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PREFACIO.

fi} paiz, que apenas conta vinte annos de
c, istencia como nação, não póde ter littcratura
propriamente sua; JX>rque nos primeiros desen
volvimentos da intellig ,Rcia não 'é dado tocar a
perfeição, que se reqller nas obras do espirito
humano. Todas as nações e.~istiram annos e secu
los antes de possuirem uma litteratura propria;
e sé depois da introducção das artes e das
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sciencias, é que cada povo as vãe apropriando
e desenvolvendo segundo o caracLer nacional, c
formando d'c.'iLe modo o peculio de suas dou
trinas e fac Los. Assim foi que as artes precederam
as sciencias, que a chronica precedeu a hisLoria,
porqu0 começou-se pela pratica e acahou-se
pela Lheoria.

E verdade que, como colonia, pertenciamos a
um povo civilisado, que tinha uma liueraLura,
uccrescendo que desde mui Los annos escripLores
Brasileiros se haviam assignalado entre os que
tinham nascido na Metrópole; porém embebidos
nas maximas dos que nos d' tavam a lei, seguia
mos á pisLa as doutrinas, os erros, e-até a vaidade
dos nossos ~ ominadores , sem que as nossas obras
cheirassem ao menos .ás flores da nossa eterna
primavera. Não ha muito que pela imprensa se
negou a naturalidade de um dos nossos melhores
})oetas, só porque em suas poesias fallava do Tejo
e do Douro, de pastores e cajados, da faia e da
aliveira, em vez do Parahyba e do Rio Doce,
00 laço e das bolas, da jahotical)a ou da mallga
beira. Islo, qJ.1~eJILoutl·as-circumslanciaspare
ceria pueril, é a meu ver forte argumenLo para
provar, que aquella pal'te da HUeratura porLu
gueza, obra de escriptorcs Brasileiros, perLenee
lhe exclusivamente, porqlte tem todo o cunho
da sua nacionalidade. ~

Porém nós nâo somos um povo nascido ao
acaso, de origem dlr idosa, c de rcinota antigui
dade; formados, por assim dizer, da mesma
carne, crescemos com os nossos progenitores, e
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vigol'úmos debaixo de suas leis, de· seus usos e
costumes, e de sua educação. Emancipados pela
ordem 11 atlll'al , achamo-nos de par cm par na
mesma linha de civilisação; tanto que ao mesmo
tempo uns e outros adoptamos os mesmos prin
cipios, e seguimos quasi 'u mesma vereda. I O

emtanto sem dependencia immediala, sem con
lacto moral, as idéas começam a desligar-se, c
nós começamos tambem a recebeI' a impressão
d'esle clima, que exclusivamenle nos pertence,
e d'e le solo, que nos nutre e nos a.brig·a-,.- Sem
os estorvos que o zelo indisel'cto CIos Portuguezes
nos punha sempre por diante, para impedir o
rapido vôo da nossa intel1igeneia, devemos cuidar
de -reparar o tempo perdido, dnndo 'principio á
obra da nossa regeneração intel1ectual, e prepa
rando os elementos de uma lilteratura propria
mente brasileira.

'este caso, todo aquelle que lançar uma
pedra no cimento do edifido, Cad fmportante
serviço á sua patria, embora não tenhamos grande
material por ora, porque o tempo, e só o tempo,
póde reuni-lo com proveito. Felizmente para o
Brasil, não sou eu o unico que assim pensa;
antes de mim muitos dos meus compatriotas t~m

j~l concorrido com a sua quota para o deposito
commum; mas torno a repetir: todo aquclle que
lançar mais uma pedra, será digno de galardão.
E como na litteratura propriamente dila tem o
primeiro lagar a historia, nenhum serviço será
mais npreciado do que aqu'elle que começar
por preparar-lhe os elementos, avrdguando e
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ordenando os factos, corrigindo e verificando
as datas, e sobre tudo esmcrilhando an tigos
documentos para salva-los do esquecimento,
ou para cOmpl'OVill' muitos feitos, que pela
<.1iuturnidade passam hoje por meramente fabu
losos, ou que virão a parece-lo no futuro, so
correrem sem provas da sua realidade.

Devo antes declarar, que a obra, que dou á
luz, não é lembrap.ça minha; prestando-me ao
l'lncargo de formar - Um COMI'E 010 DA HISTOnIA.
DO BRASlf. - para uso da mocidade Brasileira, eu
não pretendo outro premio senão o do benevolo
ilcolhimento do meu trabalho, se elIe {pr digno
!l'essa honra. Resta-me agora diZet'-Os meios que----.cmpreguei nfi redacção d'este Compendio, que
muito pO~lCo tem de propria lavra. Servi-me em
grande parte do trabalho alheio, porque nem
me era possivel compulsar archivos, e muito
menos repassar centenares de livros para recolher
lJm ou outro facto, uma ou outra relação, quando
antes de mim tinham alguns l)raticado este
exame: portanto a minha obra não é uma com
posição inteiramente original, mas uma compi~

lação de rarios ilUctores, que julguei mais11abi
litados, pondo todo o meu esmero em reunit' de
todos elIes o maior numero de factos, que me
foi possivel, organisando-os depois em serie ·p6r
meio de uma muito exacta deducção C1 ronologie~.

Eis-ahi pois as obras de que me servi: a muito
famigerada Corograpl ia Brasilica do padre Ayres
de Casal; Ilistoria'du Brasil de Roberto Southey,
rcçopilação por Beauchaml); ReSl1l110 da flisfori{?
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do Bl'asil por Bellegardc, recopilação do - BrdsiL
por Fernando Denis. Historia do Brasil.. &c. , por
Armilage. No primeiro capitulo, ou primeira
épocha, segui a introducção do padre Ayres com
as variantes e correcções dos dois escriptos publi
cados ulLimamente pelo Sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen, debaixo dos titulos-Diar.io da nave..,.
gayão de Pera Lopes de Sou.za .. &c.; - Reflexões
criticas sobl'e o Escripto do secu.lo 1.6, impresso com
o titulo de Noticia do Brasil.. &c.; porém na parte
descriptiva preferi antes a Southey e a Intr~duc

ção corographica á Historia d BrasiT"por Belle
garde. -Do segundo capitulo por diante, até o
quinto inclusive, segui a recopilação de Southey
por Beauchamp, e a de Fernando Denis por Belle
garde, cana as correcções de outros escr'ptores,
principalmente sobre a guerra dos HolIande
zes, &e. °

Nos 6. 0 e 7. 0 capitulas extractei em grande
parte, e segui a historia de ArmiLagoe, como a
unica de que me podia valer; assim mesmo tive
que fazer-lhe muil"as alLerações essenciaes por
outros escriptos, que me pareceram mais
exactos; como por exemplo: na parte relativa
ás provincias do Rio Grande do Sul e de Mon
tevidéo, cingi-me exactamente aos Annaes do
Visconde de S. Leopoldo, como mais habilitado
para falIa d'essas gouerras, de que foi, por assim
dizer, quasi testemunha ocular; e no que loca
á revolução de Pernambuco cm 1.81.7, extraclei a
historia ultimamente puh'icada pelo Dr. Mnniz
Tavares, com pequenas alterações na parte de
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que eu eslava pessoalmçnle informado. - O 8.°
e ultimo capitulo é todo dG redacção propria ,
porque nada havia eseripto d'esla é})ocha.

O merito da minha obra, se póde ler algum,
consiste pois na recopilação de grande numero
de factos, que se' acham espalhados por mnilos
escriptos em diff~rentes épochas, vindo a scr o
primeiro Compendio da Historia do Brasil, senão
tão exacto quanto podia sê-lo, ao menos o mais
rico em cloéumentos precio~os, alguns dos quaes
já são mui raros, e outr~s que apenas se eneon
tram nas '~frandes collecções, difficeis de possuir
pelo seu preço, e por isso quasi impossivel de
consultar. Para mais facilidade _ e alé para
avivar a memoria, fiz um indice chronologico
dos pr''leipaes aeontecimentos" referidos n'este
Compendio, o qual deve preceder as' peças
justificativas. -Com quanto os documentos por
extenso não sejam essenciaes pelo extracto, que
d'elles se fez no texto, todavia tem o mereci
mento de se verem juntas tantas peças, qne por
separadas raras vezes se encontram; e para prova
basta o encommodo que tivemos para obtcr
algumas, quasi esquecraas em maos partlcu a1'es.

Resta-me tão sómente falIar sobre o estilo,
cousa que podeda omittir, porq11e sabe-se que
a historia comprehende todos os estilos: a nar
ração de um facto praticado na orden. dos aCOH-

',tecimentos ordinarios, ou a de um phenomcno
singular que produsiu cffeitos desastrosos, a re
lação de UUla batalha, os aclos de granue valor
ou de devoção patriotica, a pin tnra das paixões
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desenfreadas, que arrastam çomsigo os destiuos .
das nac;;ões, os vicios ou as "il'ludes de um povo,
o furor do fanatismo politico ou religioso, cada
um d'estes assumptos demanda divers.o modo de
dizer, as im como um quadro exige differentes
tintas, com quanto seja delineado pelo mesmo
pincel. Avariedade pois do eSlilo, que se encon tra
no meu Compendio, não é um defeito como se
podcri~ suppôr, mas tão pouco é filha ela arte,
pois que, como já disse, muito pouco ha de
propria redacção; extractando ou enpiando, con-
.. d . ~l dservel mUlto e propoStto-o estl o os auctores,

de que me servi, alterando poucas vezes uma ou
ou Lra palavra, uma que ou tra phrase.

Se me tiresse limitado a escrever tão sómi:mte
ácerca elas gerações passadas, poderia sem receio
aventurar o Oleujuizo sobre a sua historia; porém
querf'nelo levar adiante o meu plano até a épocha
actual, contentei-me com assignalar os factos sem
nenhuma reflexão. Muitas vezes omitLi o nome
de algumas pessoas, que bastante figuraram em
acontecimentos melindrosos, para e 'itar quei u
mes, c talvez ressentimeptos daquelles, com
quem vivemos de parceria. Por este motivo antes
quiz passar por simples chronisla elo que por his
toriador, reservando minhas opiniões para não
parecer temerario. E de certo, é quasi impossivel
a imparcialidade na historia conternporanea;
qualquer juizo ácerca de um facto, por iOlmoral
ou deshonroso que seja, a\"hará sempre quem o
laxe ele injusto, por isso mesmo que, para quem
o praticou, haverú sempre uma circumslancia
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favoravel quc O alcl1úe. N'este conceito cYitei,
quanlo me foi possivel, comprometter a honra
ou ferir o amor proprio de qualquer homem,
que eslivesse vivo, contentando-me com referir
os acontecimentos, como se passaram, e dei
xando á postcridade o direito de julga-los.



INTRODUCÇAO.

A Nação PorLugueza, fraca no principio ~
chegou pela sua grande energia, e pela sabe
doria de suas leis, ao mais elevado grao de
poder a que era possivel attingir, ficando trium:.
phante e senhora absoluta de um immenso im·
perio, cuja riqueza parecia convida-la a gozar
os attractivos do fausto, e todos os gcneros de
gloria. O Monarcha; os grandes, .e o po\'o,
inílammados do amor dos descobrimentos, e
da' sêde da" riquezas, assignalaram por emprezas
atrevidas os primeiros ensaios da navegação
modernâ, e com prodigio", de valor souberam
abrir caminho para todas é'S parLes do mundo.
Em poucos annos as costas occidcntáes da
Africa, aLé então desconhecidas, e as Indias

2
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Orientáes, vieram a ser preza dos navegantes
conquistadores sahidos de Portugal.

Toda a nação estava já preparada para grandes
emprezas, quando nos fins do decimo quarto
seculo D. Fernando 1.o, nono monarcha, morreu
sem deixar herdeiro masculino. A aversão dos
Portuguezes ao dOD,linio de CasteI1a favoreceu as
intenções de D. João, irmão natural do rei. Este
príncipe se apoderou do governo, e as côrtes de
Coimbra lhe deram a corôa, que eIle assegurou
sobre sua cabeça pela famosa batalha de Aljubar
rota aos 1h de Agosto de 1385. O novo rçi, conhe
cido na historia pelo nome do Mestre de Aviz,
foi tronco da segunda linha, que por espaço de
dois seculos OCCupou o throno de Portugal. O
seu reinado foi mustre não só pela vic.loria deci
siva de Aljubarrota, mas ainda pela expedição
que armou contra os Mouros, tomando-lhes
Ceuta em 1lJ15, e perseguindo-os dentro da
mesma Afríca.

Desde este momento eomeçaram os Portuguezes
a conhecer a necessidade da navegação e dos
descobrimentos. O reinado de D. João I~ faz-se
digno de contemplação, principalmente pelo im
pulso e movimento que o infante D. Hen.rique,
digno filho d'este monarcha, dá ao espirito de sua
nação para vencer preeonceüos,- que até então
pareciam invenciveis. Instruido na geographia e
nas mathematicas-, activo, emprchendedor, o
infante D. Henrique abre a seus compatriotas a
carreira de gloria, que os immortalisou. A' sUa
l)ropria custa faz construir alguns br.ixeis, e os.
envia a reconhecer a costa da Africa. Os Portu
guezes em todos os tempos altivos, bravos, in~

trepidos, de espirito penetrante e imaginação
ardente, navegam por mares desconhecidos, do
bram cabos até então consider~dos como limites
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do mundo, e assomhram a Europa por cmprezas
atrevidas.

Pela influencia de D. João 1. ~ e pela inspiração
de seu genio .se descobrem, primeiro as ilhas da
1I1adeira, das Canarias e ele Cabo Verde, depois
as dos Açores; c dobrando o·Cabo Bojador, cor
rem ao longo da costa occidental ela Africa, mais
longe do que até então o havia feito navegante
algum. O illustre infante D..Henrique morreu
pouco depois da acclamação de D. João II, seu
sobrinho, legando á sua patria um tão immenso
campo de gloria. Basta a -mais succinta narração
elo que cUe meditou, e emprehendcu-;-para seu
elogio. Se Portugal o não contou nQ numero de
scus Reis, o mesmo POl'tugal, e a Europa in teira ,
C! c01l0ca a par dos mais assignalados varões.
E á elJe inc ntestavelmente que se devem as pri
meiras idéas, que nos fins do decimo quinto
seculo franquearam o descobrimento de um
novo hemispherio, e da passagem ás Indias.

O forte impulso, que eUe havia dado a seus
compatriotas, lhe sobreviveu: as emprezas e os
descobrimentos succederam umas ás outrás. Cada
vez mais animados e mais ardentes, os Portuguezcs
navegam ao longo da praia occidental da Afri~a ,
e correndo a immensa costa, que se estende desde
as columnas de Hercules até o rio Zaire, co' ce
bem então o projecto de abrirem passagem do
Oceano Africano para o Oriental, lisongeando-se
de poderem chegar até ás Indias, e fazer um
commercio directo naquellas regiões, primeiro
termo de ta'1tas esperanças e fadigas. Emquanto
a maior parte dos estados da Europa começava
a tomar uma forma mais regular, e a offerecer
factos interessantes á histor:a, Portugal se occu
pava unicamente de seus de"cobrimentos, e de
seus estahelecim.entos maritimos.
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El-Rci D. João II era a alma das grandes em.
l)rezas de seus vassallos: além dos cuidados do
reino, presidia a seus gloriosos trabalhos, que
animava com desvelo paternal. Entretanto quo
isto assim passava, appareceu um d'aquelles
homens extraordinario~ , que mudam os destinos
das nações; atlrahido vivamente pelo exemplo
dos navegantes portuguezes, Christovão COI001ho
concebe o. projecto de abrir o passo ás Indias
l)elos mares do Occiclente, e corre a o{ferecer suas
esperanças e promessas a muitos Soberanos, que
as desdenham. O designio elos Portuguezes era
então sómente encaminhado á Africa, e EI-Rei
D. João II ~üo deu por isso a Colombo melhor
acolhimen Lo que os Reis de França e de JnglaLerra.
O illustre Genovez foi igualmente repellido pelos
Soberanos ele Castella; mas como seu vasLos pro·
jectos offereciam um attractivo, obtiveram-lhe
crnfim a protecção e soccorro ela Eainhà Isabel.

Aventura-se Colomho a ignotos mares, e des~

cobre a America C*). Na sua volta das Antilha

(') Colombo sa1indo de PaIos de MlIger com tres car<lvellas , a 3 de
Agosto de !l.li92 , em demand<l das Canal'Ías, navegou ao poente <llé
que a 11 de OLüubro encontrou a lJl.ta GU<lnahy, que é uma das
Lucayas, á qual pOl. o nome de S. S<lh-ador. Continuando a ,'iagem
clescubriu a ilha de Cuba c a Ile~panhola, hoje S. Domingos, a
qual os indigenas clla~ IlaJ'.ly onde deixou 38 homens u'um
forte ue madeira; e fazendo·se na vulta da Europa, com ez ou doze
Insulanos, aportou em Lisboa a G de 1\[arço do anuo seguinte.....

ColombO fez mais tres viagéns ao Novo Mundo, todas debaixo dos
ampicios de D. Fernando V. Na segunda sabiu de Cadiz a 25 de Se
tcmbro de 1493; visitou a iUla lJespanhoh, deseubriu a Jamaiea, e
11 fi grande numero de ilhotes ao sul de Cu.ba, aos quaes denominou
J ardil! de la Reina. Na terceira, em 11198, avistou, junto it bocca do
rio Orenoco, a ilba da Trindade no 1. ° de Agosto; desembarcou em
varias partes ela CosIa de Paria, voltou li II' 'panhola, e de lá i
ElI!'Opa. a qnarta sahiu de Cadiz a 9 de MaIO ele 1502, aporlou na
Hespanhola. e eonl-iuuando a navegar de enbriu a ilha Cuanaya,
,-i~iniJa do Cabo de ITl1nduras, e toda a costa do Continenle desde
o Cabo Gr3s-as-a-Dcos alé Porlo Bello. COl'ogr. Bl'IIs., tom. 1.,0.
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appnrece coberlo de gloria na corle de Castella,
onde foi recebido com. singular distincção. O
próspero successo de sua primeira expedição fez
tão viva impressão nos anill?-0s dos Porluguezes,
que El-Rei D. João n julgou dever contrapC'zar
o effeito aos olhos da sua nação e da Europa por
alguma grande empreza, mandando prC'parar sem
dilação uma armada para abrir caminho ás lndias
Orientáes. Mas o rei de CasteBa, vendo n'estas
disposições um principio de hostilidades, logo se
lhe mandou queixar por seu embaixador. Ficaram
por tanlo malogrados os aprestos, e o negocio foi
devolvido á Sé Apostolica, que occupava então
Alexandre VI: este Pontifice, cujos direitos
divinos reconheciam as duas potencias, lhes
repartiu o mundo, assignando a cada uma seu
hcmispherio (*).

El-Rei D. João II morreu nos fins do decimo
quinto secuIo, levando comsigo ao tumulo o
duplicado pezar de haver regeilado os offereci
mentos de Colombo, e de não ter consummado a
expedição das Inclias Orienláes. Com tudo esta
maravilhosa empreza foi concebida cm seu reina
do, e seu successor a realisou. Comeca n'este
periodo o seculo de vigor e de gloria de Porlugal.
El-Rei D. lVIanocl, nelo de EI-Rei D. Duarte,
sul)iu ao throno por falta de filho legitimo de
D. João II: dotado das mais ~obres qualidades

(') Ainda que Alexandre VI traçou por Dulla passada em 4 de
J\laio de 1.493 a linha da demareaç~o, n~o foi ella qne deeidiu a
eontenda entre os dois wheJ:anos, pois EI-Rci D. João li protestou
conlra os seus effeilos, e a mandou recJarnm' por seus minislro ;
mas sim o lratado de eoneonlia feito em Tordesilhas a 7 de Junho
de 1.494, que amplia"a as eern leguas a Oesle da's ilhas de Cabo
Verde alé 370. Todavia esle lralad , posto que eonfirmado pelo
Papa Julio J[, nunca chegou a cxpcnlar-se, porqne os oo"os,
ll~scohri'menlo5 perturbaram logo a sua demarca~ftO, e a lornaram
l~o imrralical'(~l como a linha ~lexandl'ina.
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mosLrou-se anlicipadamente o amigo das arLes, o
protector da navegação, e o pai do seu povo; a
gloria dos seus antecessores não o estimulou senão
para augmentar mais e mais o esplendor do throno
c'a prosperidade da nação. Algumas considerações
de timida politica balancearam no principio os
impulsos do genio d'EI-Rei D. ManoeI; porém
(lí'pois das mais sábias deliberações resolveu defi
nitivamente levar avante a grande empreza con
forme aos intentos já concebidos.

Uma pequena armada com 1.60 homens, entre
soldados e marinheiros, é confiada ao commando
de Vasco da Gama, descimdente de uma casa
illustrc de Portugal; elle par t ") em 1h97 com ins
trucções ordenadas pelo mesmo Monarcha. O Caho
das Tormentas ou das Tempestades, conhecido onze
annos antes, ofi'crecia a possihilIdade de poder
passar-se ao Oceano-Indico, e desde então rece
beu o nome de Cabo da Boa Esperanpa, que o
Gama devia justificar. EsLe grande naveganLe
dohrou o Caho, triumphou de todos os perigos, e
as Quinas Portuguezas tremularam pela vez pri
meira sobre estes mares. Gama conLinúa suà
derrota, corrê a costa oriental da Africa, e depois
de haver por mui to tempo vagado sohre um
Oceano quasi ignoLo, chega a Calecut, cujo Rei,
mais conhecido pelo nome de Samorim, o recehe
com signács de henevolencia.

Vaseo da Gama propõe ao Samorim uma
allianca e tralado de commercio com o Rei
seu a~o; mas, prevenido depois pelos Maho
metanos, acha aquelle Monarcha n:> ~lUdacia,

na actividade, e na mnhição dos naveganLes
portuguezes, um moLivo de inquietação, o
procura cerca-los de iladas e perigos. O almi
j'ante apenas lhe. p:'de escapar por sua con
sLçUlciÇl inalteravcl, e represalias exercidas:\
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Pl'OpOSilO. Toma o caminho da Europa, depois
de ter feito respeitar o nome portuguez no Indo,
onde não havia achado disposições verdadeira
mente favoraveis, senão no Rei de Melinde, que
o fez acompanhar por um embaixador; vence
novos obstaculos para regressar a Portugal, e
chega finalmente em 1.499, dois annos depois
da .sua partida.

E fac i! julgar qual seria a recepção, que Ei-Rei
D. Manoel reservava ao illustre navegante. Festas
brilhantes e todos os teslemunhos de uma alegria
publica lhe foram deferidos, assim como honrado
com signáes de estima e de reconhecimento por
seu Soberano. Gama foi feito Conde da Vidigueira,
e creado almirante dos mares orientáes: estes
titulos, tão gloriosamente ganhados como liberal.,
mente dados, perpetuaram a memoria de seus
serviços, como a illuminada justiça do Monarcha
que os soube apreciar e reconhecer. EI-Rei D. Ma",
noel dando tão alto apreço á navegação do Gama,
não tinha ainda calculado sua importancia e van
tagens. Tudo ia mudar de face no commercio do
antigo mundo. A passagem do Cabo da Boa Espe
rança, e as expedições, que se seguiram, rompe
ram os obstaculos que se oppunham aos pro..,
gressos da navegação, da industria e da civilisação.

Mudando assim o commercio do mundo, os
descobrimentos de Colombo e do Gama tiveram
uma influencia decielida sobre os destinos ela

. cspecie humana. A idéa só elas regiões immensas,
de mares até então ignorados, de novas fontes de
riquezas, dectrisou os espiritos, excitou a emu
lação e accendeu a cubiça. Desde que se tratou
de sustentar conquistas na Africa e na Asia, o
desejo de enriquecer, e o amor ela gloria, fizeram
correr milhares de Portuguezes ás praias estran
g'eiras; desele logo suas armadas cobrem e do-

I.



minam os Ulal'es da India. El-Rei D. Manoei se
occupa unicamente cm sujeitar esta riquissima
região ás suas armas. As emprczas atrevidas, as
victorias assignaladas dos Almeidas e dos Albu
querques, lhe asseguram em menos de tres annos
.a posse de Gôa além do Indo, da Malaca na
Peninsula do Ganges, de Adem sobre a costa
da Arabia Feliz, e de Ormuz no golfo Persico;
seus navios frequentam a Ethiopia Oriental, o
mar vermelho, e todos os mares da Asia; esta
belecem as suas feitorias desde Ceuta até as
fronteiras da China.

. Já os Portuguezes tinham dado o primeiro p.asso
para o Oriente, quando o acaso lhes deparou o
dominio de uma das mais vastas regiões do hemi
spherio Occidental, o BRASIL, que, situado a
mil e quinhentas leguas da Metrópole, cm seu
principio despresado, devia ser um dia, segundo
a ordem eterna' dos acontecimentos, o refugio da
mOIlarchia portugueza, a séde do seu poder, e
l-Ull 40s mais bcllos Imperios da America.

xx INTRODUCÇÃO.
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I.
Descobrimento do Brasil por Pedro Alvares Cabral.

I1avendo chegado a Portugal D. Vasco dá
Gama em iá99, com a certeza de te des
coberto a. navegação da India, determinou
El-Rei D. Mano~l mandar no seguinte anno
uma armada para visitar os Reis daquelJa
costa, fazer com elles allianças, e formar
alguns estabt::leciroentos, que podessem 'ser
vir ao mesmo tempo de escala e feitoria de
commercio na viagem e na volta das Jndias;
depois devia ir a Çalecut e diligenciar todos
os meios de brandura com o Samorim, para

:.s
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alcan<:ar licença de estabelecer uma feitoria
na sua capital, ou declarar-lhe guerra aberta,
se elle se recusasse ás proposições de Portu
gal. Para crmmandante d'esta armada, que
constava·.de dez caravellas e tres navios re
dondos, foi escolhido um fidalgo cha1I!ado
Pedro Alvares Cabral ("). O numero da
gente ~ que a guarnecia, andava ·por 1200,
ou 1500 pessoa" como outros pretendem.

Prompta a fruta defronte de Rastello , hoje
Belem, e determinado o dia 9 de Março p~ra

a sahida, na vespera, que era Domipgo, foi
El-Rei com toda: , côrte ouvir a missa na
~rmida de Nossa Senhora ele Belem, Clefronte
da quél;l estava fundeada a frota. Prégou
D. Diogo Ortiz, Bispo de Ceuta, dissertando
sobre o objecto da empreza; e em quanto se
officiou, esteve arvorada sobre o altar uma
bandeira com a cruz da Ordem de Christo,
que o mesmo Bispo benzeu por fim, e El-Rei
com sua propria mão entregou a Pedro
Alvares Cabral, ao qual havia tido "Íl:mto de
sua .Real·Pessoa dentro na tribuna durante a
festividal e. Acabado este acl~im desen
rolada, como estivera no ahar,. foi aquella
bandeira levada em procissão, e acompa
nhada por El-Rei até o cães onde Cabral e. os
outros capitães lhe beijaram a mão, salvando
entretanto toda a artilharia: da armada.

Foi· esta despeJida geralmente a todos de

(') Algnus escrevcm Pcdl'ahc~ Cabl:al.

---...
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grande contemplação, por ser aquella armada
a mais poderosa e hrilhante que até aquelle
tempo sahia do reino para terras remotas (*).
No' dia seguinte partiu toda a frota a bom
salvamento: a 1lJ. passou á vista das ',warias;
e na noite de 22 para 23, depois de haver
avistado a ilha de S. Nicoláo, uma das de
Cabó Verde, desgarrou da armada o navio
de Vasco de Atbaid~, que arrihou a Lisboa
maltratado. Cabral fez diljgencias por desco
bri-Io, e vendo que não apparecia, continuou
a viagem: Com o iIituito de eVItar as calma
rias da costa d'Africa, e por ser-lhe ponteiro
p ven o, segundo se crê, empegou-se para
Oeste do meridiano da mencionada ilha,
tanto que no elia 21 de Abril, derradeira
oitava ela Pascoa, encontraram signáes ele
terra, e no seguinte pela tarde, nâ latitude
de 17° sul, avistaram uma montanha re
donda, porção da serra elos Aimorés, e
terra chãa coberta de arvoredo.

(') Eram os oulros capilãcs da armada :- Sancho de Tlioar , a
q!lem Goes denomina Sola Capitão, coni succcssão do Altniranle
C.abra]; Nicol!lo Coelho, que linba ido com Vasco da Gama;
SlIlláo de:Miranda d'Azm'cdo, AJ'res Gomes da Silva, Vasco d'Alhai.
de, Simão de Pina, NUI10 Lcilão, Pcdro d'All13ide, Luiz Pires,
Gaspar de Lemos :lO navio dos manlimcnlos de sobrecc]Jcnlll ; o
ccl~re Barlholomeu Dias. descobridor do Cabo da Boa Esper;luça,
e DIogo Dias. seu irmão, os quaos ambos haviam de ficar cm
Sofa]a com uma feitoria. Iam mais sele frades Franciscanos
su~ol:dinados a um gl~ardião por nome FI'. Henrique. quc depoi:
f,oJ BIspo de Ceuta,. OJI? capclJãcs e aro vigario \1ara adminislrar
osSacram~l1lo~na feJlol'Ja de Calecut, para cujo fcilor ia nomeado
~ a~mo.tal'lre d armada AJ'res Corrêa, do qn:t! d'C1"iam ser escrÍl'áes
Gonçalo Gil Barhosa e Pcdro Vaz de Caminha.

-
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Fazendo o commandante signal aos ouLro
navios que aproassem á terra, foram surgir
ao sol posto em 19 bra<;as, obra de seis
leguas arredados d'cJla; e em respeito ao oita
vario de 1 Cabral á montanha o nome' de
A{onte Pascoal, que ainda conserva, e á terra
o de Vera CruZ'. No dia seguinte navegaram
contra a mesma terra em direitura á foz de
umrio denominado hoje Rio do Frade, e afer
raram meia legua afastados, onde passaram
a noite com algum encommodo por ventar
rijo do Sueste. Como o rio, que naquelle
J,'llesmo dia foi examinado p lo ca itão ico
láo Coelho, não tinha capaciela e para re...,
colher nem ainda os menores vasos da
armada, e o vento não era favoravel para
costear a terra do sl~l em busca de algum
surgidouro, mm,lclou o commanelanLe nave
gar contra o norte, fazendo passar Alfonso
Lopes, seu piloto, a uma elas caravella me
nores para J;1avegar mais proximo á praia, e
examinar o primeiro porto que encontrasse.

Tendo a ar-macla.-n eO'ad de de:l
leguas em ala,. encontraram a enseada da
Corô<:\ Vermelha, aliás bahia Cabralia, onde
pela tarde entraram as caravellas, que iaro
mais perto da praia. Aífonso "{...opes, indo
sondar o porto, recolheu no batel dois moços
indigenas, que aTldavam n'uma almadia , e
levou-os ao almi-'ante , que ancorar<:\ com os
navios grandes como a uma legua affastadó
dos arrecifes, qu~ estam á e~ltrada, da
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enseada. Ali se entretiveram grande parte
da noite com os hospedes não esperados;
os quaes na manhãa seguinte, logo que a
Capitania aferrou no :eorto, foram postos na
praia vestidos de camis;'ls, e com barretes;
indo em sua companhia um degradado para
observar o modo de vida daquelle povo.

Oito dias se demorou aqui a armada; e
o q~le neste tempo houve de mais notavel
foi a resolução de cada navio tomar os manti
mentos, que podesse recolher, para mandar o
que os levava de aviso a EI-Rc' com a noticia
do descobrimento, e do que se havia obrado;
e ce ebrar missa cantada duas vezes o guar
dião FI'. Henrique: primeira no Domirigo
de Pascoela em um ilhéo, que está dentro
da enseada, á vista de um grande numero
de indigenas, que estavam na costa firme;
outra no 1. o de Maio ao pé de uma gra.nde
cruz, que na mesma manhãa tinha sido col
locada junto á praia com as armas e divisas
d'EI-Rei D. Manoel, em testemunho da
sole-mne posse, que em eu real nome se
havia tomado da nova terra da VEI\.A CRUZ.

A2 de Maio' sahiu a armada deste porto
deixando nene dois degradados, segundo a
relação d":!sta viagem escripta por um piloto
da mesma frota, e conservada por Ramusio,
onde se menciona que aquelJes ficaram cho
rando, e 'os homeíls do p'1iz os confortavam, .
mostrando-se d'elles compadecidos. Um dos
degradados, que aprendeu logo o idioma dos
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indígenas, chamados Tupinínquins, e serviu
de interprete aos primeiros Portuguezes que
ali aportaram, tornou depois para l?ortugal.

Como a costa corre ao mesmo rumo, a
que o capitão Gaspar·de Lemos necessaria
mente devia navegar, e elle tinha interesse
(e provavelmente recommendações de Ca
bral) em saber até que altura a terra se
estendia para o norte, nada é tão verosimil
e natural, como avista-la elle muitas vezes
até o Cabo de S. Roque, se é que a não
levou sem'Pre á vista até esta paragem,
porque as aguas nesta monção uxam para
terra. Os dois indígenas com' que chegou a
Portugal, segundo Barros, provam que elle
aportou em alguma parte, depois que sahiu
de Porto Seguro, visto, que para honra dos
descobridores, foi esta medida ali geral
me~te havida por injusta, e não teve e.ffeíto.

O prazer que EI-Rei D. Manoel recebeu
ná chegada do capitão Gaspar de Lemos com
as noticias do descobrimento da extensa,
amena e pO.JToada teu da Vera Cruz, fez
conceber a este magnanimo Monarch~ o
projecto de manda-la explorar, vendo dahi
em diante estender-se o seu dominio não
sómente nas· tres antigas partes de' mundo,
mas ainda na quarta de n.ovo descoberta.
Determinou portanto armar uma frota
destinalla a trazer (I'esta' nova região noticia
cOn'lplCla, e assegurar··se da sna posse.
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II.

Primeiras explorações das terras do Brasil.

7

Posto que os nossos escriptores não se
coadunem sobre o anno em que EI-Rei D.
Manoel mandou continuar o descobrimento
desta nova terra, é fóra de toda a duvida
que a pr~meira esquadra expe.dià ara este
exame constava de tres caravellas, que sahi
ra d Tejo em Maio de 1501, debaixo do
commando de Gonçalo Coelho, e foram
encontradas no porto de Bezenegue, junto
a Cabo Verde, por Pedro Alvares Cabral
qu~ndo voltava da Jndia. .

E igualmente certo que o mesmo Monar
cha expediu outra esquadra com duplicado
numero de cãravellas ao mesmo exame, logo
depois da volta da primeira; e com quanto
não concordem todos os escriptores sobre o
commalldante d'esta segunda expedição,
convêm muitos em que fôra Cbristovão
Jacques (*). Costeou este o continente

(') o Senhor Francisco Adolfo de Varnhagen, em suas nolas
ao Diario de Pero Lopes de Souza" se inclina a crer que o com·
mandante d'esta frota fôra Fernio de Noronha, descobridor e
primeiro donatario da ilha do mesmo nome·, enão Christováo
Jacques. como outros sUfPõem; o que se acommoda cm boa
parte' com Gocs. Gaurie. Soares, c Osol'io.
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observando cuidadosamente o mais notavt:!1
acerca dos rios, portos, cabos, e enseadas ~

com os arrecifts, e ilhas adjacentes, aspectos
e gizamentos da costa até o Cabo das Virgens
na entrada do estreito Magalhanico : hávendo
ancorado em muitas patagens para fazer os
exames necessarios, segundo as insinuações
que levava, e se pratica em casos taes (*).

(*) Omitli faUar no texto de Americo Vespuccio: porque segui
lilteralmente o padre Ayres de Casal na sua Corographia Brasi1ica ,
e eorrio elle, talllbem penso que o nauta Florentino não acompanhou
a Gonçalo Coelho nem a Christovflo Jacques em duas explorações
á costa do Brasil. Alguns dizem que Vespuccio viera pela primeira
vez a America em 1.498 em serviço da Hespanha, ou como aven·
1ureiro, e que eulão reeonhecera o Cabo- -te até as bocas
do Amazbnas; outros suppõem que elle tambem viera em 1502 ou
1.503, mas como vieram muilos outros avenlur,eiros; 10da"ia o que
se póde negar com bO:ls authoridadcs é que clle acompanhasse aos
dois primeiros exploradorcs porlugriezes acima mencionados. O
silencio dos cscriptores porluguezes do seculo XVI ácerca de Ves
puccio, eomo empregado no serviço da corôa porlllgueza, é de
certo grande argumento conlra os que pretendem que elle viera
como cosmographo nas duas ciladas expedições. Diz o padre Casal
que o jesllila Simão de Vasconcellos foi o primeiro, que o divulgo\!
cen lo e sessen la attílos depois, e 1em servido de guia aos poste
riorcs. Se assim. fosse, era mistcr convir lambem eom os que
asseveram; que fôra Americo o chefe ou commandante da primeira
expedição; e todavia não existe um só escriplor porluguez ou hes
panhol que o allirme. Finalmente, o argumento mais favoravel sobre
que se fundam escri tores ue süslcnlam a vinda de Ves uecio
como empregado no seniço E - Cl • a e, conSIste nas suas
proprias cmtas, e n'um sllmmario, que deixou d'estas duas êxpe
dições , naS cjll~es ha mais de exageração que de realidade, senão
queixas acerbas contra os navegantes e pilo los portugueze~; como
se houvera sido delle mister para descobrir o caminho da lndia
em 1497, ou o do Brasil cm 1.500. Alem de que se a honra é
devida ao primeiro descobridor, IIflo vejo porqut. mto se queira
ahtribui·}a a um agente dos expIOl'adores; e nesle caso devia: ser
.bem secundario o papel de Vespuccio nas duas primeiras explo
rações pela rasflO mui simples 'e haverem áccrea delle conserl'ado

-tanto silencio os eseriplores l'orluguczes do seculo XVI. Dii o Sr.
Varnbagen, que sustenta oplllião contraria á 'minpa, que ·os pri
meiros inimigos de Amcl'Íco foram 05 Castelhanos, ciosos do
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Con ta que assentou varios padrões com
:as quinas de Portugal nos 'sitios mais azados

nome Amel'ica dado ao novo mundo, em que aqueile naula não
tivera culpa. E porém, não alcanço muiro neste ciume o motivo
dc negarem aber/amenle ao Florenlino a honra e a gloria, que
concedem aos pilolos e naveganles porluguC2es, onde ha,·ia mai~

de zelo e de inveja, porque não s6 levavam suas armas ás
regiões mais remotas, como que dispu lavam ainda mais a posse do
hemisphcrio que Alexandre VI lbes havia doado; e sem embargo,
nenhum escriplol' Uespanhol occuhou 011 negou 05 seniços emi
nenles de Magalhães, Diogo Garcia c Huy de FaUeiro , Porluguezes
empregados uo serviço da Hespanha, assim como dos pilolos
de Cabral e G. de Lemos, c dos primeiros qu'c em 1506 foram
ruandados ao 1\io da Prata (João de Lisboa c Vasco Gallego de
Gal'Valuo). Seria de cerlo fazer muito pouca QJ1I;.:l-a<) tl los por
tuguczes de Yaseo da Gama, de Cabral, c de G. Corlereal á terra
do Labrador , o imaginar se quer quc El·Rei D. l\lanoel mandasse
por ",', Sêvilha convidaI' exprcssamcnle a ·Yespuceio para
ir cm uma esqnadra sua a um paiz, onde ji. linham ido c voltado
navios porluguezcs com pilolos seus vassallos. Nem se diga que só
os llespauhóes e Porluguezes põem em duvida as relações dc Ame
rico Vespueeio, ou conlestam a sua vinda ao Brasil em serviço
d'Ei-Rei D, Manoel, porque, além de Roberlson, enconlramós
na IIist. geral das viagens (lom. H, liv. 6,° c 9.° PaI'iz 1757)
as seguinles palavrus: • Les relalions d'Amérie Yespuce eonlien
- nenl le récit de deux voyages qu'j[ Iit SUl' la meme côte (du
• Brésil) au nom d'Emmaunel, roi de Porlugal. Mais les dates
• en sont fausses, et c'est el1 qnoi consisle l'ímposlure; cal' iI
• cst prouvé, par lous les lémoignages eonlemporains, qu,e dans
• le temps qll'il nomme ii élait employé i, d'alllres expéditions. D

Por falta de lerem sido contesladas as primeiras relações ioueis
d'esles de eobrimenlos, é que, !la um seeulo pouco mais ou menos.
para eil, se tem torDado quas; geral a opinião de que a Americo
Yespueeio se deve o descobrimento de todo o hemispherio auslral
do novo mundo; e é por is o que perfeilamente combale e nega
a sua inlervençiio, com grande copia de argumentos e rasões
fortíssimas, o Visconde ele Salllarem na sua carta impressa no
Bulle/in de la Sacieté geagraphi'lue de Pm'is.em O.llubro de 1835.
Não se póde ler ~~m sorpresa o qne muilos auclores modernos têm
eseripto a este respeilo, c com o correr dos tempos tal sClia <l

opinião, como se pôde julgar pela segtÚnte passagem: • De SOIl
• temps (Ie regue dEmm3nuel le Grand) Vasco di Gama aborda
• 11 Calieut SUl' la ellle de rInde, apres nne navigation de
• dix mais; deux ans plus tard, l'u_urenx Florentin Amerigo
• Ve pueei, qui donna son nom au nonveau monde, ddcauvrit le
• Brésil; c'esL de 111, que parlit Pedro Ahares de Cabral pour SOI1

4
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para serem vistos; que perdeu quatro cal'a
vellas, e deixou em Porto Seguro uma colo
.nia, ou parte dos que escaparam dos naufra
gios, com dois missionarios Franciscanos,
tornando ao reino com duas caravellas ca:çre
gadas do páu, que pela intensidade e bri
lhantismo de sua côr, semelhante á da
brasa, fez ao depois perder áquella região
o nome dado por Cabral. o mesmo anno
de 1503, antes que cstc explorador chega e
á terra de Vera Cruz, aportou no meio da
sua co ta D. Alfonso de .Albuqucrquc, que
sahira de Lisboa a 6 ' bril, commandando
uma csquadra para a IncIiã, ito se nos (ÜZ

em que latitude: declara-se sómente, que
havia arvores de cana-fistula e hrasil n'a
quella paragem. Pouco tempo depois foi o
páu brasil posto em contracto, começando a
colonia a ser visitada pelos navios dos con
tractadores.

Em 1505 navegou a frota da India (com
mandada por D. Francisco de Ahn~ida) mui

« expédition dans ]e pays du Samorill de Calicut, tandis quc
« Gama et ses successcurs visilaient les côtes de lVIosambiquc,
« dc ZoCala, &c., &c.» (Muller, Hist. Univ., tom. 2, cap. 13.)

Finalmenle, não scndo o mcu objecto escrever uma historia
completa scnão um compendio da do Brasil, ere que apenas cabe
mencionar os faelos, iudicando tão s6mente Ol quc podem ser
contcstados, dcixo a outros mais minuciosos a qnestão, que faz
o objccto d'esta nola; na qual s6 quiz cxpôr algumas rasõcs das
muitas cm que me fundo 1< ra pensar como o anclor da Coro
graphia Brasilica, cujo 1A:lO segui quasi liLleralmente ncstc
capitulo, com a altcrações que julguei illdispemavcis em cousc
(JUcncia de posteriores publicações.



CAPIT. I, §. 11. ii

proxima á costa do Brasil, mas não se sabe
que fosse avistada por alguns dos navios que
a formavam. No anno de 1506 costeou Tris
tão da Cunha (indo para a India) a terra de
Pernambuco, tão proximo a ella que des
cobriu ou reconheceu o rio de S. Sebastião;
o qual, por não se lhe determinar latitude
e nem conservar o nome ~ é hoje desconhe
cido. Em 1510 naufragou um navio portu
guez na entrada da Bahia de Todos os Santos ~

escapando toda a gente ou a máior parte
d'ella, porque 25 annos depois aind ali vi
viam nove dos naufragos com os indigenas.
Nã.o..se sabe com que designio emprehen
déra a viagem.

No anno de 1515 navegou o Castelhano
João Dias de. Solis, do Cabo de Santo Agos
tinho até o Rio da Prata, que tomou d'elle
o nome por algum tempo, havenuo entrado
tambem na bahia do Hio de Janeiro. Depois
da sua morte, que foi ás mãos dos indigenas
com outros da sua tripulação, na margem do
Paraguay, os dois navios, que elle comman
dava, foram carregar páu brasil a Pernam
buco, e voltaram para a Hespanha. Em 1519
av.istaram o Cabo de Santo Agostinho, e se
guindo a costa enlraram na bahia do Hio de
Janeiro, Fernando de Magalhães e Huy Fal
leiro, Portuguezes ao serviço de Carlos 1. o ,

destinados °a fazerem o primeiro giro do
globo; e como entrasseuJ. Iiesta bahia no
dia 13 de Dezembro,. onde se demoraram
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até 27 do mesmo mez, déram-l'he por 1 so
o nome de Bahia de Santa Luzia.

Consta de varios escriptores que Diogo
Gareia, piloto portuguez no serviço de Cas
tella, aportára no anno de 152.7, um pouco
afastado ela emb?cadura do rio Uruguay;
achando li os navios com que Sebastião
Caboto :;ahir<;t de ·Cadiz para passar ás Mo
lucas pelo estreito de Todos os Santos, hoje
de Magalhães, e tendo noticia de que o
capitão tinha subido pelo P ar~guay, então
rio de Solis, navegára com suas lanchas até
muito acima d onfiuencia do Paraná,
onde o encontrára acaband onstruir o
forte de Santa Anna, e onde ambos déram
ao rio de Solis o nome do Rio da Prata,
por verem alg'tlllS pedaços d'e$te metal nas
mãos dos indigenas.

Antonio~ ReITera accrescenta IUe Diogo
Garcia havia estado no fim .do anno pr "
cedente sobre o baixo dos Abrolhos', e
aportado na bahia de S. Vicente, onde
um bacharel p01·tugue:z o provéra de re
frescos, e lhe .d ~ seu para
lhe servir de lingua no rio de Solis ou
Paraguay: que Garcia fundeára na ilha
dos Patos, hoje de Santa Catharina, onde
os indigenas o .proveram de al::Jum manti
menta, e se lhe queixaram de haver-lhes
Caboto furtado se 1S filhos em recompensa
do bom agasàlh que lhe prestaram. É
provavel qu.e este bachal.'el fosse João
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Ramalho ("), ou Antonio Rodrigues, que
1\1artim Alfonso de Souza ali encontrou
quatro annos depois.

(') É eslc dc ccrto o mesmo João Ramalho, dc quc falia FI'.
Gaspar da l\Iadrc de Dcos na sua Noticia dos annos cm que se descu
bl'ilL o Bmsil, que vem inserIa no 2. o volume da Revisla Trimensal
do Inslilulo Ilislorico, &c., pago 425. Diz a l'lt}tícía que esle
Ramalho em 1580 conlava 90 annos de residencia no Brasil,
i':lferindo d'ahi quc viera tcr a America em 1690, islo é, dois
anuos anles dc Chrislovão Colombo a ler descoherlo ; nem acha
o padre FI'. Gaspar csla avenlura extraordinjlria, porque diz que
o dilo João RamalLo podia ter ,-indo cm alguma embarcação,
quc fizesse viagcm para a Asía OIL Ethíopía, c désse fi cosla na
praia de Sanlos. Prc cindàmos de outras rasões , que para isso dá
o mcncionado FI'. Gaspar, quc não mc= 1JCSO al,:;um, e
"ejamos se uma circum lancia tão nolavel, como a de cxistirem
no Brasil alguns Porluguezcs (porque com Ramalho veiu lambem
Anloo' Rodrigues) anles da sua descoberla por Pedro Alvarcs
Cabral, poderia licar occulla a Diogo Garcia, que om 1527 eslivera
com o dilo Ramalho, e depois a Martim A1Tonso de Souza em 1531,
quando aportúra a S. Vicenle; pois que nem Herrcra fallando do
primeiro diz nada úcerca de faclo trIO imporlante, uem Pel'O Lopes
de Souza, irmfio do mcsmo Marlim AJTonso, refere cousa que
inferir-se possa úcerca dc lão grandc mara,·ilha. Digo maravillla ,
porque Fr. Gaspar alllibue a "inda de Ramalho ao Brasil ao nau
fragio de alguma cmbarcação pol'lugueza, que em 1690 fizesse
1'iagem para a Asia ou para a EtLiopia: ora Vasco da Gama foi
o primeiro qnc navegou para o Orienle cm 1697, c se a Colombo é
coule lada a gloria de Ita"cr sido o primeiro que dcscobriu a Amc
rica, é cousa nova para mim quc alguem contcsla sc ao Gama a
gloria dc ser o primeiro, que monlou o Cabo da Boa Esperança;
porquc Bartholomeo Dias apcnas o liolta reconhecido onze annos
anles, e 11enhum oulro Porlugncz uu navegante linha passado alé
ali lIlém do rio Zaire na Cosla Oceidenlal da Africa. Logo. donde
pódc nascer a conjeclura de uma embarcaç50, que navcgasse para
a Asia cm 1690? Pois n50 era mais nalural suppôr engano
110 teslamento, ou mesmo erro dc conla no testador, que vivendo
enlre selvagens por tanto lempo, sem calendario para corrigir
aR dalaB, apel'1S contasse um cülatado numero dc annos pela
estimativa de sua memoria? °flO cra lambem mais rasoavel ~uppôr

que Hamalllo, Rodrigucs e outros Porluguezes, foram do numero
dos naufragados nas quatro caravellas. que perdêra Christo'l'50
J<leques em 1503, cm sua dcrrola desde o. Cabo de Sanlo
Agostinho alé, o eslreilo de Mag<llh~!s; ou, como se colüge do
Diario de Pel'o Lopes de Souza, degradados que ficaram dcsde
~ primeira explora~ão em 1501? So.pposiç50 que dá para Hamalho
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III.

Martim Alfonso de Souza navega por toda a costa desde o
Cabo de Santo Agostinho até o Rio da Prata, e volta a
fundar a Colonia de S. Vicente. Duarte Coelho Pereira
expulsa os Francezes de Itamaracà.

Com a noticia, que o navio de Diogo
Garcia trouxe a Portugal em 1528 ou 29,
de estarem os Castelhanos estabelecidos no
Rio da Prata, e receando-se de que se esten~

dessem para leste do rio Urug , por onde
então se cuidava que corria a linha divisoria ,
expediu EI-Rei D. João III uma armada a
este paiz., em Dezembro de 1530, debaixo
do commando de Martim AITonso de Souza,
com ordem para fazer fortificações 'e distri
buir terrenos aos que no ·paiz qüizessem
estabelecer-se.

