadra, o piratas incônsidcl'\l
damente avançam, suppondo marchar á uma Yictoriacerta: mas
completamente enganaram-se. Então a acção tornou-se ge
rai, os Pernambucanos apresentaram-se em campo raso, e

(~) Sem duvida esta segunda acção foi na campina ela Taca
tuna, J.lara onde com a maré 5eoca passa-se e0l11 ag'oa pcJa ca
nclla.
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os lÍ1glezes, e Francezes depois de um bem porfiado ombalr,
foram constrangidos a retirarem-se desordenadamente, dei·
xando mortos o Vice-AJmirantc narl<eT, Lugar Tellente de
Lancaster, dous Capitães Fr3.ncezcs, e perto de oem Soldado',
Os Pernambucanos n-l1o deixaram de perseguir os fugitivos,
sellão q~ando os viram debaixo das baterias de sua Esquadra.
Lancaster )'ecolhendo os restos do infeliz dcstamento, levan
tou ancoras na mesma noite, e fez-se a vela com onze navios,
sofrendo mui pouco na sahida, porque a sua gente no ataquo
da praia havia inutilisado a artilharia do Pernambucanos
quando se apoderaram da bateria, e plataforma. Esteve pois
o ReciTe sob o poder deste pirata trinta e quatro dias; mas em
nemhum destes deixou elte de s~r incommodado, embo
ra tivesse sob suas ordens melhor de mil Soldados, .mui
bem disciplinados, e com tanta resolução, quanta se deve
s~ppor n'uma quadrilha de ladt'ões, que se abalaram da Eu
ropa só com o fim de nos roubar,

CAPITULO XVII1.

Manoel Mascarenhas Homem substitue no Governo de Pernambuco a ri·
lippe de Moura. Mascarenhas marcba para o Rio Grande do Norte,
e em seu lugar ficam governando Pernambuco o Bispo, e um Verea
dor da Camara de Olinda. Concluida esta Expedição, volta 11 Per
nambuco, e governa até ser substituido por Alexandre de Moura, O
Governador Gerlll do Brasil reside em Pernambuco. Primeiros funda·
mentos da Província do Ceará. Duarte de Albuquerque 4. 0 Donatario
toma posse de Pernambuco. Expedição p~a II descoberta, e conquis'
ta do Maranbão. PrÍJneir<ls fundamentos da Provincia do Pará. Ma·
tbias de Albuquerque governa Pernambuco, até que be succedido por
André Dias da França, ultimo Capitll.o Mor, que governou em Nome
do. Donatarios.

Resgatado o Reci (c do poder dos piratas, voltaram os ba
bi tantes ás suas antigas occupações, e apezar de ter sido o
saque mui grande, e de subido preç.o; comtudo a fortuna
J?ublica não soffl'eu consideravel prejuizo. Filippe de llfoura
continuou a governar, sem que sobreviesse mais outro faclo
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notavel até 1596, época, em que foi substituido por 1\Ianoel
~Iascarenbas Homem.

Por este tempo, afugentados das praias de Pernambuco,
os corsarios Francezes, encaminbaram-se para o Rio Gran
de do Norte, e de tal sorte souberam insinuarem-se com Oi

indiosPitigua1'és, que conseguiram fazer muitos carregamen
tos de páo-brasi!. Fiiippe 2.°, querendo privar este commer
cio, eao mesmo tempo doma'r a Tribu Pitigua1'é, que censtan
temente incommodava o nascente estabeleeiment'Ü da Para
hl'ba, ordenou ao Governador Geral do Brasil, D. Francisco de
Souza, que fizesse expedir uma,força para o Rio Grande, que
ao mesmo tempo impedisse o commercio dQS Francezes, e·
domasse os Indias. D. Francisco, nomeando para comman
dar esta importante expedição a Mascarenhas, Governador de
Pernambuco, ordenou tambem que·elle a organisasse de Per
nambucanos, e que á sua frente marchasse. Em consequen
cia, depois de ter aprom ptado, com a brevidade que o n.egocio
exigia, trezentos homens de guerra, Mascarenhas, entregan
do oGoverno de Pernambuco (segundo a ordem do Governa
dor Geral de 2 de Maio de 1599) ao Bispo. do Brasil D. Anto
nio Barreiros, que estava em Olinda de visita, e ao Vereador
maisVelbo da Camara da mesma Olinda Duarte de Sá, embar
cou Com a sua expedição, e seguio para o Rio Grande do '01'

te, levando em sua companhia, na qualidade de engenheiro,
um Jesuita, e por interprete da lingoa dos Indigenas, um
Franciscano. Com feliz viagem chegou Mascarenhas, € in
vestioa embocadura do Rio·Grande. Apenas foi visto, os
ludios intentaram prohibir o desembarque, mas. cortados pe
lo ferro Pernambucano em breve cederam o campo~ Mas
carenhas tomando pósse do porto edificou um FOl:tim
de madeira, proximo ao terreno em que hoje está coIlocada
aFortaleza dos Reis, e entregando o commando deste Fortim
ao intrepido Pernambucano Jeronimo de Albuquerque fara
~(~) fez alliança com Sorobabé, Chefe dos Iudios Abol'ige-

d (~) J.el'onilUo d~ Albuquerque Maranhão he aquelle 3.° filho
AeJerOl1 11110 de Albuquerque, e dc D. l\1a.ria lia Espirita Santo
o~Co-Verde, de quem fali o nestas Memorias a pago 129. Tomou
Se obrenolllcdeMaranhào, depois dos s rviçosqueimmol'talisaralll

u nome nesta parte do Brasil, por l\{ l'cê de Felipp€, o 11rudcnte.
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nes, depois que Jeronimo em muitos encontros 05 bateu, e
finalmente lançou os primeiros fundamentos <la Cidade do
Natal, assim denominada, porque seu fundador entregou ao
chão a primeira pedra no dia 25 de Dezembro de 1599.

Batida e afugentada a Tríbu Pitigua?'é, feita a aUiançacom
a dos Ab()regines, lançados os primeiros fundamentos da Cida
de do Natal, entregou Mascarenhas o novo estabelecimenloa
Jeronimo de Albuquerque, e retirou-se para Pernambuco,
deixando a maior parte dos Pernambucanos, que foram sob
suas ol'dens, para povoarem o Rio Grande. Chegando a Pcr
nambuco em 1602, continuou. a govemar, até 1610, anno no
qual foi substituido por Alexandre de Moura. Este governou
até 1613, porque o Governador Geral do Brasil, Gaspar de
Souza, veio residir em Pernambuco, afim de organisar aExpe
dição destinada para a conquista do Maranhão, o que chegou
a concluir em 1614, retil'ando-se então para a Bahia no prin
cipio de 1615, e deixando o Governo de Pernambuco entregue
a Vasco de Souza Anno e Pacheco, sob cuja administraçfio
fundaram os Beneditinos o seu Convento em 1616, A este
Pacheco substituio João Paes Barreto, ultimo Governador que
governou Pernambuco, por nomeação do 3.° Donatario Jorge
€le Albuquerque Coelho,

Nestes dezaseis annos nada se offerece tão notavel, como
a conquista do Maranhão, na qual os Pernambucanos, assim
como tiveram todos os incommodos e despezas, tambem lhes
coube toda a gloria: demorar-me-hei todavia nella só tanto
quanto permitte o plano destas Memorias, não deixando de
commemorar os primeiros fundamentos da Provincia do Cea
rá, e da do Pará, que igualmente se devem aos Pernambu
canos.

Tendo El-Rei D. João 3,0 doado o espaço de costa, que se
estende desde o Maranhão até o Rio Grande ao Historiador
João de Barros, este homem, que tantos serviços prestou a

sua Nação, associou-se com os Cavalleiros Fernando Alvares,
e Ayres da Cunba,. afim de juntos poderem fazer as despezas,
que demandava um estabelecimento tão extenço. Com cITei
to estes Fidalgos apromptaram uma .Esquadra, e entregando
D commando d'ella a Ayres da Cunha, sabio este do Tojo em
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1535 com novecentos homens em dez navios de guerra; mas
infelizmente esta famosa Expedição, na qual vinham dous fi
lhos do Donatal'io, naufragou toda nos baixos do Maranhão,
escapam:lo apenas alguma gente.que se recolheu a ilha do
jUdo, (que fica na entrada .do Maranhão) donde voltou para
Portugal,no pl'imeiro navio que lhe appareceu. Em conse
quencia u'este naufragio, resignou Barros a Doação, e EI
Rei doou o mesmo espaço de terreno a Luiz de Mello, dando
lhe tambem para o conquistar cinco navios de guen:a; mas
este segundo Donatario foi quasi tão desgraçado como o pri
meiro, porqúe a sua Esquadra se perdeu nos mesmos baixos,
salvando-se apenas uma embarcação em que voltou para
Lisboa.

Por estes contratempos, desanimados os emprehendedo
res, conservou-se a ilha do Maranhão inculta ate 1594, quan
do oFrancez 1\11'. Rifa1tlt, com uma Esquadra de tres navios,
apoderou-se dessa ilha, construío fortificações, e, deixando-as
guarnecidas sob as ordens de Ca1'los de Vaux, voltou para Fran
ça, Esta dehil Colonia Franceza, conseguindo a amizade
dos Tupinambils, retirados de Pemambuco, Cl') assim mesmo,

(1') Os Francez~s paTa couscguiTem a amizade dos Tupinam
hás, e indespol-os ainda mais contra os Portuguezes, não pcr
diam oecasião de se fazerem afaveis, aprovando até as estravagan
cias destes selvagens. Diziam-illes os Missionarias Francezes,
quando eIles am~rgamente se queixavanl de que os Portuguezes
desapprovasF m os seus usos.--" Vós gostais de furar os vossos
" beiços, furai-os quanto quizcrd s : si tamhern gostaes de pintar
" o rosto, e todo o resto do eorpo trazer-yos-hemos de França
" tintas de cores mais bellas, vivas, e v:uiadas do qu aquellas de
"que usais, emfim nós somos vossos protectores, Tespeitare
" mos vossos usos, e deseançai que sob nossa protecção vó cs-

-" tais acuberto do barbaro jugo Portuguez: li A' lUU df>strs dis
cursos, pronunciado por De eaux na Assembléa dos Chefes da
Tl'ibu, Montborre-Ouaiass1'1" velho Tupinambá deu uma l'esposta
memoravel, e digna das paginas da historia.

u Eu vi (disse l\'Io:Q.tboLTe-Ouaiassú) a primeira entrada dos
u POl'tuguezes em Perllambu o: lles principiaram como vós OU
u tros, não tratando senão dc conunercial' COln nos o, Davalll-nos
" foices. facas, machados, e outras m rcadorias da Europa, e to
" dos os estabelecimentos P01' eIles formados não nos cauzavanl
"temor. Tomal'am o pretexto da sua segurança, e diceraln-nos
" que era-lhes precizo COnstruir Fortalezas pal'a se aguarclarem,
" e edificar Cidades, a fim de se tUlirem com nosco em uma só fa-
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~onservoll-seestacionaria, e só.augmentoll de alguma sorte,
quando foi reforçada em 1612 por MI'. Rava1'Cliere, que n'esso
anno fundou o Forte de S. Luiz em bonra de Luiz 13 Rei do
França! Tal era o medo que os Portuguezes tomaram dos
baixos do Maranhão, que por tantos annos alli estiveram os
Francezes'incolomes! Estava porém reservada aos Pernambu
canos a gloria de vencer os perigos da barra, expulsar os do
minadores intrusos, e domar os Jndios, com quem se tinham
alliado.

. Martim Soares Moreno, Omcial de Pernambuco, que aca
bava de prestar relevantes serviços lIa sel~ra de Ibiapava, ha
via n'esta expedição conduzido-se tão bem com os Tapuyas,
que Jacuana, o principal Chefe d'estes Selvagens, o chamm
seu filho. O-merito e.talento d'esle Pernambucano eram tão
geralmentc' reconhecidos, que o Governador Geral, apenas
chegou a Pernambuco, o nomeou logo Capitão !\for do
Ceará.

Com o seu novo Titulo, e quasi sem sequito partio !\foro
no para fundar este novo estabele~imento, certo de que alguns
SOCCOJTOS deviam seguil-o; mas elIe contava mais com os Ta
puias, do que com os Soldados que lhe prometteram. Com
etreito Jacuana recebeu-o com transpol'te, forneceu-lhe tra
bàlhadores, e ajudou-o elle mesmo a const'f'uir um Fortim, o
uma Igreja: sob a Invocação de Nossa Senhora do Amparo,
Moreno augmentou bem depreça os Seus meios e a sua reputa
ção militar pela tomada de um navio Hollandez, do qual so
apoderou, com um Corpo de Tapuias émbarcados em canoas,

"milia Dnrante este tempo tratavam livremente com nossas fi
« lhas, o (p~e nós r,eputavamos grande honra. Depois deram-nos
« a eJ:ltender que Deus reprovaria o caz.arem COLU lias, senão
« abraçasse-mos o Cl1ristianis1l10, c que para o conseguir deveria·
« mos derig'ir-nos aos Sacerdotes. Vieram estes, arvoraram Cru
« zcs, instruíram alguns ele nós, e os baptizaraul. Tentaram de
... pois persuadir-nos (lue lhes eram indispensaveis escravos, tan
« to para cultinu'em a terra, como para o trn.ball1o das Cidades,
.. e não contentes de reduzirem á escl'avidilo os prisioneiros de
« guerra, quiseram alem disso os nossos filho, e finulmente eon
« cluu'a11l subjugando a nossa açiio com tanta tirania, que a
" maior parte daquclles dos nossos, que ficaram em plena liber
" dade, fora1l1 obrigados a fLl.gire.m da Patria, para se sllbtl'ahirem
u á escnlvidão! Vós. óEuropeos, sois todos o m:esmo!
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clão bem disciplinados, lIlle os Hollandezes se persuadiram
que eram accommettido por Euro..pJtlls. Os auxilio's que se pro
mcUeram não foram remettidos; comtudo o estabelecimen
lo prosperou, e Moreno pôde immortalisar seu nome, lan
çando os primeiros fundamentos do Ceará em 1613, attrahin
do para alli algumas famílias de Pernambucanos, para o po
I'oarem. Concluidos estes arranjos, Moreno entregou o novo
estabelecimento, ou Presidio do Ceará, ao seu immediato Es
lCl'am de Campos, e voltou para Pernambuco, a fim de acom
panhar seu digno companheiro Jeronimo d'Albuquerque na
importante conquista do Maranhão.

gm quanto Moreno lançava os primeiros fundamentos do
Ceara, apromptava em Pernambuco o Governador Geral do
llrasil aExpedicão que devia conquistar o Maranhão, e ex
pulsar d'elle os Francezes. Com efl'eito estando tudo promp
lo, e nomeado para a commandar o Fidalgo Joronimo d'AI
buquCl'que, deu este a vela em 16U com tres navios, mas
'ómente com cem homens de guerra, .levando em sua com
panhia Martim Soares Moreno, fundador do Ceará. Seguio
Albuquerque pela costa, e avançou pela corrente denomina
da BltraCo das Tartantgas, que desagoa na enseada de Jeri
eoacara em Ceará. a foz d'esta enseada construio Albuquer
que uma Fortaleza> denominando-a Nossa Senhora do Ro
sario, e depois despachou Moreno em uma das emharcações
para reconhecer a ilha do Maranhão. Tendo esperauo em
vilo por Moreno, voltou Jeron imo d'Albuq uerque por terra
para Pernambuco, deixando quarenta homens de' gurnição
no Forte que construira.

Por este tempo solicitaV'a na Europa a recompensa dos
seus longos serviços Diogo de Campos Moreno, Sargento MoI'
do Reasil, e parente pl'oxi mo de Martim Soares. Este Diogo
obteve como grande graça o ter parte na conquista do 1\'Ia
ranbrío, para a qual se lhe promettcu 400 homens, mas só
lhe deram cem, com os quaes chegou a Pernambuco em Maio
de 1611/.) justamente quando o Governador Geral estava para
isto organisando uma segunda Expediçfío, q'ue devia marchar
debaixo das ordens do mesmo Jeronil1'lo d'Albuquel'que, que
fundara o Fo'rte de Nossa Senhora do Rosario. Ü5 r~o Per-
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nambucanos que ficaram n'este Forte viram-se reduzidos á
maior penuria, por falta de viveres, e pelos repetidos as
saltos dos Judias, e infallivelmente succumbiriam, senão lhes
chegasse o reforço de mais trezentos Pernambucanos: nun
ca auxilio algum veio tanto a tempo.

Tres dias depois da sua cbcgadó, 111r. De-Pmtz com
mandante de um navio Francez, que trazia a seu bordo tre
zentos bomens, destinados para auxiliar os Francezes do ~[a

ranhfío, sabendo em caminho do estado miseravel a que es
tava reduzida a guarnição do Forte N. S. do Raaa?'io, dei
xando a sua derrota, desembarcou a toda apreça, e dando
grandes gritos como applaudindo a victoria antes do combale,
avançou a tomar o Forte; mas os Pernambucanos que esta
vam emboscados, de repente apparecem em grande numero,
e constrangem os Francezes a retirarem-se acceleradamente,
e a-recolherem-se ao seu navio com bastante perda.

- Entretando ja era 'passado mais de um anno, e nUose
sabia ainda nova alguma de Martim Soares Moreno, que tinha
ido reconhecer a ilha do Maranhão. O mesmo Governador
Geral não tinha certeza de que os Fl'ancezes ahi tivessem es
tabeleci mcntos permanen tes; o que apenas se sa~ia era que
elles commerciavam com os Indigenas. M.oreno depois de ler
descoberto a colonia Franceza, examinou as suas forças,
mas experimen tau na volta ventos tão fortc,S, que fazendo-o
desarvorar, o arrojaram para os mares de Hespanha, onde
aportou, e deu cil'custanciada parte ao Gabinete Hespanhol
do estado do Maranhão.

Segundo a relação de Moreno, mandou a Corte de Ma
drid ao Governador Geral do Brasil urdem expressa para ex
pulsar os F:l'ancezes do Maranhão, e fazer a conquista d'esta
ilha. Desde então a Expedição que se organisava em Per
nambuco, adquerio um consideravel gráo de importancia;
mas os preparativos tinham sido por muitas vezes contraria
dos. Jeronimo d'Albuquerque, e Diógo de Campos Moreno,
depois de terem levantado um Corpo de Indios em a Parahyba,
buscaram em vão transportes para conduzirem as tropas em
numero de quinhentos homens. Alem disso os serviço~, eaeÀ
perjencia de Diogo, justificavam a sua repug.nancia em estar
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sob o commando de Jeronimo d'Albuquerque; de maneira
que o Governador para accommodal-o nomeon-o Comman
dante collateral, titulo vão, que não lhe dava jurisdicção,
mas que todavia o satisfez.

Finalmente o Governador Geral ordenou a partida do Ex
pedição, mas receiando que Jeronimo d'Albuquerque não se
eslendesse excessivamente, limitou-lhe as operaçães entre
orio Titoya, e a ilha de Pareá, com ordem de fortificar-se
dentro destes limites, .donde não devia avançar sem novas
ordens. Esta Expedição marchava sob os melhores auspicios;
oGoverno do Brasil, e mesmo a Metropoli haviam desenvol
vida uma actividade não ordinada, os Officiaes principalmen
le patentearam um desinteresse> e zelo memoraveis. Jor
ge Fl'agozo d'Albuquerque, sobrinho do Commandante em
Chefe, sendo C~pitão marchou com o soldo de simples Sol
dado, e este exemplo foi imitado por todos os outros Olli
ciaes. Os voluntarios formaram um coi'po séparado, e o resto
das tropas foi dividido em quatro companhias de sessenta ho
mens cada uma. Deram a vela, e no terceiro dia de viagem
alcançaram Q. Rio Grande, onde entraram felizmente, ape
zar dos perigos da bal"ra.

Ahi fizeram os Commandantes resenha das forças dispo
niveis, e acharam em dous navios, uma caravella, e cinco
caravelões, trezentos homens de tl'OP?s regulares, duzen
los e trinta e quatro Indios alIiados, debaixo das ordens de
doze de seus Chefes, trazendo estes Iudios comsigo suas
mulheres, e filhos em numero de trezentos. Depois d'~sta re
vista a Expedição levantou ancoras, e em dous dias chegou a
babia de Iguápe. Ahi desembat:cou Jeronimo d'Albuquerq'ue
com os Jndios, mas depois de dous dias de marcha tornou a
ajuntar-se com a Frota no lugar denominado Nossa Senhora
do Amparo, d'onde avisou ao Forte das Tartarugas a sua pro
xima chegada. A' mais de um anno que o Capitão do Presi
dio do Ceara esperava ,a Expedição, e apenas esta chegou
unio-se a elia com as melhores tropas, que tinha sob seu
COmmantlo, substituindo-as no Prezidio pelos Soldados que
linham dado a entender, que desejavam ardentemente achar
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occasião, que eis <lcspensasse de tornarem a estar amontoados
nos naviôs.

O Chefe lndio Camarão, chegou tambem vindo tlo Rio
Grande, e tendo passado no camintio grandes incommodos J

serviram-lhe esles de pretexto para ficar com 'seu irmiío
Jacuanha, amigo intimo de Martim Soares, e apezar das ins
tancias (1'este ultimo, não auxiliou a Ex.pedição senão com
vinte Indios, <lebaixo das ordens de seu filho, soccorro este
que não sl1ppl'ia toda a falta que faziam quarenta desertores,
que no seu territorio se haviam refugiado.

Nossa Senhora <lo Amparo era mao si tio para repouso, niío
sÓ'porque a vizinhança das Al<!eas dos Indios prejudicavaa
disciplina; mas tambem porque o clima ora pessimo, ouma
multidão de ratos devorava até os cabos dos navios. Diogo
d-e Ca mpos seguia em consequencia para a bahia de Perna
merim, lres graos ao Sul da linha, onde esperou o Comman
!laute em Chefe. A'sua chegada ajuntaram-se-lhe de novoo~

Judias auxiliares, e a Expedição montando o parcel deIeri
coacoara, molhou ancoras no Presidio das Tartarugas. Era
tambem este nm mito si t.io, apezar de ser fl'equentado pelo'
Fraucezes; porém examinando Jeronimo d'A~buquerqueas

margens do Rio Camussi, as quaes quiz dar preferen.cia, a·
I chou a tena pobre, e a entrada dimeil : de maneirà que as
sentaram ser mais conveniente demorarem-se em Tarlarugas.

Antes (le avançarem d este sitio, quiz Jcronimo asse
.gUl'ar-se da boa vontaue dos Tapuias ('I') da scrra de Ibiapaba,

(l<~ O' Tapuia.s de Ibiapava não matavam os seus presionci
l'()~ de guena , e todo o inün:ígo que conseguia abrigar-se CUI
algurna de suas cabanas era salvo. Jamais Tapuia algum violou
este santuario de benevola hospitalidade, po~' maior que fosse
LI. sua colera, po~' ;mais justo que fosse o seu l'esentimento. A
outros lIlui tos res11eitos difleriam ústes Selvagens dos outros po
vos de lirasiL Os seus Chefe's,. que exerciam o oflleio de CUI'/UI'
deiTas, pI·etend,[am. CUi;ar as mo,lestias com fricções de fumo de
tabaco. Quando alguma rapariga chegava ao estado ue casal' I

e não tinha noivo, a lnãi, traçando-lhe sobre os olhos 1'Ima risc~

vennelha, (signal da sua puberdade) a conrluzia ao Chefe mllls
velinha, para que tlespozessc d'el1a segundo o seu gosto' Os
Tapuias usavam de sendalhas de cortiça de uruguIl , c LImbo os
sexos ornavam os braços, c as perna' com bra 'el'etc feilos di'
CéU'O\:O' de f/Ol(,a11. Tres qualidades cl iu tl'lunC'lllos eOlllplll1h511
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com 05 quaes til)ha aberto communicações amigllveis, assim
como com o ntl'a'lnctmbe:;es de Titoia, que Martim Soares
Moreno coo iliara, quando viera explorar a ilha do l\lara
nhUo, Pouco se esperava da sua alliaoça, porem a sua ini
mizade seria fatal no caso de que o Exercito marchasse por
termo Opotente Cnefe dos Turamambezes chamado J7l1'ipct
riquassu' (Grande Diabo) foi convidado. Esperava Jeronimo
d'Albuquerque obter soccorros, persuadindo-o que a Expe-

toda asua musica; uns fe'Ítos de óssos humanos, OUU'os das ar
mas dos bois, e outros de cannas,

Estes Selvagens festejavam a elevaçã:o das constelações com
canticos, c dan as, porque as reputavam Divindades. :Muda
l'am de vivenda. com mais frequcncia do que nenhuma outra
Tribu do Brasil. a vespera da péU'tida ajuntava o Chefe os ad
l'inhos para consultar e decedir, que di~·ecçã.o deviam. tomar . e
onde convinha fixar a nova residencia, Antes de marchar toda a
multidão se banhava, esfl'egava-se COln arêa ilna T e tornava-se
abanhar, e cada Tapuia raspava o corpo com os agudos dentes
de um pequeno peixe, até verter sangue, acreditando elles que
com i ·to preveniam a fadiga, e a r medeavam.

Logo que se aproximavam ao sitio d siguado pam a nova ha
bitação, uma parte dos mancebos, cortav!l ramos, e fazia Caba
nas, outra ia caçar. e a outra empregava-se na pesca, e na cres
ta do Illel de AbelJla. A mulher mais idosa de cada fil.1nilia, co
lhia fructos das arvores, e raizes, e a mais moça preparava o
sustento. Os mesmos advinhos eram os que apontavam a direc
ção, que os caçador deviam tomar ,"acompanhando a cstes os
mais de tros )1a arte dc decifrar inigmas. Apenas avistavm1'1 a
oaçacercavam o lugar que a abrigava, e si o animal escapava as
nexas ,oque eJ'a quasi impossivel, caellS industriados a alcUJua-
I'am infalivelmente. ,

Finda a caça traziam para as navas habitações todo o resul
tadod 'eila, dansal1do e cantando l~elo caminho. O qu tinl1am
ficado sahiam ao eneontl'o dos caçadores com as lucsmas dell'l.ons
trações de alegria. A caça era immediatameutc mettida em uma.
COl'a I ou especie de forno, gual'necido por dentro com folhas,
no qual depois dc coberto com te1"l'a e folhas, tocavam fogo até
assar as vÍlUldas. Preparado assim o bUllgU te o estendimTl em
folhas, e o devoravam, servindo-lhe o chao de mesa. Em quan
to havia mantimentos elles não cessa'Vall1 de oomer , po1'Clue o
seu apetite dura eJn quanto ha viveres.

Passavam e se. dia em regosijos. Os mancebos caíltavam ,
eas raparigas dansavam, e entoavam cantigas cada Ulna atra:c
d'aquelle que mais amava. Seguia-se uma luta, para a qual es
colhiam os troncos de duas a'rvor0S novas de compl·im JltO , e
grossura iguaes, Dividiam-se então em duas tropas: Um dos lu
tadores de cada uma d'ellas tomaya um dos troncos, e o lançava
t~o longe, quanto th o permettialJ1 as suas forças. TOll1ava-o de
pois outro lutador, e o partido quc trillpháva era ar'J.uellc , que



160 ftlE ftlOllI A.S lllSTOlllCA S

dição era lambem a seu favol', e que protegia os seus inte·
resses; porém os Soldados, que o conheciam a fundo, asse·
guraram que semelhantes espel'anças eram vans, e que o
Cmncle Diabo 'escolhêra O nome que bem lhe quadl'ava.

ão havia ainda muito tempo, que elle conseguira dous
Portuguez~s armados pal'a o defenderem de alguns Tapuias,
e isto por continuas, e apertadas instancias; mas logo que
ganhou a victoria com o seu auxilio, e que comeu os pre
sioneiros, quiz igualmente devorar os Ellropeos, e lel·o·hia
feito, si as supplicas de sua mulher lhes não salvassem as
vidas. Quando Jeronimo teve nolicia d'esle facLo antevio
uma resposta negativa. Com effeilo, dous Embaixadoresdo
Gl'ande Diabo lhe vieram significar, que uma molesLia con·
tagiosa dessolava o seu povo; porém que logo que esta ces
sasse vil'ia dispôr-se debaixo dos seus EstandarLes. Dissi·
mulou Jeronimo, e fingio receber a desculpa, despedindo
os dous Selvagens com presentes.

chegava assfm primeiro ao lugar, onde deviam estabeleccl' n"i-
venda permanente. .

Este tronco cntão cra eollocaelo na Cabana do CJlefe , para
servil' na futura retiraua. As mulheres eram encarregadas dos
tral)alhos da agricultura, no que tambem diJferiam do resto dOi
Indios do Bra.sil. Os Ta~uias tinham uma viela mui longa, e
seus filhos começando a anelar mui ccdo, aprcncliam a nadarqua·
si ao mesmo tempo. Aos machos desele a mais tenra infancia fu·
ravam as orelhas, e rachavam o .bciço inferior, para forma.r WIU
boca supplclI1entar. Esta dolorosa operação fazia-se pera.llte tc·
do o povo ; e os mcninos para este lim eram. conduzidos C01ll0
para uma ceJ'C'lUonia I eligiosa. m Aelvinho ligava os l)és, cas
mãos do pacif'nte, e outro fazia a incisão com um irlstrumento
de pão, entreLanto a rniii derramava copiosas lagrilllas.

Alguu historiadorcs julgaram os Tapuia da serra da lbia
pava , como a mais imprudente, e tcmeraria de todas as TribuS
do f3rasil: com tudo a vantagem dc sua sitiação no meio d'es as
moutanhas , não lhes era estranha; por quanto em Il,lgaI' de emi·
grar m para as campinas lU busca ue maior numeru de caça,
cultivavam 110 seus valles a 11landioea , e alguns legumes, CoUl
o que se preservavam da fome.

Os seus Pagés sustentavam quc um dia 011lUlldo tomaria no
vo ponto, e que os Tapuias seriam senhorcs elos homens bl'llll
coso Iguall11f'nte contra o Christianislllo teceram elles uma objec
ção eng nhosa. A encarnação, dí;iarn elles , não dcve somente
" aprovei tal' aos homens brancos; quando aprouver a Deos oreS
" gate dos Indios, cncanlara no ventrc ele uma: lndia Virgcm,
" e então r cebcremos com gosto o Raptisl1lo.
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Mais fmeo, do que antes se presumira, tornou-se o pe
queno Exercito expedicionario com a falta d'este SOCCOI'fO.

Era igualmente provavel, que os Jndios dos contornos do
Maranhi'ío estivessem ligados com o Francezes, e por isso
penetrando o .paiz, soccorro algum se podia esperar, ao
me mo pa'so que uma retirada expunha a reputaçfío das
armas Pernambucanas, e os novos estabelecimentos.

Chamou Jeronimo d'Albuquerque os Officiaes a conce
lho, e a 1'0 olução unanime foi de se tomar pósse do rio
Tl'loya, primeiro lugar marcado nas instrucções do Gover
nador Geral, e de se fortificar este ponto; mas não havia Piloto
que conhecesse a entrada. N'esta circunstancia Sebastião
Martim, que disse haver já reconhecido o porto, on:ereceu-se
para guiar fi Esquadra a ilha de Pereá, igualmente apontada
na' instmcçães ; porém Seb~sLiúo eI'l'ou o rumo, e este ena
leria occasionado a destruição da Fl'Ota, si O vento augrnen
lasse, como se ·l'cceiava.

Todavia continuararn,já com as velas rotas, e cm bre;ve
espaço se viram dentro de um labyrintho de oscolhos, sem se
poderem desviar', pois que os navios estavam muito carregados
para resistirem a um mar agitado; felizmente ov;ento tornou-se
Cal'oraval, e a Frota, durante a noite, elcançou o canal, e adi
antando-se com segurança, postoque tocando a cada mo
mento no bancos de al'ca, lançou cmfim ancoras a tres le
goas da ilha.

Os dous Commandantes tomaram immediatamente terra
com uma p3rtc uas uas tl'opas, para no caso de opposição pro
tegerem odesembarque; e Igo tomarão pósse do 'paiz em nome
doRei de lIespanha, com as formalidades costumadas. Entre
tanto que Francisco de Farias, commandante d'Artilharia.
tScolhia uma posição favoravel pam levanLar um Fortim. Mui
bs para isso seriam apropriadas, se não lhes faltasse agoa:
propozeram portanto que se abrissem poços; mas os Soldados
~ue tinham estado cm Nossa Senhora do Rosario, atriLuiam
ao uso d'agoa de poços as doen~as que o'esta Fortaleza. os
linham atacado. A exposição que elIes fizeram de quanto
soffremm, hOITOl'isOH· de tal so'rbe seus C<1maratlas, que
ailha de Pereil se Il1es tornou I'odiosa'; cOlllemplal'am-na

16
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como um lugu mortifel'O, e dando aos seus receios o caracter
da bravura, soltaram gritos sediciosos, e pediram que sem
demora os guiassem ao inimigo;' porque, diziam elles, não
tememos 'a morte combatendo, mas não a podemos encarar
a sangue fl'io, e inutilm"ente na cede, ou no veneno dos
reptiz.

O Alferes Sebastião Pereira era o cabeça dos evoltosos,
animado talvez pela idéa de que Jel'onimo d'Albuquerque
se inclinava a encobrir o ataque do Maranhão, e' que gostaria
de um pretextos, que o fizesse avançar, sem ser obl'Ígadoa
par a .conheceI' os seus designios.

Albuquerque persuadindo-se que facilmente arredaria os
Tupinambás do partido dos Francezes, nã@ ordenou obra
algüma, que o abrigasse dos ataques a que a proximidade do
inimigo o expunha ; mas o .seu COllega, Soldad0 experiente
e acauteIlado, não cessava de instar, paI'a qae se concluissem
os intrincheiramentos que estavam delineados. Porém (dizia
Albuquerque ) « tudo que referem dos Fl'ancezes são puras
rabulas, inventadas pelos Tapuias, afim de illudirem Martim
« Soàres, e mesmo quando. na ilha hajam alguns Francezes

. « silo tão p'oucos, que não se atrevem a sahir a campo.
« Como se pôde acreditar que Soldados experimentados,
« tivessem deixado aberto um porto de tal impoI'tancia como
(~ este, estando tão junto d'elle, si tivessem forças baslanle.l
« para o guarnece-lo? Estou portanto resolvido a marchar
« em direitura ao Maranhão ; he este o grande alvo do
« Govemador Geral, e da Corte de Madl'id, e si a na·
)) vegação for impraticavel para os navios maiores, irei nu
(I caravellas. li

Esta linguagem sorprendeu a Diogo Soares, que conside
rava uma .temeridade inutil a repentina aggressão do:Mara
nhão. Segundo a oppinião d'este Cabo do Exercito, não con·
vinha que a Expediç50abaodonasse a situação em que eslaval

que lhe franqueava o livre accesso da ilha, e que portanto pall
a sustentar cumpria fortifiieal-a a todo o custo. l( Não se

deve perder de vista (accl'esceotava o Comandante Collaterall
« que o navio inimigo, que tentou tomar o Forte das Tarta·
I( rugas, está fnoueado perto dos estabelecimentos Franceze5l
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K com outros ·muitos navios de gueITa. Não estando a nOSS1\.
«armada preparada não se póde (sem grande temeridade)
«medir com a dos Francezes. Ue portanto prudente fortifi
K car-mo-nos onde estamos,.e dar parte do nosso estado,
«lanto á Corte de Hespanha, como ao Governador,Gera·l. Ain
I da mesmo que os Francezes sejam superiores em numero,
«n:io podenlô impedir-nos que receba!J1os J:eforços de
K lodos os lados si entretanto conservarmos este·p osto Em
• quanto aos l'upinambás~ devem os crer que cada vp,z fica'ffío
II mais indispostos,c0ntra riós, e fugirão de comnosco tratarem
~ alliança, logo que as relações amigaveis que contrllhimos
«com os Tura.mambez.es, seus mortaas inimigos, chegarem
« iJ. sua noticia. li

Nfío foram absolutamente inuteis estas refic<xõcs, Jcroni
mo d'Albuquerque mandou em um batel de seis.amos a Bel
chior Rangel, nascido no Rio de Janeiro (joven emprehende
dor, emui versado em diVersas lingoas dos Indios) reconhecer
aillla do Maranhão, examinar a barra, e fazer alguns presio
neiros si podesse. No dia immediato procurou Albu'quel'que
pessoalmente um terreno conveniente para se acampar; mas
quatro dias se passaram em frivolas delongas, sem que se co
meçasse um só intrincheiramento.

In.quietado algum cousa pela 10Elga ausencia ~e 'Rang:el
mandou o General cm Chefe procul'ilJ' Diogo a ·sua barraca, e
participando-lhe os seus temores, concluio que.se deiVeria
prover a segnrauça da Ex:pediçãO' O Commandante adjuncto,
$uppondo que Albuquerque d/esta"vez não mudaria de opinião
partio ao declinar do Sol com o Chefe Engenheiro 'para ex
aminar uma posição vezinha da barra. Achou uma favoraveJ
perlo de um Jago d'agoa doce, e já estavam dadas as or
dens para princi'piu as obras, quanQo se di,visou uma pequena
luza entrada da barra: em o batel de Rangel.

Segundo a llelação "d'este Official, havia elIe e'Xplo1'ado
Iodas as parageH'il perto do MaranhHo, sem que discL1briss~

navios Francezes, nem Europeo algum d'esta NacUo, e tinha
reconhecido sobre a costa em frente da ilha um excelente
ancoradouro, denominado Qltaxemd1tba, situado felizmente
lantopara acampamentoldo EiX.ercito, como para fazer 5u])sis-

:I6-lC
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til' as tmpas, p@is que era regado pOI'um rio, que tornava olu·
gar pr@prio para toda a qualidade de cultura. O transito para
elIe .lhe pal'eeia abrigado dos Francezes, visto que a viagem se
fazia por entre uma imensidade de ilhas, que cncobiram a
passagem das tropas.

Elnhretanto que Hangel dava relação da sua viagem ao
General em Chefe, os Soldados' igualmente de tudo sabiam
pela boca dos remeirQs, que tinham ido com este Ollicia!:
então renovaram os seus clatnores sobre o projecto de in·
trincheirarem-se onde estavam. ~Ibuquerque porem, sem
dar ouvidos a estes clamores, depois de dous dias de irreso
luçuo, ordemnou o embarque, e fez-se a vela para Quaxen·
duba, apezar de toJas as representações do Comm~ndante

adjunto. Quatro dias foram bastantes para concluir esta
viagem dimcil, na qual os navios a cada passo tocavam a
costa, e navegavam por entre mildifficuldades. Ganham final
mente Quxenbuba, mostrando os navios tal aparato nas :Famu
las e Bandeiras, que aprecebidos do Maranhão infundem terror
nos FráncezesJ que guarneciam o Forte de .S. Luiz ..

Os Pern~mbucanos' desembaracam sem opposição, e im
mediatamente se intrincheil'afrl ; e tirando sortes, em quanla
se celebrava ó Santo Sacrificio da 'Missa, para se saber qual
.(lev~a ser a invocação do Forte, que alli deviam construir
sahe o bilhete com o Nome - Nettividada de Nossa Senhora.
N0 mesmo dia começam o Forte que devia ter este name, que
a sorte determinou, sob' Wo sagrados auspicioso

No 'Qutro dia veio um Chefe Twpinambà, acompanhado
por alguns dos seus, ao. Campo dos Pernambucanos, quei
xar-se amargamente do tral;p.mento que dos Francezes rece
béra, dando conta das suas forças, e otrerecendo a Jeronimo
d'Albuquerque. o tt'azer-the algumas Tribus do l\'lal'anhfia.
Todavia as informações d'este Chefe não combinavam com
as que os seus companheiros ( separadamente inquiridos)
~avam; porém Jeronimo, que prestava credito a,tudo quanta
lisongeava suas idéas, e .arredava de si todo aquelle que Ih'as
contrariava, acolheu o Selvagem, e, convencido da veracidade
das suas palavras, enviou com elle cinco dos seus mais fieis
auxiliares, como espiões; retendo em refens dous Tupinam-
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bãs, que diziam ser filhos de outro Chefe: tanto este Gene
ra', estava pCI'suadido, que, .conten~ando os Selvagens, ga
nharia o Maranhão, sem desparar um tiro!

Entretanto as fortificações continuava m com ardor, de
maneira que em poucos dias monta vam artilharia, e deram
principio as obras exterior~s. Em quanto porém o Exercito S6

intrincheirava, algumas mulheres e filhos dos Indios no~sos al- ,
Iiados se expozeram sahindo do Campo; e ajuda que se ap~rtas

sem pequena distancia, com tudo desembarcou uma partida dos
Selvagens da ilha, e matou, e apresjonou algumas Indias: um
Tapuia defendeu-se valorosamell;te, porém foi morto. Derra
mouse immediatamente o terroi' pelo Campo, e os Tupinambás,
sendo logo perseguidos, retiraram-se apreçadamente com os
~eus prisioneiros. -Entre estes ultimos foram a mulher,
,ea filha de Mandicapuá, 11m dos Chefes dos Indios ooss~s au
xiliares. E~te Chefe, no cumulo da desesperação, combateu
tilocorajosamente para livrar as duas pessoas que lhe eram
charas, que tomou todos os prisioneiros, e apoderou-se de
uma canoa commandada por um Chefe Tupinambá. Esle Ju
dio a quem a muLhel', e a filha de Mano icapua deviam a vi
da, foi igualmente salvo, e trio favora velmcute tratado, que
deliberou-se a revelar tudo o que sabia d.as forç-as, e poder
dos Francezes, e das suas medidas quer otfensivas, qwer de
fensivas. « Os teus inimigos (disse elle a Jeronimo d'Albu-
«querque) occupam todas as passagens por terra, e por mar,
acom 6 fim de cortar-te a retirada. Os Tapuias, e os oulros
«dos teus alliados, que enviaste como espiões, para obser-
~ varem os seus movimentos, esWo erp ferros no FOL'te de S.
II Luiz, depois de. os terem posto em tor~eutos, por meio dos
t quaeslhes extol'quiram uma completa confissão de teus pro-
f( jactos, e das ~uas fOl'ças. Amanhã veras duas embarcações
(Francezas reconhecer tuas linhas, que determináram ala-
q car, e por este reconhecimento te convencerás da verdade
q do que te estou dizendo. ))

Nada porem em capaz de apagar na imaginação de Jel'o
nimo de Albuquerque as suas illusões. Estava ainda pel'sua
diilo de que os Tupinambás passaria:m pal'a o seu campo: « si
i alies aihda não se c1cclaJ'iH'arn a meu Favor, dizia AIl)uquol'-
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« que, ho' somente porque o inimigo tem tomado a pl'eCdU.
l( ção de feichar todcxs ás passagens, li Ao romper do dia ap
pareceI'am com elfeito os navios de guerra Francezes, como
no dia: precedente affirmou o pres,ioneiro, e um lios Fortes ini
migos, denominado S. José, situado em ltaprL1'Y, sobre a m8l"
gem opposta, despa:rou dous tiros' q.e artilharia em sigoal de
guerra, Os Pernambucanos' responderam-lhe com uma des·
ca·rga geral, e arvoraram no mesmo momento os seus Pavi
lhões.

Na maré da taI'd~ apI'oximoUAse uma das embarcações
li'"rancezes, commandada por MI'. De ~ratz (Fidalgo da Cama
ra do Rei de França, e Oficial distincto) para reconhecer
a posição do Exercito. Jeronimo d'Albuquerque fel-a atacar;
-porem como, essa embarcação demandava pouca agoa, os
li'tancezes se pozeram acoberto dos nossos tiros, pairando
entre oS' bancos lié area, onde não podiam ser perseguidos.
Ao amanhecer do dia seguinte" descobrio~se arvora'da em
um mastr.o, coUocado no' banco de area existente, no meio
do canal d'e Quaxemduba, uma bandeira parlamentaria.
Suppondo Aibuquerque seI' elia pertencente aos lndios dailha,
mandou Rangel em' uma jangada, caso não'l'odesse irem
sua oha,.ll!pa, afim de guiaI-os na entrada da barra. Já Rangel,
e os seus Soldados seguiam na jangada, quando a equipagem
IlecusoU abordar, julgando serem Francezes, desfarçados
entre as lrid1os, que os queriam receber. Com elfeito uma
descárga de mosquetal'ia tirou toda a duvida; e si a chalupa
não fosse logo em soéCol'rO da jangada a força de. remos,
eal1iria a partida na mão dos inimigas. Mui indignado ficou
Albuquerque com este artificio dos FI'ancezes, pela infrac
ção' das Leis da guerra, que he de contmum interesse das
Nações observarem, e imputando s6mente a elles esle fac
to, improprio de uma Nação civilisacla, não cessou de acre
ditar em que os Tupinambàs favoreciam secretamente os seUl
projectos. Uma grande canoa cheia d'estes lusulares, tocou
a pI'aia, e os que vinham dentro desembarcaram não muito
longe do FOlte, mas sendo sorprendidos, dous d'elles salva
ram-se a nado, atrevessaudo o canal, que tem duas' legolls
de largo; e os outros dépozeram as armas, e com uma dis-
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simulação, que a fuga dos seus companheiros em nada alLe
rára, fingiram que vinham como amigos. Este artificio illu
dio ainda o General, o qual acolheu estes Selvagens COI)1
benignidade, e deixou que voltassem para a canoa. Um
d'estes porém, com a esperanlia de tOTnar a ver sua mui,
que estava escrava em Pernambuco, declarou ao Capuchinho
Frei Manoel da Piedade, que. a canoa tinha sido mandada
para reconhecer a posição do Exercito, e assegurou, além
d'isso, que os Francezes atacariam na manhã do dia seguin
te, quasi certos do bom exito, e sitiariam o Forte por mar,
epor terra.

Apressou-se o Monge em communicar este aviso a Diogo
de Campos, e este reunindo sem demora uma parte dos. seus
Soldados, mandou informar o General em Chefe, que eUe
estava em marcha para defender a Frota até derramar a ulti
ma gota de seu sangue. Chegou Jeronimo d'Albuqueque
inexpera'damento, e obstou-lhe que continuasse a'marchar ,
nfio querelldo, como elIe dizia, qu e as suas tropas se sa
tEificassem, quando deviam ser empregadas na defensa do
paiz, do qual toma I'a posse em nome do Rei. Transportaao
de colera, perguntou-lhe Diogo, que conta daria ao Rei da
perda da Frota, e .da honra das armas Portuguezas. l( Eu
II sou o uni.co l'csponsavel pelos successos; (respondeu AI
«buquerque ) a honra dãs nossas armas esta firmada, e nlIo
l( necessita de novas provas; a honra que mais ambiciono, e
(I que mais me.l isongearfa de alcançar sel'Ía vencer os France
«zes.» .Proferidas estas palavr s, ordenou que os navios,
se aproximassem a terra.

Desde a primeira apparíção dos Pernambucanos em Qua.
xenduba, La Ravardiere, G0mma ndante em Chefe dos Fran.
cezes do Maranhão, terja atacado Albuquerque., si a resp'ei
to de suas forças, e posição tivesse previamente obtido in
formações" mas como sámentc as podesse obter dos cinco
Tapuias, que pozéra em tormentos, e dos Tupinambás da
ilha, que Alhuquerque imprudentemente sollara , fói enWo
que para o ataque embarcações de diver~as qualidades fo··
rall1tpl'epal1adas , e guarnecidas c01npclenlcmente per tropa.'
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debaixo do Comma.ndo ue .MI'. Piz;'i?ln, seu lugal' Tcuelllc,
de MI'. De'Pmt:;, e do CavaJleiro· de Rassilt?J.