A armada, depois de ter reconhecido o

uma exislcncia de -79 onnOll na Brasil na c1ata..àOo-&BU testamenLo;
O qne já não é pouco, ainda quando se lhe queira aLLribuir
uma longevidade secular. Diz Herrora que cm 1527 déra naDôlalho
(porque deve suppôr-se o mesmo) a Diogo Garcia um gemo
seu para lhe servir de língua llO Hio de Solis; ora, nessa época,
segundo a minha conjeclura, tinlla o dilo Ramalho 2lL du 26

.annos de existencia no Brasil; não seria Lempo IfficienLe para
Ler uma filha easad:\? Se esta noticia passasse sem contestação,
tempo viria cm qlle o descohrimenlo do Brasil seria conteslado .
a Pedro Alvares Cabral, c alé se su pporia que cm 1IJ 90 era jil
conhecida a navegação da A~ia, pois qne para ali se dirigiam
embarcações; e assim eahir: rn por -terra os monumenlos de glot"'ia
dos dois mais famosos navegantes porluguC7.cs, Vaseo da Gama
e Cahl'aJ.
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Cabo de Santo Agostinho, e navegado ao
longo da co ta, fez presa de dois navios
fl'ancezes, que ali encontrou; do que Mar
tim AfI'onso deu logo noticia ao Soberano
por João de Souza, capitão de um dos
nanos 'da mesma armada. Seguiu depois
até a bahia de Todos os Santos, onde
refrescou, continuando a sua derrota para
o sul com prospero successo, até que no
dia 30 de Abril de 1531 foi surgir na bahia
do Rio de Janei1'o (*); na qual se demorou
tres mezes para reparar as avari e tomar
mantimento para um anno. Daqui partiu
no . .0 de Agosto, e foi ancorar entre
a Terra Firme e a ilha da Cananéa,
donde enviou o piloto Pedro Annes para
haver falia elos Jndios; o qual voltou tra
zendo em sua companhia a -Francisco de
Chaves, que vivia n'esta terra com cinco
ou seis Castelhanos. .

Como Francisco de Chaves, sendo grande
pratico de todo aquelle sertão, informasse a

(') Diz o P. c Ayres de Casal, na sua Corographia Brasiliea,
rlue a esquadra depois de ter refre~cado em Porlo Seguro, foi
enlrar na Bahia de Santa Luzia, cujo nome fôra trocado pelo
do Rio de Janeiro por ser a enlrada no 1. o dia do auno de 1532.
Ora, pelo Diario de Pel'O Lopes de Souza vê-se claramenle que
não podia ser esta a causa da troca do nome, se lal troca
livesse havido, porque a enlrada fôra a 30 de Abril de 1551.,
e nilo, coroo suppõe o Padre Ayres, no 1.. 0 de Janeiro de 1532;
além de que o nome de Rio dc Jancil'o era já conhecido, tanlo
que ne la occasião diz simplesmenle Pel'O Lopes. - • Sabbado 30
dc Abril, 110 'l'lnl'lo (Calva, cI'amos com a bocca do Rio dc Jancil'o-1I
o que se reclifica por elle conlar ler oul'ido esle nome aules
de lá chegar. (Vcj. DiQl'io, pago 1.4.) .
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Martim -Affonso que existia muito OUl'o

€m certas minas -' que elle conhecia,
mandou o capitão mór que Pel'o Lobo com
oitenta homens as fosse explorar; cuja ex~

pedição foi malograda pelos Indios Carijós,
que a final mataram a todos estes Porlu
guez€s, sem que um só escapasse. No
€m tanto proseguiu Martim Affonso a sua
d.errota para o Rio da Prata, onde se
achava quando o sol chegou ao tropico
do Capricornio, segundo a duvida que
propôz ao Dr. Pedro Nunes, depois que
voltou para Portugal. Não encontrando
estabelecimento alg'um c1lstelh~o em toda
a costa, tornon para a bahia de-Santos,
em cuja barra meridional fundou a colonia
de S. Vicente, como adiante se verá.

Á força de interpretações tinha chegado
o Rei de Portugal a fazer comprehender
o Brasil no hemispherio que Alexandre VI
lhe havia concedido. Carlos v., que então
occupava o· throno da Hespanha, queria
viver em paz com Portugal para voltar
toda a sua am"biçào oontl'a: resto da
Europa. Com tudo, o consumo proveitoso
das cargas do páu brasil deu logo a idéa
a alguns especuladores de emprehender
este commercio, e de empregaI n'elle na
vios mercantes. Um navio de Marselha,
que tinha ido ca.... .L'egar páu brasil a Per
nambuco, occupo 1 a feitoria de Itamaracá,
fundadá por Christovão Jacques, e deixou
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n'ella 70 Francezes para guarda-la como
sua. Logo que isto se soube em Lisboa,
expediu EI-Rei a Duarte Coelho Pereira
para arroja-los d'ali; o que logrou com
;letamente expulsaudo os intrusos, e des
truinuo tudo o que elles tinham feito; e
foi estabelecer a fei toria sobre o rio
Iguaraçú , poucas milhas arredada do
primeiro assento.

Yendo EI-Rei D. João III que os Ca
telbanos se achavam estabelecidos sobre
o rio Paraguay, e que os Fran eze pre
tendiam estabelecer-se em Pernambuco e
na .Bahia de Todo os Santos, resoh-eu
povoar o continente; e para facilitar a
colonisação, determinou reparti-lo em por
ções de 5O leguas de costa com "regalias
lisongeiras e titulos de Capitanias,' que
deu de juro e herdade a 'vassallos bene
meritos pelos serviços, que tinham feito
á corôa, os quaes deviam ir ou mandar
povoa-las com gente e navios á sua custa,
dentro de certo tempo, antes que as
ouh'as nações ali se fossem assentar. Cum
Ire, porém, que digamos qual era o
estado do Brasil na epocha do seu des
cobrimento, antes de tratarmos das capi
tanias hereditarias.
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IV.

De.crip~i\o geral de.ta vasta região.

o nome Brasil, que em seu principid
só foi dado 'a uma parte da costa ma-ri...
tima, estendeu-se logo a todas as pos.....
sessões portuguezas da America meridional,
que hoje formam o grande Imperio d'a
quell e nome, occupando a parte mais orien
tal d'esta região. Jaz entre os 5 gráus de
latitude septentrional, 11<. ,e..r.r.a da Para
caina, cabeceiras do rio Branco, e a ponta
de Casti~hos-grandes aos 3lJ. gráus e 15
minutos' de latitude austral, tendo 785
leguas de 20 ao gráu de norte a sul. De
Leste a Oeste fica entre 9 gráus e 30
minutos de longitude oriental do meridiano
do Rio de Janeiro, e 26 de longitude oc
cidental, teúdo 710 leguas desde a pOI~ta

de Olinda até o presidio de Tahatinga no
Amazonas, pouco acima da ollf1uencia do
Javary, o que faz a sua maior largura
Leste-Oeste. A sua extensão encerra mais
de dois quintos da America meridional;
as praias e as enseadas lhe cLJ ma.is de
mil e duzentas leguas de costa.

Quando se des< )hre do mal' este .con
tinente parece rn mtanhoso, agreste e des
igual; mas de perto nenhuma vista no
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mundo' é mais pittoresca nem mais ad
miravel: os seus montes são coroados de
magnificos bosques, e seus vallés revestidos
de perpetua verdura. O interior do Brasil
é por assim dizer uma immensa floresta;
poucas regiões do mundo são mais regadas
e vivificadas com tanta profusão. O Ama
zonas, com 1:200 leguas de curso, é o
maior rio do mundo, e atravessa 500 legua.';
de territorio brasileiro pela provincia elo
Pará; ao Amazonas segue-se o Pm'agllay,
que passa por mais de 200. Os rios, Ma
deira, S. Francisco, Toc'antins (*), e Pa
raná, formam a segunda ordem; Tapajóz,
Xingú, Uruguay, e Araguaya, a terceira;
Itapicurú do Maranhão, Paranahiba, Ne
gro, Jacuy, Japura e S. Lourenço, a
quarta; Parahibll do Sul, 1\1earim , .1 a
guaribe, Parahiba elo Norte, Paraguassú,
Contas, Belmonte,. Doce, Tieté, Paraná
panêma, Branco, Iça, Curitiba, Parelo,
e Cuyabú, a quinta; Capibaribe " Pira-

(') o Tocantins, (dia embocadura é visinba ii tio Arnnonas.
vem misturar as suas agnas por um braço de communica-çfto
á Ta la corrente do grande rio. É ali que, durante as grandes
marés, a rnpidez das suas ondas reunidas prqdu7. uma qualidauc
ele fcnorneuo pcriodico, c1wmado POI'Ol'OCIl pelos Inclios, l\'c~la
cOl1junetura co"sa :-lguma se pôde oppôr ii violencia das ondas
uo Oceano, c dos rio; qlle se misturam com estl'Oudo, Um ntido
espanlo!o annuncia e acompanha esta subila inva!fto; montes
d'agua doce se elevam, se abatem, se succedem, e cobrem em
um instante quasi toda a immensa largura do 'canál; espantmas
Ilndas varrem a praia, arrancam pela raiz grossas arV01'es, levam
comsigo pedaços de tel'l'e11 o , e ~té suhmergem as embarcações_
que estão expostas ao sen fnror. (n. fI is/o do Brasil.)
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nhas, Tajahy, S. Matheos, Patipe, e lta
picurú da Babia, a sexta; além de muitos
outros, que por pouco conhecidos, ou
menos extensos, não mencionamos.

As lagôas :mais consideraveis são: as dos
Patos e Mirim na provincia do Rio Grande
do Sul; os chamados lagos Xaráes e Parima
são inundações periodicas, este do rio
Branco e aquelJe do Paraguay. L\.lém das
ilhas de Fernando de Noronha, 60 legllas
a Este do cabo de S. Roque, e da Trin
dade, a 200 do mesmo rumo do cabo
de S'. Thomé, ambas pequenas e a ultima
deserta, as outras estão tu á costa. São
estas: a de Maraj ó ou Joannes no Pará;
S. Luiz e S. João no Maranhão; Itamaracá·
em Pernambuco; Itaparica na Bahia; Ilha
Grande no Rio de Janeir.o; S. Sebastião,
Santos, e Cananéa em S. Paulo; S. Fran
cisco e Santa. Catharina na provincia deste
nome.

Os portos mais notaveis e importantes '.
além do Rio de Janeiro e Bahia, são:
Pará, Maranhão, Tutoya, C~an'l., Aracaty,
Natal, Parahiba, PCimbú, Recife, Ta
manclaré, Barra Grande, Maceyó, Coru~

ripe, Cotindiba, Rio Real, Rio de Contas,
Ilhéos, Belmonte, Porto ~ gl..·o, Cara
vellas, S. Mathéos, Espirito Santo, Be
nevente, Campos _ Ma.cahé, Cabo Frio,
Ilha Grande, P araty, S. Sebastião, Ber
tioga, Sa.ntos, Canan,éa, Pqra,naguá., S.
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Francisco, Santa Catharina, Laguna, e
Rio Grande.

Os cabos principaes são: do orte na
Provincia do Pará, S. Roque no Rio
Grande do 01"te , S" Agostinho em Per
nambuco, S. Tbomé e Cabo Frio no Rio
de Janeiro, e Santa 1\1artha em Santa
Catharina: As costas septentrioillles, desde
o Pará até o Rio de S. Francisc , são
semeadas de arrecifes e ilhéos, nos quaes
se quebram as vagas do Oceano, offere
cendo repetidas vezes a image de um
molhe natural contra as ondas, que se
estendem em parallelo á costa. Aos 17
gráus de latitude ao sul começam pouco
mais ou menos, na distancia -de 12 leguas
ele Porto Seguro, os famosos cachopos
denominados os Abl'oLhos, que se estendem
por mais de 60 leguas, e são o terror dos
pilotos. Têm-se aqui descoberto muitos
canaes 'estreitos, por onde os navios po
dem abrir passagem, porém sempre com
grandes perigos. '

As serras mais notaveis são: as que ao
norte servem de limites ao Brasil; a de
Ibiapaba, qU& ivide as provincias do Ceará
e Piauhy; a da Borburema, que atravessa
parte da l:Jrovincia de Pernambuco, a da
P.arahiba , e a do Rio Grande do orte
até o Cabo de S. Roqt'e; a das 1\1anga
beiras, qtle divide as l)rcvincias do 1\1a~a
nhão e Pi~l}.hy da de GQyaz, to:r:nando de-
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pois o nomes de Duro, Tabatínga, Aráras,
Cristaes, Marcella, etc., e continuam se
parando a provincia de Goyaz da de Minas
Geraes. A serra do Espinhaço, com os
nomes de Mantiqueir:a, Grão Mogol, Bran
.ca, Almas e Chapada, começa nos limites
da província de S. Paulo com a de Mi
nas, onde. tem origem o Rio Pardo, e
confluentes que vão desaguar no. Paraná;
segue pelo interior da provincia da Bahia,
div!dindo sempre as aguas que se dirigem
ao rio de S. Francisco, das que vêm ter
ao Oceano, tendo n'elIa origem muitos e
consideraveis rios.

ZOOLOGIA : contam-se para mais de .60
especies de animaes Quadrupedes incBgenas
dos 18 genetos seguintes: Móno, lJIloccó,
Coelho, Quaty, Lont1'a, Onça, Cão silvestre,
Gambá, Porco-espim, Capyva1"a, Caxinguelé,
Rato, Tamanduá, Tatú, Preguiça, Anta,
P01'CO, e Veado. Das Ave ha um grande
numero, das quaes são as- mais notaveis:
entre as rapaces, Unlbús, Gaviões, COl'u}as
e Cabm'és: entre os passaros, Al'aponga,
Cal'a}uá, CCl1"deal, Sabiás, Enconb'os, Gallo
da Sel'ra, And01'inhas, Caliang'LÍs ou Baco
1'áos, Beija-fim', Passaro-mosca, Sahis e
Bentivis: entre as trepadôràs] Annuns,
Surucllás ou Capitif,es do malto, Tucanos,
Papagaios, e Pi -r.-páus: entre as galina
ceas, Pombas, /lutuns, Jacús J Jl'Iacucos,
Nhambús e Emas: entre as paludaes, 'n/trl1no
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ou Unico1'1w, Garças, Socós, Jacamls, Jabo
1'ltS, Colhel'eira, Fl'angos d'agua, P iassocas
e Gllal'ds: entre as nadadôras, Gaivotas,
Pato a1'1nirl./w, Patos Capel'ol'ócas, MWTecas
e Afergulhões,

Dos Reptís, descreve o Dr. Spix. 18
especics entre Tm'tamgas, Cágados e Ja~

botls: Ú de Crocodilos ou Jacarés: trinta
e tantas de Lagal'ios e Bipedes: quarenta
e tantas de Cob,'as, e mai de 5O de Rans,
Sapos e Rubêtas, Dos Peixes, os mais es
timados ou abundantes são: elo mar, Ba
dejo, Afero, Gm'oupa, Cheme, Bijupi1'á,
Lingoado Sardinha, Anchova, Bagl'es e
lIfil'anguaya; d'agoa doce, Pir01'icú, Bagre,
S01'llbim, Roballo, lIfandis e Camu1'ílpins.
lIa um sem numero de insectos, entre
os quaes se contam como mais prejudi
ciaes: Cupim, F01'1nigas, Carmpatos, Ga
fan/lOtos, Afoscas, lIfosquitos, Bichos do pé,
além de outros destruidores das planta
çõe, Tamhem ha muitas especies de Abe
lhas, as~im como de Bichos de seda, e
Coclwnilha, de q le poderiamos tirar grande
proveito.

PIIYTOLOGIA: Talvez não haja paiz, que
possa competir com o Brasil na multipli
cidade de "egetaes, ao menos no prestimo,
Entre as preciosas madeiras indigenas de
construcção e marcineria contam-se: A,'a
l'ibâs, Acupú, Bmsileto, [;ai:x:eta, Canel/a,
Cedros, Gonça/o Alves, G"{(LÍnas, Gll1'lIblís



2lJ. mSTORIA ])0 nnASU.

Ig1-apiapunha, Ipê, Jacm'andá, Jiquitibd,
Jetahy, 1J1i1'apinirna, Oleos, Púu d'arco,
Páu fe1'1'o, Pequiltá, Pe1'oba, Sicllpi1'a,
Tapinhoan, Vinhatico. Das plantas alimeil
tarias são notavei,s: Abio, Abacate, Arnbá,
Ananaz ~ Araçás, Assahy, Atas ou Pinhas
e Frutas de Conde, Aypim, Batatas, Bau
nilha, Cacáo, Cajá, Cajá, Cambucá, Canna
d'C8SltCm' , Carás, Côcos, Goyabas, G1'U
mixàmas, Jaboticabas, Jambos, Mamões,
1J!andibas ou 11!andiocas, Mangabas, 1J!ara- I

cujás, Matte Congonha ou herva do Pm-a
guay, Pimentas, Piqui e Pitangas. Como
muito uteis á medicina e ás artes se Jis
tinguem: Abutua, Andauassú, Andi1'oba,
Anil, Brasil, Copayba, Fwnp, Gua1'aná,
Ipecacuanha, Mamono ou Carrapato, Opu/!
cia ou Figueh'a da ten-a, Quinas, Salsa
pm'rilha, Sipós, Gornma elastica ou Caucho,
Tatagiba, Tucum e Urucú.

MINERALOGIA: A riqueza mineral, qu.e
foi por muito tempo objecto das mms
arriscadas pesquizas, é immensa; entre
os metaes possuímos o Antim..onio, Bismutho,
Chumbo, Cobalto, Cob1'e, Estanho, Fen'o,
Mercw'io, OIl1'o, Paladio, Platina (*), Prata.

(') Não é averiguado que se lcnlJa adiado .1 platina em grfto
em ncnhuma parlc do Brasil; lanLo assim quc nunca cxpor
1amos csLe mclal, ncm cnlrou nuuca no mcrcado como produclo
das nossas miuas. Sc nfto depende isso do crro, longo \CUlpO
,lcredilado, de quc ondc "a OLHO !la plalill:l, dcvc suppôr-se que
csla nolicia não Icm oulro fupdamcuLo scnão na riqueza mi·
neral do nosso solo, quc contcm grande eopia de melacs. Toda"ja
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Das pedras /J1'f!ciosas contam-se Agat/ws,
A (ruas marinhas, Amethistas, C1'istaes,

1:'
Crisolitas, Diamantes, Esmel'aLdas, Pingos
d'agua, Rubins, Safil'as, Topa::: ios. Das pe
dras de construcção: Basaltos, Granitos,
Jaspes, Loi:::as, lJIarmores e P O1'phú·o. Ha
tambem grande quantidade de Carvão de
pedra, Enxofi'e, Galena,' Grafilo ou Lapis,
ilfagnete, Jlfica, Pedel'neiras, Pedra d'amo
lar, Pedra /wme, Pedra sabão, Pedl'a de
cal, Sal gemllla e SalilJ'e. '

l\Jina Geracs, Goyaz, e Matto Gr?sso,
são as provincias, em que a mineração
do ouro e de pedras preciosas é mais

esta supposição é desmentida pelo B. dlIumboldt (Ens. sob/'c
li N. E., tOlll. 3, tiu. 6, cap. 1.1) do modo seguintc: • A plalina
.• cm grãos s6 se acha em duas paragens do mundo conhecido,
• islo é: no C!loc6, Provincia do Hcino da ova Granada, e
• cerca das costas do mar do 5111 na Provincia dc Rarbacoas ,
• entre os 2 e 6 gráus ac lat. boreal. • Foi o mesmo allctol'
quem combateu e mostrou o erro, cm qne a f"aude tinha fcito
acreditar, de que a platina se encontrava nos mesmo lavadciros
de ouro, depois dc muitas averiguações feitas por cJle no dis
lI'ieto de S. Agostinho c de Glliacama (uo Choco), onde os
hatcdôres de ouro não enconlraram o menor ve tigio de Plalina.
O erro nascia de quc na Casa da Moeda de .cagoU. se tinha
rerehido omo de Antioquia e de lXeiba, mesclado com alguma
platina; mas depois das obsen-ações do 13. d'Hurn1JoldL, veiu:-se
no conhecimento de que i8to cra uma fraude dos e peculadores,
que cornpra\'am o ouro em primeira mão. - A platina é pois
peculiar á certos terrenos de tl'll1ISpol'lc, que occupam uma super
Geie de sei 'centas leguas quadradas. Não rrnero negar que a haja
no Brasil, e m.1 é de sllppôr que na wna correspondente ao
hemispherio oppo Lo, em tcrrcnos iguaes . possa encontrar-se estc
metal, como no Choc6; porém o quc posso assegurar é quc
nunca cutrou no mercado como prorlueto das nossas min:ls. lIa
bem poucos annos descobriu-se na Sibcria lerreno dc lI'lIl1spol'le,
contendo platina, que o mesmo bUl1lboldt reconheceu cm
pessoa; e assim jit existe mais nma paragem onde se rccolhe
este melaI. .

G
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importante. l\a de Santa Cal"harina existe
eom toda a certeza grande quantido.de
(.le carvão de pedra, em uma extensão
de cem leguas, que abrange igualmente

, as duas provincias de S. Paulo e do Rio
Grande do Sul (*). Em S. Paulo é onde
por ora se extrahe o ferro em maior
escala, ainda que o tenhamos por todo o
Brasil, e da J;nelhor qualidade. Possuimos
tambem muitas fontes d'aguas thermaes
nas provincias do Rio de Janeiro, Bahia,
S. Paulo, Santa Catharil1a, e Goyaz,
sendo o uso d'estas ultimas muito acre
ditado para a cura de toda a especie
de syphilis, e até, da elephal1tiasis. Por
toda a parte se encontram poços e fonte
d'agua ferre a , assim como argilas de
varias côres,

(') j.; cCl'ca de duas lcguas acima do rancho das Taboas,
(Pro\'illciil dc Santa Calharina) quc começa o tcrrcno carboni
fcro, o ((ual ac.aba a o, da scrra geral. Scu limitc sul é conhc
cido • e cstá pcrlo de Porlo Alegl'c; atravcssa l)ro,'avclmcnlc e de\'c
tcrminar na Proviucia dc S. Paulo, segundo informações do
Scnhor Pixis, sahio geologo francez. quc percorrcu essa ultima
Pl'o\.iucia, As.im, cem leg/las de comprimento nada tcm dc cxa
gerado; mas, scndo sna largura de 8 a 1.0 leguas. é de slIppôr
que tcnha lima p;rallde pl'Orundidade. (Dr. J. Parigol , IIlclllOl·ja
sobre as millas dc cm'vlio dc pc/ira do Brasil. )
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Caracter, usos, e costumes dos habitantes naturaes do Brasil.

o nrasil, no tempo do seu descobri
mento, era dividido entre muitas nações
ou povoações di{ferentes, umas escondidas
no Lo 'que , outras e tabelecidas nas pla
nicie obre as margens dos rios, ou nas
co tas maritimas, algumas pacificas, quasi
todas errantes; estas a ilando na caça e
na pesca a sua principal suhsistencia,
aquellas vivendo principalmente das pro
ducçõe da terra, mais ou menos culti
vada; a maior parte sem communicações
entre si, ou divididas por odio hel'edi
tal'~os, e sempre armadas.

A chegada dos clescobl'idore europeos,
mais de cem naçQes brasileiras oecoravam
ou disputavam a irnmensa e_ tensão <.'om
prchendicla entre os dois rio da Pr.lta e
o Aruazonas; porém algumas d'entre clLas
não foram jamais bem conhecidas: as 'uas
transmigrat,;ões successivas têm lançado al
guma confu 5.0 no testemunho elos histo
l'iadol'C c viajante.; fanaremos apena.'
d'aque1Jas, cujas trac1i<;-es furam melhor
(·onservadas.
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grande ca ta dos TapuJas, a mms
antiga do Brasil, tinha possuido, segundo
alguns, toda a costa desde o Amazonas
até o Prata; ou sómente, segundo outros,
uma linha do sertão em paraUelo á costa,
desde o rio de S. Francisco até o Cabo
l?rio. hsta casta foi lançada fóra pela dos
Tupis ainda mais formidavel, em epocha
pouco remota, porque á chegada dos
Europeos se lembravam os selvagens cl'este
acontecimento. Assim os Tupis eram os
senhores absolutos d'estas costas, quando
Pedro Alvares Cabral descobriu o Brasil.
Da voz Tapá, 'que quer dizer trovão e pai
universal, tinham lles formado por barbara
vaidade o nome da sua propria na ão.
Esta palavra encerra toda a sua theologia,
porque não dirigiam supplica alguma ao
Creador: para elles não era objecto de
odio, de esperança, nem de temor.

Esta grande casta comprehendia 16 tri
bus distinctas,' que ,não sendo uni lias por
laço algum, e tendo nQmes particulares e,
signaes distinctos, formavam outras tantas
nações separadas. Entre os Tupis, com
quem os conquistadores portuguezes esti
veram as mais das vezes em harmonia ou
em guerra, se notavam .os Caájós, col
locados ao sul de S. Vicente, e senhores
por este tempo da 'lha de Santa Catharina.
Os Tamoyos, qu habitavam os contornos
do Rio de Janeiro, estendendo-se do mcio-
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dia para S. Vicente, não reconheciam por
alliados senão os Tupinambás seus visinhos,
aos quaes se assemelhavam em muitos dos
seus usos. Os Tupiniquins estavam de posse
do paiz de Porto Seguro e da Costa dos
Ilbéos, desde o rio Camamú até· o rio
Circare, extensão 'quasi de cinco gráus:
de todos os selvagens da casta Tupica eram
estes os mais trataveis, os mais fieis, e os
mais bravos; os Tupinaes seus visinhos
conformavam-se com eHes.

A Bahia e todas as suas enseadas acaba
vam de- ser conquistadas pelos. Tupinambás ,
a maior e a mais valente nação da casta
dos Tupis. Os Cahetés, tribu feroz, ti....:
nham em seu poder toda a costa de )er
nambuco, da qual os Tabayares, da mesma
casta que os Cahetés, porém menos ferozes,
occupavam tambem uma parte. Emfim os
Pitagoares, os mais crueis da casta./Tupica,
possuiam a região do Parahiba do Norte,
entre este e o Rio Grande: taes eram as
principaes tribus da casta senhora do Brasil.
A antropophagia dominava entre todos estes
selvagens; comiam em ceremonial com me
donha alegria os prisioneiros de guerra;
mas nem todos os Brasileiros e· am antro
pophagos: parece que a casta dos Tupis
fôra a que trouxêra do sertão este uso
horrendo, que os P o:tugu ezcs acharam
introduzido em todas as partes da costa.

A linguagem dos Tupis cr~ a mais espa-
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lhada, ~inda que se fanasse até cento e
cincoenta linguas barbaras no Brasil. A
lingua Tupica era, segundo dizem, um
dialecto do Guarany, tido como lingua
mãe; o que faz acreditar que a casta dos
Tupis l)roveiu dos povos bellicosos do Pa
raguay, onde uma povoação inteira ainda
conserva o nome primitivo, que se modi
ficou depois segullldo as tribus. Antes de
descrever a posição geographica:, e de dar
a resenha das outras tábus brasileiras as
mais famosas, vamos a esboçar cm um
pe~.leno quadro os caracteres principaes,
que podem fazer conhecer os usos e os
eostumes guerreiros da casta selvagem, que
d 1 ~nava o Brasil na epocha do seu
descobrimento pelos Portuguezes.

No estado de pura natureza os Tupis
não conheciam divindade alguma; ao menos
não annunciavam este conhecimento con
solador, quasi universalmente inspirado ú
especie humana. Os signaes de admiração
e de respeito, que davam ao sol, á lua,
ao trovão, não tinham caracter algum ele
culto;. eram produzidos pela admiração ou
pelo susto, não se elevavam acima dos
objectos creados; porque· nenhuma palavra
na sua língua exprimia a idca de um
Ente Creador e Senhor do Universo. Os
sonhos, as som]Jf IS, o pesadelo, c o de
lírio, geraram Sl.., ..!erstições, que os aclevj
llhadores, on Pagés J fizeram acreclhêll' entre
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os Tupis. Chocarreiros e sacerdotes junta
mentc, os Pagé affirmavam a existencia
de um e pirito malfasejo, de que sc glo
riavam moderar a' perigosa influeneia; por
isso eram consultados nas doenças, nas
occaúões perigosas, principalmente na
guerra e na paz.

Cada Pagé vive só, e retirado em lugar
ermo, onde lhe levam tudo quanto pede;
c tem tal imperio nos animos, que e eUe
progno ticou a morte úquelle que o oJI'en
deu, o desgTaçado objecto deste fatal vat~

cinio deita-se immediatamente na cama, e
espera a sua sorte com tanta re igna(;ão,
quc não'bebe nem come, e assim se realisa
o anathema. Os Págés antes de receherem
as distincções do poder sacerdotal, passa
vam pelas mais terriveis provas: durante
muitos annos se lhes impunha tão rigoro a
abstinencia, que muita vezes a morte o
privava de gozarem do fim dos seus u'a
balhos; a historia nos conserva parte dos
usos exteriDres destas iniciações. ão tinham
Os Pagés immediata influencia no governo
civil, o qual era extremamente simples,
e se acha iclentico em todas as tribus.
Cada aldêa tinha um chefe, cuja authori
elade se limitava á de aconselhar; este foi
em todos os tempos o direito da velhice,
por isso esses ehefes er'lm ele idade avan
çada, representando'um vai· ele familia nO
mcio de seus filhos.
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Todos estes povos andam nús, pintam
o corpo de diversas côres, ex.cepto a cara;
alguns furam o labio inferior; e trazem
n'elle um pedaço de páu, ou uma especie
de jaspe verde, que os torna disformes.
As mulhe;res não furam os labios, porém
nos grandes buracos, que tem em cada
,orelha, trazem pendentes, á maneira de
rosarios, grossas enfiadas de pequenos ossos
brancos e de pedras de côr, que cahem
sobre as esp~duas. Nas suas guerras ou
festas pegam com resina pennas verdes,
encarnadas, e amarellas na testa, faces, e
nos braços, e com ellas enfeitaIQ. 'tambem
as suas armas. - Os chefes distin:guem-se
commummente por um grande collar de
conchas. Os Brasileiros não são getalmente
polygamos, ainda que alguns chefes possam
ter 'diversas mulheres. As raparigas, antes
de casarem, entregam-se sem pejo aos
homens livres: seus proprios pais as offe
recem aos hospedes; porém logo que se
ligam ao estado de casadas, são fieis a seus
maridos, e o adulterio é odioso entre os
Brasileiros. As mulheres tornam-se escravas,
seguem os marido~ !la guerra, e carregam
com as suas provlsoes.

As habitações destes selvagens, mais ou
menos j!lntas, variam na forma e no 1a~

manho: constam ordinariamente ele casas
ou cabanas distri ...)U~das em aldêas.' As po
voações màis a(liantadas na policia cons-
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il'O€ffi e le antam llluros feitos de banotes,
cujos inter alIas são cheios de terra, corno
uma eSl eeie ue fortifiea(;ão, defenuioa por
fojos. Sem embargo desta defesa nem
sempre e capavam ao furor dos inimigos,
que incendia am as hahitações lançando
sobre ellas fie"has guarnecidas de algodão
inllammado. A principal occupação das mu
lheres consiste em fiar algodão para fazer
redes e cordas. Ellas fazem tambem Tasos
de barro, que servem para diíferente usos.
A' raiz da mandioca é o sustento diario
destes selvagens; ajuntam-lhe ou tras raizes,
que pisam .redusem a farinha para com
pôrem bebidas ou alimentos com mais
ou menos consistencia. A caça e a pesca
supprem o resto das suas precisões.

Menos sllgeítos ÚS molestias, que as na
ções cultas adquirem pelo mimo e pelo
luxo, prescrevem a seus doentes dieta
ab oluta, e alguns simplices tirados dos
seus ho que. Celebram os seus funeraes
com chóros e triste lamentações, que
contém ordinariamente o elogio do morto.
Se é pai (~e familia, enterram com eUe as
sua armas, suas pennas, e seus coUares; e
é este o unico signal pelo qual se poderia
uspeitar que a ic1éa da outra vida lhes
n~lO é absolutamente estranha. O ho;nicidio
é o unico crime que castigam = os pais do
matador o entregam aos do morto, estes
afogam o culpado e o enterram. A 1'econ-

7
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cilia<:ão prompta e sincera enlre as tlua
familias segue ordinariamente esta sorte de
satisfação ou de represalia; bem diíferentes
n'isto das nações civilisadas da Europa,
entre as quaes os odios elas famílias são
algumas vezes hereditarios.

Sem outras leis mais que os seus usos,
seguindo quasi sempre o instincto da na~

tu reza , os Brasileiros possuem algumas
virtudes sociaes e domesticas. Exercitam c
respeÍtam a hospitalidade, e vivem h'a~l
quiJIamente entre si; não se desamparam
nas molestias , como fazem outras povoa- '
ções ela America, e são fieis' a :Seus alliados.
Mostram em geral inc1inac;ão á indolencia,
e á ociosidade que caracterisa todos os
selvagens meridionaes; 'mas passando de
um extremo á outro, amam com paixão
a dança, e todos os exercicios violentos.
É sobretudo nos combates que se mani
festa a sua activa e horrivel ferocidade;
então a- crueldade no seu maior auge se
transforma em virtude guerreira. E mui
raro haver entre elles outros motivos para
a guerra senão os da vingança; p.or, isso não
seria facil determinar a causa das primeiras
aggressões.

li arma principal 'dos Brasik.r'os é uma
clava de seis pés de comprimento, feita de
páu durissim,o e mui pesado, com dois
gumes; tem. a~'co" feHás jgualmente de púu
consistente, com as cordas ele algodão, c
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ilechas de canna silvestre armadas de fortes
puas de madeira ou espinhas' de peixe.
Servem-se dellas com singular destresa,
nunca erram ~lm passara voando. Apenas
o sigl1al é dado pelos anciões, todos os
guerreiros se põem em ,marcha, excitando
se por expressões as mais energicas de vin
gança e de adio. Cb~gados .ao paiz, que
querem devastar, huscam surprebender as
povoações, incendiando-as,. e commettem
toda a casta de crueldades. Se' são obri
gados a combater em campo raso, juntam
se, marcham llepressa e com firmeza,' e
acommettem-se dando gritos espantosos.
Servem-se no. princip:i..o das flechas, e
depois das maças, cujos terriveis golpes
são quasi sempre mortaes (*).

Decidida a sorte do combate, os ven
cedores amarram os prisioneiros, amea
<;ando-os com a sorte que os espera; e
assim levam-nos para suas aldêas, onde
entram em triumpho. Tratam.-nos ao prin
cipio com uma bondade apparente, dão
lhes até mulheres, e põem o maior cui
dado em engorda-los bem. Marcado o dia

(') o Oceanr era lambem entre muitas tribus tlteatro de suas
prollsas, c davam-se combales IlRVaeS com tanlo encaJ'níçamento
como em terra. Numerosas canôas, construídas de 11m só tronco I

formayam as r.uas esquadrilhas que pelejavam durante horas,
como refere Pcro Lopes de Souza, UO seu Diario (pag. 18), ilcerca
no combate (lue clle prcscnciára n- Bahiá entre ccm almadias,
cillcoenla de aela lado, )cl'al1(IQ caela uma se~senla homens
de Iril'"1R\'50.
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da vingança, as mulheres preparam os
licores para a festa, e todos os selvagens
da aldêa reunidos passam dois dias inteiros
a dançar, e a bcber com. o cativo, que
apenas parece fazer o papel de convi
dado, pois -aífecta distinguir-se pela ale
gria. A ,'ictima é depois amarrada ao som
de um hymHo de morte, c n'este estado
levam-na a passear em triumpho; esta
não dá o menor signal de abatimento ou
.c1~ susto, pelo contrario olha com altivez
para todos os que se apro.'imam na sua
passagem, faHa-Ihes e lembra-lhes todas
as suas expedições contra Ues, dizendo a
um que maiára se,u pai, a outro que
comêra seu filho.

Quando a hora é chegada, apparcrc o
execu tor ornado com todos os seus- en
feites, e recehe das 'mãos do chefe da lriLu
a clava, com quc ha de matar o prisio
neieo; porém antes de o fazer ha um
dialogo entre ambos, executor e cativo,
no fim do qual levanta aquelle a clava,
e esmaga de um só golpe a cabeça da
victima. As mulheres se lançam logo sobre
o cnclaver, que despedaçam com pedras
afiadas, e cujos membros ainda palpi
tantcs são. immediatamente assa.'dos e <:0,.

midos. Durante este abominavel banquete
- os velhos exhortarr... os mancebos a procurar

pccasiões sem~lh ates por suas façanhas
~uerrei:ras. N~o se sa.h~ ~w toda esta tn~~·r
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mellda ceremonia qual e deve admirar
mais, e a engenho a harbaridade 00
algozes, ou o valor exaltado das viclimas.
Estes s lvagens, apesar do horroroso. at
tracÜvo que os arrasta para comerem
carne humana, não comem os morlos
no campo de batalba.

O uso ommum é amontoar nas aldêas
os craneo dos prisioneiro , que devora-

'ram, e mo traI' aos estrangeiros com 01'

gulho estes monumento de suas proesas,
e de sua vinganc:as. Em geral este sel
vagens medem a sua gloria pelo numero
elos pri ioneiros que fizt'ram, e tem summo
cuidado de perpetuar a memoria de seus
feilos por incisões que fazem nos brac:os,
nas coxa , no peito, e mais part.es do
eol'po. 'rae são os caracteres mais geraes,
que di,tinguem a casta dos Tupis; e com
quanto se. a semelhem em muitas cousa
ús outras nac:ões selvagen do Brasil, to
davia exislem algumas di{ferenças beJr
nolaveis.

Os Guayana::es e GuayzacClI'es possuiam
< s planicies de Piratininga, e os contornos
de S. icenle; não eram anlropophagos.

n'isto di (leriam essencialmente das trihl.ls
tupicas. Os lWm'aques no interior da Bahia
rmn agricultores, e pescavam á linha,

uso ignorado pelos TU}Jis. Nas regiões do
sertão c soln'e as margens do Syputaba,
<iue desagua no Pal'agllay, existem os
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Bai'bados, assim chamados pela grande
barha, que os distingue parlic.l,l1armente
das outras raças indias. Nas costas de Porto
Seg.uro existiam os Papanases, antes de
serem arrojados pelos Tupiniquins; a lin
guagem d'aquelles apenas era entendida
por seus inimigos. Retirados os Tapuyas
para o norte do Brasil, de qlie foram
dominadores, ainda ali se distinguiam das
outras castas por suas bellas formas e
força extraordinaria.. De toavs os selvagens
eram estes os menos crueis, porque não
:JIlatavam os seus prisioneiros;' mas em
Iogar de comerem os seu.s inimigos, como
os Tupis, comiam os seus proprios mortos
como a ultima prova de affecto. A chegad.a
dos Portuguezes os Tapu)'as, assim como
Oi' Tabajaras, tinham formado os seus
principaes estabelecimentos na serra ue
Ibiapaha. Entre esta casta hrasileira con
tam-se perto de setenta e seis povoações
3'uerreiras, distinctas por diirerentes no
mes, e quasi todas espalhadas pelo Pa
-rahiba elo Norte', Ceará, e Rio Grande.

Deste numero, os Guayos envenenam
as suas flechas: os Jabol'ós-AplfYW'CS, sem
pre errantes, não tem outras armas senão
páus tostados nas duas pontas ~ os Paliés
vestem-se conl uma tunica de canhamo
sem mangas, e . <lllam um idioma parti
cular: os Cuxt., -as hahi tam as grandes
campinas interiores: os lIfandavés e os N«-
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pOJ'LÍs exereilam a agricultura. No meio de
lodos estcs antropophagos, os Campehos
~ão quasi os unicos, que não comem carne
humana, mas cortam as cabeças aos seus
inimigos, e trazem-nas penduradas no
cinto. Entre a nação dos Tapuyas ainda
se distinguem os Aquigh'os, que por ex
cepção notavel são verdadeiros pigmeos;
foram os Europeos que lhes deram este
nome; todavia não são menos coraj.osos,
nem menos robustos.

Tambem se distinguiam particularlL.c.nte
por outros notaveis caracteres os Mal'i
qllitf!s, que habitavam uma parte da costa
entrc a Bahia e Pcrnambuco: os 1J1argajas
situados en&re o Espirito Santo e o Rio
de Janeiro : os Aym07'és, senhores do in
terior das tcrras entre a Bahia e o Rio
Doce, os mais sehagens e ferozes de todos
os indigena. Levam estes ao longe o
terror, as im como os seus aIliados Ighi
gracuphos, pela bulha estranha que fazem
batendo os bastões de madeira sonora
un.s nos outros. Taes são as principaes
variedades da grande nação dos Tapuyas (*).

(') os' AJ'lIwl'és, que adquiriram llio funesta cclcl)\'idade, só
"pareceram na costa muilo lempo 'depois do descobrimenlo.
P.cma-se geralmenle que esle po,'o descendia de uma Iribu de
TaplIyas, qne isolada nas solidões do inleriol', linha perdido alé
as loscas arles de seus ascendenles, Os proprios selvagens os
contemplavam como irr"cionaes pOl' ignorarem a maneira de
construil' lima cabaoa, o uiío saberem adornar-so com as ricas
plllma~, cujo 1150 se encoJltrava cm loel;ls as outras lribus. Elles
liulHlID aiuda oulro l'aracto!' mais c1istiucto, quo consistia 110
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Os Ovailagnasscs habitavam os COl1l0Úl0S

de Cabo Frio, entre o Rio de JaneÍl'o e
o Parahiba do Sul. Os maiores inimigos
d'esta raça eram os Ouctacazes ou Goay
tacazcs seus vi;5inhos, que se estendem
desde as planicies, a que deram o seu
nome, ao longo da margem septentrional
do Parahiba do Sul, até a meridional do
rio Xipoto nos contornos de Ouro Preto.
Não comiam os prisioneiros, e mais hr~vos

.que as outras castas combattiam o inimigo
em l _mpo raso. Seguem-se depois os Onoya
nm'és e os Poriés de caracter pacifico·, e
os Molopaqucs, que tem costumes brandos,
ainda que na guerra não tenham renun·
ciado os abominaveis banquetes de carne
humana. Os lIfolopaqucs deixam crescer a
barba, cobrem com clecencia o corpo, e
não usam da polygamia, posto que suas
mulheres sejam belJas.

illveneivel temor da agua. o que os impedia de perseguir °
inimigo, quando este u'anspullha um rio ou um lago: circutls·
tancia que parece alleslar que os Aymorés provillllam das hordas
habitantes das aridas plallicies de Pernambuco, Ceará e PiauiJYi
pois que um povo barbara, qu e J,abita as margens dos J'ios j

não deve ignorar por muiLo 'Icmpo a arte de nadar. Faziam.os
Aymorés mais uso da came humana do que os anlropophagos,
de que lemos fallado, e a conservavam como qualc{uer oulro
mantimenlo, sem a isso associarem idéa alg na de "illgança.
:Elles assolaram Parlo Segnro e I1heos, a ponto ele obrigarem
Iodas as Fnelldas a cessar os seus lrabalhos pela falla absoluta
de braços; avalia-se cm trp~ellLos colonos, e lres mil indigenas ,
e negros, o numero dos mu,tos. Os A)'morés foram depois balidos
c dispersos, e dos reslos d'esla raça procedem os BotoClLdos, que
Jlercorrem as margens dos rios Doce c Bermonte, alguns em pat
com os brancos. (Res. l,.(! II is/o do Brasil.)
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Os Guéglles, Timbi1'as, leicos, e Auca...
pll1'as habitavam o vasto paiz do Piauhy
para a parte do _Iaranhão. Os Gllanares,
A1'ahis, e Caicazes avisinham-se ao Ama
zonas. 1 a outra e.-tremidade meridional
do Brasil, perto de latto Gros o, habi
tam os GllaycU1'LlS (ou Jndios cavalleiros,
porque quando os Portuguezes chegaram
áquella provincia já acharam estes selva
gens com criações de gado cavallar,' e
combatendo a cavallo), que pro,'avelmente
são da mesma casta que os Guaycul'ús do
Paraguay. l:finalmente, enh'e o Rio Grande
do Sul e . Vicente, está situado o paiz
dos Ca1'ijbs, os mais humanos de todos
os selvagens do continente occidental, e
aquelles a quem a policia eUfopea achou
mais accessiveis.

Acaba aqui finalmente o que ácerca
das differentc.:; povoações do Brasil é pos
sivel dizer-se em um abreviado resumo.

Jo longo espaço de tres seculos, depois
de tantas transmigrações e guerras conti
nllas, estas povoações indigenas, a maior
parte errante, deviam passar frequente
mente ele um á outro territorio: d'est'arte
as suas mudanças, o seu mesmo enfra
quecimento ou a sua inteira destruição,
não permittem mais hoje torna-las a
achar na sua posição gtographica. primi
tiva. As 'relações freqne:cles (restas diffe
rentes PO,'o:H;ões com os Portllguezes, ou

8
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com a oulras nações que aportaram ao
Brasil, apparecerão no decurso d'este
compendio, seguindo a ordem dos factos,
o progresso dos estahelecimentos e o das
conquistas; o que completará o quadro
dos costumes e dos usos das principaes
tribus do Brasil.



CAPITULO SEGU DO.

iõ32-i580,

I.

Capitanial hereditarial estabelecidal DO Bl'alil DO I'eioad.
d'EI-Rei D. João III.

In:>truido emfim D. João III da im
portancia do Brasil, dividiu esta vacta
região em· Capitania hereditarias, as
quaes concedeu á titulo de. senhorios a
alguns vassallos de qualidade do seu rei
no , que se offereceram para vir aqui
formar estubelecimentos. Os senhores do
natarios deviam gosar de jurisdicção civil
e .criminal; deviam g()sar tambem de
todos os direitos de regr'.lia,· á excepção
do direito de impôr pena de morte,
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cunhal' moeda, e a diúma terrilorial, cuja
prerogativa reservou para a Corôa n.

Os senhores portuguezes, que ambicio
navam estes meios de grandeza e de
fortuna, não viram ao principio em seus
vastos dominios senão terras, de que uma
cultura pouco dispendiosa provava fertili
dade, e nações estupidas, que poderiam
subjugar sem perigos, e sujeitar sem
esforços.

Elles se enganavam no que respeita a
este ultimo ponto: a resistencia contu
JIlaz da maior parte das tribus selvagens,
os combates sanguinolentos que foi pre
ciso sustentar con tra ellas. seu odio im
placavel, sua vingança feroz, destruiram
por rou ~as ,vezes as mais bellas espe
ranças. Porém cousa nenhuma podia des.
animar a homens, cujas emprezas ~ram

fundadas sobre os motivos irresistiveis de
dominio e sêde das riquezas. S. Vicente,
Santo Amaro, Parahiba do Sul, Espirito
Santo, Porto Seguro, llhéos, Babia ele
Todos os Santos, Pernambuco, e Mara
nhão, foram as primeirqs Capitanias, que
o Rei de Portugal concedeu ao longo
das costas maritimas do Brasil ("*).

(') Veja·se o titulo de Doação, e o Foral da Capitania con
cedida á Pero Lopes de 5nuza, quc vôm inseri os lias 1l0UlS do
piario do mesmo Pero Lopes, publicado em Lisboa em 1839,

C") O historiado!' João dc Barros. quc foi um dos donatarios,
ill~cEla !J'lC o paiz fôra rcpartido cm doze Capibania~ i mas 115.o



CAPIT. II, §. I. 1I5

,Mal,tim Affonso de Souza, cujo nome
e citado com honra na historia das lndias
Portuguezas, foi o primeiro possuidór ele
uma Capitania no Brasil. Partindo de Lis
boa com cinco vélas em 1530, como
dissemos no capitulo antecedente, depois
de ter examinado attentamente a costa,
desde o Cábo de Santo Agostinho até o
Rio da Prata, voltou aos 2ú gráus e meio
de lato sul, e formou o seu primeiro
estabelecimento (em Janeiro. de 1532)
n'urna ilha similhante á Goa, ou á antiga
Tyro, pois é sepârada do Co~tinente por
um braço de mar. Os naturaes a deno
minavam Guaibá, de uma arvore assim
chamada, que ali cresce com abundancia.

Os selvagens da costa ver~do gente
desconhecida estabelecer-se tão perto
d'elles, reuniram - se para expulsa -la,
e pediram auxílio a Tebyreçá, o mais
poderoso chefe da tribu dos Guayanazes,
que possuiam as planícies de Piratininga.
Estes' lndios' difl'erençavam-se essencial
mente das outras tribus , porque não
eram antropophagos. Com tudo, Tebp"eçcí

menciona os F"oprietados, porque reservou-se, segundo ellc
meSlllO declara, a dar informações 30bre este assumpto na parle
qne escreveu, intitulada - Santa C"IlZ -, manuscripto quc se
julga perdido. Depois d'elle nenhum outro cscriptor faz menção
sen~o das nove Capitanias qllC refcri..no.. O Padre Ayres de Casal,
na sua Corographia Brasilica, supp(\~ que talvez se contassem
por oulras tantas Capitanias os cinco pedaços, de quc conslavam
~s duas dos dois il'mflos Souza.
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se dispunha a soccorrer seus aliiados con
tra os estTangeiros, quando foi d'isto dis
suadido por João Ramalho, de quem já
fallámos, . que vivia debaixo da sua pro
tecção, e á quem, satisfeito do seu zelo
e admirado da sua intelligencia, tinha
dado uma filha em casamento. Ramalho,
julgando que aquelJes recem-chegados po
diam ser compatriotas seus destinados pa:ra
a Jndia, que, impeIlidos por ventos con
trarios sobre a costa do Brasil, tinham
buscado' abrigo n'esta ilha, persuadiu ao
seu hemfeitor a favorece-los antes que a
maltrata-los;' e vindo procurar a Martim
Affonso· de Souza, 'concluiu entre este
Capitão e os Guayanazes alliança pel~

petua.
Como o terreno que os Portuguezes

escolheram logo não era tão vantajoso,
os colonos se transportaram para a ilha
visinha de S. Vicente, nome que ficou
a toda a Capitania. Os seus progressos
foram rapidos: Souza presidia á tudo com
intelligencia e sabedoria. Fez plantar as
primeiras cannas de assucar, que fôram
levadas da Madeira,' criou o primeiro
gado, e foi d'esta Capitania que depois
as outras se abasteceram. Com dadivas e
afagos soube ganhar a affeição dos natu
l'aes, cujas rela ~Õ('5 e frequentes commu
nicações fôram '.'ui vantajosas á Colonia.

Seu irmão PCI'O Lopes de Souza foi
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menos feliz nas suas emprezas; de oitenta
leguas de costa que lhe couberam em
patrimonio, dividi.u- as em dois senhorios,
mui distantes um do outro, querendo
fundar dois estabelecimentos distinctos e
separados. Pôz o primeiro .em urna ilha
perto de S. Vicente, proxima á costa,
e lhe deu o nome de Santo Amaro. Foi
na ilha de Itamaracá, - mais perto da
equinocial alguns gráus, que Pero Lopes
fundou o seu segunda estabelecimento
colonial; onde teve que sustentar fre
quentes attaques da parte dos Pitagoares,
que ieram sitia-lo na sua mesma ilha.
Conseguindo repelli-Ios, logrou depois ex
pulsa-los tambem da costa visinha; porém
voltando ao seu estabelecimento do sul,
veiu naufragar e morreu na embocadúra do
Rio da Prata em uma segunda exploração.

Pedro de Gbes pediu e obteve uma
Capitania i limitada á trinta leguas de
costa entre as de S. Vicente e do Es
pirita Santo. Góes, auxiliado por Martim
Ferreira, deu á véla para o rio Para
hiba do Sul, onde desembarcou e se
fortificou; esteve dois annos em paz com
os Goaytacazes, porém a fina} não pôde
evitar a guerra com estes selvagens, a
qual durou cinco annos, e foi desgraçada
para a Colonia nascente. Os Colono
desanimados pediram em altas vozes dei
xar tão incommoda habitação; e o do-



48 mSTORJA no nl\A~It

natario teve que ceder aos clamores de
seus compatriotas, evacuando a Colonia
em navios que pô ,-obter do visinho
estabelecimento.

Vascó Fenzandes ,Coutinho, fidalgo por
tuguez que tinha enriquecido na lndia,
obteve a Capitania do Espirito Santo, e
veiu com uma grande expedição crear o
seu estabelecimento em uma pequena

,bahia ao norte do Rio de Janeiro, onde
os Colonos, que. elle trouxe, fundaram
uma villa, a q le chamaram Nossa Se
nhora da Victoria; cujo nome fiCOll logo
justificado pelos frequentes triumphos,
que obtiveram dos Goaytacazes, seus pri~

meiros inimigos. Os vencedores, uma vez
senhores da costa, começaram a construir
casas, edificios, a lavrar as' terras, a plantar
cal~nas de assucar, e a levantar engenhos.

A Pecll'o ele Campos TOll1'inlw havia sido
dada a C'l .:.tania de Porto Seguro; e Ja
zendo-se á véla com sua mulher e filhos,
e, grande numero de colonos, ahordou
felil,mente na mesma enseada, em que
Cabral havia tomado posse do Brasil. Um
dos dois degradados, que este almirante
ali tinha deixado, vivia ainda e serviu de
interprete a' TOUl~inho em suas primeiras
relações com os naturaes. Os Tupiniquins,
senhores do paiz, oppuzeram-se logo ús
emprezas dos co:vnos; l)orém Tourinho
souhe attrahi-Ios, dispondo-os em povoa-
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ções, nas quaes introduziu a policia e
costumes dos Europeos. É isto uma prova
da sabedoria com qu_ obrou, não devendo
por consequencia caber-lhe a nota de ty
ranuia, imputada aos primeiros colonos
portuguezes.

Jorge de Figueiredo C07Têa, historio
grapho d'EI-Rei D. João III, foi o pri
meiro donatario da Capitania dos Ilhéos,
quasi no meio do continente brasilico.
Como não podesse sahir ele Lisboa, por
causa do seu emprego, mandou um ca
valheiro castelhano, chamado Francisco
Romera, para tomar posse. Com effeito
a colonia foi estabelecida, e logo cresceu
em perturbação. Q filho de Figueiredo,
lendo herdado esta Capitania, a vendeu
a Lucas Giraldes, que a beneficiou com
grandes obras, e a fez tão florescente,
qne dentro de pouco tempo se levantaram
n'clla oito ou nove engenhos de assucal'.

Dum'le Coelho Pel'eira, havendo expul-
ado os Francezes ele Itamaracú, como jú
liveIPos occasião de dizer, pediu e obteve
a Capitania de P-ernambuco, cujo pri
meÍro estabelecimento foi no logar onde
hoje existe a Cidade de Olinda. Quasi
toda a cos' l ele Pernambuco estava então
em poder dos Cahetés, tribu barbara,
notavel entre todas as ontras pelas grandes
canôas de que fazia uso Coelho, diz n

historiador Rodla Pita, foi ohrigado a
v
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c.onquistar J'esta tribu temivel palmo a
palmo o que lhe tinha sido dado por
leguas. Os Cahetés, conduzidos por Fran
cezes que vinham traficar na costa, atta-

"caram e sitiaram a nascente colonia. que
teria succumbido, se Duarte Coelho ti
vesse menos experiencia da guerra. Tendo
este feito alliança com a tribu dos Ta
hayares, repelliu e venceu os Cahetés.

Os Tabayares, dirigidos por um dos
seus chefes por nome Tabym ou TapeY1'a,
que era o terror dos selvagehs inimigos,
foram os auxiliares mais efficazes de Coe
lho; c"om tão intrepidos alliados pôde
afugentar os Cahetés, e lançar os funda
mentos da Capitania de ~ernambuco,

hoje uma das mais ricas províncias do
Imperio "do Brasil. Um accidente, infeliz
para Portugal, se tornou favoravel para
as colonias da America. Os Judeus,
perseguidos peja InquIsição, vieram pro
curar um asilo d'este lado do Atlantico:
o Brasil se povoou rapidamente, e a po
pulação enropea se foi augmentando em
proporção das vantagens, que ia offerc
cendo a nova colonia pela sabia admi
nistração de Duarte Coelho.

João de Barros. historiador e homem
cl'.Estado, obteve a Capitania do Mara
nhão. Porem Barros não era opulento
nem moço para se aventurar em pessoa,
e por si só, á uma expedição -ar.riscacla ,



CAPIT. IT, §. T. 51

e cedeu os seus direitos a Luiz de Mello
da Silva, que acabava de chegae a Por
tugal, tendo feito o reconhecimento .de
toda a· costa desde Pernambuco até o
Amazonas. Silva fez-se' á véla acompa
nhado de dois filhos de Barros, levando
ás suas ordens cinco navios; mas esta
esquadra se perdeu, salvando-se tão só
mente uma caravela com o commandante
e os r10is filhos de João de Barro~ ; o
(lual tornou a entrar em seus direitos;
dividindo a propriedade da sua Capitania
com .Fernando Alvare de Andrade e
A)'fes da Cunha (*).

Formando todos tres um plano de co
lonia, fizeram uma nova expedição, da
qual Cunha tomou o commando, levando
comsigo os referidos' filhos do donatario,
que escaparam do primeiro naufragio.
Esta segunda esquadra, chegando ao Bra-

(') o Scnhor Francisco Adolpho dc Varnhagcn nas suas. 1Ie
flexões criticas sobl'e o cscl'iplo cio Secu{o 1.6,0 &c. » a pago 85.
diz quc cslcs l,'cs individuos, I' crnando AIvares de An~lrade.
Ayres da Cunha e João de Barros. foram dislillclos donalarios.
'Iue obtiveram enlre si Ioda a parle sepleulrional da cosla,
segundo as doações c foraes quc a cada nm a partia na mcsm a
pagiua; porém i '10 ntlO se oppõc ao tI'H' dissemos no lexlo, por
isso mesmo que toda essa parle scnlenlnonal se cbamilva Ma
ranhão; nem consla que cada um •cstc indiú·luos tivcssc uma
Capilallia distin~la. O mcsmo auctor das ciladas 1Ieflexões accrcs
centa, quc Antouio Cardoso dc Barro fôra lambem um do doze
primeiros donatarios. culre os quacs El.Hcy D. JOtW III rcpar
tira as terras do Brasil; mas ntw mcnciona a -Capitania. quc
lhe toeára, Estc trecho faz scntir ;;- falta do manuscript.o do
cllronisla Barros. em que ellc se rcsel'\'ava dar conla circums·
tanciada de lodos os donalarios suas Capitanias. de cu ia
perda !Uuilo sc resenle a nossa hisloria.
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sil, perdeu-se tambem sobre os mesmo
Laixos, em que se havia perdido a pri
meira. Os infelizes naufragos ganharam
uma ilha, onde luttaram por muito tempo

. com a morte: os dois filhos de João de
Barros acabaram por fim ás mãos dos
selvagens Pitagoares, e o resto dos seu
infelizes companheiros só pôde escapar ú
mercê de um navio, que para este fim
veiu expressamente de Portugal.. Estas
tentativas malogradas desanimaram o go
verno e os armadores portuguezes.

Francisco Pe1'ell'a Coutinho, a quem El
Rei tinha concedido o territorio entre ti

Ponta do Padrão e o Rio de S. Fran
cisco, com a condição de fundar ma
cidade, appareJhou logo uma pequena
armada em Lisboa, e com grande numero
de soldados e aventureiros veiu empre
hender a povoação da Bahia. Vinte e
cinco annos antes um acaso singular tinha
já posto estes sitias em poder de um
Portuguez por nome Diogo Alves Corrêa,
que indo para a India naufragou sobre
os baixos ao norte da barra da Bahia.
Uma parte da ripulação pereceu; os que
escaparam -ás onda:; foram devorados pelos
Tupinambás á vista de Alves Corrêa, que
tinba ficado perto do navio naufragado
para tirar alguns '0hjectos, entre os quaes
salvou um mosquete e alguma polvora.
Exposto ú todas as necessidades, seguiu
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a costa á discrição dos selvagens, que
correspondendo aos signaes de alfeição e
de paz, que lhes fez Alves, approxima
ram-se para receber os :;eus presentes, e
o trataram como amigo.

Conduzido á aldêa mais proxima, foi
appresen tado ao chefe, do qual recebeu,
assim como de toda a povoação, respeitos
e attenções, porque tiveram logo occasião
de a lmirar a sua intelligencia e habili
dade. Um dia matando com a sua espin
garda um passaro diante (l'estes selvagens,
as mulheres e as crianças gritaram: . Ca
'·amllní.~ Caramw"ú!! (*), e manifestaram
medo de morrerem assim às suas mãos.
Diogo Alves fez entender então aos ho
mens, que iria com elles á guerra, e
mataria os seus inimigos. Marcharam com
effeito contra os Tapuyas, que fugiram
logo pela fama da terrivel .arma do Ho
mem ele fogo. Alves que se persuadia ser
devorado, como seus companheiros, viu:
se poucos dias depois mais poderoso que
os chefes d'estes selvagens, que não só
lhe obedeciam como a um senhor abso
luto, senão que disputavam entre si a
honra de dar-lhe suas filbas por esposas.

(') Homem de fogo. filho do trovão ou dragüo do mar. que
tudo isto significa Cal'ltllllu'(í na lingua brasiliea; .esle nome l"jue
05 barbaras lhe puzeram. espantados' pela vista da espingarda I e
pelo som do seu tiro. é o mesmo erro que ainda hoje é co
nhecido na Europa e na America Diogo Ahes Corrêa I depois de
mais de tres 6eculos,



5Ll lIlSTOIlIA DO nI\A.SIL

Caramurú fixou sua residencia no logar
onde foi depois fundada J7illa-velha; fez
logo levantar algll.mas cabanas, e reuniu
uma povoação, ú qual deu uma fórma
de administração e policia como chefe-e
regulador do novo estabelecimento. Assim
permanecia cercado de suas mulheres e
amigos, quando um navio Normando fun
deou á sua vista, e abriu communicações
com elJe. A chegada do navio trouxe-lhe
a idéa de voltar á Europa, e obteve
facilmente passagem para si e para a fa
mosa Pm'aguaçu, sua mulher estimada,
da qual não quiz separar-se. Caramuru
appareceu na' côrte de França, onde foi
acolhido por Henrique II com grande de
monstração de benevolencia; sua mulher
foi baptisada, e recebeu o nome de Ca
tbarina em honra da Rainha, mãi de
Henrique II, porém lhe não fo~ permit
tido ir a Portugal, como desejava. To
davia fez passar a D. João III as infol'
maçges , que não podia levar, e voltou
para a Bahia conduzindo uma expedição!
mercantil.

Os Tupinambás tornaram ~ ver com
transportes de alegria aquelle que elles
consideravam como seu pai e- chefe su
premo. Paraguaçu, soberba com o nome
.de Catbadna, e o' com os conhecimentos
que tinha adquir~do na Europa, fez todos
os esforços para. converter e civilisar suas
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compatriotas. D'est'arte progredia a nova
povoação, quando Francisco Pereira Cou
tinho appareceu nara tomar posse da
provincia inteira; e fixando a sua resi
d-encia no mesmo local occupado por Ca
ramurú , reGorreu a este para o successo
da ua empreza. Mas bem depressa Cou
tinho não viu em Caramurú senão um
rival encoberto de seu poder. Seus sol
dados, ou antes aventureiros, assignalaram
a sua chegada por toda a qualidade de
riolencias e rapinas. Os altivos Tupinam
hás, resentidos por tantas offensas, não
respiravam mais do que vingança. Em vão
Caramurú fez todos os esforc:os para evitar
a lutta; tornando-se importuno e suspeito
a Coutinl (I, foi preso por sua ordem, e
levado para bordo de um navio.

Os selvagens reunidos em grande nu
mero, e inIlammados pelos clamores de
Paraguaçú, fizeram encarniçada guerra de
destruição e morte aos Portuguezes, obri
gando depois de alg ms annos de sangui
nolenta lutta o don tario Coutinho a re
fugiar-se ,com os seus na visinha Capitania
dos Ilhéos, levando preso a Caramurú.
Porém os Tupinambás, que já estavam
acostumadús ao uso das mercadorias eu
ropeas, começaram a sentir a sua falta,
e cederam por fim ás' proposições de
Coutinho, convindo em um tratado de
paz, que alba.lava todas as suas clesaven-
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r:as. Com efl'eito, embarca-se o donatario,
e se dirige para a Bahia; antes porém de
chegar, uma furiosa tempestade o arrojou
sobre a ilha de Itaparica, onde naufragou.
Os Tupinambás reconhecendo o seu op
pres~or, lançaram-se sobre elle e sobre
a tripulação, que já havia ganhado a
praia; e apesar da opposição dos chefes,
que tinham feito o tratado, tra,ou-se
horrivel combate, em que Coutinho al
tacado, cerrado por uma multidão de
inimigos ferozes, viu assassinar quasi toda
a sua equipagem, até que traspassado de
muitas flechas cahiu morto de um golpe
de maça. Sua cabeça separada do corpo,
e ornada de plumas, foi levacla em
"triumpho pelos vencedores, manifestan o
com isso toda a sua barbara aLegria.

Caramurú foi respeitado durante o tre
mendo conflicto, e por sua causa tam-,
hem alguns companheiros de naufragio;
e entrando na sua antiga habitação, tor
nou a levantar sua colonia com o soc
corro e ajuda dos Tupinambás, sobre o
quaes continuou a exercer o mesmo po
derio que d'antes. A mulher e os filhos
de Coutinho não acabaram com ellc
n'este lance cruel, porque parece que
ficaram nos Ilhéos; mas perderam o
dominio da c?lonia, e passaram depois
uma existencia t' miseravel, não lendo
outro alivio senão a caridad.~ publit:a.
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E.lado das outras Capitanias. Chegada ao Brasil de Thomé
de Souza, primeiro Governador Geral.

Acabamos de ver como e malogrou a
funda ão da Capitania da Bahia; a do
Maranhão nunca chegou a -verificar-se
pejos uccessivos naufragios das duas ex,..,
pedições de Luiz de Mello e Ayres da
Cunha; a do Parahiba do Sul taII).bem
foi frustrada pela falta de meios do seu
donatario Pedro de Góes; vejamos agora
como progrediram a outras, de que te~

mos falIado, começando pela de S. Vi-
ente, a mais antiga entre todas as Ca

pitanias do Brasil.
.Florescia a pequena colonia de S. Vi

cente, em tanto que alguns' de seus ha
bitantes se internavam para reconhecer o
paiz, ou talvez com intenção de descobrir
as riqueza~, que tanto. se apregoavam;
porém malogradas todas as expedições pela
morte dos aventureiros, que as empre
henderam , só servirani para excitar o
ci~me e as discordias entre os Hespanhóes,
que 'já occupavam o Paraguay, e os co
lonos ela nascente Capitania. FeliZimente

1.0
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as côrles de Lisboa e de Madrid, longe
de participarem do furor de seus colonos
respectivos, atalharam o mal com medidas
salutares, que produziram os desejados
fins, suspendendo as hostilidades. Voltando
Martim Alfonso para Portugal deixou a
Capitania em estado florescente a seu filho,
ao qual confiou a administração.

.A colonia de Santo Amaro, situada á
pequena distancia da de S. Vicente, não
teria podido progredir, se os dois chefes,
estreitamente unidos pelos vinculos do
sangue, não tivessem mutuamente con
corrido para viverem em boa harmonia.
Em ,todo o tempo que este estado de
cousas durou, a visinhança das duas co
lonias foi prov(;'itosa á ambas; mas quando
pelo decurso do tempo tiveram outros
possuidores, que não eram unidos por
laços tão estreitos, o ciume e o interesse
desuniram os colonos até a epocha, em
que os dois estabelecimentos, reunidos
em um só,' entraram emfim, como os
outros, depois de muita? alternativas,
nos dominios da Corôa.

As Capitanias do Espirito Sapto, Porto
Seguro, e llhéos, se não cresciam em
I>rosperidade, mantinham-se pelo m.enos
á custa de grandes esforços dos seus
donatarios para conservarem a sua posse;
se bem que vivessem quasi constante
mente em estado de guerra com os in-
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digenas. O comportamento oppresslVo dos
colonos de Pernambuco para com os
Cahetés excitou de novo o odio d'estes
selvagens, que se armaram e puzeram
cerco ao estabelecimento ou feitoria de
Iguarassú. Compunham a sua guarnição
noventa Portuguezes e trinta escravos ne
gro ;. os sitiantes eram doze mil. O sitio
durou mais de um mez; porém os sel
vagens perdendo a esperança de se apo
derarem do estabelecimento pela fome,
fizeram a paz e retiraram-se. Depois d'es
tas hostilidades a Capitania de Pernam
huco, e principalmente a Cidade de
Olinda, continuou a prosperar até a
morte de Coelho.

D. João III não podia desconhecer a
vantagens, que promettia ao Brasil a rica
cultura do assucar, e quanto era neces
sario evitar que os Francezes chegassem
a estahelecer-se n'esta região, conforme o
projecto que haviam concebido, attrahindo
a seu partido os naturaes da' costa. Todas
as participações, que lhe iam do Brasil,
faziam conhecer cada vez mais a neces
sidade de "crear aqui um poder protectOl',
á roda do qual os colonos portuguezes
podessem reunir seus esforços; ou para
'combater com prospero" successo as l1a<:ões
selvagens que se oppunlí'am ao seu domi
nio, ou para malograr as eruprezas hosli~

que meditavam os Franeez· fi. Consi.dera-
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(~ões tão pondeéosas não escaparam a um
Monarcba instruido, cujas colonias e re
lações commerciaes tlugmentavam cada dia
a prosperidade da Slla nação. .

Como Soberano e pai d'este povo, que
tinha vindo habitar outro hemispherio,
foi que EI-Hei D. João III quiz organisar
a nascente colonia. O inconveniente., que
po~ia 11aver para a Corôa, nos privilegios
que tinha concedido com mui pouca
parcimonia aos prhneiros donatarios, não
devia escapar ao Monarcha, a quem a
experiencia era util lição; em conse
quencia resolveu revogar os poderes dos
Capitães privilegiados, e nomear um
Governador geral com plena auctoridade I

civil e criminal. Thomé de Sou.za foi in
vestido d'este importante cargo para esta
belecer no Brasil uma nova administra
ção, e fundar na Bahia de Todos os
Santos uma cidade, capaz não sómente
de conter os attaques dos selvagens e as
aggressões cios Europeos, mas ainda de
ser a séde do governo e a lnetropoli da
America Portugueza.

O Governador geral partiu de Lisboa
no mez de Fevereiro ele 15lt.9; e chegou
á Bahia a 28 de .Março. A expedição,
composta de seis vélas, e mil pessoas entre
gente de serviço; colonos, e degradados,
estava calculada para preencher os fins a
,[ue se dest~nava, porque era acompa-
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nhada de varios Oillciae de artilharia e
de Engenheiros, sem esquecer os inte
l'e ses da religião. Seis Missionarios Je
suíta , os primeiros d'esta Sociedade que
vieram ao novo mundo, comptmham uma
missão cujo chefe era o Padre Manoel
da obrega, um dos mais instruidos da
sua Ordem. Assim que desembarcou o
Governador, veiu o velho Caramw'LÍ pres
tar-lhe obediencia, e segurar-lhe o espi
rito dos selvagens, os quae á vista do
novo chefe e da sua comitiva, deitaram
por terra os seus arcos em demonstração
de paz e de amizade.

Thomé de Souza lançou os fundamentos
da cidade nova, distante meia legua do
antigo estabelecimento, em uma altura
escarpada abundante de aguas vivas á
pouca distancia da praia. Deu o nome
de S. Salvador á esta metropoli do· Brasil,
situada aos treze gráus de latitude austral,
perto de um porto commodo e vasto,
que se abre na Bahia de Todos os Santos.
Os Tupinambás levados pelos conselhos
de Caramurú, pelo caracter circumspecto
do Governador, e por outros motivos de
interesse, ajudaram os colonos na edifi
cação da cidade, cujos primeiros' edificios,
projectados e começados, foram a Cathe
dral, a Alfandega, e o Palacio do Gover
nador. Em quatro mezes se construiram
cem casas com cerradus e plantações. Os
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Jesuítas obtiveram a posse de um terreno,
onde edificaram logo uma Igreja, e um
Collegio magnifico, para o qual a Corôa

. assignou depois rendimentos.
Reinava a maior actividade nas cons

tnicções da nova Capital; o Governador,
presidia em pessoa aos trabalhos, e cui
dava ao mesmo tempo em regular a
administração, attrahir os Brasileiros, e
civilisa-Jos: infelizmente um dos colonos
foi morto por um Tupinambá a oito
leguas distante da cidade; o Governador,
para prevenir o máu exemplo, exigiu que
o homicida lhe fosse entregue, e man
dando-o atar á bocca de uma peça, foi
feito .em pedaços. Não havia execução
menos dolorosa para o culpado, nem mais
horrorosa para os expectadores; o terror
se espalhou entre os Tupinambás;. e os
colonos, que receberam tambem uma. lição
terrivel, se abstiveram de ir imprudente
mente metter-se em meio dos selvagens.

Thomé de Souza dirigiu igualmente a
sua attenção para as differentes Capita
nias, que lhe estavam sujeitas; visitou as
fortificações, regulou a administração da
justiça, e tomou outras providencias para
que os privilegios dos donatarios não
obstruissem a acção do governo geral.
No anno seguinte a côrte de Lisboa man
dou toda a qualidade de soccorros, e no
terceiro anno chegaram muitas orphãas de
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familias distinctas, que deviam cazar ali
com ofliciaes ou empregados do governo;
a sim como rapazes orpbãos para serem
educados pelos Missionados Jesuítas. Taes
medidas fizeram prosperar rapidamente a
Capital do Brasil; mas isto não era, POli
dize-lo assim, senão uma pro peridade
material, porque a moral e a religião
são os unicos fundamentos reaes das so
ciedades.

Debaixo d'este ponto de vista tudo era
ainda imperfeito no Brasil; todas as des~

ordens, os excessos de todo o gl"nero
estavam no seu auge entre os colonos.
Para suspender o curso d'esta inundação,
nada menos era preciso do que restabe
lecer o imperio dos costumes. Este trium
pho e tava reservado á Religião e aos
Missionarios Jesuitas. Vê-los-hemos espalhar
por toda a parte as luzes da policia, e,
como verdadeiros Apostolos, redobrar seus
esforços para reprimir a ávida ferocidade
dos invasores portuguezes, e a vingança ~

talvez justa, das povoações clvagens.
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III.

Infiuencia da Religião nb Brasil. Estado do Clero da Colonia,
Segundo é terceiro Governadores Geraes.

Desde a sua chegada empregaram os
Missionarios todo o desvelo na conversão
e civilisação dos selvagens; porém os
obstaculos eram grandes e numerosos,
porqne era mister tl'Íumphar da deshu
inanidade e avareza dos colonos portu
guezes. A côrte· de Lisboa em :vão '0

mulgou edictos - cheios de humanidade e
de sabedoria em favor dos povos do
Brasil; a tudo se oppunha a cobiça in..
saciavel dos aventureiros, a ponto de
fazer com que os indigenas esquecessem
suas contendas intestinas para resistirem
de commum accordo a seus oppressores;
mas sabendo que os Missionariós, dedi..
cados ao trabalho do Apostolado, estavam
dispostos a protege-los, mandaram trazer
suas armas ao Governador, sollicitando
lhe os recebesse de novo na sua alliança.
Com effeito Nobrega e Sl,US dignos COlU

panheiros começaram a prégar com tão
feliz successo entre os selvagens da Bahia,
que chegaram a pôr freio á muitas de
suas viciosas inclinações.
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Todavia, a voracidade dJestas tribus
pareceu ao principio invencivel; muito
mais porque os mesmos colonos portu
guezes animavam por politica estes bar
baros festins, que excitando odios ateavam
guerras implacaveis. Um incidente deplo
ravel veiu ainda mais complicar a situação
embaraçosa dos .Missionarios. Ouvindo um
dia na povoação visinha espantosos alaridos
d'estes regosij os homicidas, correram ao
logar do sacrificio e tiraram fi victima,
que acabava de ·receber o golpe mortal,
das mãos das velhas selvagens que a iam
despedaça Immediatamente os h - '1'05

se armaram e correram a procUl.... os
Missionarios para arrancar-lhes de novo a
sua preza. Avisado a tempo o Governador
Geral, fez recolher á cidade os Jesuitas,
e preparou-se para receber os selvagens,
que á· vista das armas de fogo, ou por
persuasões amigaveis, retiraram-se em paz,
com o imulauo projecto de vingarem-se
cm occasião opportuna.

Passado este perigo, os colonos se le....
van taram contra o que elles chamavam
zelo· indiscreto dos Jesuitas; porém pouco
tempo depois os Tupinambás, recOl~dando

se da doçura e hondade dos. Missionarios, .
pediram ao Governador Géral que se in
teressasse com os Padres afim de perdoar
lhes, promettendo não ..omer mais os
pri íoneiros. Não era sem grandes diffi-

ii
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'ulJades, a todo os instanle renas 'en (~ ,
que os l\'Iis ionarios conseo'uiram converteL
algumas tribus. vida edificante d'esle
Padres, e sobre tudo seu incançavel zelo
pela propagação do Evangelho, produziram
grande eíl'eito. entre os selvagens, que
attrahidos pelo exemplo sahiam dos bos
ques para sujeitar-se á direcção dos Je
suitas. Estes infatigaveis Apostolos acharam
da parte de seus compatriotas maiore
obstaculos a vencer.

Durante cincoenta annos a povoação do
Brasil foi abandonada ao acaso, e o
col(\T' "s tinham ficado quasi seBl religião
e sem leis, e por isso estavam entregue
a todo genero ele vicios e de crimes, que
não é facil conceber em uma sociedaae
civilisada. O Clero secular, que e. istia na
colonia, participava tambem de todas a
paixões dos colonos, e por isso mesmo
fazia grande opposição aos Jesuitas des
interessados, que não punham sua mira
senão na nobre e penosa carreira do
Apostolado. Entretanto chegou (1552)
D. Pedro Fernandes Sardinha, primeiro
Bispo do Brasil, que, de accordo com o
Governador Geral, pôz algum termo á
estas deploraveis desordens. So depois de
haver assegurado a paz, pediu Tbomé de
Souza ser rendido (*), vindo succeder-lhe

(0) Dm:anlc o Govcruo de Tltomé de Souza, os Porll1g líezO!'
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como Governador Geral Duarle da Costa
em 1553. Acompanharam o novo Gover
nador desesei Jesuitas , entre os quaes se
Jistinguia José de Anchieta, destinado a
fazer-se celebre como o Apostolo do Novo
lI/undo.

Ainda que Duarte da Costa se n&o
mostrasse, como seu predecessor, muito
alfeiçoado aos Missionarios, não _se 0Ppôz
todavia á suas fadigas relibiosas. Como o
Padres da Sociedade eram já em grande
numero, e 'de todas as partes lhes che
gavam discipulos c catechumenos, resolveu
o Padre . obrega, primeiro Provin('! I do
Brasil, estabelecer um collegio nas pla
llicie~ de Piratininga, debaixo da direcção
do Mi sionario Allchieta. Sua primeira
missa foi celebrada no dia da festa da
conversão de S. Paulo (25 de Janeiro),
circumstancia que fez dar ao seu collegio
esle nome, que se estendeu ao depois á
'idade ali construida, c que chegou a ser
lão famosa nos annaes da America Portu
gueza. Porém, se por um lado lograram os
Missionarios os sazonados fructos dos seus
desvelos, por outro viram-se perseguidos

do Brasil fizeram as primeiras diligencias para a descoheda das
minas de ouro e do diamanles 110 intoriol' das Capilanias dc
Porlo Seguro o do Espirilo Saulo: mas os avelltui'ciros. que sc
arriscaram sem algum indicio cerlo ii .slas pesquizas perigosa s •
llneouLraram tão grandes di lIiculdadcs , que ,·ollaram a seus esla·

eleeimculos sem alcançar rcsul1adQ algum, uem ainda esperanças.
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por uma l'a(;a perversa n, que nascenllo
no seio do Brasil, n'elle espalhou mais
de uma vez o t,error e a desolação.

Os MameLucos, excitando algumas das
tribus visinhas, vieram atlacar o coHegio
de Piratininga; mas Anchieta fez to~ar as
armas aos novos convertidos, e repelliu os
aggressores. O Bispo da Bahia, indignado
de tanta ousadia, procedeu logo contea
aqueHes malfeitores, porém longe de achar
apoio na autoridade civil, foi isto causa
de serias desavenças entre o Prelado e o
Governador Geral. N'esta conjunctura em
barcou o Bispo para Lisboa, .cor~ designio
de ir pessoalmente submetter á decisão
d'EI-Rei as discordias do Clero com o
Governador; porém, naufragando entre o
Rio de S. Francisco e Cururipe, cabin
em poder dos Cahetés. com toda a tri
pulaç.ão, que se tinha salvado na costa.
Homens, mulheres, crianças e velhos,
fôram todos em numero de cem devo
rados por estes selvagens, sem exceptuar
o proprio Bispo, a primeira e a mais
deploravel victima.

Ainda assim, a 11l1mensa colonia do

(') Dava-se á esta raça hJbrida , isto é, mestiços descendentes
de Portuguezes e Brasileiras, a dCllomiuaçflO de 111amelucas; estes
homens eram comparados com os dominadores do EgJpto pOI'

causa das extorsões e das crueldades, que exerciam para com os
Indigenas, e aborreciam ()~ Jesuitas porq.ue se opruuham, diziam
elles. aos usos da eolouia, e lhes tir""um a liberdade de [<lze!'
j1sçrqvps.
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Brasil, apesar d'essas luttas -inevitaveis,
crescja e prosperava todos os dias, quando
o fallescimento d'EI-Rei D. João III collocou
sobre o throno a seu neto D. Sebastião,
tendo então de idade tres annos tão
sómente. Este novo reinado, começando
em 1557, concorreu a preparar a revo
lução, que devia reduzir Portugal á
provincia da_ Hespanha. O reinado prece
dente tinha-se feito celebre pela attenção
com que o Monarcha se empenhou em
estabelecer no Brasil um governo regular:
a Rainha regente não perdeu de vista
as maximas de seu esposo, e executava
os mesmos planos para a prosperidade
ela colonia.

No anno seguinte (1558) Mendo de Sá,
terceiro Governador Geral, veiu succeder
a Duarte da Costa. A sua patente dizia,
que elle seria Governador, não tres annos
conforme o costu.me, mas todo o tempo
que EL-·Rei julgasse conveniente. Assim a
sua administração foi das mais dilatadas,
e das mais celebres, qt' ~ ófferece a
historia do Brasil. Se foi severo com os
indigenas, obrigando-os a todos os actos'
ua vida civilisada, não o foi menos com
os colonos, aos quaes submetteu de grado
ou por força ao regimen legal, de que
ele certo mo-1o se tinham subtrahido du
ran~te os governos preCel..dntes. Era assim
que pelo comportamento .justo, e ao
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mesmo tempo firme, Mendo lle á exe
culava os planos do Avô cl'El-Rei D. Se
bastião a favor dos seus vassallos da
America.

Occupava-se este novo Governador com
os pormenores da sua administra ão,
quando se viu obrigado a voltar a at
tenção e as armas contra inimigos de
fóra, mais formidaveis que os bando
selvagens: eram os Francezes. Já no fim
do governo de Thomé de Souza, tinham
apparecido corsarios d'esta nação nas
alturas do Brasil meridional, derramando
o susto e o desalento entre os colonos
portuguezes; e guiados por um chefe
atrevido, emprehenderam formar aqui um
estabelecimento permanente. Vejamos pois
as consequencias d'esta tentativa singular,
cujas circumstancias nos fôram conser
vadas por testemunhas oculares ele uma
e outra nação.
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IV.

71.

Tentativa dos Fraoce:tes para se estabelecerem no Brasil.
Expedição de Nicolau Durand de Villegaignon. Expulsão
dos France:tes do Rio de Janeiro. Fundação da Cidade
de S. Sebastião. .

A importancia que o governo portuguez
dava já ao Brasil, as producções naturaes
oe um paiz elo qual se exageravam as
riquezas, tudo parecia advertir aos povos
navegantes da Europa, que suas bandeiras
podiam tambem lluctuar pelo Oceano,
que banha as costas orientaes da America
do Sul. Já alguns armadores francezes
tinham feito celebres em seu paiz a
Bahia de Todos os Santos, 'e o porto de
Cabo Frio, cuja occupação não devia ser
exclusiva dos Portuguezes. O projecto
pois de formar um estabelecimento du
raveI n'este paiz deslumbrou principal
mente a Nicoláu Durand de Villegaignon,
Cavalleiro de :Malta e Vice-Almirante da
Bretanha, que concebeu desde logp o
designio de crear aqui uma especie de
Soberania <independente, que podesse ser
vir de asilo aos sectarios de Calvino, de
quem havia adoptado os dogmas: suas
relações com o Almiralltc Coligny fa"o
receram além d'isto seus in tento, .
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Com o pretexto de formar, a exemplo
da Hespanha e de Portugal, estabe~eci

mentos em o novo mundo, occultou Vil·
legaignon á Corôa de França o principal
objecto da sua ambição, e p!lra excitar
Coligny a apoia-lo com todo o seu poder,
deu-lhe a certeza de fundar no Brasil
uma colonia de Sectarios de· Calvino;
d'est'arte conseguiu que lhe confiassem
dois navios bem armados, e com elles
veiu demandar a bahia de Nictheroy em
Novembro de 1555. As tribus selvagens,
que occupavam esta parte do Brasil, eram
da casta dos Tupinambàs, e tinham trafi·
cado por muito tempo com os corsarios
de Dieppe; e por isso receberam com
alegria os Francézes, suppondo que ·vi
nham livra-los da oppressão, de que
eram ameaçadas as povoações visinhas.
Em uma ilha deserta, cingida de rochedos
á flor d'agua, desembarcou o Almirante,
fazendo construir toscamente um forte, li

que deu o I).ome de Coligny, e que hoje
tem o do seu fundador.

Depois das" primeiras relações .com os
naturaes, cuidou Villegaignon de fa-zer
constar á Corôa de França a sua bella
adquisição, reclamando não sú reforr,o·s,
mas por outras vias secretas ao Almirantq
Coligny tinha pedido Doutores da seita
de Calvino. Com effeito uma nova expc~

djção foi preparada á custa de Henrique II,
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a qual tinba por chefe Bois le Comia, so
brinho do mesmo Villegaignon, com uma
colonia de Protestantes Francezes e dois
'lini tros Calvinistas; esta expedição chegou

em Março de 1557 ao Forte Coligny, onde
foi acolhida por illegaignon com toda a
benevolencia. Porém não sendo já o apoio
e a propagação do Calvinismo o fim prin
cipal a que elIe se propunha, começou a
dar preferencia aos interesses temporaes.
A mudança total no procedimento e nas
opiniões de Villegaignon provou logo aos
colono protestantes, que este chefe tinha
illudido as esperanças de Coligny.

O zelo que havia manifestado pela re
ligião reformada era fIngido; desde que
achou interesse em mudar de partido,
deixou cahir a mascara, atraiçoando e
pcr eguindo o .colonos protestantes. Attri
buiu-se e ta mudança repentina ás cartas
do Cardeal de Lorena, que o arguia de
tcr abj urado a fé catholica. Depois da
conjuração dos interpretes normandos' con
tra a ua vida, tornou-se ainda mais som
brio c mais cruel, a ponto de empregar
contra os Protestantes toda a severidade,
expulsando-os do Forte e do Continente.
Villegaigno'h não ficou 'por muito. tempo
de posse da autoridade, de que fazia
odioso abuso. Reduzido a fracos meios de
defesa, resolveu embarcnr-se para a me
tropoli a fim de reclamar novos soccorros,

1.2



76 mS'fOlIlA DO BRASIL

e fazer prevalecer os seus projectos. D.eixou
a Ilha e o Forte guarnecidos por cem
Francezes de sua confiarrça, e partiu fa
zendo lançar ao mar o Ministro Protestante,
que tinha ficado com elle.

. As perturbações porém, que se seguiram
a morte de Henrique II; contrariaram
todos os seus ,rastos designios. Finalmente
logo que a sua colonia nascente cahiu no
poder dos Portuguezes, elle renunciou
totalmente o Brasil, assim como as bellas
esperanças com que tanto tempo havia
lisongeado a sua ambição; e retirando-se
para a sua Comenda de Beauvais, morreu
no fim. de alguns annos sem deixar grata
memoria. A ambição de uma parte, da
outra o zelo religioso, dividiram a epoclia
mais notavel da sua vida. Cada um d'estes
sentimentos lhe serviu alternativamente de
mascara; e quando acabou de representar
este duplicado papel, declarando-se contra
o Calvinismo, recebeu dos Protestantes
Francezes o apellido de Caim da America.

É impossivel comprehender como a Côrte
de Lisboa, ciosa pelas vantagens do seu
commercio, deixasse correr quatro annos
sem parecer inquietar-se da empreza de
Villegaignon. Foram os Jesuítas que fize
ram despertar elo somno lethargico o
gabinete ele Lisboa por suas informações,
e a final trouxe I Mendo de Sá ordem de
attacar e ele expulsar os Francezes do Forte
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Cúligny; mas querendo executar esta parte
de súas instrucções, achou grande repug
nancia no conselho dos seus subord.inados,
cujas apprehensões foram dissipadas pelo
Padre Nobrega, que acompanbou o Go
"ernador n'esta expedição, dando as me
lhores provas da rectidão do seu j-uizo na
habilidade com que se houve, indo a S.
Vicente a pedir soccorros, que decidiram
do bom exito da empreza.

Finalmente foi o Forte de Coligny to
mado de assalto em 1560, refugiando-se
os Fraqcezes que escaparam, uns para
hordo dos seus navios, outros para. o
Continente, onde reunidos com os Ta
moyos, se fortificaram de novo. :Mendo

_de Sá não tendo forças sufficientes para
guardar a Ilha, tirou a artilharia, fez
demolir as obras, e embarcou para Santos
com o fim de visitar a primeira e mais
antiga Capitania do Brasil. Durante a sua
residencia ali mandou transferir para Pi
ratininga o estabelecimento de Santo André,
que se achav:a exposto aos attaques im
previstos das tribus inimigas. N'este novo
sitio a colonia tomou o nome de S. Paulo·, e
vein a ser logo a cidade mais consiêleravel e
mais floreClcente cresta parte do Brasil. Co
mo o caminho de Santos para ~. Paulo era
difficil, e demais infestado pelos Tamoyos,
foi aberto outro mais slilguro, segundo a
tl'a~a e direcção dos Mitlsional'ios .Tesllitas.
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Voltando o Governador a S. Salvador,
viu-se logo a braços com os Aymorés,
que assolavam as Capitanias dos Ilhéos, e

. de Porto Seguro, e teve de marchar con-:
tra elles, batendo-os em varios attaques
até extermina-los, ou arroja-los mais de
sessenta leguas pelo interior. Todavia, em
quanto Mendo de Sá obtinha este trium
pho, por outro lado se formava uma das
mais terriveis confederações de selvagens,
que jamais ameaç"ára o poder portuguez
no BrasiJ. Os Tamoyos, senhores então
de todo o paiz' situado entre o Rio de
Janeiro e S. Vicente, ajuntaram-se para
attacar os Portuguezes. Vencedores no pri
meiro encontro, estenderam suas vistas
sobre S. Paulo, que teriam aniquillado
se um eatechumeno não descobrisse o
projecto. Assim mesmo a villa foi attacada;
porém defendida pelos Indios Christãos,
commandados por Martim Affonso (nome
de baptismo do celebre Tebyreçá), pôde
resistir com grande damno dos selvagens.

Mas se o valor d'este chefe e o zelo
dos Jesuitas se assignalaram com bom
successo na defesa de S. Paulo, por outro
lado os .inimigos eram victoriosos em S.
Vicente e na Capitania do Espirüo Santo,
onde 'morreu combatendo Fernão de Sá,
filho do Governador Geral. A guerra con
tinuava com incrivel tenacidade da parte
dos Tamoyos; todas as tribus se reuniam
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para um attaque geral, e o perigo parecia
imminente, quando os dois Apostolos do
Brasil ( Jobrega e Anchieta), 'cheios de
zelo e de fé, resolveram entregar-se aos
selvagens na esperança de obter d'elles a
paz. Com e1feito, depois de cinco mezes
de padecimentos, de angustias, e de sa
crificios de todo o genero, coroou Deos
a obra d'estes seus Ministros permittindo
concluir uma pacificação tão difficil. A
milagrosa embaixada dos dois Missionarios
foi reputada como a salvação das colonlas
portuguezas.

ão bastava a guerra, era ainda mister
que outra calamidade pesasse tambem sobre
estas nascentes colonias. A enfermidade
das bexigas se introduziu na Ilha de Ita
parica, depois em S. Salvador, e estendeú
os seus estragos ao norte da costa; quasi
trinta mil Jndios, que os Jesuitas tinham
convertido, foram rapidamente levados
pelo contagio. Este flagello destruidor foi
seguido do flagello mais lento da fome;
como se a atmosphera se "tivesse corrom
pido, as plantas murchavam, e todas as
producções da natureza pareciam attacadas
de languidez e da morte como os homens.
A fome oecasionou a segunda mortandade;
de onze estabelecimentos formados pelo
Jesuitas, seis foram destruidos, ou pela
morte dos habitante, ~u pel~ deserção
de grande numero, que fugiam para o
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interior das terras buscando refrigerio a
tanto.s males.

Quando a Côrte de Lisboa recebeu a
noticia de que Nobrega e Anchieta aca
bavam de concluir a paz com os Tamoyos,
resolveu logo não perder a occasião de

.fundar uma colonia no Rio de Janeiro, e
excluir fnteiramente d'ella os Francezes,
que de alguma sorte haviam ficado se
nhores do posto apesar da primeira der
rota. Em virtude d'esta resolução a .Rainha
Regente fez partir a Estacio de Sá, so
brinho do Governador, com dois galeões
para a Bahia (156ft.), onde veiu trazer a
seu tio ordem de ajuda-lo com todas as
forças da Colonia, afim de expulsar '05

Francezes do Continente. Mendo de 81
reuniu immediatamente todas as forças de
que podia dispôr, e pô-las á disposição
de seu sobrinho, que seguiu para o Rio
de Janeiro, e d'ali a S. Vicente, d'onde
trouxe outros soccorros de gente e de pe-I _

quenas. emharcaçoes, que eram· de summa
necessidade.

Como os préparativos em S. Vicente
consumissem o resto do anno de 156á,
Estacio de Sá só pôde voltar ao Rio de
Janeiro no principio do seguinte, e veiu
desembarcar junto ao Pão d'Assucar, onde
tomou posições para attacar os Francezes;
porém estando es1:es prevenidos, l'epelliraro
todos os seus attaques, e sustentaram a
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lutta por mais de um anno, apesar dos
esforços, conselhos, e denôdo do incansavel
Missionario Tobrega. Esgotados já todos os
recursos do Sul, foi preciso recorrer ao
Governador Geral implorando o seu au
xilio; em consequencia do que Mendo de
Sá armou uma frota, cujo mando confiou a
Christovão de Barros, e acompanhando em
pessoa o reforço, chegou ao acampamento
de seu sobrinho em 18 de Janeiro de 1567.
O attaque geral foi deferido para o dia
de S. Sebastião, em que os Francezes
perderam a praça forte Uraçumú-i (*), não
escapando um só dos Tamoyos que de
fendiam os intrincheiramentos. Os vence
dores marcharam contra outra fortaleza
dos Francezes, que tambem levaram de
assalto; mas no primeiro attaque Estacio
de Sá recebeu uma setta na cara, que
lhe causou a morte um mez depois. Seu
primo Salvador Corrêa' de Sá, nomeado
General para o succeder, tomou logo o
commando.

Poucos Francezes morreram n'estas duas
"acções decisivas, das quaes os Tamoyos

alliados haviam sustentado todo o esfor~o.

Quando estes ultimos succumbiram, os
Francezes ~ se embarcaram em quatro na
vios, que tinham no porto,· e fizeram-se
á véla para Pernambuco, d'onde foram

(') Phal'l'O escreve Ul'lIfltlllil·i.
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rechaçados pelo Governador da Capitania,
obrigando-os a reembarcar, sem que lhes
ficasse outro partido senão voltar para a
Europa. D'est'arte acabou no Brasil para
sempre esse poder ephemero, que chegou
a ameaçar o porvir das colonias portu
guezas. Certamente, se Mendo de Sá
houvesse sido menos leal, se Nobrega e
Anchieta fossem merios habeis, o Rio de
Janeiro, agora Capital do Brasil, seria
talvez uma colonia franceza. Immediata
mente depois da victoria, o Governador
Geral, em consequencia das suas instruc
ções, traçou sobre a praia occidental d'esta
bahia o plano de uma nova cidade, que
depois de dois seculos de existencia foi
erigida em metropoli da America Portu
gueza.

Apenas a nova cidade de S. Sebaslião
teve aspecto regular, deu-se-Ihe logo por
Governador a Salvador Corrêa de Sá, o
mesmo que já se havia distinguido du
rante a conquista. Creado primeiro Alcai]e
Mór, foi tambem empossado do seu cargo
com todas as (ormalidades usadas em P or~
tugal. O chefe dos indigenas convertidos
Martim Affonso de Souza, aliás Ararig
boia (*), que tanto se havia ussignalado

(*) Dois Iudios celcbrcs sc aprcscnlam com o nomc dc 1I1m'fim
A transa, e alguns cscriplQJ'cs os confuudcm com grayc prcjui7.0
da "crdadc hislorica; portanlo conyém cxlrcma-Ios com loda
a clarcza para n[1O commellcl'mos um allachrollismo. O primeiro
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nas ultimas expedições, foi collocado com
a sua gente do outro lado da bahia, no
lagar chamado hoie S. Lourenço. Entre
tanto chegam a ~<bo Frio quatro navios
francezes, talvez os mesmos que tinham
sido expellidos successivamente do Rio de
Janeiro e dê Pernambuco; l\1enllo de S{L
havia regres ado para S. Salvador, e pouca'
força tinham ficado a cargo do Governa
dor; sem embargo, Salvador Corrêa de
Sá, ajudado pelo celebre Ararigboia, con
seguiu arroja-los de novo, tomanuo-Ihes
um navio com grossa artilharia, que serviu
para guarnecer a barra. Quando o joven
Rei D. Sebastião soube do nobre com
portamento do chefe brasileiro Martim

d'estes indigenas, quc tomou depoi da sua cODver.áo o nome
de Martim Allon o, foi o celebre 'l'ebyreflÍ> chefe da tribu dos
Guayanazes, quc habitavam nas planicies de Piralininga, hoje
S. Paulo; porém esle In(Ho só adoplou o nome e o cognome
do primeiro <Ionalario, c scmprc foi chamado, c couhecido
enlrc os Porluguezes por 1IJartim AffulISO TebJ"·eçei. O segundo
foi o celcbrc Arar'igboia, quc deixando o sen apellido patroni
mico adoptou o nomc intciro de iUarlim Arrouso dc Souza, c
é d'enc qnc aqui tratamos. Quando E laeio de Si!, desenganado
de quc com os peCJucnos recnrsos dc S. icenle não poderia
expcllir os Francczes do Rio dc Janeiro, rccorreu a seu tio o
Governador Geral Mcndo de Si!, como fica dilo n'estc Cap. c §. ;
este aprompLando uma expedição na Bahia, acompaullou-a peso
oalmente, c passando pelo Espirilo Sauto tronxc d'ali duzentos

fiecheiros indigenas de. uma Iribu, dc que era chefc A"aJ'igboia
(vide Rocha Pila, Simão de Vasconcellos, &c.). Eslc chefc,
depois dc 11a"er obrado prodigios dc' valor c de astucia na
guerra, principalmentc no aLtaquc c tomada da Praça Forle
de Uraçumiri, convcrlcndo-sc com todos. os scu, tomoll
enlrlO o nome inteiro de l\lar'Lim ATI'onso de Souza, c foi (l

primeiro fundador da aldêa dc S. Loul'cnço do outro lado d'csla
I,alija. Finalmentc' moncn aJTogado perto da ilha chamada hoj"
rio Fnntlão, TchyreçiJ linha ji. fallcscido -rm S. ·I'alllo.
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Affonso de Souza, fez-lhe mercê do habito
de Christo, e mandou-lhe presentes de
grande valor, entre os quaes havia o
escudo de suas armas, 'ignal honroso de
valor e de estima.

Os Jesuitas, sempre empregados na
propagação da fé, tinham já feito grandes
serviços á Corôa de Portugal, tanto na
India como' na America, e por isso re
solveu EI-Rei mandar ao Brasil um reforço
d'estes Missionarios com D. Luiz de Vas
concellos, que escolheu para succeder a
Mendo de Sá no governo da Colonia.
Sessenta e nove padres se reuniram em
Lisboa, e embarcaram na frota que devia
trazer o novo Governador. Portugal ainda
não tinha mandado para o Occidente ex
pedição alguma tão consideravel; porém
contrastada pelos ventos e pelas correntes,
dividiu-se, e foi inteiràmente destroçada
e aniquilada pelos dois famosos' corsarios,
Jacques ele Soria e João Capdevillc, Hu
guenotes sahidos da Rochella com o in
tento de exterminar todos os Catholicos
que cahissem em seu poder. O desgraçado
Governador morreu combatendo'; e dos
sessenta e nove Missionariqs âpenas um
chegou ao seu destino para confirmar a
noticia de tanta desgraça, e do martyrio
dos seus companheiros.

Nobrega não viveu bastante para saber
da sorte cl'estes novos martyres da sua
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Urdem: morreu quasi na mesma epocha
aos 53 annos de idade, vergado com o
peso de longos trabalhos e continuas fa
digas. lobrega por seus incessantes desvelos
e beneficios merece figurar com honra
nos annaes do Brasil, onde levantou a
moral sobre os fundamentos da Religião
e da sãa politica, sustentou a Colonia
vacillante, e foi ? verdadeiro ~egislador

dos Jndios. enhum homem empregou a
na vida com mais actividade, nem mais

utilmente para a sua patria e para os
seus semelhantes.
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v.

Divis9.o do Brasil em dois Governos distinctos. Transmigração
dos TupiDambi18. O Brasil reunido de DOVO debaixo de um
so Governo. Acontecimentos que fazelIl passar o Reino de
Portugal e suas colonias para o dominio da Uespanha.