A frotilha Fl'anc~za, avançou em boa ordem para atacar
os nos.sos navios na enseada. Estavam ainda os Capitães a
metter-Ihes· marinheiros e Solda<ilos, em virtude das ordens
do dia precedente, quando aperceberam os Francezes. N'es·
te caso yend6 que infallivelme,nteeram prezas:,do inimigo,
lançam-se ao mar, e passando a nado recolhem-se ao campo,
cahindo em p.<Dder dos inimigos dous dos navios maiores.

Depois d'esta vantagem, .filha da imprudenoia, e em
que nada perdeu o credito das nossas armas, sçguiram-se
frequentes escaramuÇas por terra, e por mar. Entrctando
os viveres todos os' dias se deminuiam, e os Iudios nossos

. I

alliados não se aventuravam a .procural-os em um paiz, que
se deciarára pelos Francezesi Onalmente a fome tornou-se es
pantosa no nosso campo, e o grito geral dos Pernambucanos
foi: « Ponhamos termo a guerra com a victoria, ou aos
nossos males com a mortc. I) I

Taes eram as disposições tio Exercito Pernambucano,
quando os Francczes appareceTam de repente a entrada da
bahia de Quax.eiiàu7Ja,

La Ravanliere em pessoa vinha alacar as linh~s com sele
navios, qual'enta e seis canoas. com quatrocentos Francezes,
e quatro mil Tupinarhbás; e observando que os Pernambu
canos estavam irregularmente acampados nas proximi~ades

de um monte, que os dominava, mandou a metade das suas
. forças, que occupassem esta eminencia, cuja' posse os nos

sos tinham despresado. DiYididos em 4uas partidas, uma
commandada por Piz;iea, e outra por De Pmtz, QS France
zes com aquelle al'dor, c corageJP. que sempre os destinguc,
deixam as embarcações, I:l se lançam ao mar antes de abor
darem, para se apoderarem logo da praia. Obstaculo algum
os detem; os Tupinambás, seus alliados os seguem, levan
do uma faxiua cada um, para entupir os fóssos, que Por
ventura -encontrassem, ou para se guardarem da f\lZilaria.

Em' quanto De Pmtz apodera~se da collina, e ahi se
fortifica, Pizien ab re trincheiras até a borda do mar, para
conservar franQa com municação com a sua Frota. Vendo
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Jcronimo d'Atbuquel'que, que estas disposições tendiam a
bloqueat-o, e privaI-o d'agou, e reconhecendo por tanto,
que outro meio lhe não ..estava} para evitar a total destruição
do seu Exerci to, senão uma acção geral, resolveu' combater;
rilsolução esta que foi approvada por toda a OJIicialidade.
Dividio pois o seu pequeno Exercito em d0us Corpos, conten
do cada um setenta Pernambucanos, e qual'enta Tapuias.
Do primeiro tomou o commando, e entregou o segundó a
Diogo, deixando sómente no ~orte trintainvalidos, Do res
lo dos Jndios alIiados formou o Corpo de reserva, que entre
gou ao commando de Gregorio Fragozo.

la Albuquerque dar o signal para o ataque, quando
um Emissario' Franc~z se lhe apresentou, c lhe entregou
uma carta de La Rava1·diel'e. Era uma longa intimação aos
Pcrnambucanos para deporem as armas. Diogo que em Flan
dres combatera contra La RaVet1'diere, disse ao General, que
Ora maxirna d'este Oficial Franccz, f'onvencionat' em quanto
adiantava os preparativos, e que por isso nenhum mo
mento de delonga devia concedel'-se ao inimiga. Jeronimo,
que não sabia ser irl'osoluto no campo dà batalha " ordenou
ocombate sem mais demora. Diogo era qnem o devia rom
per, forçando as obras da 110rda do mar, em quanto o pro
prio A1'buquerque batesse as do monte.'

A,vançou Diogo encoberto pelos lJosques; mas observan
do que muitos dos seus' Soldados marchavam com passo tar
dio, e com extl'ema repugnancia, voltou-se para elles, e
em tom severo perguntou-lhes: si não eram elles aquelles
mesmos, que em Pe1'eá se tinham amotinado, por estarem
longe do 'inimigo ? « Juro, accrescentou Diogo, que mata
rei oprimeil'O, que com a fuga procurar salvar-se.;) Esta
ameaça profel'Ída por um OlTicial, cuja firmeza era conhecida,
oque sustentava uma pistola na mlIo, teve o desejado etrei
to. Entiío não se via mai temor, nem hesitação, os Sol
dados corridos por aquella reprehensão, que só a alguns
cabia, e nfío a todos, avançam com o seu natural denodo,
forçam os intl'incheirarnent0s dos Francezes, e espalham o
tenor, e a oonfusfío em suas filas, entl'etanto que Jeronimo
d'Albuquerquc, circula o bosque pal'u ataca".- o monte,
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0s Fra'nceZ'es, que ahi se tinham postado, não prevendo
perig.o algum, vieram sooconer os seus compatriotas, que
estavam sendo batidos na praia. E. jJo vio-se Diogo entre
dous' fogos; porém Fragozo com os Tapuias do Corpo de re
serva, accommetteu os Francezes pelo campo, e Albuquer·
que, não deten40-se, manobrou n'outra direcção, e acabou
de os desordenar, cabindo inopinadamente sobr'elles. De
pois de tim curto, mas sanguinolento combate, foi Pizien
ferido mortalmente, e então os seus Soldados, abandonan·
do a praia, retiraram-se com os Tupinambás para a retaguar
da das trincheiras do monte; mas os Pernambucanos atacan
do-os ahi mesmo, proseguiram a victoria; tomando as for·
tificações por assalto, e del'J~otando completamente os Fran
cezes.

La Ravardim'e não tinha até então feito t~ntativa alguma
para vü soccorrer esta ametade de suas forças, tanta era a
~onfiança que tinha no numero de. suas tropas, e tal era o
orgulho com que despresava o inimigo! Quando conheceu
porém o perigo, e quiz remedial-·o era ja tarde, e até para
recolher os que fugiram lhe era difficil o embarque, por
quant@ tendo a maré vasado, e· achando-se os navios em
secco, entr'elles, e a praia havia um grande espaço, cheio
de lama e lodo por onde não era possivel transitar. Quiz
Ravardiere ver se poderia fazer uma diversão, atacando o
Forte, porem ainda. ahi mesmo a falta d'agua, e o viv.o fogo
que lhe fizeram os doentes, que o tinham ficado guarnecen
do', o];Jstaram que ene se aproximasse.

O Exercito Francez compunha-se de quatro centos Fran
cezes, e quatro mil Tupinambás, e o nosso de' cento equa
renia Pernam,bucanos, e de perto de mil Tapuias e l'uramllll
bezes auxiliaFes, que foram os que entraram em acçtto; os
mais que estavam d@.entes. e guarnecendo o Forte não se ba
tevam. Deixaram os Franaezes sobre o campo da batalhacen
to e quinze mortos f' inclusive MI'. Pizilm, e perto deduzen:.
tos feridos, ficandb presioneiros quasi todos os mais' que
tinham desembarcado. Os TnIljnam);Jas' alliados dos Frane&
zes, pela maior parte fugiram, deix,ando prisioneiras ulO
pequeno. numeJ'o, que assistio até o resto da batalha. O



Il A P R O V ~ N C I AI n' B P B 1\ N ., M B U C O 171

nosso prejuiLO não foi consideravel, e fil'izmente nenhum
Official perdemos. De um dos prisioneir0's Ffllncezes soube
Jeronimo d'Albuqu'erque, llue seis centos, ou serecentos
!mlios de ewmá esperavam sobre a terra firme momentos,
para se lleunirem' ás relíquias do Eliercito' desbaJ'atado. Ora
estajuncção d'eu cuidado a .Ubuquerllue, obrigando-o a pre
parar-se para um segundo ataque. Com etfeit@ no dia se
guinte ãppareceràm os IndÍ'os de C1tmá em dezasseis grandes
CaiJOàS, que se: dirigiam para <> rio }lonr; mas as margens
d'este rio foram a' tempo occupadas por cem fuzileiros dos
nossos, o que todavia não privou, que muitos inimigos des
sembarcassem: comluda esta prevenção, e a noticia da der
rota que lhes deram os fugitivos, fizeram que estes Indios,
mudando de designio e direcção, tornassem de novo a em
barcar, e se recolhessem a O/llma'.

La Rava7'diere desafogou a raiva que o delacerava em
uma carta dirigida ao General dos Pernambucanos, na qual
lhe lançava em rosto ter violadó o direito da guerra, retendo
o seu Emissario, tolerando que os Ta,pllia~ exerCQssem
crueldades expantosas CG.lDtra os Fmoaezes feridos, que ca
hiram em seu. podeI;, e não concedendo aos mortos sepul
tura,

AI'esposta de Jeronirno foi laconica, porem- enet:gica.
Depois de se ter queixado de uma a:ggressãQ não provocada,
nem prevista, allegava os direitos do Rei de Hespanha, e
Portugal sobre o Maranhão; lembrava-lhe a perfidia da falsa
bandeira parlamentaria; sustentava que os:Francezes mortos
com as armas na mlJo tinllam sido sepultados com os seus
Soldados, que haviam tido a mesma sorte, e para os quaes
ós bosq,ues, e as fiorestas eram honrosos Mausoleos, e final
mente negava que se tivesse prati'cado el'Ueldade' alguma com
os Francezes feridos, e, oP'Pondo a esta accusação vaga,
UImI imputação positiva, affirmava-Ihe que os I'upina~nbá$.

alliados dos Francezes, tinham cortado, e comido o braço
de um Pernamoucanos ferid0 no ataque das trincheiras;
«m3S não me admiro, continuou Albuquerque, ponque sou
I( velho, e acostumado à muito tempo n'estes climas, ás
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(t. vicissitudes, e ás crueldades de uma guerra, que nada
( pode ter de comparavel com as gueFras da Europa. li

O Commandante Francez, achando em Um dos navios
que havia tomada, cartas escriptas antes da batalha, nas
quaes alguns Officiaes dos nossos referiam, e até exageravam
0'5 seus perigos, e as suas miserias, remeLteu essas cartasa
Jel'onimo d'Alb.uquerque, mas este tornando-lh'as a enviar,
confessou qu-e ellas continham a verdade, accrescentando
na carta que lhe escreveu: c( O vosso Oilleial parlamenlaro
« podera elle mesmo insbruir-vos da nossa situação. o
l( nosso' pajz, e nos nossos estabelecimento te-Io-hiamos
« tratado melhor; mas aqui apenas temos para viver alguns
( grãos de farinha, e alguns pedaços de cobra. Aquelles
( que entre nós ~ão poderem supportar este genero de vida,
« que se retirem: a guerra não se compõe senão de pri·
( vações, fadigas, e calamidades. I)

A correspondencia entre os dous Generaes tomou então
um tom de civilidade, e polit.ica conveniente. La Ravardie
re convidou Jeronimo a abrir communicação e comprimen·
tOll-O por que tinha o nome do grande Albuquerque, que
-se tinha immortalizado na India; fez retirar a sua frota, e
exprimio o desejo que tinha de que Diogo de Campos, que
elIe conhecera nas guerras de Flandres, e que faliava per
feitamente o Idioma FI'ancez, f0sse enviado para cooJeren·
ciar com elIe. Em consequencia Diogo, e Gregol'io Fragozo
(il'Albuquerque foram enviados a bordo do navio de La Ravar·
diere, e dous OlJiciaes Francei:es ficaram detidos em o nosso
campo como em refeos.

A primeira entrevista se passou em desculpas, e recí·
procos comprimentos; depois propondo o General Francez
um al'misticio até o fim do anno, entretando que partiam
Officiaes dos partidos belligeranbes PUI'U as Cortes respecti
vas,. a fim de se decidir o negocio definitivamente convieram .
.os dous Generaes: - em que ficassem suspensas as hostili
dades até o fim do anno; em que os. Pernambecanos, e OS

rndios seus alliados, excepto os 01Ticiaes Generaes. ficas
sem pl'Ohibidos de se adianLar a mais de dez legoas dos Forles
c postos Fl'ancezcs, sem uma auLhorisação .especial; em que
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opàrtido que recebesse ordem ,de sua Corte para retiral'-se,
evacuaria logo a ilha do lIIaranhão, e o Continente dentro
em tres mezes, contados da determinaçlio final dos dous Go
vemos; e finalmente em que se faria troca reciproca dos pri
sioneiros, sem restricçiIo alguma.- La Ravardiere gbrigou
setambem a permittir a livre entrada na bahia de Quaxenduba
aos auxilios que AI buquerque esperava d~ Pernambuco, me
diante a segurança de que em nenhntn caso se renovariam as
hostilidades. Assignados estes 'Artigos, para o que Albu
querque se mostrou mui delicado, e cO/tez, porque votan
do-se no Conselho que se exegisse de La Ravardiere a Patente
do Rei de França, pela qual fazia a guerra, sem o que te
riam direito de o considerarem como pirata, Albuquerque em
I'ez de fazer esta exigencia, mostrou ao General Francez as
Autbenticas de seu Governo, e aq\1eIle fez logo Outl'O Lanto.,

Os Pemambucanos, logo que foram assignados os Arti
gos da convençilo, fizeram uma Procissão em acção de gra
ças ao Todo Poderodo, e começaram a edificar uma Igreja
inyocada a Nossa Senhora da Agada. Entretanto Laltavar
diere mandou um dos seus Cirurgiões vigiar cu.idadosamente
os feridos Pernambucanos, e req.uereu no mesmo- dia, que Dio
go de Campos, e o Padre 1\(aooel da Piedade fossem apazi
guar os Tupinambas, cuja fermen~ação ameaçava a ilha. Sup
pozeram estes Selvagens, que em consequencia da C<:)O"ven.
ção de Quaxendoha , seriam divididos pelas duas partes co~

lractantes, e vendidos como escravos, assim como o bar
bara Pedro Coelho havia vendido os Tapuias de Ibiapuva.
Esla detestavel acç[ío não fugia da memQl'ia dos Jndios. Com
clJ'eito Diogo, e o Padre l\Ianoel conseguiram aquietar esta
pobre gente. '

Aconvençao de Quaxenduba comtudo não passava, alem
d'esses tl'3tados ephemeros, que a necessidade impoem, a
politica inspil'a, e a má fé illude. lie verdade .que de am
bos os lados ao principio se Linha empregado 'essa apparencr3
de fmnqueza, e lealdade com que soe mascarar-se a 'ambi
ção: mas da pnte dos Perrtaml,lUcanos si houve algvm re
rolho, este jamais lhe' pode ser notado, porque elIes defen
(liam o propl'io paiz, sobre o qual tinha adquerido dil'erLos
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a Naç~-a Portugueza a que então pertenciam, e pelo contra·
I'io da parte ,dos Francezes, aggrediodo elles" sem que ro
sem pmvocados , nenhum motivo honesto colóra a falta de
since.r.idade" .que. ,por wenlura em,pregaram.

Finalmente fl6UCO depois d'estes arran;jos, partiram pa,
ra a Europa enVoiad0s de ambos os partidos a fim de advogar
cada um a sua causa, isto he, para se decidir qual dos dons
devia ficar de 'posse 1I0 Maran};}ão. Por parte dos Francezes
.foi 1\011'. De Pmtz , e dos Pernambucanos Jorge Fragozo d'AI·
o buqu.erque..

Jeronimo d'A'lbuquerque contava tanto, como umsucces
50 infallivel, com a decisão a seu favor, que recommcndouao
seu Enviado, que tratasse de ass,egurar á. todos os Francezes
do Maranhfio uma protecção permanente, tornando-se elles
subditos do Go~crno Hespanól, visto o seu lotai conhecimen·
-to do paiz, e as estreitas relações que entretinham com os
'lndios. Recommendou p,ortanto ao Envi'8.do que fizesse to·
dos os esforços,' afim de que da exclusão decretada contrt
todos os cdlonos extrarrgeiros, fossem ex.ceptuados os Frao·
cezes do Maranhão: « Si se adoptar esta medida, disse Jerb
« nimo lI'Albuquerque, permanecerão os Selvagens da ilha
« sobmeltidos, e tl'anquillos ; teremos menos obstaculos a
« slipeml', para 'formar novos estabelecimentos, e poder-se·
« ha então pensar na expulsão dos Holladuezes do Cabo do
« Norte, onde começam a f01tificar-se~

Guiado por estas instrucções, fez-se Fragozo a vela pa'
ra a Europa em um navio Francez, no qual foram tambemMr,
De Pratz, e Diogo de 'Campos Moreno, que se olfereceu pa'
ra ir a Hespanha tratar do mesmo ol)jecto. Mas ainda que
o negocio estava affecto á. decisão dos Monarchas, todavia
os Artigos da Convenção não foram por muito tempo guar
dados pelos dous Generaes; porque pequenas inrracçOe~ Co

ram toleraàas , se bem que não eram expressamente concc
didas. Entretanto Ghegaram não só de Pernambuco, e Bahia
socC9rros a Jer.onimo d'Albuq.uerque, commandados ~or

Francisco Caldeira de Castello Branco, mas tambem alguns
de Portugal. A'chegada d'estes reforços informou Albuquer·
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que aLa Ravardiere, que paTa dar execução ás novas .ordens
que recebera da Corte, devia elle considerar ° Maranhão,
como pal'te integrante dos dominios da Coroa Portugueza ~

eque achando-se desmembrada cumpria, que outl'a vez se
unisse ao to~o, e que por tanto a Convenção de Quexendu
ba tinha ~ocado o seu termo. I( Lisongeo-me toda:via (conti
a nuou Jeronimo d'Albuquerque) de poder manter entre nós
a as amigaveis relações, que devemos a uma mutua estima;
k obrigo-me tambem pessoalmente a tratar as tropas Fran
l cezas com todos os respeitos que merecem, e a fazel:-as
II comboiar pal'a França com toda a segUl'ança, logo depois.
« da evacuaçfio da ilha, que ellas occupam.» Entrou La Ra
vardiere em negociação, e a final convencionou em evacuar'
oMaranhão , e todos os seus Fortes dentro em cinco mezes ,
debaixo da condição expressa de que Jeronimo lhe pagaria
uma somma equivalente ao valor da Artilharia da Praça, que
igualmente cedel'ia , e que lhe forneceria, alem disso, um
supplemento de transportes; e posto que La Raval'diere não
tivesse talvez tenção de cumprir estas condições a que se su
jeitava, logo que recebesse soccorros de França; comtudo
em penhor da sua palavra entregou o Forte de Itapary, de
que os Pernambll(~auos tomaram posse immeuiatamente.

Entretanto que assim se arranjavam as cousas em Mara
nhão, havia Diogo de Campos chegado a Portugal., cujo Go
verno então estava encarregado ao Arcebispo de Gôa D. Alei
xo de Menezes, com o Titulo de Vice-Rei. Este Árcebisp()
concedeu a Diogo com muita presteza os soccorros que soli
citava, tanto que em menos de cinco mezes, contados da
sua sahida de Quaxenduba, elle pôde voltar para Pernambu
co com seu Sobrinho Martim Soares 1\Ioreno. Então estava
aqui oGovernador Geral do Hl'asil Gaspar de Souza, apromp
lando uma nova Ex,pedição para o MaranMo. Reunidos pois
,esta E:{pedição uma centena de Soldados, vindos de Por
lugal, organisou o Governador Gm'aI um Corpo de novecen
los homens. Todas estas fOJ~ças, embarcadas em sete na
vios, e duas caravellas, foram confiad.as ao comma:l'ldo de
Alexandre de Moura, Go;vernador ue Pernambuco, onde em
seu lugar, e em nome do Donatario ficou governando Vasco
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de Som~a Anno e Pacheco. Diôgo de Campos embarcou na
qualidade de A.lmiranle.

Sahio a Esquadra do Recife cm Setem1.Jl'o de 1615, cno
dia Ló de Outubro d'esse anuo entrou no mesmo porto da
ilha de Pereá, onde os Francezes .tinham ancol'ado. Jcro
nimo d'Albuquerque veio a bordo da Esquadra,; ~ sabendo
que Moura era'o Commandante em Chefe, e que nuo só vi·
nha' authorisado, mas trazia ordem, para anullar a ConveD'

''Çrio celebrada com La Ravardiere, e concluir a conquista,
submetteu-se a est;l mutilação injusta, e impolitica da sua
Authoridade com tanta complacencia, que nem a sua pala·
vra, nem a sua bonra som'eram desal', POI" se ter conforma·
do com esta condiçfío. ElIe mesmo investio o Forle de S,
Luiz, e afinal o rendeu, entregando-se-Ihe os Francezes
a.2 ~e Novembro do mesmo anno, segundo o Auto (''') de en·
trega que se lavrou.

Diogo de Campos tomou pósse do commando do Forloj
~ o General Francez no dia seguinte com mais de quatl'o cen·
.tos de seus compatriotas., foi obrigado a embarcar para afluo

, ( -l< ) Aos 2 dias do me? de Novelllbru anno de 1615 na i1hadc
'8. J~uiz, onue hahitavam os F!'ancezes, e no lugar do Quartel de
S. Francisco, q lle chamam o FOTte do Sardi nha appareceu pcrautl
mim Daniel de La Tonche, senhor de La Ravanliere, epor elle
foi dito em presença dos Religiosos Padres de S. F!'anciseo,qllc

··cá estavam., c dos que elu minha companhia vieram ue N. S. dó
. Cal'JlJO, e uos.da Companhia de JC'sus, estando tmnbcm presl'nte
o Alniirante da AI'.'lada, e muitas pessoas nobl'es, que elle cotava
prestes para entregar o Fortr, que possuia em nome ·de Sua

, J\1;agestade Catholica ao General da Armada e conlfuista do Ma·
ranhão' Alexandre de Moura; e de eomo assim o houw'ram por
bem fizeram este Auto, em que assignaram os ditos Senhores. E

. eu Francisco de Fal'ias de J\Jesqpita o fiz por lI1anuado do dilO
Senhor General. Assignados Alea;and're de lIloura. = Daniel de ln
Tonche. '

N'este Auto llOuve engano, ou na sua l'edacçào, ou na copia
de que se servi o o autoI' da Rist. Eccles. Pern. doude o extl'abi i
por quanto La Rl.lvardiere era Fraucrz, e COJl'lO tal tomando oMa-

. ranhào, não p(l)ssuia certamente o FOI,te CUlllome de Sua Maget
tade Catholica"que crao Rei c1 Hespanha, e tambem n'aquclle
tempo de Portugal, e que tinlla mandado uma Expedição para
'tomar ,e referido Forte d.o poder do mesmo La R.avardiere. DOl'iA
ponanto estai' escripto em lugar de S. '1I!L Catholica; - S, M.
Cbristianissill1a, visto que este he o Titulo dos Reis de França,
A uiro se attl'ibuit' a engano esta troca dos Titulos dos dousMon31'"
res, Jlilo se pôue negar que foi uma illn9Ôo mui grossril'a.
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ropa, deixand!=l apenas na ilha um pequeno numero d'elles,
que, por terem casf,ldo com Indias, quizeram ficar:

Livre o Maranhão de inimigos, tomaram osl\1issionarjos
Portuguezes FI'. Cosme .de S. Damião, e FI'. Manoel da
Jliedade' pósse do Convento dos .Capuchinos Francezes,
eentraram no exeréicio de sua importantissima T?issão. Ale
xandl'c de Moura, em virtude dos plenos pOderes que lhe ti
nham sido conferidos, nomeou a Jeronimo d'All5uquerque
Capitão lIfor do Maranhão, e a Castello Branco, Capilão MoI'
dq~ descobridores do Grào-Pará. Castello Br.anco, reco
lhendo tq,das as informações que os Fr-ancezes t-inham podido
obter do Pará, deu principio aos seus descobrimentos, em
barcando com duzentos' Soldados PeTnambucanos em tres
navios, e seguindo caminho de Norte. Depois de tel: ~pene
trado a arriscada harra de Gepamm desembaJ'cou, apezar da
opposição dos Tndios, e escolheu um terreno paTa o seu no
vo estabelecimento. Tendo ah(- chegado em 3 de Dezembro
de 1616, dia de S. Francisco Xavier, começou logo Castel
lo Branco, com os duzentos Pernambucanos, a edificar na
margem Oriental do rio Mujú, uma CidadeiIa invpcada a N.
Senhora de Bfillem.

Fundada a nova Cidadella, Caste]lo Branco, á frente dos
Pernambucanlils lJateu dous Corsarias Hollandezes que se ti
nham estabelecido ao Norte do Amasonas, e emfim fundou
aPl'Ovincia do Pará, ul1indo-a aos dominios da COl'õa de Por-
tugal. _

Jeronimo de ALouquel'que lVfaranhrío morreu pouco tempo
depois com perto de ai tenta annol; de idade, tão celebrado pelo
seu valor, como pela austerirla;de de suas virtudes. Aconquista'
do Maranhão, na qual ,este bravo Pernambucano sacrificou to
dos os snus bens, por um excesso de patriotismo pouco vul
gar, foidevi'da sómente ao seu valor, e virtudes; éos cuida,
dos do Cavemo de~ta colonia nascente, e as agonias que Jhe
cauSou a tardança ~e soccorros, de que' algumas vezes teve
necessidade extrema, ap.ressaram o seu passamento ..

'A Parahyba, o Rio Grande do Norte, o Ceará, o Maranhão,
cfinalmente o Pará, devem pois sua existencia aos Pernambu
canos, seus primeiros Povoadores, ai tamlJQm aos Bahianos,

. 17
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que alguma cousa, se bem que pOUCO" cooperaram para es
tas expedições. Um dobrado laço une Ror tanto ar Provin
cias do Norte; e Pernambuco, que se pódc ufanar de sera
eommum Patria dos seus fundaaores nunca afrõs.oú esses la·
ços que o ligam aos seus .dignos irmãos do ~orte, em cuja de·
fensa não tem poupado, nem o sangue de seus filhos, nem o
dinheiro de seus cofres; ao mesmo tempo que os seus irmãos
do Sul lhe tem. merecido desvelos, e sacrificios iguaes. Di
ga-o o Patá, diga-o o Maranhão, diga-o o Ceará, diga-o fi Ba·
hia, diga-o S. Catharina, e diga-o o Rio Grande do Sul, cu·
jos campos tem sido regados pelo sangue Pel'Oambucano!

Concluídas as conquistas do Ma.ranhi:ío, e do Pará, nada
mais de notavel olferccem os annaes de Pernambu'co até 1629,
Vasc? de Souza Anilo e Pacheco, que, como disse neste Capi.
~ulo, havia tomado posse do Governo, qu~ndo Alexandre de
Moura marchou' para o Maranhão, governou até 1619, anno em
o qual foi substituido no goverilO pelo Fidalgo João PaesBar
re~o, ultimo Govel'na4or, que regeu Pcrnambuco em nome do
3.° Donatario Jorge de Albuq\}.erque Coelho.

Pelo fallecimento deste Donatario, tomou pósse de Per·
. nambuco por Procurador seu filho o 4.°, Donatarío Duarte de
Albuquerque Coelho, e eto seu Nome começou a governar em
1620 Mathias de Alhuquerque, o qual regeu Pernambuco alo
1626, tempo em que en~regoú o Governo a André Ilias da Fran·
ca, Ii'idalgo ,da casa Real, -e Commendador de 'Vemioso, e Frei·
xadas da Ol'dem de Christo. Este: Franca roi o ultimo Capi·
tão MoI', que Governo'u Pemambuco em Nome dos Donala·
rios. .

Até então goz~ndo Pernambuco paz, chegou esta Provin
cia a um auge tal de opulencia, e riqueza, que a não seI' ~cs

cripto pór alguns dos contemporaneos, muito custaria a crer.
Olinda, sua Capital, contava setenta 'c duas ruas principacs,

.e occupava quasi tre qual'tos de legoa; um commercio opu
lento, mantido pelos riquissimos productos do nosso mui fero
til Solo, havia tornado Olinda a mais ,bella, e a mais rica das
Villas do Brasil.

As virtudes pór~01 dos primeiros Pernambucauos t.inham
onfraquecitlo el1). grande parte de seus filhos: o luxo sem li·
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mile, esse cancro do~ Estados, companheil'o fiel dos 'vicios,
,havia immoralisado, e de tal sorte ensoberbecido os poten
tados, que estes,-para destin'guirem-se da gente a quem a for
tuna não tinha protegido tanto, apresentavam nas portas de
suas casas feicbaduras, e pregos de prata) Mas o Povo gemia
opprimido! Apalavra virtude era um som que nenhuma, idéa
exprimia! Ninguem ousava censurar os vicias I Nem mes
mo aos Ministros da Religião era dado 'CensuraI-os. Todavia
no meio desta corrupção geral, e,m que os grandes só tinham
direitos, e os peqnenos eram subcarregados de deveres', um_
zeloso Ministro do Evangelho na Quaresf!la de 1629 truvejou
do Pulpito de uma das Igrejas de Olinda: que si os grandes,
exemplificando o Povo, não se arrependessem de seus pecca
dos, e por meio de uma contricção sincera, não suspendes
sem ocastigo Celeste, que estava eminente, não tardaria Per
nambuco em cahir sob o jugo de hereges. Este ze-h, Evan
gelico do Ministro do Altar, em vez de comover, e produ
zir odesejado eITei to, pelo contrario encolerisou aquelles, que
ouviram nas palavras do Sacerdote a fiel historia de seus eri
mes. Estes homens pois, que assjstiam ao Sermão, levantam
SU, ameaçam o Padre, e, nã,o contentes com este desacato em
um Templo, sobem ao Pulpito, e violentamente arrancam da
Cadeira da vel'dade o virtuoso Ministro, que os admoestara!

Aprofecia realis,Qu::-se com efl'eito; mas ninguém foi ex
ceptuado na Sentença do Juiz Eterno! Pernambuco por es
paço tle 2~· annos sof1'I'eu o harbaro, e terrivel jugo ~e here
ges.

17'"
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LIVRO II·
!JÁ/GUERRA' HOLLANDEZA DURA 'TE O GOVERNO DO GENERAL

1I1ATH1AS n'ALBUQUERQUE

CAPlTULI{ 1.

lIoUanda declara guétrll á Respanha. CreaçAo da C1ampanhia • Occi~
dental HoUandeza.. :ExpediçAo contra o Brazil, A Babia he temada
por sorpre2a, Restauração d'esta Cidade, entAo Capital elo Bro2il·

IJeTIlllmbuCO', ,que desde' o seu estabelecilhento nlia havÍa
lido que superaI!, senão difli'culdades locaes, OU quando
muito, Cómbater selvagens, ou repellir piratas aventulfeiros,
eesses- mesmos carecerrdp da pub'lic'a; protecção dos· seus
Covemos, e'm vão se es'fO'rçavam para se estabelecerem no
llrazil ; rrfío tardou, que depois de tantas vantagens e opu...
lanela se vi:ss,e a bl'Uços COlri uma açfío fOl'mida'l'el, ofl'erecen
do oespetaculo de uma luta renhida, m.as gloriosa, e na qual
oom tudo só cedeu por algum tempo ao poder' de' tlm povo
illustrado pela sua fi'rmezu, ,c constancia na's desgraças, ,ven
eedor glorioso nas lagoas d'HoHFlüda, este povo leva com·
sigo nas emprezas mais· remotas, esse espirito activo, indus
lrioso, eperseverante, que sabe tl'iunphar de todos os obsta·cu
los, A. tyranrria de' Filippe 2,° de' Hespanha, servio de in:aitivo,
para que estes R.epublicanos, com li ma rapidez, ~spa-nf,osa, fir
massem sua existencia-l'olitica, e accumulassem immcllsa '
riquezas·.

Tendo tlma indignaçãO' geral armadO' os Parzes~Baixos·

torrtra o seu opp1'essor FiliP'Pe de CastelM, a Hollanua e a
Zelandia, Provincias abé ~ntão _desconhecidas, arVOI'a.ram o
Estandarte' da, Indepelldencia, e reconheceram Gu.il.he),'mc cle'
Orange por seu Chefe.

'ia: c' enWo' nm pai'z pantanoso, esteril', e mui pouco'
Povoado, tomul'- e o tliea.tro d:e' uma Ilesislenda heJ'eica.

"
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:'(!Ootra os Soldados e algozes de Filippe' 2,', e os seu~ ha·
bitantes rechaçarem as aguerridas tIropas Hespanholas, e
levantarem diques para se preservarem das irrupções do
Occeano. _

Em quanto po'is d'esta sorte aTrancam ao mais poderoso
Monarcha do Mundo trinta legoas de um paiz pobre, misera
vel, e quasi submergido~ cQnstroem, e preparam rapidamen
te frotas, invádem as - possessões Hespanholas nas lndias,
,atacam as Esquadras do seu oppressor, assenhoream-se dai
Molucas, conquistam Java, e fundam a cele!)re Cidade deBa·
tavia, onde muitos potentados d'Asia mandam por seus Em
baixadores reconhecerem-se seus tributarios. Ao mesmo
]lasso que assim firmava a sua Independencia, a Holland!
abria inríumeraveis canaes, transformando seus pantanol
em campinas ferteis, suas Aldeias em .ç>pulentas Cidades,
e lIuas cabanas em magníficos Palacios. As suas armadas,
senhoras. do Oceano, derramando na capital as riquezas
dos dous hemisferios, constituiram seu. Governo em estado
.de prestar subsidios á muitos So1>el'3oos da Europa, Tal
foi a revolução assombrosa, que uma só geração empvchen·
de~, e concluio nas lagoas d'Hollanda 1na 'nfancia do seculo
f7. 0

: tacs foram os contrarios que invadiram Pernambuco,
e taes foram aquelIes vinte e quatro mil Soldados que os
Pernambucaoos, faltos de recursos, 'despresados da ~Ietl'opoli,

~em armas., sem munições, sem Gcneraes em fim venceram,!
-expulsaram de sua Patria !

Os esforços que ,em ,vão os Hespanboes fizeram pnl!
~ubjugar os Hollandezes, de tal sorte tinham esgotado a
Hespanha de homens, e dinheiros, que Filippe 3:' se ,io
na dura necessidade de pedil' pa~ a esses mes,mos aquem
seu Pai chamava VassaIlos rebelados, e ainda assim não
pôde alcançar da Hollanda mais do que uma tregoa de 21

annos, s~gundo o. tractado de Anvers, no qual foram me
dianeiros os Reis de Inglaterra, c de França, e em virtude do
qual reconheceu a Hespanha' plenamente livres, e indo-

- pendentes as ProvinciasUniua,s.
.Estava li" espiral' o prazo d'esta tJ'egoa, quando Filippe

3.o,. Príncipe' fraco, eque nunca dirigira por si as redeas do
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Governo, acabou a can'eira de seus dias, depois de te~ des
prezado Pnrtugal, e vibrado muitos golpes contra os seus
pJ'ivilegios. Filippe 4.° seu filho, exaltad9 ao Trono pa ida
de de 16 annos, entregou toda a sua confiança a D. Gaspar
de Güsmão, Conde,Duque de Olivares, o maior. vali~o que
reconheceu a Hespanha, ainda recorrendo aos Seculos anterio
res; joven ambicioso, que chegou 'a ser o nnico depositario
do Poder SQperano, e cuja Politica tinha por fim principal a
conservação de sua propria fortuna. -

Si Filippe 4.° de Castella, e 3.° de Portugal confiasse os
seus poderes a outro Ministro mais pl'Udente, 'e menos ambi
cioso, os doze annos de tregoas seriam seguidos de uma
pas sólidas, e a cooclu$ão do casamento da Infante ,com o
Príncipe de GaIles, tendo sido effectuada, não daria causa á
Inglaterra de resentir-se, e de vingar .uma rop,ulsa ; e a Euro
pa, eAmerica, livres então dos res ultados, e calamidades
de um aguerra devastadorá e longa, daria t.empo á Hespanha
de restabelecer suas exI1austas forças. Mas o altivo, e am
bicioso Olivares nuo se pôde decedir a. ver descer para 3.

segunda ordem das Monarchias, aquella Nação, cujo Rei lhe
entregára toda 'sua confiança, que por tanto tempo dictara
Leis áEuropa, e que el1e despoticamente regia. Aoendeu-se,
portanto a gue'l'ra entre a, Hespanha, e ijollanda ; ~ o Brazil,
que então estava sujeito á primeirá, foi victima necessaria
da ambição e al.tivez do valido do Soberano, que então regia
os dominos P0rtuguezes.

A Hollanda pois eubrio' os mares COI1l formidaveis.
Esquadras,' e animada pelos prosperas, successos que não
tardou em alcançar nas Intlias Orientaes, lançou suas vistas
ambieiosas para o BraziI. Uma companhia foi estabelecida
~m 1621 com a denominação de C,ompanMa Occidentat a seme-

• I
Ibança da de Batana, e os Estados Geraes concederam-lhe os
mesmos privílegios Qonferidos á pl'i mei ra, excepto o da
eleição do Governador. Ba1'nevtJlt foi quem formou esta
Companhia, porém morreu antes de ver os seus resultadosr

que tão funestos nas 'forarrt. '
Um negocio tão importante nua podia deixar de dar

Jugªr á muitQs debates Politicos no Conselho das Provincia9
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Unida!!. 05 adversal'ias do Principe 'de Orange, atemorisados
com a sua grande IOfluencia, orrereceram contra o estabeleci
mento da nova Companhia, e contra a invasfío do Brazil
um grande numero de objecções. Mas a cobiça do ouro,
pl'evalecendo ao amor da jústiça, sah io victoriosa, e a inva
são do Brazil foi decretada.

Formou-se finalmen~e a Comp.anhia ,das Indias Occidetaes
( assim alg'um tempo os Geogl'a,phos denominaram a America)
Hollandezas, a qual se concedeu o privilegio exclusivo de
faze.r a commercio da America, e da Costa d'Africa, entre o
Tropico de Cancro, e o Cabo da Boa Esperança, durante vinle
e quatro aOll,os. Eram estes os mesmos privilegias obti··
dos pela Companhia das Indias Orientaes, com a dítrereQça
porem de que a eleição do Governador da nova Companhia
devia ser s'llbmettidu a-approvlfção dos EsLados Geraes, e que
todos os Offi«iaes lhe deviam prestar juramento, devendo
alem d'isso, de seis em 'seis anuos,-dar contas das suas con·
quistas, progressos destas, e ('espectivas administrações..

Uma Armada de sess.enta velas foi immediatamente
~pre~tada, e dividida em duas Esquadras. Uma se entregou
a Jacob lVil.lekens, Geneml de consumada experiencia, tendo
por Almirante o celebre Petrid, que de simples .marinheiro
cheg!üa aos primeiros gd.os da Marinha, e a outra foi com·
fiada a "direcção de llans Vanclort, mais particularmente
destinado a commandar as Forças de terra. Antes de sahirem
aomar, os GeneraesHollandezes, se instruiram cuidadosamen·
te' da ~ituação politica do Brazil, r.ecebendo exactas informa
ções dos Judeos. que aqui se estabeleceram, e· que arden
tementy desejavam passar ao dominio Hollandez, pela sua
g·rande tolerancia em materias de Religião. Porém depois
de se tel'em comprado estas informações secretas, os
mercadores de Amsterdam venderam igualmente 0· segredo
da Expedição aos seus' correspondentes de Bruxellas, e
Lisboa ; e finalmente a Côrte de Madrid foi advertida, de
que O· Bl'azil era o alvo, e o que particularmente experimen
taria os etreitos· da formidavel Armada, que attrahia as vistas, .
de toda a Europa, e que todos julgavam ameaçar os gl1andes
estabelecimentos da India. ALe a Infanta Izabel trl).nsmeWo
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e.ste importante aviso á corte de Madr'jd. 1\las nada foi capa-x ,
\ de despertar Olivares de seu lethargo politico; ou fosse por

que ju!gasse as noticias pouco exactas, ou porque as des
prezasse~ ou porque (e he o 'lIlais provavel) entrasse em
suas vistas o enfraquecimemto de Portugal, que elle ja trata
va oomo uma Provincia conquistada, o .certo be que Hespanha
olhou impaspivel para todo o formidavel preparativo.

Emquanto pois o Ministro Hespanhol fluctuava e.ntre
a negligencia, e a indecisão, a Armada Holjandeza sabi,! do
porto de Amsterdam em 21 de Dezem bro de 1623. Separada
porem por uma grande tormenta a vista de Plymouth, reunio
ie novamente em 'Cabo Verde, e seguio sua dern;>ta. 'Apenas!
passou a linha, logo os dous Generaes abriram as suas instruc:'
ções, que até alli tinham conservado selladas, e acltaram or
dem positivq de atacar a Bahia. Tomàr~m portanto este
caminho, e em pouéos dias avistaram, o Morro de S. Paulo,.
doze legoas ao Sul da Bahia, orade Willekens esperou quasÍ"
um mez, a fim de que se ,lhe reunissem os navios de
Vandort, despel'sos por uma tempestade, que os arrejára
para Serra Leõa. "

Havia jil tres dias, que a Frota Hollandeza c0steava o
Morro de S. Paulo, e ainda o Governador Geral D. Diogo de
Mendonça, não estava informado da apparição do inimigo.
OprilJ:leiro aviso annunciou-Ihe somente um navio inimigo;
novas mais certas depois chegaram; porém o Governador,
não tinha ii sua desposição senão oitenta homens de tropas
regulares, e estas mesmas tl'opas, além de seu pequeno nu
mero, não era,m· mui aptas.

'Ilo.davia D. Diogo não era falto de experiencia Militar"
epel'Ü contrario nas guerras da India tinha adquerido honro-
sa reputação. Apressou-se em munir nas Aldêas, e Povoa
ções do l'econcavo todos os homens capazes ae pegar em
armas, e assim formou um peq uerio Exerci to de doas mil,
Soldados ~Iilicianbs; ordenou o reparo das forttficações,
e dos pontos mais accessiveis ; em(1m dispõz acertadamente
'dos fracos recursos, de que podia lancar· mão. Porem 'as
Milicias em pouco tempo cedem ao peso das fadigas, e se
entregam a um profundo desconlentament"o. Arrancadas as
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~l1as famílias, e aos seus trabalhos, o' Bahianos do reeoncavo
não perdiam da memoria, suas mulheres, filhos, engenhos,
plantações &c. &c., e alem d'issor persuadidos de, que o
inimigo, si se coneervav~ no mar a tanto tempo, e com
tantas forças era sómente para pilhar alguns navios, e não
para ata-car a Cidade, julgaram superfiua a sua assist-encia
Da C~mital.

Esta falsa opinião, acreditada pelo medo, e acolhida
pela preguiça, se di lfun.di'o de tal maneira flntre as Milícias
Bahianas', que, sem temerem o castigo "desamparam aCi
dad'e, c desertaram quasi todas no mesmo dia, e na mesma I

hora, realisando-se assim a esperança de 'ViIlekens. Em 7
,de Maio ("I<) de 1624 appa'reccu elle de improviso ii. en'trada da
barra da Bahia, com a sua Armada naval, disposta em or
dem de ba,talha.

'O Governadol' Gel\al, já assaz punido com a deserção
das MiUoias, da fraque:lía, e ,poucas providerlcias adopta
das, pot!ém, não desânimaefo., arma com presteza muitos
pavios me'rcantes que estavam fundeados np porto, e, au·
xiliado por Hm punhado de bravos Soldados, e por alguns
dos habitantes da Cidade, intenta corajosamente resistir ao
inimigo. A custa de penosas fadigas, e com um trabalho
incrivel, faz transportar para as muralhas alguma artilharia,
e envia' seu fil1'lo.l). Antooio ã occupar com duzentos homens

, o Forte de S. Antonio. O Bispo D. Marcos Teixeira nflo se
isenta de d~fender a Cidade, e toma armaS com todo o
Clero, para defender os lugares sagrados.

I

\ Em 9 de Maio avança para o porto a Frota Hollandez:l , e
começa um vivo fogo d'artilharia, que oausa mais pavor do
que damno f os navios armados investidos pelo AlmiIrante
Petrid lhe resistem, mas em vão: em breve tempo elles silo
aprezados, e os Holl,audezes, apezar do fogo dos dons for
tes, desembarcam uma le~oª 10nge da Cid.a4e.

Tão superiores. em numero, como em disciplina, to
mam os Hollandezes no pr~meiro assa.lto o Forte de S. Anto·
nio, ,e , av;mçando depois para a Praça-, occupam o Mostei·

( ... ) Brito Freire Nova LuzH.
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ro de S. Bento, onQe se fortificam com toda a pressa.'!"'" Ata
cam immediat-aqlcnte a porta visinba d'este Mosteiro, porém
expel'imen.tam tão v:iva resist~ncia, que em desordem, e
desa,cQroço,ados voltam para abrigarem-se no meSmO', Mostei
ro, que tinham deixado guarnecido~ e cobertos pela,s sombras
da noite se retiram. Abatidos os Hollandezes com e te revez,
não cuidam senão na posição díl praça-, e na extençEi.o do
seu circuito, com uma especie pe inquietação. Desespéram
de vencei' tantas di {fjculdades, e a maior parte d'elles ja fa1
lavãQ ,em ganhar os navios, quando os sitiados, possuidos.

, de um terror panico, e ignorandos em duvid!1 aperplexi
dade do inim.igo., ahandonam covardemente a Cidade,. que
tão valorosamente acabavam de defender.

Todos sem distincção de classes deium mUlheres., fi
lhos, riquezas, emBm tudo, e entregam-se a uma fuga
precipitada e vergonhosa, e como perseguidos pela imagem
da des~ruição, e da morte correm a refugiar-se nos bos
ques, e nas montanhas. Setenta Soldados porém ficam'
com o ,Governado~', que não se apercebe d'esta segunda de
serção senão depois d'eIla êxecutada.' Todavia não desiste•
da empreZia , e resolve-se resistir a um novo afiaque, que @

avisam se daria de noite: e sabendo que o Palacio do Go.
verno , onde estavam a maior parte das munições de guer
ra, fora alJandonado, eOl'l'e a sacrificar-se em sua defensa,
acompanhado somente por. seu filho D. Antonio Furtado, e
Lorenço de Brito Corrêa, Capitaens de Infantaria, pelo Sar
gento MoI' Francisco de Almeida de Brito, por Pe~ro Cas
queiro da Rocha, Audictor Geral, pelo Alferes Manoel Go
mes, e por doze soldados ('I') insep'uraveis companheiros de
sua fQrtuna. '

A Claridade do dia, então fez patente aos Hollandezes as.
ameias desgarhecidas; e vendo elies este abandono, e nã.o
podendo duvidai', de que a Cid~de, onde reinava o mais
profundo silen,cio, tivesse sido abandonada, desembarcam:
o resto d'Artilharia, penetram pelas ruas sem opposiçã.o, sa
queiam as casas, e profanam as Igrejas. Dirigem-se depois

( ~ ) Orito Freire Nova Luzit.
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em grande numero para o P,alacio do Governadol', que
acabava de se fortificar com os setenta bravos de L" Linha,
que nunca o abandonaram; atacam-no, mas são repeli idos, '
conduzem por tlInto Artilharia, e entimam ao' Governadol'

-que escolha render-se J ou não se lhe dar qua7'tel.
Mendonça recusa ao principio toda li. qualidade de com

posição, cowo se a ostentação de s u valor n'esse aperto,
desclllpal-o podesse- da iridolencia da sua pas~ada conducla.
Anima os seus, avança por um corredor já occupado pelas
tropas Hollandezas J e abre caminho com a espada na mão,
fazen!lo espantosa carnagem; porém bem depressa o nume
ro o opprime, e os seus mesmos Soldados o exhortam a que
não faça inu1timente o sacrificio de sua vida. Espantado o

,inimigo por uma tão heroica resistencia , otrerece-Ihe con-
dições honrosas. I

Cede finalmente Mendoóçà, e entrega as armas J seguro
sobre a pl'Omessa de que não se attental'ia cousa alguma con
tra sua 'liberdade. Ainda que esta palavra fosse abonad"iJ. pelos
Ceneraes Hollandezes,' foi indignamente violada, e com o
despreso de todas as Leis da honra, o bravo Mendo.nça e seu
filho, eom elIe prisioneiro, foram conduzidos a bordo do
naviO' Almirante.