Quando se soube em Lisboa da morte
de Vasconcellos, El-Rei D. Sebastião no
meou Luiz de Brito de Almeida para
render a Mendo de Sá, que ainda teve
fortuna de entregar o governo ao seu suc
cessor (i 572); porém, pouco tempo depois,
a morte o levou na cidade de S. Salvador.
onde deixou a lembrança de uma admi
nistração sabia e pro1;pera por espaço de
quatorze annos (").' Luiz de Brito não suc
cedeu em toda a autoridade do seu an
tecessor: o augmento da Colonia foi tão
rapiJo no tempo da administraçã.o de
Mendo de Sá, que a côrte de Lisboa
julgou conveniente dividir o Brasil em

(.) 'Mendo de Sú morreu cm S. Salvador em 1572, depois de
quatorze annos de gOYCI'110 no Brasil; foi cnterrado na Igrcja,
que era dos Jesuitas, a quem dedicava extrema afIeição. A. este
,'a rito illuslre deve o Brasil a sua eonsolidaçào como uma s6
colunia, cuja prosperidade elle promoveu por meio de uma sabia
e prudente adminislraçüo, c do seu infaligavel zelo pelos inte-
rcsses da COl'ôa e da lteligiãO. .
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dois go-verno distinctos. A Bahia conti
nuou a ser a residencia do antigo Gover
nador, cuja autoridade devia estender-se
sobre as Capitanias do Norte, e S. Sebas
tião veiu a ser â séde do novo governo
dã Rio de Janeiro, cuja jurisdicção co
meçava na Capitania de Porto Seguro, e
comprehendia todos os estabelecimentos
ao sul; este foi dado ao Doutor Antonio
Salema, que passou de .Pernambuco para
o Rio de Janeiro.

A nascente cidade de S. Sebastião es
tava sempre ameaçada, não só pelos Tu
pinambás e Tamoyos, mas tambem pelos
corsarios francezes, que continuavam seu
commercio com aquelles indigenas. An
tonio Salema, homem firme e intelligente ,
resolveu livrar o seu governo d'estes ini
migos irreconciliaveis: ajuntou um corpo
de quatrocentos Portuguezes e setec'entos
Indios auxiliares, debaixo da direcção de
Christovão de Barros, e fez aUacar ao
mesmo tempo os Tupinambás. os Tamoyos,
e seus alliados europeos. Os Portuguezes
vencedores fizeram nos selvagens horrivel
mortandade ~ (*): os Tamo)'os forám quasi

(') Segundo as relações d'aquelJa epocha , a perda dos selvagens,
c~ mortos ou eaptivos de ambos os sexos, foi computada cntre
OIto, a dez mil pessoas. A guerra c a cnfermidades, que os
Iudlgenas adquiriram pelo commcrcio c tralo com os Europeos.
fol'am a causa do aniqnilamento d'aquella raça. qne cobria as
costas do Brasil. estendendo-se cm muitas partes pelo interior
até as mais cleyadas serras. Muitas caslàs foram inteiramente
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todos aniquilados, e o resto da tribu dos
Tupinambás, abandonando a costa, fugiu
para o interior, depois de haver queimado
todas as suas hahitações. Esta perseguição
foi constante em toda a direcção ela nova
colonia, tanto que os Tupinambas pàra
se não entregarem á cliscrição dos ven
cedores , resolveram fugir para sempre de
uma terra, que elles tambem haviam
conquistado. Mas o infortunio os tinha de
tal modo ahatido, <rue parecia impossivel
reduzi-los a um sentimento unanime.

A final Japy-Assú. um dos chefes a
quem a experiencia e a longa idade da
vam maior influencia e credito, lhes fallou
em termos tão ene:rgicos, que os persuadiu
a emprehenderem esta grande emigração.
Fascinados pelo discurso de Japy-Assú, os
Tupinamhas tomaram a resolução de ef
feituar a retirada, e partiram em chusmas
dirigindo-se para o Norte. Detidos em fim
pelo grande rio Amazonas, estabeleceram
se sohre muitos pontos da sua margem
meridional, desde a coníluencia com o
Madeira até a sua embocadura. Este aoou
tecimento extraordinario tinha deixado toda
a costa em poder dos colonos portugue7,es,
sem que tivessem mais a temer a influencia

:miquiladas, como Tamoyos , Carijós, Cahelés, &c., e ouLr~s con
fundiram os seus reslo.s e vieram, a formal' ,novas lribns, que
lambem desappareccram COO) o correr dos lempos.
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dos corsarios f" 'opeos sobre as povoações
indígenas. Tranqui1lo para o futuro sobre
a sorte da nova' cidade de S. Sebastião,
o Governador Salema não se occupou d'ahi
em diante senão da prosperidade e do
augmento da Colonia.

O Governador da Bahia aproveitando
este intervallo de paz, deu toda a at
tenção aos descobrimentos interiores. Se
bastião Fernandes Tourinho foi destinado
pelo Governador Luiz de Brito Rara fazer
as primeiras explorações; e subindo pelo
Rio Doce (1573) reconheceu parte do ter
ritorio, hoje de Minas Geraes, atravessou
o Jiquitinhonha, e voltou por elle a beira
mar, com a provas da existencia de ricas
e copiosas minas n'aquellas paragens. De
sejoso o Governador de fazer continuar
estas indagações', encarregou o Capitão
Antonio Dias Adorno de emprehender se
gunda expedição d'este genero. Com ef
feito, Adorno confirmou as relações de
Tourinho, accrescentando a .ex.istencia de
diamantes e de outras pedras preciosas.
Novas. expedições se tentaram com o
mesmo objecto, dando em resultado a
certeza da existencia de abundantes minas,
que só muito depois foram lavradas com
proveito.

Passados quatro annos, :viu-se que a
divisão do Brasil em dois governos sepa
rados era nociva aos interesses da Colonia,
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e a côrte de Lisboa sujeit(\u de novo o
governo do Rio de Janéiro ao da Bahia:
assim nos fins da sua administração
Luiz de Brito governou a Colonia inteira.
Depois de cinco para seis annos, que
tanto durou a sua autoridade, Brito a
entregou em mãos do Governador Geral
Diogo Lourenço da Veiga (*). E te novo
Governador tomou as redeas da adminis
tração na cidade de S. Salvador em 1578,
anno cala~itoso para Portugal, por morrer
em Africa El-Rei D. Sebastião com a ilôr
da sua nobreza. A dôr puhlica derramou
por todo o Reino lucto geral, e o sceptro
passou ás mãos do Cardeal D. Henrique,
cuja idade avançada promettia proximo
fim.

Com effeito, a morte do Cardeal Rei
seguiu de perto a de D: Sebastião, que
entregou Portugal á astuciosa cubiça de
Filippe II (**). Entre todos os pretendente
á Corôa portugueza distinguiam.-se por
seus direitos ~ mais ou menos contestado,
D. Antonio Prior do Crato, a Duqueza de
Bragança, e Filippe Rei de Hespanha. Com
quanto o povo de Lisboa se decidisse pelo
primeiro, fez inclinar. o ultimo a balança

(') Diogo Lourenço 9a Veiga foi nomeado ainda por El-Rci
D. Sebastião, quasi nas vesperas da jornada de Arriea. .

(") A batalha de Aleaeer, em que moneu D. Sebasliíoo, fOI
a li de Agosto de 1578, e o Cardeal Rei D. Henrique morre ll

llO dia 31 de Janeiro de 1580, com 68 annos de idade.
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j eu favor, enviando um exercito. de
vinte cinco mil homens com o Duque de
Alva, que mui prestes fez reconhecer os
direitos de seu augusto amo pelas côrtes
de Tbomar. Filippe assenhoreou-se da mo
narchia portugueza confirmando as leis e
privilegios da na<;:ão, e promettendo não
augmentar os impostos, nem confiar os
cargos e os logares de governo senão a
Portuguezes, tanto na Europa como nas
duas Jndias.

Taes foram a causas que fizeram passar
sem opposi<;:ão todas as colonias portu
guezas ao dominio de Filippe II, cuja au
toridade foi logo reconhecida nos dois
hemispberios. Em vão uma expedição
franceza tentou restabelecer D. Antonio
em Portugal e no Brasil: a victoria de
clarou-se pela frota hespanhola perto dos
Açores; a esquadra franceza completa
mente batida retirou-se em desordem, e
D. Antonio foi muito feliz por escapar
fugindo. Tres navios francezes, expedidos ao
Brasil para o fazer reconhe ~er, enviaram
um commissario ao Rio de Janeiro afim
de prevenii' a Salvador Corrêa de Sá, Go
vernador d::t Cidade, que o commandante
da frota trazia despachos de D. Antonio,
Prior do Crato, a' quem os. Francezes
davam o titulo de Rei. Porém Filippe II
reinava já no Brasil, e o Governador do
Rio de J,meiro não qnir. receber a cartas

14
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uO Hei titular, nem permittir ao navlOS
francezes entrar no porto. Assim acabou
a tentativa de D. Antonio sobre o Brasil:
ainda que baldada, foi menos infeliz que
qualq~er outra de suas emprezas.

A administração de Diogo Lourenço da
Veiga foi notada sómente por esta mu
dança de dominio. Pouco tempo depois
este Governador, velho e doente, vendo
se no fim da sua carreira, renunciou a
sua autoridade em mãos do Senado da
Camara e do Ouvidor Geral Cosme Rangel
de Macedo. Filippe II confirmou esta nova
forma de governo collectivo, que durou
quasi dois annos até a chegada de ManoeI
Telles Barreto, a quem este Monarcha
tinha conferido o importante cargo ue
Governador Geral da America Portugueza.



CAPITULO TERCEIRO.

lã8u-1640.

I.

Estado do Brasil na epocba em que pIIS.OU para o domini ..
da Respanba. Diversas incursões do. piratas inglezes. No~a.

, indagaçãe••obre a. minas de prata do Braoil. O fabuloso
paiz - IiL DORADo.

Oitenta annos haviam passado desde o
descobrimento do Brasil, quando as cir
cumstancias, que acabamos de expôr,
reduziram a colonia inteiI~a ao dominio
da Hespanha. Seus progre 'o , lentos umas
vezes, outras vezes rapidos, tinham sido
quasi sen\pre .contrariados, ou pelas ag
gressões dos indigenas, ou pela indifferença
da metropoli. De repente as esperanças
de melhorameJ1~o vier.am desvanecer-se
peja mudança, que, durante (j lla i um
.seculo, trouxe comsigo todo os fmofr.
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ela guerra. Antes porém de falIar do.
acontecimentos, que tornaram muito ce
lebre este periodo calamitoso, faremôs'
um esboço do estado do paiz na epocha
em que recebeu o jugo de Filippe II.

A Capital da Bahia de Todos os Santos
continha então oito mil' habitantes, e o
Reconcavo, ou o contorno da cidade,
contava para mais de dois mil, sem que
os .Negros e os Jndios entrassem n'~ste

arrolamento. O luxo e a riqueza excediam
tudo quanto se podia esperar d'esta nas
cente popu]a~ão. Os engenhos do Recon
cavo montavam a trinta e seis, além de
outros . estabelecimentos agricolas, e de
ricas caudelarias, que davam grande in
teresse aos colonos. Em poucos annos
todas as producções necessarias ao homem
civilisado se naturalisaram na Bahia; final
mente era a mais rica e a mais povoada
elas Capitanias do Brasil.

Pernambuco florescia quasi do mesmo
moela: Duarte de Albuquerque Coelho,
filho do primeiro donatario, tendo afu
gentado os Cahetés para o interior, ani
mou de tal sorte a cultura da canna ue
assucar, que em pouco tempo chegou a
'exportação a milhares de arrobas. A cidade
de Olinda, situada em uma eminencia
arida, dependia do porto elo Recife em
distancia de uma legua: circumstancia que
tornava incommoda a sua habitação para
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O commercio exterior. Entre os productos
exportados com grande vantagem dos co
lonos, era o páu brasil um dos mais
preciosos por seu valor e qualidade. A
necessidade que já se experimentava de
manter "relações por terra entre a Bahia
e Pernambuco, fez funuar o primeiro
estabelecimento de Sergipe afim de tornar
mais faceis as communicações entre as
duas capitaes.

A Capitania de S. Vicente continua-va
tambem a florescer: a cidade de Santos
era o estabelecimento maritimo mais con
sideravel d'esta" colonia; e com quanto
fosse diminuta a sua população, todavia
o -caracter emprehendedor de seus habi
tantes a tornava muito interessante. A
cidade de S. Paulo começava a prosperar,
porque já se tinham descoberto as pre
ciosas minas, que depois assombraram o
mundo por sua riqueza e variedade. A
Capitania do Espirito Santo apenas se
achava restabelecida depois ila derrota e
morte de Fernão de Sá. A de Porto
Seguro começava tambem a sahir de suas
ruinas debaixo da influencia do Duque
de Aveiro, 'que a havia comprado a uma
neta do primeiro donatario. .

A Capitania dos Ilhéos, situada entre
a de Porto Seguro e a da Bahia, estava
quasi reduzida á ruinas pelos rlifferentes
attaques dos Aymorés. Então a Provincia
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do Rio de Janeiro não tinha em seu
'eio senão um estabelecimento· começado;
porém a sua ,fertilidade era tal, e tào
admiravel a magnificencia da sua bahia,
que s~ podia presagiar sua grandeza fu
tura. A excepção das Capitanias da Bahia,
de Pernambuco, e de S. Vicente, e de
alguns estabelecimentos creados pelo zelo
dos Missionarios, as outras colonias' do
Brasil, quando chegou a mudaIí<;a de do
minio, apenas nasciam, ou já tinham sido
assoladas. e quasi destruidas. Todos o
esforços para augmentar a povoação na
embocadura do Amazonas, e sobre as
costas visinhas, foram malogrados: du
zentas leguas de costa ao norte de Per
nambuco estavam ainda occupadas pela
formidavel e numerosa casta dos Tapuyas.

A excepção dos Guayanazes e dos Ay
morés, todas as povoações selvagens e
tabelecidas ao longo da costa, desde
Pernambuco até S. Vicente, tinham sido
repellidas, v~ncidas, e sujeitas. A barbara
tribu dos Çahetés tinha de apparecido de
Pernambuco, e os Tupinambàs haviam
emigrado. A conversão inteira de muitas
tribus punham a salvo estas c.olonias dos
attaques das que existiam nos sertões.
Entretanto formava-se no Brasil uma nova
raça de mesti 'os, que por sua perseve
l'ança nos trabalhos, por selí valor altivo,
e mais que tudo por sua independencia
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quasi selvagem, tinha de assegurar para si,
e para a Dynastia de Bragança, a pos
sessão das mais ricas minas, e da mais
bella porção do mundo habitavel.

A sujeição de Portugal á Hespanha não
podia deixar de envolver o Brasil na
guerra calamitosa, que foi consequencia
do odio que mutuamente se con agravam
Filippe II e Isabel de Inglaterra. Os ar
madores inglezes não despresaram esta
opportunidade. A expedição de Eduardo
Fanton, destinada para as Indias Orien
taes, foi a primeira' que appareceu na
America Portugueza; aproximando-se de
S. Vicente quiz enganar os colonos, po
rém não tirou outro proveito senão metter
a pique um navio hespanhol, seguindo
immediél.tamente para O, seu destino. Tres
annos depois (1588) outra expedição, de
baixo do commando de Roberto With
rington, veiu á Bahia de Todos os Santos,
e depois de assolar o Reconcavo, t-entou o
attaque da cidade, donde foi rep,ellida com
grande perda; em consequ~ncia do que
fez-se ao largo e apartou-se do BrasiL

Tendo morrido o Governador Geral
Manoet Telles Barreto, succedeu no go
verno interino D. Fr. Antonio Ba.rreiros,
terceiro Bispo da Bahia, com Christovão
de Barros, Provedor mór da Fazenda.
Francisco Giraldes, nomeado então Gover
nador, embarcando-se por Lluas vcz.c en.l.
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Lisboa para o seu destino, e vendo-se
outras tantas constrangido a arribar, deu
a sua demissão. D. Francisco de Souza
foi' esc~lhido Í)ara lhe succeder. O novo
Governador e Capitão General chegou a
S. Salvador em 1591 trazendo as mais
brilhantes esperanças, que JamaIs conce
beram os seus antecessores. Roberio Dias,
descendente de Caramurú, e rico colono
da Bahia, tinha ido a Madrid oIferecer
a Filippe II o de·scobrimento de certas
minas de prata, assegurando serem mais
abundantes d'este metal do que em ferro
as de Biscaya; exigindo porém em re
compen~a o titulo de Marquez das lJfinas.

Como parecesse ao Rei excessiva a
exigencia, offereceu ao novo Governador
o titulo que ao colono recusára,. sempre
que por suas diligencias conseguisse des
cobrir a fonte de tanta riqueza. Roberio
Dias, descorçoado pela negativa, voltou à
Bahia com o designio de apagar todos os
vestigios, que podessem denunciar aquelle
descobrimentg; e com effeito logrou o seu
intento, porque morrendo pouco tempo de
pois, levou para a sepultura o seu segredo (*).
Em quanto os Portuguezes ~a America

(0) Nüo sendo possivel ao Governador D. Francisco de Souza
descobrir as minas de prata. que Boberio Dias Linha ido oJIereccr
a Filippe II. não se vlH"ificou u'clJe o tilulo de Marquez da,
Minas, que vciu a lograr seu neLo do mesmo nome, 3. 0 Conde
do Prado, cm 1070, 110r ulercê d'EI·Rci D, Alfonso VI.
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buscavam em vão o rasto d'aquellas minas
de prata, sahiu do Tamisa o famoso
Thomaz Cavendish com o fim de pilhar e
assolar o Brasil, se bem que esta expedição
nào produzisse outro resultado senão uma
serie . de desastres e de infortunios, que
causaram a morte d'este celebre Corsario.

Cavendish sahiu ao mar (1591) com
tres navios de alto bordo e duas galeras,
tudo bem tripulado: chegando á altura
rIa Capitania de S. Vicente destacou dois
navios para se apoderarem da cidade de
Santos e fazerem provimento. Os piratas
surprehendem os habitantes na Igreja
durante a Missa, cercam-nos e propõem
lhes o comprarem a liberdade; porém o
Vice-Almirante Cooke, em logar de asse
<Jurar-se do resgate immediatamente, perde
um tempo precioso entregando-se com os
seus á intemperança. Os colonos aprovei
tando as trevas e o somnQ dos piratas,
fogem para o interior com todas as suas
riquezas; de sorte que chegando Caven
dish, oito dias depois da ..occupação da
cidade, não encontrou provisão para a
sua frota. Frustrado o objecto d'este im
previsto attaque, mandou queimar a po
voação de S. Vicente, e deu á véla para
o Cabo de Hornos.

Um violento temporal dispersou a frota
de Cavendish: o seu navio apartado dos
outros pela força elos ventos, foi lançado

15
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outra vez sobre as costas do Brasil; de
novo, perto de ~antos, desembarcou "inte
e cinco homens para tomar algum man
timento, porém d'estes só dois escaparam
á morte, e foram conduzidos, com as
cabeças de seus companheiros, em trium-·
pho até a cidade. Desanimado o comman
dante inglez com a corajosa resistencia dos
Paulistas, seguiu para o Espirito Santo,
cujo Go,'ernador se achava prevenido; c
quando Roberto MOl'gan abordou com duas
chalupas bem armadas e tripuladas, foi
recebido com um fogo tão activo e bem
tlirigido, que poucos voltarám aos seus
navios, ficando as praias juncadas de
mortos, além de muitos prisioneiros. De
pois d'este ultimo revez decidiu Cavendish
voltar á Europa, e morreu na viagem.

Tão desastroso resultado não foi porém
bastante para impedir, que os Inglezes·
tentassem novas hostilidades contra o Bra
sil. Uma companhia de Londres armou
segunda expedição, e o Cavalheiro Jayme
Lancastel', sem embargo de muito devedor
á hospitalidade portugueza, tomou o com
màndo da frota composta de tres navios,
e se dirigiu sobre Pernambuco. Passando
pela Ilha .de Maio, reuniu as' suas forças
ás de João Vennel', e veiu surgir defronte
·de Olinda (1593). O Governador da Ca
·pitania fortificou2se no Recife; porém Lan
caster em pessoa attacou as fortificações,
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levou-as de assalto, e apoderou-se da po
yoação com todos os seus armazens pro
vidos de grandes riquezas. Conseguido o
primeiro triumpho, tratou o pirata de
embarcar os ricos despojos de que estava
de posse, e n'isso levou muitos dias,
sempre acossado pelos Portuguezes.

Finalmente a frota ia a sahir,. quando
Lancaster descobriu os inimigos em grande
numero, protegidos por uma bateria bem
collocada, que podia impedir ou pelo
menos demorar a sua sabida; trezentos
homens, Inglezes e Francezes , tiveram
ordem de rechaçar as tropas de Pernam
buco, e destruir aquella obra; porém estas,
abandonando a bateria, attrahiram e envol
veram os piratas de tal modo que poucos
escaparam ao seu furor. João Barke7',
segundo de Lancaster, e dois capitães fran
cezes ficaram mortos. Lancaster levantou
ancora n'essa mesma noite, e ..oi levar á
Inglaterra o fructo do seu temerario e feliz
arrojo. O bom successo cl'esta. ardna em
preza teria feito nascer 01.1t!;aS do mesmo
genero, se Raleigh não tivesse offerecido á
preoccupada imaginação dos aventureiros
inglezes a fabula do paiz E l D07'ado,
afastando-:os assim das costas dó Brasil.

Em quanto os Inglezes. buscavam' na
Gnyanna o paiz El Domdo, um colono
hl'asileiro, chamado Grtbl'iel SO((J'es de

Ollza, fazia 110 Rrasil, c n'ontra clirer,ção
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uma tentativa para a mesma descoberta (*).
Chegando á origem do rio :S. Franci co,
adiantou-se até as fronteiras do Perú; po
rém os males que so1freu, e a perda da
maior parte de seus companheiros, obri
garam-no a'voltar para o Brasil sem nenhum
proveito d'e:,ta sua empreza. Pedro Coelho
de Souza, colono da Parahyba, fez igual
mente outra tentativa para o mesmo fim;
e depois de gastar n'esta insensata empreza
uma grande parte da sua fortuna, voltou
ao seu lar, sem que o máu successo o dis
suadisse de uma segunda expedição. Foi
esta menos chimerica, e deu logar á outras
descobertas, e novos estabelecimentos no
norte do Brasil, porém debaixo de outro
reinado, porque Filippe II já não existia.

CU) :f: esle o mesmo Gabriel Soares de Souza, para quem o
Senhor Varnhagen, nas suas « Reflexõcs cl'iticas sobrc o cSCl'iplO
do seculo 1.6,·, &c.• reclama o lilulo dc auclor da obra inlilu
lada: Noticia do B,'asil, que vem inserta no principio do Tomo 3.'
da coUecção de l\lemorias Ultr.amarinas, Segundo o Senhor Vam
llagen é Gabriel Soares inconleslavelmel1le o melhor escríplOl'
do seculo 1.6,·, de cuja obra se serviram' muitos outros histo
riadores, com mais ou menos varianles, entre os qnaes o Padre
Ayres de Casal, RCberlo SOl1lhey, e nltimamenle o erudito
Fernando Denis. Depois de all'avcssal' manuscripta mais de dois
secnlos, esta obra leve varias copias anonymas, que fOl'Jleceram
maleriaes para os anelares que referimos; assim como do impre 50

da Aeademia das -Sciencias de 'Lisboa nlj)jsou modernamenle
um naturalista Allemão o Doulor Martius, que faz de tal obra
menção favoravcl. O Scnhor Varnbagen, reslaurando o nome'do
auctor, fez de cerlo importante serviço á lilleralura do scu paiz I

lião só por tornar gcnuiuo lão interessante escriplo, como por
salva-lo dos vicias de tanlos traslados manuscriptos. As provas I

que apresenta o el'l1dilo iluctor das Reflexões, são inconleslaveis I

tanto pelo que diz respeito ao numc do vcrdadeiro cscriplol' ,
como aO tilulo, idade e doutrina da mesma otir", .
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II.

iOl

Admiuistração de Pedro Botelho. AlIiança dos Aymorés.
D. Diogo de Menezes. Fundação do Cearà. Estabelecimento
dos Francezes 'no Maranhão. Gaspar de Souza.

o primeiro Capitão General mandado
ao Brasil por Filippe III foi Pedro Bo
telho, que veiu render ·em 1603 D. Fran
cisco de Souza. Botelho proseguiu com
ardor os projectos de Coelho, um dos
exploradores do El DOl'ado, dando-lhe
commissão especial para novas conquistas
~ descobrimentos. Este aventureiro partiu
com oitenta homens para a Serra de
Ibêapaba; porém os 'J;apuyas, dirigidos por
um Francez chamado Adolpho Montbille,
se oppuzeram aos seus designios. Sem
embargo os Portuguezes conseguiram cercar
os Tapuyas, e submette-Ios á escravidão.
Coelho teria logrado o objecto da sua
empreza, se não. tiv~sse perpetrado uma
injustiça revoltante: não sómente ven4eu
como escravos os Tapuyas p'pisioneiros,
mas tambem exerceu a mesma tyrannia
com os ludios, que fielmente o tinham
servido como alliados na sua expedição.
Abandonado por todos, teve que voltar a
pé para a Parahyba, quaBi como fugitivo,
para subtrahir-se á vingança dos selvagens.
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Este e outros factos semelhantes foram
parte para que a côrte de Hespanha re
vogasse todas as leis tendentes á escravidão
dos Indios, e promulgasse outras ,. a favor
da sua futura liberdade. Os Jesuitas de
Pernambuco, que tinham visto com pezar
a empreza de Coelho, meditaram outRa
mais pacifica com o designio de civilisar

)os Tapuyas; porém chegando dois Mis
sionarios á mesma Serra de Ibiapaba, era
tal a irritação elos selvagens, que um foi
morto, e o outro pereceria igualmente,
se não se refugiasse com alguns Indios
do seu sequito nos bosques do Ceará,
d'onde voltou para Pernambuco.

Outra perfidia , semelhante á de Coe-;
lho, foi tambem exercida para com os
Pitagoares convertidos, que tinham sido
mandados de Pernambuco a defender a
Capitania da Bahia ameaçada pelos Ay
morés. Depois d'este importante serviço
tiveram por premio de sua fidelidade a
escravidão, á que só se sujeitaram pelo
poder absoluu> dos Missionarios, que lhes
embargaram toda a resistencia. Os Aymores
assolavam ~e novo as Capitanias do sul:
Porto Seguro e Ilhéos estava~ quasi des
truidas. A força prodigiosa dos Aymores
não era menos estupenda do que a sua
ferocidade; sem embargo, o colono Al
vares e o Jesuiü\. Domingos Rodrigues não
ó conseguem amainar o odio d'estes sel-
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',!gens, como chama-los á Religião redu
l1indo-os ávida civilisada. D'ahi em diante
nada alternu a alliança dos Aymorés, que
se deve considerar como um dos aconte
cimentos mais favoraveis ao repouso e
prosperidade do Brasil, debaixo da admi
nistração de Pedro Botelho.

A este Governador succedcu em 1608
D. Diogo de Menezes, authorisado para
mandar explorar as boccas do Amazonas,
e repellir pela força qualquer invasão
estrangeira, visto que os Francezes pre
tendiam estabelecer-se no Norte do Brasil.
Porém nada pôde fazer, porque lhe fal
tavam tropas, e sobre tudo dinheiro para
as pagar; pelo tIue contentou-se com en
viar ao Ceará um official portuguez ,
chamado Martim Soares Moreno, que
tinha acompanhado a Coelho e se havia
conduzido bem com os Tapuyas, afim de.
attrahi-Ios á sua alliança, e por este meio
fundar um estabelecimento que servisse
de avançada para ulteriores projectos.
Quasi sem sequito partiu ~oreno, mas
foi. bem recebido dos Tapuyas, tanto que
chegou a construir um forte, e lançar
os fundamentos de uma colonia, que
abandonada" a seus fracos recursos, pôde
assim mesmo conservar-se apezar do de
leixo do governo geral, e das pedidas
insinuações de um selva~em que tentou
alienar-lhe os animos de seus compatriotas.
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Menezes nada mais linha adiantado no
I arte do Brasil, quando os --Francezes ali
appareceram inesperadamente r-ara formar
uma nova colonia. Já em 1594. um ar
mador de Dieppe, chamado Jacques Ri
flault, tinha começado um pequeno esta
belecimento no Maranhão; voltando para
a Europa deixou outro Francez, Carlos de
Veaux, encarregado de administra-lo na
sua ausencia; este ganhando-se a aífei ão
dos Tupinambás, logrou a possessão de
toda a ilha situada na bahia do Maranhão;
e com esta vantagem partiu para França,
afim de obter de Henrique IV o apoio e
protecção para fundar ali um estabeleci
mento permanente. Depois de muitos
esforços ~ organisou-se uma companhia
entre Augusto de la Ravardiere, Emilio
Rassylly e Carlo~ de Harley, os quaes
armaram e equiparam á sua custa uma
pequena e~quadra.

A expedição partiu de Cancale, e veiu
lançar ancora no Maranhão em 11 de
Junho' de 16..12. De embarcados os chefes
e quatro Missionarios, que os tinham
acompanhado; cuidaram aquelles de erigir
um forte, a que deram o nome de S.
Luiz, em honra de Luiz XIIí; e come
caram os fundamentos de uma colonia,
que crescia e prosperava rapidamente
pelo concurso d-os selvagens, e porque os
chefes obravam perfeitamente de acordo.
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! 'leste estado, porém, a côrte d.e Madrid
nomeou para Capitão General e Go-ver
nador do Brasil a Gaspar de Souza (.),
com ordem de colonisar e conquistar as
margens do rio Amazonas; para o que
devia :6xar a sua resiclencia em Olinda,
afim de estar mais ao alcance de vigiar
os armamentos, e (i.le accelerar a partida
das expedições, que deveriam dar ao
Brasil augmento de população, territorio
e poder.

(') Ao Governador e Capitão General D. Diogo de l\fenezes
lUcccdeu Gaspar de SçlUza, filho de Aharo de Souza Senhor
d'Alcube, 110 anno de 1613, por cuja disposiçflO e ordem
foram expulsos os Francczes da ilha de S. Luh do 1\IaranLão;
visitou todas as Provincias do Brasil (zelo de que re nllOU lanlo
serviço ao Hei como aos subdi(03) examinando pcssoaln1l'nle.
ludo o quc podia scr mais ulil ao augmenlo da ncal Fazenda I

!cm detrimcnto, Illas anlcs cm beneficio dos povos; e governou
quatro annos. (Rocha Pita, Liv. III, num. 101.)
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III.

Expedições de Jeronimo de Albuquerque, e de Alexandre
de Moura. Expulsão dos Francezes da ilha e costa do 1\18'
ranhão. Conquista do Grão-Pard, e funda~ão da Cidade
de Belcm. Crea~ão do novo Estado do Maranhão.

o commando da expedição, destinada
a conquistar o norte do -Brasil, foi con
fiado em 161á a Jeronimo de Albuquer
que, que levou em sua companhia Martim
Soares Moreno, fundador da Capitania
do Ceará. Não consistia no principi? o
armamento portuguez de mais de cem
homens, e de tres ou quatro navios li
geiros; eis ahi como por mais de um
seculo tinham sido invadidos os mais
beBos paizes da America por um punhado
de aventureiros. Albuquerque desembar
cando perto.. do Maranhão construiu uma
fortaleza, c mandou Moreno com uma
véla reconhecer a ilha, que occupavam o
Francezes; e como este tardasse, voltou
a Pernambuco a sollicitar nóvos auxilios.
Com eITeito, conseguiu Jeronimo de Albu
querque reunir novas forças, e com ella
tornou a appal~cer no Forte, onde tinha
deixado a primeira expedição.
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O Commandante portuguez mandando
novamente reconhecer o posto, que os
Francezes occupavam, porque Moreno
tinha arribado ás costas da Hespanha, e
por isso não havia mais apparecido entre
os seus, veiu no conhecimento de que
na costa fronteira á ilha podia fortificar-se
com mais vantagem, e esperar ali -novos
recursos, ou pelo menos pôr-se ao abrigo
do inimigo; e com e.IIeito partiu para o
Iogar denominado Guaxenduba., e ali des
embarcando, cuidou logo de intrinchei
rar-se. Não passou muito- tempo que os
Francezes não viessem attacar a expedição
de Albuquerque, tomando-lhe dois navios,
e reduzindo a sua tropa ao pequeno acam
pamento, que á pressa tinha formado;
porém os Portuguezes, longe de se aco
bardarem á vista de forças quatro vezes
maiores, sahiram elas suas trincheiras, c
derrotaram completamente os Franceze3
e seus alliados Tupinambás.

La Ravardiere pôele apenas retirar-se do
campo de Guaxenduba cOJU menos de
metade elas suas forças, abandonando os
feridos à mercê elos vencedores, e fázenelo
depois um tratado ele suspensão ele armas,
em quanto os chefes recorriam ás respec
tivas côrtes de França e· de Hespanha
sobre a posse da ilha, que no em tanto
ficava em poder dos FraI'l.cezes até a eleci-
ão formal. Todavia os artigos da convenção
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não foram por muito tempo guardaJos
com fidelidade. A côrte de Madrid or
denou um novo armamento, cuja direc
ção e mando fôra confiado a Alexandre
de Moura, com o objecto de expellil'
immediatamente os Francezes do Mara
nhão. A expedição chegou finalmente ao
logar em que se achava Jeronimo de Al
buquerque, o qual submettendo-se ao
novo chefe com toda a lealdade, investiu
em pessoa o Forte de S. Luiz, onde os
Francezes se tinham refugiado. Rendido o
Forte á discrição, embarcou o General
francez com mais de quatrocentos de seus
compatriotas, abandonando para sempre
a colonia, que promettia a mais lisongeira
prosperidaCle.

Em virtude dos plenos poderes, que
lhe tinham sido delegados, nomeou Ale
xandre de Moura a Jeronimo de Albu
querque Capitão Mór do Maranhão, e a
Francisco Caldeira de Càstello Branco
Commandante de uma expedição sobre o
Amazonas. C~ldeira· deu principio á em
preza com duzentos homens e tres navios;
e desembarcando, apezar da opposição
dos naturaes, na margem oriental do
Tocantins sobre a bahia de Gliajará, pôz
os primeiros fundamentos da cidade de
Belem construindo um forte de madeira
(1616), d'onde muitas vezes foi obrigado
a repellir os Tupinambaranás, e Maués,
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que por largo tempo fizeram uma guerra
crua e desastrada aos Portuguezes.,. e a
quem só podiam resistir á. constancia e
o valor de Caldeira. Como os Hollandezes
tivessem fundado ao norte do Amazonas
algumas feitorias, onde faziam próveitoso
commercio com os naturaes, mandou Cal
deira o Alferes Pedro Teixeira para as
destruir; o que logrou completamente,
tomando ê incendiando ao mesmo tempo
um navio da mesma nação ~ cuja arti
lharia salvou e trouxe depois para Belem.

No em tanto Alexandre de Moura ~ dei
xando o governo da Colonia a Jeronimo
de Albuquerque, voltou para Pernambuco,
e este começou a edificar uma cidade em
torno do Forte de S. Luiz. Em 1619
grandes dissenções vieram perturbar a
marcha do novo estabelecimento elo Grão
Pará; o fundador Caldeira foi preso por
seus proprios subditos, e a c,idade correu
o risco de perder-se por este acto ele
indisciplina. .Em consequencia d'isto foi
nomeado Governaelor do P-ará Jeronimo
Fragoso de Albuquerque pelo' Governo
Geral, ao me.smo tempo que Bento Maciel
Pa'l'ente teVoe o ·mando de uma expedição
contra os selvagens, que infestavam todo
o ter.ritorio desele a margem opposta da
ilha do Maranhão até a cidade de Belem.
Nada póde igualar em todo o curso d'esta
guerra a crueldade de Bento Maciel,. ho-
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m~m cheio de energia e talentos, porém
de um caracter feroz.

A Colonia do Maranhão prosperou con
stantemente: em i 62 i duzentos colonos
dos Açores, aos quaes seguiram mais
quarenta, vieram reparar os damnos causa
dos pelas bexigas. No anno seguinte chegou
Diogo de Mendonça Furtado como Gover
nador 'e Capitão General do Brasil n.
Havendo conseguiJo Bento Matiel que o
nomeassem Capitão "Mór. do Pará, fez
continuar as correrias contra os Jndios, e
por sua ordem se praticou horrivel ma
tança n'estes infelizes; assim como mandou
investigar e conquistar o rio Curupá, e
todos os canaes por onde o Amazonas
desagua no Oceano, expellindo os Estran
geiros que se encontraram nas marg~ns

d'aquelle rio. Desde este tempo tomou
Maciel com ostentação o titulo de pri
meiro investigador e conquistador dos rios
Curupá e Amazonas.

Estas novas conquistas foram justamente
consideradas "na côrte de Madrid como
importantissimas, e deram logar á- outra
divisão politica elo Brasil. Em 162ú Fi
lippe IV separou as possessõ~ do Mara
nhão e' do Pará do Governo Geral do

C') Diogo de Mendoriça Furtado tomou conta do go,'crno
em 1.622; era o primeiro Governador e Capitão General no
meado por Felippe IV para o Estado do Brasil.
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Bra iI, fazendo segunda repartição debaixo
do titulo de Estado do Mamnhão. Francioco
Coelho de Carvalho foi o primeirQ Go
vernador cl'estas porções reunidas. Porém
ainda as desgraças do Brasil não tinham
tocado o seu termo; os Portuguezes em
logar de augmentarem ou de estenderem
os seus estabelecimentos, estavam nas
vesperas de uma guerra desastrosa, que
por muito tempo lhes arrancaria as mais
ricas Provincias da America, ameaçando-os
de perderem tudo quanto, havia mais
de um seculo, possuiam. -
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IV.

Os Hollandezes invadem o Brasil. Occupação da cidade de
S. Salvador. Expulsão dos Hollandezes. Desastre daI
esquadl'as hespanhola, portugueza, e hollandeza. Incursõcl
parciaes. Crueldade commettida contra os (ndios.

Até aqm não tem tido os Portuguezes
que superar na America senão difficul
dades, locaes; não combateram senão
com piratas ou aventureiros destemidos,
que não sendo ajudados pelos seus go
vernos, faziam inuteis esforços para se
estabelecerem no Brasil. Adversarias mais
temiveis vão oíferecer o espectaculo de
uma lutta mais renhida. É pelos fracos
auxilias do governo hespanhol, que a
America Portugueza vai ser presa de um
povo illustrado pela sua firmeza e pela
sua constunçia nas d'esgruças.

A IIollunda) herdeira da gloria portu
gueza no Oriente, estendia os seus domi
nios .pelas costas da Asia, quando intentou
estabelecer-se no novo mundo,~ e ainda
que Q projecto de conquista, proposto ao
conselho geral, encontrasse fortes opposi
tores, a quem ,{)arecia imprudente 'Vil'

arriscar em· novas e longinquas terras os
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homens e o cabedal, que ti Republica
podia empregar nas suas colonias; toda
via, a tl'egoa concedida á Hespanha ia
expirar, e a fraquesa d'este Estado pro
mettendo a facilidade da execuç&o, o:f!'erecia
vasto campo para esta nova empreza.
Formou-se por tanto a companhia das
Indias Occidentaes, á qual se concedeu
o privilegio exclusivo de fazer o com
mercio da America e da costa opposta
da Africa durante vinte e quatro annos.
Eram os mesmos privilegios obtiuos pela
companhia das Indias Orientaes etc.

A companhia cuidou logo de armar
uma frota de sessenta velas em duas
divisões, uma das quaes teve por com
mandante em chefe a Jacob Willekens,
General de consummada experiencia, e por
Almirante o celebre Pietcr Haynes: a se
gunda divisão estava ás ordens de Hans
Vand01·t. destinado a commandar as tropas
de deseJ?barque, e tinha por Almirante
o famoso Adrião Pat7·id. Havendo huma
tempestade separado as duas divisões,
bastou que a de VVillekens apparecesse
na, Bahia de Todos os Santos para que
tudo se l4e rendesse (162:"). O General
hollandez sabia que os Portuguezes do
Brasil estavam tão abandonados como a
mesma Côrte de Madrid; igualmente sabia
que a administração do ~onde Duque de
Olivares, pesada a Portugal, não tinha

47
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favorecido o Brasil, e que os cofres do
Estado, abertos para toda a classe de
prodigalidades, estavam fechados para as
necessidades da Colonia.

Tal era o _ apuro, a que a Côrte de
Hespanha tinha' levado esta interessante
parte da America, que o .Governador
geral Diogo de Mendonça não tinha mais
de oitenta homens de tropa regular para
a defensa da Capital. Os Milicianos, que
elle ajuntou precipitadamente em numero
de dois mil homens, o abandonaram logo
que o inimigo abordou. A resistencia se
tornou então inutil; o Governador, po
rém, homem corajoso e lrme, entrin
cheirando-se no seu palacio não consentiu
em depôr as armas senão debaixo da
condição de que se lhe conservaria a
liberdade, bem que depois, contra o
direito e todas as leis da honra, fosse
conduzido como prisioneiro para hordo
da náu Almirante. Vandol't chegou a S.
Salvador quando estava já em poder dos
seus compatr~otas, e tomando posse do
governo, que lhe havia sido destinado,
resolveu fortificar a cidade com toda a
diligencia.

Willelcens fez-se á vela para'" a Hollanda
com parte da esquadra" deixando o resto
ao Almirante Patrid, que poucos dias
depois partiu para Angola, afim de asse
nhorear-se d'aquella importante colonia;



<:APIT, lU, §, IV. 115

mas Loanda foi a tempo soccorrida, e
a vigilancia elo Capitão General Fernando
l1e Souza fez malograr a empreza. O AL
mirante hollandez não foi melhor succe
dido, quando, tornanelo para' o Brasil,
attacou a Capitania do Espirito Santo.
A guarnição da cielaele da Victoria era
muito pequena, porém a resistencia que
oppuzeram seus habitantes, dirigielos por
Francisco ele Aguiar Coutinho, bastou para
inutilisar toelos os esforços ele Patriel, que
embarcou precipitadamente lIir'igindo-se
para a Bahia. Mas já os IIollanelezes não
eram senhores da capital do Brasil, que
acabava ele entrar ele novo no poder das
armas catholicas; e por isso fez-se o Al
mirante no rumo da Hollanela, em cujo
trajecto tomou os galeões, que elo Me
xico levavam annualmente para a Metro
pole o producto de süas mina?: preza
a mais rica que se tinha feito sobre
os mares.

Os habitantes da Bahia, obrigados no
primeiro impulso (*) a ref~giarem-se no
interior do paiz, resolvem immediata
mente expulsar os invasores, escolhendo

..
(') os Bahianos no primeiro assalto defenderam-se com "a)or,

tanlo qne rechaçaram os inimigos; mas o pauieo terror pela
difficuldade de soccorros, qne nüo podiam esperar. roi occasi~o

ue desempararem a cidade para salvarem as "idas. Toda"ia. o
qne deixaram de obrar na defeza dese!J8peDt.aram depois DO alla
t"Jue. impedindo lodo o progresso das armas dos Bollandezes ,
como diz !loeha Pila fazendo a dcscrip<:ão d'arfllClIa camp.lnl/a.
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pa~a seu chefe o Bispo D. Marcos Tei
xeIra (.); este os anima com discursos
cheios de patriotismo e de eloquencia,
e cahe denodadamente sobre o inimigo.
O General Vando1't perde a vida em um
reconhecimento ús mãos do Capitão Pa
dilha; seu snccessor tem a mesma sorte
poucos dias depois, e estes revezes co
meçam a atterrar os Hollandezes dimi
nuindo a reputação das suas armas. Os
Portuguezes redobram de brios, e es
treitam o cêrco ela cidade; em tanto que
Mathias de Albuquerqqe manda de Per
nambuco a Francisco Nunes Marinho to
mar o commando do exercito da Bahia.
O . Bispo Teixeira troca outra vez a es
pada pelo baculo, e quando devia prestar
sefYiços de outra monta, desce ao tu
muIo exhausto de suas forças, mas com
a gloria de haver restaurado a honra
das armas portuguezas.

Francisco Nunes Marinho, tomando o
commando provisorio das forças porlu
guezas, seguiu o mesmo systema de

1

(') D. l\'larcos Tcixeira foi quinto Bispo do Brasil, c successor
de D. Constantino BArradas. Rcuuido o Conselho, depois da
pri~iío do Governador, achou-sc qu,c o succesror nomeado pela
Côrte era Mathias de Albuqncrque, então Govel'llador de Pel:
nambueo; e como a distancia era ll1uita , e as circumstancias en·
giam um chefe de pl'Omplo que tomasse o commando, o Conselho,
depois de varias propostas, resolveu a. final nomear o Bispo Go
vernador e Gcueral intel\ino durante a ausencia de Mathias de
Albuquerque. D. l\larcos Teixeira, arvorando o e~landarte da
Crllz, cingiu n e~padn para defensa dói Patria e da Religião.
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guerra, que fôra por assim dizer creauo
pelo seu predecessor, e consistia em can
sar o inimigo, enfraquecendo-o por con
tinuas perdas. Finalmente a Côrte de
Madrid accordou do seu letbargo, e uma
expedição, a maior que tinha passado a
linha, composta de voluntarios portu
guezes, e de uma columna de tropas
hespanbolas e italianas, veiu surgir de
fronte de S. Salvador. D. Fradique de
Toleuo, Almirante hespanbol de grande
nomeada, era o commandante em chefe
d'esta expedição. Os Hollandezes ainda
se defenderam com esforço e habilidade,
mas no fim de 30 dias foram constran
gidos a capitular; depois do juramento
previo de não tomarem armas contra
a Hespanha e Portugal, evacuaram a
cidade, embarcando em navios para isso
destinados pelo Almirante Toledo..

De balde o Almirante Batavo Balduino
Hem-ick vem com grande reforço soccor
rer seus compatriotas; o chefe Hespanhol
o obriga a regressar navegando para o

orte. Hem'ick, corrido ae vergonha,
tenta restaurar a sua perdida reputação,
fazendo um desembarque na Parahyba;
porém foi rechaçado com grande perda,
·e teve que amarar-se buscando novas
aventuras. Repellido de Porto Rico,. e
ultimamente de S. Jorge da Mina em
Africa , declarou-se a bordo da sua es-
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quadra uma moles·tia contagiosa tão vio
lenta, que quasi toda a guarnição pere
ceu, sendo o mesmo Almirante uma das
primeiras victimas do contagio. Cansados,
os que sobreviveram, da occupação de
piratas, obrigam seus ofliciaes a fazer força.
de véla para a Hollanda.

Depois de haver regulado o estado
politico do Brasil, D. Fradique de To
ledo entregou as redeas da administração
a D. Francisco Rolim de Moura, novo
Governador geral, e se dispoz para re
gressar á Europa com as esquadras heg·
panhola e portugueza. Na viagem recebe
aviso que uma armada ingleza de' cem
navios navegava para interceptar os 8.a
leões do Mexicó e as frotas do Brasil,
e para evitar o seu encontro, se dirige
para a costa da Africa. Toua a esquadra
n'estas paragens foi assaltada por furiosas
tempestad~s: muitos navios foram submer
gidos, outros tomados pelos Hollandezes;
apenas tres poderam alcançar as costas
da Hespanha. Taes' foram as desgraças,
que assignalai'am na Africa, na America,
e na Europa os principias da guerra do
Brasil, que tanto opprimiu os vencidos
como os vencedores. "

A restauração de S. Salvador fez des
corçoar os Hollandezes, que bem viamJ a
vantagem que 91ferecia a guerré). marÍ
tima, sem necessidade de sacrificar tropas
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e dinheiro em estabelecimentos perma
nente!i; e d'e t'arte começaram a infe tal'
as co..;tas do Brasil com pequenas frotas,
arruinando o commercio hespanhol e por
tuguez. A inercia da côrte de Madrid
alentava ainda mais estes corsarios pela
lentidão de suas medidas. Filippe IV
imaginou sem duvida que bastava enviar
ao Brasil um novo Governador, re
commendavel como homem d'estado e
como General, e por isso escolheu Diogo
Luiz de Oliveira para substituir a Fran
cis o Rolim de foura. Apenas aquelle
toma/osse, apparece de novo o Almirante
Patri e arrebata do porto doze na:vios
carregados, levando o. terror por tO,do o
Recon.cavo, que assolou por esta incursão
inesperada.

o [aranhão e no Pará as dissensões
internas fayoreciam as vistél;s do inimigo.
Os Mis ionarios tinham obtido um De
creto, que despojava os Colonos de seus
privilegios sobre os Jndios aIliados, que
em realidade não eram outr;;t cousa senão
escravos. - Os Colonos do Maranhão, de
pois de muita resistencia, assentiram pelo
temor do yoder ecclesiastico; porém os
do Pará zombaram do Decreto, e até
recusaram aos Jesuitas a licença de fun
?ar um collegio na sua cidade. 'este
lUterval10 o Grão Pará ~stava mais ex
posto ás crueldades de Maciel do que
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aos designios hostis dos Hollandezes. Este
chefe indomito e feroz não se cansava
de fazer aos Indios guerra de exteiminio:
persegUia com igual barbaridade os alliados
,::omo os inimigos, os InClios pacificos co~

mo os revoltosos.
Debaix9 do p~'etexto de novo projecto ..

de sublevação, prendeu vinte e quatro
chefes dos Tupinambás, .e no mesmo
dia e hora mandou-os cortar em pedaços
pelos Tapuyas , seus implacaveis adver~

sarios, seryindo-se assim do odio, que
entre si nutriam os Brasileiros, para os
subjugar e destruir. Por muito insensiveis
que os colonos de Belem se mostrassem
ás desventuras dos Indigenas, esta acção
atroz de Maciel os horrorisou; e s~m a
chegada de ManoeI de Souza d'Eça, que
o veiu render no governo da Colonia,
talvez não tivesse escapado aos justos
effeitos da indignação geral.

';..

..
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Segunda cxpcdi~ão hollandeza contra o Brasil. Oocupação de
Olinda e do Recife. Campo Real do Bom Jesus. Sorprcsa
do General Loncq. Attaque de Olinda pelos Portugueze••

Entretanto os Hollandezes, senhores
do mar, e ricos com os despojos da Ame
rica hespanhola, meuitavam novas COll
<ftlistas no Brasil. A provincia de Per
nambuco, pela sua vantajosa posição e
riqueza, atrahiu mutuamente as attell
ções da Companhia Occidental, que já
calculava com os milhões de lucros que
de Olinda tiraria. Em quanto se preparava
esta segunda expedição, soube-o a côrte
de Madrid, que apenas deliberou enviar
Mathias de Albuquerque com uma cara
véla, algumas munições de guerra, e um
pequeno numero de soldados, mas hon
rado com o especioso titulo de Comman
dante em chefe, independente do Gover
nador geral. Albuquerque sáltando no
Recife achou as fortalezas desmanteladas,
sem armamento nem guarnição; longe
porém dt"l cuidar em reparar estas faltas
com diligencia, entreteve-se em frivolas
occupações, promovendo festas pelo nas
cimento de um prinGiipe herdeiro da
Gorôa de Hespanha.