Senhores da Cidade da Balúa., e ricos dos despojos dos
seus habitarltes, apossam-se os Hollandezes de todos os na
vios Portuguezes, e Hespanhoes, que sem suspeitarem a
tomada da Cidade, entl'am. successivamente ilO pOlt0 CO.01

inteira segurança.. Em poucos dias doze navios mercantes
foram presas do vencedor. .

Vandórt , (c a sua Divisuo) separado pela tempestade
da Esquadra de Willeke'cls , appareceu logo depois J e tomou
posse da Cidade conquistada, cujo Coverno lhe era destinado,

. c tratou de a fortificar, reparando as antigas fortificações,
e addicionando·lhes outras.

Os infelizes habitantes da Bahia, persuadidos que a
Expedi9ão Hollandeza não tinha por fim senão o saque, e
não a conquista, haviam abandonado as 'suas riquezas, para
salvar as vidas; porém logo ql~e se viram entranhados pelos
bosques, sem asylo, sem. recursos', e cercados de suas 1TIU-
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Ihel'es, e de seus !ilhos chorosos; envergonharam-se de ter
]lel'dido Q credito com os bens, abandonando covardemente
asua Capi tal. .

Reanimou-se então o genio. Nacional, e em nada mais se
cuidou, senão em reparar as passadas faltas. Juntos em
.Conselhos o Bispo, e as principaes pessoas em uma das Al
deias de Indios do reconcavo, elegem por seu Gener<\l o
mesmo Bispo', reorganisam o Ex.ercito com mil e quatro
centos Bahianos, e duzentos e cincoenta Indios, marcham
para o Rio Vermelho, uma legoa distante da Cidade, uesa
fiam os Hollandezes, e batem estes invasores em muitos en
contras, nos quaes muito servio o Capitão Pernambucano
Antonio de Moraes, que a sua custa armou, e sustentou
uma Companhia para-soccorrer a Bahia. Entretanto passaJos
tres mezes Mathias d'Alhuquerque (que estáva governando
Pernambuco) nomeado Governador·Substituto de Mendonça'
manda tomar o Commando do Exercito Bahiano por Francis-

'co Nunes Marinho d'Eca , e roga ao Bispo volte todos os seus
cuidados para os negocios espirituaes, e sohretudo que
obste a propagação de opini ões heretiças, que os Hollan
dezes se esforçavam em desseminar.

Marinho d'Eca tomando o commando provisorio do Exer
cito Baàiano, seguio o mesmo plano de guerra adoptado por
seu predecessor, que consistia em cansar os inimigos sem
cessar, e arrebatar-lhes as suas forragens, e comboios; o que
não podia deixar de enfraqueceI-os, .e descoroçoal-os.

Entretanto em Madrid, e Lisboa se espalhava o espanto,
eopezar por causa da perda recente da Bahia, e a Côrte de
Hespanha, que apezar de previamente avisada, não tinha
tomado medida alguma para se oppõr a esta 'aggressão , ate
morisada das consequencias que ella poderia ter, toma o
negocio em grande consideração. Portugal lamentava a

-perda da Bahia, e os grandes do Reino, tão desembaraça
damente faliavam, que Olivares, sacrifioando o adio que
linha a tudo quanto pertencia a Portugal, mostrou-se pes
Soalmente disposto a favorecer, e seguir o voto geral.

Uma grande Esquadra Portugueza e Hespanhola se à
prompla, e ernfim doze mil Soldados de desembarqúe em
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60 navios apparecem em 11 de Março dê 1625 nasillgoa,s da
Bahia, sob o commando do Hespanhol D. ,Frac;lique de Tole
do OZ€lrio , :Mal'quez de Valdueza, o mais acredit,ado Gene
ral que a Hespanha então tinha. A 28 d'éste mez fundearam

o •

a entrada da ,barra.
Diversas acções então ti~el'am lugar: os Bahianos, anima

dos pelo soé.corro que lhes entrava pela barra, atacam a Ci
dade, mas são repellidos; os Hespanhoes, e Portuguezes de
sembarcam, e sitiam a praça, os Hollandezes intentam romper
o sitio, porém não o conseguem, finalmente depois de se
passar um 'mez n'estas escaram uças, nas quaes de parle a
parte bi~arras gentillezas acreditam o valor de ambos os Ia·
dos, os Soldados Hollandezes sublevam-se, e obrigam seus
Chefes a pedir Capitulação.

E~creveram-se portanto' as condições da entrega} e
depois de muitas conferencias foi estipulado entr~ os Gene·
raes'belligerantes, que n'aquella'mesma noite os Hollande·
zes entregarialn uma das portas da Cidade, corri a Artilhai'ia,
armas, bandeiras, arrecadações publicas, e os escravos,
Além d'\sto a guarnição prisioneira se obrigou a r1ã'o pegar
mais em armas sob qualquer pretexto que fosse contra os
lIespanhoes até a sua chegada á If@llanda. Logo que se con
cluio, e assignou a capi'tuIaçfío por ambos os }ados ,,()btevéa
guarnição passagem livre com. uma detel'minad,a quantidade
de bagagem', e foram-lhe concedidos navios, pl'o~isoes, e
Seguro transito com as armas sufficiente~ para;' qUl'ante a
viagem, se defender. No primeiro de maiô de 1625, con·
forme as condições', foi entregue a principal~porta da Cida-

" de á um Corpo d'e Infantaria Hespanhola , e tres dias depois. '
I -o Exercito combinado tomou posse daPraçfl; e de tod@sqsFor·

teso Duzentas e s,essenta peças' d'artilharia de gro so calibre,
grande quantidade d'armas} de munições (le guerra, covalor
de tres ,milhões de libras tornezas em metal, é em mercado
rias foram Ias despojos de ,que s'e aplooderararn os ~eDcedores,

Sabendo D. Fradique, que havia na Praça lHÍl registro,
onde esta\'am lançados os nome~ de todos o habitaótes, que
.se tinham submettido· aos invasor s, para conservarem 3S

suas propriedades, pe&io este i'egi~tro, afim de castigar os
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que otinham assignado, porém os lfollandezes recusaram
entregar-lh'o, e o rasgaram. Esta acção. tão honrosa,
como politica foi louvada pelos mesmos Hespanhoes , e ain- '
da mais pelos Portnguezes. Mas esta clemencia só aprovei
lou aos Bahianos : os Judeos, e os Indigenas, que s~ tin11am
cQnfiado nas proclamações da Hollanda, foram abandona
dos, emuitos d'elI~~ sotfreram pena capital.

Tal foi o resultado da primeira invasão Hollandeza no
Brasil, celebre ao principio pela mais heroica 'bravura de
ambos os lados; mais que promettia uma resistencia mais.
honrosa da parte dos que pOI' fim foram vencidos.

CAPITULO II.

ACompanhia Occidental d'Holland.., arma uma poderosa Armada coutra
Pernambuco. ReOexoens sobre o estado d'Olinda. A Armada Hol
landeza reune-se em Cabo Verde. Generaes que II commaudavum.

i6t'j' A 16~9.

Evacuada a,Bahia, perdeu com effeito Hollanda quasi tu
do quanto tinha despel}dido com esta expedição; mas se por
esla vez a Companhia Occit1ental soffreu grave prejuizo, sÍ
poreUe os inimigos do seu estabelecimento quasi que conse
guem dissolveI-a, o Almirante Petrid porém em 1627 de no
vo per'cone os mares da Bahia, ,faz ficlles consideraveis 'pre
zas/ c sobretudo por um desses acasos singulares, que pal'e
ce a fUI'tuna lhe preparava, por premio de seu valor, uma por
çi10 dos mais preciosos t!lesouros da Hespanha, cahio ubi
lamente em seu poder, não longe qos mesmos mares, onde
acabava de fazer consideraveis prezas: eram os Galliões do
!lexico, commandados p0r João de Benevides, e que, carrega
dosde piastras, e barras d'oúro e prata, navegavam para Oa
dix. Este despojo, o mais rico que jàtnais se tomou no mar,
deu alIollimda mais de quinze milhões tornczes, que juntos
aos produetos de tantas outras mercadorias, cobriram, e mes
mo excederam todas as perdas, e despeza àa eompanhia 00
cidentaI. Vio-se ena entrío em circunstancia? d'e emprestar
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grandes sommas aos Estados Geraes, e de renovar os seus pro
jectos,de conquistas.

Os Hollandezas pois senhores do mar, e ricos de ouro
hespanhol, não se esqueciam todavia da conquista do Brasil;

~ e a consolidaçtlo da Companhia Occidenlal; socegando 05 es-
~,' .

piritos, alim"entava as esperanças d'um successo brilhante, la
não se questionav.a nos Conselhos da Republica, ,si se deviade

J ,

i novo invadir o Brasil, pois que a este respeito havia uma~ni.

, ~a opinião, um só voto; o ponto que se debatia sómente era:
~ ,

qual das Capitanias deveria sei' o alvo dos primeiros ataquesl
~
~ Dirigir novamente os tiros contra a Bahia, era passo, SO°

'. bre impolitico, arriscadissimo : o espirita r acional dos Bahia.
- nos tinha-sedesenvelvido vantajosamente, e já não se podia

contar com o apoio dos negros, e dos Judeos abandonados
-covardemente pelos Hollandezes. A Capitania..de Pernambu-

f co pela sua vantajosa posiçtio, e riqueza atrahio consequen
temente a attenção da avidei Batava. As suas-enseadas, e
portos nl1mer0S0s, situados no oitavo grào' de latitude Meri·
dional, eram como tantos abrigos, donde os Armadores da

.x Hollanda podiam dar a vela para apresarem os Galliões das
.Jndias.

Segnndo os indicios, e informações, os Accionistas da
'Companhia Occidental da Hollanda, avaliavam em dous mi·

"f ihões annu.aes os lucros que d'Olinda tirariam. Afretavam-
,~ -se aqui todos os annos cento ~ dncoenta, a centa e sessenl,a
?- -navios para carregar de assucar, páo-brasil, &c. &c. Foi por
I -isto principalmente, que contra nossa Patria se dirigiramas
~ vistas das provincias Unidas. Além destas-ril!}uezas, quedesa
~: .fiavam a cobiça dos corsarios Hollandezes, a mesma- opulcn·
; -cia d'Olinda; o destruidor luxo, que se tinha intro'duzido

aqui, havia como 'que arrefecido (com pungente dôr °refiro)
:, ~ espirito guerreiro de nossos Paes. Olinda então ja não era
l~ um'a Cidade de Irmrtos.: a lascivia, o fausto, a intemperança,l
~ vaidade, a usurra, a emulação, as .:vinganças, os adios, as alei
~i vazias finalmente em ninguem se estranhavam, porq9-e eram
:.í o commum exercicio de todos, que podi'am liberalmente far-

, I
tar a cede d'ouro dos Governantes. Não se fa~ia mais justiça;

~ Q costumes austeros d~ nossos Maiores, apenas eram lcm'
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bados, e como que hOl'l'orisa dos se refugiaram nos campos,
onde ainda se conservavam nossas antigas virtudes.

Não se ignorava em Hollanda estes devanêos, que I'e
ravam Olinda á sua ultima perdição, e que a tornavam facil
preza de qualquer aventureiro ousado: além d'isto os Judeos,
que se tinham christinisado, e que todavia por c8utella re
fugiaram-se em Pernambuco, para guardarem-se das tyrll.n
nias da Inquisição; sabendo que este horrivel tribunal vinha
assentar-se em Pernambuco, julgaram-se perdidos, e toma
ram portanto a dcsespenda resolução de auxiliar os Hollan
dezes, sob cujo Coverno contayam gozar liberdade de cons
ciencia. Contra a nossa Capital pois uma Armada poderosa
se esquipou em pouco .tempo nos differelltes portos da 1-101
landa, e para encobrir corri o maior segredo a expedição; is
lo he, o seu verdadeiro destino, precaveram-se os Hollande-
zes, dividindo a Armada em pequenas Eiquadras, que fize- l;

ram partir separadamente, com ordem de se encontrarem em
Cabo Verde, onde afinal se reuDlram em JullW de 1629 cin
coenta e quatro vasos, guarnecidos de sete mil, duzentos, e
.oitenta homens, ommandados por Henrique Loncq, Gener31
em Chefe, pelo Almirante Rodrigo Simon, pelo Vice-Almiran- '~.

b Justo Traper, e p.elo General de Terra Theodoro Banduar
Demburg.

CAIlITULO III.

A Iafanta D. Izabel eo;mmunica ao Rei de Respanha a íntençll.o dos
BoUaadeze•. Mcthias d Albuquerque toma o Governo por Patente
Regia. Apparece a Armada HoUandeza, e apodera-se d'Olinda, do'
ReciFe, e das Fortalezas. Acç6e. que houveram n'estes conftictos .

•
1629 A 1650.

Ainda que os Hollandezes encobriram quanto lhes foi
POssivel o vel'dadeiro destino da Armada que preparavam, to
davia não pode este escapar a vigilancia da Infanta D. lzabel
Glara Eugenia, filha de Filippe de Castella, o Prudente. t:om
~da a brevidade despachou esta Princeza um correio para
,Iadrid, dando inteira noticia a Filippe 4." de tudo quanto a
10Uanda intentava; e conhec ne\o o me mo Rf"i ql1am pl'e-

18
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judicial podel'ia ser a demora, i mmediatamente avisou a Dio
go Luiz de Oliveil'a, Governador Geral do Brasil, residente na
Bahia, de como o Flamengo pl'étendia invadir Pernambuco;
mas que adverti~ que de ordi nario inculcam' os invasores
um alvo, para atirarem a outro mais a seu salvo,

~ Recebeu Dioge Luiz o aviso, e com a ,pressa possivellra-
tou de fortificar a Bahia, que a suspeita indigitava como al

~i vo, c Pe1'l1ambuco, que a fama amcaçaV3:~ Para este fim mano
f uon Pedro Oorrêa da Gama, (alguma cousa instruido em for-

tillcaçôes) para Pernambuco, a fim de fortificar Olinda, eo
Recife. Chegou aqui Pedro Corrêa em Agoslo de 1629, e pelas
ordens que trouxe certillcou o boato que corria, de que oHol-

~ landezpretendia invadil- nossa Patria. Atê então este boato
';: não passava de uma voz vaga; d'alli em diante porém achou

em alguns credulidade, em outros despreso. Deu Pedro Cor·
rêa principio a fortifica<;i.ío, mandando cercar a Villa d'Olinda
de trincheiras, e a povoação'do Recife de palissadas de paoa
pique; e poslo/ilue a muitos sobresàltou o receio, a mui pou
cos chegou o desengano, acudindo os moradores com tania

- frouxidão que pela morosidade dos trabalhos, não parecia es
tar o perigo tão perto!

Occupado andava Pedro Corrêa em fertificar Olinda,eo
Recife, quando sedivulgou a noticia de que Mathias de Albu
querque entrava ~la barra com duas embarcaçõ.es. Recebeu

~ se esta noticia sem espanto; maf> quando se soube que El-
~, ,
:} Hei, tendo celteza da poderosa A.rmada que contra nos se di·
~ rigia, apenas mandiJ:ra alguns Soldados; muita da gente de
f
i tino conheceu que o 1Ilinistro- Olivares, não podendo furtar-se

a dar alguma apparencia de interesse "ela Capitania amea'
~
~ çada, concedeu-lhe com eJfeito soccorros, porem tHO fracos,
, que outro qualquer General, que não fosse Mathias de Albu-

querque ( possuidor de uma grande fortuna om Pernambuco,
que o obrigava a interessar-se tanto na sua defeza) não acei·
'taria uma commissão tão dimcil, quanto arriscada. Desenr
barcou l\Iattlias de Albuquerque, apresentou a Patente Re
gia, pela qual estava constituido Capitão !\IOI' e Governador,
independente do Governo da Bahia, e tomou portanto posse
do Governo, sllbstituindo a André Dias da Franca, ultimo ca·
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pilão Mór, que govemou Pernambuco em nome dos Donala
rios. Mathias de Albuquerque, approvou o plano de forLifica
\il0 de Pedro Corrêa, e ambos., conformes no parecer, deram
começo a um reducto, cuj~ obra entregaram ao zelo de ]) ioga
Pacs; mas infelizmente não houve lempo.para acabai-a!

ARainha D. Izabel de Bourbon, mulher de FiJjppe 4.° ti
nha passado pelo desgosto de vcr morrer trcs filhas, sem quc
uma visse o nascimento da outra. Servia pois llara a Monar
chia a fecundidade da Rainha, mais para a 'csperança, do que
para a satisfação; nascendo porém mui robusto o Principe
n. nallhazal' cm t7 de Outubro de 1629 C"), prometlendo á Na
(ão, pela sua robustez, um futuro Successor do Throno, fize
ram-se pOl' este nascimento em todos os dominios de Hespa
nha, cxplendidas festas, Albuquerque pois em lugar de cui
dar nos preparativos para a def'eza, ordenou festas publicas,.
convencido sem duvida de que a adulação, e lisonja são mais
agradaveis na Côrte, do que os serviços relevanles.

Governava a ilha de Cabo Verde Jofío llereira Côrte neuI,
Onicial tão zeloso que, apezar da cautela empregada pelos
lIollandezes para encobrir o seu destino, pOde colber dc al
guns Soldados, que o inimigo pOl' diversos accidcnles deixá
ra em terra, quc o fim da poderosa Armada era sorprcnder
Pernambuco. Em consequencia fez aquclle Governador par
tir um Patacho para avisar Pcrnambuco, de que'a Armada Hol
landeza havia dado a vcla para o Brasil em 26 de Dezembro de
1629. Ellgolfados nos prazeres dal:i festas Beas estavam os
habitanles de Olinda, e Recife, quando chcgou o Palacho so
bredito, A mesma gl'al1deza do perigo fomeceu UIII argu
ment() para nfío se dar CI'cdito ao aviso. (C Si esta l?rQLa se
~ tivesse dil'ig'ido para o nccife, ufio chegaria ella In'imeil'o,
~ diziam eltes, do que o Patacbo, que partjo dcpois d'clla de
I \:abo Vel'ue?» EsLe l'Uciocinio lhes pat'cceu sem rcplica,.
00 povo, em vez de tomai" armas, continuou nos bailcs, e fes
tins, applaudindo () nascimento do pl'incipc hel'deiro.

Entre a segUl'an.ça, e {Hcceio l1uctuava opal'ecer de todos,
econtinuavam-se as, fortifi.caçúes com. braço tã.o remisso, que
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parecia mais que a si mesmos se ql'1eriam illudir, do que pre
pararem-se para resistir ao inimigo. Entretanto Mathias de

)~. Albuquerque, a quem a noticia dava mais do que a todos cui·
j dado, convoca á Conselho as pessoas que mais interessadas
. devi3;m ser na defeza. Neste C.onselho deliberou-se, que ne-

nhum morador tirasse da Villa, pessoa alguma de sua fa·
milia, nem cousa que pertencesse á ~ma .fazenda. Suppunham

l que sendo de todos igualmente o interesse, seria de todos o
empenho na defensa. Alguns foram de contrario parecer,
dizendo;' que cada qual pozesse em g.uarda o mais precioso,
e o mais estimado de soa família, para que na occasião dope
rigo se empregasse só na commum defensa do paiz. Prevale-

'. cenelo porém a primeira opinião, publicou Mathias uma oro
· uem em nome do Hei, impedindo os hahitantes de ausenta

rem-se, e de til'arem alguma couza das casas; mas a descon
fiança fQi tal, que nãl!l obstante esta ordem, a melhor parte

, das riquezas foram levadas secretamen te para o interior.
Apenas se tinham passado oito dias, depois da chegada

do Pataeh0 de Caho Vel'de, quando se soube que a Esquadra
Hollandeza fQra vista do Cabo de S. Agostinho (contendo 77
velas) em 14 de Fevereiro de 1630. A consternaçUo se es
palhou immediatamente; com tudo Mathias de Albuquerque

· procurou serenar os espiritos inspirando-lhes confiança, pe-
la firmeza da sua presença, ou fazendo tomar armas a lodos,

~ que estavam em estado de combater, e com a brevidade pes
'\ sivel chega a completar um Corpo de dous mil homens, e cem

, cavallos, guarnece o Forte da llal'l'eta, e cerca-o pelo lado de
.. tena com palissadas1 e fossos. Achando este Governador em
':\ todos promptaobediencia; repartio os Capitaens pelos Postos;
· consignou gente para as Estancias, medindo o numero pela

capacidade, e a escolha pela importancia, para que chegada
~ a occasião cada um defendesse () lugar pl'edifinido. A' gua

rita de João d'Albuquel'que (era um reducto collocado, onde
, está hoje o Forte do Buraco) encarregou ao Capitão Martim

Feneira com uma Companhia paga; e com outra Compa
, nhia, da qual era Capitfío Francisco Tavares, guarneceu ore
dueto de S. Francisco em Olinda. A Ordenança, de que eram

, Coroneis Ambrozio Machado de Carvalho, e Pedro da Cunha
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de Andra:dc, dividio pOl' dive['sos lugares da seguinte manei-
ra: píIfa guarnecer as tr'incneil'as de' Olinda nomeou' os Ca
pitaens Roque de Barros Rego, e Salvador de Azevedo, com as
suas Companhias. Affonso de Albuquerque, Capitão da No
breza, da qual era'Soldado João Fernandes Vieira, e Manoer
da Costa Calheiro, tamJ;rem Capitão dos Nobres, tomaram
por sua conta a defeza do Recife, cujo presidio engrossou o
Governador, não só com peões, capitaneados por Francisco
Monteiro, mas ainda com uma companhia de Soldados bizo
nhos, vindos de Portugal, commandada pelo Capitão An-
dre Pereira Temudo. A defeza do Rio Tapado ( ao norte de·
Olinda) entregou ao Capitão Fl'ancisco de Freitas. As for~as

de mar e terra, que defendiam a barra, fiou ao val'or d'o.s
Capitfíes Antonio de Li ma, e Ma noeI Pacheco Da palissada do. i

Recife fez entrega ao Capitão Bento de Freitas, commandan-·
te dos moradores da Povoação, e de alguns de Olinda para
aqui mandados. Para Chefe de toda a Infantaria nomeou
Albuquerque a seu antecessor Andl'é Dias da Franca, e para
Sargento Mór a Ruy Dias Uorges, ficando a Cavallatia sob o·
immediato Commando do mesmo Mathias de Albuqu~rque.

Apenas se tinham a toda pressa concluido estes arran
f,jos, applITeceu a 15 de FevereIro a Armada Hollandeza, que
~emaremfóracom todo o panno, eeleganternenteemban
'deirada navegava, demandando a nossa barra. Arribando so~

~breo Rio Tapado, deu mostras o inimigo de querer por alli
Vazera investida; mas mudando de direcção investio a harra,
leaproximou-se a tiro de canhão. Carregando o panno, o
,seu General, despedio da Capitania um Pal'iamentar, certifi
cando ao General de Pernamhuco, que a Arl1laJa vinha as-

,senhorear-se da Terra com 01'(1 m do seu Governo, para do
(minai-a, e não para de truil-a, e que promptos lh'a cntl'e
hgassem, porque a todos faria amigavel partido, DIas que 110

/ caso de resistencia, occupados os Soldados no furol do COtn

~ bate, se esqueceriam da piedade. A voga arrancada vinha o
Mensageiro cm direitura á Fortaleza do Mar, quando, com

l nma descarga de mosquetaria, mandou llalhias de AibuqUCL
, que adiantar a resposta á embachada. Então rompeu de am
, bos os Jados um vivissimo fogo de artilharia, durante o qual,

/.
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uma das Fragalas inimigas locou nos bai-xos de Olinda, II

quasi s.e perde. Durou '}sta acção sele horas, ate que pela
noite se fez o inimigo na volta do mar, tendo-nos feito mui
pouco mal, \ porque metendo no Recife para mais de
duas mil balas, não pa~sou o prejui7.o de algumas callas se
rem passadas, e de quatl'O mortos, e sete feridos na Fortale·
za do Mar, (~) onde se POI'lOU bisarramente o Tenente Pedro
Barboza. Mas lodo este fogo nuo tinha por fim forçar abar
ra, elle era sómente pam entreter as nossas forças. No maior
ardor do combate; e quando o fumo cobrira a terra, dçslncou

~ o General IIollandez da sua Armada desaseis velas, nas quaes
~ seguia Demburg com perto de quatro mil homens de desem·
~ barque para PiJo-Amurello, qualro legoas ao Norte de Olinda.

Demburg chegou no mesmo dia 15 de Fevereiro a PilO
Amarello, e favorecido da occasião, e do tempo puz em terra

" munições, a1·tilharia, gente, e viveres sem que um só Soldado
lhe impedisse o desembarque; que elle fez COlD agoa pelos
peitos, e que em ~erdade não faria, si os nossos advertissem

~ e reparassem, que 16 FI'agatas, que se apartavam da Armada,
na maior. força do combate, não era para enfraquecei-a, e
sim para melhorar seus projectos, c que portanto deviam por
terra seguil-as, e prohibir o desembarque da tropa.

Demburg, apenas teve em terra o ~eu Exercito, dividio-o
em quatro corpos. O primeiro, que constava de algumas
Compan,hias de Caçadores, destinou-o para guarda avançada
e para bater os flancos. Osegundo, que constava de 934 baio
netas, era commandado pelo Tenente Coronel Estiencal, o3.'
de 1,040 .baionetas pelo Coronel Elestz, e o 4.0 de 965 p,elo Co
ronel Fulco Henechio, fOl'mavam o fOlte da columna. Neste
Ex.ercilo flutuavam 36 bandeiras, e quatro bocas de fogoauxi'
liavam a sua Infanteria. D'embUl'g conservou-se todaa noite
de 15 sob as armas, mas sem solfrer a menor inquietaçffo.

Com algumas...Wm1S d--; escuro se divulgou em Olinda,
que o inimigo tinna desembarcado muita gente em Pao-Ama
1'ello, e que marchava para a Villa. Ao distancia de pouco me
nos de quatro legoas, que sómente separava o inimigo; o

(~) O Forte do Mar foi construido por um dos DOlllltarios i mas
não me f'O'i passiveI descobrir o anuo certo em que foi fllndado.
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inexperado da noticia; o eilcuro da noite; o sQm dos Tam
bores tocando rebate, tudo concorria para fazer mais horro
rosa a noticia. As lagrimas, e os gl'itos das mulheres, cuja
natural f!'aqueza pintava-Ibe o estl'ago antes do combate, 0

briganrlo os maridos e irmãos a faltarem ao seu dever, re
duzia os h.>mens a um estado de perplexidade, bem difficil de
descrever,! A pressa cm todos era tanta, que se trepidava nas
mesmas diligencias; o desaccordo tamanho, que qualquer ru
mor parecia uma batalha. Nesta confusão sahiram muitas
familias de Olinda para o mato, ensinando-lhes o amor da
vida a desprezar o mais pl'ecioso da fazenda; e de tal sorteque
aquellas joias, de que pegou a advertencia, arrancou-as das
mãos o receio, reputando-as embaraço para o caminho. Os
escravos ne'Sta medonha perturbação, tornaram-se Senhores
de seus Senhores, mostrando em verdade que a violencia 05

reduzira, porque faltando ao serviço, que lhes cumpria, lan
çaram mão da occasião para se libertarem. Nesta disel:ção
tão gerál, como subi ta, quasi tudo que pretenderam salvar foi
perdido, ou roubado pela, gentalha que seguio as pizadas dos
ricos, e pelos escravos, que se delibt~raram acompanhaI-os!

No seguinte dia (Sabbado 16 de Fevereiro) Demburg

pela manhãa põem-se em marcha, protegido ao longo da cos
ta pelas suas lanchas, que fielmente caminham parallelas ao
Exercito, que avançava pela praia. Na marcha he assaltado
pelos Caçadores Pemambucanos, que aproveitando a vanta
gem que lhes dá o conhecimento das difficuldades do terr'eno,
esrorçam-se para obstar-lhe a marcha. Cilegando o inimigo
ao Rio Doce, achou a margem do Sul g,uarnecida de trinchei- (
ras, e defendida por Ordenanças,' mais para temei' pelo vpl-
to, do que pela disciplina; e ahi eBc seria destl'oçado, si por
conhecer, pela desordem das descargas, a falta de disci'plina
dos nossos, não avançasse, como avançou, ás trincheiras, pas~
sando o rio, e tomando-as de assalto; comtudo o inimigo
não ficou senhor deBas, senão depois de pCl'del' muito dos
seus, embora fosse tão superior em forças, como em disci pli na.

Entretanto que o Exercito llo11andez avançava por lerra,
aEsquadm fazia vivissimo fogo sobre o Recife, e dava mos
'.l'as de quereI' aqui desem~)arcar. Mathias de AlbuqueL'que
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aCRiva-se dispondo as cousas nesta povpação, quando o ini"
migo 3v3nça'Ya por terra: larga Mathias este ponto, e a fren
te de setecentos homens (inclusive um pequcno numero do

III Soldados) marcha para o Rio Doce; mas chegou ahi ja no fim
do confiicto; e si foi testemunha da bravura dos nossos, tevo
o desgosto de ver que por falta de disciplina o inimigo os lo

t vava de vencida, e que os fazia retirar désordenadamente,
Todavia Mathias de Albuquerque forceja, mas em vão, renoI vaI' o combate, recolhendo os que se retiravam; porém lIada

~ os póde conter. Então resolve retirar-se para o' Rio Tapado,
i onde o inimigo, devendo passar com agoa pelos peitos, seria
. infallivelmente descomposto; ma~ d ehi ii pouco reconheceu

sua illusã0, porque o maior numero dos. paisanos lhe fugia,
ficando-lhe só os Officiaes, e o pequeno numero de Soldados
que o acompanhára. Supplicam-Ihe então os primeiros de
tornar para o Recife, que pela importancía do Porto, era a

• principal porta da Capitania.
Demburg te~ia podido vir perseguindo os fúgitivos,

servindo-se d'elles como de guias, si um mulato que apanha
i ra, hão o conduzisse por dentro, livrando~oda passagem fun·
t: da do Rio Tapado, até paI-o na j'etaguarda da .Misericordia,
~
I" donde devidindo o Exercito em destacamentos, atacou Olin·

da por diversas partes. O Capitão Salvador de Azevedo, que
com 22 Soldados defendia o Collegio dos Jesuítas, corajosa.
ménte se bateu, cedendo o campo depois de um bem ferido
combate, no qual os nossos quasi todo!; foram ou mortos, ou
feridos, e ainda assim só cederam depois de terem sido arrom·
badas as portas do Collegio pelas balas d'artilharia.

Senhor do monte da Miserjcordia, ou Collegío, e de suas
proximadades, ja entãq cobm'tas pelos SoldadÇls Hollandezes,
persuaJio-,'ie Demburg, que apenas se mostrasse com
todo o seu Exel'cito, o reducto de S. Francisco ce renderia,

l mas bem depressa conheceu a sua illusão. Repetidas descaI"
, gas d'artilharia, c fuzil lhe detiveram o passo, e o obriga

ram a tentar um assalto formal; porém a t.raição de dous
• Hollandezes chamados Adrian Frank, e Cornelio Jan, que a

muitos annos estavam em Pernambuco, entregou-lhes as
trincheiras, e ultima fortificação, que em Olinda ainda cst~'
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,um podcr dos Pernambucanos. Estes dous traidores pa
garam algum tempo depois o seu crime, subindo ao cadafalso
por servirem de espiõés contra os seus mesmos compatriotas,
aquem entregaram o reducto.. .

Apoderados de todas as fortificações de Olinda;gastaram
os Hollandezes o resto do dia 16 ('lC) de Fevereiro n'aquelles ex
cessos, que não só deshonram a victoria, mas tambem a es
pecie humana-: todos os crimes, toda a sorte de barbarida..:.
des foram postas em acçfío no resto daquelle dia infausto!
Então o Cap~tuo André Pereira Temudo, não podendo ver pro
fanarem-se os Templos Sagrados, e levado de catholico zelo
investe eIle só, junto a Igreja da l\fisericordia, urna Tropa de
Flamengos, que a estava saqueando, c com a espada na mão
mata primciro a muitos, 'antes que o matem. Comtudo o
espolio foi pouco consideravel em comparação do que os ag
gressores esperavam encontrar; mas si em vez de roubarem
as Igrejas, elIes cortam a retirada aos que fugiam, cahiam
sem duvida em seu poder quinze mil prisioneiros, e todas
as riquezas de Olinda.

Constrangido mais pela indisciplina das Ordenanças, do
que pelo valor e intrepidez do inimigo, a encerrar-se no Reci
fe, que por ser de menor ambito do que Olinda, menos gente
exigia para defendeI-o, Mathias de Albuquerque tevc o desgos
to de ver, na retirada de Olinda para o Recife, desertar a maior
parte das Ordenanças, que o deixaram só com os poucos Sol
dados que tinha, os quaes nem chegavam para guarnecer os
Fortes. Quiz o General supprir com a industria a falta de Sol
dados, e mandou aos Capitães João Paes Barboza, Martim

( lC ) Todos o~ hist.oL'iadores que consultei dão a entrada
dos Hollal1dezes em Pemambuco em 1630, a exepção de FI'.
Manoel Calado, que no seu Valeroso L'ucideno Liv. 1.0 pago 11
a dá em 1631 ; mas tanto eUe como o Cas~riot. Lusut. concordam
em que essa entrada aconteceu em um Sabbado 16 de F ve
]'eiro. Perplexo por essa discoTdancia do anilO, e nilo querendo
fiar a resoluçâo do problema somente do calculo que eu fizesse,
consultei o Sr. João Francisco Bastos, mui "el'sadu n'cste!> cal
culos, e este Sr. demostrou exactamente qu 16 dc Fevereiro ca
hio em um Sabbado no anno de 1630. Alem d'isto, quando os
llollandeze!> aqui cntraram festejava-se o nascimento do Princi
JlC D. Balthasar, e e!>t.e nasceu em Outubl'O de 1629 j portanto
cnganou-se o ]),ucideno.
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Ferreira, e Francisco Tava,res, que, com a gente que tinham,
cortassem o caminho da Villa para o Recife, levantando uma
trincheira ao Norte do Forte, ou Reducto de S. Jorge, (Forle
do Buraco) mas o Hollandez fr,ustou esta prevenção, toman·
do o caminho de S. Thereza, para atravessar em S. Amarinho,
onde os mangues o encubriram na passagem.

Referir a calamitosa tribulação das aflictas familias, que
não poderam fugir para o interior, Côra maÍs compôr um
drama tragico, que escrever Memorias para uma Historia:
basta 'notar que os Hollandezes eram hereges sobre inimigos,
e cor-sarios sobre hereges! Não vinha porém o estrago só
mente d'elles; os facinorosos, que a Justiça recolhera aos
carceres, vendo-se livres pela invasão, sahiram das cadéas
roubando sem medo, ferindo sem causa, e matando sem
colera, vingando d'est'arte na innocencia a prisão que só os
seus mesmos crimes causaram! As mulheres de todo o Esta
<1.0 , e as crianças, que antecipadamenta furtaram o corpo iI
violencia, a so(freram mais acerba; porque ma~s insupor·
tavel se fazia executada pela gente baixa, e pelos escravos.
Estes, despojando-as do que poderam salvar de suas joias,
destinglliam-se no roubo, e todos os mais crimes, de tal sor
te, que em maldade em nada eram inferiores ao inimigo.

Desenganado Mathias' d'Albuquerque, que não podia
defender o Recife, pÔz fogo aos armazens, e aos navios an
corados no porto, e retirou-se para as immediações., DUM

~i1 caixas de assucar, e immensa quantidade de outras nler·
cadorias, cujo valor excedia a 4 milhões de cruzados foram
igualmente, assim como 30 navios, pasto das chammas!

A vista do incendio lamentaram os Hollandezes a des
truição d'estes ricos despojos de que os privava,m, e aos quaes
seus proprios donos patrioticamente, e de commum acco~do

oom 0 General tocaram fogo; e resentidos por esta perda,
que lhes dava a entender uma porfiada resistencia, de novo
permittiram aos seuS>, Soldados um saque geral om Olinda,
e tambem no Recife. Entre as casas que saquearam desco
briram as tabernas, e achando n'ellas uma pl"Odigiosa quan
tidade de muito bons vinhos, entregaram-se com tal excesso
a bebedice, que os mesmos escravos, que acabavam de se
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lhes reunil', olhando-os como ióvensiveis; aproveitaram-se
da occailião, e lhes roubaram o mais precioso dos despojos.
Alguns, aos quaes a lialdade advertio a occasião, se apresr
saram em avisar a Mathias de Albuquerque, para que se apro
veitasse do momento, passando o inimigo a fio .de espada,
corlo de que ndo ia sorprender homens, mas sim Odres
eslendidos no chão. Olfereceu-se um paisano para marchàr
com um pequeno numero de Soldados, porém l\lathias, te
mendo que (} aviso fosse algum laço, deixou escapar esta
occasião, em que podia anniquilar os corsarios invasores.

Entretanto os dous Fortes; S. Jorge, (colIocado pouco
mais ou menos, como já nisse, onde está o do Buraco) e o do
Mar, denominado S. Francisco, não estavam ainda submet
lidos; e em quanto estivessem em poder dos Pernambuca
nos, não podia a Esquadra Hollandeza- entrar no porto. E
dificado duas milhas ao Sul d'Olinda, o Forte de S. Jorge,
de que era Commandante o Capitão Antonio de Lima, ia
ser o primeiro atacado. Tres peças de ferro montadas gros
seiramente sobre algumas traves, que os primeiros povoado
res de Pemambuco tinham ahi cúllocado, para impedir a
aproximação dos Judios, compunha a unica Artilharia do For
te, o quàl além d'isto , tendo uma c!lnstl:ll~ão.pOQcosQlida
eapertada, nuo podia contei' mais d& oit.enta homens para
sua defensa. Com a tomada do Recife apOSSOlPse d'um tal
lerror panico a guarnição, que todos os Soldados, a excep.
ção de sete, desertaram. Lima, no mesmo momento en
via um d'estes sete informar a l\Iathias d'Albuquerque d'esta
deserção, e a pedir-lhe soccorro.

A' chegada do enviado de Lima, estava com o General
um joven de 17 annos de idade, nascido na ilha da Madeira
chamada João Fernandes Vieil'a, que da idade de onze annos
linha vindo para Pernambuco p'rocurar fortuna, não tendo
enlão outros bens, senão um genio emprehendedol', e o
germen de alg.uns talentos.

Indignado pela covardia dos desertores, Vieira o{ferece
se a Matbias d'Albuquerque pua ir defendeI' o FOI'le de S.
Jorge, e mais vinte voluntarios ~ seguem Jogo o seu exem
plo. Com esle punhado de intrepidos, o Capitão Lima ousa
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"desafiar os Hollandezes, e logo estes, sahindo d Olinda em
numero de mi~ e qu'inhentos, vem durante a noite arrumar
escadas á muralha, para subirem ao assalto. A guarniç,~o Per
nambucana, composta então no seu total de trinta e sete
praças, animada pelo exemplo do seu valente Com mandante

i! (natural d'OIinda) resiste a todos os ataques, e derriba os si
~ tiantes das escadas, lançando-lhes grossas vigas, de queo
i< Forte fóra guarnecido. Os inimigos arremessam ao Forte nu-

vens de granadas de mão; mas os si tiados, velozes como o
raio, e prévenidos, fazem reverter os projectiz, que vão fazer
explosaõ entre as filas dos mesmos que os aTl'emessaram. Um
combate terrivel se prolonga, durante as sombras da noite,
e os assaltantes repeIlidos', e crivados pelas nuvens de me·

;. tralhas e balas que Lima não cessa de fazer chover sobre elo
'~ les, contam quando o Sol dessipou as trevas, 150 mortos,

e maiol' numero de feridos, custando-nos apenas esta victo
ria a morte de quatro bravos, e as feridas de seis.

Inflamado de colera, Demburg, manda tocar a reli·
rada, e torna eIle mesmo em pessoa a fazei' o cerco em re·
gra com Arti).haria, e quatro mil Soldados. Abre trinchei
ras, cava estradas cobertas, constroe duas baterias, epa
tenteia o 'leu fO!5o: por"m nada intimida a pequena guarni
ção, socorrida por IÍiais dous Capitaens, e alguns homens,

'I,

que depois 'u~s'ta victoria se introduziram no Forte. Estes
trinta e sete bravos dão o exemplo da mais gloriosa resisten·
cia , batendo-se com o mesmo valor desde 27 de Fevereiro
até .4 de Março! Então já não el'3 o Forte mais do que
um monte de ruinas, já os nossos pelejavam à peito desco

~ herto; arrasadas as muralhas, cahidos os reparos, passado
: o paiol da polvara por uma bala de Artilharia, que milagro

samente não caUSOll uma explosão terrivel; a resistencia ia
I era mais filha do valor, do que .firmada na esperança de con

servar o posto. Gançada do trabalho, j~ destituida de for·
ças, a guarnição em fim , conhecendo que o soccorro lhe era
impossivel, e a resis'tencia inutil, forçada então pelas circuns
tancias, accordou que mais c<?nvinha salvar as vidas de uma
morte inutil, para aproveitai-as em occasião melhor, do
que entregaI-as a espada inimiga, com gloria sim, mas sem
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(ruela. Arvoraram portanto os Pernambucanos Bandeira
parlamentaria, e cessaram o fogo. O inimigo suspendeu
lambem o ataque, e trocando-se refens, sahio do Forte o
Capitão Gil Corrêa de Castello Branco, a ajustar as condi
ções da entrega, que consistiram em que sahisse a guarni
ç~o do Forte com todas as honras da gue~ra; isto he, com
armas, e moveis, levando murrão aceso,. bala em boca ,.
e caixa batente, e que' além d'isto poderia dispÔl' de suas
pessoas como lhe aprouvesse. Não se lembraram porém os
rendidos da reputação que perdiam nossas armas, deixando
as Bandeiras expostas ao despreso do inirn!go ; supprio porém
João Fernandes Vietra este esquecimento, singindo o corpo
com a Bandeira do Forte, a qual escondeu sob a r0upa que
vestia, c mandando que um seu criado fizesse o mesmo com
a outra Bandeira do Capitão Alfonso de Albuquerque, que'
era um dos rendidos, salvou assim ambos os Estandartes.

Assignada a Capitulação, sahio a guarmção do Forte
Com as honras eshi puladas, e quando o General Hollandez
vio que menos de cincoenta homens, tinham por tanto tem
po batido-se tão heroicamente, com mais de quatro mil Sol
dados disciplinados, e que rr'este combato havia perdido'
mais de trezentos homens, além .de muitos feridos, não·
pódeoccultar a admiraçrio, e corrido de a ter patenteado quiz
vingar-se, faltando ao que s~ tinha obrigado. Exigio o Ge
neral Bonandez que estes heróes jurassem de não servir
contra HoUanda por· espaço de seis mezes, mas elles recu
sam, por não estar isto estipulado na Capitulação. Dem
burg fementidamente manda então prender estes bravos,
eeH,es antes se sujeitam aos horrores do carcere, do que á
quebra de sua honra. Admirado Demburg de tal cora
gem , e susceptivel de uma certa elevação d'alma, que se
faz mesmo conhecH nos guerreiros, a quem a cobiça moveu
atomar armas, manda comtul1o, depois de alguns dias
de prisão, pôr em liberdade a guarnição rendida, fazendo
justiça á sua hE'roica defeza.

Em curar feridos, enterrar os mortos, e 110ubar con
cluio o Hollandez o resto do mez de Fevereiro : restava aiD-~
da porém a Fortaleza do '3far por couquistar. No dia 2 de Mar-
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ço mandou o Flamengo embaixada a esta Fortaleza, inti.
mando-lhe que se rendesse, que daria bom quartel á guarni..
Çião, mas que se esperasse a que a rendesse por armas, sem
distincçiIo de pessoa, havia passar todos ii espada. O Capi
tão Manoel Pacheco, que commandava a Fortaleza, consul-

1 tando com os seus que resposta se daria, vio que o voto QO

maiOl' numero era que se entregasse a Fortaleza, visto que
não havia esperança de soccorro; mas o Tenente Pedro Bar·
boza, natural de ~ernambuco , foi de parecer diverso, di
zendo que Mathias d'Albuquer9ue lhes confiara a Fortaleza
para defendeI-a, como valorosos, e não 'para entrega-la, co
mo covardes. « Que dira de nós o Hollandez, continuou Bar
« boza, vendo que nos vence com palavras, senão que nos
« rende o medo, e não a necessidade? Esta Fortaleza não
« peiorou de circunstancias, depois que nos obrigamos
« sustentai-a; com que apparencia pois de desculpa havemos
« entregal-a ao inimigo sem combate? Quem vio a valorosa
« resistencia com que a nossos olhos se defendeu a Fo~taleza

<l. de Terra, que ha de dizer senão que mais pôde com nosco
ti a covardia, de que o exemplo! Esperemos o sitio, pro
l( vemos as forças com o inimigo, e quando a fortuna nos

" «olhe de revez, lugar nOIl fica para pactuar a entrega, sen
« do certo que melhores partidos havemos de tirar com a es
« pada nua, do que com ella embainhada. II

Ouvio-se o parecer -do Tenente com mais tumulto que
attenção. Via-se perplexo o Capitão, entre o commodo,
e a honra, nilo sabendo qual partido seguisse, si o da entre
ga, que era a do maior numero, si o ~a resistencia que era
do menor. N'esta perplexidade lançou mão de um meio,que
lhe dilatava a escolha, respondendo ao Enviado que epa pl'e-

r ciso que se lhe concedesse tres dias, para consullar dentro
d'eUes o General Mathias d'Albuquerque, afim de que o soc
corresse, ou ordenasse a entrega da Fortaleza; mas o jni

, migo, conhecendo pela resposta o animo dos sitiados, lol'
nou a mandar segunda intinução dizendo: que não conee-

o dia nem tres horas de dilação, e que si.logo, e logo não en
tregassem a Fortaleza, entregaria todos a ira do~ Soldados.
EnU'ío o Capitão Manoel P:Jcheco, cedendo ás cil'cullsLancias I
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cao voto da maior parte dos seus, enlregou a Fortaleza ao
inimigo, e d'esta sorte, fl'anca a barra, entrou toda a Es
quadra inimiga ~ ficando os Hollandezes senhores do Recife~

ado porto no dia 2 de Março de 1630.
Celebrou o inimigo esta posse, repetindo o saque e os

insultos à Religião, entrando pelos Templ-os os SoldAdos, e
sahindo por mofa vestidos dos paramentos sagrados., e das
eJlpas das Confrarias, excedend tanto nos insultos a mari
nhagem , que não he possivel descrever_

CAPITULO IV.'

01 PernambUC8D03 reUDem·se ao General Mathias d'AlbWfUer~.

Trata-se de fazer guerra ao inimigo F e. expulsal-o_

1650.
Os habitantes de Pernambuco,. ainda' hem nã@l tinham

abandonado ao inimigo a sua Capital, q,uando, entl1egues á
desespel'llção, mutuatamente inculpavam tlns aos e\ltros os
seús sotfrimelllos, como si o não se terem: prevenido, ten
do sido avisados, não fosse culpa de todos, principalmente
dos grandes, que tão remissos se mostraram nos preparati
vos para a defensa, quando ainda cra tem.po.

Os Pernambucanos comovidos pelo. triste aspedo de
suas mulheres, e filhos, submeIlsos na mais deploravel an-'
gustia, pela lemhrança das riquezas, e r.eponso de que á
Ianlos annos gozavam, sentiam por iss(}i mesmo duplicada
ment~ suas perdas, tanto mais coobecend~ ellcs.que o aban
dono qao Capital emanava da imprevidencia dos Chefes, e não·
da ausencia do valor, que semprc nos distinguio. Entre
lanlo que cada um jil. tinha dadQ ii. sua dõr. um livre curso,.
avoz dos bravos, como que communicasse um impulso eletri
CO, retumbou: nos conselhos, e foi em breve seguida.
. Albuquerque posloque bravo, carecia d'esse sangue

frIO, que tão proficuo he aos Generaes nos successos repen
linos; e essa falta em verdade foi uma das pl'incipaes cau
sas da repentina, e acel-erada relir.ada. Passada porém a.
primeira imprcssão>, Atbuquerq,l1e reanima os seus, .e per
suadiuQ' que fortificando-se na plan.id.e, p0dia põr terme á I
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inCUl'sões do ini.migo, e tirar-lhe a possibilidade nfío só tio
se entregar a cultura do assucuv, como tambem ao cuidado
do commel'cio, e sobretudo impedir-lhe que se firmasse.no
paiz, bloquendo-o nos muros d'Olinda, e Recife, junlou
todos os principaes dos'seus compatriotas fugitivos, que lhe
bradavam, que os levasse contra o inimigo, e lhes fallouda
s-eguinte maneira (-te) « O Hollandez não se empenhou no CI

« cessivo gasto d'esta al'mal4\a pela reputação de suas armas,
« senão pelo interesse de nossos productos. Esta Nação,
« como' tem mostrado a experiencia, exercita a milícia, cm

, ' « quanto lhe abre caminho para a ambição; desfal'ça oha·
« bito de piratas com o de Soldados; não se arrisca pela vic·

~ « toria, senão pela riqueza. Ajudada sua força de nossa,
~ « desgraça se fez senhora das nossas casas, e fazendas, se

« viera a saquear conseguindo o roubo largara a terra. For
« Wica-se n'ella; que duvida que he com disignio de nos

. « desfructar os campos? Se achar opposição mudara de in
l( tento, pois he celto que para lhe colher os fructos , os ha
« de cultivar ou nossa sujeição, ou sua industria; e para
« o não c0nseguir, basta que o não favoreça nem o so!fri
« mento, nem a omissão, o que fio de aUlmos que sabem
« .estimar a honra, e sentir a perda. Dous meios nos podem
«. conduzir a este fim, ou o da conquista, castigando a inju
« ri:a, ou da defensa, não permetindo a invasão: qual d'es-

'. « tes se deva escoUler por mais seguro dirá o parecer de tan
e< tos zelosos, e interessados, quantos se acham o'este
e< congresso. »

Sem controvel'sia se resolveu a guen'a defensiva, por
(1ue com elJa se escusava o despendio , e ao inimigo se fazia
maior darnno. Com a gu:ena defensiva, diziam os d'esta

r opinião, ficaràõ da nossa pal'te as vantagens, de que hoje
goza o inimigo, porque forçado a apartar-se das suas forli
ficações para buscar-nos, nem do mar pode SCl' soccol'l'ido,
e nem o terreno o póde ajudar.

"~I Concordes n'este parecer, sahio Mathias d>Albuquerque,.,
acompanhado de touos a buscar sitio regular, e conveniente

('tl) Castl'íoto Luút Lhr • 3.° n. 3.
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para se levantar uma fortaleza. Por e.]eiçllq dos mais ellten..
didos foi escolhido um outeil'o, que assenhoreava toda a cir
cumferencia de uma planicie, collocada de tal sorte, que fica
distante cinco milhas, tanto d'Olinda, ~omo ao Recife.
Póz-se mão a obra, e ao passo que o edificio cresciá, augmen
tava-se o numero de Soldados, e Ol'denanças, ate entllo d·es
persos; e com tal ardor se trabalhou, que começa,ndo a obrá
em ofim de Fevereiro, concluio-se ainda antes de se findar
Março. N'~ste cmto espaço pois se vio el'Ígida uma FOIta
le~a, (que Albuquerque denominou Bom Jesus) e uma po
voação, que olferecia alguns commodos ~ e q,ue por estar
mui proxima d'ella se lhe chamou Arraial, nome que o lu
gar ainda hoje conserva.

Persuadido o Hollandez de que tomada a Capital, o
resto 'da Capitania se lhe renderia pacificamente, tão pouco
precavido estava, que quando veio a saber da existencia da
Fortaleza do Bom Jesus, já. ella estava em estado ue resistir
lhe, Todavia para que esta fortificação não tomasse um
pá mais respeitavel, mandou Demburg dous mil homens,
commandados pelo Coronel Roulquer Henrick, ,tomal-a por
assalto, certo de que, embebidos os nossos no trabalho ,.
primeiro saberiam do assalto. p(dos golpes, do que pelo avi~

50; por quanto o transfuga Adrian Frank lhe assegurou, quo
guiaria a gente por caminhos occultos, e faltos de sentinellas.

Seguindo o inimigo os passos de Franl{, sahio d'Olinda
em anoite de 14 de Março, muito antes de amanhecei', maS
laes rodeios percorl'eu, que gastou mtlitas l)o1'as em andar
ocaminho. que bastava umá só para' venceI-o. Mathias
d'Albuquerque, que conhecia a imperfeição da Fortaleza ,
cuja unica artilharia então consistia em quatrQ peças de um
navio Hollandez, que tinha naufragado na cos.ta; quiz can
çar o inimigo, eordenou para este fim aos Capitaem.s João
de Amorim, Luiz Barbalho, Martim el'l'eira, Pedro Manoel
Pavão, e outros, que sahissem a encontra\-o, e com tal
denodo o fizeram no lugar chamado Agoa-Fria, que elle an
les de chegar ~ Fortaleza, cm breve tempo' se vio roto, e
em vergonhosa· retiraria. Seguiram os Peroambuc.anos os
lencidos, mas como estes fu~iam com medo, t.::ío "elozas

19
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.marchavam, quc sómcnte Manoel Dias da Franca, antcccS'<
SOl' de Mathias, montado em um cavallo, os foi seguindo, fe
rindo, e matando, sem que houvesse Flamengo que vollasseil
cara, para ver que um só os picav.a ; ate que investindO' con
tra Franca um troço que lhe fez frente, quebrou-se a cilha
da seBa, e elle cahio ao cavallo; mas este \'.aloroso Capi,
tão, ajudailo por um mulato, seu escravo, que o acompa·
nhou, desembaraçou-se airosamente do inimigo fío, c sal·
voo Perderam os Hollandezes n'este conOicto perto d~ cem
homens, alem de muitos feridos que conduziram. Foi esla
a primeíra victori,a , 'que depois de tantas desgraças tivemos~

r Ainda lamentava o Hollf!.ndez a perda do dia 14, quan
do, tendo feito pàga geral no dia 16 aos seus Soldados cm
Olinda, voltaram est~s para o Recife, com () soldo que li
nham recebido. Estavam n'esta occasião sessenta Jndios, dos
quaes era Commandante Jôão Mendes Flores, trabalhando em
lima trincheira no BUlaco de S. Tiago, ("") quando dousSol
dados ,mamelucos, ,que estavam de sentinella, deram avi
so aos Indios da boa occasião qu~ a fortuna ihes otfcl'eoia,
Estes aproveitando-a, duo repentinamente sobre os Flamcn
gos, e de tal sorte os atterram com gri tos e descargas, que,
persuadidos de que eram sorprendidos por todas as nossas
forças, rendem-se depois de fraca resistencia, l1cando no
campo 80 mortos, e entregando-se prisioneiros mais de
cem. Aproveitaram-se os Jndios de tudo quanto o inimigo
conduzia, e do armamento, e entraram em tt'iumpho pelo
acampamento com os prisioneiros na sua frente.

Apezal'-d'estes primeiros' revezes, congratularam-se os
Hollandezes entre si, imaginando que quanto mais osPer,
nambucanos se reunissem em massa no Arraial, tanto mais
seria facil venceI-os de um só golpe, o roubaI-os. Airili
nencia forti!1.cad,a tornou-se uma Forta'leza flanqueada de va
rias obras, que, alargando-se na planicie em forma simi-cir
cular, a protegiam com Reductos separados, cujo encadea
menta, bem construido, ainda que pouco regular, comtudo

,
("") Na margem direita do Beberibe, defronte da fortaleza do

Buraco" pouco mais, ou menos.
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encel1l'ava o inimigo nas suas fortificações d' Olinda, e Recife.
Cada dia se augmbntava o numero dos trabalhadores, e ca_
oa obra era occupada, e defendida POI' companhias de Mili
clas, capitaneadas pelos Cidadãos mais notaveis, e mais va
lentes. João, Fernandes Vieira, foi nomeado pelo General
~athias d'Albuquerque, Capitão de batedores, que de dia,
ode noite devia segurar o campo.. O preto Henrique Dias,
cujas proezas eterni11aram seu nome, foi igualmente nomea-

,00 Capitão, dos pretos Minas, e crioulos. Antonio RibeIro
de Lacerda , Capitão de cento e trinta homens, foi incumbi
00 da defeza da passagem d.o braço do rio Capibaribe> q.ue
col'I'e para os Afogados. A um tiro d'Artilharia d'este sitio,
soestabeleceu Lourenço Cavalcanti, Capitão de setenta Sol
dados pagos, sobre as màrgens do mesmo rio. Em S. Ama
ro se aquartellou Matpias d'Albuquerqué Maranhão, com a
gente da Parahyba, que com elle veio soccorrer-nos , segu ia
se aEstanoia do Padre Manoel de Moraes, que guarnecia com
ludios disciplinados por elle mesmo, na Heligião, e nas Ar
mas. Logo adiante estava a do Iudio Camarão, com os Indios
do seu Govemo, qne eram todos aquelles, com quem
veio oll'erecer-se para servir. Pouco distante ficava a que
defendia o Oapitão. Estevam Alvares, e junto ao Buraco de
S, Tiago, seguia-se a do Capitão Luiz Barbalho, ,e assim
continuavam os postos avançados que sitiavam Olinda, e o
Recife. Para guarnecer o intervallo das forLificações, al
gUllla cousa distantes, repartio Albuquerque por vinte e duas
Esquadras ( que serviram de casco pal:a Companhias) ,duzen
los, e sessenta' e quatro homens, compondo-se cada uma de
doze Soldados , que fomm confiados aos com1TIandos dos Ca
bos Francisco Rebello (vulgarmente chamado Rebellinho)
lorio de Amorim, Francisco Viann~, Antonio Vianlla> !\la
noel Soares ~oble, Antonio Pereira, Pedro Manoel Pavão,
Pascoal Pereira, F;stevam Alvares, Antonio de Araujo, An
tORio Barboza, Simão de Figueiredo, Donlingos Correia,
Domingos Dias BezelTa, Antonio Gomes, B.artholomeu Fa
beBa, Estevam de Tavora, João Dias Leite, Diogo Malhei
ros, Braz de Barros, João Mcndes Flores, e João FClTcil'(l.
Aestes ~ab05 se deu o titulo d> Capitacns d emhoscada.

j9"



li'aziam- estas Esquadras o servicó de partidas: de:Caçadorcs,
que ora atacavam- de subi lo, ora se retiravam, umas vezes
reunidas, outras debandadas. Andavaln de continuo pelos

,matos., e em pouco tempo deram tão grande p'rova da sua
utilidade, que, perdendo em divers'Os encontros e sortidas
sómcnte desoito homens, mataram ao inimigo trezentos o
sessenta e seis,' além dos feridos, que, por não ficarem no

. campo, não se poderam confar.
A principal força do Exercito Pernambucano consistia

em componczes, (matutos) e lavradores, que para tomar
armas suspendiam os thbalhos ,compestres, mas que as não
largavam, senão para outra veJ'o as empunhar; de sorte que
voltando, e tornando sempre, renovavam, por assim dizer\
o Exercito de que eram os mais firmes esteios. Não sómen
te os habitantes d'Olinda, e Recife, e seus contornos, mas
tambem um gmnde numero de familias do interior., se ti
n~am acolhido sob a protecção do Arra-ial. Mas si este acam
pamento lhes servia de abrigo, tambem ahi solfriam gran
des privações. Os viveres eram c.arissimos, e raros: cada Sol
dado apenas tinha a diminuta ração de uma espiga de milho I

e era já tal a caristia, que' com grande custo se alcançava
um salamim de farinha por cinco pat~cas. Ainda que inex
perientes, estes bl'avos Milicianos, eram pela sua constan
cia um objecto de admiração, e espanto, passando vinte, e
trinta dias debaixo d'armas! A' todos os incommoilos, infalli
veis na guerra, se juntava o tormento da fC)me, o mais ter
rivel de todos. Não se póde conceber como estes homens, à
pouco sahidos de uma vida pacifica, e do centro da abundan
cia, podiam supportar tantas privações, e fauigas! O son
tjmento' de honra nacional, levado ao maiot' gráo, pode
explicar este phenomeno. Os vestidos ent!'e estes Soldados

I

Cidadãos, eram ainda mais raros do que O. sustento, pois
que todos haviam abandonado suas ~asas repentinamente.
N'este estado de abatimento o que mais os constrangia era
andarem descalços, confundindo-sc coIJ!. os escravos). as
o.fficiaes porem, para poupal'em aos seus subordinados esta
compal'açfío humilhante, tiravam os seus sapatos, e anda
vam tambem descalços! 'ó este lance basta para d:lr1lm~
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idea do espirito patriotico, que domina os Pernambucanos.
Si nos Soldados, e seus' Chefes o patriotismo, e espirito

naoional se desênvolveu de uma maneira,. que nos fa'ni sem
pre eterna· honra; nos proprietarios, cujos interesses erani.
os triais feridos, uão se observou me'nar entl1usiasmoi O Ge
neral Holiandez, para ao menos pol~o& indilferentes, olfe
recau-ll1es em nome d0' Principe de Orange" to~as as van
lagens, e toda a protecção possivel em um paiz conquista-,

. do; porem. a fidelidade, e homa dos Pernarnbucanos des
prezaram heroicamente os olferecimentos do inimigo, .pre- 
ferindo alies touas as miserias, à abund'<lncia adquirida ii.
custa do sacrificio de sua Patria.

Em quanto os .Pernanlbucam)s passavam assim pOl' ne~

cessidatles de toda a especie, estavam os Soldados Hotlaqde
z~s abundant.emente providos, .porque a Companhia bcci
den~al tinha feito seguir o seu Exercito expedicioI1ario, pOl'

uma Esquadra. carregada de viveres,. e munições,. .-
. Entr'etando cada dia se' continuava nos trabalhos, e as
obras'dos Pernambucanos iam tomando um aspecto respei~

tavel. Querendo Demburg ao menos embaraçar um an~

damento tão rapido, atl'avessa o rio Beberibe ao romper do
dia t' de Murç.o, e com 500 homens cahe sobre a tri,ncheil'll
deBarbalho. Este resisto corajosamente; mas opprimido pe
lo numero abandona as palissadas·, e continúa a resistir pela
retaguarda das obFas interiores. Albuquerque, advirtido
d'este ataque, CQrre dos< Quarteis vi.zinhos com al.g\lmas com
panhias, mas os Hollandezes, temendo o valo,r Pernambu
canO', a-bandenam os postos que haviam ganl1ado.

Conheceu então o Get:lel'Ul HoUandez, q~e para vencer ,os
Pernambucano$, e expulsal~o~ de suas fortil1cações lhe era
mister fo·rças m,ui superiores, e mesmo que, animauO" pelos
9uccessos, il'iam atacai-o, até df.baixo dos baluartes> d'Olinda

"edo R. eife; e como esta ultima praça, mui.to ,mp,or anle
pela sua situação, ilHO podia conter, por ser eotfío pouco ~t

lenç.a, mais do que uma p'equcna guarni'cli0, resolveu dar'
maior desenyo·lvimento as sua fortificações. A ilha de' Mar
cos AndJ'é (hoje Fl:egwezia de S. Antonio., centro da nossa
Cidade do Recife) lhe pareceu prapria ,paFa preencher as suas
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vistas, e aqui portanto, na extremidade do campo do Pala·
cio do Governo, lançou o fundamento de uma fortificação, '

Albuquerque a qu~m estas novas obras inspiravam Yiva
inqliietação, ~em demora determina obstaI-as. Em 18 de Mar·
ço, e pOI' ordem sua, ainda com as sombras da noite, sahiodo
Anaial Antonio Hibeüo de Lacerda com 700 Soldados Pernam.
bucanos, Indios, e pretos de Henriques Dias, para desalojar o
Flamengo, e desfazer a tri ncheira. Lacerda, atrevcssando o
Capih.aribe embosca-se, - e manda o Capitão Hebellinho 4ue
com vinte Soldados fosse provocar o Hollandez. _ Deu-se este
por afrontado, e sahio a castigar o atrevimento d'aquelles

- vinfes bravos. Não viraram os nossos a cara no encontro,
antes diss,imulandó se foram retirando, em ordem a meLter o
inimigo na emboscada; mas elle suspeitando o laço, fez alto,
ORebeUinho conhecendo a cautella do inimigo, ap;'esenta-se
a atacaI-o,' enfão este aceso em colera, perde o receio, ecaro
rega tão furioso a partida que o insultava, que se meHeu no
coração da emboscada, conhecendo o seu erro mui pouco a
tempo de remediai-o. , Então Lacerda sahe a campo, e carre·
ga o inimigo com tal fUI'ia, que o obriga a retirar-se emldeban·
da'da, deixando cincoenta mortos no campo, além.dos feri·
dos que carregou, sendo 'perseguiqo {for oito ca.valleiros nos
sos, que o seguiram até as suas fortiflcações, que não pode
ram ser demolidas por já estarem mui adiantadas. N'este en·
contro tivemos alguns feridos, e entr' estes levemente no na·
riz o Capitão Rebellinho, de uma machadinha que lhe arre·
messou um Sold~do inimigo. .

Trocaram-se as sortes dos combates, trocaram-se tambem
os a'nimos. O inimigo, cortado de'medo, perdeu todo 001"

gulho; os nossos, animados dos success'os, buscavam occa·
siões .para se vingarem. Não era dado ao Flamengo passar o
Isthmo que communica Olinda com o Reci(e, sem ser baLido.

, Em 26 de Março deram as sentinellas aviso, de que o General
Hollandez, acompanhado de um seu Coronel, se,' dispunha a
passar do Recife para a Villa d'0Iinda, com 600 Soldados de
guarda. l\fathias d'Albuquerque, em co~sequencia d'esle ayj"
so, ordena a Pascoal Per'eira, que com algumas companhias
se emboscasse' para esperar o inimigo. Làncq calte no
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laço que lhe rum preparado; c pOl' maior infelicidade sua
uma chuva abundante torna inuteis as armas de fogo da sua
li coIta, sem todavia impedir a trezentos lndios 1I0 Camarão.,
ouso de suas Uechas: ellas voam de todos os lados, e os Hoí
landezes opprimidos, são dispersos, mortos, ou prisioneiros'
Loncq, çercado de inimigos, e sem esperança de ser soccor
rido, estava já para se render ao Chefe dos 1ndi.os, quando o
seu cavallo, recebendo uma leve ferida, arremessa-se com
lal furia, que lIerruba tudo quanto se lhe oppoem, e retira-o
~oco01bale com uma ligeireza prodigiosa. Os Hollandezes
~eixal'am no campo alguos prisioneiros, e quaren~a c nove
mortos, e nós apenas tiveo'los algun feridos levemente.

Esta fatalidade, e o risco dos Húllandezes em passarem
dcuma para oulra parte deram lugar a que seu General 0;'
dcnasse, que logo que uma partida sah isse de Olinda, on
~o l\ccife desparar-se-hia dous ,üros 'd'arlilharia, para que
imediatamente se pozessem em marcha destacamentos de am
lIosos lados, afim de cobrirem a estrada.

Ja então havia'o General Hollandez perdido a cspera-nçu:
decom as força's que tinha a seu mando, completar a con
quisla ue Pernambuco; cuidou portanto em forliücar-se cada
YCZ mais, empregando todo o seu cuidado n'aquella ilha de
llarcos André( Freguezia de S. Antonio, denomÍnada depois,
durante °dominio Batavo, Cidade :Mauricea) a qual tanto pe
la localidade, como pela guarnição que Linha era o grande
ponto uo inimigo. Esta ilha determinou l\1alhias d'Albuquer
quc ganhar,. e aproveiLar":se da sua arti'lharia, que era mui
grossa. ConHou o nosso General a em preza ao Capitão Anto
nio Ribeiro, do Lacerda, o qual, commandan'do mil praças,
sahio'do A1'I'aial tiO dia 25 deMárço pela meia noite. Marchoua
gonte sem rumor, c anles de atravessar o Capibaribe divldio-a
cm tres corpos, c\ando o ~ornmando de um '(',o Capitão Luiz
Ual'balho" de outro ao Capi tão .Manoel oa Franca, e o do 3.°,
rezcl'vou para si. Dado o signal para o ataque, avançou B'ar
balho a trincheira pela fl'en te, e gá nhando-a, (oppondo-se
lhe fmea resistenela,) entrou no acampamento, e 'fez grande.
clrago. O Capilfí(\) Fra'nca,com o seu corpo atacou o nanco
C.qllCI'UO c oforçou; o corpo do cammalldo o Lac('rd'~,



que era o mais forte, atacou pelo flanco direita, Entre' 'reI
fogos se via em breve o inimigo, e o escuro da noite, não
deixando distinguir amigos de inimigos, tornou aquella ac
ção uma batalha horrivel. Confundidos os dous partidos
muitas ve·ws vieram os combatentes a braços, e em uma
d'estas lutas aspirou abra~,ado pelo Capitão Ribellinho, um
Capitão Hollaudez. Nas casas, e nas ruas ( os Hollande'lcs

, acampaJ~am-se em forma de povoação. ) acharam os misera·
veis rendidos uma mesma sorte'. Era tanta a conf~são, aju
dada do estrondo das armas, dos gritos, o da afllição, que
ninguem se eI'ltendia. A artilharia das trincheiras virada
pelos, nossos contra a povoação era o que maior estrago fazia.
Entretanto -ainda não era dia: mas a mesma sombra da noi
te, que havia dado lugar a sorprender-se o inimigo, foi tam·
bem aquellil que o fez cobrar o perdido. Dest.ruindo quanto
enoontrayam, coniam os nossos pelas ruas do acampamento,
quando succedeu avistarem-se 9 CapiWo Rebellinho, e Luiz
Barbalho, que pelos lados o ppostos de uma mesma rua, cami·
phavam para o centro d'elIa. Presumiram-se contrarios, os
que epam amigos, tendo cada um para si, que a gente do
outro eTa socorro que vinha para o HolIandez. Nesta perple
xidade estavam, qu.ando dando-se rebat~ no Recife, rompe
das Fortalezas, e embarcaçpes um vivo fogo contra a po
voação, confirmando este successo a suspeita dos dous
Capitae1)s. Em'ambos os Jados se toca a retil'3da, e osdous
corpos retiram-se, com aquella confusão e -desordem,
natl1ral em quem se receia de sua propria sombra. Cobrou-se
então o Flamengo das trincheiras, e ás balas de sua artilharia
per eguiram os nossos em -todo o seu alcance, Nesta retirada
perd'eu a vida o Tenente General (-li) Pedro Fernandes'Ferrete,
e uma perna o chefe d' esta infructuosa empresa Antonio Ri
beiro de Lacerda, ferida de que veio a morrer no dia seguin
te. No campo ficaram mortos oito Pernambucanos, e tres
Jndios, e. nos recolhemos com dez feridos; arrebatando da
nossa mão um ponto tão importante, a i.maginação pl'eoccu-

(I<) Tenente General n'aquelles tempes, correspondia a. Aju
dante General de hoje.

· .
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pt,lIa d'alguns dos no5S0s, Mas si d'esta sorte o nosso enga
no, nos tirou a preza da mão, comtudo não melhorou o pal'
tido inimigo: foi tal a prejuizo que elle soITl'eu n'esla neite,
que cm vez de praz er, derramou-se a consternação, e o lucto
por lodo oseu campo. Então convencendo-se mais o Gene..:
lal Hollanuez da importancia d:este-ponto, determinou que se

j

levantasse uma Fortale'la regular e dmadoura no lado do SUl.
da ilha, defronte de uma pequena barra, dando-lhe o nome
de-Fortaleza de Frederico Henrick;- mas a figura de Penta
gano, que lhe deram seus fundad0res, fez que os Perpambu
canos lhe chamassem--Cinco Pontas--, nom'e que ainda hoje'
conserva, postoque careça da sua primitiva forma.

, Ardia o General inimigo em dezejos de vingança e vindo
lO seu comhecimeuto, que da trincheira guarnecida pelo Ca
piWo Luiz ~a.I:balho, encobertos 0& nossos pelos malos, rece
hiam sempre os seu&considel'avel damno, acezo em ira salhiQ.
em '10 de Ag0StO, com qHasi todo o seu poder, para al'l'asar a
trincheira, e degolar toda a guarnição d'ella. Passou o Bebe
ribe na vasanle da maré, antes de.romper o dia, e de repente
deu sobre a trincheira. Barbalho apenas tinha en.tãa coms·i-
go doze Soldados, e com tudo, avisado pelas sentinel1as de que 
oinimigo o procurava com tão grande força', o esperou' com
tanto desenfado, como se tivera força igú,al; a dos contrarias.
Deu ereceheu cargas; mas. vendo que necessariamenle su::'
cumb"iria, retirou-se para a segunda trinclaeíra em quanto lhe
chegava soccorro; e com tal arte se )letirou, que o ini-
migo'só veio a percebel-o pela ausencia do FlOSSO fogo;- a
ponderou-se entHo elIe da trincheira, e arrazou-a;. mas
quando eslava no fim d'este trabalho, chegando soccorro;nos
50, retirou-se, alravessando o rio precipitadamente sem espe
rar pelo encontro.

, Dentro de suas mesmas fortificações se via o Hollandez
preso, e llagelItldo pelo uso do ali mento salgado, unico 'que
lhe era da.do gostar. Apertado pela necessidade, determino!f
tentar fortuna: emboscou a maiol' parte da sua gente, . e
com o resto. sahio á campina de Olinda, cingida por algumas
Estancias nossas: fizerani a,s se~tinellas signal, e nas trin
cheiras) e no Arraial se pegou em armas. llathias d'Albuquer-
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que expedia' logo os Capitaens San los da Costa, Hoquede
Banas llegq, Miguel de AlJreu e outros cm sooocrro das
Estancias ilmeaçadas. O Illimigo esperou os nosso, e para
os metter nas emboscadas, nos pri mGiros liros retirou-se
em desordem; mas esta retirada, pela sua mesma precipi
tação, deu a con~lecer o fingimento; todavia os Capilaens
Martim Fel'l'cira, e Roque de Barros, carregaram o inimigo,
mas sempre oom alguma cautella: o Capitfío Santos da Costa
porem respondeqdo aos que o avisavam, dizendo-lhe quese
ia' metter no coração das emboscadas, e que se retil'asse.-
Eu tive ordem pa1'Ct 1;nvisli1', e não lJam 1'elimr-avançou cora,
j08amente com o seu Alferes,' e ambo~, com os Soldados que
os heguiram, forarrf entregar as vidas, como entregaram, sem
mais outra utilidade do ql!e a vaidade de 'perdel-as honrosa
mente, embora bem caro custasse. ao inimigo, que não dei
xou de ter grave prejqizo.

Vendo o General Hollandez, que perdia em todas as sutls
tent.ati'vas, quiz ver se. mudando de lugar, melhorava de
fOI'luna. Em 16 de O:.ltubro mandou 400 Soldados de infan·
ta-ria, e 14 baledores a caval10 sOl'prendel' a Eslanci'a do Rio, '
Doce; mas o seu Commaridante, o Capitão Simão de Figue-
redo, que estava vigilante, apresentaI! lal l'esistencia, que
o inimigo, perdendo muitos homens, retirou-se, sendo per
seguido pelos nossos ate as proximidades d'Olinda.

Assim n'estas escaramuças ?e passoa todo o resto do ano
no de 4630; os Holandezes, encul'I'alados no Recife, e Oline'
da; e os nossos em suas Estancias si tiantlo-os. Raro foi o
dia, no qual não houve um encontro, e em que o Hol1andez
não 'leve mais um motivo para admirar o valor dos Pemam·
bucanos; mas eLles ti'nham ainda que passar muitos annos
paI' amargas experiei:l.cias, para conseguirem o libertar seu'
paiz do domínio Batavo !

Entretanto qu.e em Pernambuco as cousas estavam no
estado em que lenho exposto, chegou a Li~boa em principios
de Abril de 1630 a noticia da tomada tI'Olinda, e Recire, e
pouco uepois 'á Madrid.. Os Portuguezes com toda a ruzilo
culpavam o pr'imeil'O Ministro de Hespanha, e diziam. c( (;omo
{( nro pôde O'Ministro pr'ever, e IJ1csmo acreditar que a Cll-
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~ biça da Compa~hia' Hollandeza lhe faria dirigir todos os
~ sous liros para a Provincia de Pernambuco ~ Tudo annun
II ciava, accrescentavam elIes, e tudo indica hoje" mesmo, que
II asua ambição não se limita só a esta conquista parcial,
II mas sim que o dominio de todo o Brazil enche as 'vistas
II dos invasores; comtudo o Brazil esta desamparado!

O desamparo de Pernambuco parecia tanto mais inex
cusavel, quantas maiores eram as urgentissimasreclamações,
qUl\ Malhias d'Albuquerque fazia a Olivares> sobre o
eslado de fraqueza ,e privação de todas as cousas,.no qual
o deixava a Metropoli. Com não menosvelÍemencia repre-.
sentava elIe ao primeiro Ministro, guanto era insufficiente o
pequeno numero de tropas regulares, que tillha para guar
necer as suas linhas, preservar as obras, oppôr-se ás repetidas
sortidas do inimigo, e defender-se quotidianamente até no
centro dos matos; quanto sobre tudo eram insuportaveis
as fadigas, e fomes que soITriam as fieis, ainda que inexpe
rientes Milicias, as quaes terIam ja succumbido a miseria,
etl'abalhos senão fossem sustentadas pela esperança de
receber os s,occorros da Europa, que em vão esperavam.
IIllepara receiar, accrescentava Mathias d'Albuq~erque, que
II os desgraçados habitantes ue Pernambuco, opprimidos co'fi
II tão duros revezes, cedam l1nàlmente á. força de seu des
~ lino. »

Outra circun~tanci.a tambem havia que inquietava Al
buquerque : alguns proprietal'io eram Portuguezes, que
lendo deixado a sua Patria, para fazer fortuna em Pernambu
co, nemhum amor tinham a este paiz; e po~que a guerra os
privava do lucro, que viera'm procurar, pouco se importavam
ellosque Pernambuco estivesse sujeito ao Estrangeiro, comlan
to que os deixass~~ lucrar, e locupletarem-s'~ a custa dOSU01'
eliberdade dos mesmos Peruambucanos!' Da fidelidade d'estes
Portuguezes muito duvidava Albuquel'que, e as suas repre
sentações para Olivares, exprimiam bem o que receiava
d'estes homens.

Eram porém iquteís estas representações. Os tbesou
ros de Portugal, e ate mesmo os l'em1imentQs do Brazi[
iam·se absorver nos 'Exercitos de Italill, c Flandres, Pre-
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'textos meno!, especiosos bastariam sem duvida li. Olivares,
.para apoiara seusystema de iríclelferença a respeito do n~azil.

Os riscos que corria esta interesante parte da Coroa Portu
gueza, sempre elle os reputava exagerados, pois que, apezar
,das diminutas forças militares de que Mathias podia dispôr
em Pernambuco, os Hollandezes nuo tinham ganhado 110

campo uma só pollegada de terreno, estando como sitiados
nas praças que occupavam. Basta, dizia Olivares, enviar ao
Brazil ligeiros soccorros, que sem enfraquecer a Hespanha
obstem os progressos do inimigo.

Por maiores que fossem os clamotes a este respeito, o
impetuoso Olivares (qu~ não perdia occasião de aniquilar
a infeliz, e subjugada Naçuo Portugueza ) l1ngia que estava
persuadido deque os HolIandezes não se poderiam manterem
Pemambuco; que os Cofros da Companhia Occidental esta
vam quasi exhaustos; que esta guerra não era da sua par
te, mais do que uma especulação mercantil, dirigida somen
te pelas l~egras d'Arithmetica, eque si a espada não désse
exactamente resultados iguaes, aos dos calculos da penna,
bcm depressa se veria as Provincias Unidas da H.oIlaÇlda aban
donarem cova rdemente as suas (jonqu istas. Taes eTam os racio·
cinios d'Olivares nos Concelhos, ~m que elle era tudo, enos
quaes os outros Ministros eram cegos instrumertos de sua 1'6

falsada politica.

D'esta sórte não enviou Olivares a Pernambuco por espa
ç'o de mais de um anno, senão nove caravellas, e quatro cen·
tos homens por diversas vezes, e tão poucas munições de
guerra, que os Pemambucanos se viram obTigadC1s a reduzir
abalas os chumbos das redes de pescar. Córno os Hollandezes
estavam Senhores do mar, n50 podiam estes fracos soccorros
chegar ao campo Real, senão com di11iculdade, e tardançal

.pois que em necessario, p.ara evitar os Cruzeir'os, desembar
car em pontos apartados, resultando d'isLo ,que com as
marchas trallalhosas, estes mesmos fracos auxilios, chegavam
ao Arraial mui diminuidos.,
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. CAPITULO V.

o. Bollandezes sil.o sorprendidos colhendo caju'''. Fort6cam-se Da Sec
'., onde levantam uma trincheira. Mathias d'Albuquerque ateoa

Olinda, e be repeUido'

1651

Favorecidos majs pela traiçoeira'politic,a,do Ministro Hes
panhol Olivares, do que pelo poder de suas armas, os Hollan:
deztls nfí0 perdiam um só momento em que se podessem for
Iilicar, espaçando a capacidade das praças que dominavam,
ja cercadas de grossas estacadas de páo a pique. Tinha po
rem entrado o anno de 1631, e o seu principio .lhes foi logo
desastroso: a fome era grande em Olinda, e no Recife; e os
Soldados Hollandezes portanto não perdiam occasião de
adquirir algum mantimento, prillcipalmente fructas, que
metigassem os elfeitos da comida salgada, principal alimento
aque estavam reduzidos. Uma legoa longe d'Olmda, no
lugar chamado Olarias, ( -l< ) havia uma prodigiosa abundancia,
de Cajueiros; e postoque os Hollandeze~, apenas sahiam de
~eus muros, eTaIÍl logo cortados, teve n'elles mais imperio a
fome do qÍJe o medo. Sem' que os seus Chefes soubessem,
sahiam escoltas de Soldados Hollandezes para as Olarias 11

colherTructos, e não tendo sido nos primeiros dias precebidos
pelos nossos, muito a seu salvo refrescavam-se com osal)oroso
caju. A boa sorte dos primeiros convido~ a outl'OS ; entre
lanto oheg.t:m isto á noticia de Matbias d'Albuquerqne Ma

,rnnhão, Commaridante da Estancia de S. Amaro, e dando
parte ao General, determiilOu este que com 300 Pernambq.
canos e oitenta Indios fosse sorprender os Hollandezes, que
iam a colheita das fructas. Maranhão fez emboscar a sua
gente, e esperou que os famintos Hollanuezes chegassem.
Com effeito trezentos d'estes, pouco mais ou menos, pelas
oito horas'do dia appareceram, largaram 'as armas, e come
çaram a 'colheita; más quando estavam mais émbebidos,
c' descuidados sahiram das emboscadas os nossos, e os ataca-

. ~

I

(~ ) Hoje este ,lu~;l' he conh~cido pe.lQ ,nome de .5Q!n'a. ,
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ramo Não lhes deixou o assalto grande tempo pará rcsisten·
cia, por que deixando no campo cento, e oitenta mor,tos, e
ficando pelo caminbo muitos feridos, e prisioneiros, apcnas
se _recolbeu a Olinda um pequeno numero d'elles, e quasi
todos feridos. '

Então o General inimigo, reconbecendo cada vez mais a ne
oessidadede dar ao seu campo uma maior extenção, deliberou
augmenta-Ia. Havia proximo á grande estacada de pao
apique do Recife, uma restinga de arêa, denQ,rninada Secca(~)

resolveu o inimigo fortificar .este ponto, levantando n'elle
uma forte trincheira, que, guarnecida de artilharia, e Solda
dos, servisse para repelli r os nossos. No dia 3 de Fevereiro
de 1631 sahio para este tlm com grande força de Olinda, le
vl!rido gastadores, artilharia, &c., e pôz mão a obra"e com tal
empenho trabalhou, que quando os nossos souberam, ia a
fortificaçc1o .estava em estado de defender-se: todavia ala·
caram os nossos a nova trincheira, mas não apoderam 10
mar, antes perderam alguns Soldados, sahindo feridos oCapi
tão Francicco Monteiro Bezerra, em um braço, e o Tenente
Luiz Barbalho em uma verilha. Tudo annunciava portanto
que o intento de se estabelecerem em Pernambuco cada vez
mais occupava os Hollandezes, ~ qúe mesmó não tardariaOl
em fazer novas t~ntativas no centro da Capitania.

Albuquerque, julgando então, que não se poderia imo
pedir os seus progressos por. uma simples defensiva, e per
dendo ~ esperança de receber auxilias da Metropoli, resol·
veu reunir todas as suas forças para tentar fortuna com um
golpe estrondoso. ' Reunio p,ois todo o Exercito, e lhe fallou
d'esta sorte.

« Bt\avos Portuguezes, valorosos Pernan!.bucanos ! Quaes
,I( sejam os motivos por que El-Rei Catbolico nos não soccor·
~( re,'são manifestos. Ou seja que uma guerra vizinha, e
l( .,mais apertada occupe as suas'armas, ou que elIe me honre
r( com a sua confiança ate o ponto de me considerar equivn
l( Jente a um Excercito, vós não podeis já contar com soccor·
II 1'0s, quando o numero, e o poder dos vossos inimigos cada

( 'Ir ) O Pilar pejo lado do J'io neb~ribe.



IlA pnOVINCIA ,DE l'ERNAMBUCO 2-23

«dia se ,vigora! Porque o dissimularemos? A conquista do
«Brazil l1e de' maior momento para as Provincias Unidas, .
«do que a sua conseryaç.[ío aos Mi n'istros de Filippe 4,· da
~ He~panha, Esperamos nós para combater que novas (or-
I ças.. ás quaes não poderemos resistir, venham assaltar esles
«gloriosos intrincheiramentos, que devemos á nossa Íntre
«pidez, e conslancia ? Quem nos podera táxar de teme,rarios
1110 meio dos riscos, que nos cercam? Não aspiram os
InQSSOS Soldados victimas da fome, que se unia contra nós
«aos Gagellos da guerra? Ue por ventura esta a morle, que
«devemos esperar a pé firme? Certo que não: ella não l\e
I ados heróes! A sorte dos combates fayorece a audacia.
«Demos ao inimigo assombrado um assalto gera~. Talvez
I que a justiça da nossa causa esteja esperando, para ·nos·
«dar o triumpho, por este ultimo esForço do nosso valor. »

Um grito unanime de approvação foi a resposta que todo
oExercilo deu á falla do seu General. Albuquerque.por tan
lodepois de ter dividido as suas tropas em tres columnas,
ayançou coberto pelas sombras da noite em o um de Março de
1631 .. para a Villa d'ülínda, a fim de atacaI-a por tres lados.
netardado porém o Exercito pela pass~gem do BeberiJ:>e, as
vanguardas das nossas columnas não avistaram os postos
ayançados do inimigo senão ao rompei' do dia. la tinham as
senlinellas bradado as armas, quando os nossos rompe:n o
fogo: numerosos destacamentos, sahem apressadamented'ü
linda para sustentaI' os seus postos avançados, mas os Per
nambucanos derrotam esses destacamentos, c, fazendo gran
àe mortapdade '. se apoderam das fortificações exteriores
ào inimigo; ainda porém quatro mil Soldados tinham ficado
na praça, cujas tri ncheiras eram guarnecidas por grossa ar
lilharia!

Obslaculo algum desanima Mathias'd'Albuquerque; peló
oontrario, reunindo as exhortaçães as mais energicas, o
exemplo do mais heroico valor, dá elle mesmo o assalto a
lesta da primeira' colllmna. Comtudo complicam-se as
àiOlculdades; profundos fóssos, que precediam as trinchei
ras, não era passiveI encher; e sem e te caminho .. não se
podia escalar as muralhas. Além d'isto b terrivel fogo dar
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tilharia, e a explosllo de um chuveiro de granadas, arre
mess'adas pelo inimigo no meio de nossas filias, fazia horri
vel mortandade. Nrío querendo portanto Albuquerque, que
os seus valorosos Pel'fiambucanos fossem por mais tempovic
timas ,da sua temeridade, tocou a retirar ,. l'\ entrou novaJ

mente nas suas linhas. Tal foi o resultado d'esta acção me~

n,os pensada, postoque intrepida, que custou quatrocentos
homens á HollaneÍa; mas que tambem nos custou um maior
prejuizo de bravos. - '

Si Albuquerque perdeu desde então toda a esperança de
expulsar o inimigo do Recife, do outro lado os GeneraesHol·
landezes não se lisongeavam de o forçarem nos seus intrin·,
cheiramentos, ou de perseguil-o no interior. Os armazens
porem do Recife estavam quasi esgotados, porque si o mar
era f['anco aos 1J0llandezes, o accesso do continente-lhes era
absolutamente prohibido. Não havia no Recife out~a agoa,
,senão a que ,se tirava doS' poços cavados na praia, e que era
filtrada de um modo imperfeito. Tal el'a a criticlJ. situaçllo
das guarnições Hollandezes, que apenas tinham a ração de
pão, e biscoito da Europa, e carne salgada, sendo até obri·
gadas a queimar lenha da Hollanda, por que os Pernambu·
canos-, guardando exactamente o' paiz , não lhes per·
mettiam cortar os seus bosques, embora estivessem 1110
perto d'elles.

Todavia todos os sentimentos, e interesses não tendiam
inteiramente para o bem de Pernambuco no campo de Ma'

~l thias d'Albuquerque. Este G.eneral tinha por ínimigos aquel'
;'; les Portuguezes, de quem elle ha muito se receiava, equI
>- despidos de todos os sp.ntilpento&, que lhes deviam inspirar
"1' as desgraças de um 'paiz, onde elles chegando miseraveis,
I se' haviam' de repente enriquecido;- pelo contrario solicilos
l de vender o~ productos d'as suas 'propriedaJes, sem osin·

quietar a qualidade dos compradores, e as consequencias
" d'esse .commercio, traficavam secretamente com o inimigo!

"I

aTres d'estes Portuguezes avarentos, convencidos de terem
commerciaio occultamente, foram enforca,dos por senlQnÇA

, de um Concelho de Guerra, ou Commissrío Militar, presi
. 'dida por Mathias d'Albuquerque; severidade eet(l unicd'
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~ue poderia conter homens, que, sahilldo d ua Pl1trill lIli
&erabilissimos, e achando em Pernambuco riquezas, e Ulll.

hospitaleiro acolhimento, não tinham I' morsas de sacl:ificll.l'
te mesmo povo, a troco 'de um vil ga nho.

Estimulados então os correos d'estes misr-ravcis, ordil'am
em segredo contra o General uma conjuração, cujo resulta
do lhes pareceu segu:'o. Favorecidos pelo escuro de uma noi-
le, eem quanto Mathias d'Albuquerque estava entregue ao
somno, conseguiram os conjurados lançar fogo no Quartel
General; mas advertido em tempo do progresso das chammas,
pôde Albuquerque escapar do perigo; e corno politico, para
evitar a desunião entre Portuguezes, e Pernambucanos, vis
to que os primeiros eram os autores de tão inra,me deliéto,
julgou prudente fingir, que o incendio tinha sido filho do
acaso.

Eram estas as desposições secretas da maior parte do\;
POItuguezes ricos, que por desgraça nossa aqui tinham vin
do habitar, desde o principio do seculo 17 , quando os des
cendentes dos companheiros de Duarte Coelho, ten o afu
gentado os Indios, conservavam ainda intactas todas as vir
tudes de seus Paes. O mesmo Povo estava singularmente
irritado contra a administração, e infiuencia dos Portugue
zes; e antes da invazão tinha elle patentiado por mais de
uma vez o seu descontentamento, por cauza da tyrania sob
aqual os poderosos, honorificamente empregados, o faziam
gemer. Era sempre impunimente, que estes homens, ex
pellidos de Portugal pelos seus crimes, commettiam acçoens
a mais indignas e iniquas, sem que o povo tivesse meio
de os conter. Esta distracção dos principios de justiça, e a
corrupção dos costumes, não contribuiram pouco para as
de gravas de Pernambuco, e foram essas sem duvida as prin
cipaes causas, que deram lugar a que Olinda, ainda estivesse
indefeza, quando o Exercito.HoUandez a invadio.

Esperava o General Hollandez soccorros da Hollanda,
para tentar fortuna, -e penetraI' o interior> que ate então não
linha podido invadir; mas em qnanto esses soccorros nuo
chegavam, resolveu-se em Conselho no Recife, que ai forças

~o
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HoJlandezas deviam aproveitar-se do impetio do mar, para
conseguirem entretanto a conquista do litoral, augmentan·
do assim o numero de seus partidistas, e ao mesmo Lempo
estabelecendo relaçoens de commercio; sem as quaes seria
dificil conservarem-se, e chegarem ao principal fim dos ar·
mamentos da Companhia Occidenta1.

Os Generaes Hollanrlezes voltaram pois as suas vislas para
li. ilha ,de Itamaraca, Esta ilha, cujo terri torio he fcrLilis·
.simo, nGo era ainc1a habitada, sen~o por um pequeno nume
ro de familias de agricultores, que preeencheriam pouco
mais de cem fogos. Era alli Governador o Capit~o Salvador
Pinheiro, Omcial não menos recommendavel pela sua bl'avu·

·ra, do que pela sua exp8riencia, tendo apenas sessenta Sol'
dados para guarnecer este Ponto.