18
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Com eifeilo, no dia tü Je Fevereiro
de 1630' appareceu á vista de Olinda a
armada hollandeza debaixo das ordens do
Commandante em chefe Henrique Loncq.
A frota tinha a seu bordo sete mil solda
dos, commandados por Theodoro Yandem
burgo Em quanto os navios entretinham
as bater:ias da costa com sua artilharia,

,o General Vandemburg com quatro mil
homens foi saltar em Pâu Amarello, e
marchou a sorprender a Cidade de Olin
da. Illudido pelo fogo que c,ontinuava a
frota liollandeza, Mathias de Alhuquerque
tinha ficado no Reçife, e não correu em
soccorro do ponto ameaçado senão para
testemunhar a fuga vergonhosa: das suas
tropas. Occllpada a Cidade de Olinda
pelos Hollandezes, no meio da confusão
geral, viu-se Albuquerque quas~ só; e
perdendo então as esperanças de conser
var o Hecife, mais pela cobardia dos seus
do que pelo valor e intrepidez' do ini
migo, pôz fogo aos armazens e aos navios
ancorados no r0rto (*), e retirou-se para
a outra margem do Capibaribe.

(') Brito Freirc avalia esta perda cm trinla milhões. assim
das fazendas carrcgadas nos nal'ios como das recolhidas nos
armaz_ens; a tndo porém puzerão fogo seus propl'ios donos,
COJll as casas de toda a pol'oaçiio, por ordem do General. A'
"isla do incendio choraram os I-Iolland'czes a destruicão d'esles
ricos despojos, de que Malhias dc Albuquerquc acaba~a de pri
va-los. O saque de OUnd. tambeUl não foi tão consideravel,
como cra de espcrar, porqne os habilanles levaram cODlsigo a
maior parle de suas preciosidades rcli rando-se para o i nlerior.
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Ainda assim não podiam os Hollandezes
tomar o Recife sem ganhar o Forte de
S. Jorge, que lhes embargava o passo.
Tres peças de ferro, montadas grosseira
mente sobre algumas traves desde a con
quista, compunham todo o seu armamento;
abandonado o Capitão Antonio de Lima,
que o commandava, pela sua pequena
guarnição, enviou um soldado a Mathias
de Albuquerque para pedir-lhe reforço.
Á chegada do enviado estava com o
General um mancebo de 17 annos, cha
mado Joà(J Fernandes Vieira n, o qual
logo se offereceu para defender aquelle
ponto com vinte oluntarios, que o acom
panharam. Com este punhado de homens
intrepidos ousa Antonio de Lima desafiar
o poder dos Hollandezes, que sahindo
de Olinda com quatro mil e quinhentos
homens, vêm durante a noite assaltar o
Forte. Um combate terrivel se prolonga
por cinco dias, até que reJ uúdo á 1'u inas,

(') João Fernandes Vieira, filho do JI~lOcLal na ilha da !\'Ia
deira, jinha-se embarcado de idade de onze annos para "ir
procurar fortuna cm Pernambneo, não lendo enl:1O oulros bens
senão aS' suas disposições felizes, e o germe de alguns laleulos.
Esle feito de armas, o primeiro cm que o moço Vieira elllrOll ,
foi o precursoi' da grande empreza, na qnal alcançou o lilulo
llollorifieo de Restaurador de Pernambuco. Capitulando o Capilão
Anlonio de Lima, quando o Forle não' era mais do qne um
monlflO de ruinas, Vieira cingiu-se com a bandcim, e saltin
com ella ocenltando-a deb"ixo dos vestidos para que não cahisse
cm podm' dos vencedores. Sna vida. especial p6de ler-se no que
d'elle escreveu FI'. Raphacl de Jesus, além de TIrito Freire,
Rocha Pila, D. FraneiseoMalloel de McJlo, &c. &c.
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capitula a guarnição com as Lonras da
guerra. Admirado V:mdemburg de uma
tal coragem, manda livre a guarnição
portugueza, fazendo. assim justiça á sua
heroica defensa. Ficando livre a barra, a
frota hollandeza entrou no porto em
triumpho. Nove dias depois entrou outra
ésquadra com reforços, e os Batavos

. ficaram senhores absolutos da segunda
cidade do Bra:sil.

Os habitantes de Pernambuco, assim
como tinham feito os da Bahia, ainda
bem não tinham abandonado ao inimigo
a sua capital, mutuamente se lançavam
em rosto os seus sofrrimentos e miserias,
como se não fossem todos culpados de
negligencia e cobardia. Quando caela um
tinha dado ú dôr seu livre curso, fez-se
ouvir a voz dos bravos, e os seus con
selhos prevalesceram. Mathias de Albu
querque lhes fallou então c<?m todo o
zelo de sua. honra e do seu patriotismo,
conseguindo - accendeI' em todos o santo
fogo do 'amor, da patria, de suas leis,
e ele sua religião. Entre o Recife e Olinda
se estende uma vasta planicie cil'çular,
no meio da qual plantou AlbuCJ,uerque o
seu arraial, a que deu o nome· cie Campo
Real do Bom Jesus, fortificando-se como
pôde para arrostar os attaq.ues do inimigo.
Os HoUandezes apenas perceberam que
os Portuguezes se refaziam do seu pri-
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meiro e panto e sorpresa, attacaram o
Campo Real com dois mil homens, porém
foram repellidos com perda de cem mortos.

Este successo feliz foi seguido de outro,
em que o chefe brasileiro Filippe Camarão
com trezentos homens da sua tribu logrou
sorprender o General Loncq no seu tran
sito do Recife para Olinda, matanuo,
dispersando, e fazendo prisio~eira quasi
toda a sua escolta, composta de seiscentos
llollandezes : Loncq conseguiu escapar pela
ligeireza do seu cavallo. Foi então que
Albuquerque çreou as famosas guerrilhas
com o nome de Companhias de emboscada,
que tanto mal causavam aos invasores.
Em: quanto os Hollandezes no Recife
go avam de todas as commodidades, que
lhes offerecia a rica Companhia Occiden
tal, soifriam os Portuguezes no seu campo
as maiores miserias, já mortos de fome
e de cansaço, já nús e faltos de todo o
SOccorro em suas molestias e feridas. Ião
se podia conceber como estes homens,
antes abastados e pacificos, s~.o.ressem

tantas privações, a não ser pelo senti
mento da honra levado ao maior gráu
de exaltação.

Os l-Iollandezes renovaram por vezes
os seus attaques; mas vendo que nada
conseguiam, trataram de fortificar-se dando
mais desenvolvimento a seu plano d~

defensa. Todas as partidas, que enviavam
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alem de Santo Antonio, eram batidas, e
por isso construiram dois Fortes contra os
quaes os Portuguezes luttaram de balde,
sempre rechaçados com grande perda (*).
Mathias de Albuquerque entretanto não
cessava de reclamar soccorros da metro
pole; a côrte de Madrid parecia insensivel
á perda de uma tão rica colonia, de tal
sorte que, no espaço de mais de um
anno, só receberam os denodados Per
nambucanos o auxilio de quatrocentos
homens por differentes vezes. A negligencia
da Hespanha ia dando ganho de causa
aos Hollandezes; tudo annunciava o in
tento de permanecerem em Pernambuco,
Albuquerque julgando então que não po
deria impedir os seus progressos, resolveu
reunir todas as suas forças, e tentar a
fortuna com um golpe estrondoso.

O projecto do General portuguez foi
unanimemente applaudido ; marchando
em tres columnas investe a cidade de
Olinda, leva de rojo os postos avançados,
e destróe as fortificações exteriores; mas
ainda restavam ao inimigo quatro mil
homens no recinto da praça. Para não
expôr-se á uma derrota , m~nda Albu
querque tocar a re.tirada, e rec"olhe-se ao

(') Esles dois Forles eram: o dê Santo Anlonio, que hoje não
existe, e o dc Frcderico Ifenriqne, a que deram depois o nome
de Cinco-palitas, porque era construido cm figura de pentagono
com cinco bastiões.
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seu campo. Tal foi o resultado d'este
attaque inconsiderado, que custou quatro
centos homens á Hollan<1a, porém maior
numero aos assaltantes.

Em quanto os Hollandeze~ esperavam
novos soccorros das Provincias Unidas,
resolveram aproveitar-se do imperio do
mar para estender a conquista sobre as
costas <10 Brasil. Com este intuito fizeram
construir um Forte em Itamaracá, afim
de terem um posto avançado n'aquella
ilha. Se os Portuguezes perdiam as espe
ranças de expulsar os Hollandezes, estes
não as tinham mais lisonjeiras de pene
trar no paiz: tão exactamente guardavam
aquelles todas as avenidas do campo
inimigo; mas esta vantagem não podia
ser de longa duração, uma vez que a
Capitania de Pernambuco ficasse aban
donada ás suas proprias forças em pre
sença de um inimigo audaz e emprehen
dedor, e que dispunha além d'isso. de
grande força maritima.
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VI.

A guerra muda de aspecto. Combate naval. Incendio de
Olinda. C..labar abandona os Portuguezes. ConsequencillJ
funestas da sua trahição. Morte do General Reimbacb.
Rasgo patriotico de Jaguarary. Os Palmares. Conquista
da Parahiba pelos Hollandezes. Occupação do Pontal de
Nazareth.

Talvez fosse Pernambuco então aban~

danado inteiramente, se a côrte de Madrid
não recebesse informação de que a Bol
landa mandava. uma· armada consideravel
contra o Brasil; e que o Almirante Adl'ião
Patrid tinha ordem de ir depois em cata
dos galeões do Mexico. O temor de ver
segunda vez passar ás mãos do inimigo tão
grandes riquezas, obrigou o Conde Duque
de Olivares a mandar D. Antonio Oquendo
com uma esquadra, e algumas tropas
disciplinadas "para proteger as duas mais
importantes apitanias do Brasil (1631).
Com effeito a frota hollandeza, havendo
desembarcado no Recife os reforcos de
gente e munições que traiia, dil=jgiu-se
para o sul em busca da frota hespanhoJa,
que devia tocar primeiramente em S. Sal
vador. As duas esquadras se encontraram
por acaso nos mares da Bahia, onde a
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"lctoria dispu tada com igu al valor per'
tenceu fi'nalmente aos I1espanhóes.

Esta sanguinolenta acção custou a vida
do bravo Patrid; que vendo o seu navio
incendiado ~ lançou-se ao mar envolto no
sell pavilhão, dizendo aos officiaes que o
queriam deter: o Oceano é o unico tumulo
digno de wn Almirante batavo. As duas
frotas ficaram tão arruinadas, que nenhum
dos seus navios podia resistir ao mar. Os
rHollandezes fizeram-se ao largo e vieram
ancorar no Recife, e Oquendo desem
barcando em uma enseada a expedição
composta de setecentos homens (entre
Portuguezes, Hespanhóes, e Italianos) com'
mandados pelo Conde B"agnuolo, e desti
nada para Pernambuco, tratou ele reparar
os seus navios, e com elles partiu para
comboiar os galeões do Mexico, segundo
as suas instrucções, Bagnuolo , depoi8
de uma marcha penosa, juntou-se com
Mathias de Albuquerque. Os Hollandezes
julgando o reforço muito mais conside
ravel incendiaram a cidade ,p.e Olinda (*);

(') Foi este fatal acontccimcnlo no dia 23 dc 'o\'cm1ro dc 163i.
em quc sc reduziu á cinzas a mais bc11a cidadc do Brasil COlll

seus "icos Convcntos c Igrcjas, scm CfuC os seus habitantcs à
podessPUl salvar de tanwnua desgraça. Os Ho11andczes, anlcs dll
pôrem fogo á cidadc, propuzeram a Matbias de Albuqucrque
o seu res"ate, porém o Gencral Porlugucz, conhecendo os
ar~ificios ;Io inimigo, rcspondeu: Queimai Olinda, se fi lião po~
deIS cOllservm'; não 1108- fflltm'ão os ~ei;)s de mel/LOI' a I'eedificarmos:
Durou estc inccndio dois dias, alé quc O fogo e extinguiu:
com o ullimo cdificio.
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e concentraram-se no Recife; advertidos
porem ~10 seu engano, quizeram reparar
esta falta com um attaque r.epentino sobre
a Parabiba, donde foram r-echaçados va
lerosamente por João de Mattos Cardoso
Commandanle do Forte d\., Cabedello.·

Vandemburg resolveu então ir em pessoa
altaear o estabelecimento do Rio Grande
do Norte; mas á vista elas fortificações
temeu arriscar um lance duvidoso, e
voltou para o Recife. Entretanto, para
não perder todo o fructo d'esta expedição,
dirigiu-se ao Cabo de Santo Agostinho para
tomar o porto chamado Pontal de Nazaretlt;
d'onde tambem foi repelIido com perda de
setenta homens,. e teve de regressar cheio
de confusão e de despeito. Até este t.;mpo
pouco motivo tinham os I10lIandezes de se
ensoberbecerem com o successo das suas
armas, porque todas as suas emprezas , fóra
do recinto do Recife, tinham sahido frus
tradas, e as milicias brasileiras adquiriam
cada vez mais o habito da vida militar. To
davia, um muJato nascido em Pernambuco,
chamado Domingos Fernandes Calabar C),

(") Esle homem, que combalia entre os seus compatriotas,
tinha recebido em ditrerentes encontros feridas honrosas, e tinha
mOesino alcançado alguma reputação. Não se sabe se eUe fugiu
para escapar. ii punição de algum crime, ou se a insoleneia de
seus commandanles lhe inspirára o d oógosto do seu partido, ou
finalmente, o qcle é mais provavel , se a e perança dc melhorar
de fortuna fez d'elle ullÍ transfllga. Quaesqucr que fossem os
motivos da sua rebeldja, leve eUe a lriste preellliuencia de ser
o. primeiro Brasileiro, que passou para o campo dos Hol~andezes.
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fez mudar a face das cousas, tornando aos
\

Hollandezes o seu primeiro ascendente.
Este homem babil, emprehendedor e
temerario, conhecia perfeitamente toda a
costa e o interior da Provincia, e por
isto os Holland~zes o acolheram. com todas
as demonstrações de henevolencia.

O desertor Cala~ar induziu logo os
Flamengos a tentarem novas expedições.
e é elle quem sorprende e saqueia o
estabelecimento de Iguarassú. Antes que
se dissipasse o terror, conduz os invasores
a Rio Formoso, onde vinte homens com
mandados por Pedro de Albuquerq~le

defendem o Forte, c morrem todos glo
riosamente (1632); seu digno chefe, co
berto de feridas, torna á vida em poder
do inimigo, que pasmado de tanta bra
vura lhe concede a liberdade. No seguinte
anno chegam a Pernambuco mais tres
mil Hollandezes com dois commissarios da
Companhia Occidental. A grande auto
ridade, de que vinham revestidos os
Commissarios, desgosta o General Van
demburg, que entregou o commando ao
General Lourenço Reimbach, c voltou
para a Hollancla. Soprando a fortuna
favoravel úS armas dos Hollandezes, resol
veram os Commissarios proseguir o curso
das suas vantagens.

O General Heimbach ror conselho de
Calabar attacou o campo do Bom Jesus
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com tres mil homens; porém Mathirts de
Albuquerque com trezentos e cincoenta
sómente lhes fez tal re istencia, que Reim
bach cahiu morto no campo com seiscentos
dos seus soldados; e teria sido completa
a derrota, se Bagnuolo, opprimido pela
gota, não tivesse mou.erado o ardor do.
Portugúezes. Calab~r para recuperar o
seu credito, prometteu a Sigisl1wndo Van
Scop, que succedera no mando a Reim
hach, de lhe entregar toda a ilha de
Itamaracá; o que conseguiu por capitu
lação, em que os nossos sahiram livre
com todas as honras da guerra. Sigis
mundo tenta por segunda vez aUacar o
campo entrinch.eirado dos Portuguezes, e
é repellido novamente; querendo então
formar um cêrco regular, dirige para ali
onze peças de artilharia, que tamhem
foram preza dos sitiados. Enganados ainda
cresta vez, decidiram os Hol1andezes levar
suas armas a pontos mais aífastados.

Tou.as estas victorias dos Portuguczes
os tinham enfraquecido ele tal forma,
que Mathias' ele Albuquerque apenas po
dia contar com mil e duzentos homens
de tropas regulares; de um pequeno re
forço de seiscentos homens," que vinha
de Portugal em uma frota de sete velas,
commandada por Francisco de Vasconcellos
da Cunha, chegaram pouco mais de cem,
porque a frota foi destruída pelos Hol-
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Jandezes no rio Potangi. Favorecidos pela
fortuna, os Hollandezes, depois de ha
verem tomado Porto Calvo nas Alagoas;
se dirigiram para o. Rio Grande sempre
guiado~ por Calabar, e por uma infame
trahição se apoderaram do Forte, onde
acharam preso. e deram liberdade ao fa
moso Indio Jaguamry, que depois fez
tantos serviços ao Brasil debaixo do nome
de Simão Soares (*). Os HolIandezes con
cluiram então allianças entre os indigenas,
e serviram-se da tribu dos Janduls para
perpetrarem horriveis crueldades. O as
sassinio, o roubo, e o estupro não satis
faziam estes tremendos selvagens; queriam
além d'isso saciar~se com a carne de suas
victimas.

Inimigos, quasi tão formidaveis como
os selvagens Janduís, se tinham estabele
cido desde 1630 no' interior da Provincia
de Pernambuco. Eram negros escravos
d'esta provmCla, e de outras visinhas,

(') Esle Indio era tio de Antonio Fiüpl.* Camarão, Tendo-se
passado na Bahia aos Ilollandezes para vêr se recuperava sua
mulher e um filho, que tinham ficado prisioneiros na oeeupação
d'aquella cidade; quando VOltOll aos Porluguezes, por mais que
se /'usliucasse, estes o lançaram em I1ma masmorra por oilo annos.
Ae Java-se aindr preso no Forte do ll-io Grande, quando' foi
sollo pelos Hollandezes; mas longe de unir-se com ps seus liher
tadores, eorreu ii sua aldêa, excitou o' enthnsiasmo' de seus
compatriotas, e appareceu depois com elies no campo dos
PorLuguezes .. para p5rtieipar ela gloria do seu já muito celebre
sobrinho. Esta acção generosa elo lndio J agllnraJ'Y lhe valeu a
fama elo seu 1I0me, qlle ficou elernis~do pela honrosa menção,
que d'clle fazem todQs os historiaclores d'aquella cpoeha.
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que aproveitando o ensejo favoravel da
guerra com os Hollandezes, resolveram
recobrar a sua liberdade e independencia
no meio dos bosques. Quarenta foram os
primeiros, que se refugiaram armados em
um grande bosque de palmeiras, donde
lhes veiu o nome de Palmares, ou Re
publica .dos Palmares (*). A estes primeiros
desertores reuniram-se outros muitos, de
sorte que em poucos annos o seu numero
chegou a trinta miL Em suas excursões
causavam estes negros grandes estragos,
levando a devastação e a morte a todos
os estahelecimentos dos colonos, a que
podiam alcançar. Taes foram a origem e
progressos d'esta. horda negra, que, tor-

(') A povoação dos Palmares suppõe-se hoje que te"e a sua
séde na Serra do Barriga, provincia das Alagoas, onde Dl 1857
se descobriram vestigios de seus antigos moradore~. Barleu o
Brito Freire fnem dislil1cção e\l1re Palmares 1I1.aiol'cs e 1I1ellol'cs;
Rocha Pita, porém, não faz esta distincção. Segundo o hi!>to
riador Hollandez, os Palmares menores tin1Jam mais a~p(lcto de
povoaçflo do que o maiore~. Segundo Brito Freire, uns e
outros conslavam de pequenas povoaçãe . Segundo Rocha Pila,
havia uma grande povoação e muitas outras peqllenas. Brilo
Freire parece colloc'IJ' os Palmares f6ra da pro'l'incia de Per
nambuco. Barleu e Rocha Pita fazem situados os Palmares
na provincia das AJagoas, parte n'esse tempo da pro\'incia de
Pernambnco; mas nflO designam os logares com toda a neeessaria
precisão, ou servem-se de indicações hoje desconhecidas. !'iáo
eleva Gaspar Badeu a população dos Palmares AI mais de OUIO
mil pessoas; 110cLa Pita dit-lhe mais de vinte mil homem, o
Brito Freire refere, que o seu numero era calculado em trinla
mil almas. Estas notaveis contradicçães não desmeutem todavia
a veracidilde do facto, isto é, a ellstencia da povoação .dos
Palmares com todas as ciJ;eumstancias que o revestem. ( VcJa-sc
o IJIUJ a este l'espeito diz o Desemhal'gadol' Silva Pon/es, a pago 152
e 153 do 3." vol. c/a Revista 2',.imellsal cio llls/i/n/o Histo/'ico, &1'.)
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nando-se poderosa, pôde resistir aos Hol
landezes victoriosos,. e aos Portuguezes
por mais de meio seculo, até que, livre
inteiramente o Brasil, os poderam attacar
com forças respeitaveis. .

Tendo-se feito á véla o General hollan
dez Sigismundo com quatro mil homens
para attacar a Parahiba, os Portuguezes
tentam retomar o Recife, donde foram
rechaçados com grande perda. Sigismundo
apenas ameaça o Forte do Cabedello, e
volta sobre o Pontal -de Nazareth com
toda a sua força. Ainda seria inutil esta
segunda tentativa a não ser CaIahar, que
por um admiravel estratagema fez servir
a marinha hollandeza ú tomada do porto,
desmastreando os navios, e fazendo-os
passar por um canal tão estreito e baixo,
que até então as mais ligeiras barcas não
tinham ousado n'elle aventurar-se. Mathias
de Albuquerque chega com oitocentos
homens de auxilio, e tenta em vão re
pellir os Hollandezes do Pontal; apode
rando-se um terror panico df' suas tropas,
a artilharia dos navios acabou de as dis
persar. Os Hollandezes com este triumpho
voltam suas vistas &obre a Parahiba.

O General Sigismundo com trinta e
dois navios e dois mil e quinhentos ho
mens de desembarque rende os Fortes
de Santo Antonio e do Cabedello. N'esta
conjunctura os habitantes queimam a
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cidade, e retiram-se para o interior;
porém "Vexados. e irritados pela conducta
relaxada dos soldados Hespanhóes e Ita
lianos, que tinham vindo em SOCCOlTO da
praça, ainda que tarde, preferiram voltar
para os seus abrasados domicilio, e
entregarem-se á mercê dos HollaI).dezes,
antes que soffrer dos proprios seus o que
não poderiam sofl'rer mais dos inimigos.
Sigismundo coberto de gloria recolheu-se
ao Recife com o titulo de conquistador
da Parahiba. O pavilhão hollandez estava
pois arvorano no littoral do Rio Grande,
da Parahiba, e de Pernambuco. Desde
então devia-se ter por infallivel, que os
vencedores não tardariam em consummar
a conquista do interior d'estas provincias,
com cuja permanencia pacifica podiam
aspirar ao dominio de todo o Brasil.
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Ultimos e.Corços dos Portugueze. em Peroambuco. Emigração e
abandono do Provincia. Oocup"ção de Porto Calvo. Supplicio
de Calabar. Albuquerque é ohamado á Europa. Rebello,
Camarão, e Henrique Dias. Segunda emigração de Per
nambuco. Mauricio dI: Naaeau. Derrota dos Portuguezes em
Porto Calvo. Fuga de Bagnuolo. Segunda invasão da Bahia.
Retirada de Nassau. Outras conquistas dos Hollande::e•.

Restavam tão sómente aos Portuguezes
dois pontos fortificados na provincia de
Pernambuco, nos quaes pretendia l\iathia5
de Albuquerque con ervar-se esperando
sempre auxilios da Hespanha. Os Hollan
dezes porém conheciam que toda a inac ão
lhes era prejudicial, e resol eram attacar
o campo do Bom Jesus, e o Forte de
'jazareth. Custa a crer os prodigios de
valor, que obraram as duas pequenas guar
nições, até que reduzidas á. ultima· extre
midade capitularam e~ ambas as praças.
Albuquerqu~ informou então por uma
proclamação aos habitantes de Pernam
buco a resoll1 ão que tomava de evacuar
a provincia, oíferecendo-se para escoltar
a todos quantos quizessenl emigrar e se
gui-lo. O maior numero, initado com o

20
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Jespl'ez.o da côrte de Madrid, quiz antes
render obedie~cia aos vencedores; porém
quasi oito mil familias, abandonando suas
propriedades e seus commodos, preferiram
dedicar-se sem reserva ao serviço da mãi
patria, e puzeram-se em marcha com o
pequeno exercito portuguez.

Chegando a emigração perto de Porto
Calvo, Sebastião do Souto, um dos prin.
cipaes habitantes d'aquella villa, fez cabir
os Uollandezes em uma cilada. Ofrere
cendo-se ao Governador holIandez Alexan
dre PicarJ para reconhecer os fugitivos,
voltou assegurando que Mathias de Albu
querque apenas tinha comsigo duzento
homens, e que todos iam carregados de
avultadas riquezas, faceis de tomar com
pequena força. O Governador Pical'd fez
immediatamente sahir trezentos homens
com ordem de seguirem os passos de
Souto; mas este, chegando em frente do
Portuguezes, passa-se para elles e se al'
l'emessa de subito sobre os Hollandezes,
que, sorprendidos por este acto inespe
rado, fogem precipitadamente. Mathias de
Albuquerque os segue então com igual
velocidade, indo entrar d'envolta com o
inimigo dentro da praça, cuja guarnição
cede a este attaqlle repentino, e aban
dona a Villa. Calabw' ficou prisioneiro, e
pagou com a vida, n'este mesmo logar
onde nascera, a sua infame trahição (1635).
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Este successo momentaneo não deslum
brou Albuquerque, nem lhe fez esq:uecer
a sua situação embaraçosn, Vendo que não
podia demorar-se, arrasou as fortificações
de Porto Calvo, e retirou-se para as
AIagoas, d'onde os emigrados tomaram
nova direcção, uns para a Bahia , e
outros pam o Rio de Janeiro; ficando ali
o mesmo Albuquerque com as reliquias
de suas tropns, que consistiam em oito
centos soldados, e duzentos Jndios auxi
liares do terço de CCll1Wl'{/O, No fim d'este
mesmo anIlO (1635) desembarcou Ea barra
das Alagoas um pequeno reforço, que a
Hesp<;lnha' mandava par.a Pernambuco, ás
ordens de D. Luiz de Roxas y Borja;
este Genernl devia render a Mathias de
Albuquerque, o qual teve ordem de
voltar para a Europa, onde os seus ser
viços ficaram :em a menor recompensa.
Porém quando Portugal reivinclicou seus
direitos e a sumiu a sua soberania, Albu
querque vingou-se da Hespanha fazendo-a
reconhecer o seu transcendente mcrito
na guerra arriscada, que firmou a inde
pendencia do seu paiz, e lhe valeu o
titulo de Grande de Portugal.

D. Lui;; "de Roxas quiz seguir um sys
tema de guerra em tudo opposto ao do
seu antecessor; assim que tomou o com
mando do pequeno excl'-cito portuguez,
deixando nas Alagoas o Conde Bagnuolo
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com seiscentos a setecentos bomens, mar
ebou com o resto ao enconlro do inimigo,
e mandou occupar Porto Calvo, que i
gismundo acabava de evacuar, pelo, seu
Tenente General i\Ianoel Dias de Andrade
com quinhentos homens; d'este modo des
falcado ele forças, foi batido pelo General
hollandez Arquichofle, e morto no con
flicto, em que todo o exercito teria igual
mente sLlccumbiJo, se Filippe Camarão n
e Francisco Rebello não tivessem, por
meio de acertadas manobras, sabido pro
teger uma perigosa retirada (1636).

Havendo os dispersos huscado asilo em
Porto Calvo, onde se conservol'l Manoel
.Dias de Andrade., Bagnuolo, em quem
recahira o mando militar depois da morte
de .Roxas, veiu das Alagoas juntar-se n'este
ponto com as reliquias do exercito, che
gando a reunir dois mil soldados e alguma
centenas ele Indios auxiliares; mandou
buscar a sua artilharia das Alagoas, e -tratoll
de fortificar-se o melhor que pôde. Desde
então come\,aram os dois partidos uma
guerra de exterminio e de assolação, que
não tem exemplo entre os povos civili
sados. O successor de Roxas adoptou o
unico systema ele hostilidade, que con-

tO) D. Luiz de Roxns linha traúdo para Antonio Filippc
Camarilo o habito da ')rdem de cbri~to e o titulo de Dom,
enjas mereês (;1Ie já linha merecido; c d'ahi por diante não
~d~ou jitmais de se moslrar digno de semclh~ntes rccoll'lpenS~i,
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vinha á ituação desgraçada e violenta
dos Brasileiro. O Capitão Rebcllo, Ca
marão, e o negro Henrique Dias, já n'e ta
epocha Commandante de um terço de
homens da sua côr, fizeram correrias até
a provincia da Parahiba, levando o terror
e a morte não só aos Ilollandezes, como
aos colonos, que se tinham submettido á
ua autoridade.

Desolados por esta guerra de rapina,
e querendo esquivar-se á crueldade de
ambo o partidos, quasi todos os habi
tantes de Pernambuco, que não tinham
seguido Albuquerque, resolveram emigrar
debaixo da escolta de Camarão. Este chefe
habil conduziu os emigrados a través de
setenta leguas de pair. inimigo. Bagnuolo,
logo que soube da sua approximação,
mandou um corpo de tropas com pro
visões de toda a especie para soccorrer
estes infelizes, porém mais de quatrocentas
pessoas já tinham perecido de miseria por
estes caminhos desertos. Tal foi a seguncla
emigração de Pernambuco, exemplo raro
elo mais nobre aferro á pat~ia. Talvez que
ti obstinação dos vencidos ganhasse van
tagem sobre um inimigo poderoso, se a
chegada de um Principe guerreiro e po
litico, e o augmento de forças não fize sem
inclinar a balança para o lado dos inv~-

ores.
N'estas circumstaneias chega a Pernam-
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buco o·Principe João Mauricio de 1 assau,
primo <10 Statbouder, que vinha na qua
lidade de Commandante General das forças

.de mar e terra com um pnderoso reforço,
a fim de assegurar a co. 'iuista em nome
das Provincias Unidas da BolIanda. O novo
chefe batavo cuidou antes de tudo de
estabelecer a ordem no paíz conquistado,
e reunindo todas as forças de que podia
dispôr, marchou contra Porto Calvo. Era
pois este o unico ponlo, que os Portu
guezes occupavam na provincia de Per
nambuco, quando foram investidos por
dez mil homens debaixo do commando
de Mauricio de Nassau. Travou-se furiosa
hatalha entre ambos os exercitos, e apezar
<la vantagem elo numero, a victoria não
seria ião facil aos IIo landezes, ou talvez
não a ti·vessem conseguido, a não ser a
infame deserção do General Bagnuolo,
que abandonou cobardemente Porto Caho
pela noite, fugindo para as Alagoas (1637).

Parecem quasí incríveis os aclos de
bravura, denodo e bizarria, que se com
metteram n'esta acção por parte de Hen
rique Dias (*), de Filippe Camarão·, e

(*) Ilenrique Dias, de origem africana e natural de Perna01
buco, paLenteou duranLe esla acção uma intrepide7. digna de ser
posla em parallelo com o que a llisLoria rerere de mais nsso01
broso. Umn balh lhe nlrnvessn o punho; mnnda sem dt'mora
que lhe façam a ampuLaç'o da mão parn se desembnraçar do
apparelho , que impediria os seus movimenLos, e voando de notO
ao combaLe: • Basta-me uma mão. dissc clle. para servir a
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de sua mulher D. Clara (*). Pela fuga do
Conde de Bagnuolo o exercito portuguez
se pôz logo em retirada, marchando pelos
vestígios do seu General; em consequencia
do que occuparam os Hollandezes a ci
dadelIa de Porto Calvo por capitulação;
porém não foi senão depois de alguns
dias de um cerco regular, em que a
pequena guarn o, que ali tinha ficado
abandonada, salvou de algum modo a
honra das nossas armas. A capitulação,

• Illeu Deus e ao meu Rei: cada um dos' dedos d'esla, que
'que me fica, me fornecerá os meios de me "ingar. , Ainda
<Jue negro por nascimcnto não deixou de obler pda filma etema
memoria; porque esta nfto altenoe ao aecidenle da eôr, senão
05 qualidades do coração. ii:sle esc:larecido valor, COLU que mandou
Corlar a mão, era s6 pOl' si bastallle pará o immorlalisar, ainda
a uão ler obrado oulras acçõcs. , Já a antiguidade (diz Fr.
, Rapbael de Jesns no seu Caslriolo), se aeha veucida nos enca-
, reciDlenlos, com que celebra o dai' o seu Homauo uma mão
• ao fogo pela paI ria; porque o excedeu na causa com que cste
, Capilão a deu ao ferro pela opinião. • Os terços de llOmens
prelos, que depois passaram a Regimentos, tiveram desde enlão
a denominação de Helll'ique Dias, em honra d'esle heroe. Des
lrui-los, como fizemos, foi lançar por lerra o uuico mouu
meulo que reslava de nossas glorias passadas: esqllecidos lalvez .
de que esta classe de homens tinha em todas as epochas preslado
gl'andcs serviços á Mouarchia, e ultimamente á nossa indepen
deucia. Um brasão resla pelo menos aos nohhs filhos de l:Ienrique
Dias, e é a sua nunea desmentida lealdade, que milito honraria
aos homens de ou Iras côres. - Fazemos TOtOS pelo restabeleei
menlo d'esta milieia , que recorda uma epocha dc tanla lealdade
e bral'ura.

(') A mulher de D. Filippe Camarão, conh~cida pelo nom~
~o D. Clara, combalteu com um denodo que o seu sexo fazia
metivel: afrontando todos os perigos, carregou por muitas "ezes
o inimigo, c penetrou nos mais cerrados balalhõe . Ao passo
que combalia;- exorlava os soldados :; fazer os seus deveres,
promellendo-Ihes a vicloria, e daudo ,lssim o exemplo á outras
~uilas mulheres, que fl'0euravam imila-Ia. Faz d'esla malrona
lllustre honrada memoria o Thealro Heroino, Tom.i. o. pago 232.
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concedida por assau ao Commandante
da cidadella, é o testemunho mais hon
"roso e solemne da estima que merece,
ainda aos proprios inimigos, o valor in
fortunado.

Logo que pôz em segurança Porto
Calvo, partiu 1auricio em seguimento de
B~gnuolo, a quem alcançou a final na
Villa de São Francisco, hoje do PeneJo,
junto á margem elo rio do mesmo nome,
porém Bagnuolo passou o rio retirando-se
para Sergipe. Nassau cessou então de o
perseguir, julgando mais proveitoso asse
gurar-se do frncto de suas victorias do
que con tinuar a apertar o seu adversario.
Depois de haver mandado construir um
Forte na villa do Penedo, no qual deixou
mil e seiscentos homens de guarnição,
voltou para o Recife, onde a sua pre
sença e autoridade eram necessarias. Com
elfeito, Mauricio mostrou-se grande admi
nistrador e politico: conteve a intolerancia
religiosa, mandou reedificar OEnda, c11a
mou a todos rOS emigrados com promes. as
lisonjeiras,. e finalmente pôz cobro á pi
lhagem dos soldados com fortes castigos,
ao mesmo tempo que cuidava "em melho
rar as rendas, estabélecendo um systema
de impostos mais analogo ás producções
do paiz e ao seu consumo.

Em quanto Nassau consolidava as suas
conquistas, parou o exercito fugitivo de
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J"' l'11amlJuco em Sergipe d'EI-l1ei; mas
não podendo Bagnuolo sustenlar-se conlra
Hm novo attaque, toma a deliberação de
retirar-se para a Bahia. As particulari~

aades d'esta jornada formam um dos mais
tlolorosos quadros, que possam offerecer
os annaes do mundo conhecido. Os in
felizes emigrados tiveram que soIfrer todos
os horrores da fadiga, da fome, da per
seguição dos Pitagoares e dos batedores
hollandezes. Um grande numero pereceu
pelo cansaço, pela miseria, e pelas ciladas
dos selvagens. Chegando á torre de Garcia
d'Avila recebeu Bagnuolo a ordem de
fazer alto. O GOJernador geral Ped7'o da
Silva admittiu om muita repugnancia as
tropas commal1dadas por Bagnnolo, e só
depois de alO'umas formalidades foi que
se appro:ximaram ele S. Salvador; cedo
porém conheceu que este soccorro ines
perado o subtrahia de igual sorte.

O Príncipe l\Iauri io, sempre animado
pela victoria, emharca sete mil e oito
centos soldados em quaren~a mnrios, c
vai aUacar a cidade de S. Salvador, em
quanto outra divisão commandacla por
Sigismul1do assalta a povoação de Sergipe,
e a incendia depois de horroroso saque.
Logo que a armada inimiga appare eu
na Bahia, o G\JvernadOl: geral, apezar
de 'viva opposição, deu o commanclo ~TI
chefe ao Conde Bagnuolo, o qual desen-

21
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volvendo então pela primeira vez todo o
valor c actividade de que muitos duvi
davam, salvou a capital de uma ·invasão
que parecia inevitavel, p0!1do 'Maw'icio na
necessidade de regressar a Pernambuco
com perda consideravel do seu exercito
(1638). Tiveram grande parte n'este feito
heroico Henrique Dias e Camarão, além
de outros Portuguezes de que fazem'
menção honrosa Brit{) Freire e varias
escriptores. Nassau entrou finalmente no
Recife, onde o resfriamento do seu hu
mor. guerreiro lhe permittiu por algum
tempo entregar-se á administração das
Provincias sujeitas..

Os habitantes de S. Salvador não foram
ingratos com as tropas de Pernambuco,
fazendo-lhes um donativo de clezeseis mil
cruzauos. Bagnuolo recebeu um titulo ho
norifico (*), e Pedro da Silva foi feito
Conde de S. Lourenço. Sem embargo
os Hollandezes iam augmentando a con
quista por outro lado. A Capitania do
Ceará quasi t:\spontaneamente submetteu-se
ao seu domínio. A ilha de Fernando
ti'nha-se entregado ao Almirante Jo1. João
Kont, membro do Supremo Gonselho do
Recife, fez-se á véla com nove navios, e
apoderou-se de S. Jorge da Mina na costa

(., As mrrcês, que FililJpe lV fez ao Conde de Bagnnolo, foram:
um .. lulo de Pl'ineipe na llalia, 11m feudo em NapoJes, e uma nova
commenda, com faculdade de passar a que linha para seu. filho,
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de Guiné; cujo feito vingou os Hollandezes
da derrota, que ali tinham soffrido em 1625.
Nassau tornando-se senhor do estabeleci
mento mais importante da costa occidental
da Africa, feriu os Portuguezes com o golpe
mais funesto, que, depois da perda de
Ormuz, tinham recebido.
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VIII.

'Estado politico das Provincias do Maranhão, Viagem do
Teixeira pelo Amazonas até Quito. Sua volta a Belcm. O
Conde da Torre. O Marquez de M-ontalvão, primeiro Vice
Rei nomeado para o Brasil. Revolu~ão de Portugal.

,Em quanto a capital do arasil repellia
as armas hollandezas, a província do
Maranhão, e os ricos paizes CJue rega o
rio Amazonas, se tornavam o tbeatro de
acontecimentos de outra natureza. Por
duas vezes tentaram os Inglezes formal'
estabelecimentos na provincia do Pará,
e outras tantas foram repellidos pelo
Governador do Estado. Morto este,' usurpa
a autoridade o official Jacome Ra)'ml.lndo
de Noronba, e se conserva no governo
elo Maranhão, ganhando-se a aO"ciç:- de
todos os habitantes por sua conducta
generosa an es que por seus actos de
vigor e energia. O rio Amazqnas, . que
desde a famosa jornada de Orelhana ti
nha excitndo mais curiosidade de o co
nhecer, offerecia a vant~gem de uma
communicação segura com o Perú, evi
tando que as 'riquezas ele todo· aquelle
vasto imperio se expuzessem ao risco
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imminente do longo trajecto pelo Cabo
d Hornos.

Tendo uma missão de Padres Fran
ciscanos vindo de Quito para converter
os Indios chamados Cabelludos, na con
fluencia da ribeira Ahuarico com o rio
Tapo, viram-se os Missionarios .na neces

sidade de tornarem para Quito, á excep
<:ão de dois Leigos, Domingos de Brieba
e André de Toledo, que preferiram con
fiar-se ao curso do rio em uma fragil
barca. Com effeito, passam o I apo,.
entram no Amazonas, e chegam salvos
a Belem no anno seguinte. Com que
sorpresa e cordialidade foram estes ho
mens recebidos, depois de haverem atra
vessado por espaço de milleguas provincias
immensas, povoações antropophagas, e
tantas maravilhas da natureza! Elles não
podiam dar senão informações vao'as;
com tudo certificaram que em todo o
curso d'aquelle immenso mar de agua
doce· nenhum obstaculo se oppunha á
sua navegação.

Exultando o Governador 1 oronha com
a narraç~o dos l\Iissionarios, e desejoso
ue dar principio á empreza que gisava
desde longo tempo, como meio ele fazer
esquecer a maneira illegal com que tinha
tomado conta do governo, propôz a Pe
dro Teixeira, oHicial ele rara probidade,
eonhecido por valente f, instruido. no
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idioma e costumes dos Indios, o COffi

mando da arriscada expedição, que elle
acceitou, levando em sua companhia a
Bento Rodrigues de Oliveira, Brasileiro
de nascimento, acostumado desde a mais
tenra infancia á esta especie de navegação;
e com ·uma esquadrilha composta de
quarenta e cinco canoas, guarnecidas por
setenta soldados e mil e duzentos Indios
auxiliares, partiu immediatamente tendo
por guias os dois religiosos castelhano
(1637).

Logo que os navegantes enh-aram na
embocadura do Amazon~s , tiveram de
luttar com as impetuosas correntes que os
lançavam., ora ao sul, ora ao norte, com
tal violencia, que muitos remadores des
animaram, e amotinando-se alguns indi
genas, ao cabo de dez dias' de viagem,
regressaram para Belem em quatro canoas.
Teixeira dividiu então a sua esquadrilha
cm duas secções, e confiou a da van
guarda ao habil Bento Rodrigues, com
ordem de aportar onde conveniente fosse.
Assim navegou a. expedição por longo
tempo, até que chegando ao I jar onde
o rió Paganino se lança no Amazonas,
fez alto a vanguarda junto ás ruinas de
um pequeno Forte, ali construido pelos
Hespanhóes para conservar em respeito a
tribu dos QuiJ 1S. Rodrigues deu d'isto
parte ao COI 1mandante , que o seguiu
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de pel'to; e como o rio deixasse mais
adiante de ser navega"Vel, abandonou as
canoas e partiu por terra para Quito.

Teixeira não se demorou em acompa
nha-Io, fazendo a pé o resto do caminho
por um paiz aspero e montanhoso, pas
sando por Baeza, praça hespanhola, mas
abandonada e quasi deserta. Rodrigues,
que o precedeu de alguns dias, chegou
a Quito onde as suas relações passaram
por fabulo as , até que a chegada do
General portuguez veiu confirma-las. O
Clero, a Municipalidade, e os habitantes
vieram em procissão ao seu encon tro ;
renderam-se graças ao Todo Poderoso por
tão grande mercê de sua divina miseri
cordia, e todos os Religiosos se orrere
ceram com ardor' para levar ás margens
do Amazonas os thesouros da luz evan
gelica. O Vice-Rei do Perú, a quem se
deu parte d'este notavel acontecimento,
o apreciou como devia, fazendo-o objecto
de deliberação <10 Conselho de Lima; o
lual determinou a volta de Teixeira para
o Pará baixando pelo mesmo rio, a fim
de obter cabal conhecimento da sua na
vegação. ~

Foi tal õ enthusiasmo que causou esta
expedição, que o Corregedor D. João
Velasques da Cunha se offereceu com
sua pessoa e bens para' acompanhar a
Teixeira; e como este offerecimento não
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foi aoceito, porque elle faria falta em
Quito, foi escolhido 'seu irmão Christo"ão
da Cunha, Reitor do Collegio de Cuenca,
com outro padre, a fim de se encarre
garem do roteiro ou diario da navegação,
com ordem de examinarem o curso do
grande rio e seus ailluentes, e os povos
que habitavam as suas margens. Pela
actividade e zelo do Vice-Rei do Perú,
e das autoridades de Quito, em pouco

~ tempo achou-se a grande frota prompta
para partir de retorno. Com o fim de
evitar a marcha por terra, que tinha sido
tão encommocla, Teixeira começou a sua
viagem entrando por uma das origens do
Napo, e veiu por este rio. sahir ao
Amawnas.

Como a sua volta devia s destinada
ás explorações do grande rio e de seus
con.fluentes, Teixeira depois de tomar
posse dos vastos campos dos Açores. (po
voados pelos Indios CabeIludos) em nome
da Corôa de Portugal, seguiu rio abaixo
examinando os seus mais considcravcí

f

tributarios, e as hordas que habitavam
suas margens. Com eIfeito, mais de cento
e cincoenta nações, conform~ a relação
que seguimos, povoavam as terras regadas
pelo Amazonas; todas se exprimiam em
idiomas differentes, e tinham feições dis
tinctas. Era tal a população selvagem, tão
numerosa e junta, que pelo espaço de
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mii el uzentas e setenta e seIS leguas do
curso cl'este no, desde a confluencia do
Napo até sua embocadura, segundo refere
o Padre Cunha, as tribus do Amazonas
se prendiam umas ás outras sem grandes
intervallos, de sorte que em muitos 10
gares o estrondo elos gç>lpes do machado
em uma povoação era ouvido em outra de
diversa tribu. Foi na ilha dos Tllpinambás,
vinte oito leguas abaixo elo Madeira, que
o Padre Cunha e todos os Portllguezes
ouviram, como antes d'elles Orelhana,
a celebre historia das Amazonas (*), que

n São mui <liscordes as Op1DlOeS dos escriplores sobre esle
pon Lo; muitos negam inteiramente a exislencia tI'eslas mulheres.
ouLros querem que fossem vistas. Ningnem poderá duvidar com
razão do testemunuo do padre Chrislovão da Cunha, Jesnita de
grande fé pela minueiosa averiguação com qne escre,'eu , depois
de haver na,'egado e explorado com exlraordinario trabalho e
desvello o Rio Amazonas, muito mais quando em Indo se cou
forma com as nolicias de Francisco Orelhana, que o precedeu;
porém sem fa1t31' ou renUlle'ar á fé /mmalla J como Jiz o padre
CuniJa, apezar das indagações dos modernos La Condamille e
SoutiJey, duvida-se que existissem, ou fossem vistas nas margens
daquelle rio, mulheres bellicosas, e trIO formida,'eis aos povos
Coufillanles: nem é conforme ás luzes da critica tel' pOI' pro
vavel, que fossem estas em tndo semelhanles ás antigas Amazonas
da Scythia com todas as parlicularidades, que d elIas referem
Ilerodolo, DiodoI'o Siculo, Aniano, Plinio- e outros. E não é
para admirai' o duvidar-se cl'islo, quando até d'aquellas anligas
muÍlos duvidaram, se Linhaol existido, pelo parecer de Strabo,
auclor grave e acredilado; assim como não faltou quem ima
ginasse outra raça de Amazonas na Africa, como referem o
padre FI'. João dos Santos na Listoria da Elhiopia, e Fr. Gaspar
de S. Dernardino no scu ltillerario; alé na China houve I,lmbcm
quem suppozesse Amazonas, como o padre Mendonça. Entre
lanto até hoje a hisloria de semelhanles mulheres enlre n6s,
quer existissem q,uer niío, s6 serviu para dar o nome ao grande
rio, sendo certo que nenhum faelo exÍ5,Q, que possa eorroLcJl-ar
a opinião dos clue acreditaram na tradição elos 'l'upinamLás.

22
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um seculo depois La Condamine não ousou
desmentir.

Finalmente depois de· haver costeado
immensas ilhas de muitas leguas de cir
cumferencia, e de ter percorrido muitos
lagos e esteiros, que communicam com
o Amazonas e se1.ls confluentes, a flotilha
chegou á cidade de Belem com onze
meies de navegação (*), e vinte seis de
pois da sua primeira partida. Teixeira foi
recebido com todo o enthusiasmo, que
excitava a sua pasmosa expedição. E facil
im<:lginar o jubilo que causou ao Governa
dor Noronha o bom resultado da empreza, .
pelo qual foi perd.oado do crime de haver
usurpado o governo. Porém a revolução
de Portugal fez bem depressa desvanecer
e dissipar os prójectos concebidos pela
Hespanha, a fim de tirar partido da união
das duas corôas, conservando esta com
municação entre o Brasil e o Perú. A
negligencia, mais do que a politica, t~m

feito com que as ferteis margens do Ama
zonas se conservem ainda desertas: e tanto

(') Tei·~eira partiu de Belem no dia 2B de Outubro de 1637.
e chegou a Quilo nos uns de Julho do anno ~egninle, lendo
levado oilo meles de navegação. porq"e desl'mhareou no dia 3
de Julho na margem do l'aganil1O, onde deirou asna flolillla
com a maior parle da gnal'llição em um logar ferlil e comrnudo.
Parliu de Qnilo em Janeiro de 1639, e no dia 12 de Dell'lOuro
do me,;mo anno lançou ancora no porlo da eidade de Belem.
com onle meles de viagem. A volla foi mais longa por isso
mC<imll que leve de dem't!,ar-se cm muilos logares para reconuecer
os confluentes do grande rio. assim como para informar-se das
nações que povoavam as suas margens.
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mais quanto as mesmas nações barbaras,
que as povoavam, tem desappal'ecido sem
que saibamos seus destinos.

Em quanto a expedição portugueza
corria a immensa extensão, que' separa
o Perú do mar Atlantico, os Hollandezes,
senhores de muitas provincias do Brasi~,

procuravam ardentemente consolidar o sen
poder. A expedição contra a Bahia, apezar
de desgraçada, pagou a sua despeza com
o grande saque do Reconcavo, onde os
invasores tomaram quatrocentos negros,
além de outros ricos despojos. Comtudo,
o monopolio da Companhia era um grande
estorvo para o augmento da nova ·colonia,
e o parecer de Nassau, de que se tor
nasse livre o commercio, preponderou,
franqueando-se os mares do Brasil, com
reserva tão sómente do tra-fico dos es
cravos e da madeira de tinturaria. Apezar
das restdcções, que os HoUandezes im
punham á agricultura, as colonias iam
prosperando pelo restabelecimento de mui
tos engenhos de assucar, que tinham sido
destruidos pela guerra, e por outras pro
videncias economicas do Conselho do Re
cife. Sem embargo, Mauricio não cessava
de pedir novos auxilios á Companhia Qc
cidental para tentar outro attaque contra
a Bahia, e manter as possessões adqui
ridas.

Finalmente as perdas passadas, que tanto
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tinham lastimado os corações porluguezes,
fiz-eram despertar a apathia do Conde
Duque de Olivares, o qual mandou sabir
de Lisboa uma esquadra ús ordens de
D. Frâncisco Mascarenhas, Conde da
Torre, nomeado' Governador e Capitão
General do Brasil; o destino porém <festa
expedição estrondosa não correspondeu á
confiança, .que inspirava a experiencia do
chefe que a dirigia. Havendo-se de
morado em Cabo Verde contrahiu as
molestias d'aquelle clima, de sorte que
chegando á Bahia conservou-se por muito
tempo como em um lazareto, em quanl'o
os Hollandezes reuniam todas as suas
forças de mar e terra, e se preparavam
para resistir-lhe. O Conde da Torre de
pois de tomar posse do governo em S.
Salvador, deixou em seu logar o Conde
de Obidos, e fez-se á véla com a es
quadra para Pernambuco a fim de elJei
tuar um desembarque; mas contrariado
pelos ventos e pelos HolJanc1ezes, co.m os
quaes travou quatro combates navaes,
teve que desviar-se do Brasil, errando
nos mares occidentaes, até que ~lcançou

com custo o porto de Lisboa, onde, logo
que chegou, foi metticlo em uma estreita
prisão.