Por muito fracos que fossem os meios de dereza d'cste
Capitão, o Coronel Hollandez Canefelt, expedido do Reeire
no dia 22 de Abril de 1631 (a fim de se apossar da ilha)com·
manda.ndo vinte embarcações de guerra, reputou oataque
diflicil, contentando-se de arriscar ligeiras escaramuças.
"Desenganad<! "que a viva rorç~ não se apoderava da ilha,
poz todo o seu cuidado em construir sobre a praia uma peqne
na Forlaleza, que dominava a entrada do porto, do meio de
uma lingoa de terra, em torno da qual formava o mar duas
barras pouco distantes do Continente. Canefelt denominou
-esta sua Fortaleza-Forte de Orange-, e depois de a ter aper·
feiçoado, guarneceu-a com doze peças, e oitenta homens,e,
.deixando-lhe no porto uma Sumaca e um Navio, voltou pnn
() Recife, sem ter obtido nem um outro resullado. AVilla
de 19uarassl\, vendo o inimigo forti ficar-se Wo proximo d'el·
la, tractou immediatamente de fortificar-se, e em breve
seus habitantes se pozeram em estado de fazer cara ao ini
migo.

Eis pois tuâo quanto pode conseguir de Pernambuco, fal·
to de meios, de gente, e de disciplina, o aguerrido Exer
cito Hollandez, que parecia prometter á companhia Oeci·
dental um estabelecimento solido e permanente; mas que
no decurso dA mais de 11m anno, batendo-se quasi lodosos
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dias) ora tendo vantagem, ora perdendo, apenas círculls
creria o seu domínio em Olinda, Recife, e na pequena For
1.110za de Orange em ftamaracã..

CAPITULO VI.

Chegam reforços de Hollanda_ao Recife. UespanlJa igualmente manda
uma Esquadra pura o Branl, que se bate nas agoas da Babia com o
inimigo. Chega a Pernambuco o Conde de BlIgnoulo. Olinda he
inceodiada pelos Holl11odeo:es, Estes atacam a Parabyba, e o Rio
Grande. Callabar foge para os Blollandezes. Car.3cter d'este mulato.
Tomada de 19uar"~su'. Ataque em Rio l"ormoso. Dous Commissarios
da Companhia Ocoidentel chegam ao Recife. Demburg General Hol
Isnder resigna o Commando , e Lourenço Reimaback o substitue.

1651 A 655.

Abandonada às suas pl'oprias forças a Provi Bcia de Pernam
buco, parecia nada mais ter a esperar da Metropoli, quando
sedivulgou em Màdrid a noticia, de que um novo al'mamen- .
tose preparava em Hol1anda, com destino para o BrazjJ. Es
ta nova Annada lloHandeza compunha-se de vinte e seis na
vios dealto bordo, gUBl"necidos, alem da precisa equipagem,
pOl' tres mil, e quinhentos homens de desembarque. N'este
comboio se transportavam grande numero de famílias Hollan
dezas, e alguns Judeo ricos, atfrahidos ao Brazil como Co
lonos, pela esperança de 11m commercio lucrativo, que a
posse de Pernamhuco promettia. Esta Armada foi dividida
em duas Esquadras; a primeira, composta de onze navios,
enos quaps se transportavam as familias Hollandezas, os
Jodeos, e dous mil homen de desembarque, foi confiada
aomando do Coronc] Alexandrc Siton, 'om dil'ecto destino
para POl'nurnbnco, e a segunda, de 15 navios com mil e qui
nbentoshomens de desembarque, foi commetLída ao CORlman
dodo Almirante Jorro Adrian Patry, Olicial de urna intI'epidez
experimentada, e destinado especialmente para s apoderar
rlo Galiões do IIlexico, que, carregados de 0111'0, e prata,
aim lonos os annOfl pam I1espanha.

201<
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A noticia d'esle ultimo projecto inquietou de tal sortee
HinistI'o Olivares, que elle deu ordens as mais apertadas a
D. Antonio de Oquendo, Almirante General, e membro do
Conselho de Guerra de Hespanba, para esquipar em Lisboa
huma frota de vinte navios, destinada particularmente I

eomboiar os Galiões do Mexico, que era o que mais cuida·
do dava ao Ministro Hespanhol! Como todos os gastos d'esta
frola, deviarr. ser feitos ii custa de Portugal, EI-Rei de
Hespanha recebeu as mais vehementas supplicas dos Portu·
guezes Europeos, que tinham grande parte de SUl!

fortunas no Brazil , para que ao menos uma secção d'esse
armamento fosse empregada na defeza d'cste paiz. Filipe
.... não pôde ser surdo a estas supplicas, e o seu Conselho
decidio por tanto, que dous mil homens de reforço emhar
cados na Esquadra, fossem destribuidos pelas principaes
suarnições das Colonias: a saber, duzentos em Belem,
(Para) oitocentos na Bahia, debaixo do com mando de D.

Christovam Mexia Bocanegra, e o resto, formando um
corpo de mil homens, composto de trezentos Hespanhol'.l,
outros tantos Napolitanos, e quatrocentos Portugueze5,
debaixo do commando de João. Vlcencio Sanliliche, Condi
de Ragnou!o, foi destinado especialmente a reforçar o pt

~ queno Exercito de Mathias em Pernambuco,
:} Bagnuolo era um Ceneral Napolitano, a quem aguem
~ do Brazil , depois de bastantei> alternativas, deixou em dll'
~ vida a sua, capacidade. Apezar de conhecer a fundo a theo
~ ria da arte militar, e nada entregar ao acaso, todam
~"muitas de nossas infelicidades se lhe devem; embora~·

~Beauchamp na sua "Historia do Brazi! diga o contrario: o

~ testemunho de Officiaes que com elle serviram, denigTI
~ sua conducta.

11 A primeira E'quadra Hollandeza, fez-se de vela 1»1
Kportos da Hollanda, em Janeiro de 163-1, e cbegouaPel'

nambuco em Março; e a segunda, tendo sahido tres mell!
l:l. depois da primeira, aqui aportou em Julho· do mcsmoaO'

no, tendo ambas muito tempo para desembarcar a seu iii'
~~ vo 3. grande quantidade de municões de boca, e guerra, /
~ VI; trai mil ft quinhento8 homeml que transpol'tiU'lt,
~
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Entretanto concluidm. ai llpr'eitos da Al'mad1l. Hespanbo
la, deu ella a vela de Lisboa, pelo mesmo tempo em que a
ultima expedição Hollandeza chegava a Pernambuco, e i6
gundo as ordens do seu Governo dirigia-se o Almirante
Oquendo para a Bahia, desembarcou ahi os oitoc~ntos ho
mens, que lhe eram destinados, e tornou a sahir para (')
mar, com disignio de largar o Conde de Bagnuolo, e o Dona
lario Duarte d'Albuqucrque Coelho ( que como Donatario,
eSenhor da Capitania veio por ordem de EI-Rei Catholico
defendeI-a) em algum dÇ>s portos de Pernambuco, e seguir
gua~dando um comboio de doze Caravelas, que seguiam
para a India , para depois proteger a passagem dos Galiõei
do Mexico.

OAlmirante Hollandez, jnstruido a tempo do destino
da frota Hespanhola , apressou-se em dar á vela do Recite,
parair encontraI-a. Depois de ter por muito tempo luctado
contra os ventos, avistou-a em fim nos mares da Bahia no
ultimo de Setembro de 1631 (-te). Na manhã do dia seguinte ll

eharam-se as duas armadas na presença uma da outra, •
formadas em ordem de b~taJha, e tendo já o Almirante
Hespanhol dado ordem aos navios, que conduziam o re
forço de Pernambuco, para seguirem o seu destino, lo
go que rompesse o fogo, deram ambos os Almirantes o
'ignal para o combate, e principiaram a acção por um a.
descarga geral. Destacados do conf1icto os na~ios do refor
ço de PCl'Oambuco, Oquendo, aproveitando a vantagem
que lhe dava o vento, sobre o navio de Patry, afferra-o,
elhe da combate terrive1. Patry intenta desembaràçal'-se,
RIas a sua pôpa se achava preza á borda do navio de Oquen
do. Então o Capitão Hespanhol João Costilho, arriscando
lea uma morte quasi certa, salta em o navio AllIlÍrante
inimigo, consegue passar um cabo em redor do masto da

(~ ) O Reverendo Fr, Calado no seu Valeroso Lucideno enga
hou'se na data d'este facto, assim como se enganou na da en
tDtrada dos Hollandezes em Pernambuco; por que diz a pago 13
que a batalha naval, da qual saJlio Oqucndo victOl'ioso, pela honro>
la morte do bravo A~mi..ante inimigo, deu-se em 1632, tendo eUa
pelo contrario sido dada em 163J> GQmo referem todo. o. outr..
•illorladol'", «etta. provado,' .
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mezena, e impede a separação dos dons navios, por esta ac
ção heroica , que lhe custa'a vida; porém um navio Hollan
dez, vindo em soccorl'O do seu Almirante, approxima-sc
do Almirante Hespanhol, e o hate pelo outro lado.

Oquendo teria sucumbido então, si o Capituo de ~Iar

e Guerra Portuguez Cosme do Couto Barboza, não se me
tesse com seu navio, de menor grandeza, no meio dos do
us inimigos; mas opprimido por estas duas grandes monta
nhas , o navio de Barhoza submergia-se, salvando-se a nado
este bravo Portuguez, que cahio em poder do inimigo, de
pois de ter salvado o seu Almirante com tão habil mano
bra. ("')

Entretanto que o combate se complica, e se torna geral,
os dous Almirantes começam de novo a canhonearem-se cada
vez com mais furia , e em breve os dous navios não apre
sentam mai , do que uma superficie raza, onde os Soldados
dos dous partidos se con fundem, e m'i tUl'am: o fuzil, a
espada, servem igualmente araiva dos combatentes. Avis
ta dos cadaveres mutilados, dos membros dispersos, dos
moribundos lan~,ados inuistinctamente ao mar com os mor
tos', aprseenta o espectaculo mais horrivel, que pode offe
recer a ferocidade dos homens, que tão superiores se jul
gàm as feras! Finalmente para cumulo de todo o borl'or, um
Artilheiro Hespanhol, salta em o navio do Almirante Hollao·
dez, e toca-lhe fogo: então as reliquias da e.quipagem cm·
penham-se para apagai-o; mas as continuas descargas
u'artilharia, e fuzilaria tornam innteis todos seus esforçoi;
finalmente arde a capitânea Batava no meio do Occeano,e
repreesnta a perfeita imagem do [nremo!

Oquendo corta então o ~bo que o prende ao navioini·
migo, porem os arpões de borelagem o retem, e o seu DI'

via, inteiramente desamparado, arderia tambem, si o Ca'
pitão João do Prado, sacrificando- e gloriosamente o não
viesse soltar, e não o alTedasse do incendto, levanuo-oa

--
( '" ) O Capitão de Mar e Guerra Cosme do Cou~o , por essa aç·

ç'ão toi elevado a Almirante, e teve hurna peqllena COlnenda.
Casto Lusit, Liv. 3.· n.· 30.
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reboque. Obravo Almirante Patry, vendo que o Almiran
te Hespanhol não participava do perigo, que elle não pMe
evitar, despreza salvar a vida nadando para os Hespanhoes. ,
corno parte de suas equipagens estavam salvando-se, e to-
mando o seu Pavilhão envolve-se n'elle , e lança-se ao mar
dizendo aos Oficiaes que intentam demora-lo: I( O Oceano !te
ounico tltmulo digno de 1tm A lmirante Balava!

Ainda que desamparado', o navio de Oquendo, comtu
do combatia, mesmo depois de ter perdido dous terços da sua
equipagem; porém a que restava, vendo-se impossibilitada
de manobrar o navio aberto, não pôde obstar que elle se
submergisse. Oquendo tinha conservado assaz presença do
espIrita, e ventura para com tempo salvar os seus, e pas
sar-se pàra outro navio, donde continuou a dar suas or
dens.

Esta sanguinolenta batalha, cuja victoria foi tão deno
dadamente disputada, por ambos os lados, com igual va
Iar, e com notavel habiliJade nas manobras, custou per
to de tres mil homens a cada uma das duas nações. A igual
dade das perdas he singular, e segundo a opinião geral,
ovalente Almirante Hollandez, que perdeu a vida tfío glo
riosamente, não foi considerado como perdendo a batalha.
As duas frotas ficaram tão derrotadas, que nenhum de seus
navios se achou em estado de resistir ao mar:

Logo ao amanhecer a esquadra Hollandeza tomou o
largo, e entrou de novo no Recife; Oquendo fez o mesmo,
ese recolheu ao porto da Bahia da Traição, para reparar
os seus navios; e depois de ter encontrado com llagnoulo,
etomado-lhe trezentos homens, dos mil destinados para
Pernambuco, a fim de suppl'il' em parte a falta dos que mor
reram na acçUo, foi comboiar os galiões do Mexico, se
gundo a ordem que recebera.

Bagnuolo, tendo costeado a praia, ganhou o porto do
Rio Grande do Norte, desembarcou ahi "com segurança tanto
agente, como munições, e cargas de particulares, e de
pois de uma maréha penosa <.le mais de trinta legoas, re
unia-se a Mathias d'Albuquerque. com os setecentos'ho
Iluma que lhe tinha deix.ado Oquendo.
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Os Generaes Hollandeze:; informados dá chegada d'esle~

socorros, cuja fraqueza ignoravam, p(\l'deram a esperança de
conservar as duas praças conquistadas, e julgando conve
niente, concentrar as suas forças no Recife, onde elles rc
ceiavam ser atacados por tena e mar, trataram el11 concelho:
ii deviam abandonar Oli nda, danificando-a sómente , ou
destruindo-a. 'Adoptaram este ultimo pal'tido; mas queren
do incobl'ir com bum estratagema, o verdadeiro motivo de
uma medida tão desastrosa, mandaram um Env-iado a Ma
thia's d'Albuquerque , dizendo-lhe: que a gllàr!lição Uollan
deza grandemente irritada contra os habitantes de Olinda, ,
de quem tinha l:eGcbido deversas offensas > queria incendiar
a Villa, e qu~ eUes Generaes" não tendo meio algum com
que sonegassem o furor dos Soldados, só ell~ Mathias podia
salvar a Capital, resgatando-a do incendio, isto he, fazen
do aos- Soldados amotinados hum donativo de caix.as de
assucar, mediante o qual, os Generaes Hollandezes se obri
gavam a socegal-os-, e. a entregar por-este meio a Villa in
tacta.

Ouvio Mathias d'Albuqllerq-ue o Enviado, e penetrando
ogo o artificio I no mesmo mo~ento lhe respondeu da
maneira seguiete:

« Os Perna/llbucanos, com as -armas na-,; 'mãos, llilo
« c.ompram, conquistam-,,' sabem dar cargas de ',halas, e
l( n~o de caixas; as mal'eiaes os alvoroçam, desprezam as
\( que o.s embaraçam, -As ~hagas que n'elles abre o aggl'avo não
« se curam com ass"Q-c~l', senão com polvol'a. Com inimigos
« em quem falta a fé_ são efltayeis os con~ractos que firma o
('( sangue, e de nenhuma firmeza os que afiança a palavra.
fi. Aconselharia eu ao SI'. General Theodoro Bandual' Demburg,
« que não gastasse .a magoa em se doeI' do estrago dos nossoS
« edellcios, por qüe sei que toda- lhe sera necessaria, para
l( se lastimar do destroço de 'seltls Soldarlos, e quando o
« medo os adiante a queimar a Villa , animo, e cabedal tem
« os. woradores, para a redificarem com tantas vantagens,
« c(ue as 'melhoras os ensinem a julgar por beneficio a ruina,
« p6lrqUi c~eze.iam dQiur na Caheçll d'8iitll Capila.uia um-



'ii A Pk O V L )( C· l.l D II: P I II ]i( .l ),I n u C 6 - 133

l( memoria, em que apezar do tempo, leam as idades os cas
II ligas de HoJl.anda, e os triumphos de Pernambuco. »

Não achou o Enviado a resposta tão doce como imagi
nava. Voltou com presteza, e com igual ma.ndou Bandual'
Demburg pôr fogo a Olinda, ordenando à guarnição que
aleado o encendio, se retirasse, para que os nossos no mes
mo momento do delicto, não dessem o castigo; porém ape
zarda celeridade com que se retiraram, não se livraram, que
de lima emboscada os assaltassem nossas armas, 'tanto mais te
miveis 1 quanto a occasião th'as representava duplicadamente
colericas. Muita gente lhes matou, e ferio, e muita ma.is
pereceria, si a maior parte dos nossos não acodira a apagar
o fogo, que ateando-se oos combustives, de que os Hollan
dozes tinham en.chido as casas, tornou iofructiferas todas as
deligencias.

Ardeo em breve espaço no dia 25 de Novembro de 1631
Ioda a ViIla d'Olinda,. tão celebrada pelo corpmercio, como en
nobrecida pelos edifici'os , salvando-se o'este geral incenrlio
uma caza terra, que a sorte reservou para memoria da
perda.

Sabendo depois quanto erfl fl'3co o reforço que Albuquer
que receJ)êra, os Generaes Hollandezes, se arrependeram,
mas mui tarde, de ter incendiado Olinda; e sobre tudo
quando descobriram que entre os novos, e aotigos Chefes do
Exercit~ Pernambucano ex.istiam· germens de dissensões,
que não podiam deixar de enfraquec~-los: Duarte d' Albu
querque, Donatario da Capitania de Pernambuco, que c11e
gara éom Bagnuolo, tinha ido aquartelàr-se com os Porlu
guezes que trouxera, no oampo de seu irmão Mathias de Al
buquerque, e Bagnuolo havia tomado quarteis a parte, com
as suas tropas Napolitanas, e Hespanholas, conservando as
sim separados os seus Soldados, e os seus partidistas.

Estes dous Generaes, nUo .se conformavam senão para fa
voreeerem as tropas regulares Europeas, tratando as l\1ili
cias Pernambuc anas com uma especie de desprezo, tan
lo mais injusto, quanto eram elIas á verdadeira força, e a es
perança da Patri-a . Era por elIas que o paiz tinha' sido de
fendido, iiuallllente por ellu vil'ia um dia em (jue Jle arun-

...
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caria Pemambuco do jugo estrangeiro. Esta falta de união,
e politica no exercicio do commando, não escapou aos Gene
raes Hollandezes , e estes para melbor d'ella se aproveitarem,
abriram com BagnouJo urna conespondencia de mera civi
lidade, que este General deixou imprupentemente conLinuar,
dando ao inimigo a facilidade de sondar, 'e oorromper
alguns descontentes. Mas este successo não teve logo lugar,
antes foi precedido por algumas tentalivas menos felizes.

Retil'ando-se para o Reci fe as tropas que guarneciam Olin·
da, ficaram os Geueraes do Exercia Pernambucano em, estado
de fazerem manobrar as suas principaes forças sobre hum os
ponto, e d'esta sorle os Hollandezes estavam como siliados,
ainda que senhores do mar, e com grandes forças despo
niveis.

Tendo pois os Rollandezes um só ponlo a sustentar,
résolveram pôr em pratica um systema mais atrevido, Em
barcaram em vinte e seis navios, e outras tantas barcaças lres
mil homens, e no dia 2 de De~embro de 1631 deram a vel·
la com designio de se apossarem da Parahyba, enUío gover
naJa por Antonio d'Albuquerque Mal'anbão. A Fortaleza do
Cabedello, "( cujas pl'imeiras obras, tendo sido arruinadas,
estavam ainda se reedificando) defendia o ancoradouro. O
General Lichthart, commandanle das forças navaes da expe
dição Hollandeza , quiz forçar a entrada da barra, a fim de
atacar immediatamentc a Villa; e com etreito si o parlo fos
se tomado, a Parahyba oahiria sem duvida em poder do ini
migo; porem o Coronel Estein Calvi , commandante das tro
pas de tena, dessuar..io Lichthart,. persuadindo-o que se
apoderaria do Forte, sem superar grandes dificuldades. O
Capitão João Matos Carliezo, velho illuminauo , por UmA

longa experiencia militar, e mnito cioso da sua reputação,
era que'm commàndava a Fortaleza de Cabedello !

O Coronel Calvi desembarcou as sua!? trQpas entre oFor
te e a Villa , e impedio á marcha de seiscentos homens, que
Chegavam em soccorro da Parahyba, com' os quaes travou
uma viva escaramuça; mas os nossos, inferiores em numero)
e cansados por uma marcha forçada, foram obl'ígados a re
tirarem-se para os maws. Durante, a n0ite construíramos
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Hollandeze um A.educto, mas d~ manhã elle foi tomado
pelos nossos, morrendo infelizmente o'essa acção leroni
mo d'Albuquerqne Maranhão, o Capitrio de Milícias Andl'é
da RGcha, e cinco Soldados, além de alguns feri.dos qne ti
vemos. Entretanto ;:t .chegada de um reforço de quatro
companhias Hespanholas, mandado por Mathias d'Albuquer
que, desconcertou inteiramente os Hollandezes, Calvi foi
rech1\çado por duas vezes pelo Capitlío D. JOdO de Xereda ,
cprincipalmente pela guarniçuo do Forte. Todavia no ter
ceiro ataque Xer<lda, o C;ipitão Sebastião de Palacio., e o
Alferes Necolao de Placoala são mOI'los, e D. João do Ore
lhana é ferido; ( ~) mas os seus Soldados, dirigidos pelo
CapiWo de Pernambuco Matos Cardozo, e protegidos pela
artilharia da F91'laleza , cahem sobre os IJolJandezes, e fa
zem o'elles grande carnagem. Calvi levanta lmmediatamen
leo sitio, e toma a embarcar com os seus em desordem pe
lo meio da noite, Jogo que foi avisado de que Eagnonlo,
com uma força respeitavel, marchava a soccorrer a Parahy_
ba; deixando f:alvi sobre a praia uma grande parte da sua
artilharia, e das munições de guel'ra, que conduzira.

OGeneral Hollandez, informado de que os Ceneraes che
gados da Europa ao nosso Campo, mostrando grande pre
dilecção pelos Soldados Europeos, tinham desgostadoa mui
tos Peroambucanos, e que por isso algun d'e les se tinham
retirado para a Parabyba, persuadio-se que estes homens jus
tamente estimulados, tomariam o vil desforço de entregarcm
se ao estrangeiro; mas qnanto se ilIudio! Os Pemambuca
nos não vingam seus aggravos, trahindo a Patria; pelo con
trario lllIes tudo esquecem, quando o paiz demanda o sacri
ficio de seus l'esentimentos, por mais justos que sejam. Na
guerra dos Hollandezes deram elJes huma prova inconte.stavel
u'esla verdalde: no decurso de vinte e quatro annos, elles,
'empl'e otrendidos, com manifesta injustiça pelos Portugue-

(l') O CastTioto J-,uzit no Liv. 3.· n.· 36 diz, que o rrforço
Ikspanhol de pouco nos ser io, eaté de alguma sorte o a aceusa de
cOl'arde; mas Brito Freire refere o contrario, e Beauchamp,'
com mqito cl'iterio seguio a ste ultimo, a quem eu qu.1si copio
fielmente.
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:zes, preferiram antes sacrificar seu justo resentimento noalltr
da Patria, mostrando-se vassallos sem baixeza, e bravos sem
crueldade, do que vingarem-se de tantas afrontas, sacrifican-
do sua Patria ao dominio estrangeil·o. '

O General Licbthart, regressando para o Recife imputou
este revez aos concelhos, e conducta de Calvi, allegando para
se justificar, a imprevista chegada de soccorr08, mandadosdo
Campo dos Pernambucanos. Demburg' então resolve-se ~

ir em pessoa tentar fortuna, e faz a,lvo de seus tiro.s a Capita
nia do Rio Grande do Norte.

O Brazil deyia a conservação d'este estabelecimento aOI .
Missionarias Jesuitas. Constrangido pelos Indios, Manoel I
Mascarenbas, Homem fundador da' Parahyba, se linha·
visto forçado a marchar contra eUes por diversas vezes, 8

derrotai-os i mas estas victorias, pode-se dizer que eram
ephemeras : as Tribu.s Selvagens fugiam si m; porem apenal
Mascarenbas se recolhia ao seu Quartel, ellas de novo como·
çavam suas correrias desvastadoras. Os Jesuitas porem ar·
mados sámente do Estandarte da Cruz, e' possuidos de um
puro zelo Evangelico, pacificam estes Selvagens, e conseguem
que cento, e cincoenta Tribus, cedendo emfim ao seu ascen·
dente, aUiem-se cóm os novos povoadores da Parahyba. Toda·
via faltava ainda fundar um estabelecimento solido, capai
de conter no respeito eS,ta multidão simi-barbara. Um dos
Pad es, tão bom arcbitccto, como engenheiro, traçou o plano·
de uma Fortaleza; e os seus collegas, dando exemplo aos
trabalhadores Indios, carregavamelles mesmos as costasaspe
dras para construir esta fortificação. Em pouco tempo poisa
]i'ortaleza do Rio Grande, cavada na rocha, a entrada do rio
Pottengy, tornou-se uma das melhores Cidadellas do Brazil,
ainda mais pela vantagem da sua posição, do que pela
solidez e perfeita construcção da obra.

A' meia legoa d'este sitio existiam algumas habitações,
as quaes, n'lilsta Capitania, onde a população era tão rara,
se havia dado o nome de ViUa. O General Demburg com
o fim de sorprender ? Rio Grande, embarcou, e sahio do Recife
eom dois mil Soldados, cm Dezembro de i63i ; mas no mo
mento de sua parti-da, um na-rio portuiut'l, que Yio lllbld.
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da ~xpediçno; levou a noticia á Pllrahybll, e o Goyernadol!
d'esta Capital'lia se apressou em envi~r ao Rio Grande tre
zentos Soldados, e igual numero de Indios de reforço, tornan
do d/esta sorte formidavel a fortificação do Rio Grande, já
respejtavel pela sua construcção. Demburgo, reconhecen
do em pessoa a praça, e observando as dificuldades que offe
rerecia, temeu empenhar-se em uma empre'za inutil, e fez-se
de vela: prolongando-se então pela costa, para reconhece-la,
antes de entrar no Recife, resolveu apoderar-se de um porto
do Cabo de S. Agostinho chamado Pontal de Nazareth, nome
que lhe prestou a Capella .consagrada a Virgem Santissima
de Nazareth, mui visitada peLos romeiros, e peregrinos.

A enseada d'csle porto havia tornado-se importantissima
para Pernambuco, pois que apezar dos infortunios, filhos de
uma guerra porfiada; com tudo o commercio d'esta rica Capi·
tania com Portugal, estava ainda em grande actividade. Pos-;,
toque a maior parte dos navios, que se tinham aventurado,
tivessem sido tomados pelos Hollandezes, senhores então do
mar, os interesses do pequeno numero d'aquelles, que tinham
chegado ao seudestino, foram tão grandes, que uma só via
gem feliz bastava, para animar os armadores, e compen
sal-os das suas perdas. ElIes vendiam os generos Europeos por
um preço enorme, porque havia immensos consumidores
epoucas mercadorias, e compravam os productos do paiz por
menos de seu valor, pois que todos os armazens estavam
atulhados.

Em menos de dous annos, o porto de Nazarelh, situado
sete legoas ao Sul d'Olinda, tornou-se pois o grande merca
do de Pernambuco. A sua entrada he, como a da Capital,
por uma fenda que ha no recife, ou rocha que se
prolonga alguma c'ousa arredada da costa. Quatro peças
de ferro dominavam a praia e armavam um Forte, flanqueado
por dois Reductos, ~onstruidos por ordem de Mathias d'Albu
querqe, logo no principio da campanha. O total da guarnição
não excedia a duzentos homens. Eis o estado de Nazarelh,
quando os Hollandezes atacaram.

Demhurg, depois de ter desembarcado as suas tropas
em uma pequenll enseada) chamada Calheta, meia legoa

-
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para o Norte/alaeou o Forte em Março de 1632; pOI'tJm foi
rechaçado com perda ~de setenta homens, tendo sido batido
no desembarque por uma pe(j{ueoa partida, que vinha da
Babia, escoltando dinheiro de particulares, e que casual
mente, passando ao tempo que o Hollandez demandava lerra
11as lanc03:s, emboscou:"se, e fez-~he do mato um telTivelfogol
Era Commandante de Nazaretb o brav0 Capitão Benlo Maciel.

Tendo pois'o inimigo soll'rido muito darimo no lIesE'mbar
que, e ainda maiOl' no ataque do Forte, que heroicamenlelhe
resistia, persuadia-se que a maiol' parte das nossas forças 01·

li estav.am, e por isso, recolhenlio-se aos seus' navios, fez-se
de vela .para Rio Formoso. D'ahi, depois de queimar tres
navios TlossüS, que achou no porto, voltou para o Recife, pe
saroso por ver o seu pequeno exercito inutilmente debilitadol
Esta feliz defeza foi attri\)uic1a pela Chtistã piedade Jos nos
sos á milagre de Nossa Senhora de Nazareth; comtudonfíoobs
tante a protecção Celeste, o Conde de Bagnuolo, julgou pruden
te fortificar melhor o lugar, construindo ahi uma Fortaleza, cu·
jo risco,' e construcçuo foi sua" assistindo elle mesmo aos tra
balhos; porem ninguem, a excepção d'ene, ficou satisfeito
com a obra, porque o terreno foi mal escolhido, e muilo a·
partado da barra.

Ate este tempo tinham os Hollandezes poucos 1110tivos pa
ra se ensoberbecerem pelos successos l1e suas armas: estavam
li dous annos 'Senhores do Recife, e nada mais tinham podido
conseguir, do que levantar um pequeno Forte em um canto
4as p.raias da ilha de Itamaracá. Todas as outras emprezas
que hf\vja tentado, tiham sahido fl'Ustradas; e as MiliciasPer
nambucauas, sobre as quaes as tropas Hollandezas ao prin
cipio tivel'am tanta supel'ioridade, adquiriam cada vez mail
disciplina, e habito lia vida militar.

,'. Porém um mameluco ( 1 ), nascido em Porto-Calvo,
chamado Domingos Femandes Calabar, fez I!ludar tudo, cde
tal sorte, que os Hollamlezes chegáram a ganhar sua primei
ra preponderancia! Este mameluco, que combatera enLreos

( 1 ) Mamelucos e chamam ClS filhos de Caboeolo, (India I
f' preta.
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nossos, tinha recebido em differentes enconlros feridas hOil
rosas, e at.e mesmo havia gànbado alguma reputação; porém
acousado por furtos que fizera á Fazenda Real, perseguido
por este crime pelo Provedor André de Almeida da Fonseca,
eprevendo lima infaHivel punição, sem que lhe podessem
aprovei tal' os bons 'serviços que prestara, fugia em conse
quencia para o campo inimigo ( 2 ). Foi este o primeiro
lransfuga que tivemos, e bem se póde dizer o unico, que se
empregasse com tanto interesse a faval' do injmigo.

Si os Hollandezes tivessem feito escolha de um traidor
entre as nossas fileiras, elIes em verdade elegeriam Calabar,
pois que este homem era atrevido, habil, e emprehendedor,
degenerando em temerario. Ninguem conhecia melhor do
que elIe as costas, os portos, as enseadas, os rios, os b<ll'ques
e tOllo o interior de Pernam buco. Os Generaes Hollandezes
o acolheram com todas as de monslrações de benevolencia, e
ate oGeneral Segismundo Vandscope'aceilou o ser padrinho
de um seu tinIo, havido de uma mam~luca sua amasia cha
mada Barbara, com quem fugira para o campo HoIladez (3)\ A
imprudencia de ~agnuolo, que abria uma negociação, para
obter por via de troca alguns SOldados Nopolitanos deser
lorps, deu occasiH'o aos inimigo~ para sc .comunicarem com
oulros descot1tentes, a quem o acolhimento benigno feito á
ealabar, não deixou de seduzir, e corromper, a ponto de que
omenor movimento das nossas forças, era previamente sa
bido pelos Generaes inimigos'!

llagnuolo imprudenlemente enviou diversos OlIiciaes ao
General Hol1andez, pedindo-lhe esses Soldados Napolitanos,
que para elle tinbam fugido, em troca de outros tantos Hollan
dozes prisioneit'Os, que estavam em nosso poder: mas aquelle
General, nrJo dando audienciaaos Enviados, sob frivolos pre
textos, os reteve alguns dias no Recife. Este faclo, dando que
cuidal'aos nossosGenel'aes, fel-os persuadi r, que oin imigo ten
lava alguma expedição, e preveni ndo-se, mandáram ordem pa
ratados os pontos estarem alerta princjpalmente Nai'.aretb,

(2) Valeroso Lucideuo Liv. ],0 pago 14.
Iii) Valeroso LnC'ideno Idem.
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Serinhaem, e Igual'assu; mas o aviso chegou tarde. Oaudaz
tl'ansfuga Calabar, offereceu-se para guiar os Hollandezes
a esta ultima Villa, e entregai-a. Seguro do bom succes50,
leva com sigo quatrocentos negl'Os, para trazerem o espolio,
e conduz as tropas, que passam a meia noite do ultimo do
Abril, sobre as ruinas d'Olinda, e sorprendem os habitantes
da Villa de Iguarassú no 1.0 dia de Maio de 1632, quando elles
assistiam a Festa dos Apostolos S. Filippe, e S. Tiago. Irri·
tados pelos passados revezes, trataram os Holladdezes os
desditosos habilantes de Iguarassú, não como a um POVOj

que, como bons politicos, deviam conciliar; mas comol
inimigos, dos quaes deviam tomar cruel vingança: degolam,
os homens, que não lhes resistem, violam as mulheres,
tiram-lhes os vestidos, cortam-lhes os dedos. para mais
facilmente lhes tirarem os anneis, arrancam-lhes com os
brincos uma parte das orelhas, e assim n'este estado as deixam
descompostas! Depois de terem d'esta sorte pilhado, quei·
mam a ViIla, e retiram-se para a costa visinba, conduzindo
prisioneiros dons Franciscanos, que pelo seu patriotismo
particularmente detestavam, e levando diante de si por
escarneo, vestido com os paramentos Sacerdotaes, o Coad
juctor da Fl'eguezia, que estava dizendo Missa, quando
sorpenderam a Villa. Todavia antes de embarcarem, no es·
paço de mais de meia legoa, que lhes {oi preciso marchar,
alguns moradores picaram-lhe a retirada, tomando dos nc
gros, que carregavam o roubo, \lma grande parle d'cllo,
matando-lhes alguns Soldados, e ferindo-lhes muitos, a~

que ,chegados a praia embarcaram, e seguiram, para o Recife,
onde entraram tão ufanos de sua victoria, que das nossasEs
tancias se ouviram os gl'ilos de alegria.

Antes que se dessipasse o terro!', inspirado por esta
expedição, levou ealabar os Hollandezes ao Rio Formoso,c
tomou ahi cinco navios mercantes, que tinham acabado de
carregar. Sentidos os nossos d'esta perda e querendo pre
servarehl-se d'alli por diante Jas incmsões do inimigo,
construiram hum Forte, que fechava a entrada do rio. (;a.

labar conduzio os Hollandezes para atacar este Forte, qne
nno linha senão duas peças, e uma guarniç:ão ue vintl' ho-
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mens, debaixo do commando dó Capi tão Pedro d'Albuquer
que; força esta em verdade diminutissima contra um tal
adversario ; porem jámais gente alguma preencheu tUo di
gnamente os seus deveres, como este punhado de Pernam
bucan?s ! Os HolIandezes intimá1'am a Pedro d'Albuquer
que que se rendesse; mas elIe respondeu, que se defen
deria ale o ultimo arranco da existencia. Com etreito niu
gUAm melhor do que clle cumprio a sua pa-lana! Resistindo a
quatro assaltos consecutivos, elIe vio morrer, de vinte
Soldados que tinha, dezanove, e o vigesimo, postoqu'e ferido,
atravessar o rio a nado, e escapar-se d'este modo aos vence
dores, os quaes vendo cessar inteiramente o fogo, ~ntram

entua no Forte, e com pasmo ·observam o. Comandante Per
nambucano, estendido ao lado dos seus dezanove bravos,
lendo o peito atravessado por ma bala de fuzil!,

Sorprendidos, e tocados d'este amor de Patria, os
Hollandezes prodigalisam a Pedro de Albuquerque soccorros,
aos quaes este Official fica devendo a sua cura. Não parou
aqui o elfeitó que este heroismo produzio no coração dos
Hollandezes; elles quando abandonaram a Fortaleza, para se
recolherem ao Recife, deram a liberdade a Pedro de d'Al
buquerque, obrigando-se elle sob sua palavra de honra a
retirar-se para Lisboa. EI-Rei Catholico, para recompensar a
valorosa resistencia, que este bravo oppõz, confiou-lhe o
Governo do Maranhão.

ealabar não limitou aqui os seus esforços a favor dos
inimigos de s~a Patl'ia. Ensinou-lhes o modo de fazer a
guerra de postos; essa guerra que tantas vantagens nos
deu em qúasi dous annos, e, mostrando-lhes o meio de oppÔl'
aenganos ,outros enganos, fez que as nossas tropas cahissem
nas mesmas ciladas que armavam. '

Todavia Q General Hollandez não deixou de reconhecer
que os bons successos, qu~ as suas armas acabavam de obter,
tivera n'elles maior parte o descuido dos nossos, do que a in
dustria d'elle, e que portanto para vencer, lhe era necessa
rio achar-nos desapercebidos. Mas elle via que o furtar-se
~ nossa vigilancia não era empresa de cada dia, pois que o
desastre eau ado por um descuido, alerta, e previne para

21



24.2 11 ~ ~I li R 1 A. S ít t 5 '{ O n I C A S

05 outros; r.esolveu portanto o inimigo, suspellller a cunti.
nuação dos ataques, para" d'est'ade intibiar a vigilallcia
dos Pernambucanos. Os nossos Chefes porem, que deviam
pene~'rar a razão d'este procedimento dq inimigo, pelo COII'

tral~io entregando-se ao descanço, pozeram-se tambemem
inacç,ão; e assim a ap,athia dos nossos Generaes, e o artiO·
cio do inimigo suspenderam os combates ate o fim deSetem·
11'0 de 1632. Bagnuolo principalmente não sabia nem ata·
cal', nem defender-se: inquietado, e fatigado inoessante
mente, ficou em um estado de inacção, e susto, que pÔl

muito em duvida a sua fidelidade. Ou fosse infortunio, ou
q ue ,um concurso de circunstancias o tornasse sempre taro
do, sempre indiciso, Pernambuco deve grande parte de seus
passados infortunios á este General estrangeil'O.

Apezar (l'este estado de pe{ple~idade,o Conde de Bagnuo
10 , sustentava qqe a suspensão d'armas d~ parte do inimi·
go era filha do medo, e ql1e cumpria pur as noss,as forças
em acção. Seguindo esta opinião nagnuolo manda fazer
aprestos para ir sitiar a Fortaleza de Oral1ge, construidape'
lós Hollandezes na ilha de Itamaracá. Mas nenhuma re
serva, nem segredo houve n'estes preparos, de sorte que
o inimigo, certo do ataque, e do lugar teve todo o temjXI
para prevenir-se. Finalmente Bagnuolo sahio do nosso Ar·
raiaI, com um grande aparato de Soldados, artilharia,
carros, munições, mantimentos, &c., &c.; avistou a Forta·
leza, escolheu sitio, collocou baterias, e começou a bales
a Praça; mas o inimigo, que a tinha fortificado eom toda
a pericia, resistio-lhe denodadamente, tornando infructile·
ros todos' os esforços dos sitiantes O Conde pOltanto, queero
todas as suas resoluções obrava com leviandade, levantou
o sitio, e retirou-se para o Arraial, deixando na ilha as pe~Jl

de bater que havia tirado da nossa Fortaleza do Bom Je

sus, de maneira que parece qu~ as tirara, para entregaI-as
ao inimigo.

Entretanto que as cousas assim ijim em Pernambuco,
espalhava-se a consternação em todo o Brazil, pela di po'
sição que o Governo Hollandez mostrava de sustentar I

Companhia Occidental. Esta pois achou-se em estado de
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mandar nos fins de 1632 uma 110va Esquadra para p~rnam

buco com tres mil homens de desembarque, muniç.ões
de toda a especie, e viveres erÍl abundancia. A Expediçfío
tinha pOl' Chefes Mathias Centio , e João Glessinghen, ambos
Commissarios da mencionada Companhia, ql,le os enviara.
Vinham elles munidos de plenos poderes, ou para evacuai'
oRecife, caso o estado da guerJ'a não otrerecesse esperan
~as de successos importantes, ou para determinarem se pro
seguisse na guerra, e conquista do Brazil com novo vi
gor. Agrande autoridade de que estes dous Commissa
rios estavam revestidos, pelos mesmos Estados Geraes da
Hollanda, deu lugar a grandes debates entre elIes, e o
General em Chefe das suas tropas. Pouco satisfeito d'esle
augnwnto de forças, que diminuia p seu poder, Dem
Qurg, entregou .;>' commando do Exercito, e partia para
Hollanda, substituindo-o no Posto e ex.ercicio o General
Lourenço Reímback ; Soldado velho, e experimentado, po
rem que, não tendo a mesma inteireza de caracter de Dem
burg, docilmente se submetteu ás instrucções dos Commis
sarios da Companhia. Sob estes novos Chefes, os Hollande
zes, como adiante o leitor vera, se assenhorearam de outras
muitas Provincias ,e de todo Pernambuco.

CAPITULO Vil.

.o. BoUandezes atacam em quinta feira Santa o Arraial, e a Fortaleza do
Bom Jesus. Reimback morr~ no assalto. O General Segismundo p6e
em sitio a Fortaleza do Bom Jesus. Os Bollandezes levantam o
lÍtio, perdendo a sua artilharia. Calabar guia Q inimigo ás Alagoas.
EI·Bei de Bespanha manda um SOCCOI'I'O, mas .. Frota em que ~a
he tomada peJo inimigo. Os Bollandez!!s conquistam o Rio Gr~de do
Norte, e o Indio Jaguarary porta-se generosalDente. Os Bollandezes
aDiam-se coÍDos Janduiz, e estes perpetram hornveis crueldades. Os es
cravo" fugidos para QS PallDares, incommodlllD os PernalDlluoanos.

1655.
Asorte da guerra havia-se mostrado favoravel aos Hol

landezes; os dous Commissarias portanto, aproveitando a
quadra 1 resolveram proseguir o curso das suas vantagens,
611mfim apoderarem-se de toda a Provincia de Pernambuco.

21'"
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Em 18 de Alarço de 1633 sahio do Reci fe , no qual'l.o u'al

va, o inimigo. com oitocentos homens escolhidos, vaúeou I

estantlo a maré secca, Qbráço dQ Capibaribe, que passa de
baixo da ponte dos Afogados, e invistio as trincheiras d'este
lugar, enWQ fl'acamente guamecidas. Apezar da sorprcza,
os nossos resistiram quanto foi possivel, mas cedendo ao
numero, e tendo perdido 20 homens, c o Capitão Francis
CD Monteiro Bezerra, além de muitos feridos, (entro esles
o CapiUíQ Francisco Duarte) ab.andonarp.m .a ,trincheira ao
inimigo. I

'Este pOl1to ( o.dos Afogados) tantas vezes atacado, quun·
Las heroicaments defendido, era sem duvida uma das por·
tas por onde o inimigo sahindo do Recife, podia aproxi·
mar-se aQ nosso Anaial, e penetrar o centl'o de Pepnam·
quco. O General Reimbaek tendo apodcrado-se d'ella ,da
maneira q\le acabo de expóF, n~o deixou, como babil
General, de aproveitar o enthusiasmo , que esta acção de·
senvolvêra nos seus Soldados, para cpntiOll'ar nos assaltos,
Guiado então por hum deseFtor,' que o avisa de que a Es·
tancia de Nuno de Mello ( no Remedio ) estava mal guarne·
cida, Reimbacl{, deix.ando a dos Afogados guarnecida, avan·

. ça e toma essa Estancia, depois de uma bem disputada re,
sistencia, que lhe fez o Padre FI'. Belxior, da Ordem de ,
Francisco, e que depois foi Bispo do Brazit: Com igual succcs
so , mas com maiol' pllejuiw nosso, apoderou-se Reimbaek
da trincheira do Mendonça, na q9al perdemos n.ó~ , m.als pc·
la negligencia do Gommandante, do ql,le pe~o valor do ini'
migo, os Capitães Braz Soares, Manoel de Sá, e D. Manoal
Déça. ( que foi degolado, depois ~e prisioneiro·) ,alen) de
trinta Soldados, ficando prisioneiro um Alfere~, muitos
soldados, e D. Antonio Ortiz ,t!Iue por ser Italiano, com·
patl'iota de ~agnuolo, talvez lhe não coubesse a sorte do
infeliz Déça. Os nossos Solqados que, para escaparem
ao captiveil'o, se mettel'am pelos alagadiços, foram
perseguidos por caens 'de fila, que para esse fim o inimigo
conduzia,

Senhor Reimback destas vantajosas posições, apressou·
S~ em construir um Forte no rogados, ao qual dcnomi'
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OOU Gui'lhermc , nome do Principe de Omnge. D'este Forl'
raziam os l-lollandczcs incurções pelo inter'ior, onele bel las ,
~'l'icas possessões lhe ei'am abandonadas, obrigando os
I'cmarnlJUcanos a estarem constantemente sob as armas.

Animado o Ceneral Reimback com este primeiro suc
ces o e [0'01' instancias de Calabar, decidio' o ataque do
Arraial, ou Campo Real do Bom Jesus. Inspirado pelo In
fomo, ealabar, recommenda sobretudo ao Ceneral HolJan
dez, que dés e o ataqnc em Quinta l'ei'ra de Endoenças
quando os Pernambueanos estiveserl1 embebidos n'os fiste
rios Racrosanto's de nossa Religião, '« Se ganhardes o Ar
"raiai, (uiss~ esse Demonio' a Reimback) toda a Capitania sc
I! I'ii nossa; porque be sobre estc unico ponto, quc rcpousa
"a existência politi"'a dos Pernambucanos: d struindo-se, o
II campo , dessipam-se as suas esperanças, e concluireis
~ sem obstacu'lo a conquist:1 inteira do' pai'z. »

Ueimba'ck, seguindo o conselho do transfuga, ,saliir) do'
FOlte Guilherme com tl'es mil Soldados ao romper do di 24,
de Março de 1633 ( quinta feira Maior) com designo de ata
car u nosso AlTaiai, legoa e meia longe do Recife; e mar
chando pelos engenhós de I'rancisco de Brito, e de Ambrozio
lIachado (l'I1agdalena, e Tone) atrav sa o Capibal'ibe (na 'pas
sagem de S. Anna, pouco mais ou menos) e faz alto. Ahi
dividindo o eu Exéreito em tres columnas, ordena que
aum mesmo tempo ellas a'Vanccm, e ataquem por trf'S la
do; a primeira pelo engenho de Jeronímo flaes, ( Caza For
le a segunda pela estrada d'OLinda, a terceira pelo riacho
I)arna-~[erim. E ta uLtima chegàndo primeiro, e sem ser
sentida, invistio a Povoação, adiantando-se até as portas da
Fortaleza, sem quasi nemnbuma resistencia, porque toda a
ente estava recolhida na Igreja, recebendo os Sacramentos

da Penilencia, e da Eucharistia. O inimigo achando lança-
da a ponte levadiça ( que atravessava o faço que circunda
Va o Anaial) , por descuido, ou traição dos Italianos a
quem n'aqnel1e dia tocou gl)-arnecer c te po to importante,
kanham as primeiras obras, e o primeiro ncducto, guarneci
do por f7 Italianos, os quae rentleullo-se sem rcsislencia, fo-
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ram lodos degolados pelos vencedores, talvez pela vileza da
entrega.

Já n'esse tempo as outras duas columnas Hollandezas se
tinham mettido debaixo da artilharia da l?ortaleza, (para
onde COITeu toda a nossa gente, n@ momento do ataquedo
Reducto) de maneira que esta arma pouco mal lhes fazia; mas
foram tantas as cargas de fuzilaria, que apezar do valor dos
Cabos Hollandezes ,. e dos esforços que fizeram, para que os
Soldados continuassem no ataque, estes desobedecendo-os
pozeram-se em vergonh9sa retirada. Os dous irmãos, Ma
thias d'Albuquerque, Cl<) e o 4.° DonatarioDuarte d'Albuquer
que, com incançavel àctividade assistem em todos os ponlos,e
dispoem a defeza com todo o acerto. O Conde de Bagnuolo
( a quem esta occasião achou enfermo de gola) fez-se con
duzir em huma cadeirinha de mãos, para a porta da Forta
leza ~ ,no mesmo momento em que os Pernambucanos, le
vando os inimigos de vencida, queriam alcançaI-os na retí·
rada ; mas o Conde, moderando o ardor dos Soldados, ede
Mathias d'Albuquerque, fez que ninguem seguisse o inimigo.

Reimback, muitos de seus Officiae.s, e perto de seiscentos
Soldados perderam as vidas n'esta acção, Quarenta prisionei
ros, inclusive quatro Capitães feridos, grande copia de ar·
mas, e munições deixaram os inimigos para despojo. Nós ti·
vemos 25 mortos, isto he, os 17 Italianos· degolados, depois de
rendidos, e oito Per-eambucanos. Tivemos tambem varios fe

ridos, e entre estes o Capitão Joãg Vasques, (que'veio amor·
reI' tres dias depois) e o Governador dos pretos Honrique
Dias, que nesse dia, diz o Castrioto Luzitano, se excedeul
si mesmo.

Mathias d'Albuquerque vendo a conflJt'Sâo'em queo ini'
migo se retirava quiz se~uir, apezar das reflexões de Bag'

(~) Releva notal', para evitar equivocos ; que Matias deAlbn
querque tinha o sobr~nPllle Coelho, assim como seu irmâo, 04.'
Donatario, igualmente tinha o mesmo sobrenome, pois que ambol
eram filhos do 3,oDonatario Jorge de Albuquerque Coelho poreIII
que os Historiadores antigos, qUándo trataram d'elles, sómeJIU
usavam dos dous primeiros nomes de cada um', e que eu, seguindD
quasi o mesmo, muito poucas vezes lhes dou o l'eferido sobreno
me Coelho.
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Iluolo , as pegadas dos rugi ti vos; mas jú nUo era tempo; ten
do atravessado o ria, este lhes servia de reparo. Foi prin
cipalmente nesta occasiJ'Q, que Mathias d pIorou a in reia do
~linistcrio I1espanhol, o qual, apezar das sua continuas 0

licitaÇÕes, não tinha enviado a Pernambuco senuo 25 ho
mens de cavallaria, quando um Regimento comrl to S(}"ia
hasLanto para dar as tropas Pernambucanas uma soperiori
dade docidida sobre as HoIlandezas.

ealabar, que tinha acoo olharlo o desa troso ataque do
CampolloArraial, ondeosHol1andezestiveram tão grave prejui
zo; para recuperar o seu credito, pl'ometteu a Segismundo
"an Schopp, que succedêra no commando ao finado Reim
hack, de Iho en tregar toda a ilha de ltamal'aca. Segismundo, que
ardia em desejos de se llssignalar , transportou-se par' aUi em
grm'ldc numel'o de lanchas, com doos mil homens i e saltou'
em diversos pontos. 'Estas forças tornavam in'útil toda
aresistencia: favorecidas pelo Forte Orangc, que Gaoufclt
construir'a, e pelas direcções de Calabar, po~eram em grande
aperto a villa-da Conceição; todavia o Capitão Mór Salvador
Pinheiro, que ac'ommandava, tendo perdido o Capitão Anto
nio de Moraes , e muitos Soldados ná vigorosa resistencia qu
fez a Um' inimigo tãO' superior em forças, ainda assim só veio
aceder, depois de obter uma'capitulação hO'l1rosa, sahindo
livremente da ilha com todas as honras da guel'l'a. Mathias
d/Albuquerque pôz-se em marcha para soccorrel-o; mas já

era larde. Depois que Segismundo se assenhoreou da ilha,
um negro descobrio-lhe que no mais denso dos matos havia uma
casa com preciosidades occultas , e em consequencia dez mil
crusados em ouro, foram alli achados p 1'Ü inimigo.

AVilla tle Iguarassú , que os· Pernambucanos baviam re
edificado, depois'da derrota que soO'rcl'a, foi segunda vez ata
~ada por inimigo mui superior, e por isso abandonada, A
povoação de Muri~eca foi no dia 13 de Abril saqueada, e'efl
(regue ás chammas ,e a 20 de Maio o eng(!\Dlro Gal'arapes teve
igual sorte; com a diO'erença porém que na retirad'a do inimi
go, reunindo o Capi luo Domingos Dias 20 Soldatlos, e alguns
\105 moradores, retomaralTI ~stos llma i'l'anlle parte do mu hÇl,
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mataram a 25 Hollandezes, feriram um maior numero, e
apresionaram um Sargento, evarios Soldados.

Em vão os Chefes dos !'ernambl1canos se dirigiam ao Go
verno Hespanhol, expondo-lhe o estado em que estavam, e
pedindo promptos soccorros. A Corte de Madrid acreditava,
ou~(jngia acreditar> que os Hollandezes não podiam CQuser·
varem-se em nma conquista tão abstinadamente disputada,
Eis a causa por que, apezar das energicas representações de
Mathias d'Albuquerque , e do pt'olesto solemnemente feito pe
la Nação Portugueza , Pernambu~o, não obteve da Metl'opolí
senão innteis, e diminutissimos.auxilios. Os Pernambuca·
nos perdiam quasi todos os dias gente, sem q,ue essas perdas
fossem reparádas, e os flollandezes recebiam continuaàamente
}'eforços de munições, e de homens, de maneira <[ue no meia·
do de 1633 , estava o nosso Exercito reduzido a mil, eduo
zentos Soldados de tropas. regulares. .

Não. ignoravam os Commissarios HoIIandezs o esladodo
nosso Exercito: infelizmente entre os nossos existiam Portu·
guezes avaros, que, tendo transportado-se para Pernambuco
a fim sÓJIlente deenriquicerem-se, nuo escrupulisavam corres
ponderem-se com o inimigo, e até entregarem-lhe o paiza
troco de algumas vantagens mercantis. Julgaram pois os
Commissarios Hollandezes o momento favoravel, e resolve-

. ram sitiar ocampo de!lathias, fortificando-se em pontosapar·
tados sim, mas que lhe cortassem a communicação; meio es
te em verdade detençoso, porem mais segum do que a em
preza de um novo.assalto, Mathias, instruido a tempo peloses·
piões que tinba no Recife, do projecto do.s Commissarios Ba·
tavos, concentrando as fprças.de que podia dispôr, manda
sahir do Campo todas as bocas inuteis, põe fogo aos cana·
viaes, que lhe' impediam deséobrir O' inimigO' atl"l@nge,e
·prepara-se para uma vigorosa resistencia.

·En tretanto o General Segismundo di ri ge~se' contra oCam
po I-ernambucano com um Corpo de quatro mil homens, ea sua
frente, marcha pelos Afogados, e chega ao amanhecer do dia
4 de Agosto de 1633 á margem do Capibaribe, que servia de
baliza aos dous partidos. As sentinellas avançadas chamam
immediatamente ás armas, e .trava-se um tiroteiro. Alhu-
.~ . ....



D A 1> n O V I N C I A J) .E l' E 1\ N A M Jl U e o' 249
\

qúerql10, que o ouvio, o1'Clenpu aos Capitães Mal'wel Freire
de Andrade, Luiz Barbalho , e Franci~co de Almeida Mascare
nhas, ( este natu ral da ilha de S. Miguel) que disputassem a
passagem. Estes tres oJllciaes reuni ram sem demora oito
centos soldados, mas não se contentando com a defensiva,
atravessam o rio (onde hoje se chama S'. Anna.) chegam á
outra margen:t, e cahem sobre a' vang uarda Hollandeza, que
desordenada pOl' um U'ío subito ataque, he completamen
tederr'otada. Então he tal entre os Hollandezes a confusão,
edesordem, que não sendo passiveI aos seus officiaes reu
nil-os, buscam ao accaso um abrigo em algumas casas iso
ladas, e desertas, onde precipitadame~te se intrincheiram.
Os Peroambucanos inlimam qo inimigo',que se renda, amea
çando-o com tocar fogo as casas: neste aperto, Segismun
do, fingindo querer render-se-, desenrola da janella uma
bandeira branca, e enceta uma conferencia, que elte sabe
prolongar, em quanto dá. tempo para que chegue o resto de
sua tropa, cuja marcha havia mandado accelerar. Em quanto
pois estavam nas conferencias, que Segismundo ardilosamen
te prolongara, chega o grosso do Exercito Holtandez, e en
tão os Pernambucano s , atacados por um inimigo mui supe
rior em numero, são forçados, não só a deixarem o posto
ganho, corno tambem , repassando o rio, a recolherem-se á.s
uas linhas. .

Não lendo os Hollandezes mais obstaculos a superar,
acampam-se em tres pontos na margem direita do Capibari
be, e ahi levantam fortes trincheiras, para protegerem as suas
operaçaões. Então Albuquerque chama a guarnição do FElrtc
de Nazarelh, composta ue Napolitanos às orderrs do Conde
de llagnuolo, e unindo dons corpos de Infantaria às trElpas
d'este Genel'al, incu mbj,o-lhe a defezà dos postos avança
dos, e de prevenil' o assalto. Apertado de tão perto, empre
gou-se Albuquerque em enterceptar os comboios d'arlilha
ria, emunições, seguindo o antigo systema das emboscadas.
Ainda que estas novas fortificações Hollandezas, pouco mais
de meia legoa estivessem distantes do seu Forte Guilherme,
era impossivel ao General Balava conduzir para cllas artilha
ria por terra, em um terreno coberto de matos, e tão c~mhccj,...
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tIo pelos nossos, qllanLo desconhecido pelos d'elles, delermi
nou pOl'tanto leval-a pelo rio Capibaribe.

Foi Mathias d'Albuquel'que avisadO' de que por esle
rio, apezar de estaI' mui cheio, subiam com todo o silen
cio possivel ci nco lanchas, e um lanchão armado, conduzin
do artilharia, munições, armas, e mantimentos para as no
vas trincheiras inimigas. Em c-onsequencia este General
chalna o Governadol',dos Tndios D. Antonio Felippe Camarfío,
c ordena-lhe, que com o Corpo de seu GQ.rnmando, se
embosque em um sitio chamado Guaruez (Ponte do Uchoa) que
domina o rio, e aos Capitães Lutz Barbalho, Manoel Rebelln
da Franca, Miguel de Abl'ea., e' outros, que se fOTlnassem com
oitocentos homens em Parná-Merim, para o que podesse suc
ceder. Estavam assim dispostas as nossas l'ol'ças, quando!s
duas horas da noite de 18 de Agost o de 1633 descobriram as
sentinellas do Camarão as lanchas inimigas, que apezaI' da
rapida correnteza do rio, vinhan-r sllbindo avara. Prepara
ram-se as emboscadas, e' quando as lanc11us esta\lam sob seu
alcance, fizeram sobr' ellas'vivissimo. fogo., o qual convidando
o Corpo form.ado em PaTnu-Merim, dá lugar a uma acção
sanguinolenta. De ambos os lados' chegam sO'cconos, mui·
tipliéam-se as cargas, e depois de quaLi:o horas de um bem
sangrado combate, no qual os IfoUandezes perdevam mais de
cem homens mortos, além d~ muitos feridos, cahio empo
der dos Pernambucanos seis peças de bronze, oito pedreiros,
muita quantidade de polvora, e abnndancia de· refrescos,
queimando o inimigo quasi todas as lanchas, antes de desam
paraI-as. Esta acção' teve mais outra vantagem para os nossos:
o inimigo que guarnecia as novas trincheiras, abandonou-as,
dei xando aI'voradas n'ellas as suas' bandeiras, pata encobrir a
fuga. Então perdendo Segismundo as espel'anças de conti·
nuar o cerco que projectára, abandona sem gloria estaemprc
za, cujo hom successo submetteria sem duvida toda a Capita
nia á sua jurisdicção.

Não desenganados ainda os commi sarios' Rollandczes
decidiram levar suas armas a pontos mais· aparlauos, porem
menos fortes. Alagoas, que então já. conta'Va algumas Povoa·
-ões, ainda q.ue sessenta legoas ao S].ll do thcatro da guepar.
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urro era ésquecida por Calabar. Este infatigavel mameluco,
ahi conduzio os Hollandezes, e depois de ter pilhado a princi
pal Aldeia, que continha cento e vinte babi tações, e que
por fraca mui PQUCO resistia, pôz-lh'e fogo. Asegunda, que
he hoje a capital da Provincia, oppôz-lhe mais alguma resis
tencia, porém a final tambem succumbio ; e d'esta sorte des
truiam cruelmente os Hollandezes aquelle mesmo paiz que os
lentavam querer possuir, e proteger!

Assim, ora soffrendo revezes, ora obtendo pequenas van
lagens, os Pernambucanos, quasi sem esper~nças de soc
corro se sustentavam ainda, contra um inimigo poderoso, e
activo, cujos revezes eram logo reparados pelo constante cui
dado do seu Governo, quando emlim a Corte de Madrid sup
pôzfazer um gr~nde esforço a favor do Brazil, ordenando
ao Fidalgo Francisco de Vasconcellos da Cunha, que sefizes
sea vela 4e Lisboa com. dous navios, e cinco Caravellas, trans
portando seiscentos homens de desembarque, e algumas mu
nições de gu~rra; f.'aco auxilio em verdade,' mas que a penu
ria dos nossos tornava importante! Cheg;mdo a vista da Pa
rahyba em 22 de Outubro de 1633 Vasconcellos foi atacado por
uma Esquadra Hollandeza, que ahi cruzava. Algumas das ca
ravellas encalham em terra, e as outras entram no rio Put~n

gl'i mail ahi mesmo são tomadas. Não tentam os Hollande
zes abordar os navios, temendo as tropas de desembarque; po
rem bateio-os, e fazem-lbe um fogo tão bem dirigido, que
um d'elles se despedaça na costa, e outro, onde vinha o pro
prio Vasconcellos, apezar de s'ustentar o combate até o resto
do dia, pela noite he obrigado a desembarcar uma parte das
tropas na Babia Formosa. Entretanto os Hollandezcs entram
ao amanhecer n'esse porto, e logo dando uma banda, mettem
apique o navio, já. damnificado pelo combate do dia preceden
le. Então Vasconcellos conduz para a Parahyba as reliquias
das tropas, e das munições que salvá.ra, dando aviso a AI-·
buquerque da sua chegada. Este General faz partir sem de
mora quatro bar.tas á vda, e a remos para conduzirem tudo
que se salvá.ra; porém apenas estas barcas haviam sahido do
porto, foram accomettil1as por muitos navios de guerra Hol
Iandczcs, e t~o vivamente perseguidas que não podendo re-
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ganhar o porto donde sahiram, encal hal'am na cosla, cOs

nossos Solda.dos tocando-lhe fogo as abandonaram ardendo.
D'este modopel'demos, não só os navios que Vasconccllos

trouxera da Europa, mas tambem as barcas que tiVlham ido
em seu soccorro; e os Pe'rnambucanos passaram pelo dessa
·bor de verem dissiparem-se as esperanças que tinham firma
do n'este armamento. Foi esta a mais sensivcl das perdas,
que no decurso d'esta guerra experimentaram; de sei ccn
tos homens que tinham partido de '.Lisboa n'esta mal fadada
Expedição, apenas chegaram ao Arraial cento e oitenla nos
fins de Novembro, e uma grande parte doentes.

Favorecidos pela fortuna, qs I1011al1dc.zos es.meraram-1e
em aJ!lroveítarem-se de seus favores, e com effeilo pouco
tempo tardou, que se não vissem senhores dos melhorcses
tabelicimentos do Norte do Bl'azil. A Fortaleza do Rio
Grande do Norte, chave de tO'da a Capi tania d'esle nome,
tinha a necessaria capacidade para uma longa defeza, lan
10 pela sua situação, como pela perfeita construcç.fío. Tre
ze peças d'artilharia, e oitenta e cinco Soldados, common·
dados pelo Capitão Pedro Mendes de Gouveia, parecia sulll
ciente força para repeUir os ataques, e sustenlar os sitiados.
Era tal a importancia que os HollanJ.ezes davam a Forlaleza
do Rio Grande, que não empl'egaram para a tomar menos
'ue desaseis navios, c dous mil homens. Esta AI'mada sa
bia do necife, sob o commando do Commissario Mathia
-Centio cm Dezembro, levando a seu bordo o transfuga Cit·
labar. Por mais tegular que fosse a Fortaleza, linha o
grande defeito de SCl' dominaila por hum monte de al'ca,
o qual jamais podia tel' sido removido, por qnanto ainda
que algumas vezes se tivesse conseguido nivellal-o com ii

.planicie, o vento em breve espaço ou tra vez accumulava
n'aqueUe lugar grande porção de arê'a.

Calabar que sabia justamente di&to, c·oncl.uzio os 1101
landezes para esta montanha arenosa, oód'e elles, apezar
do vivissimo fogo da Fortaleia , constr\ri'ram baterills , e coi
locaram artilharia. No seguinte dia, continuando o l'ogofoi
Couveia ferido gravemente, c assim naO podendo vigiaI' n:\
derem do Fort , a sua tropa desde este momento pel'deu



JllE M 0-1l I A S H I S 'I' O Il 1 C A s 253

(ouo o ardor. Apercebendo-se d'isso o Commissario Gen
tio, intimou á guarnição que se rendesse, olfere ceodo-Ihe
comludo condições toleraveis. Gouveia não obstante suas
feridas, recusou bewicamente entregar-se; mas infelizmen
te achava-se preso n'esta praça um Portuguez de nome
,imfío Pitta Ortigueira, condemnando em Portugal a pl'i
suo perpetua, por enormes crimes que alli commettêra,
cera Sargento da Fortaleza, e immediato a Gouveia hum Fu
lano Pinheiro, Portuguez tambem, desertor do Presidio
da Bahia, que por patronato tinha sido admittido na guar
nição. Aquelle infame Pitta Ortigueira, aproveitando a
ocrasifío do assalto, olferece u-se para a commum defensa,
cpara isto obteve uma tal qual liberdade; e tanto soube
insinuar-se, que captou a confiança do Commandante. Aquel
le malvado porém, impondo que desejava occasiões de
distinguir-se, para merecer as graças do Rei, nutria em
seu fcmcntido peito o designio de infames crimes I Apro
veitando-se da liberdade, que lhe franquearam, elle faz
uso d'ella para entreter C0111 o inimigo inteligencias secre
tas; c chamando para (:) seu partido o sargento desertor da
nahia, resolvem ambos entregar a Fortaleza, conferen
cianuo com Calabar sobre o meio, e o modo.

Era alta noite, e entregue ao somno repousava o Go
vernador da Fortaleza na fidelidade dos que lhe cercavam o
leito, quando Pitta Orti gueira, roubando-lhe· as chaves ua
Fortaleza se dirigia para entregaI-as a Galahar; mas o Sar
gento Pinheiro, que na infamia não queria primeiro, ar
rabala as chaves da mfío de Pitta, e as leva ao mesmo Ga
labar, para entregaI-as ao €ommissario Gentio. Então
uma forte partida Hollandeza, por meio d'esta traição, dá
desubdito sobre a Praça, em quanto outra abrindo as por
las, penetra, degola o honrado Commandante já gravemente
[erido, mata a quantos se lhe oppoem , e apresiona o resto
D'e ta sorte foi entregue a Praça mais forte que tinbamos,
um dia antes d~ chegar Francisco de Vasconcellos, que
com quinhentos homcns,a vinha sccorrer, e que teve o des
go to de avista!-a, já quando cm seus muro tremulava o
Pavi IMo Holla ndcz.
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Os vencedores acharam em uma das pl"isões da Forta
leza um Indio, cbamado Jaguarary, tio de D. Antonio Filip
pe Camarão, o qual Indio, vendo sua mulher, e um filho
prisioneiros dos Hollandezes, quando em 162~ atacaram a
Bahia, passou-se para elles, com designio de resgatar a fami·
lia, ou fu~ir com ella ; mas apezar d'jsto, e dos relevantes
serviços de seu tio, Jaguarary (que pelo Baptismo havia to
mado o Dome de Simão Soares) por se ter passado para os
Hollandezes, gemia a oito annos nas abobodas da Forta
leza do Rio Grande! ED;l vão protestou Jaguarary, que
l1ão tinha obrado d'este modo, senão para reolamar sua
mulher, e filho captivos. O General Portuguez não pres
tou fé á sua justificação, lan çou-o no fundo de uma mas
morra, sem attender que era sobrinbo do grande Camarão,
nosso fiel alliado.

Assim que' os Hollandezes quebraram 03 ferros de lagua
rary, apresenta-se este Indio no meio da Povoação, e
diz á sua Tribu. l< Os sigpaes de' minhas cadeias ainda
« me rocbeam os pulsos, e membros magoados; mas he
( sómelIte o crime que be infame, e não o captiveiro ~ Quao
« to mais nossos compatriotas forem comnosco injustQs,
« tanto maior sera o nosso galardão, permanecendo-lhes
« fieis, e com muito maior razão agora que são desdito
« sos. ! »

Os Indios da Tribu de Jagual'ary , .deixaram-se persua
dir .facilmente pelo exemplo de uma generosidade tão rara,
e sob adirecção d'este generoso Indio, prestaram relevan
tes sfólrviços a Pernambuco I

Sen,hores da Fortaleza, e da Povoação, cuidou o Gc
neral Hollandez em estabelecer-se, e alliar-se com uma
Tribu 'Indigena , nossa constante inimiga. O Almirante Bo
landez Walduino Henrick ,quando em 1624 ancorou em um
dos portos do Rio Gr~nde, para commerciar em Pao Brazil,
havia levado da Bahia da Traição para HOllanda alguns Ta
puyas da Tribu Janduiz, e o Governo Batávo tinha-se es
merado em os educar com cuidado, com o designio de algum
dia empregaI-os no Brazil, como Missionarias Politicos.
Com etfeito logo que a Hollanda chegou a noticia da tomada
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do Rio Grande, dous d'estes Indigenas foram sem demora en
vja~o!' para o seio de sua Tribu , a mais barbara da raça Ta
puya. Estes Selvagens. foram convidad0s pelos Hollande
zes para tomar uma 'cl'llel vingança dos Portuguezes ,que nQ
fim do Seculo 16° os tinham expulsado da costa, e este con
vite, grato ás féras impacientes de exercer terriveis cruel
dades, 'foi com prazer aceito. Reunidos estes dous bandos,
Ião uilferentes em custumes, e educação, quanto homoge
nios em Q13,ldade, taes devastações, e horriveis excessos
commettêram, tal foi a pilhagem, tal a lascivia bl'utalidade
de ambos, que não era possivel distinguil-os: todos eram
Selvagens!

Nenhuma Igreja escapou da pilhagem; o sexo l'ragil,
não podendo jamais subtrahir-se á bl'Utalidade do Soldado Hol
lanuez, só no suicidio encontrava garantia- á sua honestidade.
Os mais ricos Rio-Grandenses reputavam-se venturosos, se a
custa de contribuições exorbitantes, podiam comprar a vida;
mas de todos os excessos- de barbaridade dos vencedores, o
mais aífrontoso em verdade foi a ferocidade, que exerceu so
bre os malt:adados mOl'adores do I\io Grande, a Tribu Janduy
aqual marcl\ando sob o Estandarte Ho11andez, não respira~
va senão vingança. O assassinio, o roubo, o estrupo, em
summa todos os crimes não satisfaziam a ferocidade d'estes
Seh'agens; queriam além d'lsso fartar-se com a carne de
suas victimas ! Muitas mulheres, para escapar a feroz bruta_
lidade do Soldado Hollandez , e dos seus amigos an~ropofa

gos, precipitavam-se do alto das casas, ou afogavam-se nos
rios, e outras sepultavam-se vivas em profundas cavernas!

Todo o territorio' do Rio GI'ande foi theatro d'estas sce
nas horrorosas! Custa a crer, que um povo civilisado, como
oHollandez, se unisse á entes, aos quaes apenas muito a custo
concedia a nome de homens, e ainda mais custa a crer,
que a estes.mesmos, que inculcava querer civilisar, inci
lasse contra os seus inimigos, como tigres sequiosos de san
gue humano; custa a crer sim, mais he uma verdade attes-.
lada por centenas de testemunhas! A imaginação se horro
risa, o coração se opprirne, e de bom grado um denso véo
Cu lançaria n'esses horrores, si como historiador, não con-
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trahira á obrigação de expôr os factos taes q~aes se passa
ram.

Inimigos quasi tão formidaveis para os Pem~mbucanos,

como os Selvagens Janduiz ,se haviam estabelecido nas ma·
tas de Porto Calvo, ao Sul de Olinda. Eram estes os esora
vos de Pernambuco , e Alagoas, que aproveitando-s~ d'esta
guerra infeliz, para cobrarem a sua liberdade, evadiram-se
a todo dominio, tanto de seus legitimas Senhores, como dos
Hollandezes, que invadiram o paiz, hostilisando a qualquer
d'elles logo que podiam.

Em 1630 , quando quarenta escravos, fugindo à seus Se
nhores, se reuniram n'essas matas, que denominaram Palma
res, e que jiJ. ha muitos .annes serviam de coito a negros fugi·
dos, quasi nenhuma attenção mereceu esse Quilombo ; mas
ainda bem não eram passados tres annos; já elle se tinha lar·
nado formidavel, tanto, que muitas vezes foram nossas tropas
obrigadas a destacarem grandes partidas, para repellirem os
negros, nas incursões que faziam nos engenhos, e fazendas
circunvizinhas; tarefa que depois da derrota dos Perllambu
canos coube aos Hollandezes. ,

Estes escravos, pela maior parte Africanos, transferindo
se para o interior, e conseguindo defend'erem-se em forma de
Nação, mantendo a sua independencia, por mais de meio Se
culo, formam na ordem politica uma especie de pbenomeno,
digno da historia, e da attenção da posteridade: he por isso
que eu toéando aqui n'esse facto Wo sám"ente, quanto baile
para dar uma idéa do estado da guerra I10llandeza n'aquella
época, reservo um Capitulo d'estas Memorias para a historia
circunstanciada do Quilombo dos Palmares, quando tratar
do Governador, que glorios!lmente o fez destruir.
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CAPITULO VHI.

01 PUI;J,amhueano~ tenta,m totqar o Recife; mas nlio o consegUftOl. O
qeneral Scgiomundo ataca Naza~etb I e apodera-se da p0'lasçãp do
Pontal. ElaJabar introduz a Frota Hollandeza no porto. Mathias d'A1
buquerque tenta I mas em vão, restaurar a povoaçlio. Calabar
sa\va a Frota Hollandeza de um grande perigo. O General Pernam
bllCan~ pede ainda soecorro á Hesp..-nha. Hollanda manda um grand..
soceorro ao Recife. Parahyba he invadida pelo inimigo I e a final
eonquistada, saqueada, e incendiada. 11m l?ortuguez atruiçoa OS nos
SOS. Os BaJlandEUlls ganham tambem ItlUJlaraoá.

Os Pemambucanos acossaJos pelos nçgros dos Palml,l.r~s~

epçlos Selvagens Janduiz, não estavam já em esta~Q de re
sistir com vantagem as t 'opas Holl~nc1e~as viclol'ioSílS ~ e Cll

,pitanGlIdas por um Chefe tão hahil) e empl'ebendedol' , como
Segis(l1undo. Este General l~vllntou ancoras em 5 de Feve
reiro de 1634, e Cl\l vinte e quatro navios, e grande numero
de transportes embarcou quatl'o mil hom~n ) com o designiq
desorpl'enàel' o Forte de Nazarelll , no Cabo de S. Agostinho,
ede tomar depois a Capitania da Parahyba. A importancia,
ea riqueza d'esta ultirpa Capitania, devia excitar-lhe a am
biçITo, ainda mais p0rqlle os Parah~'banos tinham-se defeu
di90 I e l'eplilllido os Hollandezcs em mais de 'um ataq ue.

Uathias d'Albuquerql!e, suspQitou o projecto de Segi 
mundo, e aproveitou o momen~o em que o Recife estava fal
tode Sold(,l.dos, para aventurar urp subilo assalto, e relo
mar esta praça aos lloUanJezes. Uma tal emnreza den1andll.
I'a t~nta firmeza, como audacia: d'e tas qualidades não care
cia oCapitão Martim Soares MOl'eno , qu~ se encarregou tl'e!l
sacommissão trio gloriosa. EUe pois, lisQngeando-se de du
rante a noite assenhQl'ear-se db Recife, marchou .com Qi~9

centos homens escoh idos para esse fim.
O rio BeberibQ pão tip.lla &en~o um ~ó ponto vadeavel,

ceste mesmo era dorl1it)adD por um navio armado, estacio
ijado pouco 1J1ais ou JTlenos derl'Ol1t~ 9.0 lugar, em Clue hoje
está cplloCildo {) Arsen~l g~ Marjqha. Ch~gando pr;la meill

:l2
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/'leite s61J1'(~ a margem do rio em S. Amaro, Soares fallouá
sua trova u'cstes termos:

. cc Eis-aqui, bravos PernamLucanos, uma occilsifío se-
li gura de tomar ao inimigo a pl'aça mais forte que possue no
li Brazil, ou aquella sem a qual não poderia nada conservar,
{{ nem conquistar. O successo depende de algum mododo
cc cmto transito, que separa as duas margens d'este rioi
{{ mas este obstaculo não nos póde deter. Si esperal'mos
cc para atravessal-o mais a nosso salvo', que vase amare,
{{ perderemos a vantagem das 'trevas, que nos protegem,c
fi: 110S düo a eSj:)erança de sOl'prendel' o inimigo, entregue ao
Cc somno. Lancemo-nos a nado, si as espingardas vos em·
cc b,araçam, deixai-as, e não vos sit'vais senão das espadas;
li a arma branca nos bastara.

cc Recommendo-vos sobretudo, que não hesiteis: não se
cc deve dar quartel ao inimigo; cheguemos em silencio aos
{{ seus postos avançados, degolemos sem piedade tudo quan·
cc to se nos apresentar, c então demos immediatamenteoas·
ti: sf.llto ii. Praça. He d'esta sorte que podereis justiticarac·
{{ colha do General cm Chefe, e encher as espe'ranças do
\\ Exercito, d'entre o qual fosteis escolhidos. Tudo espero
\{ do vosso valor; porém si a tomada do Recife lião coroaro~

« vossos esforços, provai ao menos a posteridade, quenào
{( degenerasteis dos vossos antepassados.» .

Soares da sp.m demora o signal, e o exemplo lançando·
se primeiro no rio, que felizmente vadea, seguido de cem hra·
vos que o imitam. Chegando a outra margem, este punhado
de intrepidos Pel'I1arnbucanos, sem mesmo se aperceber, si
era seguido pelo resto da colurnna, ataca com impetuosidade
as principaes obras do Isthmo, que liga Olinda ao Recife.
penetra-o, e passa quantos inimigos encoutra a fio de espada,
No momento d'este ataque imprevisto, duo as senlincllal

Rollandezas grand.es brados para o in leriar da praça: acon·
fusfío, e a desordem se apossam da gua1'llição, e do povo.
e suppondo cada um ja o Forte em poder dos assaltante', cui'
dam mais em fugir, d"O que em defendel-'o.

Arrancado inopinadamente ao somno, o Commissariú
Hollaudez Centio, qu ficara guardando o Recife com l}uat~1
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centos homens, arroja-se' quasi nú na pr'imcira canoa que
encontra, e refugia-se na' Fortaleza das Cinco Pontas, em
quanto os h&bitantes do Recife, assustados pelo tumulto, pe
lo rumor das armas, e pelos gritos dos combatentes, correm
para se abrigarem nas outras fortificações; mas tambem a
perturbação.reinava entre os nossos: o dia começava a rom
per, o navio que estava de guarda, dirigia o seu fogo contra
ovao do Beberibe, e posto que os tiros fo~sem dirigidos ao
acaso, desconcertaram todavia a pI'incipal coJumna de ata
quej os que já estavam n'agoa regressaram, e os que principia
vam a pàssar o rio nHO ousaram mais; e assim setccentos
homens abandonaram d'este modo ao seu destino , u~

punhado dos sellS companheiros inlrepidos, que lhes tinha
aberto o caminho da honra, e da gloria.

Avalorosa centena de Soldauos, que havia seguido a
Soares, não sendo apoiada, e vendo que o <.lia se adiantava
r~i forçada a retirar-se, trazendo os seus feridos ás costas,
atravez do váo do Beberibe, que tornou a passar debaixo de
um chuveiro ge balas! Si toda a cülumna se tivcsse con
duzido com tanta resolução como a vanguarda, o Rccife se
ria tomado por um feliz acaso.

Em quanto os Pernambucanos el'am mal succedidos no
Recife, o General Segismundo, depois de ter desembarcado
na Parahyba, fazia armar barracas, e dava começo a tJ'ju
cheiras defronte do forte Cabedello, sem comtudo tencionar
proseguir no sitio, e tomada d'essa Praça, porque o seu fim
era attl'ahir para esse ponto a attençUo dos nossos, para mais
aseu salvo dar n'outro. O projecto de Segismundo era ata
car as nossas fortificações do Cabo de S. Agostinho, das quaes
precisava apossar-se, para completar a conquista de lodo
Pernambuco. Era ahi que os Pernambucanos embarcavalll'
osseus productos, e que recebiam da Europa, e das outras
Capitanias do Brazil provisões, e SOCCOl'fOS. Depois de leI'
por alguns dias dissimulado o seu fingi<.lo ataque, Segis
mundo toroa a embarcar-se a pressa, e segui nua o rumo
do Sul, apparece subitamente lias agoa uo Cabo de S. Agos
linho em 4 de Março elo dito anno. Peuro Correia tia Ga
l1Ia, que era o Comm:lI1uanlc do FOI'L' di i\azareth, '11;.10 li-

:.!2~
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lilia d~ €tU:ll'O'i~ãd rnà:is do (file [r' 'l. ,lltOS' e ~i'rJ(~~gnM lJortlen~,

é6'filpl'ehéndi'(].os os n1êl'~d{i)'I'C'S em o ta'étQ' die l1>egal' em al'm~s,

pà:l'eé fa ('ol'ç:à }letna:'wbl:ú:a~ra ~fe,a~pO't!l-s~ úies'e mesmo
Fort~, (00 ti. incl'm de Bágo'uoló ) ttJ!clitó' d~~;~a:iite p9Y;l domi·
irar' ii.1)o'vóaç~o do Pont J.. CoT'reiâ da: Oaó fi 1 S ;';i se altctut
êóá'l a sllpe'ti6hdàtfe uo inrmin'o, destacá liJ. lzenl0S tlomeng
(iàta ll'effr d~rei1der a praia éHl: Taipa, (uma ll!tgo'u ao N.ol'tcd~

F6'rtàll:lza) donde a~ ltO'HaNtlétês podiam mardmt 500roo
F6'ittal, qde esf,ê'/v'a fórâ do alcanéc' €I ani \Nal"ia da bar~~.

Etrtrel.artlo MatllfcíS lI' ,UhaqttEirqlJe, tcnd(j noticia d:() d6signio
dó inimigo, deixa o Ah'aial, c ríiatllda um 50 corl'(ii 1,IiH'a Nat:!
reíh, que consegue chegar ainda a temp'o de se reunir aos
fuiileiros, que ma'l'cNavllm ao longó da p 'aiu, para observar
o inimigo. Com eff<~·ito este dc'p0is de ter tentado dcserrlbat
êltt na Taipa, onde foi batldo, (letefmihou srütar tlà lugar cha·
tnada -:PedrCls-prtJtás- e conseguilldo deitar em ter 'U qua·
ttocentos tio'inens, debliis.o de \'1ivissimo fogo, trayou
se ãtii uthà acçilo renhida; e por muito tempo ifldi~isa, setl·
da fhiaJrnel1te oJ:jd~ilJo a reembarcar l)S fiU S forç 5, que n'es
te cdilflJclo, e no da Taipa deH::H'arn 1110l'tos ná praia noventa
homens, tendo a nossa gente sotnetlte dous nlOl'tOB, ea\
gutls (Midos , e êntre esles °Ten@nte D, Diogo ue dollror,

'Á pritneira DlVisão da Esquálit'a Hallandczá, COl1lpO!\!

de doze .velas, e que se til)1là áJiàt1tádo 110 l'ü:sto da FI'ota,
veClô d~ obs[acl.1lós qlte oiTel'(}cla DdC15<:!llbtrql1ej aventurou'
stl a g1'mhill' a diuntêir' à::; bater'jas; e a~sim dominar a povoa
ção) apeiar de MI' 11 batlã e9treíta, e o passo perigoso. N'05le
trAnsito, um dós l'i.àvibs teVe o lemê al'!'a:ncl:Hlo; e despedaçou·
Sé, ê tlális róraln á piqué; fllàs 05 ou~ros, nlIo (sem grandrris
co, adiantiltaln-se, ancol'àrll.ll'1 defronte do Pontal, e baleraml
povoação éom tãL Vigt1l', quê 08 habitantes, pela maior
p.ai'te pescador s, ()1l1 VC'l de a defenderem, a abandonaram,
df!~bls de lhe tóc!1terrl fogo, e em l11gu;s navios que osLavolJ1
á éàt'gaj rhlls b ittltfJll:lb Sl1ltando itnrtlediatamer1te pódé salvar
grahde jlál'té dás casas, e os uI'tnazens que estavam bem
P~bVidà5"

Meia legtlà á6 Sul havia 110 recife umá entrada (do guap~

que éondutiá âirectam hte ao porto; mas tão e, Lreita, que
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icmpl:e.se S,lJPPUZ, que uma pequena çauoa A.UO podcri~ o~

traI' por ella. Calabar, que estava a bordo das emb(lI'Gll

ç~es, tiilbill rpeJhol' .pc.nsado: nacl.a,escapava aO,bllw t)bscrva
dor d'este,Q1a "'ad(;l~ . EJIe 591J.cJ.~ a 1j)al'ra, e clepoi~ con~.eg\le fli-
7.(11' lllilll'ai' IP0:!' l'llla Os naYios~ (com gr~n de ad,mi raç~Çl dps
morí\Q.0,J10S) ,ueseçnbatca as ,tro.pas 1)0 POQ.,lj\l, e ahi ella~;w

fpJliI;i(),&oljlJ. E,ol"'~ t(}flI0l;Hie .sü~~ ~lar a sitt~laç~o dos dO\J,s
,partidos: a 'pov:oa~fío, c o po,rto ~staYa01 .I,'l,m poder dO? T;Jol- 
liJ,ntleze., a barra, e a Fol',t-a Le,za c::m o .nosso; de rl)~nei I'H fi I}c 9
jnim\~<;l I),ÜO s.e podia COTI).tR.Çln.icur com as suas prjocjpile~s

rprças, que ti.obmnfioudo rórH, S8i1fí.O em ch(lh,IJJu$, ('pequ~n!i?

lanchps) o.n ~o.t m~jo díJ, ,noya parra) q.ue Ca~ab;H' aCllb;'wa .ç1~

doscobri.r, Çl\le sobre per) gosis~iU1P., era mui eslrei(.a, e Cji.r.e-
cia de prof\llluidatle.

Entretanto Math,ias (} 'Albuquerque., e o Co.nd _de BM'n~9
lo, g,uc tinham deixauo o Afl'a,ial, e a fortalez,l ~o RÇHll J . lIS

sob o COqlm' n· odQS Capitaens Luiz B.aJ'balho, c FraflriscoScl'
rallO v,inham:a marcha' orçD.~a~cnl SOCCQITO de i\'rlZarel.h, liW

achando o porto, e a povoaçfio em poder dos Holla nde·ws. f

marcham contra alies a frente de uma columna de oiLocen
tos homens, tomam uma bateria CJue tinham construido, e
che.gam ate aos principae. jntl'inchejramcnto~. Estas fortifi
cações, feitas a pressa, era.m de pouco valor, ejá os Hollau
de.zcs abandonando-as, se r tiravam para os seus uavio.ii,
quando appareceu uma partida dos nossos, que tinha reccbi
do ordem de accommetter os contrarios pela retaguarda. Im
mediatamente ouve-se nas meiras de i\fathil1s uma voz, excla
mando, que a.quella partida era d HolJalJd'e~('s, que lhes ia
cortar fi retirada. Este rumor (que alguns aLtl'ibuiram 11

traição de um Portuguez, que vinha com a nossa gente) de
sorUcna a columna de ataque, e espalha a confusão entr'ella.
Em vão se esforçam os Chefes para desengallur (.s Soldados,
clol'nal-os a ajuntar: um terl'Ol' panico n'clles impera, ea
artilharia dos navios jogando vivamonte acaba ( c os drsper
sal'. D' sta sorte perueu l\lathir19 a melhor oor.asiiio de co
hrar o Pontal, além de vinte mOl tos que ficaram no campo,
c muitos feridos, enll'C os quae. 5e contAr: m os Capilnens
nOllling6s Dias, i\Jii:S0el de ,,!lI' ti, I~. tC\'Ulll de 'l'ay<ml, FerllGo
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da Silva, e Qutros, cujo valor aug~ncntou n'esta occasião
sua fama.

~ão obstante a5 vantagens sobre os Pernambucanos al
cançadas, Malhias el'a ainda Senhor do forte de Nazareth, e
da barra, o que ainda o fazia Wo t'ormidavel a0S Hollandezes,
que não se atl'everam a emprehender mais outra acção. A

sua Esquadra estava distante: .0 canal que uma só Divisão li
nha passado, era tão estreito, que não tinha senão o espaçq
necessario para a passagem de um só navio, cujas vergas to
cavam a terra deum lado, e o recife do outro,e assimninguem
15e persuadia que esta Divizão podesse sahil' pela mesma passa
gem com tão pouca perda como entrara. Toda a costa estava
alem tl'isto coberta de Reductos, que Mathias guarnecia, es
perando que estes navios inimigos Cllhissem em seu poder.
Julgava elle já segura a sua preza; mas todos os outros oOi
cines, que viram como os navios 'Bollandezes tinham entrado
no porto, por um canal ate entã'o nunca fendido, receiaram
qUtl alIes não tornassem a juntar-se com a Esquadl'a, por al
gum meio pouco facil de prever.

, Com elfeito ealabar a golpes de picão e marreta começa a
fazer alargar o canal, que elle primeiro que todos passa pa
ra experimentar; depois faz desarmar os navios, e nITo se
achando ainda assim agoa assaz bastante para as suas qui
lhas, dernioue-Ihes o peso, e então reboca-os um depoiS
de outro a vis.ta dos n.ossos, cuja sorpreza igualava a

. ,raIva.
Tendo pois S·cgismundo salvado os seus navios d'esoo.sor·

te por conselho de Calabar,.deixou dous mil homens para de
fendei' o Pontal, e tornou para o Recife em tiQs de Março
com o resto da ex. pedição. Ainda que Nazareth, como porto
estivesse perdido pa.ra os Pcrnamhucanos, elles todavia jul
garam conveniente manterem-se nos Reductos, e na Fortale
za que occupavam, pOI'que· ainda não tinham perdido as es
peranças de recobrar a povoação, a qual por ordem de Ma
thias foi atacada novamente no ultimo de Març.o, mas sem
fmeto; porque depois de um bem sangrado combate de
muitas horas, no qual o Holluodezes soO't-eram' bastante,
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l'9tiraram-se QS nossos com perda de um Alferes, e seis, 01

dados martas, além de muitos feridos.
Os nossos Ceneraes acamparam-se em Nazal'elh para

aproveitarem o momento ravoravel, e d'ahi enviaram despa
chos para Ilespanha, a fim de darem conta da sua posição cri ....
lica, eao mesmo tempo reiterarem a requisição de um pl'Ornpto
SOCCOITO. Da sua parte o Conselho do Recife resolveu ex.ci
tal' por todos os meios passiveis a Companhia Hollandeza,
para completar a conquista de um Imperio, que cedia cm to
dos os lugares afortuna de suas armas. Os dous Commis
sarios Gentio, e Cleissenghen, querendo secundar os Jll'Ojec
losdollrincipe de Orange, voltuam á Europa, a fim d'elles
mesmos confirmarem de viva voz aos Estados Ceraes JIoIlan
dezes a imporla.ncia da possessão do llrazil.

Chegados a Haya teceram grandes clog.ios ii fertilidadll
dolerrono de PQrnambuco, à salubridade do seu clima, e as
vantagens da sua navegação: com menos complascencia nfío
expozoram elles as privações que os nossos solrriam, a faIla
de esperanças que desanimava as nossas tropas, as quae~ nfiGl
recebendo nem reforços, nem soccoros viam todos os dias
diminuir o seu numero, e cnfl'aqueccrcm-se os seus meios
« As disposições gCl'aes do p.aiz l accresce.ntavam os Com
«missa~'ios) são todas a favo I' da Hollanda: desejam '111

II Pernambuco um Cavemo mais protector do que o da Hespa
II nha. Em ponco tempo os Brazileiros eruo snbjugados
II sem remedio, ou postos cm ruga, si uma podcrosa armada
« vai reforçar, e sccundar as tropas Hollandezns de terra, e
• mar, cujos gloriosos esforços, tem já' submcttido duas PI'O-

• vinciâ , e muitas Cidades, e Villas do Brazi! à obediencia da
« Hollanua. l) •

Uma exposição tão favoravel decidio a Companhia Occi
dental a fazeI' esquipar lima Frota de quarenta c seis embar
cações de guerra, nas quaes fez cmIJarcar uma Divisão de
Ires mil e quinhentos homens, dando o Com mando ao Coro
nel Mtyosk, Polaco de açUo, c que já se tinh:~ destingujdo
no serviço das Provi ncias Unidas. A comparaçfio de lima ta I
mnnda, com O' fracos SOCCOI'ros, quc Ilespanha fez passal'ao
UI'<lzil hescllsivcl; estes SOCCOl'I'O: limitararn-Re n'esla cam-
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panha a lI'es C[Hlye!';rs rnontadas pOI' celll'C-o e oincoenlll ho•
. tn611S (la desembarqne as ol'doo: de 'Pedro Cabta'\! DMte
Thotlo 'os roforço1> -enviaclo'S IJli'fU oonduirr'a 'c0nq1!l-is~a &c J1er
llarnbuco :stavaiN na razão decupla, em pr0porçã0 àossoc
. onos 4u'e deviam protegel'-o. Nunca Hespan'ha se dos
cll'il!l.ara Wo veJ1gohhOS1( nentre ào ~razil, 'possessão Portu-
gl1~za.