Todos os chefes brasileiros, que tinham
marchado da Bania por terra seguindo os
movimentos da esquadra portugueza para
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proteger o desembarque, tomaram o bom
accordo, em consequencia do que acabava
de acontecer, de voltar para a Bahia,
causando entretanto todo o mal aos Hol
landezes. Esta espantosa marcha, de mais
de quatrocentas leguas de ida e volta, é
um dos mais gloriosos successos d'aquella
guerra. Com eIfeito, a não terem assim
praticado, talvez a Bahia fosse presa do
Almirante Jol, qúe levou a ferro e a
fogo todos os logares visinhos da cidade;
porém André Vidal· dI"' _ egreiros, Luiz
Barbalho, FiJippe Camarão, e Henrique
Dias, appareceram dentro em pouco sobre
os muros de S. Salvador, e os temores
dos Portuguezes se dissiparam. Nassau
com este systema de destruição esperava
diminuir os rendimentos da capital do
Brasil, e fatiga-Ia de tal modo que lhe
fosse mais facil submette-la.

N'este estado de desolação chegou de
Lisboa D. Jorge de Mascarenhas, Marquez
de Montalvão, que vinha nomeado pri
meiro Vice-Rei do Brasil; e tomando
posse do governo (i6lt.O), tratou logo de
prevenir novos attaques, multiplicando as
fortificações e todos os meios defensivos.
Para distrahir os HolIandezes mandou a
Henrique Dias, e a Paulo da Cunha,
que fossem devastar as suas· possessões.
Jada iguala o horror dOb excessos perpe

trados por estes gt errilheiros. Divididos
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em pequenos destacamentos, cahiram de
improviso sobre as habitações dos Hollan
dezes: a ruina e o incendio marcavam
seus passos. Tal era a situação do Brasil,
quando no 1. o de Dezembro de 16li.ü
reb.entou em Lisboa a revolução, que
colIocava no throno de Portugal a Casa
de Bragança. Sessenta annos de oppressão
tinham abatido, mas n_ão podido aviltar
o nobre animo dos Portuguezes, que,
lembrados da sua antiga independencia,
sacudiram o 19 minioso jugo dos Filippes.



CAPITULO Q-UARTO.

i64i-t6ã4.

.1.

o Brasil entra de novo no dominio portuguez. Mauricio de
Nassau deixa o governo da Colonia, e volta para a Hollanda.
Decadencia do Brasil hollandez. O Maranhão e o Ceará
libertam-se dos Hollandezes. Conspiração de Pernambuco
descoberta. João Fernandes Vieira reune os seus amigos e
toma as armas.

Tendo Portugal dado provas de uma
dedicação sem exemplo ao novo Soberano
(O Duque 'de Bragança, acclámado Rei de
Portugal debaixo do nome de D. João IV),
nào tardou muito que as possessões mais
longinquas .. da Africa, da America, e da
Asia, se apressassem e.m imita-lo. O Brasil
se distinguiu sobre tudo pela adhesào
mais animosa e sincera." Todas as pro
vincias , sobre as quaes não pesava o
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jugo dos Hollandezes, se declararam es
pontaneamente; e o novo Rei conhecia
de quanta importancia era a obediencia
de seus vassallo da America, pois que
de seu proprio punho escreveu ao Mar
quez de Montalvão para o decidir a re
conhecer a sua autoridade. Este, longe
de oppôr o menor obstacu!o, foi o pri
meiro que o acclamou em. S. Salvador;
porém levados por um falso zelo, o Mes
tre de Campo Luiz Barbalho e o Bispo
D. Pedro da :silva prenderam o Vice-Rei,
e o enviaram para Lisboa carregado de
ferros (*).

Não tardaram em seguir o exemplo da
Bahia tanto o Mare .l.hão como o Rio de
Janeiro, onde governava Salvador Corrêa
de Sá (**) , partiçularmente inclinado á

(") Como a ulpa do Mal'quez de MonlahrlO tinha só parte na
calumnia, EI-Hei D. João IV • informado da verdade, tanlo
qne chegou preso á côrLe, mandou-o sol lar , e fez-lhe muiLas
honras, occllpando-o no seu serdço em altos empr~gos; e
:mandou reprehender o Bispo com palavras,de muilo sentimenLo,
e conduzir presos á Lisboa o MesLre de Campo Luiz Barbalbo,
e ao Provedor Mór Lourenço de BriLo, pelo procedimento in
digno que baviam ~Jralicado com o Vice-Rei. .

(U) Salvador Corrêa de Sá e Benavides cra filbo d'esLa cidade
do Rio de Janeiro. Começando'as suas primeiras arma~ no Drasil,
t6rnou-se pelo tempo adiante um dos mais assignalados Capitães
d'aquella epocba. Com o seu auxilio muiLo CQncorreu para a
expulsilo dos Hollandezes da cidade de S. Salvador om 1625,
Nomeado AlmiranLe do mal' do sul cm 1634., combaLteu os
rebeldes que ameaça"am a provincia do Paraguay, e pacificou a
de Tucuman. POI' carla patente de 1637 foi nomeado CapiLão
Mór e Governador do Rio de Janeiro, em cujo exercicio entrou
logo. Em consequencia dos tumultos occasionados pelos Paulistas
contra os padres da Companhia, tomou multas pl'01'idencias para
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Casa de Bragan(;a. O voto unanime dos
Portuo'uezes manifestava uma ,rerdadeirab.

CTiL'Il' o conlagio 110 Rio de Janeiro. Nomeado depois, por D.
Joilo IV, Governador Geral e Àdminislrador da repartição do
sul. com inspecção sobre as minas, partiu para S. Paulo a fim
lambem de pôr termo aos dislurLios prumovidos peJa~ impru
denles ex.igcncias dos Jesuitas, o quc conseguiu com lou,aTcl
Uloderação. E como julgasse mais conveniente lomar o mando
da frola, que devia seguir para Portugal, delegou o governo CO!

outro, e fez Ires \Íag 'ns; na prilllcira da quaes, passando por
TaUllludaré dcixo,u grande SOCCGITO, quc muiLo concorreu par,.
os bons sucr.e~sos de João Fernandes "ieira. Lerubrado dcpois
para soceorrcr o lleino de Angola, voltou ao nio de J,meiro,
onde preparou unia expedição, 'l) COLU ella u-fio só e'p"Isou o~

i10llandézes de toda a Co la (1668), como submelleutodo o Congo;
e depois de governar esle reino. por Ires anuos, vollou ao lIio
de Janeiro a cuidar das sua immensas propriedades. Achando.
se em Lisboa em 1G58, foi-lhe nO\'amente confiado o gOl'crno
da repartiçãO do sul, independenle em ludo do ela 13aLia. CIl(!
gando ao Hio de Jarll'iro, achou os cofres e'.haustos, e a cillade
Cul fermentação por eausa da trlta de numerario; propoz enlão
~ Gamara o expediente de algumas finlas e Iributos, o que
exacerbou os habitantes, porém a sua presença.o conteTe em
respeito e obedieneia. Eulretanto, era-lhe preciso ir a S. Paulo
para fiscalisar as minas, segul1llo as in'lruc.ões que lrazia, "
deixando o goveruo inLerino a sen primo Thomé COl'I'ca dI'
Alvarenga, parlil1 para agueUa cidade. Alguns dias ucpois o
povo do Rio de Janeiro "ll'oroçon-se, e depôz o govcrnador
inlerino, declarando igualmente depbslo o proprio Sah'adol'
Corrêa de Sá, porque, di~ia, o ,'cxava e oppriaria. As provi
dencias quc 10100ll lJ governador foram trIO sabias e I l"udenles ,
e lilO decidido o apoio do Paulistas, qne os amolinados do
!\io de Janeiro tivera," de submeltcr-se 56 com a presença do
desembargador Peçanha, que vein da 13ahia~com() sindicante.
Sall'ador Corrêa ,'ollou ao Hio dc Janeiro, e susteve o governo
<1lé 166'1, em que o enlregou a en sneeessor. Finalmcnte foi
para Lisboa depois de ler tomado as redeas do governo D.
AI1'on50 VI, e COll1 a desgraça deste principc teve dle de soO'rcr
todas as eonsequClrias da sua amizade e privança. Depois de
urna "ida actira, "igorosa o longa, finou-se em 1G88 com
novcnta e quatro anllOS de idade; lendo visto cm sua ,'ida con
fcrir-se a seu filho o litulo de Visconde d'Asseea por seus
serviços, sem se lembrarem de 08 gralificar pdrl1ciro em scu
auclor, a 'lllCm lançaram em 1'051.0 a re~olla do Rio de J.meil'o.
( Veja-se aSILa Biogl'flpitia no :Como 3. o da 17et/is/a T"imclIsal do
IlIsiliuio [lisIOI'iro, ltc. pago 100. )

23
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revolução moral, que tendia á unidade e
integridade da sua monarchia. D. João IV
estava já reconhecido pela maior parte
dos governos da Europa, quando assignou
uma tregoa com a HolJanda por dez

. annos; estipulação illusoria, porque os
HolJandezes proseguiram no Brasil em
seus planos de conquista. Com effeito,
Mauricio aproveitando-se da impericia das
autoridades portuguezas, invadeS. Chris
tovão ele Sergipe e a ilha de Maranhão
a despeito da tregoa. Depois d'isto voltou
tambem suas vistas para as possessões
portuguezas da Africa, e as suas esqua
dras, esquipaclas no Brasil, fizeram no
Reino de Angola, e Ilha de S. Thomé
conquistas impbrtantes.

Inteirado D. João IV da insufficiencia
dos Governadores provisorios da Bahia,
nomeou para lhes succeder no governo
geral do Brasil Antonio Telles da Silva,
flue partiu immediatamente para, o seu
destino (1662). Este Governador consegue
que Mauricio acceite as consequencias ela
tregoa, más s~m devolver as ultimas
praças conquistadas. Sendo a paz o me
lhor apoio do commercio, dirigiu o chefe
batavo toda a sua attenção para os me
lhoramentos interiores: fez edificar uro
palacio magnifico p~ra si, delineou uma
vasta cidade, animou a agricultura, e
promtJ.lgou regulamentos uteis, que ten-
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diam ao augmento das rendas publicas.
Estas medidas, tão sabias como prudentes,
longe de agradarem aos Estados Geraes,
fizeram-os desconfiar das miras ambiciosas
da Casa de Orange; pelo que foram
coarctando a autoridade de NaElsau, até
que o demittiram do governo cham'anelo':"o
á Hollanda. Mauricio entregou o governo
da Colonia ao Supremo Conselho elo Re
cife (16ú3), e fez-se á véla para AmsteT
daro com uma frota de treze navios.

Desde este momento começou a eleca
dencia do Brasil holJanelez. Tomando o
leme da administração, os novos mem-·
1.JfOS do governo não sonhavam senão no
augmento das rendas, sem ponderarem
que tudo com elles mudava, que .era
inevitavel uma cri e politica, e que a
restauração a favor da Casa de Bragança,
e a partida de Mauricio tinham feito
nascer na alma elos vencidos a esperança
de reconquistar em fim sua indcpenden
cia. A Relig'ião Catholica, cujo culto nào
[ôra prohibielo por Mauricio, chegando até
a conceder-lhe templos, tornou-se o ob
jecto das perseguições mais encarni<;ac1as;
os templos foram entreO'ues á pilhagem,
e seus minisfros perseguiâos. Os devedores
portuguezes foram acossados por vio~entos

processos, e no cabo de tudo veiu ainda
o flagello elas. bexigas augmentar as des
graças dos Colonos pela mortandade dos
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cscra-vos. Inl1ammados por lnntos motivos
de revolta, resolveram os .hahitantes de
Pernambuco reunir todos os seus esforços
para derribar o goyerno hollandez.

Vai app~recer agora sobre a scena
. politica um homem, cujas qualidades bri
lhantes e faranhas memoraveis o recom
mendam á ·postericlacle. João Fernandes
Vieira, que vimos figurar pela pri, ea
vez na entrada elos Hollandezes, foi um
dos poucos colonos portuguezes que fica 'am
en tre os invasores, e vi" ia no' Hecife elltre
as riquezas, que elle accumulara por um
assíduo trabalho, e felizes especulações.
Ali, cedendo ao imperio ua necessidade?
tinha-se suhmettido, ao menos na appa
rencia, ao dominio hollandez; mas a sua
alma activa e livre não supportava, ha-via
muito tempo, senão com impaciencia o
jugo _estrangeiro. Renrleiro dos direilos da
Companhia, gosava de grande credito, e
'podia jlllgar por si mesmo da Hitua<;ãl) e
forcas dos vencedores. Confiando os seus
projectos ao Vice-Rei Antonio Telles da
Silva, manelou este ao Tenente Coronel
André Vidal de Negreiros para conferencial'
com Vieira, e sondar entretanto o espirito
do paiz; cuja commissão âesempenhou
com. nm tino e sagacidade admiraveis (*).

(0) André Viela] dc Negreiros cra filho da POlrHhiha, onde
1i"h" ~Ctl pOli aiuda "ivo nu tcmpo da rc,'o1La. OHieia! ~nfjOl7.,

llabil c cxpcrimcntado, desempcnhou a CULUilli:;süo, dc que li
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Preparava em segredo João Fernandes
Vieira todos os meios ele levar ao caLo
a sua cmpreza, quando repentinamente,
sem impulso algum estranho, os habi
tantes do Maranhão levantam primeiro o
estandarte ela revolta. Sujeitos em despreso
de uma tregoa, conceberam o projecto
de libertarem-se; o que conseguiram ven
tura amente com pouca gente á força de
seu braço no anno de 16á3. As vastas
planicies do Ceal'Ú, que anles se tinham
voluntariamente submettido aos Hollan
elezes, imitaram o exemplo elo' Maranhão.
Com tudo, se as sublevações do Mara
nhão e elo Ceará excitaram o arelor elos
conjurados do Recife, ellas accordaram
tambem do seu lethargo o Supremo Con
selho, que começou a vigiar os passos de
Vieira, contra quem haviam graves sus
peitas, mas não de maneira alguma for
maL A insurreição estava preparada para

incumbira o Yicc-Rei. com uma prudcncia cxtraordinaria. Chc
gando a PCl'llambuco f,n'orecido pcla I,·cg-!.la. não só animou o
espirito de re\'olta. como pas ou a I'arahiba. e ali traçou o
plano que Vieira tinha de cxecutar. reuniudo os principaes
habitantes da proviucia, e fazendo-lhe saber a nomeação de
Vieira para o comUlando cm chefe da iu:mrreição, Na sua ,"olta
á B,.hia deu c;)nla da sna commissüo. conforme em ludo com
os scntimenlos de Joüo Fernandes Viei"a; de cuja relação v ri
dica reslllLou que o Vice-Rei. sem esperar instrucções de Lisboa.
appl'ovasse o plano' da re\'oHa. scm comproD.lQltcr com tudo as
relações polilicas entre as duas potencias na Europa. Pelo de
curso d'esta i1isloria vercmos , qne Aroré Vidal de Ncgreiros foi
11m dos mais ,-alentes c mais esforçados cabos de guerra, durante
a lulla da inc1cpenc1cncia até a lolaI esplllsflO dos 'Uol!anc1czcs,
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O dia 2LL de, Junho de 16LL5; nada mais
faltava do que a chegada de Camarão e
de Henrique Dias, que se achavam em
marcha com os seus respectivos corpos; e
assim tudo parecia favorecer os projectos
dos conspiradores.

N'este estado, quando as ultimas dis
posições tocavam o seu termo, dois con
jurados (Sebastião de Carvalho e Fernão
do .Valie ) denunciaram por uma carta ao
Supremo Conselho todo o 'plano da re
volta. Já não foi então possivel duvidarem
da realidade de todas as anteriores sus
peitas, e os membros do Governo só
cuidaram de ap.oderar-se de João Fer
nandes Vieira; porém este, avisado a
tempo, fugiu para .os bosques visinhos,
onde já de antemão tinha preparado se
guro asilo; e despachando immediatamente
os seus correios, teve o gosto de ver em
poucas horas todos os Portuguezes, em
estado de pegar em' armas. correrem para
junto d'elle com suas mulheres, filhos, e
escravos, for~ando um corpo de mil e
duzentos homens, que logo armou e mu
mClO110U. Tal foi o primeiro sigl1al da
i'evoIta, ou para melhor dizer, r O rompi
mento da guerra memoravel, qüe libertou
o Brasil do dominio hollandez.
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167

Vieira é reconhecido Chefe dos Independentes de Pernamb!l0o.
Combate de Tabocas. JUDcção de Vidal, Moreno, Henrique
Dias, e Camarão, com João Fernandes Vieira. Combate
naval de Tamandaré. Attaque e tomada da Casa Forte por
Vieira e Vida\. O General Huss prisioneiro.

Todos estes generosos defensores do
Brasil logo prestaram a Vieira o juramento
de fidelidade e obediencia, e elle se oc
cupou então de dar-lhes uma organisação
militar. O fogo da insurreição se aleou
com igual vigor por quasi toda a provin
cia; por tO,da a parte ambos os partidos
corriam ás. armas.. O governo hollandez
desprevenido, apenas pôde tomar algumas
medidas reforçando as guarnições dos
pontos fortificados; e vendo que se lhe
linha escapado a presa na p'essoa de João
Fernandes Vieira, tratou de uma cobarde
seducção, mandando-lhe orrerecer duzentos
mil ducados (dois milhões), se quizesse
abandonar" o partido que elle de moto
proprio abraçara, e retirar-se para qual
quer p~rle do mundo, que julgasse a
proposito escolher. É fa '1 conceber com
que despreso não seria olhada semelbtlnte
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o:ITerta por um homem, que fazia cOl1sistil
toda a sua felicidade na gloria de libertar
a sua patria. Sem embargo, até então não
tinha recebido da Bahia senão exhortaçães
vagas e promessas estereis.

A Côrte de Lisboa, occupada com a
Hespanha, temia comprometter-se desa
fiando novo rival na Republica da II01
landa, e por isso contentou-se com deixar
áprudencia do Vice-Rei Telles da Silva
o negocio do Brasil, dando-lhe faculdade
para favorecer a insurreição, mas sem
comprometter a sua autoridade. Outro
qualquer., que não fosse Vieira, ficaria
desanimado com um systema tão tortuoso;
todavia elle não se acobardou com este
desemparo, e tomando sobre si a res
ponsabilidade, declarou a guerra á II01
landa em seu proprio nome. Assombr.ado
o Supremo Conselho, publicou um Decreto
pondo em almoeda a cabeça de Vieü'a,
e tomando outras medidas de terror contra
os insurgentes; porém longe de produzi
rem o desejR-do effeito, vieram excitar
ainda mais o direito de represalia, com
que Vieira tambem avaliou as cabeças
dos membros do Supremo Co,nselho, or
ferecendo por cada uIQ.a doze mil florins:

O impaciente Vieira' lião tardou a pôr
se em campo. Sabendo que dois regi
mentos hollandezes se tinham reunido em
Moribeca debaixo do commando do Coronel
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diriaidoü

Vice-Ilei

Huss, marcha contra elles e toma POSI

ções no monte de Tabocas. Em 3 de
Agosto de 16ú5 descobrindo lelra as
tropas hol1andezas, formou os seus sol
dados sobre a colina, e lhes falIou em
tom resoluto, promettendo-lhes a victoria.
Durou o conflicto mais do que pareciam
comportar as poucas munições, com que
os Portuguezes pelejavam, pois não ti
nham mais do que duzentas armas de
fogo; porém combatendo-se com igual
porfia de parte a parte, por espaço de
cinco horas, ficaram victoriosos os Por
tuguezes, e o campo alastrado de mortos;
e foram tão sangrados os inimigos do
nosso ferro, que fugiram em completa
debandada, não podendo o seu General
salvar-lhes as vidas, a não serem ampa
rados da noite que sobreveiu. Depois do
combate, retirou-se o Coronel lluss para
o Recife com os restos da sua columna,
deixando a Vieira toda a vantagem c1'esta
victoria (*).

O Supremo Conselho tip.ha
nntes uma reclamação formai ao

(') Foi csle succcsso por todas as circnmstancias nola"cl, pois
a di,isão llolland~za compunha-se dc mil e quinhentos homcm,
c se lhc haviam agregado oilocenlos lndios Pilagoan's dcslros e
bem disciplinados com officiac< praticos: c Vieira ~pCllas tinha
mil c dU7.enlos homens com poucas muuiçõcs c menos disciplina.
e só perdêra oilo morlos c trinta c dois fcridos, cm lanto quc
o campo ficára juncado elc mo rios c f.:ridos da parlc elos ini
migos. Taes fontro as con equcneias d'esla ousada empresa, quc
falia anle,er o Iriumpho da causa brasileira.

24
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contra o que elle chamava infracção da
tregoa, queixando-se sobre tudo de João
Fernandes Vieira, a quem denominava
chefe dos rebeldes, e denunciando a mar
cha de Camarão e de Henrique Dias,
que já se aproximavam de Pernambuco;
porém Telles da Silva respondeu, que
e)Je era estranho a todos estes movimen
tos; nem os podia prevenir por meio da
sua autoridade, visto que aquella gente
não tinha lei nem patria, e que mais
pareciam réos de policia que tropa dis
ciplinada. Sem embargo, que mandaria
agentes seus ao campo dos rebeldes a
fim de os persuadir a que deixassem as
armas, e voltassem ás suas occupações
pacificas. Debaixo d'este pretexto sabiu
da Babia uma frota com dois regimentos,
commandados por André Vidal de Ne
greiros, e Martim Soares Moreno, os
quaes' desembarcaram em Tamandaré com
o simulado designio de forçar os rebeldes
á ohediencia.

Á vista dQ. pavilhão portuguez todos os
districtos visinhos se revoltaram. Infor
mado Vieira da chegada dos dois Mestres
de Campo Vidal e Moreno, ~ncaminhou

se a espera-los, acompanhado de Camarão
e Henrique Dias, que no dia antecedente
se lhe tinham reunido; e no porto ue
Tamandaré se avistaram todos, pratican
do-se de parte a parte o que a cada um
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convinha. Vidal, nas ordens que intimou
da parte do Governo, soube ostentar a
inteireza com taes mostras de dissimulação,
que bem se entendeu que no exterior
vinha medianeiro de pazes, mas no se
creto vinha proseguir a guerra com mais
calor. As razões com que Yieira apoiava
a sua firme resolução de libertar a pro
vincia, acharam ecbo no coração dos que
tinbãm viÍ1uo para dissuadi-lo, e todos
de commum accordo se abraçaram, dando
em altas vozes vivas á Lib01'dade e lÍ Fé.
N'este interim appareceu sobre o Recife a
frota do Rio de Janeiro, commal1dada por
Salvador Corrêa de Sá, e não podendo
attrahir a dos Hollandezes, como desejava,
tomou o largo na volta de Portugal.

Assim que Salvador Corrêa se fez ao
largo, sahiu o Almirante batavo Lichtart
com a sua esquadra e foi a Tamandaré,
onde encontrou e destruiu completamente
a frota portugueza commandada por Je
l'onimo Serrão de Paiva, que ficou pri
sioneiro coberto de feridas, depois de
comprar a honra d'ellas ú c~sta de muito
sangue dos Hollandezes. Tanto que se
soube este revez, ouviram-se no campo
de Vieira os brados da indignação e da
vingança; por outro lado as tropas batavas,
animadas pelo successo ele Tamnndaré,
ardiam em desejos de sahirem elo Hecife,
esperando vingar a affronta do combate
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de Tabocas. O General Fluss com as suas
melhores tropas sahe para o campo, as
sola e devasta a$ habitações, e arrebata
muitas damas cujos maridos serviam no
exercito de Vieira. Este chefe indignado
marcha sobre @ Engenho de vVi th (conhe
cido hoje pelo nome de Casa Forte por
este mesmo successo), onde o General
hollandez estahelecera o seu quartel ge
neral (*).

O inimigo entrincheirado repelliu os
primeiros attaques; p.orém investido de
novo com inaudito vIgor, manda expôr
nas janellas as mulheres cativas. Os gritos
d'estas infelizes não detêm a Vieira, que
manda pôr fogo em todos os edificios,
continuando com a sua mosquetaria. O
incendio propaga-se, e a matança começa.
Os HolIandezes assombrados arvoram ban
deira branca, e o proprio Iluss se apre
senta ás janellas com a cabeça descoberta
em signal de submissão. Vidal então oh-

(*) Esta habitaç50 pertence á minha familia, La mais de trinta
.mnos. Está situada J limite da extensa planicie, que vai desele
jl 130a Vista até as collinas do Monteiro e de Apipucos. Foi meu
pai quem derribou as antigas paredes do cdiucio. que serviu
]l'essa occasiüo de casa forte aos lIo11alldezes (donde lbe veiu °
nomc que ainda conscrva), e sohre os seus ,mesmos alicerces
edificou a casa nobre que hoje existe. A maior parle das ,'igas
sobre que pousa,'a o primeiro andar eslavdm calcinadas. e por
todo o solo, e mesmo encravadas nas paredes, se acLaram muitas
balas de ferro de mosquetaria, pedaços de espadas c lanças.
qoe serviram n'essa occasiüo provavelmente de ínstl'umentos do
morle para muitos iul _izes. Em diversas escavações, que se
fizeram. enconlraram-se sempre 03 mesmos vestígios.
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tem que se atalhe o incendio, e que se
receham os vencidos, exceptuando os
Brasileiros que foram todos passados á
espada. Este revez, um dos maiores que
os Hollandezes tinham experimentado,
custou as suas melhores tropas, e arrojou
o Supremo Conselho 'e os habitantes do
Recife na ,mais pungente consternação:
julgavam a cada momento ver os :portu
guezes ás suas portas, e todos os seus
pensamentos e esforços se voltaram para
a defensa do Recife e la cidade de
Mauricio.

(
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III.

Compra da Fortaleza de Nazareth. Attaque de Itamaracá.
Trahição dos Tran.fugas. Vieira queima ai suas proprial
plantaçães. Conspiraçiio contra Vieira. Sua magnanimidade.
O General 'Sigismundo chega com uma frota hollandeza 80

Recife.

A fortaleza mais impor .lte da Costa
era a de Nazareth, porque era o ponto
principal do Cab.o de S. Agostinho. O
Major Hoogstrate tinha o commando d'ella;
porém não sómente a vendeu aos Portu
guezes, como lhes entregou tambem toda
a guarnição hollandeza. No em tanto a
posse d'esta importante fortaleza oiferecia
a Vieira a vantagem de poder receber
soccorros da Bahia, e desde então não
duvidou de poder consummar a sua obra.
Viam d'est'arte os Hollandezes propagar
se o movimento de insurreição sem. po
de-lo obstar. A Provincia ' .1 Parahiba
alça o grito apezar da vigilancia de Paulo
de Linge, que apenas pôde conservar o
forte do Cabeclello. Porto Calvo tinha
cedido aos esforços de Christovão Caval-
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canti, e Valentim Rocio acabava de apos
sar-se da cidade e dos fortes do Rio de
S. Francisco. Por toda a parte era Vieira
reconhecido como chefe supremo; a sua
reputação e forças cresciam igualmente,
até com muitos .transfugas hollandezes,
que vinham augmentar as suas fileiras.

En oberbecido com estes felizes succes
sos, veiu sitiar o Recife. O Forte dos
Afogados tambem lhe foi entregue pelo
Commandante hollandez, que amigo de
Hoogstrate quiz imita-lo na trahição; mas
querendo apoderar-se <10 Forte das Cinco~

Pontas, desvion-o d'este intento o projecto
de attacar a Ilha de Itamaracá, que era
o celeiro do Recife. Com efl'eito dirige
suas tropas e atravessa o canal, que se
para a Ilha do Continente, investe a Villa
junto da qual se elevava o Forte principal,
e depois de um attaqne, tão porfiado
como inntil, retira-se Vieira sentinJo a
perda que acabava ele experimentar. 'este
lance alguns transfugas, seduzidos pelas
promessas dos Governadores do Recife,
tentaram uma trahi~ão voltar~do as armas
contra os Portuguezes no momento do
combate. Felizmente o golpe foi obstado;
porém serviu para fazer accreditar, que
nào deviam contar com aventureiros d'esta
especie; e Vieira desarmou e despediu
todos os que restavam, enviando-os. para
S. Salvador.
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o fogo da insurreição lavrava por todas
as provincias. O Chefe Camarão tinha
marchado contra o Rio Grande, e tinha
obrado acções de tanto lustre, que cada
vez mais augmentavam a sua reputação.

.Lisonjeava-se João Fernandes Vieira que
assim tocaria finalmente o coração do Rei
de Portugal, de quem não cessava de
sollicitar soccorros; enganava-se porém,
ao menos na esperança de obter um apoio
real. D. João IV, movido pela politica
da Europa. não só escusava dar protecção
e auxilio, como até fez transmittir a
ordem formal de desistir da empreza.
Reprovada a sua conducta pelo Rei, Vieira
firmou todas as suas esperanças no Go
vernador da Babia. Telles da Silva, ima
ginando que tudo quanto podia enfraquecer
o inimigo, augmentava os meios de atta
que, ordenou a Vieira que fizesse cortar
e queimar todas as cannas de assucar de
Pernambuco, a fim de arruinar esse ramO
de commercio, de que os Hollandezes
estavam de posse, deslembrado de que
tambem . os Portuguezes tiravam d'este
recurso productos consideraveis para acudir
aos gastos da guerra.

Vieira não quiz autorisar senão parcial
mente a execução das ordens do Vice-Rei;
e para dar uma prova espantosa de que
elle não era gu' do por nenhum interesse
pessoal, fez' queimar as suas proprias
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-plantaçãe (*): rasgo de desinteresse que lhe
mereceu os elogios do mesmo Vice-Rei, e
do exercito inteiro, o qual desde então
admirou com complacencia a infatigavel
solicitude, e a verdadeira grandeza d'alma
d'este heróe. Como a expulsão dos Hollan
dezes era o seu principal objecto, dirigiu
então todas as suas attenções para o bloqueio
do Recife. As suas tropas interceptavam as
communicações e guardavam as passagens,
e por toda a parte estabeleceram uma cadêa
de postos, que apertavam a praça cada
vez mais. Já a penuria n'ella se sentia,
quando, para priva-la de todo o auxilio,
dois mo(;os portuguezes tentaram incendiar
os navios hollandezes surtGS no porto.
Logrado o primeiro intento, teriam con~

summado a sua obra, a não ser a vigilancia
do Almiran te Lichtart, que conseguiu
apagar o fogo ateado em dois navios.

Entretanto eram sem numero os feitos
de bravura, com que rivalisavam entre
si os homens de todas as côres. Os Negros
de Henrique Dias attacam vivamente todos

(') E51a acção de Vieira foi reputada POI- um extremo da sua
muita prudcncia. Bem conhecia elle que mal poderia durar
aquella empreza , • sc aos moradores fallas5em cabcdaes para a
pl'~ eguirem, sem quc EI-Rei concorresse com os socc<Jrros neces
5~1'1OS; e aFsim não approvou a opinião e ordem de Telles da
~l]ya. Mas por não se julgar que o afeiçoavam mais os seus
IUtel'esses que os do Estado, não duyidou cumprir a ordem que
recebêra, e experimentou os graves prejâizos, em que o mesmo
Telles reconheceu c louvou, como dcvia, a sua generosidade e
grande obediencia.

25
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os red uetos , que os sitiados tinham le
-rantado entre o Forte dos Afogados e o
das Cinco-Pontas para impedir o progresso
do cerco; sorprendem em alta noite os
trabalhos já adiantaq.os, degolam as guar
das, penetram nas obras com a rapidez
do raio, e levam de rojo tudo quanto se
lhes oppõe. Não impede a artilharia dos
Fortes ,risinhos que estes bravos destruam
todos os trabalhos, e entrem eJ;Il triumpho
nas suas linhas. Vieira, collocado em uma
boa posição com as tropas de reserva,
foi testemunha d'esla façanha, que elle
muito elogiou, galardoando e recompen
sando aquelles que a fizeram. Em quanto
is~o se passava, o Almirante Lichtart com
muitas tropas de desembarque se dirigiu
a Tijuco-papo com o intento de saquear
S. Lourenço; porém foi tão vigorosamente
rechaçado, que volLou para o Recife sem
ter colhido fructo algum d'esta e. cursão.

N'esta epocha a influencia e ascendente
de Vieira sobr.e o exercito não tinham
limiles; e querendo aproveitar estas boas
disposições das suas tropas, tenta de novO
apoderar-se da Ilha de Itamaracá, que
era o ponto de apoio do Recife. Tomadas
as suas disposições. com melhor accordo,
acon~elhado pela experiencia do primeiro
attaque, dirigiu com ta;nto acerto as suas
co]umnas, que conseguiu tomar a 'lilIa, e
successivamente o Forte com o auxilio de
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tL'es emharcações, que tinham vindo de
1azarelh com este objecto. Todavia, a sua
grande ventura não podia deixar de produ
zir odios e inveja. Os inimigos de Vieira,
ciosos de sua fama, tramam uma conspi
ração contra os seus dias. Os assassinos
emboscados perto do campo fazem fogo,
quando elle passava a cavallo, ferem-no e
fogem. Facil era conhecer os trabidores, e
elle mesmo sabia d'onde lhe vinha o golpe;
mas antes quiz dissimular que castigar,
como se fosse só contra elle a trahição,
que tambem se dirigia contra a patria (*).

Curado de suas feridas, e consolado
pelos testemunhos de a{fecto e estima que
lhe prodigalisava o seu exercito, aperta
Vieira de tal modo o sitio do Recife,
que dentro em pouco se V1Ll. a Cidade

(') Tramava-se contra Vieira a coo joração mais indigna.
Adverlido por sems amigos nflO quiz acreditar qltc homcns, que
clIe enchêra de beneficios, fo 'sem capazes de uma Ião negra
ingralidão; mas esta nobre confiança n[,o de3armou os lraidores.
Um dia cm que enlrava no campo, Ires negros sahem d'enlrc as
cannas, e fazem fogo sobre elle: um o fere com duas balas
110 braço direilo. Vieira melte o eal'allo sobr/< os assassinos, mas
não pôde alcança-los; a sua gllnrda logra prender um d'elles,
LJl1e logo foi morlo. O rumor d'este altenlado e,palhou-,e imille
di?lameUle pelo campo, onde os solda:[os pediam COIU grandes
grilos o supplicio dos conspiradores. Vieira apparece todo coberlo
de sangue, e ~ljasigua a tropa e seus amigos, promelteudo-lhes
que o crime seria castigado severamenle; porém, com quanlo
clIe eonhecesse d'qnde lhe viuha o golpe, recusou toda e qual.
quer "ingança, e conleulou-se com l'eprchender os delinquenles,
e depois el'pulsa-los de entre os seus companheiros de armas:
rasgo inaudito de generosidade e de clemencia. Tal era o mais
formidavel inimigo dos HoJJandezes; lal era o mais denodado
campcflo da indepcndclleia de Pemamuuco.
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reduzida ao estado mais deplor<:l;vet No
meio de horrorosos soifrimentos, entre a
fome e a peste, resolveram os Chefes
militares, o Supremo Conselho, e os
Magistrados, tentar uma medida desespe-

. rada, fazendo uma sortida contra os si
tiantes. Já toda a guarnição ia sahir,
quando os vigias annunciaram varios -navios
com bandeira hollandeza. Esta feliz appa
rição fez sOem demora desapparecer todos
os horrores e calamidades do cerco. Era
com effeito a esquadra que conduzia o Ge·
neral Sigismundo J7an-Scop, que se tinha
assignalado nas primeiras guerras do Bra
sil, e a quem a inveja reconduzira á Europa
durante o governo de Mauricio de Tassau.

Além das tropas de desembarque trazia
a esqu adra mui tos viveres, munições, e
cinco novos membros do Supremo Con
selho destinados para substituir os antigos.

.Não sómente esta expedição preservou o
Recife do :Oagello da fome, como tambem
os Hol1andczes tiraram a vantagem ina
preciavel de poderem retomar a Ilha ,de
Itamaracú. Os independentes a abando
naram prevendo, com razão, que não taro
daria muito que a retirada lhe;; não fosse
cortada pelos navios da frota. D'este modo
as desgraças, que opprimiam o' Brasil
hollandez, achavam-se minoradas; a deses
peração tinha êedido o logar á esperança,
um dos {>rincipaes elemelitos da vida.
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Proposição de amnistia. Resposta de Vieira. Sigisn>undo é
batido e ferido. Tomada de Itaparica. Morte de Rebello.
O Conde de Villapouca vem render a Telle. da Silva.
Francisco Barreto de Meneze. toma o n>ando do exercito
de Pernan>buco. Batalha do. Guararapes. Triumpho dos
Pernan>bucanos.

Tendo os novos Governadores do Recife
tomado posse dos seus cargos, cuida~am

logo de passar revista á guarnição; orde
naram nova leva de homens, e propu
zeram novas condições de amnistia aos
Generaes portuguezes. Vidal ainda quiz
contemporisar, porém Vieira responde,u
logo nos termos mais desabridos; o que
fez desenganar os Hollandezes, de que a
lutta não se acabaria senão por meio das
armas: opinião esta do General Sigismull
do, o qual julgava que bastaria o terror
do seu nome para dissipar os insurgentes.
Possuido d'esta confiança sahe do Recife
com mil e duzentos homens· escolhidos
para se' apoderar de Ülirlda, porém Braz
de Barros, que defendia aquelle ponto,
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fez tão vigorosa resistencia que deu : ;mpo
a João de Albuquerque reunir-se-Ihe, e
ambos e~tes officiaes carregaram por tal
forma os Hollandezes, que os puzeram
em vergonhosa fuga. Sigismundo ferido
na acção, e não menos sorpl'endido que
humilhado, retirou-se para o Recife com
o resto das suas tropas.

Apenas restabelecido das suas ferida~,

tenta Sigismundo um novo attaque contra
as obras dos sitiantes, das quaes I foi re
pellido com grande perda. Auxiliado pela
sua frota, sahe com quatro mil homens,
toma o Forte da Barreta, e surge no
rio de S. Francisco; porém a corajosa
resistencia do Commandante do Forte fez
malograr a expedição. Sigismundo Íevava
mais longe os seus projectos, pois me
ditava o attaque ua Bahia, e reunindo
toda a sua esquadrl} foi fundear á vista de
S. Salvador. Parecendo-lhe imp.ossivel o
attaque da Cidade, desembarcou na Ilha de
Itaparica, e ali consh'uiu um Forte 11an
queado por quatro bastiões. Irritado o
Vice-Rei por F- ver o inimigo tão perto da
capital, ordenou ao Mestre de Campo
Francisco Rebello que com· mil, e duzentos
homens, que pôz á sua disposiçãO, o
fosse desalojar.

Não escutando Rebello senão as vo~es

da subordinação"", marcha com tão fracos
recursos, e morre no assalto atravessado
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por uma baIla (*); mais de seiscentas
victimas d'esta desgraçada empreza aca
baram pela metralha do Forte e das
embarcações; o resto voltou em desordem
para S. Salvador. Sigismundo não tirou
fructo algum d'esta vantagem tão assigna
lada: chamado com instancia para o
Recife, fez arrasar as fortificações e
abandonou a Ilha. No em tanto a Côrte
de Li boa temendo pela segurança da
Bahia, fez apromptar uma esquadra de
doze galeõe commandada por Antonio
Telles de Menezes, Conde de Villapouca,
com o fim de proteger a Capital do
Brasil. A esquadra chegou depois da par
tida de igismundo, e Menezes tomou
posse do governo da Bahia substituindo
a Telles da Silva, que o Rei julgou con
veniente chamar para dar satisfação aos
E tados Geraes.

Vieira animado com a vinda de Me
nezes, julgou que era chegado o tempo
de receber promptos soccorros; mas illu-

(') o infcliz successo d'esta empre7,a foi dcvido á morte do
Mestre de Campo Francisco Rebello , mais conhecido pelo nome
de Rebellill/lO por ser dc eslatura menos de orc1iuaria; mas o
seu valor lhe tinha grangeado respeito enlre .05 naluraes, e enh:e
os eSlranhos as&bmbro, emendando ou accrescenttludo a pe
quenez do corpo com o e5forço do coraçflo. Cahiu tambem
morlo n'esta acção o capitão Anlonio Gonçalyes Tiçflo, e ficou
f~rido o Sargento mór Ascencio da Silva com alguns outros offi
elaes. A roina, tanlo pela perda da genle. como pela circums
'?l\eias (rella, foi, segundo Rocha Pila. ~ maior que os 1'0rtugue7.es
hv.cl·am em toda a guerra dos Hollillldeze no BrasH: porém
fOI o preludio da seguintes victoriils.
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diu-se, porque o novo Vice-Rei só trazia
ordem de assegurar a Bahia. Não con
fiando mais senão em seus proprios re
cursos, manda tomar o Forte do Rio
Grande, cuja commlssao dese~penhou

Henrique Dias. como tinha de costume. I

Tantas perdas., e o estado de penuria do
Brasil hollandez , obrigaram os Estados
Geraes a tomarem um partido decisivo
para conservar ao menos esia parte de
suas conquistas. E na verdade, nunca a
Hollanda tinha feito tão grande esforço.
Quarenta e quatro navios e nove mil
homens de desembarque partiram para o
Brasil. Informado D. João IV da sahida
d'esta formidavel expedição mandou, sem
aberta declara'ção, a Francisco Barreto
de Menezes com alguma gente a tomar
·0 mando do exercito de Pernambuco.

Barreto tendo sahido de Lisboa em
uma caravéla, foi tomado na altura da Pa
rahiba e conduzido ao Recife, sem que os
Hollandezes suspeitassem da sua commissão.
Duránte no~e mezes que esteve prisio
neiro, pôde ganhar-se um moço hollandez
por no~e Fl'ancisco de B1'at, que o pôz
em lib~rdade·, atravessando mattos, pau-'
tanos, e rios com grandissima difficuldade,
até que chegou ao campo' de Vieira.
Devia-se todavia receiar, que a' sua che
gada excitasse ú ciume d'este chefe. Era
acaso de suppôr, que' lhe entregaria de
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boa vontade a direcção de uma empl'ez<l,
sustentada até entào por elJe com tanta
gloriá? Viu-se porém um homem nascido
na escravidão, e elevado pelo seu me
rito, offerecer todos os exemplos de mo
deração e de grandeza d'alma; cedeu sem
murmurar o commando ao novo chefe, e
foi o primeiro que lhe jurou obediencia.
Barreto soube apreciar as raras qualidades
de seu antecessor.; ouvindo os seus con
selhos e dirigindo-se pór elles: harmonia
a que ·se devem attribuir as victorias suc
cessivas alcançadas pelos Portuguezes.

Os reforços chegados da Hollanda da
vam a Sigismundo a vantagem do numero,
e não hesitou pôr-se em campo com oito
mil homens para tentar a sorte de uma
batalha decisiva. Os officiaes portuguezes,
convocados pelo novo General, foram de
parecer que deviam evitar um combate
tào desigual, porém Vieit'a sustentou a
opiniào contraria, dizendo que uma reti
rada n'aquellas circumstancias lançaria o
desalento entre todos os patriotas, desgos
tosos já por tantas fadigas e privações.
Foram igualmente d'este mesmo parecer
Vidal, Dias" e Camarão, rendendo-se Bar
relo sem custo a um sentimento conforme
ao seu caracter emprehendedor e decisivo.
Pôz-se portanto em marcha com as suas
tropas, e foi acampar nas montanhas dos
Guararapes. Já Sigismundo se tinha apro-

1
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ximado, e dava por acabada a guerra de
1)ernambueo; mas () successo lhe deu o
desengano: mediu <IS nossas forças -pelo
numero., devendo medi-las pelo valor.

_ Deu-se den tro em pouco o signal; o
toque das trombetas e dos tambores, e
os gritos dos Brasileiros auxiliares se con·

- fundem com o echo dos canhões; a acção
torna-se geral em todos os pontos pelos
atiradores portuguezes. Para que façamos
idéa dos esforços praticados pelos inde
pendentes, basta considerar que todo o
exercito de Barreto não alcançava a mais
de dois mil e, quinhentos homens, porém
cheios de valor e de enthusiasmo, e ani
mados d'esse amor da patria, que não
tinha o inimigo. Sem embargo pelejou-se
com tal encarniçamento de parte a parte
que assombra só de ouvi-lo; duas vezes
vieram os Hollandezes á carga e outras
tantas foram repellidos, até que mes
clados ambos os exerci tos , o valor indi
viduaI, mais do que a pericia da guerra,
decicliu a victoria em favor dos Pernam
bucanos. Immensa bagagem, artilharia, o

, estandarte das Provincias Unidas, e outras
vinte e nove bandeiras cahiram em poder
dos vencedores. A batalha fo( -tão mortí
fera, que o exercito de Sigismundo contou
quinhentos feridos e mil mortos, entre
os quaes se apontavam dois' Coroneis,
dezoito Capitães, - e um grande numero
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de officiaes subalternos. O mesmo SiO'is-o
mundo foi ferido em uma perna, e o
Coronel Rener ficou prisioneiro com du
zentos soldados das Provincias Unidas (*).

O General em Chefe Barreto expressou
o testemunho mais honroso aos seus
subalternos, especialmente a Vieira, que
pelos seus conselhos e evoluções contri
buira muito para o ganho da batalha,
assim como Vidal e outros que não é
facil mencionar. A batalha dos Guararapes
exaltou a reputa(:ão dos independentes ao
mais alto gráu de gloria, e mudou a face
da guerra. Os vencidos, refugiados na.s
suas fortificações, não cuidaram em mais
<10 que na defensa do Recife, que não
podia resistir sem novos soccorros da
Europa. Por cumulo de inales esta der
rota lançou entre o Supremo Conselho e'
o Conselho de Guerra do Recife germes
de dissenções, porque ambos se recrimi
navam como causa do desastre. Tal é a
consequencia dos revezes, . quando não
esperados: elIes dividem e indispõem os
homens entre si, como se II fortuna lhes
estivesse sujeita, e podessem dispôr d'elIa
a seu talante.

"
(') Deu-se e~la balalha gloriosa para as Ilos'as armas lia dia

:1.9 de Abril de 1.648. Da nossa parle morrcram apcnas novcnta
soldados, e dos offieiacs só dois capilãcs; porém de uns C

oulros foram mui los feridos, qne LrcvcOlrnlc ficaram ~üos, scr
'.iudo-lhcs o goslo do IriurnpllO do 'illelhor Oledicilmenlo, c
~caudo-lhcs o' dcsejo dc pelejar por eJJeilo da cura, ou 1'01'

SlUlpalhia das cicalríscs. lloclta Pila: &c.
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v.
'Apoderam.se os Hollandezes de Olinda. Sot'tida do General

Br.nck. Sigismundo devasta de novo as costas da Bahia.
Morte de Camarão. Segunda batalha dos Guararapes. Der.
rota e morte do General Brinck. O Conde de Castello.
melhor Vice Rei do Brasil. Continua~n do cerco do Recife.

Em quanto os Independentes colhiam
tranquillamente o fructo da sua victoria,
Sigismundo depois de haver entrado no
Recife com as reliquias do seu exercito,
procurava reparar as desgraças da guerra
dando novo realce ~IS suas armas; e sa
bendo que Olinda tinha uma fraca guar
nição, destacou seiscentos homens, que a
tomaram quasi sem. resistencia. Informado
Barreto d'este successo, ordena a Henri
que Dias que com o seu corpo fosse re
tomar a cidade; a rapidez dos Negros
confundiu as medidas do Chefe holIandez,
que aCOSS:h'V i)Qr eIles abandona Olinda e
retira-se para o Recife. No em tanto chega
da Hollanda com algumas tropas de re
forço o Coronel Brinck, que ap"enas des
embarcado, censura abertamente as ope
rações de Sigismundo. O Supremo Conselho
para evitar nlguffi desaguisado entre os
dois chefes, achou conveniente que este
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partisse com uma esquadra a tentar um
desembarque nas costas da Bahia.

Sigismundo para bem uesempenhar a
sua, nova commissão, embarca e. vai surgir
no Reconcavo, cujos proprietarios estavam
bem longe de esperar uma invasão tão
repentina: entrega tudo á pilhagem, des
tróe as propriedades e 'Volta ao Recife
carregado de despojos. Estimulado por este
acto de pirataria, o Vice-Rei conheceu
então que era preciso tomar medidas
para terminar a guerra, e mandou para
Pernambuco um corpo de quinhentos
homens ás ordens de Francisco de Figuei
rôa, official de grande reputação. Á che
gada d'este reforço espalhou-se a alegria
no campo dos Portuguezes; porém não foi
de longa duração, porque tiveram de
sentir a morte do intrepido Camarão, que
havia succumbido á uma grave molestia.
Este velho Chefe brasileiro tinha-se achado
em muitas batalhas, e nunca tinha sido
ferido. Julgaram honrar a sua memoria
dando o regimento, que elle comman
dÓra, a Diogo Pinheiro Camarão, seu
sobrinho e successor, official já conhecido
pela sua prudencia e energia, e que ca
minhava pe1as pisadas do seu parente.

Por este tempo Salvador Corrêa de Sá,
partindo do Rio de Janeiro com uma es
quadra, tinha libertado tedo o Reino de
Angola, expulsando os Hollandezes de
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muitos pontos importantes. Menos circum;
specto do que antes, ordenou D. João IV
a creação de uma companhia de com
mercio, á imitação da de Hollanda, para·
com seus capitaes e credito sustentar os
estabelecimentos do ·Brasil. Talvez as vistas
do Monarcha fossem mui diversas das
consequencias, que eUas prodllz~:am; por
em quanto logrou-se o principal objecto,
que .foi proteg~r por navios armados o
commercio entre o Brasil e Portugal.
Porém isto não era tudo, porque o sitio
do Recife continuava sem meios de õ
estreitar por agua, unico modo de tomar
a ·praça. Sem embargo os Generaes holJan
dezes, fatigados do longo cerco, resolveram
tentar outra vez a sorte de uma batalha.
Brinck foi encarregado do commando:
sahiu do Recife com cinco mil homens
escolhidos, a ílôr das suas milicias, e foi
acampar-se sobre aquelles mesmos Guara
rapes, tão fataes ás ,armas da Republica n

Bem longe de se atemorisarem por estas
disposições, decidiram os Chefes portu-

(*) o Exercilo hollandez compunha-se de cinco mil homens
de infanleria, selecenlos gastadores, tresenlos marinheiros arre
gimentados, duas companhias de negros, c ~duzenlo iudios.,
além de numerosa arlilharia. O nosso porém eonslava de dOIS
mil e seiscentos infanles, enlre brancos, indios e negros, e um
troço dI' cavallaria cOUlmaudado pelo capitão Anlonio da Siha,
o que ainda as im era menos d'amclade dos inimigos; mas o
que faltava no Ilumero 8I':lbrava no valor, compensação com que
não conlavam os llollandczes, e por isso perderam na calculo
d'esla vez como da l)\'imeira.
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guezes' de commum accordo Ir ao en
contro do inimigo para o provocar ao
combate. Deixando no campo um pequeno
numero de tropas, marcharam até a fralda
da montanha, e ali tomaram posição
durante a noite, até que pela manhãa do
dia seguinte (19 de Fevereiro de 166.9)
travou-se a peleja com igual encarniça
men.to de ambos os lados. Finalmente,
depois de infinitos prodígios de valor, de
atidacia, e de constancia, a victoria de
cide-se pelos Portuguezes. João Fernandes
Vieira p.erseguindo as tropas de Brinck, é
assaltado por um troço de inimigos, qu~

lhe matam o cavallo, e o deixam cabido
julgando-o morto; a nova da sua morte
espalha-se entre os Hollandezes: porém o'
nosso heróe ganhando outro cavallo, monta
n'elle e corre outra vez a derramar o
terror entre os vencidos.

O General Brinck, querendo ainda sus
tentar o seu posto, foi fei to em pedaços
por uma bala de canhão, atirada das suas
mesmas baterias já rendidas: o exer
cito assombrado toma a fugéb e abandona
o campo de batalha, onde deixou seis
peças de artilharia, dez bandeiras, e toda
a sua bag~gem, immensidade de mortos
e muitos feridos, que não poderam esca
p{lr. Barreto ainda o perseguiu" por longo
espaço, porém cansado éle tanta mOl'tan
dade, fez alto para cuicla~ tambem dos
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seus feridos, que foram em grande nu
mero, entre elles Henrique Dias e outros
officiaes distinctos. Escusado é d~zer que
muito se assignalaram Vieira, Vidal, Fi
gueirôa, e Diogo Pinheiro Camarão. Bar
reto tinha-se distinguido n'esse dia como
soldado e como capitão. Vieira a si mesmo
se excedeu, dando por sua propria mão
a morte a muitos officiaes e soldados ini
migos, que lhe tinham feito frente.
. Recolhidos no Recife os fracos restos do
exercito hollandez, fez Sigismundo pedir
a Barreto suspensão de armas por alguns
dias para enterrar os mortos; o que foi
concedido, enviando aquelle Chefe um
Capitão com uma escolta de batedores
para este fim. Ainda os Hollandezes acre
ditavam na mOFte de Vieira, e foi para
o Capitão de grande assombro, quando
este lhe appareceu, e lhe disse com uma
dignidade severa: «Dizei a Sigismundo,
» vosso General, que se os Hollandezes
» em quanto vivo me olharam como seu
» flagello? não cessarei de o ser depois
» da minha .resurreição. » A segunda ba
talha dos Guararapes foi ainda mais funesta
para os vencidos, do que a primeira, pois
que nunca mais ousaram medir-se em
campo raso com os vencedores. Todavia
o Recife ainda encerrava poderosos meios
de defensa: o mar podia ainda dar en
trada a immensos soccm;ros.
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lesta conjunctura uma esquadra portu
gueza, esquipada pela nova companhia
commercial ,_ appareceu na altura de Per
nambuco debaixo do commando do Conde
de Castello-mclbor, que vinha como Vice
Rei succeder' ao Conde de Villapouca. Os
Independentes ainda accreditaram d'esta
,'ez que D. João IV, pondo termo ús suas
indecisões, os quizesse ajudar com todo
o seu poder; porém Castello-meLh01' não
tinha outro encargo senão o de ir á Bahia
para tomar o leme do governo, e de
enviar depois o Almirante Jacques de
Magalhães com a sua esquadra para Por
tugal. Foi esta commissão cumprida á
risca, e a esperança dos patriotas foi
outra vez illudida. Esta frota foi a pri-
meira, que aos mares do Brasil mandou
a nova Companhia geral do Commercio.

Se por uma parte D. João IV persistia
em não proteger os Independentes de
Pernambuco, por outra os Estados Ge
raes, .cansados de tantos e tão inuteis
esforços, resolveram imitar a circumspec
~ão de Portugal, não enviafido mais soc
Corros ao Brasil. Desde enl-ã{) ficou o
Recife abandonado ás suas proprias forças,
e a guerra ~só se sustentava pela tenacidade
dos dois partidos. O menor esforço directo
ua Côrte de Lisboa podia apressar o fim
da guerra; entretanto a' lulta se ia dila
tando sem esperança de proximo termo.

27
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Mui fracos para attacar, c.ontentavam-se
os sitiantes com manter a mais exacta
disciplina, preservando-se de toda a sor-

.presa; em quanto os sitiados viam d'este
modo diminuirem-se cada dia seus fracos
recursos, a ponto de chegar a sua penuria
ao mai 01' gráu. Desesperados de todo
auxilio, tentaram os Hollandezes sorpren
uer por uma sortida as linhas dos sitiantes,
e vieram aUacar o seu quartel general.

Sigismundo pensa,'a que acharia 05

Portl1gl1ezes descuidados, mas enganou
se; e no primeiro encontro viu que,
quando não o 'esperassem, pelo menos
não -os atemorisou a sua visita. A intre
pidez, com que foram recebidos os Hol
landezes, os desconcertou por tal modo,
que apezar de todos os esforços de seus
Officiaes, tomaram a fuga em debandada
completa. Sigismundo, querendo lavar a
nodoa d'esta vergonhosa deserção, reune
os fugitivos e volta á carga; mas recebido
com tanto ou mais vigor que d'antes,
foi rechaçado de novo, deixanclo muitos
mortos e feridos sobre o campo. N'este
transe mandou tocar -a retirada para se
pultar nos Fortes do Recife a ,sua vergo
nha. Alguns navios chegados da Europa
trouxeram algum allivio á praça, soccor
rendo-a com viveres, ao mesmo tempo
que- promettiam 'á guarnição promptos au
xilios para. prolongar a sua resistencia.
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VI.

1.95

A esquadra de Magalhães surge em Na:rarelh. Conselho de
guerra. Bloqueio do Recife. Attaque daa obras exteriores
por Vieira. Attaque das Cinco-Pontas. Motim do povo e
da guarnição do Recife. Capitulação dos HolIande:rea. Todo
-o Brasil entra no domioio da Corôa de Portugal.

Corria o anno de 1653, quando de
Lisboa sahiu a frota commandada por
Pedro Jacques de Magalhães, e veiu fun
dear em Nazareth, onde se reuniram todos
os Generaes portuguezes para deliberarem
sobre o modo de concluir aquella guerra.
Magalbães e seus principaes . oftlciaes se
ajuntaram em conselho de guerra na
presença de Barreto, Vieira, VidaI, e
Figueirôa. Barreto depois de expôr com
muita franqueza o estado do paiz, apellou
para a honra e patriotismo do Almirante,
invocando o seu auxilio n'esta Iutta, visto
que sem o apoio da marinha, o sitio seria
sempre ineflicaz. N'este sentido fallaram
tambem Vieira e os ou tros Chefes; e
quando todos acabaram de expressar os
mesmos sentimentos, não" hesitou o Almi
rante nem mais um momento. Desem-
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barcando logo a tropa que tinha a bordo,
dispôz a sua esquadra de modo, que todo
soccorro por mar ficou interdicto á praça
do. Recife; muitos navios hollandezes fo
ram preza da esquadra, e Sigismundo
tomou suas disposições para a mais vigo
rosa defensa (*).

O General Barreto concebeu logo que
devia attacar todas as obras exteriores
dos Hollandezes, e quiz que esta gloria
pertencesse a Vieira. Com eIfeito no dia
15 de Janeiro de 165ft. começou este o
attaque pelo Forte das Salinas, que se
rendeu depois de porfiada lutta; assim
como o de Altanar, a uma milha dis
tante do primeiro. Não podendo Sigis
mundo guarnecer todos os Fortes desta
cados, fez abandonar o da Barreta, e
successivamente o de S. Jorge, concen
trando as suas forças no Recife. Além

(.) Magalhães. habil marinheiro e guerreiro experimentado.
devia acompanhar os navios mercantes cm pregados 110 eommercio
do Brasil. c comhdiar depois os que volLassem com os productos
coloniaes. Sabendo que DOS pOI'los de Pernambuco occupados
pelos independenles ecisliam alguns. enviou ao General )jarreto
uma carla pediDdo~he que oI'denasse a todos os navios do com
mereio, que sc ajunlas'cm á frola no momenlo da sua passa
gem. Barrelo conhcecndo quão importanlc seria a cooperação
d'csta frola, respondeu com forles in~laneias ao Almirante I

pedindo-Ihc que viessc ancoraI' no porlo. i\1 ..galhfles cedendo
aos desejos do Gcneral apareceu denlro cm pouco; porém
não quiz por si só dcliherar sobrc tno ardua eDlpresa. sllgci
tando-se ao quc dccidisse um conselho dc Guerra. !Jue para
islo convocou. Foi s6 depois qi.ze o conselho lomou sobre si
n rcspollsabilidade. quc.o Almirante sc prestou a coadjuvar ,os
esforços do exercito, dirigindo-se entno a bloquear o Reclfo
com dczoilo navios armados.
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d'isso as deserções enfraqueciam estes
destacamentos sem proveito para a de
fensa da Cidade, pelo que fez tambem
desmantelar os Fortes Parrexil e dos Afo
gados afim de reduzir mais o recinto das
fortificações. O Forte das Cinco-Pontas
foi o unico importante que ficou aos Hol
landezes, e a sua vantajosa posi<;ão fazia
d'elle o baluarte mais precioso do Recife.

Para aUacar· pois '0 Forte das Cinco
Pontas era mister apoderar-se antés de
um ponto fortificado, que o dominava;
e ta eommis ão foi confiada a Vidal, que
a desempenhou com a sua costumada
bravura. Sabendo Sigismundo o perigo
que o ameaçava, vem retornar o posto
occupado por Vidal; mas era tarde, por
que as tropas portuguezas estavam já en
h'incheiradas; Sigismundo voltou para o
Recife, onele levou a consternação. Nada
pois se oppunha ao attaque do Forte
principal, e Barreto mandou bater os
parapeitos com a sua artilharia. Attacado
o Recife d'esta vez debaixo de todas as
regras ela arte militar, estavc;: já entregue
ti. anarchia e á desordem; mais ele qui
~bentos Judeus que não conheciam outro
Interesse senão o do commercio, cedendo
ao medo do saqll~, de que viam amea
~adas as suas riquezas, corriam pelas ruas
enchenelo o ar de . ;us gritos e gemidos.

Estes homens tinham em vista amotinar
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o pOVO contra os Governadores, afim de
exigir d'elles que se capitulasse para salvar
a Cidade dos riscos do assalto e dos
horrores do saque. Em vão Sigismundo,
preenchendo os deveres de leal e bravo
Capitão, oppõe-se a esta vergonhosa deli
beração, porque o povo já entregue á
licença não obedece aos Magistrados. Os
mesmos soldados tomam parte no motim,
e começam a desesperar da salvação pu-

,blica, manifestando abertamente o intento
de capitularem.' O Supremo Conselho e os
Generaes, temendo a guerra civil, conhe
cem que esta lutta de trinta annos (*)
tocava. uIJ? termo, de que elles não reco·
lheriam fructo algum; e querendo adoçar
o derradeiro dos seus sacrificios, enviaram
ao General Barreto como parlamentarío o
Capitão Von ter Vanloó, encarregado de
reclamar a nomeação de commissarios para
regular os artigos da capitulação ('*). No-

(') Os leitores se lernbrnráõ de que a primeira invas;1O dOI
Hollnndezes na Babia fôra cm 1624.

(") O General Francisco Barrelo, recebendo com muita cor·
ü;zia o enviado de r6igismundo, respondeu que estava promplo
a convir nos meios que lhe propunha aquelle General, pas
sando logo a nomear os eommissarios da sua porte, que fo
ram: Manoel Gonçalves Correia, secrelario do exerci lo ; AtTollso
de Alhuqnerque, capilão de cavallos reform -lo; e Franei~co

Alvares Moreira, ouvidor da provincia e audilor geral da
gente de guerra. De parte do Supremo C~nselho "ieram: o
mesmo capiJão Vanloó, commaudanle do Forte das Cinco
Pontas; Gisherlo Vuit, primeiro conselheiro do Governo; e
Brest, presidenle dos Eseabil1o· e direclor das fragatas de
Flessinga. Dmou. o con'selho dI> de 24 até 26 de Janeiro. cm
que se assignal'am as capitulações de lima e outra parle.
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meados os commissarios, entraram em
conferencia no dia 2ú de Janeiro, e dois
dias depois foi assignada a capitulação,
que pôz em poder dos Portuguezes os
Fortes, e tudo Q que os Hollandezes
occupavam ainda no Brasil.

Foi ao General Francisco Barreto de
Menezes, representante ele D. João IV Rei
de Portugal, que o Supremo Conselho
entregou, em nome das Provincias Unidas,
o porto do Recife e a Cidade Mauricéa
com todos os Fortes de mar e terra.
Convieram tambem na maneira pela qual
a guarnição Hollandeza sairia da Cidade,
estipulando-se ao mesmo tempo a entrega
das provincias do Rio Grande, Parabiba ~

Ceará, Itamaracá, e da Ilha de Fernan
do. Uma inteira amnistia foi concedida a
todos os Brasileiros compromettidos no
partido HolJandez, ficando dJeste modo
livre para sempre o Brasil do jugo estran
geiro (*). Vieira, que 'era o chefe da van
guarda, tomou posse da cidade em nome
do Rei de Portugal no dia 27 de Janeiro,
e os Portuguezes applaudiram o ,acaso, que
parecia ter destinado esta honra áqueJle
que todos .d'ella julgavam mais digno.

Barreto entrou igualmente como trium-

l') Como julgamos ue summo interesse o conteúdo da ca
piluluÇão celebrada enh'e os POl'luguezes e Hollandezes na cidade
do I\cciCc, copiámos o aulo e documento aulhentico, como
vem na Epanaphora V de D. Francisco Manocl de Mello.
lVid, Documentos, letra A.)
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phante na cidade, onde Sigismundo o
esperava a pé e sem sequito. Barreto
apeou-se, e indo ao seu encontro o encheu
de carinhos. Foi depois á casa da Camara,
onde Vieira lhe entregou pes~oalmente as
chaves da cidade e dos Fortes entre as
acclamações geraes de regosijo do povo e
do exercito. Mais de trezentas peças, e
grande quantidade de munições de guerra,
foram os tropheos d'esta importante con
quista. Figueirôa foi encarregado pelo Ge
neral em Chefe de ir tomar posse de
todas as outras praças. Em todas ellas se
meteram gu.arnições portuguezas, e dentro
em pouco não houve no Brasil um só
palmo de terra, que deixasse de estar su
geito ás leis de Portugal.

Se a invasão dos Hollandezes prejudicou
a Portugal e ao Brasil pelas devastações,
que se seguiram em consequencia de uma
guerra quasi de extermínio, é igualmente
incontestavel que elles, transportando ús
possessões de Ultramar a ordem e activi
dade que os distinguia na Europa, muito
concorreram para o augmento e civilisação
d'este paiz. Muitos vestigios de sua indus
tria attestão ainda hoje no Brasil a verdade
cl'esta asserção', e por muito tempo as ob·
servações de Pison e de Marcgraff foram
as unicas, que podiam servir de guias
na Historia Natural d'estas regiões.

~



CAPITULO~ QUINTO.

f61)4--1807.

I.

Tratado de paz de 1660 entre Portugal e a AolIanda. O
Principe D. Pedro, Regente de Portugal. Tratado de pa~

de 1668 entre Portugal e a Hespanha. Estado do Brasil.
Os Paulistas ou Mamelucos do Brasil durante o seculo 17.·

A perda do Brasil hollandez causou
uma sensação penosa em todas as cidades
maritimas da Hollanda, e sobre tudo em
Amsterdam. Os membrqs do Supremo
Conselho foram accusados até de alta
trahição, mas elles se defenderam victo
riosamente com as ordens do· Governo,
e' com as da Companhia Occidental, que
pela demissão de 1 assau e outras faI as
medidas tinham apressado a perda d'esta

28
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Colonia mantulla e commercial. Em
qua ~to o commercio das Provincias Uni
das deplorava este desastre, todo o Reino
de Portugal experimentava um contrario
sentimento, porque era o da satisfação e
alegria. D. João IV não dissimulou o
prazer, que lhe fazia experimentar este
successo, dando provas do seu conten.ta-

.mento nos elogios que prodigalisou a
Magalhães, Bi~to, BarretQ, Vidal, e aos
Officiaes que os tinham ajudado n'e:,ta
empreza gloriosa; mas cou a alguma igua
lou aos que fez a João Fernandes Vieira,
nem á magnificencia com que os acom
panhou.

Foi a eL1e que o Monarcha declarou
dever particularmente todas as vantagens
da guerra do Brasil, e o seu glorioso
resultado. Um breve do Papa Innocen
cio X dava a Vieira o titulo de Restau
)'ador da Igreja na Amel'ica. O Rei o
nomeou Conselheiro de Guerra, Capitão
General e Governador de Angola. Entre
tanto as Provincias Un° das pagavam-se
com usura'd'esta perda nas Indias Orien·
taes, onue os Portuguezes degenerados
viam declinar o seu poder.., A sitlla~ão

relativa entre Portugal e a Hollanda ficou
a mesma na Europa; era unicamente
além dos mares que as duas potencias
se debatiam. Morto D. João IV, e na
Regencia da Rainha viuva, a paz tor-
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nava-se um beneficio para todas as classes
do Reino, porque a Monarchia estava
esgotada Rosto que triumphante (*).

Depois de longas e penosas negociações,
concluiu-se finalmente a paz com a Hol
Janda no anno de 1660; a qual firmou
a Casa de Bragança rra inteira posse do
Brasil pela somma de doze milhões, que
a Côrte de Lisboa pagaria á Hollanda em
dinheiro, em mercadorias, ou por dimi
nuição de direitos dos navios da Republica
nas alfandegas de Portugal. D'este modo
se espalharam os bEmeficios de uma longa
paz sobre todas as Provincias da America
Portugueza. Chegava no em tànto D. Af
fonso VI á sua maioridade, e a Rainha
lhe entregou o governo (**); porém este
Princip~ , cobarde e perverso, teve que

(') Dona Luiza de Gusmão, viU'l'a de D. João IV, experi
menlou durante o seu governo muitas contrariedades de parle
da nobresa, e oulras excitadas pela Hespanha com o intuito
de th'ar partido d este estado excepcional para pertlll'bar, e até
mesmo apoderar-se de Portugal; mas a perspicacia da Rain!la,
e a sua conducta firme, malogl'aram todas as maql1inaçõe~.

Elia obteve entrelanlo tlm tratado vantajoso com a Inglaterra.
e concluir a paz com a Bollanda, assegurando a possessão do
Brasil. Foi elJa que, logo no principio da "sua administraç,IO,
nomeon Vice-Rei para o Estado do Brasil ao General Francisco
Barreto de l\Ienczes, o mesmo a quem se devia em grande
parte, como "imos no capitulo anterior, a restauração das
provincias occupaJas pelas armas hollandcza~.

(") D. AfTonso VI, cujo governo de cinco annos foi mar
c~do por inlJ"igas abjectas e sordidos manejos, como se
deprehende da obra inlitulada - Calaslropfle de POI'ltlglll,
uilo occuparia logar na historia do Brasil, a nill> SCl' pela no
meação do Conde d'Obidos para Vice-Rei d'este Estado nO
auno de f663; unico motivo porque o scu lIOllle se faz .leOl

hrado llDl no&~aa paginas.
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ceder o tLrono a se\l irmão o Principe
D. Pedro, que o occupou como Regente
em quanto elle viveu, e depois como
Rei de Portugal debaixo do nome de
D. Pedro II.

O Regente tratou logo de terminar a
guerra com a Hespanha, o que conseguiu
pera mediação da Inglaterra, celebrando
se em 13 ele Fevereiro de 1668 o tratado,
que gloriosamente assegurou o exilo da
revolução a favor da Casa de Bragança,
livrou para sempre Portugal do jugo es
trangeiro, e pôz termo á lutta que du
rante vinte oito annos tinha conservado
os dois povos em armas. D'esta epocha
por diante começa a datar-se uma nova
era para Portugal e para o Br.asil. A
sabia administração de D. Pedro, e as
doç.uras da paz fizeram renascer a tran
quillidade e a abundancia. O Regente
pôz todos os seus cuidados em reformar
os abusos, e em restabelecer o commel'
cio; toda a sua attenção.. se fixou sohre
a America ]?ortugueza.

As scenas que nos oiferece a historia,
depois- ela expulsão dos Hollanelezes, mu~

dam . de caracter. O Brasil, ~ não sendo
disputado, ganhará importancia e riqueza.
Vão aqui começar as primeiras descóbert~s

no interior; porque á excepção do cursO
do Amazonas, só se .conheciam as costas
e as cidades maritimas. Do reinado de
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D. Pedro começa o Brasil a engrandecer
se pela de~. oberta e povoação de varias
Provincias, mais vastas do que as que
formavam este Estado em vida de seu
pai. Os Governadores e todas as autori
dades curando as cicatrizes, qClà tinha
deixado abertas uma guerra assoladora,
correspondiam ás intenções e aos votos
do Principe Regente. Pernambuco sahia
de suas ruinas: Bahia e Maranhão estavam
em um estado de defensa respeitavel : o
Rio de Janeiro não só tinha augmentado
considern.velmen te, como até se conservou
florescente durante a guerra dos Hollan
dezes, da qual tinha sido preservado como
por milagre.

Com eIfeito, na 1Í1agnifica babia do
Rio de Janeiro se reuniam todos os annos
as frotas mercantes, que partiam do Brasil
para Lisboa, e que de volta vinham car
regadas com a abundancia dos productos
da industria europea. As Capitanias de
segunda ordem estavam igualmente paci
ficas, e se esforçavam no seio da paz
para chegar a um pron1pto melhoramento.
Um unico districto do Brasil respirava
constanten;lente a guerra e as emprezas
atrevidas: era o ele S. Paulo de Pirati-

.ninga, o mais visinho das possessões hes
panholas do Paraguay. Vamos pois traçar
rapidamente a sua historia, que em pedaços
perderia todo o seu interesse e importancia.
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Viu-se a Colonia de S. Paulo offerecell
em sua origem uma populario inquieta
e turbulenta, nascida da mescla da raça
brasileira com a de differentes povos da

.Europa. Esta população, conhecida pela
denomi ação cle_ Mamelucos, era sobre
tudo bellicosa. Foi no principio com o
commercio de escravos que se enrique
ceram os- Paulistas, e pOl~ isso oppuze
ram-se sempre ao systema de civilisação
christã dos Jesuitas, e foram os maiores
inimigos dos Christãos do Paraguay re
duzidos á fé pelos I1espanhóes. Estes
corajosos Missionarios tinham arrancado
da barbaridade milhares de Indios, iÍ
nham conquistado pela persuasão todo o
paiz regado pelo Paraguay, Uruguay; e
pelo Paraná, e lhe tinham dauo uma
forma de civilisação, superior á de todos
os povos recentemente convertidos; mas
nada podia sopear a cubiça dos Paulistas,
que consideravam a conversão dos Indios
como a abolição do commercio de escravos.

Despresando o dominio da Hespanha,
qu·ando todo \) Brasil lhe obedecia, atta
caram as povoações do Paraguay, e re
dusiram á escravidão todos os rueophytos
dos Jesuitas hespanhóes. Embora o Papa
Urbano VIII fulminasse cu tra os trafi-.
cantes de escravos os raios do Vaticano:
a publicação do Breve no Rio de Janeiro
provocou um motim contra os Jesuitas,
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em que teve de mediar a autoridade pu
blica, dando o .citado Breve por nullo e
sem nenhum elfeito. Na Bahia aconteceu
outro tanto; mas foi em S. Paulo onde
a's grandes desordens se manifestaram:
expulsam os Jesuitas, criam uma seita,
nomeiam um Chefe da nova Igreja a
quem deram o nome -de Papa, instituem
Sacerdotes, fundam Collegios, e pregam
uma doutrina favoravel a seus sordidos
interesses, resultando ':l'ahi uma me: ~]a

impura do Christianismo com as super
stições brasiJicas.

Organisaram tambem. Uffi<\ nova forma
de governo, cr~aram tribunaes, e se consti
tuiram inteiramente independentes e livres
de todo dominio estranho. Assim foi que
estes homens intrepidos, erigindo-se em
exploradores exclusivos do Brasil, fizeram
correrias no interior, afrontaram o governo
bespanbol, arruinaram todas as povoações
indias formadas no Guayra pelos Padres
da Companhia, arrebataram e redusiram
á escravidão mais de quarenta mil neo
pbytos, invadiram a Provincia do lJruguay,
e ensoberbecidos com estes felizes succes
sos, continuaram e levaram Sllas depre
dações ate o Paraguay. Era impossivel
que essas povoações mal armadas podes
sem resistir a tropas aguerridas, com
mandadas por ofliciaes experimentados;
portanto não bavia outro recurso senão a
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emigração, fugindo dos logares infestados
por essa horda de aventureiros, tão crueis
como os Mamelucos do Egypto. Porém
esta resolução já não pôde salvar senão
doze mil Indios de cem mil, que ôs
Jesuitas tinham reunido e civilisado no
Guayra.

Estes piratas da terra, não achando
mais em que cevar a sua cubiça, vol
taram suas aggressões para Ciudad Real
c . -'na Rica do Daraguay, destruindo e
arruinando completamente estas duas im
portantes cidades hespanholas. S. Paulo
não cessava de desafiar b poder da Hes
panha, e ainda mais o afrontou, quando
a revolução de Portugal veiu legitimar
todas as hostilidades dos Paulistas (*). Fi-

(')}â dissemos como S. Paulo se ti.nha tornado uma especie
de Republica militar e independente em tempo do governo
llespanhol. Pela revolução de Portugal legitimavam-se todas as
hostilidades contra aquelle governo. porém era mister reconhecer
o de Portugal. o que contrariava em muito o habito de
independencia d'aquelles avçntureiros; c isto foi sem duvida· o
que deu margem ao seguinte episodio de sua historia. Alguns
homcns, a quem fazia conta este estado de independencia, e
que muito tinham concorrido para que Salvador Corrêa de
Sá não podesse pa~:;al' de Santos a S. Paulo. interceptando
toda a communicação com a costa; conuando de mais na igno·
raneia do povo d'aquella Capitania. trataram de aproveitar o
abandono em que ella se achava, para constituir-se de uma
,'ez em Estado soberano. Com estas vistas, e (não com as que
se 'suppóe de parte dos llespanhóes. que eram então mal vistos
e tidos como inimigos, se lembraram de eleger um Rei, e
com este intento foram á casa de Amadol' Bueno de RibeiJ'Q
homem nobre e de grande credito, e o proclamaram grilando I

Viva Amador Bueno, !lOSSO Rei. Este, porém, dando assombroso
exemplo de udelidade, reeúsou a criminosa corôa. com razões
para convcllccr aos qua lh'a o[crta,'am da sua ncscia lcmeri-
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nalmcnte a Côrte de Hespanha, ceden~o

ás sollicita<,;ões dos J\lissionarios, permittiu
o uso de armas de fogo nas Coloniatl
Christãas, e com este expediente mudou
bem depressa a sorte dos estabelecimento~

do Paraguay. Foi então que o genio
emprehendedor d'estes homens endure
cidos se voltou para outro gene1'0 de em
presas, ainda que não glorioso, ao menos
mais lucrativo; tinham conquistado es
cravos, e por isso idearam fazer o mesmo

. ao ouro.
Era cousa sabida, havia muito tempo,

que o Br~sil encerrava prodigi~sa quan
tidade d'est.e metal precioso. Nos rios
e nas montanhas tinham-se achado- alguns
pedaços. O cuidado de procurar o. ouro
nos leitos dos rios e nas cavidades das
montanhas estava confiado aos escravos;
mas esle trabalho, além de incerto, e"ra
pouco lucrativo. Apenas os Paulistas se
"iram independentes, começaram a buscar

dade; mas eoino insistissem os rm'ollosos no seu projecto, sailt
clle com a espada na mão pelas ruas, grilando: Viva El-Rei D.
JOão IV fi osso Senho/'. Sem eOluatgo, crescia o tumulto, e
Bueno teve de refngiar-se no Confellto dos Benedictinos. N'esta
conjuuclttra algumas pessôas mais nolaveis se reuniram no
mesmo Col1\'ento , e lomaudo parte na leal repugnancia de
Bueno, se dirigiram ao povo. mostrando,lhe toda a enormidade e
desatino da sua conducla. e aconsellJando-o que mudasse de pare,
C'Cr. Com tal vehemellcia e razões animaram os seus discursos, que
lodos os rebeldes ali mesmo acelamaram por seu Hei a D. João IV
(1?h2), e fazendo logo rennir o Senado da Camara, nomearam
dOIs Commissarios (Lniz da CosIa Cabral, e Ballhazar de Borba
Gato) para .irem i. Côrte prestar juramento de fidelidade it no,,"
CaSft reinante cm )lOple dos Paulistas.

29
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indicios de uma mina, de que os Jesuitas
tinham recolhido algumas tradições; atra
vessaram o Tieté, e abandonando as beBas
terras virgens, que pelo seu magnifico
prospecto mereciam o nome de Eden do
Brasil, foram descobrir, a vinte milhas de
S. Paulo, a mais antiga mina de ouro
das eolonias Portuguezas na montanha de
Jaraguá (*). Tal é o di;:,tricto famoso d'esle
nome, contemplado durante qnasi dois
seclllos como o Perú do Brasil. Thesouros
ainda mais preciosos iam ficar expostos á
cubiça e á industria dos Paulistas.

(*) Esle esL.1LelecimenLo em tempo de ArLhur de Sá e Anlonio
ue Albuquerque Coelho, l! durante os governos de AO"OD50
Furtado, c os mais que se podem vêr em Rocha PiLa, foi de
muita imporLaneia, e bem lucraLivo para Portugal. No reinado
d E1-Rci D. Joao V se começaram a recolher copiosissimos pro·
dnclos d'esLas minas. Foi Lão grande a coucurrencia dos pO"05,
que em pouco tempo edificaram-se Villas e Aldcas, que le
rnparLir'lm em divcrsas ouvidorias. D'aqni procederam os quo
depois deseobriram tamhem as minas de Cnyabá e de GoyaI,
assim como as de Villa lüca, e Serro do Frio quc além de
ouro dá diamantes tão admirayeis, que em nada cedem aos do
Odenle.
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II.

2H

A Ilha de Santa Catharina. Povoação das Alagoas. Fundação
da Colonia do Sacr8JDento: Sabará e Villa Rica: Guerra
civil. Antonio d'Albuquerque, Governador do Districto da.
Minas. Destruição completa dos Palmares.

A importante Ilha de Santa Cathal'ina,
chamada antigamente Ilha dos Patos, foi
por muito tempo o ponto de escala para
todos os que navegavam os mares do
Sul. Chegando á Côrte de Lisboa a nova
de que os Castelhanos tentayam estabe
lecer-se n'ella, concedeu D. João IV a
Francisco Dias Velho a posse da mesma
Ilha, e do territorio opposto no Conti
nente; o qual tendo chegado com ponca
gente, dava principio ao seu estabeleci
mento quando Roberto Lewi, corsario
inglez, abordando ali i o .3ssa sinou. e
dispersou a Colonia (1655). Por tempos
depois se conservou deserta aquella Ilha,
até que em lQ92 João Felix Antunes veiu
com duzentos e sessenta Açorianos dar
começo ú povoação; para o que achou
grande auxilio nos habitantes da Laguna,
que, cento e trinta e cinco annos antes,
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O Vicentilila Domingos de Brito Peixoto
havia come~ado a povoar.

As Capitanias do Norte tinham rece
bido consideravel allgmento sempre pro
tegidas pelas frotas, que de Portugal
vinham annualmente com boiar os navios
do commercio. li oi em um d'estes combois
que o distincto Almirante João Corrêa da
Silva lJereceu com mais de quatrocentos
Portuguezes, naufragando perto da entrada
da Bahi~ (1669). Todavia os selvagens, que
se tinham retirado para o interior, não
estavam de todo sujeitos, e uma vez por
outra appareciam nos logares do centro,
onde exerciam a sua natural fereza. Em
um d'estes logares, na Povoação de Cayrú,
foram os- habitantes sorprendidos por oito
centos selvagens na occasiao da Missa;
porém o Capitão Manoel Barboza de
Mesquita com sete soldados rahiu deno
dadamente sobre ,os barharos, e os afu
gentou; succumbindo finalmente por ef
feito de cinco feridas que recebera, mas
depois de haver salvado as vidas dos
habitantes,. cuja seguran(;a lhe estava con-
fiada (1672). .

Entre as sabias providencias, que o
Brasil deveu ao ~egente D. Pedro, e
mister contar a expressa ordem' ao Vice
Rei Affonso Furtado de Mendonça (167ll)
para mandar povoar o territorio das Ala
goas, e fortificar o porto de Maceyó, a
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fim de prevenir o continuo contl'abando do
páu brasil, e preservar os poucos habi
tantes da costa do insultQ dos traficantes
estrangeiros (*).. Por morte d'este Vice-Rei
(1675) um ~riumviratú governou o Brasil.
até a chegada de Roque de Castro Barreto
(1678), nomeado para succeder-Ihe. En
tretanto as vistas de D. Pedro se esten
diam tambeJ!l para a parte meridional
do Brasil. A. Côrte de Lisboa tinha para
si, que o Rio da Prata deveria servir de
limite ás possessões hespanholas; e para
conte-las ali imaginou fundar uma pode
rosa Colonia na margem septentrional do
mesmo rio.

Confiou por tanto a execução d'este
importante projecto ao Mestre de Campo
D. Manoel Lobo, a quem nomeou Go
vernador do Rio de Janeiro. A noticia ela
expedição assustou o Governador de Bue
nos-Ayres, que logo pediu explicações;
porém Lobo, tendo lan<;:aelo anchora em
uma enseada defronte das Ilhas de S.
Gabriel, respondeu que estava no seu
direito., porque pisava o terdtorio elo Rei
seu Augusto Amo;' e com'eçou a edificar
uma fortal~za (1680), origem da famosa
Colonia elo Sacramento, que foi o pomo

(') A Comarca das AlagaM sc conservou subordinada it Capi
Innia geral de Pel'llambuco, e fazendo parle d'rlla até o anno
de 1.81.7, em quc por Decrclo de 16 de Setcmbro do mesmo
anno foi desmembrada para formal' governo separado. tendo por
primeiro' Governador a Scbastião Francisco de Mello Po,'oas.
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da discordia que desuniu entre SI por
muito tempo as Côrtes de Lisboa e de
Madrid. O Governador Lobo, deixando o
Forte do Sacramento em estado. de ue
fensa, voltou para o Rio de Janeiro. Não
era passado um anno, quando o Gover
nador do Paraguay com os Jndios das
Missões veiu attacax a Fortaleza, toman
do-a de assalto, e arrasando-a logo ate
os fundamentos (1681). Por convenção
das duas Corôas foi depois a Colonia
restituída a Portugal, e reedificada pOl'

Duarte Teixeira Chaves (1683) (*). Vol
temos agora aos Paulistas, cuja historia
interrompemos para não preterir a ordem
chronologica:, que temos observado até aqlli,

A Cidade de S. Paulo era rica e po-

(') Como dissemos que a Colonia do Sacramento linha sido
o pomo da discordia, que desunin por muito tempo entre si
as CurLes de Lisboa e de l\Iadrid. aponlaremos aqui as divems
vicissitudes porque passon este estabelecimento alé a sua ddiniliva
cessão aos Hcspanbóes. Em 1703 D. Alol12o Valtle-r., pondo·lhe
rigoroso as~cdio, obrigou O Governador Sebastião da Veiga
Cabral a evacuar a forLalcza, qne 1'0ltOll ao dominio porlu
guez cm 1713 pelo Tratado de Utreeht. Em 1735 D. 1\liguel
de Salcedo a allacçHl ele novo, c apezar de haveI' reelnzido
guarnil;ão á riJais calamilosa extrcmidade. foi " final repellido
pelo valeroso Antonio Pedro de Vascollcellos, que a COUlman
dava. Em 1763 U. Pedro Cevalhos. Gm·ernador de Bl1enos
A)'res, atlaCO!l de improviso a mesma Colonia: o Governador
Vicente da Sill'a da Fõuseca l'e istiu com gei'al adrniraç;'o por
trinla dias consecutivos; mas ohl'Ígado a ceder ao ]lodr[' do
numero, sahiu pcla brccha com toda a guarniçào. Sobrevindo
a paz, Cevalhos restituiu de novo a Colonia, entregando-a a Pedro
José Soares de Figueiredo Sarmento, para isso cxpressamente
nomeado. Assim permancceu até que pelo Traindo de S. ll~le
fonso (l777) foi a Colonia do Sacramento definitivamenlc cedida
.iI nespanha, como se ,'crá no logar competenle.
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pulo~a, os seus habitantes já possmam
uma mina de ouro, que parecia inex
tinguivel; sem embargo, o seu genio ih
quieto e ambicioso não os deixava em
repouso. Os mais emprehendedores se
r"euniram em caravanas, e se dirigiram
ao T orle por um territorio agreste e
montanhoso, que boje forma o districto
de Sabará, onJe descobriram novas mi
nas, das qua'es tomaram posse em 1690.
Ali fundaram a Cidade do mesmo nome,
capital do districto, e enviaram para S.
Paulo o prod ncto de suas explora<;ões.
O ardor pela descoberta <:Jas l1.1inas tor
nou-se então geral e irresistivel entre os
Paulistas. Formam novas caravanas, e
proseguem na empresa começada, cami
nhando para o Oeste do Rio de Janeiro
a travez da cadeia de montanhas, que
separa da costa os terrenos auriferos.
Combatem a cada passo com a tribu
feroz dos Botocudos, e por fim lançam
os fundamentos da povoação do Ollro
P,'eto (1697), que foi mudada em 1711
para ,outro local com o titulo de Villa
Rica.

A noticia correu bem depressa em S.
Paulo, e outros aventureiros se puzeram
~ caminho para irem partilhar a fortuna
dos primeiros; mas estes não estavam
dispostos a repartir o fructo de seus
grandes trabalhos, com quanto fosse o
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ouro tão abundante que a todos farta ri <:l1

se consentissem em minera-lo de com
mum accordo. Discussões continuas dege
neraram em güerra aberta; os dois par
tidos vieram ás mãos, e depois de um
combate violento, foram os segundos der
rotados. Os mortos foram enterrados nas
margens do rio que d'ahi tomou, e ainda
hoje conserva, o nome de Rio das Mm·tes.
{Informado EI-Rei d'estas desordens, e de

. outras que se preparavam, tomou a deli
beração de enviar Antonio de Albuquer
que, official de reconhecida capacidade,
para que pozesse cobro áquelJas. desa
venças (*).

(*) Albuquerque veiu revestido do poder civil e militar. de
baixo do titulo de Governador do Districto das Minas. Chegando
ao Rio de Janeiro com um regimento ás suas ordeus. reccbeu
aqui mais tropa. e foi a S. Paulo. e d'ali a Ouro Pl'eto, oudo
desenvolveu toda· a sua energia para impôr respeito aos partidos;
o que conseguiu de todo á força de conslaneia e de muita
prudeneia. Em 1.7H mudou eIle a Jlovoação do Olll'O Prelo
para o local, onde hoje sc acha a cidade do mesmo nome;
porém com a mudança do sitio, mudou-lhe 1ambem o nome,
dando-lhe o de V illa Rica. Foi aqui que elle lançou os fun
damentos de uma Cidade regular com um palacio do Governo,
um erario e uma casa de fundição. Segundo os seus poderes,
e instrucções, deu'l m codigo de leis rela ti vas ás minas. e aos
mineiros, em virtude do qual eram estes obrigados a enlre
gar aos officiaes d'EI-Hei todo o ouro, fJue podessem colher
nos seus terrenos, para ser redusido á barras. marcadas
e seIladas conforme o seu titulo e ,-alar, e ,.depois entregue!
aos proprielarios com um c(~rLificado, que autorisava para
poderl!m correr, PermitLiu-se tambem, para facilitar 1IS trans
acções do co,!!mcrcio, a circulação do ouro em pó para o,
pequenos trocos e pagamentos. Tornada o centro de grandes
riquezas. abriu Villa Hiea o seu eommercio com o Rio de
Janeiro, ainda que sempre sujeita a S, Paulo; até que em 1720
5e desmembrou, form~ndo com o jmmcllso lenilorio, que lhe
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Antes de passarmos adiante, cumpre
aqui darmos conta da ceJebre reunião
dos Palmares, de cuja existencia falIámos
no Capitulo 3. o, § VI. Dissemos então
que havendo-se reunido granue numero
de escravos fugidos n'aquelIe logar, se
tinham tornauo formidaveis a ambos os
partidos, assim aos Portuguezes como aos
HolIandezes; levando o terror e a devas
tação por todos os logares visinbos, até
que se constituiram em Estado indepen
dente e soberano. Com efI'eito, fraca foi
a sua origem, porque constava tão só
mente de quarenta negros armados, que
ali se refugiaram; mas afIluindo em pouco
tempo muitos outros, ganhou a reunião
um rapido e assombroso crescimento.
Como os fugitivos não possuiam su.fficiente
numero de companheiras, saíram a pro
cura-Jas á maneira dos Romanos, caindo
brutalmente sobre as habitações visinhas,
e apoderando-se de todas as mulheres de
côr: Rocha :pita uiz, que o roubo das
Sabinas não fôra nem mais completo nem
mais geral. ~

Os salteadores dos Palmares' imitaram
ainda os antigos dominadores' do mundo,
saqueando as povoações, e comettendo
mil outras barbaridades. Os agricultores

.rô~a adjudicado, a iOlporlanle provincia de l\lillas Geraes, cujo
prllDeiro Governador o Capit50 General foi D. Lourenço d'Al
uleida.

ao
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de Porto Cahro, obriga<.l05 a comprar a
alliança <.los negros, lhes forneciam armas,
munições e outl:as mercadorias, e a Colo
nia Africana tomou um aspecto florescente
e terrível. A agricultura, a que os Pal
marienses se entregaram com uma ordem
e pl'evidencia que fazem pasmar. adoçou
seus costumes. Um chefe electivo e vita
licio, escolhido d'entre os mais bravos,

. denominado Zumbe, estava encarregado de
vigiar sobre a segurança e augmento da
povoa<.;ão, executando por meio de Minis
tros de sua nomeação uma especie de
codigo, hoje infelizmente ignorado. A re
ligião adoptada era provavelmente o Chris
tianismo, alterado por muitas superstiçõe'
gentilicas.

Mais de meio seculo tinha decorrido
desde o começo <.lo estabelecimento,
quando o Governo de Pernambuco ame
drontado resolveu aniquila-lo. Caetano de
Mello, que governava esta Capitania,
de acordo com João de Lencastro, então
Vice-Rei do Brasil, fez marchar sete mil
homens de -infantaria; porém os negros
os repelliram vigorosamente. Com tudo,
como os attacantes conservassem em sitio
a povoação., em quanto lhes' chegava a
artilharia, que haviam requisitado, e o
habitantes circumvisinhos se tivessem con
centrado n'este ponto, veiu a fome
completar a ruina dos sitiados, fazendo-os
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succumbir aos primeiros tiros de canhão.
Então viu-se um d'aquelles rasgos, que
attestam ser o verdadeiro valor o mesmo
em todas as especies do genero humano.
Tendo que optar entre o horror do
cativeiro e a morte, Zunzbé e seus com
panheiros preferiram o ultimo partido,
despenhando-se do pico de um rochedo
alcantilado (1697). Os ·velhos, meninos
e mulheres, foram vendidos; extingui
ram-se as mesmas ruinas da Cidade, e
só resta hoje dos Palmares a memoria
de seus celebres habitantes (*).

(') Veja-se a nota, que corrcspondc á pagina 13~ dOcsle ,'olunll',
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III.

Bispados do Brasil. Expedição malograda de Duclerc. Dugua7
Trouin toma a cidade do Rio de Janeiro I que foi depois
resgatada pelos seus habitantes.

o Bispado da Bahia, creado em 1550,
havia sido elevado á preeminencia de
Arcebispado em 1676. Um synodo dio
cesano, celebrado em 1707, organisou a
Constituição d'este Arcebispado primaz;
a qual tendo sido aprovada pelo Governo
Portuguez, ainda hoje rege os Bispadn
do Brasil. No mesmo anno de 1676,
em que a Bahia tivera a primazia de
Arcebispado, foram as Igrejas do Rio
de Janeiro, Pernambuco e Maranhão,
elevadas tambem á calhegoria de Episco
paes. O Pad só teve esta preeminencia
em 1719, Minas Geraes e S. Paulo em
17lt.6. Eis-ahi pois os Bispados que exis
tiam no Brasil, e que ain(:~l existem,
com o accrescimo das duas Prelasias de
Goyaz e de Matto-Grosso, creadas igual
mp.nte em 1746, e que fOI'am tambem
elevadas a Bispados por BulIa do SumIDO
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Ponlifice Leão XII, approvada pelo De
creto da Assembléa Geral Legislativa de 3
de Novembro de 1827.

Cessando por morte de Carlos II o ramo
da dynastia Austriaca, que reinava na Hes
panha, quiz Luiz XIV enthronisar n'ella
seu ne~o o Duque d'Anjou. D. Pedro II
de Portugal fez ao principio uma alliança
com a França, mas cedendo á influencia
do Gabinete de S. James, rompeu esta
alliança para se lançar nos braços da In
glaterra. Ateada a guerra de successão na
Hespanba, não só abrasou toda a Europa,
como tambem levou suas faiscas á America.
D. Pedro figurava como auxiliar dos In
glezes, e tomou uma parte activa na
contenda. Morto elle, subiu ao throno seu
filho e successor D. João V, que seguiu
a mesma politica, e persistiu na alliança
que seu Pai firmára contra Luiz XIV. A
conducta de Portugal tinha excitado in
dignação geral em França. Armadores
intrepidos faziam ricas presas sobre o
commercio portuguez das duas Indias,
quando um omcial da Mar,inha franceza
concebeu o atrevido projecto de VII'
apoderar-se do Rio de Janeiro.

O Capitào Carlos Duclerc preparando
,uma expedição de seis navios armados,
com mil homens de desembarque, fez-se
á vela do Porto de Brest, e veiu surgIr
no Rio de Janeiro em Agosto ele 1710.
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O Governador Francisco de Moraes e Cas
tro, avisado pelos habitantes de Cabo Frio
da aproximação do inimigo, preparou-se
para a defensa; mas sabendo que Duclerc
desembarcara no porto da Guaratiba, e
marchava sobre elle, em vez de dispu
tar-lhe o passo em terreno- proprio, con
servou-se em inacção, e deixou que o
invasor penetrasse na cidade, sem que
das suas fileiras se disparasse um só tiro.
Duclerc animado com tão cobarde recep
ção, se dirigiu sobre o Palacio do Governo;
e o teria occupado, se Gregorio de Moraes
e Castro, com· quem a natureza fôra tão
prodiga em coragem como avara para o
Governador· seu irmão, não defendesse
o posto durante tres horas, até cahir
mortalmente ferido.

Esta heroica resistencia acendeu os brios
de Francisco de Moraes, que se apro
ximou então com ·suas tropas, quando
já o inimigo tinha perdido quatrocentos
homens. DllcIerc retirando-se, foi louca
mente encerrar-se· no trapiche da cidade.
Então o Governador, depois de infrllctuosa
intimação, manda lançar fogo ao edificio,
que continha boa porção de polvora. Aqui
cabe mencionar o nome de Francisco de
Macedo Brito, que possuindo n'aquelle,
Iogar , além de importantes propriedades,
sua esposa, mãi e filhos, se offereceu
para executar este atrevido projecto, em-



CAl'l1'. v. §. III. 22.3

bora vôass~ elle com tudo que lhe era
maIS caro. Os Francezes vendo-se em tão
dura alternativa, depuzeram as armas, e
renderam-se prisioneiros com seu chefe.
Poucos dias depois foi Duclerc aleivosa
·mente assassinado na sua prisão, emba-
ciando este acto de infame cobardia todo
o lustre da brilhante defeza do Palacio.

Chegaram a França estas novas desas
trosas com pormenores ainda mais tristes;
.estremeceram os Francezes de horror
sabendo do abuso, que se tinha feito
da victoria: uma geral indignação oecupou
~odos os animos, e o celebre Duguay
Trouin, um dos maiores homens de mar
que a França possuia, jurou vingar os
seus compatriotas. Apoiado pelo commercio
de S. Maló, e auxiliado por Luiz XIV,
obteve Duguay Trouin armar dezeseis
navios de alto. hordo com quatro mil
e quinhentos homens de desembarque, e
com esta briJbante expedição apareceu na
barra do Rio de Janeiro em Setemhro de
171f. Entretanto o Governo Portuguez,
atemorisado peja tentativa --de Duclerc,
tinha enviado para este porto quatro náus
e tres fragatas, destinadas a transportar
tropas e munições, debaixo do commando
de Gaspar da Costa Atayde. Um navio
entrado de Lisboa pre.veniu a Capital;
mas dias depois o Governador, por fraco,
vendido ou imprevidente, dando tal
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noticia por falsa, mandou desguarnecer
as fortificações e as. trincheiras, que se
haviam construido.

Duguay Trouin a favor do vento, mare,
espesso nevoeiro, e da pouca l'esistencia
das fortificações, ganha a Lahia, e váe
occupar a desguarnecida fortaleza da Ilha
-das Cobras, que tinha sido abandonada
imprudentemente; e d'ali começa a bater
a Cidade e o morro de S. Bento. Sem
embargo, est~ praça achava-se guarne
cidà com mais de oito mil homens, e
a resistencia podia ser fatal ao inimigo,
se este não tratasse logo de vencer
quaesquer obstaculos, desembarcando to
das as suas forças, e occupando os
pontos mais prominentes, que domina
vam . as nossas fortificações. Com ef
feito, favorecido pelo fogo dos seus
navios, que varriam as praias, e das
suas lanchas armadas, foi desembarcar
na praia de Valongo em tres columnas:
a da vanguarda dirigida pelo Cavalheiro
de Goyon, a da retaguarda por Adolpho
Courserac, 8' a do centro pelo proprio
Duguay Trouin. A imprevidencia do Go
vernador tinha deixado esta paragem sem
defeza, assim foi que a poucos passos
estava o inimigo senhor do morro de S.
Diogo ,. e de 'Outras posições importantes.

Estabelecidas as baterias para fulminar a
Cidade, antes .de romper o fogo, escreveu



CANT. ", §. III. 225

Duguay Tl'onin a Francisco de Moraes
exigindo os assassinos do Capitão Duclerc,
a liberdade de todos os prisioneiros. e
uma quantia sufilciente que o indemnisasse
das despezas da expedição. O. Governador
procedendo n'esta occasião por maneira,
que mal se compadecia com a sua con
ducta anterior, responde que não satisfará
a nenhuma das condições exigidas, e
conclue protestando que saberá morrer
no. seu posto. Com esta resposta negé' iva
deu Trouin o signal convencionado para
que todas as baterias rompessem o fogo
sóbre a Cidade. Os navios francezes
tinham ordem de atirarem juntos ao
signal de terra, protegidos por uma noite
tO~'mentosa, em que o Ceo se desfazia em
ralOS e as nuvens em agua.