'Olivares, que é1201usiva'lTIe'nte c10ffl'inava 'flOS 'Oanselho~

do l\.Eii de Hespanha, já não recebia senf10 cl!5tn étlflldo, ed85'
preso as reclamações das Bl'uzileiros, e de Portugal. 'f,jrpouo
Govel'llo d'este Hei no a D. Diogo de 'Oa'stro, Conde de :nastos,
quc exercia o Jugar tIe Vice-Rei, 'e €(ile ei'a·publica, e páflicu
larmente interessac10 na 'I'estaúraçã'o de ~erna!ÍlJ:j(.1'<lO, (e efoi

, dar a Duqueza D. Ma'rgariaa, ·viuvll. de Vicencio 'Gdn~arga, l/lr
ceiro 'Duque de l\Iantila lHonfl:wratb.Esta [)rillceza 'tinha
por Secretario Miguel de Vasconcellos, (filho do O-dlHllr 'Pc,
drorBarhoza, homem inquietCl, e immoral) cújo ue pollslllO
nto podia âeix.-ar de hccélerâr uma I'eyoluçfíb, que1a displl
's;çfío do espiritos,fe o é1éscdnt~n-ta:me(}to gel'al tdrna:~a inc
vitavel; u!Ua revoluçuo crue dtlVill t r slhlre o Bra,zil deci
siva influencia. 0 lugar llo Secretarit:> de Esbado Portu
gue7., antes de'Vasconcellos, era ef.-ercido fior fi1ilipe\de~les

quita, a mnís t1 qüa~l'o annos, Sem lugar de seu tio (lhristo
vam Soares, atnbos estimàê10s da 'Nobreza Po!'l:rugu~t.n, ~do

'Povo; mas como era necessario empregar qu'etl1 thelhdrcbr
respohdesse 'as intençõe ao valido do 'Roi, foi ~Iésqui!:l

'substituído por va'scanccllo'S, btmbatlb, e-sogro ITe'Diogo Soa
res, que junto ao valido "oecupaY'd em Hespanba o lugal'do
'Secretario do Gonselho P'ortuguez.

Antes do fim da campanha d'este anno, chegaram dtlvoi
ta da 'Europa os Cblilmissal'los da Companhila 'HoJl'ahd~za ao
Recife, tendo sahido de Hollnnôa cotn uma 'Esquadra dequn
renta e seis navios tie gueria. Oprilneiro ai'tigo dn suas
Instrucções c'ontinha ordem e, pr~ssa de 'atacár a ~a)'àhyba,

'cuja Capital, que os 1:1 sp'anhoes dtmotrtinnVatn -.Filjj)«-em
honra ilo seu Rei, 'e'b 'Hollanàe'zes -'Frede)ioa- etn obse
quio ao seu Principe, nrío tinha tleixado 'de COhsel''far o nome
do rio que a refl'escn. Parahyba c\ á já uma Citlacle llorescen·
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te, lehdo mais de setecentos vizinhos, ,sem contar lilS qae se
tinham reti\rado no principio d'a guerra. Alem de llm'Ítas
Igrejas ella possuia o Cl'lllvento cla lHiserirco'l'c1ia, e mais tres,
Ulil de Bonedictinos, O'lltro de- Ca;puxinhos, e o terceirlil de
Carmelitas, e vinte engenhos de assucar. A situaçã<!l da Oi
dnde he que poderia ter sido ;r.nais bem esc@'lhüla, si a lijfíD

l:'ollbcassem !cH1ge do J'l@rto'ires legoas, em um -terreno pan
tanoso, e pOuco salubre. O forte Cabedello, que da margem
Illéritlional domina a entrada do porto, cra de muito maior
importll'l1cia do que a 9idalile; poclia-se consideraI-li) como
chuvcde toda a Provincin.

Sohre a outra margem 'd'o Parahyba, se eleva:ya o forte S.
Antonio, (-1<) cujas muralhas não estavam ainda concluí
das, Novecentos homens guarneciam estas ·forÚficações.
Sobre o esc01l10 de uma ilha arenosa, chamada S. Bento,
entre Cabedell0, e S. Antonio, a um lira ae espingaTda d'estes
dous fortes, eslaYa siluada uma bateria de sete peças, defen
dida por qnnrcnta Soldados. Taes eram os meios ue defClZu
do Capitão 'MÓI' Antonio Je Albuquerque 'Maranhão, Governa
dorda Pal'u'hyba, que desde a primeira apppariçao dos Hol
lantlezes, não perd u tempo, a fim de se preparar para um
vivo ataque. Tinha eH a pouco tempo enviado seu irmão
áBul'opa, para 'fa.zer eonh~ccl' ao Hei, e aos Ministros o esta
dodefraqueza da impOl'tante Capit~lTIia, q-ue lhe fôra cpnfio
da, não tendo, represent<:íva elIe ao Rei, -pa'l'a oppOr as empre
zosdo inimigo, senão lilicianos inferiores em numero, 'iTIdis
ciplinados, e sem expcriencia; p01'&111 estas r presentações
050 produziram eITcito algum na Carte de Madrid; e assim,
talito a Parahyba, como l~erm(rnbuco foram abandonadas à
na sorte.

OGeneral Segismundo deu a vela /lo Recife, e apparece~

avista do forte Cabcdello com trinta e dous nayios, e com dous
mil, e quatrocenlos home s de desembarque, 'Era impos
sil'cltlefender lodo" os pontos accessiveis da praia con
lra uma força tua superior; e por isso os Uollandezes effectua
rafil o desembarque, sem outra pertla mais do que a (le qua-

----- '----
(") Hoje uem vesügios h(\ d'este Forte.
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lro lanchas que se viraram. Na primeim escaramuça osPara·
hybanos repeli idos, retiral'am- e cm desordem para o forle,
ueixando desoito mortos no campo, um grande numerode
feridos, e dez prisioneiros. Foi do numero d'estes prisio
neiros um Portuguez, chamado Bento do nego Bezerra. Este
homem, que nenhum amor tinha ao paiz, onde só vieraad
qui rir riquezas, a fim de desfructal-as na Europa, preferindo
os bensá honra, dedic0u-se aos interesses dos inimigosda UI

Nação, e valendo-se da ascendencia que as suas riquezas-lht
davam sobre a gentalha contriQuio o mais passivei para fazer
entrar toda a Capitania da Parahyba no dominio Hollande~

esperando per este meio vil, conservar intactas todas asSUIl

riquezas.
\ O General Segismundo: tomando conselho com eslelraí·

dor, marchou para o forte Cabedello, e c0meçou o cerco:
mas as suas tropas ficaram expostas ao fogo da bateria ueS,
Bento. Cumpria portanto apossar-se (teste escolho, por·
que nfío só incommodava os aproxes; mas tambem faziaen·
tl'ar com segurança as embarcações, que vinham em soco
corro do forte. N'este designio mandou Segismundo atacar
S. Bento pelo Ct>roflel And['ezon, e este, aproveitando I

espessa nevoa, que escureceu o aI' da manhãa de 9 de Dezem·
bro de Hi34 , passa a bana com uma Divisão de sete nafiOl
pequenos, e seis barcaças; e com tal cautela, e tão coberlo
pela nevoa, que quando os Parahybanos o aperceberam, ii
a Divisfío estava entre 05 fortes! Immediatamente oitocen·
tos Hollanllezes, desembarcados sQbre o escolho, alacaJll
os quarenta Soldados Brazileiros, que guardavam a bateria.
Vinte c seis d'estcs morreram, e o resto nadou para as em
barcações, chegadas muito a tempo pam os soccorrer, p0

rém não para salvar o ponto atacado. Senhor d'este po lo,
voltou a artilhal'ia contra Cabedello, e no primeiro dia ma
lou onze Saldados nossos, e ferio desanove. Um tiro defu·
zil quebrou o queixo' do Capitão João de Matos Cardozo,
commandante do forte; mas esta ferida não o fez largara
seu posto, e o combate, até que o Capitfío Mór Antoniod'A\'
huquerque veio obrigal-o a retirar-se com outros fel'ido ,e!
deixar cm seu lugar o Capit.ão Jel'ollimo Pereira.
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Os sitiados; privados de auxilias, que não esperavam se
não do forte S. Antonio, experimentavam falta de viveres,
edemunições, porque era difficil jntroduzir no Cabedello cou
sa alguma. Por tena a .distancia era de nove legoas , e, o in
ratigavel Calabar, guia fiel dos HolLandezes, tinha-se ahi
postado para lhes indicar as veredas, e impedir a commu
nicação entre os dous fortes, e a.Cidade. Ir por agoa, por
baixo do fogo dos sitiantes, qu~, senhores das duas mar
gens, cruzavam os seus ti ros, era o tlllico, mas aITiscadis-
simo meio de soccorrer a Praça. .

Não foi senão ao favor das trevas, e do fumo da artilha
ria, que quatro lanchas cobertas, de couros molhados, leva
ram alguns soccorl'os á fortaleza, desenvolvendo-se tanta
coragem e patriotismo n'esta empreza, que os mesmos ini
migos o elogiaram. Antonio Peres Calhau, que commanda
va uma d'estas lanchas carregadas de munições, atravessa
va, por entre um chuveiros'de balas, de S. Antonio para o
rorlu sitiado, quando uma bala Ii'artilharia mata a seu lado
um rios seus camaradas, fere outros dous, e lhe leva o bra
\0, que regia o leme. Seu irmão Francisco Peres Calhau,
levant~-se, e quer tomar-lhe o leme, 'porém Antonio Peres
recusa dar-Ih'o dizendo - Pat'a me succuler em o posto, ainda
tenho este i,.nu10 maú chegcldo -, (mostrando-lhe o braço es
querdo )e logo passando o leme para outra mão, proseguio
como dantes; entretanto' outl'a bala, dando-lhe nos peitos,
oraz cahir sem accordo: então seu irmão corajasamente o
imila, lançando immediatamente mão do leme, importan
do-lhe mais a obrigação, do que a vida de seu irmão, e a
migo! Francisco PeTes continuou pois a governar a lancha,
mas sendo ferido ta mbem na mão direita serve-se, como o
primeiro, da esquerda: finalm ent~ as laIí'chas eITectuam a pas
sagem, e introduzem o soccorro na Praça ; e os dous irmãos
foram felizes, porque se curaram de suas feridas; porém
tal foi a ingratidão do Governo Portuguez , 'que toda a recom
pensa qne estes dous intrcpidos marinheiros tiveram, foi
apenas a estima, e admiração de seus Oompatri~tas!

Todavia os HoIlandezes apertavam vivamente o cerco, e
haviam levantado hatel'ias, que batiam o fprte noite e dia:
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jit alguns baluartes minados ~inhafl1 s'a,ltaélo, cli'usamlo gran
ues ruinas, e matando muitos 'iil'omens, Ja as peça-s pela maior
parte estavam desmonta(jas, o~ arti'HleiI10s-ill0'J'tios, ou reri·
dos, n as mumJ-bu's, qua~i dcrr'ilYclélas, qtl'a-ndo o Capitãole
Tonimo 'Pel'cira, ferido de um go Ipe ~OJ'hal" Ifoi suMitui·
do no 'Commando pelo Capi tua Gl'eg'orio GU<edes Souto Maior:
eut[io s6 promptos soccoeros podiam sa~var a FOl'tU'leza. En·
trétanto chega Bagnuolo do Campo 'Real de'PCl'l!lUmbuco com
um reforço de tr,ezentos Hespanhoes, e Napolihanl'>s; porem
nilo só foi muito vagal'oso na sua maroha, com0't:l'rdocmtu·
do, porque cm 'tez de 50CCOI'rer imrnec!ia<tamente o'Cabe·
tlello, com aqu~lla rapidoz, (rUe a sqa pomwia tlemftlldavl,
nmndou chamaI' a :t\.lllonio d'Albuquerque, e deLe.ve-o com
inuLeis confei'eneias!

Os sitiados ainda que indignados pela auscncia, e inac·
ção dos G neraes, recu~al'am rend,erem-se as pl'il'neil'us inli·
maçõos, postoq'ue a PrHça já não esLivesse em estado de de
t'enc1el'-$e, 'mas Segismundo> a quem o ceroo J::1avi'a ouslado
seiscentos homens, offerecenc1o-1he proposiQões t0lel'ave~

conscgui'o que aFortaleza, que lão,ool'ajosamonLesetinhl
'defenl.lido, lhe fosse entregue; c d'esta sOl'té a oh'i'vC da Capile.
'Dia 11a Panlh'yba ficou cm poder dos Holla-oflezes, assim como
o for~e S. Antonio, que teve iguol-sortc. Aiuda rtlstavaaCí·
dade, onde as forças da Capitania, c 05 ·soccorrQS dclla!'
nuolo podC'í'iàm:ter-se concentl'aJlo. Mas este G~nl',lal queli·
nha 'previsto, e aOllunciado a entrega dos fOl'le ,sem se o~

pOr, e Guja e 'perioO'cia militar não servia se nl'ío ue pl1esagí3I
as derroLas, julgou -toda a resistcncia vil, e aconselhouaOi
habitantes da P~'rahy-ba ue levarem seus elTeito maisprr
ciosos, e abandonarem a Cidade. Da eUe-mesmo aS ordeUi,

-sem escutar representação algnma, e, sem osperal' a \'01·

ta do CapiWo i\ Ót' Governador, que se pozera cm mUl'chap;'
Ta sahar'o'fol'le S. AnLonio, -fez pôr fogo aos navios l'icamenll
calTegndos, que estavam funoiados no porLo, c Jllal'CiJOU l1fiI

rctil'adn!
Os Soltl'aLlos de ngnuolo, quasi todos mCI'Cl'n{lriosIl01l~1

nho05, c Italiano." dispostDS, n·rouhar com',igufll-rapacidadcl
amigos, e inimigos espalhara'm-se 'Pela casas, de\'3 larmo.



n A I' fi: O V r l'l <t I A D F. l' R n N A M B U C o 269"

comlt1e~nél'alrn gl'a dles desor<ilens, e &nalmet1te sa~nl!1eaFam li

Cidade, COlutO se Liv~S5~ sido wh"lmada de a'8salt0'! 0s babitan
le~ ils"im desu era'dos a: e-mre'garam as ChamlTIflS, e pHTa não
cal,irem em pode!' ào rni mrg.0, se@u'iram os saqueadores na
lua r~tf~aila ; 8.15 es<tes lhe afTancaram o que ~ÍLll1am pIDdido
S~lv(\f do ine"tul' jfo! Tornou-5e el\~ão geral a indignação,
rontra uma 9iJlda.de5C'R dcsefffrea.da, que em vez de protegeI'
as ptapdcdades, e de defendm' o paiz, tl)Ostravu-se mai's f0r
midave[ rlo que €la inimigos. Nua dande ouvidos, senãQ a.m
soujosLo I'esenti menta, os desgraçados hab-itantes da Para
hybà, fogem (restes rncrceJ.\'arios de :Bagnu010, e voltam a
render obediencia aos Hollandezes, imitando assim um gran
de numero dl)S seus Concitladuos, que fatigados de luctar con
lIRa ftja COl'tuna, tiEJham ficado na Cidade entregando-se a
nova Atlmillistraçfio. Bngnuolo com a sliI"a tropa, ou com os
seus salteado s, que deshonl'aram o nome de Soldado, di
ri"io nsua marcha pal'a Q forte de Nazareth, caTregado com
amah1iç~o dos balritantes ela Paralllyba, onde sámente appa
receu, para pl'ophetisar infol'tunios, e abandonaL-a á I'apu-ci
dade de suas tropas.

Segismundo, fiUO 'charido obstacu los, veto occupar a
Cidade, l'epanm os dllmnos do incendio, e guarneceu os for
tes da bal'ra com uma numerosa guarnição, as..egurando as
sim à vósse de Sua conquista, á vista do ini migo em fuga.
Logo que ó ultimo forte se tendeu, tez Antonio d'Albu
quorqlJe ,8 sua retirada para a Cidade, não suspeitando que
ella tiyesse sido assim abandonada; de maneira que deram
Ihenoticia" d'este abandono, as salvas d'arlilharia com que
oinimigo celebrava a victoria. Vendo os fortes, e a CiJade
perdidos, procuróu este General um posto vantajoso, para
abiS6 intrincheirar, espetando ainda defender e àisputar o
paiz; porem os Soldados desanimados, não patentearam
confiança alguma, e pelo contrario a mãior parte o abando
nou, e até duas companhias de lndios se juntaram ao inimi
go vencedor .

Comtudo Ántonio d'Albuquerque, con ervou-,sc firme,
não perdendo as esperanças de melhorar de I'ortuna, mas Se
gismundo, conformando-se com as instrucções d'os Commis-
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sarios Hollandez.es, e com 11 politica das Provincias Unidas,
fazia orrerecel' secretam~nte por Duarte Gomes da Silveira
( Portuguez potentado, estabelecido na Parahyba, e amigodo
outro traidor Bento do Rego) aos principaes moradores, e
aos Chefes dos, Indios Salvos cond~tctos em nome do Principe
de Orange. Silveira, que figurava entre os Parahybanos, e
que tinpa sacrificado parte de sua fOl'tuna, e perdido seu u·
nico filho na defeza do paiz, tornou-se por uma indigna mu·
dança, e para conservar o que ainda possuia, o emissarlo
secreto dos Hollandezes no mesmo campo dos seUS Compa·
triotas, aos quaes promettia, em nome de Segismundo, oli·
vre exercicio da Religião Catholica, o gozo das suas proprie·
dades, e a vantagem de poderem tirar dos armazens do Re·
cife mercadorias da Europa, que receberiam a credito, e
pagariam em productos Bl;azileiros. Antonio d'Albuquer·
que, descobrindo a traição de Silveira, metteu-o em ferros,
e o mandou manietado ao General em Chefe Mathias d'Albu·
querque; mas durante a viagem um destacamento Hollandcl
o lilfOU.

Em vez de tranquillamente aprovei tar-se do favor da soro
te, que o livrou dos ferros, Silveira, não se occupou ma~

senão em vingat·-se de Antonio de Albuquerque; e persuadi·
do que realçava os serviços que prestára aos HoUandezes, eu·
tregaJ;l.do-lhes este Chefe, traçou o seu perfido projecto, ede·
pois de.o ter concertadÇl com Segismundo, a fim de que Albu·
querque lhe não escapasse, veio atrevidamente encontral-o,
e disse-lhe « A Providencia põz em meu poder dous meiospa·
« ra provar a minha innocencia: o primeiro permittindo queo
« Hollandezes me livrassem, quando injustamente V. S. me
« mandava preso, c o segundo quando eu der aos meus Com·
« patriotas um penhor certo da minha fidelidade. Os inimi·
« gos são cm pequeno numero na Parahyba, onde desorieu·
« tados pelo excesso dos alimentos, e do vinho', seriam facil·
« mente presas do valor de V. S. si marchasse imme'uiata'
« mente a sorprendel-os, e atacaI-os. Venha V. S. que
« en darei' o signal do atague, e assim faci IitanJo-lilC uma
« victoria decisiva,· provarei qne tenho, como sempre, um
~( coração Portuguez. )
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llludieto por este discurso artificioso, ALbuquerque pro
metle aSilveira que atacaria' os Hollandezes no momento em
que elle desse o signal que convencionaram. Dispôz-se pois pa
ra amarcha; mas os seus omciaes, descobrindo n'esse mesmo
discurso de SiLveira um laço, o dissuadiram, eo fizeram dei
lar aParahyba, onde reinava a desconfiança, e a traição. An
tonio d'ALbuquerqne então elfectuou a sua retirada para Per
nambuco com as reliquias de suas tropas, e o traidor Silveira
vendo malogrado seu pedido projecto, refugiou-se entre os
1I0llandezes. Estes porem pensando maduramente julgaram
que um homem, que fôra traidor aos seus t:oncidadãos,
e que maquinara um artificio tão subtil, poderia adiantar
mais as suas intrigas, e enganaI-os, e prevenindo-se portan
too prenderam, e conservaram por muitos annos em uma
prisão.

Segismundo seguindo o curso de seus prosperas succes
sos, destacou para o interior da Provincia muitas columnas
de suas tropas ligeims , as quaes se renderam a discrição
as povoações, as Aldeias,. e diversas habitações, quasi desd
las, p,or terem os moradores emigrado para Pernambuco.
Todos os Indios da Capitania s'audaram os seQ.s novos Senho
res, e os do Rio Grande do Norte reconheceram igualmente
te o dominio da Hollanda. Não foi com a mesma facilidade
que Segismundo se apoderou da Capitania de Itamaraca: Ma
lhias d'Albuquerque, conhecendo o designio do General ini
migo, e desconfiando que intentasse por ultimo a tomada da
Fortaleza do Arraial, ordenou ao Capitão Rebelliuho que
com algumas c'ompanh ias, tiradas de Nazarethe, e do Arraial
sahisse a cortar o passo do inimigo? e que quando o não po
desse bater, não d,escançasse de o picar continuamente. Em
ronsequencia marchando, Rebellinho chegou com as Com
panhia~ que levava, e as de alguns moradores que se lhe ag
gregaram, a uma Aldeia chamada S. Miguel de .Mussupe ,
on,le fez alto, e foi avisad0 de que Segismundo com todo seu
Exercito marchava em uireitura ao mesmo lugar. Mui in
ferior em forças par~ olferecer acção, R.ebcllinho, toca fogo
nas casas que haviam '111 S. Miguel, e reti ra-sc para um cam
po no interior das mata', por 'm mui acconlmodado ao gencro
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de guerra que adoptara. Entretanto Segismundo aprOlima
se, e não encontrando quem se lhe opponha, seguepara
Mussurepe, engenho do Religiosos 13enodictinos que achou
desamparado, Ulas muito abastecido de viveres que ofaro
taram. Aqui atacou Rebcllinho com noventa homensaSe
gismundo na passagem da mala de João Leite, fazenuOlal
estrago, que duas vezes ganhou, e perdeu li. passagem, ate
que foi obrigado a retirar-se. Entretanto, infonuandseo
Segismundo do lugar em qu-e estava. o nosso Capitãocer·
cou-o, e bateu-Q vigorosamente, matando-lhe alguns Sol·
dados, e ferindo á muitos, até que ferido tambem o mesmo
nosso Cu pi tão Hebellioho por duas balas, retirou-se com o
s.eus por entre o mato.

Concluida esta acção Segismundo marcha para Maciape,
commelte as maiores barbaridades, J:ouba os moradorcs; 00

mais he que depois de dar-lhes bilbetes de segurança, OQ Sal·
vos conductos! Entretanto Luiz llarbalho, cpm uma columnl
de quinhentos homens, espera o illimigo entl'e Maciapc,oS.
Lourenço, mas Segismundo sendo a..visÇ),do de que tão perloo
esperavam, e tambem de qHe l\fathias d'Albllquerque, apOUl

de se achar enfermo, marchava a disp utar-lhe a conquisu
na povoação de S. Lourenço, deixou laciapc, mui ~ell1 for·
tificado, e guarnecido, e recolheu-se ao Recife, como con·
quistador da Parahyba, e com uma rica preza, atravessando
as campinas de Paratibe.

Estes successos eslrondosos concluü'am a call1panhJdt
1634, e deram esperanças aos Hollandezes de consumaracot
_quista de Pernambuco, cuja pacifica posse lhe garal,1tia 01

meios de se apoderarem de todo o I3razil.
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CAPITULO J\.

01 Geoet'aes, e Commissl1l'w5 Hollandez.es deHl;leram e~ Cpu••lho, Clue
.e continue a guerra com todo o ardor. O General 4rtijo~i 1lC.I"ca a
nOSSB Fortaleza do Arraial, que a final se rende por capitulaç6o.
O. Hollaadezes portam-se infamemente com os vencidos. A I'ort~etl:a

ie lU'auuetb hc investida, e a Gal tanJbem cede. Ataque e tomada
da ViDa de PortlJ Calvo. Cor~jl'sa ,resistencia dos DOSSOS em Seri.
ohaem. Heroísmo da Pernambucana D. Maria de Souza. Os Per
uambucanos emigram para Alagoas. Sebastião de Souto iUude 05 HoJ.
lande:su. Met4ias d'Albuquerque retoma Po,rto Calvo. Cldabar he'
preso, prDcessado I e enforcado. Matbias d'Albuquerque rebra-,,",
p4ra as Alagoas , e Pernambuco 6jlR entregue aos Bollandl'zes,

1654 E 165a.

Os negocias da gl~erra, posloque faVOl'uvei. ús armas
lIo11nnuczas) nem por isso deixar,;l111 de cn.d.a dia nwrec('1'
maiô ii allençfío dos seus Ceneraes, e COn1missarios : lodo.:>,
os dias hav1arn Conselbos de guerra, c,nenhuma deliben\çft@
im~lOl'ta!lte se tomava, sem quc primei/'o fosse disc ulida em
Cooselho, ~~m um d'estes (' poz o G~oel'al SegislIlll1ldo', qlle
era geral a cO!1slernaçfío <1os Brazileiros, desde que II' lJ'Q
pasllollandc.us victoriosas lhes tinham lomado quatro r.api
Ianias; ql,l os mesmos Pel'J1ambucanos haviam cLegado ê;\ um
talcstado de abatimento, qlle os Generacs ,Batavos cn<'arrega
dosdo scguimento <l.'cstã guerra, seriam culpados s não s
apressassem cm aproveitar os f:lVO!'()S da forluoa, para se
apossul'cm por viva força? ou por artificioso dos dous pontos
fortificados, que nos restavam. Segundo II opinião ele Se
i mundo, estas operações nUa deviam ter demora 1 con-

rindo necessariamente precedel-Cls PQr uma· segunda ill

ras;io da Capital (Babia) do llJ'azil; u]tüno golpe que era pre
oiso, para completar a conquista d'cstc vaslo ImpeJ'io.

As razões do General Hollandcz, cujas operações acaba
,'am de scr coroadas de felizes resultados, eaplaram os vo
los do Conselho, onde finalmenle se deHhe4'ou que as ForLa
lCl.asdeNazar'th e tIo Hom Jesus do Anuial se nlnCnSSl'01 a
um mesmo trmpo, por tlQI1S Corpos rIo Es.cr i lo i ndf'pen-

1:3
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dentes um de oul.ro. Segismundo encarregou-se da Divis~o,

flue devia t.omar Nazaret.h, e o Coronel Chl'ist.o'Vam Ál'qui·
chorre t.eve o mando do cerco da Fort.aleza do. Arraial: cada
um (1'estes Corpos Hollandezes não t.inha menos de tl'es mil
homens.

Apenas se pozaram em marcha as columnas Holllando
ZM, o susto, e a costernação tornaram-se geraes.Não heja
uma só Cidade, um só ponto, uma só fortaleza que os BoI·
landezes ameaçam; os unicos baluart.es de Pernambuco, cu·
ja conquista ardentemente ambicionam, sfío os que elles
ameaçam. Os nossos agricultores, vendo que os Hollande
z'es se lJ.pproximavam, recolheram-se com suas mulheres e
filhos, e o que tinham de mais valor, as fortificações do Ar
raial de Nazareth.

Mathias d'Albuquerque, que não participava 110 suslo,
que à muitos aterrava, julgou de seu dever conter os esfor
ços do inimigo, que jà desorava o campo; e destacando
algumas Companhias ligeiras, ordenou-files que incendias
sem as plantações, a fim de nada ter em que se sevar acubi
ça Hollande~a. E como a posição do Arraial jà não era as
saz central, Albuquerque assentou o seu Campo no terrilo
rio da: Villa de Serinhaem; e convocando ahi um Conselho
de todos os principaes oficiaes, e dos Pernambucanos mail
ricos, que nunca o de5ampararam~ submeUeu adelibera~o

d'esse Conselho os negocios da guerra. Quasi todos vola·
ram que se demolissem as fortificações do Arraial, a fim de
se concentrareÍn todas as forças em Nazareth, onde sendo
aberta a communicação maritima , podiam chegar ossoe·
corros sem obstaculo. Trouxe então Albuquerque iI lembran·
ça, com uma especie- de orgulho, que defendéra por longo
tempo, oontm um inimigo bem superior em forças, estas
linhas, e estes intrinchcil'arpentos, no centro dos quaesulDl
nova Olinda se tinha levantado, e onde, durante mais de
tres annos, os Pernambuc'anos tinham encontrado asyl~,

e protecção.
. Firme na idea de defender até a .ultima extremidade ulDl

P.rovincia, que era sam duvida o patt'imonio de suà ramilia,
Albl:lquerque distribuio ~5 poucas fOl:Ças disponíveis q~e
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linha, de maneira que levasse a eO'eilo Jiua (<léa. COl1
Ilou adefela da Fortaleza c d() AlTaial (donomi uados Campo
Real) 80 Tenente General d'Artilharia André Marim, dan
do·lhe quatrocentos e cincoenta homens de tropas regula
res, alem das Milícias das vezinhanças. O Capitão Mór Luiz
Barbalho Bezerra, e o Sargento :Mór do Estado Pedro Corrêa
da Gama, foram encarregados da dereza ode Nazareth com
seiscentos Soldados, Mathias tI'Albuquerque conservou jun~

toa si seu il'mão Duarte, o Conde de Bagnuolo, seiscentos
Soldados escolhidos, e o terço do Indio CamarJo. Achan
do-se assim regulado o Exerci to , reunia as suas tropas, e

em um breve discurso não occulta-Ihes que tocavam a crise
mais decisiva, e terrivel, queo jámais S(' havia oll'crecido ao
5('u valor; porem ao mesmo tempo as exhorta vivamentc a
nãoaCtentarem para a supel'ioridade numerica do iuimigo,
omlucta tão desigual, e na qual só a sua coragem suppriria
a ralta de braços. Além d'isso as encoraja dizendo-lhes,
que nas duras provas em que a Providencia punha o seou
patriotismo, nenhum d'c-lles devia perder de yista, que um
oldado Pel'llambucano, que rmpavido sahia am'ontar a fadi

"a, a fome, a sedc, e todos os outros flageIlos i nseparaveis
da guerra , valia por si se). uez Hollandezes, e podia aspirar
11000 o fastigio da gloria militar, tanto mais pugnando pa
ra razer triuOIphal' a ausa da sua Religião, ela slta Patl'ia, e
doscu Monal'cha.

Comovidos vivamente O" nos os Soldado, pela exilOI'La
ÇÕes do seu Cenel'al, pozel'am-se em marcha para os seus
destino; e nua tardou que jusWlcassem, quando menos se
p·pcl'l\va, a id;a que os lJ Chefe l'or0l8ra da sua eonsLanl'ia,
edo eu zelo.

Art)'oski movia-sc enLretanlo para illvestir o campo Real
ronduzinuo com a sua Divisuo um cansidel'avel trem de ar
tilharia, Depois de ter estabelecido o seu campo e-m Março
de'l635, e traçado as suas linhas, veio occuJlur uma COlinen
ria forLificadoa por Bagnuolo, mas Wo informemente, qu~

houve quem cam razão dis esse, que cLle ne ta fOl'li fJcação
nzera~al'aaconvcnicneia do inimigo o que hastava, para
dereza da nossal'ortaleza o que não sel'via. \ntll't: Marim

23""
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tlcstacou no dia 20 de Março, o CapiWo Gregorio Guedes de
Souto Maior, c0iFll algumas tropas, a fim de expulsar o inimi
g desta colHna, que dom.nava a Fortaleza. Marchou Souto
Maior, e com tal valol' atílcou, que tlepois de seis hom de
um obstinadó combate, Artyoski abandonou à collina, e aba·
teria, cuja artilharia os nossos encravaram; mas no dia se
guinte o General HoUandcz tomou a oll'ensiva com forçassu
periores, e desenvolveu tal c:apacidadc nas auás manobras,
que, não obstanbe todos os esforços dos Pernambucanos, es.
tes, não podendo conservarem-so na posse do monte, aban
donaram-o, e recolheram-sé as suas mÚralhas. Artyoski
,enhor deste ponto dominante, adianta as obras, restabele
ce a sua bateriâ, e dirige todo o fogo contra o cOJ'po da Pra·
ça; mas a nossa guarniçiío fuz varias sortidas, em muitas
elas quaes derrama a confusão nas fileiras dos sitiantes:

Em' um destes ataques no dia 1.. de Abril tIe 1635 (era
Domingo de Ramos) um fuzileiro Pernambucano encontra o
General Artyosld, e leva a arma ri cara para o matar, na oe·
ca!>ii-lo cm que os nossos levavam o inimigo de vencida. O

veneraI grita que n~o o mate, e que se rende, e no mesmo
momento entrega a sua espada ao fuzileiro, o qual toman
do as l'edeas do cavalLo de seu prisioneiro, o conduz em

triumpho para os nossos; porem fiando-se na palavra d!
honra do Hollandez, deixa de lhe pedil' o bastão do Comnlan
elo, que <H'luado com li m ferro, em forma de martello, não
era menos uma arma olfensiva, do que a insignia d9 seu P0s
to. Apenas Artyoski dá alguml passos, vêndo que o seu guar
<la estava descuidado, fere-o na cabeça, derriba-o, e gnnhlo
seu campo a galope; e assim fica devendo a liberdade, tao·
to á sua pcrfidia, como a presellça de espirito de que erado
tatlo.

As obras dos siLiantes tocavam ju o seu termo, e noite,!
dia as suas baterias batiam as nossas tnuralhas. Ao torri'
vel eITeito das bombas, e granadas se reunia um fumo sulfo'
reo, e insup0l'tavel, que, escurecendo o ai', suITocava os SOl,
dados, quê guarneciam os baluartes. Não se podendo pre
servar d'al'mas Lão destruidoras, e damnosas, o Comnf.lnàan
te da Fortale'la fnz escavar a terra, a 11 m de formar uma cspt"
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cic de casas matas, onde guarda em segu rança as suas 11l u
niçOes de guerra, os seus feridos, e os doentes. He abi, que
privados da luz do Sol, e do ar athmosphel'ko, recebiam estes
infelizes algum alUvio. A tena que tiravam das cavas, ser
via pam construir novas obras, logo que as prim.eiras eram
destruidas. Ch.egando por meio da solapa a um tiro de pis
lolada muralha, Artyoski fez levantar com pasmosa celeri
dade urna especie de fortim, guarnecido de morteiros, e pe
ças, donue batia a I'raça tão vivamente, que as nossas forti
ficações foram successi.vamente abaladas pelas bombas, e ba
las. Todavia André Marim resistia ao cer.co com coragem,
supprindo muitas vezes com artificio, e negaças, os meios
de dcfeza de que carecia.

Aparte mais fJ'aca da Praça era a que o inimigo atacava
com mais furia, pOl' isso André faz ahi levantar IlllJla bateria
fingida, e depois ord~n;a um ataqu~ falso contra .(J fortim,
que batia a brecha, a fim de at.tr:ülir as melhoH'A5 tropa.s inã
migas., Este estratagema teve feliz eH'eito : as tropas esco
IbidasdoE:xercito de Artyos'ki marcharam para este ponto,
ede improviso foram derrotadas pela metralha da P.raça ,
sendo o mesmo Artyoski fel'ido gmvemeotc. nimaeda en
~o a nossa guarniçuo tenta muitas sortidas vigol'Qsas, em
uma das quaes o PernamtucanGs chegam até ao interior dos
~uarteis inimigos, onde colhem ricos despojos.

lIavia já dous mezes que a guarniç~o rcpellia o esfor
çosdo sitiautes <com uma constaneia Ítlimitavet, postoquc
sem auxil ios, e flllgeHada po r prj vaçô.es, que cadel vez se tot'
Davam mais illt'lleraveis: já não tinha viveres, c era tllJ ~ua

B1iseria, que para manterem a exi Lencia os nossos Sioldados
comiam cães, gatos, cavallo, 'c., &c. Brito "'rei~'e uo Li
vro8.o D. 633 encal'ece o extremo de penuria a que 0~ 110$

~ chegaram, nan-lIndG-o assim « cabaram-se as munições,
cetenào-se aoabado todas as cOl1sas~ a ooLlsWtcia 5el"'Üi de
• alimeJlto aos sitiados, de cura aos feridos. De <ii"' n{ .
• immundas sevandij3s se f.Q~·am slliiteotandGl~ (j!.e,pois que fi
l car~m sem sustent.o~ faciLitado já 0 asco de comeI-as, re
I pararam W em .achal-.as, POj' ,nao Jl:l ver OIU,te desco,l)r:is
• em mais I'Ocius, cU, , 'a~,(h<;, (,OH ros, OAl hc['\,;.ls. ,CÜêg'U 11-
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" do finalments á LHes miscl'ias, que vendo-a5 os inimigo~

" padecer aos 1\OSSOS; se lastimavam d'ellcs, e clles urio se
t( lastimavam de :si. Com que enLl'e o desejo de s~ defenue
« rem, e a impos'ibilidade de persistirem pelejaram ainda
c( viote e d(.lUs dias. cc

Mathias de Albuquerque fói instruido a tempo desta pc·
nuria; mas então todo o territorio entre o seu Acampamen
to, e o Arraial estava dominado pelos HoUaudezes, c não lhe
restava fOl'ças disponiveis, eom as quaes podesse forçara
passàgem, e vir em soccorro dos seus compatriotas.

Nesta cx.tl'em idade recorreu ii lideI itlaclc de alguns habí·
tant~s, que se oITereceram a abasteceI' a Praça, por muito ar·
riscaua .que fosse a empl'eza, pois os Hollandezes haviam
comminado a pena de morte a totlo e qualquer, que husCJlS
l5e meios de introduzir viveres em Nazareth, ou no Campo
Real; ünham tambem promettidoal'ibet'dade aos escf8\'o,
que descobrissem, ' 0'\.1 malograssem taes designios, e pondo
rigorosameote em pratica os seus Decretos, conuemnaram
ao supplicio um Pernambucano, que não teve outro crime,
senfío o de ter cumprido os seus deveres para com sua Pa
tria. Andró Marim vi ngou-se deste assassinio, mandando rUl~

la,' dousHespanboes, e um Portuguez, co'nvencidos de tra·
tarem secl'etamente com o inimigo.

Ail1ua que os hOlTores da fome flageIlassem a gunrniç;io,
e que a esta não- restasse mais do que morrer a min
goa, ou submetter-se ; com tudo tanto el!a, como o seu
hravo C,ommanda nte, não se alimentando senfío com couro
cozinhado, ou iguarias jguaes, supportaram ainda vinle 8

dous dias o que a penul'ia, e a falta total de tudo (exceplo
d'agoa) quanto he indispcnsavel para viver, tem de ma~

mortificante ~

Reduzidos pela mortes, e enfermidades a menos do tre·
zeotos homens de combate, e não tendo espel'ança alguma
de auxilio, trataram c1a ent.regu; porem não sahiram da
Fortaleza senA'o com todas as honras da gue!ra, e com a pro
messa de lhes ser pcrmitticlo o transportal'em-se livremenl!
para qualquer das possessões Hespullholas a custa dos 110\
Iwdezell. A magrom , e clebi Iidade destes hravos, aiuda
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mais os honravam, do'que os louvores que os mc~mos ini
migos lhe prodigalisavam, depois de tão gloriosa resistencio,
queemf1m cessou no dia 10 de Junho de 1635, quando se
renderam por capitulação.

Os paisanos, e mulheres que se tinham abrigado em a
Fortaleza, e os Melicianos, que haviam participado do com-

. mUni perigo, não foram comprehendidos na Capitulação,
apezar das instanrias do Governador, e dos seus oíllciaes.
Segismundo, que tinha vindo ao campo de ArtY0ski para
presidir a entrega, não quiz que na Capitulação algum arti
goseinsirisse a favor dos habitantes. « Para que (dizia Se
II gismundo) os comprebenderernos em uma Capitulação mi
II litar? Não são elles Vassallos da Hollanda, e não he do in
n teresse da Republica, e do seu dever protegeI-os, e ganhar
( a sua alfeição pela benevolencia? Silo injuriosas suas
I suspeitas. e podem sem temor abandonarem-se à genero
«sidade do vencedor. »

Todos portanto se conveuceram, que os infelizes que
tanto tinham cooperado na defoza com a guarnição Militar,
não seriam inquietados, nem por suas opiniões, e nem por
ua passada conducta; porém fóra de toda a esperança, (ii

cm despreso da moral, e da hon ra, os Hollandezes exerceram
sobre estes bravos e leaes Pernambucllnos os mais j·ndignos
tratamentos. Aquelles que possuiam .propriedades, e que
sobre a totalidade da somma, em que tinham sido taxados
paral'esgatar tanto à seus bens de um sequestro, como li si
mosmos da pena de morte; se não entregavam logo a taxa,
eram postos a tormentos, colorando Segis!Jlundo este infame
procedimento com declarar em um Decreto, que os Pernam
bucanos tinham merecido pena capital, por serem traidores
ao Principe de Orange.

Entre os MiliCianos, e pessoas distinctas, que ficaram na.
Fortaleza, confiados na fementida promessa de Segismundo,
eque para não sofl'rerem a pena qúe impunha o barbara De
creto qUe" os declarava traidores á I1ollanda, compraram a.
liberdade a dinheiro, menciona a bistoria com mais parti
cularidade o Coroneí Pedro d~ Cunha de Andrade, que foi
eondemnado a tratos, e que para o nfio sotfrer deu CinCI)
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mil cruzadosj _ lltonio de Fl'eitas da Silva que, não obstanle
dur o i1inheil'o para seu resgate, J':Ji rnettido em tormontos,
tlos quaeis sahio mui maltratado, c João Fernandes Vitlira,
que para salvar a si, e a dous J'amulos entl'egou a quantia
em que taxaram os seus resgates,

Joúo Fernanues Vieira, cujo flOme depois foi coUocado
na lista dos grandes Capitaens <.lo seu tempo, desallpal'cceu
então do tht'3t!'O da guerra, e entregou-se a vida privada,
sob o dominio do conquistador. D'ahi a dez anoos o mes
mo .Jo~() Fernündes \'ieirll solta o grito de liberdade, hc .c·
clamado General dos lntlependentes, e a frente d'estes, dto
poi~ de nove annos de guerra, sacode o jugo Hollandez.

Por meio deste despotismo politico, adquil'io o General
HlI>Uandez vinte e oito mil Escudos (11:000/000 rêis).•'oi
deste modo quc a 'úção llolllln.deza, pela su~ iflSigne mà ré,
e por terriveis crueldadeo tornou detcstavel a sua memoria
c manchou a sua Historiu; ao mesmo passo que em o seu pro
prio paiz, por brilhantes acções, e pela: pratica de uma mo
ral pura, captava a admiração dos seus conlempOl'aneos.

D'esta sorte succumbio a Fortaleza, e o campo do Arraial,
depois de um sitio de tres mezes. Os vencedores Q1'deot
ram a demolição da Fortalez' que haviam ganhado; talvel
para apagar até o III nor vestigio de uma conquista, que
tanto sangue lhes custara, e q':le ellcs mancharam com lan·
tos actos de per orsidnde.

A dofe:la de Nazareth, cuja duração, e circullslancill
foram as me3mas, não o(reh~cia um objecto mcnos digno de
assombro, c cQmpaixuo! A Divisão Hollnndeza, que debai·
);0 das ordens de Segismundo, devia formar o cerco, linba
marchado ate ~ engenho AIgudoae:s, ( oito lagoas para oSul
do. Recife, c uma e meia a Oeste do forte) onde podia cortáros
soccoorros aos nossos; mas não dominar o pair,o Avaro do
sangue de seus Soldados, o General Hollalldez evitavlI quan
to podia as acções geraes, limitando-se apenas a intereepW
os reforços, e pri var os socc0rros, esperan<dó reduzir a
Fortaleza de L azareth, mais pela pCTilllria, do que pelll força.

Ou f~sse para dividir às forç s do inimigo, ou para se
assegurar de outro posto 1111 cosla, ou ( o que he maiS' ~rtl5a'
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mivel) pura alTedar do pó de c i um General, cuja fideli
dnde era mui duvidosa, C") Mathias d'Albuquerque destacoll
dosou Quartel General de Villa Formosa (ou Serinhaem) ()
llómlc de Bagt1uolo, pal'a vinte e cinco legoas tonais para 6

Sul, com ordem pogitiva de fortificar, e del'enderPorto Calvo.
Era sem duvida interessante conservar a posse de um (Jonto
t~o importante pela sua posição, e porto de mar; mas igual
mente ~{athias privava-se a,sim de uma pal'te das suas tro
pas, em presença de um initnigo que ameaçava l azal'eth, e o
sen mesmo campo; porém como 1I1athias confiava inteira
mente em todos que ficavam com e11e, pI'eferio sem duvida
enfraqueceI' o seu Exercito, a ter Bagnuolo trio junto a si, ja
que as circunstancia!:> o obrigavam a não desfazer-se de outra
sorte d'esta creatma de Olivares, favorito do Rei de Hespa
nha, Além d'isto Mathias estava quasi sem munições;
uma arroba de polval'a, em tudo quanto lhe restava, e para
encobl'il' esta falta, mesmo aos seus Soldados, fez encher
alguhs barriz de area, e collocou-Ihe em torno ·a guarda
ordlllaria; convinha-lhe pois, no caso de precisão, uistl'i
huir estes restos de munições com gente de sua inteira con
ftan~a.

lletirado Bagnuolo para seu destino, formou Alathias dos
mais vigorosos lavmdOTcs sete pal'tíàas, compostas cada uma
de quinze homens, a ex.cepção de uma SÓT que compunham
treze irmãos chamados Baptistaf', dos quaes o mais velho
era o Capitão (H) partida esta que se denominou-Compa
nhia dos Baptistas-: porém este systema de pequena guerra,
n~o podia salvar Nazareth, onde em impossível intToduzÍl'
viveres ii. força. Matl1ias enviou-lhe furtivamente alguns
Jndios, levando cada um o seu sacco de farinha ás costas; mas
em vão tomaram clles uma estrada menos fl'cquentada, os
lIollundezes, que batiam as entradas em todas as direcções,
tomaram estes fieis Judios, e depois barbaramente os enfor
caram,

(l<) CaslrioLO Luzitano Li\'l"o :I,n
(H) Brito Freire Lino .h Jl,O 638,

,
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Ma~hias lançou então ao rio de Algodoaes tres barcas car
regadas de viveres, e entregou-as a direcçfio do Alferes Diogo
Rodrigue:;, OlIicial vindo de Nazaretb pal'a o instruir dape.
nuria em que estava a guarnição. Rodrigues sahio do porto

I

ao pôr do Sol, e chegou incolume ameia, noite depoi~ de ter
passado ,alisadamente dehaixo do alcance do fogo Hollandez.
Este soccorro ine'Xperado, reanimou o valor dos sitiados, e
fel-os perseverar na sua resistencia.

Porto Calvo porém, para onde tinha marchado Bagnuo
lo, quasi que nenhuma resistencia fez. Ainda que esta Vil·
la fosse tão importante pela sua posiçUo, como pelos abuo·
dantes pastos, que cobriam seu territorio, todavia estava mui
mal guarnecida. Barra-Grande, optimo porto, e mui perto
de Porto Calvo, estava em poder dos Hollandezes, e bem for
tificada; e a Villa ap'resentava tão fracas obras, que os seus
habitantes estavam bem persuadidos, que a resistencia era
inutil, e que a sua sorte seria em tudo semelhante aosda
Barra-Grande. Estavam as cousas n'este estado em Porto Cal·
vo, quaudo appareceu Bagnuolo com a sua Divisão de Italia
nos, e se reunia com o Mestre de Campo D. Fernando de Riba
Aguera; que com a sua Companhia de Hespanhoes, comman·
dava a Villa.

Quando Lichthat't, que dirigia as forças navaes lIo11ao·
dezas, soube que Bagnuolo se fortificava em Porto Calvo, de
sembarca immediatamente as suas tropas, e, cioso de se
mostl'ar digno 'emulo de Segismundo, cujos successos inve·
java, resolve tomaI' a Villa a e.scala. Reunio-se a um desta
camento da guarnição da Barra-Grande, e fazendo apartar os
seus navios para o mar alto, dirigia ás suas forças reunidas
a segui nte falta :

I( Bravos companheiros! Vós tendes na vossa frente a
I( Villa de Porto Calvo, e na retaguarda um mar immeoso.
I( Para que consumiremos nós o precioso tempo nas delongas
« de um sitio, quando as nossas armas são por toda a parte
I( victoriosas, e que os nossos inimigos não vêem em redor
« de si, senão fortalezas conquistadas, exercitas dispersos,
« e derrotados, e os campos de batalhfl cobertos de cadavercs?
« ão seria dosconhccer a fraqueza dos nosso adversaria, e
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~ Lrahir a fOl'tn.oa cansarmo-nos assim em trabalhos, que
I( mais competem a escravos, do que a Soldados? Uma hora
~ nos basta pam realisar o que o General Segismundo n1l0
"pôde concluir, senão dr.pois de mll'itos meles. Marchai,
K csegui o vosso General, que unica mente se satisfaz recom-·.
II mendando-vos a exacução fiel d'estas duas palavras--Vence?',
II ou lIwn'/1I'! li

LichLhart avançou para a '\Tilla, e Bagnuolo informado
da sua approximação marcha, impondo que pretendia defen
der o ponto a todo o risco. Trava-se a baLalha, e depois das
primeiras cargas, a arma branca serve ao furor de ambos os
lados, D. Fernando com menos de'uma centena de Hespa
nhoes, e Pel'Oambucanos, rompendo com a espada na mão as
linhas Hollandezas, faz o'ellas terri vel estrago, e põe in
decisa a victoria; mas o traidor Conde de Bagnuolo, com os
seus italianos, tfio covarues como elle, vira a cara ao ini
migo, e foge vel'gonhosamente pehl estrada das Alagoas, dei
xando s, cri ficados os bl'avos, que tinham principiado a ga
nhar a victoria. ,Com a fugida de Bagnuolo, esfriou o ardo1'
do combaLe: D. Fernando pan não ser prisioneiro, ou morto
atirou-se a um alagadiço, pelo qual se retirou com os seus'
bravos da melhor forma que pôde. D'esta sorte ficou Porto
Calvo cm pode!' do inimigo, suspeitando todos que Bagnuolo,
antes do combate, tinha ajustado com Lichtbart entregar-lhe
aVilla.

OGeneral Hollandez em vez de inquietar a Bagnuolo ua
Slla retiraàa ( o que fez augmentar as suspeitas) não se oeCll
pou, senão em tomar posse da VilIa, que os s~us Soldadas
saquearam. Fez-lhe algumas obras, levantou em redor da
antiga Igreja, situada em uma eminencia, uma trincheira for
te, e deixando n'esta praça quinhentos homens de gtiarniç1ío,
assegurou-se assim da conquista de um paiz importante, que
Só lhe custara meia hora de combate.

Toda a attenção dos Hollandezes se tornou então para Na
zareth, unico porto fortificado de Pernambuco, que ainda es·

tava em poder dos nossos. A guarnição perseverava na sua
resistcncia, postoque estivesse de tal sorte apertada pelas li
nhas dos sitiantes, qncel'a mais impossivel, do que no prin-
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cipio do cerco intl'oduzir-Ihe o menor ,socoorro. Malbias de
Albuquerque julgou abaste.cel-a por meio de jangadas peque
,nas, em cada uma das quaes depositou duas medidas de ar·
roz, e entregou assim um gl'ande numero ao acaso, ecom
etreito esta feliz lembrança a gumacousa servia: viole d'eslü
jangadas encalharam junto a Fortaleza; porém soccorros bio
fracos, e tão precarios nilo podiam por muito tempo subIra·
hir a guarnição aos borrares da fome. Os Soldados Napoli
tanos, que faziam parte d'elIa, como não tinham intel'esse
na causa que defendiam, descrtari'lm; porem os Pernambu·
CÇlDOS, e os Indios resistiram apenuria com uma resie:~lação,

e yalor digno de melbQr sorte: muitos d'elles mOrreram de
fome nos seus postos.

Esta firmeza quasi sobre-natul'al, persuadia a Segismun
do que a fortaleza recebia por alguma traça que elIe nunca po
dera descobrir, viveres da Villa de Serinhaem, onde se acam
pára Malbjas d'Albuqu.erque, e antolhando este campo forl~

:ficado, como o unico obstaculo que ainda se oppunha a en
trega da Praça, fez partir o Capitf.io Andel',Son com um des
tacamento consjderavel, ordenando-lhe que expulsasse o
nosso General do posto .q u.e corajosamente guardava, ainda
que com trezentos homens sámente; eram estas as reliquias
do peq ueno, mas aguerl'ido Exerciloque Albuq uerque levan
tára, e fOI'má.ra no Afraial, ou Campo-Real do Bom Jezes.

Anderson, atacou os pontos avançados dos Pernambu
canos; mas estes cedend@ a supel'ioffdade do numero, dei
xaram o campo. Mathias d'Albuqllerque, e seu irmão Du
arte, avançam s.em demora para os sustentar; porém eIJes
se vêem ora embaraçados pelas agoas do rio Se;inhaem, ora
batidos pelas tropas Jilollandezas. Decididos n'este aperto
a vefilcer, on mOATel', fazem frente aD inimigo'com umpunba
do do Soldados, ani mados pelas suas exllortações, e pelos
seus exemplos, e o carregam denodadamente, <:om tal valor,
que mais parecia desesperação! Teve o desejauo effeito este
hocoioo esforço; os Pernambuoanos> pondo os Hollande
zes em v.el'g.onhosa fugida, recobram o posto que tinbaJII
perdido!

Xcsta acção hrilhanle pereceu Eslcvaol Velho, filho cd
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D. Maria de Souza, uma das Senhoras mais nobres, e res
peitaveis d'esta Provincia. la n'esta guerra desastrosa tinha
ella perdido, não somente dous filhos, mas tambem um gen
ro. Quando lhe annunciaram a nova infelicidade; que a pri
vava do seu terceiro filho, .chama os dous que lhe restavam
de idade um de quatorze annos, e outro de .treze, e lhes falia
o'estes I.ermos: - « Vosso irmão Estevam acabava de ser
«morto pelos HoUandezes, cumpre que preenchais os de
i veres que a Reli-gifío, o Rei, e a patl'ia impoem à Nobreza
q POl'tugueia. Desembainhai as vossas espadas, e lançar para
«longe as bainhas, pOl'ém quando vos recordardes do triste
« dia em que tomais as armas; não combatais como deses
II pel'ados, pugnai somente pela honra, e vingança. Sne
«cumbindo, ou vingando a morte de vossos irmãos, refiecti
II que trabalhais para ser dignos d'elJes, e d'aquelle que
«vosdeu o ser. » Depois d'esta falia envia os filhos a Ma
thills d'Albuquerque, rogando-lhe que os receba, como sim
pies Soldadas. Os I1Ibos de uma tal Ml1i, não podiam dege
nerar: 'sob o eommando do Capitão ~fanoel de Souza, pro
varam depois por heroicos feitos de valor, que eram dignos
filhos d'ella.

Todavia a perseverança de Albuquerque, e o alforro d'es
les homens valentes, que participavam da sua fortuna não
podiam salvar NazareLh , e nem impedir a total invasão d'es
laPtovincia, que.ia nfío tinha outra defeza, mais do que es
tcuUimo pon~o fortificado. Entretanto chegaram, mas ja
mui tarde, ao porto de Jaraguil em Alagoas, duas Caravcl
las vindas de Portugal, con duzindo os Capitaens Paulo de
Parada, e SebasWío de Lucena, algumas munições, e a no
ticia de que cm 1:-1sboa ficava-se apromptando um soeCOfI"O
consideravel, qUe brevemente partil'ia. Comtudo Bagnuolo,
qne linha chegado suo e salvá as Alagoas, eommunican<1o es
las noticias a l\Iatbias; o aconselha que abandone o Forte de
Nazareth, por que.ià nfío podia sel' conservado, e que fosse
reunir-se a elIe às Alagoas , paiz ferLH ,cujo porto estando
aberto, oITerecia o sitio o Diais adaptado para estabelecer o
seu Quartel General. Os omciaes de Albuquerque, convo
cados a Conselho, foram nnanimemente de opinião, que na
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sua pl'esente situaçfío, n110 lhes era possiycl t.omar lima me·
dida p.~ais conveniente, tlo que alembmda por l3:Jgnuolo,
Em cOllsequencia resolventlo-se adoptai-a, () FOI'Le, e as
mais fortificações de Nazareth rendcram-se po,r meio de ca·
pitulação, e entregaram-se no dia 1.' de Julho (lc 1635, fican
do em refem em poder dos HolIandezes o Capitfío D, José de
Souto Ponce ,pal'a garantir a sahida das embarcações que,
segundo um al'tigo da capitulaçfío, tleviam transportar as
guarnições v0ncidas para um dos Portos da' Asia,

l\fathias d'Albuquerque fez sciente, pOI' meio de uma Pro
clamação, aos habitantes de Pc)'[}ambuco , da reso·lução que
tomára de evacuar o teITito"io, olfel'ecen(lo-se para guar··
dar, e ,deferider todos os que quizessem emigrar, e seguil-o.
O maior numero, indignado pelo despreso da C@rte de lia
drid, e preferindo Outl'O qualquel' Covemo, n[io hesitou
cm render obedicncia aos vencedores, que eram Wo estran
geiros, corno os lIespanhoes; porém perto de oito mil fami
lias, que .se tinham entregado sem l'~serva" e de uma ma.
neira decidida aos interesses de sua Patria, abandonaram o
paiz natal, no qual gemeriam sob o jugo de ~ma Autorida
de estrangeira, e , ligantlo a sua sOI'te á do CencI'al, poze
rum-se em marcha com os seus l'ehanhos , e eSC1'avos , levan·
do todos os seus effeitos, e o procioso que podm'am salvar
em um grande numero de carroças. ~essenta Indios prece·
diam a este Povo, abrindo-lhe à estrada, seguia-se um Cor
po de Infantaria, depois os emigrados com todo o seu trem,
e sequito, protegidos por algumas Gompanhias de tropas re
gulares ,cobrindo finalmente a retagual'tla O fiel Camarão,

_ com o seu terço de Indios. Esta tristissima emigraçlIo foi
longa, pcnosa , e acompanhada de uma mul.iitlfío de peri·
gos, Perseguidos POI' todas as precisões, estes infelizel
não evitaram o encontl'O do inimigo, senfío abl'indo uma
passagem atravez de espessas brenhas, e de sombrios bos
ques, onde apenas a furto penetravam os raios do Sol.

Durante a sua marcha penosa á muitas mulheres sobre
vem as d()('cs d(i) parto, e outras' mais infelizes ainda, sfio

. privadas de seus ionoce'l1tcs (jJhinhos) e dos autores de seus
dias rrl'aqu.C'lIes , pOl'que a pequena idad Ih.cs nega força.
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para resistir a tantos incommodos, e d'estes, porque o pe
so dos annos os reduz a igual fraqueza: vio-se Mfíi e filhos
darem com as suas proporias mãos sepultura aos seres, ql1c
lhes eram mais charos! Foi somente depois de estar es-'
golado o calix de todas as amarguras, que estas victimas·
de'um heroico patriotismo se approximaram ao lugar de seu
destino. Mas ao mesmo tempo, que se iam chegando, a neces
sidade de se approximarem a Porto Calvo, as fazia receiar que
aguarnição HoIlandeza as não atacasse, para roubar-lhos
oqne haviam podido salvar dos restos de sua fortuna. Um
raio de esperanças porem começou a brilhar para estes
desditosos: Sebastifío de Souto, um dos principaes habi
tanles de Porho Calvo, informado da chegada de seus com
patriotas, projecta render-lhes um serviçQ assombroso e ao
mesmo tempo satisfazer a colera com EJue olhava os Hol
laudezes , aos quaes appal'entemente se submettêra. Souto
escolheu (j momento em que Mathias d'Albuqaerque fez al
to umaiegoa longe de Porto Calvo, para ir offerecer-se' ao
Governador Hollandez, Ahexandre Picartl, a fim de reconhe
cera marcha , e situação dos emigrados, para depois ata
caI-os, e fina:1mente enriquecer-se com os tlespojos d'esta
acção. O Governador HoUandez aceitou com transporfie os
serviços <!lo um homem, que tão zeloso se mostrava pelos
inleresses da Hollanda. Souto, seguro da cl'etlulidade do
Governador Batavo' , monta a cavallo , adianta-se para a col
Hnaonde estavam os emigrados acampados, afl'onta todos
os obstaclllos, expõe-se ao fogo das nossas sentinellas,
ala que emfim consegue entregar-lhes uma carta para Ma
/hias d'Albuquel'que.

N'esta carta informava ao nosso General, que Calabar
havia chegado no dia precedente aPorto Calvo com um re
lorço, com o projecto de atacal-o em sua marcha; mas que
estando alerta, não somente l'epellil'ia Calabar, porém que
lambem restauraria Porto Calvo, e que para o conseguir
não precisava mais do que aproveitar-s.e da occasião, que o
autor da carta lhe procuraria, ainda que se expozesse a to
dos os perigos.

Tenuo Souto as. irn disposto aS cousas conforme as sua



288 ~I E Ul O n TAS 11 J S 'f O R 1 C A se

vi tas, voltou a cncontrar o Governador Holíàntlnz, elhe
disse, que polo reconheci men to quc fizera c, la Vil convenci
110 de que a guarda d~ collina, ondeos 1I0SS0S esl,avaR1acarn
pados tinha sido confiado a um punhado de lndios, o li pou
co mais de vinte Soldados POl'tuguezes, forças incllpa~cs de
impedir que Calaba!' abrisse uma passagem, e de um só gol
pe tomasse o grande comboio, que encerrava toda~ oui-
qllezas conduzidas de Pernambuco. .

OGov@rnador, cego pela ambiçj10 Ue possuil' logo aopri.
meiro ataque U1lil. tão grande espolio, 110 mudido , sahem
Villa, levando com sigo Calabar, um Corpo de tropas I c
Souto , qu~ lhes serve de guia; mas este logo que UYistaos
PcrnamblJ1.canos, deixa o Governa.dor 1l0I1ande.z, e se lIjunla
com aquelle$ de seus comflatriolas, que eslavam a umlado
emboscados. N'eslc mesmo momento os nossos carregam
os Hollandezes com tal violcll.cia, que desconcertando-os,
os fazem ceder o campo donde, deixando éincoei:lla morlo~

fogem cm oompleta debandaua para a VWa. Os 11ossos,
a[)I'oveitanl1o a confusão do inimigo, entram de envollape·
las trincheiras, que guarneciam a Villa, e ahi fazem horrivel
mll.tançl1 , e quarenta e cinco pl'isioneiros. l\lathias chegaa·
1.10 com o restante das tropas occup~-se em completar a vi
ctoria, e l1irige immedjalamente o seu alague sobrea I~

ja , c casas fortificadas. He talo valor çle seus Soldados I

que avançam sem precaução, e sem advertirem que cra noi
te , mas sUo rechaçados com perda. l!:ntretanto fortifica
antes de amanhecer todos os lal10s pelos quaes o iniOligopo
din pedir, ou recebo I' SOCCOfl'OS, e assim o conse"va sitiado,
certo de que faltando-lhe agua, não tardaria em render-se;
porém os nossos Sold'ldos, impacientes por apossarem-se
da presa> tOD1.anl logo ao amanheceI' uma das casas fortifi
cada~, matandt> tudo que lhe resiste, tiveram o desgoslopo-

. rélU da perderem n'esle ultimo atullue o Cap.ituo Diogo Rodri
-gues , que havia pre"tado relevantes serviços no ccrco de
Nazal'elh , e mais outro OfTIcial, alem d'algl1us Soldados.
Os flollanl1cz que oscapam a carnagem .refugiam-se na
Igreja, ollde o seu Governador, e Cnlabal' sr, tinham forli
fiC:Hlo, com os Soldados que haviam 'PodiJo l'enniJ' i mas
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,.) \'alel'oso Lucitlcnu Lil', I.(J pag Hl.

f~tlhjlc(,mdo ser impos ivel a resi. Lcncia, lodos, e~ccpLo Cala
bar ,"cuidam cm r nder-se, e até este mesmo conhece, que
os seus ultimas momento são cL1egados, por que MaLhias
olrerccecondições favoravcis aossitiados, com tanto que se \.
lhe entregue à diseripçuo este ramoso transfuga. Ao prin- '"'~

cipio os Hollandezes negam-se a entregar Calabar , e respon- ~

dcm, que antes maneI', do que nisso consentirem;
mas cile conheec que não o deve acreditar, nem esperar.
Parecendo-lhe inevitavel a sua perda, as ideas de sua primci- ..
raeducaçãrl relomam em seu espir'ito Lodo o imperio: e\le
deêlara pois- aos Ilollandezes, que era um homem perdido.
mas que estava cerlo de que a Misel'icordia Divina não o i~ ~
punir na tena, senão para salval~o na outra vida; fillalmen- ~

Icconjura-os para que, aceitem as condições o(fer'ecidas ~
porMalhias, sem 0& inquietar o seu deslino. Então o Go- .. ~
,ernador Hollandez nllo besita ; e tre:lenlos, e oitenta 801-,~ .
dados, numero superior a0 dos silianles, capitulam> e se ~ ....
ob/ligam a passar para Ho\landa, 001110 prisioneiros de guerra, ~ I

enlregando Calabar, aljuetle mesmo que tantos serviços lhes,
I,j

(lrestara ,aqueJIe a quem o sou Governo conferiria a Paten-
lede Major, ( -l<) aqllelle emfim que por vantagem algl1ma~

deviam entregar ao ~upplicio~ A vil entrega do lransfuga Ca
labar, lan~ou urna nodoa indelcvei na historia do Hollullde
ze ,que conquislaram Pernambuco!

Os Pernambucanos, que havia ~ lanto lempo rum dcs
dilOôos, demonstr'a/'am a sua aleO'ria ; ai'nda mafs porque se
lbe'dcparoll a occasi~o de 11I1ni,' o traidor Calabar, do que
pela rclomaua de Porto Calvo. ealaba/' Linha ahi nascido, •
rommelleu lI'es e lugar crimes aLI'OZ'e , de afiou o adio de
lodos os seus eom patriotas; toda-via e lcs mui longe de se
1lI0 trarem vingalivo , lomando por sua proprias- mãos vin
gan~a, pelo contr'ario ~eixar'am que a Ju liça livremenle .
obra se segundo as Leis. Ue verdade que Calabar ,. como
refel'e o Valeroso Lueideno, foi entregue pel(ls nollaudeze~,

sob a frívola condição de ficar á di posiç,ão de EI~Rei de He 
(lanha, e P(Jl'tu"'al; mas Mathias d ,. Albuquel'que, cnlen-
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dendo que repres~ntavao Monarcha n'esla Provincia, equi
portanto podia dispôr do prisioneiro como lhe aprouvesse,
I!ntregou-o a um Conselho de guena, e este, depois de ou·
vir a esse infeliz, d'esta sorte mettiQo em julgamento, e
ue convcncel-o de seus enormes cri mes, o condemnou amor·
rerenforcado, e depois esquartejado, a fimde que seus quartos,
e a cabeça se expozessem, para exemplo, nas pontas das es
tacadas da Villa. ealabar subio ao patibulo mostrando um
profundo arrapendimento , de que comro ummente não ISo

susceptiveis os grandes malvados. Este .Mameluco, flagll'
lo de sua Patria , recebeu pacienleme~te a morte ~om uma
espeTança tal na Misericorilia Divina, que os Sacerdotes, eu
carregados de o exhortarem nos ultimos momentos, eosque
foram testemunhas do seusupplicio, não duvidaram da sua sal·
vação. Este homem conlrito negou-se a fazer as denunciasqoe
Mathiasu'Albuquerque exgio J1zesse contl'a aquelles comquem
secommur.Jicára, semq~e o seu confessor lh'o permetisse,edis
poz antes de monc!' de alguma cousa que tinha em poder dos
IIollandezes, pagando varias dividas, e mandando entregar
os apontamentos que fizera a sua mãi Angela Alvares.

Calabar foi suppliciado pelas oito horas da noite, e não
~ no dia seguinte, destinádo para sua morte, não se lhepermitit

do faUal', para despedir-se, como pedio, sem duvida pOI' que
temeram que compromettesse gente de ordem muito sult

. rior á d'elle.
•~ Um facto notavel, que no 1.. de Abril de 1634 livrara.

,. mortoa esle audaz Mameluco, induzioacrer que a sua AlmalÍ1
.......~ podia ser salva, senno pela perda voluntaria do seu Corpo.
':l. Depois da sua deserção tinha Calabar recebido da·parte

de Mathias de Albuquerque grandes oifertas, para abandoUJf
~o partido inimigo; mas eUe não só havia despresado os olre
~recimentos, como tambem respondido insolentememte. N'et'
~ ta colisão, convindo á salvação publica punir um' crimiD~
~ tão audaz, e ao mesmo tempo privar () inimigo de uma guia
, '!," tão habil, li{uanto emprebendedora, Mathias d'Albuquerque,

por meio de liberalidades ganhou a vontade de Antonio Fer
L~nundes, primo de Calabar, e o enviou ao campo inimigo, eu-

~~ sinando-lhe que fingisse, que o exemplo do seu parente o mo-'" .. ')

~..
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ma a passar-se par~ elle; li. ·fim de que, captaJa assim a
lUa confiança, o matasse logo que tivesse occasião, e voltas
IC para os nossos. Fcrnandes procurou encontrar Calabar
em uma das suas incursúes, e apparecendo-Ihe ao longe, bl'U

dou, e assenou-Ihe para que o rccebesse entre os seus fieis
amigos. Calabar reconhece seu p~imo, e fáz-lhe signal que
avance, e Fernandes corre para o vaIle, que os separa, com o e
pcrfido intento de o matar; mas n'esta carreira, embaraçan-
do-sc no boldrie, salta-lhe a espada da bainha, e cahinl10
sobr'ella, sente o coração atr.avessado, c espira n'aquelIe
mesmo momento, cm que por meio de traição tfío reia ia as-
sassinar seu primo; aquelle mesmo de quem se fingia amigo,
!Cuja companhia procurava!

Divulgando-se este facto, depois do supplicio, conveio-se ~ i
queCalabal' não tinha sido preservado, senão porque o Enle ~ ~;

upremo o tinha destinado para castigo dos peccados de Pcr-!~' ~
nambueo, e que logo que esleve satisfeila a Ju~liça Eterna, .;,~ '\
nada otinha podido sublrahir ao castigo mel'ecido, D~pois _~
dosupplicio foi o seu corpo, segundo a Sentença, esquarle- -~ ~

pdo, e os quarlos assim ensanguentados foram xposlos sobre ~ §
lSeslacadas de POlia Calvo. E~tc rigor da Senlença teve a meu \~~
mmais outro fim, além lia excmplo; no mesmo tcmpn em ~

qup se processou, e condemnou Calabar, proccssou- e, c .~

eondemnou-se lambem a morte de forca UI11 Portuguez, ( "
preso na mesma occasião, c que no Ilecife s rvia aos Hol-~ ~

~ndezes na qualidade de Almoxarife: ambos eram gran
ik>s r.riminosos, mas o primeiro, tendo comol 'Llido muilo
lII!ior numero de crimes, quasi sempre acompanhaJos de
tocidades, cumpria que soffresse uma pena, ao menos na
Ipparcncia maior.

lias as vantagens momentaneas, que offereeia a retomada
dePorto Calvo, não deslumbraram a Malhias d'Albuqncrque,

mlhe fizeram esquecer asua situação.: com elfeilo eUe nuo
~ia dcmorar:'se pai' muito lempo no lcrrilorio de Pernam
~co, cobCl'to de inimigos. Arrasou as forliflcações de Par-
lo Calvo, enterrou nos bosques a arlilharia li U > ali i tomára,
emarchou para as Alagoas, seguinllo-o o Exercito de
emigral1os. .\qui se deve refel'il' em honra dos Pcrnalllbu-1.

<) "
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canos (:) qne a seu respeito diz MI'. Beanchamp no 2,0 Tomoda
sua Hist. do BI'az. Liv. 25 pag, 372 da Edição ue 1815.
« Deve-se dizer em honra dos Bl'aziLeil'Os, que todos os que
« tinham em Pernambuco grandes possessões, preferiram
« abandonaI-as a viver possuindo-as sob o jugo dos veneMo
• res. Lamentaram-se he verdade, por terem sido sacrillca·
l( dos pela Corte de Madrid; porém sem se irrital'em coolra

.l( a sua mil fortuna, quasi todos a suppl!lrtaram, como homens
I( capazes de a domar. »)

As reliquias das forças de Pernambuco reunidas eOlAll
goas nUo excediam a oitocentos Soldados, e dusentos IndiO!
auxiliares, !lfathias apressou-se em fortificar este estabele
ci mento, que pela sua posição offerecia mais facil defeza, eum
acantonamento seguro, para se esp~rarem os soccorros uaEo·
ropa.

1'res dias depois de tel' Mathias d'Albuquerque abando
nado Porto Calvo, entrou Segismundo com todo seu Elerci~

n'essa VilIa, que achou erma, orrerecendo-lhe em tris!eespe
taculo a cabeça de Calabar enfiada em um poste,. e os ~\laflos

pendurados das trincheiras, a par do corpo do Almoxarir~

Segismundo cego de colera, e talvez desejando de alguIDI
sorte reparar a infamia d'aquelles dos seus '0 que covarde
mente entregaram Calabar, faz recolher em um athaUde"
corpo mutilado d'este seu alliado, e o manda conduzir alo

.puItura sagrada, fazendo-lhe as honras funebre miUllItS
(~) que lhe competiam, segundo o grao a que foi elevado"
seu Exercito. Entretanto para vingar a morte afrontosaie
Calabar, senão para ter pl'etexto de extorquir dinheiro,
Segismundo mandou publicar um Bando, no qual ordentll
que todos os moradores fossem passados a espada , sem el'

cepção de sexo, ou idade, mandando, p,ara exeeulJl
esta barbaridade, muitas partidas a procurar pelos mal
os infelizes Pernambucanos~, que por ventura encontl'li'
sem. Tristissimos ,'consternados, e sem alento filt
raro os moradores, que não em igl'aram, vendo que ame!'
ma confiança que depositaram nas promessas do infiel HoI
lanuez, e que os desviara de seguir os seus compatriotas

(-1<) Valeroso Lucedeno Liv. 1 pago 23.
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os entregava a espada! Vivia porém nos contornos de Por
lo Calvo um Religioso Heremita da Ordem de S. Paulo, FI'.
Hanoel do Salvador, letrado zeloso, () de urna virtude..
austera, sobre quem mais largamente trarorei no Tomo 2.°
d'estas Memorias. A este Religioso procuraram os infelizes.
moradores, e elle apezar de conhecer o odio que os hereges
tinham aos Sacerdotes, principalmente aos Regulares, com
ludo animado de um verdadeiro zelo Christão, dirigia-se
aSegismundo, e com tal liberdade , eefTicacia lhe fal1ou,
quea final conseguio do General inimigo modificar o primei
ro Bando, publicando um outro, pelo qual el'am sómente
condemnados á morte todos os moradores, que dentro de
umprazo que lhes marcou, não viessem com suas familias,
emoveis pará suas casas, e pedissem Carta de residencia.

Doze dias se deteve Segismundo em Porto Calvo, ven
dendo o captiveiro, ou Cartas de residencia, por subido
preço, até que levantando o campo, e espalhando o boato
que ia bater Mathias d'Albuquerque até desalojai-o 'das
Alagoas, seguia caminho do Sul; fez porem allo cm um
ugar chamado Piripueira, situado entre Alagoas , e a po
IIoação de S. Antonio Grande, e ahi construio uma fortil1
caç.~o, guarnecendo-a por seisc-entos homens, sob o mando
do Coronel Christovam Artyoski. Depois construio outra
nas margens do rio Camaragibe, guarnecida por cento e
vinleSoldados, cornmandados por Jacob Estacom' , e, gl:lar
necendo emfim todos os caminhos, por onde os: nossos po
diam communicar-se Gom Pernambuco, r~tiroll-se para o
8ooife, publicando que regressava unicamente para refazer o
Exercito, e voltar sobre l\fathias, persuadido. que tinDa iu
~reeptado toda a communicação do nosso Exei"cito com o
resto do paiz subjugado; porém esta disposição nUo "-eve
outro resultado, senão obrigar aos fieis Iudios do Camal'UO
abrirem uma nova estrada pelo interior uas matas!

Taes foram os acontecimentos da campanha de 1635,
qoeconcluindo a guerra no territorio de Pernambuco , en~

ou aos Hollandezes esta, bella Provincia. As hostilida
estornaram-se então mais importantes; tanto pela escolha
°Chefes, come> PQ!a natl:ll'eza da gu@rra, que depois se

'l.
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seguio. Em verdade as opel'açõe.s ulteriores decidiram não
sómente da sorte (l'~sta Provineia, mas tambem do destino
de quasi todo o J3razil.

.CAPITl,ILO X.

Temores d2 Corte de Madrid sobre o Brazil, e principalmente sobre.
Gallíócs do Mexieo. Batalha n aval no Canal de Babama. . J'n.
ilique de Toledo regeita o Commando de uma Esquadra, c por uso.
deste;rado. Prep"ra.se em Lisboa uma Frota para soecorrer k·
nambuco. D. Luiz da Rochas e Borja cJl.ega com reforço as .&J8p\

e M~thias d'Albuqucrque he rendido, e ch8~ado á Europa.

'05 Portuguezes, vietimas da ingratidão da llespanhl,
e da má administl'ação nas suas possessões da America, nlo
eram mais bem tratados na Emopa. l\fargarida, lluquclJ
fie Mantua , continuava a governar Portugal, ou, raFa 01

actamente dizer, Olivares o regia, como'senhor absolulo,
sob o nome de Folippe4.·, e de l\1argal'Ída. Os impostoscolI
que fiagellava aquelle infeliz Reino, tanto mais excitavam I

indignação dos Portug'uozes, quanto elles· não tinham o
prazer de ver ao menos uma parte applicada, para as ur·
gentes necessidades do Brazil. Entretanto os Hollandezll
faziam do Recife, como Capital de suas conquistas, UII

Praça fo~midavel , e que não podia deixar de atemorisarl
Corte dç Madrid. Aqui ,l,inham eUes levantado taes Anc~
de Marinha, que já não era necessario enviar da lIollarb
Frotas, para aprisionar os f.alliões do Mexico, podlll!O
elJas ser constl'llidas, e esquipadas no Recife. Dentro tIU

ponco tempo quatorze navios de guerra, abastecidosplll
sete mezes, sahiram d'este porto, debaixo das ordens~

Cometio JoIo, aquelle mesmo que, no principio de CaIpjt.
nha, havia sido rechaçado na ilha de J,i'ernando da '
nha; porém que depois, pelas vantagens adquerida -'
seus cruzeÍ1:os , tinha sido ele\'ado de simples Corsariott
Posto de Almirante.

Com c ta Esquadra, esquipada no Recife, Joio ap
senta-se nas nguas' d'aquella ilha, cuja posse era para
Hollandczes de grande importancia, ja pelo seu porto,
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ja porque ella era indispensavel como Praça, para se fazer
aguada, visto que d'este genero muito faltava no Recife,
Esta segunda tentativa de JoIo, foi mais feliz do que a
primeira; todavia' a guarnição da ilha, nuo se rendeu, se
não depeis de dous dias de cerco, durante os quaes a F'orta
leza da baiTa, foi quasi destruida pelas hombas, a 15alas
.'artilharia. Um porto alguma cousa Gommodo, e abul1
dancia de agoa potável; eis as v.antagens da ilha de Fernan
do. Joio deixou álli alguns navios, e com o restante de
sua Esquadra ganhou o alto mar, com esperança de tomar
na sua passagem. a Frota do ]\fexieo, c0mmandada pelo Ge
neral D. Carlos de Ybarra. Com etreito JoIo encontra-a no
Canal de Bahama ; e ataca-a sem hesitar; porém no mo
mento de alcançar a victoria, ella lhe escapa pela insubol'
dinação dos seus Oficiaas, que se julgavam abatidos, POl'

servirem ás ordens de um Almirante, (por antonomazia Pé
de pào) sahido da classe dos Corsarios. Cinco d'estes ofi
ciaes foram expulsos, e dedal'ados infames, severidade es
.la reclama<il.a pela disciplina, e digna de ser louvada por
todos que apreciam a subordinação militar,

aperigo eminente de que acabava de escapar a Frota do
Mexico, fez emfim, com que a Corte de Hespanba sabisse
do seu longo, e criminoso lethaFgo. Ja por culpa sua, e
contra toda a expectação, uma Potencia rival se achava es
tabelecida no centro da Amcrica do Sul, e era para temer
bueas riquezas das Indias Hespanholas excitassem cada veZ"
mais a cubiça d'essa. Potencia.

Filippe 4.°, que não tivera até então senão uma idCa
mui imperfeita do estado dos negocios da Amcrica, soube.
6nalmente que os Hollandczes aqui tinham feito conquistas
importantes; porém Olivares, para pÔr a salvo a ua res
ponsabilidade, não só desfigurou aos olhos do l\fonarcha o
quadro da situação deploravel em que se achava o Brazij,.
mas ainda imputou â. má politica, e incapacidade de l\fathias
d'Álbuquel'que as desgraças que opprimiam a Capitania
de Pernambuco. Dizia Olivares que MaLhias receiava a con
corrcncia das tropas Hespanholas, para a cxpuj'ão dos Hol
landezes, temendo sem duvida que esta iolel'vcnção dil'eC'la,
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~tilllilluisse OS direitos do paioz, que cile defendia, C0fI10

propriedade de sua familia; que cumpria portanto tirar-lhe
o commandQ, e não o confiar jámais.' senão a um General,
que não tivesse ,em l'i sta mais do que a gloria da sua PatriB,
o ti do seB. Rei.

Estes raciocínios preveniam, nã o com menos astucia
UO que perfidia, as justas recriminações do General PortlJ
guez. Filipe 4.° deixou-se persuadir facilmente por um
M·inistro, de quem nfi o podia desembara.çar-se , . pela victo
riosa valia, e ascendencia qu.e tinha sobre seu espirita.

Olivares estava decidido .em limitar os soccorros queelle
parecia acceleral' em favo r do Brazil , e·te'Ve arte de, desfar
çar esta disp0sição, indigitando á confian~Jl do Rei aD,
Fradique do Toledo, General dos pi'csidios Portuguezes,
aquelle ~esmo que restaurou a Ba.hia. OlfeT',eceu-se poisa
D. Fradique o commando de uma nova Expetlição, pone
pensar que alie, mui. cioso da sua reputação militar, ego
:r.ando da mais alta estima entre os seus compatriotas, se
deixasse enganar pelo explendol' de um commando illusorio.
Devia elle por ventura enganar-se sobre os motivos da esco
lha, de que fôra o objecto? Não certamente. CCõ)ll11ecin me·
]hor do que o Rei a natureza d'esta guerra, os recl1l'sosdo
inimigo, 'e a necessidade de o atacar com força~ superigres,
e não C~111 um Exercito em nome: declarou portanto ao Il

lido, que não se poria a tesla do armamento, senão lrans
portando ao Brazil um GOl'pO de doze mil homens, comI!
munições de guerra correspondentes.

Estas pretenções , contrarias ás vistas do Primeiro Mi·
11Ístro,pareceram exageradas a t.odo o Ministefio Hespanhol,
a quem o estado miseraval da l\Ionarçhia nUo era occullo,
Uma prisão rigorosa, seguida de perpetuo d~sterro, foram
por esta justissima recusa, a remuneração dos serviços que
D. Fradique fizera ao Estado! Privado para sempre da graça
do Soberano, e victima da vingança de um Ministro Íl'rilado,
não lhe restou para sua consolação no retiro obsauro, onde
se terminaram seus dias, senão a gloria ligada ao seu l\ome,
c a publica aslima ,.que nun a perdeu!

O COl11rnando foi por esta escusa ofierecido a D. Filippe
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da Silva, Fidalgo P0rtuguez, que acabava de destinguir-se
lia guerra de Flandres; porém escusando-se pelas suas in
fermidades, e ppr ignorar inteiramente as manobras da guer
mnaval, foi o commando depois offerecidri> a D. Antonio
de Avila~r Toledo, Mal'quez de Velada, Grande de Hespanha,
eque acabava de governar as Armas de Orao. Este l\far
quez, penetrando tambem, como D. Fradique, as inten
ções do valido, aceitou o Generalato, certo de que não
passava de 'um titulo vão. Gom effeito o tempo consumio
se em deliberações, e em conferencias, e fingindo occu
par-se de um armamento formidavel, a Corte de :Madrid,
resolveu finalmente não mandar em soccorro de ,Pernambuco,
senão mil e setecentos homens. Este pequeno Exercito
foi confiado a D. Luiz da Rochas e llorja, Mestre de Campo
General, o qual partio de Cadix em duas Esquadras, uma
Castelhana, commandada por D. Lopo de Uoses, e outra
1lortugueza, governada por D. Rodrigo Lobo, contendo
ambas trinta velas, de que era General em Chefe o dito
lIespanhol D. Lopo Bose, encarregado especialmente de
desembarcar na Bahia Pedro da Silveira, (denominado o Duro;)
novo Govr.rnador Geral do Brazil, e de tomar' a bordo, e
transportar para Lisl~oa o seu Antecessor Diogo Luiz d'Oli
veira, Conde de S. Lourenço. Si aqueIles Chefes fossem do
lados de talentos, ou de zelo para obrarem a proposito, e de
concerto, talvez tomassem a ofi'eosiva, e sem muito custo,
se apossassem de nove navios Hollandezes, carregados de
productos do llrazil, que as Esquadras Hespanhola, e Portu
gUeza deixaram de per·seguir.

O mesmo Recife poderia Ler sido reconquistado, si de
pois de nm desembarque. ousado, de subiLo o atacassem;
por quanto as Lropas Hollandezas estavam divididas em pe
quenos eorpos, espalhados por uma extenção de cem legoas
de costa, desde Peripueira até PuLangy. O General Segis
mundo, não tinha comsigo senão duzentos homens, e LUa
fraco se considerava, que quando em 25 de ovembro de
1635 avistou as Esquadras Hespanhola, e Portugueza excla
mon: - Penlen-se o Recife. - Já uma grande parte dos Per
lIijmhucano l1avifl pegado em armas a vi La do Pavilhão Ca-
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tholico, quando os Generaes das Esquadras, Sem se informa
rem do estado da Capital, dirigiram-se para o Cabo de S. A·
gostinho, e ahi receberam, por via de um Indio, que se
aventurou n'uma jangada, as primeiras noticias dos Chefe9
do nosso' Exercito. Os ventos fortissimos, que então imo
braveciam o mar, não permittiram que as tropas desembar
-cassem nas praias do Cabo , e D_ Lopo de Hoses recusou de
as pôr em terra na embocadura do rio Serinhaem, postoque
os seus mesmos officiaes fossem d'este parecêr, e que um
tal desembarque fosse recommendado por l\'fathias d'Albu·
querque, e pelo Conde de Bagnuolo, que para este fim ha·
viam enviadQ a bordo o Capitão Martim Soares Moreno.

Invariavel no seu plano, D. Lopo seguio para as Ala·
goas, e desembarcou na ponta de Jaraguá a D. Luiz da Rochas
oe Borja com as suas munições, e o seu pequeno Exercito,
composto em parte de Castelhanos, e Italianos, comman·
dados por João de Ortiz, e Heitor de la Clace.

Rochas entregou a Duarte d'Albuquerque o Diploma,
pelo qual EI-Rei Filippe o nomeava Governador civil ~e Per
nambuco, porém Mathias d'Albuquerque, victima da re·
mentida politica do valido Olivares, em vez de ser louvado,
foi chamado a Europa, sem que de maneira alguma fossem
compensados os relevantes serviços que prestára. ASUl

Alma porém nobre, e altiva muito custava supportar a obs
curidade a que o reduzia o valido Olivares. Foi com o seno
timento o mais vivo, que Mathias deixou ao seu successor
o cuidado de continuar n'uma guena, cujo peso as SUIS

luzes, e experrencia lhe haviam adquerido o direito de sus
tentar.

Apossado Rochas e Borja do Commando do Exercito ero·
barcou Mathias d'Albuquerque para a Bahia, donde pouco
depois seguio para Hespanha. Ali experimentou a sorte re
servada ordinariamente aos Generaes> cujo zelo não foi co
roado pelos successos; porém não se passaram muitos tem'
pos, que não se visse vingado da ingratidão de um ~riDjslro

imperioso, que havia sido a origem das desgraças de Per
nambuco, pela feliz revolução que libertou Portugal dojugo
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Jlespanhol. EnWo foi reoonhecido o merito de ?lfathias d'AI
buquerque, pelos seus mesmos inimigos, que o viram des
linguir-se na guer~a arriscada, que firmou a independencia
da sua Nação, e depois da qual o legitimo Soberano dos
Ilorluguezes lhe conferio o titulo de Grande do Reino.

FIM DO TOMO 1. 0
e

s

5

Quando consultei o Sr. João Francisco Bastos sobre 'o cal-
I'cuJo de que trato em a Nota da pagina 201 d'este Tomo,

consultei igualmente o Muito Rever'endo Sr. Conego Manoel
Ferreira da Ascenção, mas como a impressão não podia ser de
morada, nfío esperei pela resposta de S. S. Reverendissima
para continuaI-a, contentando-me com o voto do SI'. Bastos. I

Porem como depois de 'impressa a dita pagina 201, recebi a e
scguint~ resposta do Reverend~ssimo Sr. Conego t aproveito
esta ultí"ma pagina do Tomo parra publicaI-a.

« Consultando eua Gavanto, Autor de EpactaS ,aeb.ei que,
II oanno de 1630 foi o segundo depois do Bissexto, o Aureo
(I N,O d'esse anno foi 16, a Epacta 16, e a letra Dominical F., Il,

«Cque principiou em uma Terça feira, e o dia 16 de Feverei-
«1'0 foi um Sabbado. O ~nno de 1631 foi o teroeiro depois
l( do Bissoxto , e principiou em uma Quarta feira, o Aureo
«N,O foi 17, a Epacta 27, a letra Dominical E, e o dia 16
(I de Fevereiro um Domingo. »

Eis o que sobre o objecto teve a bondade de responder
me, em carta datada a 6 de Abril, o III.mo e R. mo Sr. Conego
Manoel Ferreira da Ascenção, que concorda inteiramente
com o 8enl101' Bastos, e que prova ter-se enganado o autor
do \"alcroso Lucideno.

-



Esqueceu-me coI1ocar'nos respectivos lugares as tresse
guinles Notas: a primeira que perten@e a linha 12 da pagina
139 ( -l< ), a segunda alinha 11 da pagina 155 (H), e li terceira
à linha 9 da pago 199 (H-l<), por isso vrto aqui inseridas.

NOTA DA PAGINA 139.

(") Da llibliotheca Lusitana Tom. I pago 512 consta que Jor
ge d'Albuquerque Coelho fôra de Pernambuco IÍ Lisboa no aono
,de 1565 em a nao S. Antonio, e lJue n'esta viagem soífrêra naufra
-gio , que fôra até cantado em verso pelo Vate Perllambucano Ben·
to TeixeiraPinto, mas ignora-se quando regre~sou; sabe-se porclO
que voltára com seu'innão quando d'aqui partio em 1572. TambelO
'Consta que o 1.o Donatario Duarte Coelho tora á Lisboa duas vczes,
mas nem' se salíle quando, e nem ha certeza,do fim principal destas
viagens. Si forem consultados os registros deLisboa, talvez que COlO
certeza se saiba de toda nossa historia, que começando apenas á
tres Seculos, quasi que nada d'ella se sabe!

NOTA DA PAGINA 155.

( -l<-l< ) Não consta dos livros que consultei ,'quando JerooiJOo
d'Albuquerque Maranhão voltou do Rio Grande do Norte, onde
o Governador Mascarcnhas o tinha deixado, como eu disse a pago
152.

NOTA DA PAGINA 199.

(-l<-l<-l') N'esta confuzão, na qual quasi todos só cuidavam em sal·
vaI' as vidas, e a pouca fazenda que podiam' conduzir, Louren-

,. ço Guterres, Meirinho da Correição, em vez de cuidar na salvação do
que era seu, deixou, tudo ao inimigo, para conduzir ás costas de seUS
escravos on~e barris de polvora, que com eífeito salvou. Si nãofO'
ra esta patriotica rosolução de Guterres, Mathias d'Albuquerque
não teria polvora para defender-se nos primeiros mezes do Campo
do AlTaial. VaI. Luc. pago 26.

, .



ERRATAS.

Em a pagina XIII do Prologo na linha 2." em l'ugar ue
de ~1aio de 1842, lea-se-26 de Abril de 1842.

23
.34, e 35 '.

Paginas.
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150
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176

Linhas.
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30
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27
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20
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capitauea
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Mathias d'Albuquel'l
Coelho,

bens

( descendente do 1.0
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1561

Capibaribe, abandon
do

Capítulo XIII
logo
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dar
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inesperadamente

zelo.
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winas., Linhas. En'os. Emendas .
.32, e 33 21 annos , 12 anDaS.

38 Arrancadas Arrancados
3 que nunca

o abando-
nal'am que nunca abandonaram

a Cidade;
10 mais . ma5
6 christinisado, . chr'istianisado,

17 foram leva-
das foi levada.

25 26. pessivel passivei
28 da Capitania da Capitanea

, 34 aim iam
....~ 2'1 ogo , logo

, 19 caza terra casa. terrea-
11 ós, só
27 ás Alagoas .. á ltamaracá
31 subdito . subito
32 a nome. o nome
10 Os Hollande-

zes'ganham tatll
beln Itamaracá Os Hollandezes devas"

tam tambem o tenito-
rio da ,Capitania de Ita-
maraca.

14e 15. do Al'l'aial de
Nazareth do Arraial, e de Naza-

reth.

Alguns outros erros escaparam na correCção, mas como
nada alteram o'sentido, deixo de emendai-os, cei'lo de que
Hlicioso leitor os supprira. Mesmo dos que aqui ~ão cor
tos alguns foram corrigl.'dos no meio do acto de imprimir;

, , .
>1' isso em muitos Volumes, não se hão de. encontrar erros,
todavia vão mencionados nas Erratas.
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