E ta detonação simultanea, o ruido dos
trovões, cem vezes repetido pelos echos
das. montanhas, e o clarão interpolado
das boccas de fogo e dos relampagos,
atterraram por tal modo toda a população,
c mais que muito ao Governador, que a
despeito dos votos da maior parte dos
chefes e officiaes, foi o primeiro a aban
donar a praça ganhando o interior do
paiz. Toclus as guarnições· receberam ordem.
Je deixarem as trincheiras,. e os pontos
que guardavam; ficando d'este modo
deserta a Cidade, e á mercê do inimigo.
Foi tão grande a desordem n'esta retirada

31
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que as mesmas tropas, umas foram ter
com o Governador ao Rio Iguassú, outras
com o Mestre de Campo João de Paiva
a Irajá, e algumas se dirigiram para
Maxambomba com Francisco Xavier. Ou
guay T~'ouiIl informado d'este abandono
pela manhã, deu-se pressa de en Tal'
na Cidaue para aproveitar o espanto dos
~ortuguezes com uma capitulação vanta
Josa.

r 'ande foi o trabalho que teve o Ge
nt1'al Francez. para conter o saque da cida
de, a que se havia entregado a sua tropa,
e sobre tudo os prisioneiros do Capitã"o
Duclerc, que se tinham evaelido das
prizões. No meio d'esta desordem geral
pôde apenas manter a disciplina com fortes
castigos, salvando d'esta arte muitos eífeitos,
que foram depois resgatados por seus
proprios donos. Entretanto Duguay Trouin
via bem, que não era possiveI conservar
urna praça cercada por inimigos nume
rosos, e que todos os dias· podiam
augmentar cnom os reforços do interior;
tratou por tanto de tirar partido do pri
meiro assombro, propondo o resgate da
cidade, e ameaçando com a mcendiar e
arrasar no caso de não ser acceita a sua
proposta. Depois ele algum debate peleI
differença no preço, assignou o Governador
a afrontosa condição de pagar a Duguay
Trouin seisce:ntos e dez mil cruzados em
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rooedi e quinhentas caixas de assu~ar,

como contribuição de guerra, o que
foi realisade dentro do prazo de quinze
dias (*).

Tal foi o resultado da falJ.1osa empresa
d'este celebre aventureiro: em onze dias
triumphou de todos os obstaculos, viu-se
senhor da Cidade mais importante do
Brasil, e de todos os Fortes que a defen
diam. Duguay Trouin regressou á França
levando, não obstante o naufragio de l'ma
de suas melhores náus, noventa e dois
por cento sobre o custo da expedição.
Avalia-se em mais de seis mil contos a
perda dos particulares, além de toda a
esquadra encalhada, e parte incendiada
pelo commandante Atayde. Se os Portu
guezes se sustentam mais vinte quatro
horas, teriam recehido o possante soccorro
de tres mil hOIDr , que desceram de
Minas Geraes commandados por Antonio
de Albuquerque Coelho, dois mil dos
quaes eram de boa cavallaria e infantaria.
Assim outro, que não fosse o inerte

(') Aos que quizere01 saber as parlicularidade' cl"e la famos:>
empresa aconselhJIDos que leiam a parlicipaçrto, qne a C:lmara
da Cidade do Hio de Janeiro fez a EI-Hei D. Jorto V uo 11h'S010
anilo cl'este aconlecimenlo, exlrabida do regislo das eonla da
Ulesma Camara a n. 1.í9, e se acha inserIa )lO Jornal das BeBas
Arles ou J1IIlemosiue LfLsitalla, numero 13; assim como em uma
Memoria do Bispo D. José Joaquim da Cunha de 1\7.ere<1o Cou
linho, apresenlada na Academia Ileal das Scicncias de Li 'boa;
e seg. trasladada no lomo 6. o da lntducçrto porlugueza da lli.
loria do BrasIl por Beauchamp.



228 lJ/STOl\fA DO nl\,~5IL

e cobarde Francisco de Moraes e r ,stro,
caro. teria feito pagar ao Invasor seu
temerario arrojo (*).

( ') A Côrte de Lisboa. que por mal informada havia re
munerado o Cm'ernador Francisco de 1\Joraes e Caslro, pelos
serviços prestados na inl'asão de Duclerc, óltlribuindo a eUe o
que fôra del'ido ao dellodo de seu irmão e ao lemerario arrojo
de lIlacedo Brito: mais bem inleiraoa agora, não s6 lhe retirou
10005 os seus favores, como o cOlloemnou a degredo por toda
a vida para os Estados da India.
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Tratado de Utre~bt. A Cidade de Marianna. Villa do Cuyahá.
Villa Bôa de Goyaz. Primeiro diamante acbado no Brasil.
Tratado de 1760. O Marquez de Pombal. ExtiDcção dos
Jesuitas.

A paz - de Utrecht, trazendo de novo a
tranquillidade á Europa, reconciliou tam
bem Portugal com a França. Um Tratado
particular entre as duas potencias assegu
rou os limites ·do Brasil pelo Norte (1713).
Pelo artigo 8. o desistia a França de todas
as suas pretenções sobre as terras cha
madas do Cabo do Norte, situadas entre
o rio das Amazonas e o do Oyapock. A
Inglaterra afiançava a inteira execução do
Tratado, e o Brasil já não tin~a que temer
da Europa. Depois da volta de Duguay
Trouin, o Rio de Janeiro cuidou. de
reparar as~ suas perdas, e Antonio de
Albuquerque regressou para Villa Rica,
rleposito natural do producto das minas.
Abriu-se de novo o commercio com o Rio
de Janeiro, interrompido pela invasão dos
Francezes; porém a tranquillidade, que
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se gosava em VilJa Rica, foi perturbada
no Sabará, onde os Mineiros resistindo
ao imposto do quinto, pegaram em armas
e se bateram contra as tropas reaes.
Submettidos pela força, sujeitaram-se a
todas as condições do oneroso tributo,
pagando a quinta parte do ouro das
suas lavras.

No em tanto crescia Vma Rica em po-
. pulação e riqueza; os seus habitantes

estendendo-se por todos os lados fundaram
a Cidade, a que deram o nome de
Marianna, em honra da Rainha, que assim
se chamava. Os Paulistas, apesar de suas
immensas riqúezas, não perdiam a mania
das explorações.- Foi um Paulista o pri
meiro que, penetrando pelos sertões até
as cabeceiras dos rios Piaul:iy e Gurguéa,
fundou Fazendas de criar no territorio do
Maranhão, que depois se separou para for
mar a .provincia do Piauby. Em outras
direcções avançaram igualmente os Pau
listas a largos passos pelo interior do paiz.
Pascoal Moreira Cabral, subindo o rio
Cucbipomirim, edificou nas suas margens
algumas cabanas (1719). No seguinte anno
mudou-se o arraial para o logar da For
quilha, em cujas visinhanças o ouro se
offeFecia em tanta abundancia, que no'
espaço de um mez se extrahiram qnatro
centas arrobas d'este metal. Em 1723 a
povoação foi transferida para o sitio do
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Cuyabá, sujeita a S. Paulo, e recebeu o
titulo de Villa em 1729 (*).

Uma tradição conservada em S. Paulo
designa as minas dos Martyr~os, ao pre
sente desconhecidas, como descobrimento
de Bartholomeu Bueno, explorador de
minas, e que se fez tão celebre no
principio do seculo XVIII. Este homem
activo, depois de haver descoberto este
novo manancial, voltou a S. Paulo para
angariar trabalhadores, e levar instru
mentos proprios de mineração; tornando
pelo mesmo caminho, parece que se des
viou das minas dos Martyrios, dás quaes
perdeu os yestigios em desertos immensos,
por onde andou errante muitos mezes. Po
rém não foram totalmente malogrados seus
intentos, porque achou por fim as minas
de Goyaz, que seu pai' antes d'elle des
cobrira; Bueno tomou posse d'ellas, e se
estabeleceu no logar onde hoje está o
Arraial dos Ferreiros (1726). Foi d'estas
minas que um filho do mesmo Bueno
extrahiu o ouco, de que formou uma
collecção de fructos brasileiros em tama
nho natural, e os foi pessoalmente offertar
a EI-Rei D. João V. Em pouco tempo

,
(') A primeira divisão que saill de Cuyabá em 1no, trallS"

porlando sessenla e cinco arrobas de ouro, foi acommetida por
uma GOlilha de mais de oilenta canoas com oitocentos Payagoás·;
os quaeg depois de porfiado combate se apossaram da riquesa,
matando noventa Portuguezcs com perda de quatrocentos dos
seus" '
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achou-se a povoação com mais de quatro
mil almas, e foi então transferida para as
margens do Rio Vermelho (1728), onde
tomou o titulo de Villa Bôa em 1730.

Este periodo da Historia do Brasil se
torna ainda mais notavel pelo descobri
mento de novas e ficticias riquezas, que
arruinando' o Estauo, iam pejar os cofres
estrangeiros. Antonio da Fonseca Lobo
tendo penetrado no Serro do Frio, em
cata de terras auriferas, achou o primeiro
diamante (1729) em uma mina, que en
riqueceu os futuros exploradores. Muitos
Sertanejos se dirigiram logo para aquella
paragem, que a natureza, como querendo
occulta-Ia aos olhos humanos, cercou de
altas e escarpadas montanhas. Á intrepida
ambição Paulistana se deve pois o des
cobrimento uos tnesouros brasileiros; esta
epocha porém, da qual pareceria datar a
prosperidade d'estas colonias, é aquella
em que mais se abandonaram as artes,
e particularmente a agricultura, unicas
bases solidas da felicidade das nações;
por isso nenhum· ·monumento existe de
sua ephemera grandéza. A industria euro
pea empresta hoje com avultados lucros
aos Estados da America Meriuional o
mesmo ouro, em que La um seculú
nadavam os ociosos colonos.

A nação portugueza, que tinha successi
vamente tomado novos ~ l'acteres analogos
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ás 'circumstancias, e sobre tudo ao genio
dos seus dilferentes soberanos, tinha cahido
em uma eS1 ecie de aviltamento, desde
que não mostrava essa energia, que a
tornára assombro do Universo. A Inglaterra
aproveitou-se d'esta degeneração dos Por
tuguezes para se apossar do commercio;
parecendo ao principio contentar-se com
o seu ouro, aspirou por fim apoderar-se
de todas as suas riquezas. O Governo de
D. João V tolhendo a actividade e industria
portugueza, foi produsir iguaes effeitos em
todas as colonias. Mais de quarenta annos
que este principe occupou o tbrono, o(fe
fecem uma longa e humilhante l'etrogra
dação, e fazem do seu reinado uma epocha
de luto nos annaes de Portugal. Durante
este periodo, é verJade que o Brasil ti
nha-se augmentado com muitos novos
districtos de minas; porém estas riquezas,
longe de produsirem nenhum beneficio ao
paiz, só serviram para dar um falso
brilho á Côrte do Monarcha, e sustentar
todo o fausto do seu fanatismo religioso.

A Côrte de Madrid aproveitando-se da
fraqueza de D. João V, a quem uma
proxima morte ameaçava, fez adoptal'
á Côrte dê Lisboa o projecto da troca
qe algumas povoações do Paraguay pela
Colonia do Sacramento ("). Mas os Por' -

(') Tratado de limites das conquistas cnh'c os Reis D. Joflo V
de Portugal. e D. Fernando VI de Ilespanha, colebrado cm

32
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gl1ezes do Brasil bem prompto conheceram,
que não poderiam jámais governar os seus
novos sllbditos, oppondo ( Indios uma
obstina<:ão invencível, decididos a não
obedecerem senão aos seus soberanos
espiritllaes (*). De outro Jado a eolonia do
Sacramento recusava tambem reconhecer
o Rei de Hespanha, e foi necessarw
empregar, senão a for<:a, ao menos o
aparato das armas para se conseguir a
obedienr'ia ás ordens da Côrte. Governava
então D. José 1, Principe fraco, cujo
reinado foi só memoravel por terriveis
catastropbes e pela administração do 1ar
quez de Pombal, Ministro absoluto, tena7,
e imperioso, a quem o Brasil sem embargo
aeve muito.

Apesar do quanto se imputa a Pombal,

Madrid a 13 'de Janciro de 1750. Este Tralado, euja e~ecução

pela parle do Sul foi confiada a GOIDCS Freire de Andrada, não
teve efTeilo por causa das difficuldades locaes. com que se não
J,avia calculado na Europa. Gomes Frcire, depois Conde de
Bobadella, foi já nomeado por El-fiei D. José 1 Covernador e
Capitão Geueral do Rio de Janeiro, e partiu para o Rio da Praia
cm 1752.

(') Os Jesuilas li~lham ue tal mmeira sublevado aquelles IndiOl
nas duas Colonias, com tamanbo odio contra ambas as nações,
tanto Porlugueza como I:Iespanhola, que foi necessario levantar
contra elles c,ercitos, e empenharcm- e a prncJencia o conslancia
do General Comes Freire de Andrada por uma parte, c POI'

outra a do Marqucz de Valdclirios, para os abater e subjugar.
Não era só no Sul que isto aconlecia. porque desde o Pará
escrevia ao mesmo lempo o irmf.u do 1I1arqucz de Pombal par
a Côrle. dizendo, que a polílica dos Je uiláS afronlava os seos
esforços e o poder das armas. Veja-se a Dedl1cc;ão CI.ronologica
r. Analílica, e a Relação abreviada da Republiea dos Jesuilas,
inserta nas provas da mesma Dedncção CI.,\mologica, &r.
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não era elle ficno., susceptível de conceber
grandes idéas, de dispôr com maduresa
"vastos planos, e de apressar a conclusão
d'eUes. Restabeleceu o commercio, e a este
respeito lhe deveu Portugal vantagen'
reaes. Este Ministro, homem d'Estado, não
hesitou em atacar ás claras os vergonhosos
tratados concluidos com a Inglaterra:
formou duas companhias ele commercio,
rivaes do monopolio inglez, promulgou
ordena<;ões salutares, e conseguiu subtrair
Portugal á influencia h~itannica, debaixo
da qual tornou depois a cahir. O Brasil
não podia ser despresado por um Ministro
oecupado em tão grandes interesses na
cionaes: confiando a repartição 'do Sul a
Gomes Freire de Andrada~ mandou para
a do orle a seu proprio irmão. Pelas
relações que ambos estes Governadores
enviaram á Côrte, penetrou-se o l\1arqnez
,de Pombal da necessidade de extinguir
o dominio dos Jesuitas (*).

(') Pelo Alvar!, de 1.9 tle Janeiro de 1759~ foram os Jesuila.
deelarados banidos e proseripLos de PorLugal; e pelo de 13 de
Setembro (publicado na Ghancellaria a 3 de OuLubro) foram
ha,idos como rebeldes, lraidores, ad"ersario , e agre~sores que
tinham sido contra a Pessôa d El-Rei D. Jose, e por lacs decla
rados proscriplos'1 des1Iatu ralisados. Em "il'Lnde da Carta llegia
de 21 de Julho do Illesmo a1\1I0, fez o Conde de llobadella
ll.rendel· os Jesuilas n'c'la Cidade, e nas oulras Capitanias do
Sul, no mez de o\'embro, mandando-os sa!lil' de lodos os logares "
oude residiam; outro LauLo se pratieou lias CapiLanias do ~orLe

COul o mesmo sigillo e ponLualidade. Por oulro Ahará de 25
de Fevereiro tle 1761. se mandou que os bens dos JcsuiLas, con·
~islc\1Ic5 cm mo"cÍ5 não ucdícad05 ao culto uiYíno, c sómanle
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InOuencia da administração de Pombal sobre o Brasil. Guerra.
do Sul. Santa Catharina e a Colonia do Sacramento cahem
em poder dos Heopanhoes. Dona Maria 1. Queda do Marque.
de Pombal. Tratados de 1777 e 1778. O Arraial do Tejuco.
Grande diamante da Corôa de Portugal.

Era por sabios' regulamentos, e ,ivifi
cando o commercio, que Pombal. fazia
florescer' o' Brasil. Prohibiu que os co
lonos ricos, como era costume, enviassem
suas filhas para os Conventos de Por
tugal, da Hespanha e da Italia: animou
o commercio das provincias tio Norte
por meio de uma companhia autoL'isou
aos navios mercantes para que podessem
sair de. Portugal ou regressar do Brasil,
quando bem lbes parecesse, abolindo as-

"

cm mercadorias dos Conventos, sens fundos de lerras, casas c
rendas de dinheiro flue possniam livres, sem'encargo pio, fOSSI:01,
á semelll:'nça dos Iwus vacanles, incorporado- ':lo Fisco. e rever·
tessem para a Corôa os qne a seu benefieio haviam saido d'c\la;
° que assim se praticon cm lodo esle Eslado, e tle mais dominios
de Porlugal. Esla ,-i01cnla e inesperada medida cau"ou sem elU'

bargo poucos pesares aO Br:Lsil, ou de ° systema de ci \ i1isação
adoplado pelos Je;uilas não linha achado entre os Colonos, 3
cuja a"an'za se 0l'pnnha, senão repugnancia invenci\'el, e \1013
perpetua lulla de illtCI'CSSCE. (Allllaes do Rio de Jallei,'o. 10m. 6.')
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sim o nocivo costume de não navegarem
::lenão em comboi; no que perdiam tempo
immenso, esperando uns pelos outros, com
damno dos seus o carregamentos: favoreceu
todas as classes, especialmente os Indios (*).
os escravos e homens de côr, por sabias

.pragmaticas: estimulou o genio dos Bra
sileiros, o chamando-os aos mais elevados
empregos: espalhou com mão prodiga a
instrucção por todas as Cllpitanias: pro
tegeu as artes e as scienci~s: animou a
agricultura e o commercio; e tudo isto
sem desatt-ender a segurança do paiz,
tanto interior como exteriormente. Não
esqueçamos todavia um dos mlliores be
ne.1icios da sua administração, e foi o pôr
limites ao poder da Inquisição, peando
d'este modo a tyrannia, que este tremendo
tribv.nal exercia sobre todas as consciencias.

o em tanto as provincias do Rio de
Janeiro e de Minas tiveram de soffrer
di1ferentes incursõ.es dos. selvagens Goyta-

(.) «Decbrando-se por Edilaes po~tos nos lagares publicas
• das Cidades de Bell'Ul do Grão Pará, e de S. Luiz do
• l\laranhào, que os sobredilos lndios, como livres e isenlos de
• toda a escru,'idào, podem di:;pôr das suas pessôas e bens,
• como melhor lhes parecer, sem onlra su jeição temporal, quc
• n"o seja a que dcvem ler ils minhas leis, para á sombra
« d'ellas vÍYerem na paz e uniào Chrislã, c na Sociedade Civil,
« em que, medianle a Divina Graça, procuro manlClO os povos,

r u que Deos me coufiou; nos C]uaes ficllrão incorporados os
• referidos Illdios, sem distillcçào ou excepção alguma. para
• gozarcm de todas as hauras, privilegias e liberdades, dc que os
• meus ,'assallos gozam aetualmentc conforme as suas respectivas
, ~"aduações e cabedacs. • Lei de 6 de Junho de 1755.
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cazes e Botocudos em 1757 e 1758;
porém o l.elo e actividade do Padre An
gelo Peçanha poderam atalhar esta guerra
harbam por meio de uma alliança con
cluida entre os Goytacazes e os Portu
guezes de Minas; pacificação que nunca
mais foi interrompida por parte d'estes
selvagens, de tal sorte que, quando em
1767 a provincia de Minas foi attacada

.por todos os ladós pelos Botocudos, go
vernando Luiz Diogo Lobo da Silva,
foram os Goytacazes chamados pelo Padre
Peçanba em auxilio dos- Mineiros', e não
só Gorreram em defeza de seus alliados',
como cairam sobre os Botocudos, fizeram
n'elles grande carnagem, oe os forçaram
a retirar-se para além do Rio Doce.
Causará sem duvida assombro que esta
nação brasileira, posto que em paz com
nosco, conserve ainda hoje a sua inteira
independencia.

Hostilidades mais serias ameaçavam o
extremo meridional. Chegando á America
a nova do rompimento da paz entre
Portugal e a 'Hespanha (1762), D. Pedro
Cevallos attacou de improviso a Colonia
do Sacramento, e continuan'po a sua
marcha foi occupar os Fortes de S. Mi
guel, Santa Thereza, e S. -Pedro (1763).
N'este mesmo anno manJou EI-Rei D. José
transferir a Capital do Estado do Brasil
da Bahia para o Rio de Janeiro, onde
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se fixou o Vice-Rei (*), afim de mais
facilmente acudir á guerra do Sul. Os
Brasileiros por sua parte oppuzet'am in
vasão á invasão: penetraram pelo interior
de MaUo Grosso até os estabelecimentos
do Perú: fundaram a Fortaleza da ova
Coimbra sobre o Paraguay: rechaçaram
do Rio Pardo um corpo de mil e seis
centos homens, derrotando-os completa
mente; e organisaram uma cava1Jaria
errante á maneira da dos Arabes Be
duino , tão terrivel que os Hespanhóes,
acommettidos de um terror panico, fu
giam sómente ao seu aspecto.

Todavia as Côrtes de Madrid e de
Lisboa não se hostilisavam na Europa;
fallava-se mesmo de ajustes de paz, com
quanto Portugal recusasse dar uma satisfa
ção reclamada pela Hespanha. Para vingar
offensas, que dizia ter recebido, pôz no
mar a Côrte de Madrid cento e vinte
véJas guarnecidas com dez mll bomens
de tropa de desembarque, dois mil sol-

(') Por morte do Conde de Bobadella, G vernaelor e Capitão
Gcnc-ral do mo ele Janeiro, cm 1.763, mudou-se a Capital do Estado
do Dra il para esta Cidade, e desde en tão sete Viee-neis teve o
Rio de Janeiro: 1.· O Conde da Cunha D. Antonio Aires:
2.· O Canele d'1\zamhuja D. Antonio Rolim de lI1olll'a: 3.· O
Marqnez de Lavradio D. Lniz de Almeida: II. n Luiz de Vas
conceUos e Sousa: 5. 0 O Conde de' J1qende D. José de Castro:
F.· D. Fel'1lanelo José de Portugal, depois Marquez. de Aguiar:
7.· finalmente o Conde dos Arcos D. Múeos de oron"a ('"
Brito, cujo', governo terminou com " chegada da Rainha e do
P"incipe Hegente no dia 7 de Março de 1808, (Rel,is/a Tri·
mensal do T1l5titlltn His/ol'ico, fomo 2,· J &1'.)
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dados de marinha, armamento e mumçoes
em abundancia, e viveres para seis mezes.
Esta grande armada partiu nos primeiros
dias de Novembro de 1776. debaixo do
commando de D. Pedro Cevallos, que o
Rei Catholico nomeára Vice-Rei e Capitão
General de toda a provincia de Buenos
Ayres, com ordem de reprimir os excessos
dos Portuguezes. A armada conseguiu
mais na America do que as negociações
na Europa. Os Hespanhóes tiveram a
vantagem, e retomaram dos Portuguezes
.quasi todas as Praças, que estes lhes' ti
nham arrebatado: apoderaram-se sobre
tudo da Ilha de Santa Catbarina, chave
do Bra'sil Meridional C).

(') Chegando a esquadra He~panbola it lIua de San ta Catua
rina, onde com mandava o General Antonio Carlos Furtado de
Mendonça, foi tal o terror panico, que se apoderon d06
principaes Cabos de guerra á vi la do inimigo, que se renderam
vergonhosamente ii di~erição, a pesar de e ·tar a ilua bem
provida de gente e munições em estado de I'e istir por muito
tempo. Entre outros corpos, que ali se achavam de gllarniçf'o,
estava o regimento de infantaria de Pernamblleo: assim qne se
espalhou a noticia de que Cevallos não admittia capilulaçflo, e
quê e.ra mister eutregar-se á discrição, o Alferes do mesmo
regimento José Corrêa da Silva, natural da ViJla do Uecife,
tomoll a bandeira do seu regimento, cingiu-se com elIa, e cu'
tranhou-se pelo serlflo. Facil é imaginar todas as privações
porque passou este bravo offieial, atravessando toda a provincia
de S. Paulo e a de Minas até que logrou, ao cabo de seis
mezes, ehegar a Pernambuco com o deposito sagrado, que
eJle quasi arrebatára das mãos do inimigo. -Depois da paz,
quando se restaurou o regimenlo, foi José Correa nomeado
Tenenle Ajudante, e depois Capitão encarregado da policia da
Capital, com o governo da Fortaleza do Mar, que eonsel'\'olfl
até sua morte em 1810, sendo já Tenente Coronel. Tenho
tania mais obrigação do mencionar este lance brioso, quanto que
este offieial foi um dos meus avoengos, cujos relevante serviço~

ainda hoje recol"da com ufania a prol'incia de Peroambuco,
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o i\Jal'quez de Pombal quiz em ,'ão
oppôr algumas forças navaes ú grande
arma la da IJesp:mha. O múu estado de
sande <J'EI-Hei D. José, e o embaraço de
todas as parles da administração, tinham
feito contra os interesses do Brasil uma
poderosa diversão. A Colonia do Sacra
mento, reconquistada e restabelecida pelos
Portuguezes, experimentou a mesma sorle.
EI-Rei D. José não chegou a ver o fim
d'esta guerra pouco honrosa: morreu
em 1777; deixando o throno a 5ua filba
Dona Maria, casada com D. Pedro seu.
tio. A desgraça de Pombal assignaloll os
primeiros momentos d'este novo reinado.
Os Portuguezes não perdoaram a este
grande poli tico o uso arbi traria, que fizera
do poder; mas a Historia imparcial deve
reconhecer, que as suas medidas e pro
jectos tinham por alvo tirar seus compa
triotas do abatimento em que se achavam,
'fazer reviver o commercio, e animar a
industria nacional. A sua constante solli
citude pelo Brasil foi rnarc~da por me
Ihoramentos, que o tinham lé,rado a um
ponto de prosperidade até então desco-
nhecido. ..,

O novo r~inado pôz termo ús contra
.iedades, que dividiam as. duas nações
na America por causa dos limites das
re pectivas Colonias. O Tralado de S. Ilde
fonso , concluido no mesmo anno de 1777,

33
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determinou as fronteira~ do Brasil pelo
Sul e pelo Norte; e o do Pardo, assignado
pelos mesmos Plenipotenciarios em 11 de
Março de 1778, estipulou as condiçõe~

de amizade, garantia e commercio, que
deviam existir entre as duas Corôas. O
Trata-do de S. Ildefonso limitando a im
mensa extensão a America Portugueza,
abandonava irrevocavelmente á Hespanha
a Colonia do Sacramento, e deixava livre
á esta potencia a possessão da margem
septentrional do Rio da Prata. Desde então
viveram em paz as Jua~ nações até 1801,
em que novas causas VIeram provocar em
ambos os hemispberios uma guerra sem
resultados.

Já dissemos como em 1729 foi achado
o primeirb diamante no Brasil; mas foi
só no reinado da Rainha D. Maria I, e
no fi~ do seculo XVIII,. que os explora
dores começaram a procurar' os diamantes
no leito dos rios e nos barrancos. O Serro
do Frio, que encerra a maior quantidade
d'estas pedras preciosas, consiste em uma
cadêa de montanhas, que tem uma di
recção Norte Sul na provincia de Minas
Geraes. Formou-se alli o famoio estabele
cimento do Tejuco, que designam debaixo
do nome de Districto Diamantino, e cuj
extensão é de dezeseis leguas N. S. e de
quasi oito L. O. O seu terreno esteril
para a agricultura, é regado pelo GiqlJi-
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tinbonba, o rio mais rico do mundo,
pois que corre por um paiz semeado de
diamantes. Para prevenir; que a abundancia
d'estas pedras nào diminuisse o seu valor,
creou-se uma administração Real como
monopoJio da Corôa, com prohibü;ão de
que ninguem mais explorasse aquelles
terrenos.

Outras partes do Brasil, taes como o
districto do Cuyabá e as montanhas de
Guarapuara na provincia de S. Paulo,
possuem tambem diamantes. Outros lu
gares ha, em que igualmente se tem
descoberto de mui bella agua. O maior
diamante, que possue a Corôa de Por
tugal, foi achado em 1800 perto de um
regato, chamallo Abayté, por tres mal
feitores condemnados a exilio: um Eccle
siastico o apresentou ao Governador de
Minas. O volume proJigioso da pedra,
pesando sete oitavas de onça, fez du'vidaf
de que fosse diamante, até que reit'erac1as
experiencias 'fizeram convencer dá sua
identidade. Esta maravilha foi enviada a
Lisboa, e os degradados ,- obtiveram o
perdão. Uma companhia, que ,depois 'foi
explorar n,s margens do Aba)' té, colheu
,apenas com que equilibrar as Sllas clespezas.
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Projecto de revolu~ão em Minas. O Prinoipe D. João Regente
de Pol'tuga1. Estado do Brasil no fim do seculo XVIII,
Guerra de ISOl. Tramm;g-ração da Familia Real de Bra
ganc;o para o Bra.il.

Desde a paz de 1777 se conservava o
Brasil em completa tranquiJliclade, quando
um facto, tão notavel por ser o primeiro
que' re,elou assomos de independencia,
como peja singular incuria .com que e
houveram os principaes que u'eHe ligura
ram, veiu occupar todos os e~piritos. ~endo

Luiz ela Cunha e Menezes Governador ele
Minas Geraes (1786), tçve aviso ele que
uma conspiração com o fito de declarar
independente" aquelJa provincia, soh um
governo republicano á imita<:ão do da
America Ingleza, estava a po~to de re
bentar. Tão chünerico intento não mereceu
a attenc;ão do Governador; e os revolu
cionarios ganhai do maior vigor, tiveram
tem po ele grangearem novos socios nas
dill'el'enles povoações de Minas.



CAl'lT. V,. §. n. 24"

Com a chegada de outro Capitão Ge
neral, o Visconde de BaL'bacena, por
occasião de se effeituar a cobrança do
imposto do 'OULf) (1788), que tinha ficado
em consideravel atraso, quizeram os in
surgentes rom per na revolta; mas consi
derando então que a sua posição topo
graphica, no interior do paiz, era menos
propria pl'lra tal, projecto, enviaram ao
Rio de Janeiro Joaquim José da Silva
Xavier, denominado o Tiradentes, com o
fim de aliciar partido' n'esta cidade. José
Alves MacieI, natural de Minas, que
acabava de regressar da Europa n, as
severou ao Emissario que as Pot~ncias,

que tinham protegido a emancipação da
eolonia Ingleza, não deixariam de favo
recer igualmente a causa de Minas Geraes,
e que poderiam contar com um exercito
fi'ancez, e uma armada hespanhola ou
hollancleza em seu favor ao primeiro
grito de liberdade, que soasse no Brasil.

.Nada mais necessitou o inexperto Tira
dentes para voltar a Villa Rica, contente
da sua missão; e o que Ülais espanta,
isto bastou para que a r.naior parte dos
conj urados" contasse com, feliz successo.

'(') ne provavcl que esle Macicl fosse o niesmo individuo. de
f1ucm falia 'l'homaz JeU'orson na sua carta ue 4 de Maio de 'l787,
dirigida a John Jay desde Marsclha, e cujo exlracto vem a
pago 20f) do tomo li u da Rcvista 'l'riwensal do Inslitulo His
torioo, &c, nrcomlllendarnos a leitura d'cstc exlructo, quc nos
parcce de g:'Ulldc iWI'0rlanciu para a hisloria palria.-
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Em ultimo accordo, depois de adoptarem
novas leis e nova bandeira, resolveram
pôr-se em campo no momento, em que
o Governo mandasse reàlisar a cobrança'
expressamente retardada; então sol tando
vivas á Republica, esperavam que a tropa
de linha, commandada pelo conj urado
Francisco de Paula Freire de Andrade,
se lhes unisse. Uma proclamação fazia
conhecer ao povo, que Jicava desonerado
de todos os impostos: o Gov~rnador

seria preso, ou assassinado em caso de
resistencia, e em ultimo apuro, se pro
metteria liberdade aos escravos.

N'esta conjunctura. um dos conspira
dores, por nome Joaquim Silverio dos
Reis, denunciou todos os seus cumplices
ao Visconde de Barbacena, que instruiu
de tudo o Vice-Rei do Rio de Janeiro;
em consequencia do que foram immedia
tamente presos os denunciados sem a
menor resistencia (1789). Joaquim Jose
da Silva Xavier, julgado chefe da conspi
ração, foi o unico que expiou na forca
o delírio de" todos os rebeldes. Claudio
Manoel da Costa e Joaquim da Silva
Pinto do Rego Fortes morreran~. na prisão;
outros dez, igualmente condemnados ao
ultimo supplicio, esperavam a hora final
(encarcerados no mesmo edificio, onde
por um estranho acaso alguns d'elles
vieram depois figurar como membros da
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Assembléa Constituinte), quando lhes foi
intimada uma Carta Regia (1792), diri
gida ao Yice-Rei Conde de Rezende, com
mutando-lhes a pena em degredo para
diversos presidios d'Africa. Assim sé ma
logrou o insensato projecto de uma socie
oade, que mantinha no proprio' seio o
germen de sua destruição (*).

D. Pedro III, Rei apenas titular, Tio
e Marido da Rainha Reinante, morreu
em 1786. D'este consorcio dois Principes
existiam de contrarios caracteres: o mais
velho, D. José, dava as mais beBas espe
ranças, em quanto o mais moço, apartado
dos negocios, seguia as suas inclinações
pacificas e religiosas. A morte arrebatou
(em. 11 de Setembro de 1788) o her
deiro do throno, e D. João de Bragança
veiu a ser Principe do Brasil. Chamado
pela sorte para occupar o tbrono, viu-se
dentro em pouco obrigado a lançar mão
das redeas do Estado pela molestia e
impossibilidade da Rainha sua Mãi. Go
vernou ao principio sem mais titulo algum
particular, que o de herdeiro pres lmptivo
da Corôa; porém como as circumstancias
se tornasse:«n mais difficeis para Portugal,

(') A "'enle de .::ôr na Bahia lramou lambem uma revolta
ClIl :1801~ mas foi descobcrla anlcs que" se tivesse elTeituado
lentati\-a alguma, porque a reciproca communicação entre as
provincias não lireslava a facilidade neeos aria para que se gene
ralisassc. Algum foram oxecutnrlos. sem qnc :t tranquillidade
p\\blica fosl'e nm só momento alterada.



248 IIlSTOIITA DO I\IIASJT,

tomou então o titulo de Regente do
Reino (*).

Vejamos agora o estado do Brasil no
fim do seculo, que acabamos de passar
'em resenha. A America Portugueza acha
va-se dividida em dezesete governos de
baixo de diJferentes denominaçõe, e
constava do Vice-Reinado do Rio de
Janeiro: de oito Capitanias Geraes, a
saber: o Pará, Maranhão, Pernambuco,
Bahia, S. Paulo, Minas, Goyaz, e Matto
Grosso : e de oito Governos subalternos,
que eram 0S seguintes: Piauhy, Ceará,
Rio Grande do Norte, Parahiba, Sergipe,
Espirito Santo, San ta Catharina, e Rio
Grande do' Sul. Ainda hoje subsiste' a
mesma divisão com o accrescimo tão
sómente da Provincia das Alagoas, que
foi desmembrada da de Pernambuco
em 1817, como já tivemos occasião de
dizer. Assim pois o Imperio acha-se hoje
dividido em dezoito Provincias da mesma
forma . que existia antes da Indepen
dencia, com a unica differença de que
hoje tem todas ellas a mesma cathegoria,
ainda que distinctas representações segundo
a população de cada _Ima. ,.

As Provincias do Norte, dadas inteira-

(') Tendo governado em nome dã Rainha sua mai desde 1.0
de Fevereiro de 1.792, tomou o titulo de Príncipe Uegenle em
"irlude das Leis fundarnenlaes da MOllarchia POl'lllgucza por
Decreto datado no Palacio de Quclm aos 1.G de Jlllho de 1799.
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mente á agricultura e á criação, tinham
augmentaClo com incrível rapidez a sua
industria e riqueza, quando uma secca
tremenda veiu devastar os sertões, desde
Pernambuco até Piauhy, no ultimo pe
riodo do seculo passado. Todavia, Mara
nhão exportava em abundancia arroz e
algodão, Pernambuco algodão e assucar,
e a Bahia assucar e _tabaco, além do páu
brasil que, por ser monopolio da Corôa,
pouco ou nada influia para a riqueza do
paiz. Se podessemos hoje avaliar a popu
lação d'aquellas Provincias na éra, de
que tratamos, se podessemos comparar o
seu bem - estar d'aquelle tempo, suas
commodidades, seus usos e costumes, sua
'\famada hospitalidade, sua vida patriar
cbal no seio da religião e da fé, quem.
sabe se teriamos a deplorar o nosso es
tado de progressiva civilisação em troco
de algumas virtudes, de que se gloriavam
nossos antepassados. O certo é que as
Pro"incias do Norte, á excepção da Bahia
e de Pernambuco, não tem tido o aug
menta proporcionado das Provincias do
Sul.

O acontecimento de Minas (1789) em
nada tinha alterado a tranquillidade da
repartição do Sul, de sorte que o aug
mento progressivo ela popülação e do
commercio foi espantoso nos ultimos
anuos do eculo XVIII. Ainda quando as

34



250 m5TORI A. DO nRA5JL

minas não fossem já tão productivas,
como em suas primeiras lavras, com tudo
a agricultura tinha suprido a falta dos
seus productos, CQ,ffi a vantagem do ac
crescimo de. industria e da mudança de
costumes barbaras para outros mais sua
ves , consequencia da estabilidade dos
povos agricolas, entre os quaes a familia
é a primeira necessidade. O café, que
hoje forma a grande riqueza da maior
parte do districto do Sul, foi um the
zouro ainda na infancia, que nos legou
o seculo passado. Santa Catharina, e o
Rio Grande de S. Pedro sobre tudo (*),
prosperavam visivelmente, quando a guerra
de 1801 veiu alterar a marcha do seu
engrandecimento.

Chegando ao Rio Grande a noticia da
declaração da guerra pela Hespanha,
cuidou logo o Tenente General Sebastião
Xavier da Veiga Cabral, que commandava
n'aquella Provincia, de providenciar ácerca
da defensa de todos os seus pontos, a

(') a No remaJ'so de uma paz de mais de vinte annos
• (desde 1.775 até 1.801) florescia maravilbosamentc esta pro
a vincia: a exuberante fertilidade do seu solo ministrava
• rariados artigos de commercio pára infinito numero dc
a embarcações, que pejavam seus portos, ~ lhe tinham ao
• longe grangeado creditos de Celleú'o do Bmsil; pelo interior
• exportava copiosissimas e suceessivas iropas de animaes para
• os tel'ritorios de S. Paulo e de Santa Catbarina, e com)
«nação limitrophe nutria vantajoso trafico; crescia em po,
« voação, e por toda ella reina,'a a abund.lUcia, a riqueza c
« a satisfação » (Annaes da Provincia de S. Pedro ];lclo
Vi!conde de S. Leopordo, Cap. XI.)
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fim de evitar uma sorpresa dos Castelhanos
pela extensissima linha das fronteiras. Estas
medidas assustaram o inimigo, de sorte
que abandonou immediatamente todas as
vertentes da Lagoa Medm, ficando os
nossos estabelecimentos cobel'tos pelo rio
Jaguarão. O General Veiga Cabral, apro
veitando habilmente este desanimo do
inimigo, fez aUacar o Forte do Serro
Largo pelo Coronel ranoel 'larques de
Souza, que o rendeu por capitulação
depois de um pequeno fogo. Os Hespa
nhóes abandonaram. tambem as guardas
de Batovy, Taquarembó, e o Forte de
SanLa Tecla, que' os nossos arrasaram.
Desde enlno as partidas portuguezas ta
Ja'vam francamente os vastos campos
aquem do Rio da Prata; dictou porém
a prudencia que voltassem ao alcance dos
soccorros e da defensa.

Todavia, não é tanto para admirar o
valor dos nossos Chefes e tropas do Rio
Grande, como o arrojo inaudito de vinte
aventureiros, que, commandados por Ma
noeI dos Santos Pedroso, .conquistaram
os sete povos das Missões com a presteza
do raio, er;tgrossando ·suas fileiras com
ouLros aventureiros, que depois dos pri
meiros successos se lhes foram reunir. Os
Hespanhóes foram por toda a parte bati.,.
dos, expulsos e perseguiq.os até além do
Uruguay. Assim, por um golpe de andncia"
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um punhado de homens, sem armas nem
munições, ql1e' foi preciso arranca-las
valorosamente dos proprios inimigos, an
nexou esta porção de territ.orio aos do
minios - portúguezes (*). A morte porém
do General Veiga Cabral veiu pôr em
confusão toda a provincia pela orphandade
do Governo, e muito mais pela desavença
entre os Chefes, que aspiravam ao mando
superior. O Serro Largo foi de novo occu
pado pelos Hespanhóes, e novos conflictos
iam apparecer, quando se houve noticia
da paz celebrada em virtude do Tratado
de Badajoz.

Tal era n'esta epocba o estado do Brasil,
que iguâla. em extensão aos maiores Im
perios do Mundo, e que não era então
senão uma Colonia de uma das mais
pequenas Monarchias. Vejamos como esta
-possessão colonial se tornou o assento do
Governo e a metrL poli da Monarcbia
Portugueza. ' _

Em vão se esforçava Portugal por ficar
neutral na grande lutta, que acabava de
se empenhar~entre a Inglaterra e a França.
Velhos Tratados e relações intimas faziam
inclinar a Côrte de Lisboa em fa-vor ela
causa de sua antiga alIiada. "Finalmente
exigiu a França que 0- Regente de Por-

(') Sobre esla assombrosa empreza, e sevs resullados, con.
o ;;ullem-se os Aunaes do Visconde de S, Leopoldo, Cap. 1~ e U.
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tugaI se explicasse com franquesa, e -re
quereu que annuisse sem demora ao sys
tema continental. O Principe R~gente tudo
prometteu, mas retardou a execução de
baixo de diversos pretextos; até que urgido
e ameaçado por uma invasão repentina,
declarou a guerra á Inglaterra, oito dias
depois que o Embaixador francez deixára
Portugal.

N'este mesmo tempo a esquadra do Al
mirante Sidney Smith estabeleceu o blo
queio mais rigoroso na embocadura do
Tejo. Lord Strangford, Embaixador il1glez,
não deixou ao Regente senão a alternativa
ele entregar a sua armada á Inglaterra,
ou de a empregar immediatamente para
transportar a Familia Real de Bragança
ao Brasil, a fim de a subtrahir á influencia
do governo francez. O momento era de
cisivo: o exercito de Napoleão penetrava
nas montanhas da Beira; um partido v~

goroso podia sóm'ente salvar a Monarchia,
e cumpria escolher entre Portugal invadido
e o Brasil intacto. ão ficava portan.to
ao Regente outro recurso senão trocar
uma situação precaria na Europa por um
~mperjo vasto na America (*). De repente

(') o Padre Anlonio Vieira já linha lembrado esle arbilrio
a D. João IV, e anles d'clle o Jesuita Camara a D. Sebaslii'to.
Diz-se lambem qne o l\larquez de Pombal o sugerira a D.
José I; OUII'OS porém asseveram que fôra D. Luiz da Cunha.
Na grande lulla em qne a Enropa se aehou cml enhada DO

fim do seculo passado, O celebre Pitt concebeu a idóa da
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tira-se o Principe de suas indecisões, e
promulga um Decreto Real, em que an
nunciava a sua intenção de se retiraI'
para o Rio de Janeiro até a conclusão de
uma paz geral.

Nomeou depois uma Regencia para a
administração do Reino durante a sua
ausencia: fez embarcar os archivos, o
thesouro, e os effeitos mais preciosos da
Corôa ; e estando tudo disposto para a
sua partida, dirige-se ao porto acompanhado
por sua familia, e por uma multidão de
-yassallos fieis, que o seguiram até a bordo
da sua frota. Na manbãa do dia 29 ue
Novembro de 1807 passou a armada real
atravez da .esquadra ingleza, que a salvou
com vinte e um tiros. Esta salva foi cor
respondida, e as duas esqnadras se reu
niram, offerecendo cl'este modo um es
pectaculo nunca visto. A armada portugueza
ganhou dentro em pouco o alto mar,
escoltada pela Lritannica, transportando
para o Brasil as esperanças e a fortuna
da Monarchia P ortugueza.

..
trasladação da Casa de Bragança para o novo !.Jemispherio, como
sc collige de um opmculo d'aqllelle Mini lro, que se acha
Iradllsido na nossa lingua. Esla resolução, que parecia mo
mentanea, era pois o resultado de um pl",no, ha mui lo
concebido pelos Inglezes, que em polilica são os melhores
meslres, como tinham siuo os Jesuílas, que primeiro o acon
selharam. O ((ue leria sido o Brasil se D, Sebaslião, seguindo o
conselho do Padre Camara , em vez da expediçl'o da Africa eDl
que elle e o seu Reino se perderam, tivesse vindo fundaI' uma
1\I0narchia d'este lado do Allanlico? Quaes leriam sido. os des
tinos da nossa palria?
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1808-1821,

I.

A Família Real chega ao Brasil. Entlfusiasmo geral. Os porto.
do Brasil absem-se a todas as na~ões amigas. Novos e im
portantes estabelecimentos. Tomada e ~ccupação de Cayena.
D. Rodrigo de Souza Coutinho. Os aventureiros que acom
panharam a Familia Real. O Brasil elevado á categoria
de Reino.

Durante a viagem foi dispersa a esquadra
por uma tempestade, arribando alguns
navios a varios portos do Brasil, e vindo
ter outros directamente ao Rio de Janeiro.
Entre os que arribaram á Bahia, achou-se
a Capitania, em que vinha o Principe
Regente, a qual entrou e fundeou no
porto no dia 19 de Janeiro de 1808. É
impossivel desCrever o entbusiasmo com
_que Portuguezes e Brasileiros receberam
e festejaram o Chefe da· Casa de Bra-
gança; basta dizer que durante a sua
estada n'aquella Cidade, testemunharam
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os habitantes da Bahia a sua affeição e
lealdade por toda a classe de demons
trações de regosijo, de grandeza, e de
magnificencia, que os seus meios e for
tunas podiam proporcionar-lhes. Querendo
<lar ao Príncipe uma prova mais solida'
da sua dedicação, e do seu grande res
peito, votaram unanimemente uma somma
enorme a fim de edificar um Palacio
para a Familia Real, se o Príncipe se
dignasse residir entre eIles; mas as razões
de Estado não lhe permittiram, que ac
cedesse aos desejos e supplicas dos habi
tantes da Bahia.·

Os do Rio de Janeiro, m_ s felizes,
receberam :po meio do enthusiasmo geral
o seu Soberano (7 de Março), que esta
beleceu n'esta moderna Capital do Brasil
o assento da Monatchia Portugueza. Ne
nhum porto do mundo está mais bem'
situado para o commercio: tem uma en
trada segura, e uma facil sahida, e parece
'destinado a ser o centro da cadeia, que
prende as relações entre as cinco. partes
do globo. A r presença de um Governo
activo e sabio era tudo quanto faltava a
tantas VG!,ntagens reunidas. Nove dias de
pois da sua chegada á Bahia \28 de Ja
neiro) fez o Regente publicar uma Carta
Regia, franqueando os portos do Brasil á
Inglaterra, e ás Potencias em paz. com a
Corôa de Portugal, com. a imposição só-
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mente de vinte quatro por cento de
direito de importação; medida de grande
cOIlsequencia para o engrandecimento do
paiz, e devida aos conselhos e instancias
do Conde ua Ponte,' então Governador
e Capitão General da Provincia da Bahia.

Em 2" de Outubro do _mesmo anno
se orgamsou um Banco Nacional no Rio
de Janeiro. Crearam-se logo os principaes
Tribunaes para a administração da Fazenda
e da Justiça; promulgou-se um Decreto
permittindo o livre exercicio de toda a
especie de industria; estabeleceram-se va
rias Repartições de segunda ordem para
regular o. cominercio, fabricas, e ou
tros objectos, e finalmente montou-se a
Imprensa Regia. A todas estas vantagens,
devidas á sollicitude de D. Rodrigo de
Souza Coutinho, depois Conde de Linha
res, accresceram outras de não menos
importancia: fundaram-se Academias para
a Marinha e para o Exercito, e outra
Medico-Cirurgica; abriram-se ao Publico
as portas da Bibliotheca Real; crearam-se
varios outros estabelecimentos', como o
Archivo Militar, o Arsenal de guerra, e
a Fabrica da polvora. lfinalmente recom
mendou-se aos Capitães Generaes e Go
vernadores das Provincias, que abrissem
caminhos, facilitassem as cominunicações,
e animassem por todos os meios possiveis
a agricultura, as fabricas, e a navegae.-'ào.

35
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Entretanto a invasão repentina dos
Francezes em Portugal, sem previa decla
ração de guerra, tinha collocaclo o Principe
Regente na necessidade de declara-la á
França; e isto foi "O que elle fez logo de
pois que chegou ao Rio de Janeiro (1.0 de
Ma~o). Declarada a guerra, não era pos
sivel permittir que a Colonia franceza de
Cayena se conservasse ás portas do Brasil;
deu-se portanto ordem para preparar uma
expedição, que devia organisar-se no Para,
onde era Governador José Carciso de
Magalhães e Menezes. Um corpo de Per
nambuco embarcou para o Amazonas, e
d'alli com outras tropas' em numero de
novecentos homens ao mando do Tenente
Coronel Manoel Marques, com duas em
barcações de guerra, foi desembarcar no
Continente; apoderando-se logo de tres
pontos principaes, obrigou o Governador
da Calúnia, Victor lIugues, a pedir ca
pitulação. Os Brasileiros en raram triuro
phantes na praça, na qual se arvorou a
bandeira nacional, saindo a guarnição
franceza de seiscentas praças com todas
as honras da guerra (1809), dehaixo da
condição de ser transportada para França
em navios portuguezes (*).

(.~ o Governador Victor Hugues para disfarçar a cob~rdia,
ou pelo menos negligencia, com que mal tinha defendIdo a
Colonia, desculpou-se cm França dizendo, que os Portu.guc~cS,

logo qlle saltal'am em terra, fOl'am •._cendiando a5 haj)lta~oCs,
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Esta pequena con:eria, pois não merece
outro nome, não distraiu as vistas do
sabio Minish'o Conde de Linhares, sempre
dirigidas ao melhoramento d'esta impor
tante parte da. Monarchia. A agricultura
·sobre tudo lhe mereceu constante pro
tecçãc, Clssim por meio de novos colonos
mandados vir expressamênte das Ilhas dos
Açores, e que se espalharam pelas Pro
vin' .1S da Bahia, Espirito Santo, R'io de
Janeiro, Minas, e S. Paulo, como por
uma Colonia chineza contractada para oc
cupar-se no plantio e preparação do chá,
cuja cultura fbrma hoje um dos ramos da
nossa industria agrada. Fundaram-se quatro
Jardins Botanicos em diversas Capitanias,
concedendo-se generosos premios, pecu-

e suble,'ando os escravos contra sens senhores com a promessa
de liberdade. Este facto, além de illverosimil por suas funestas
consequeucills, foi desmentido por um conselho de inquirição,
a que de parte do governo francez se mandou proceder cm
Cayena, onde os habitantes não aceusam' os Porluguezcs de
semellwnte atentado, e eriminam mnilo de indolente e desanimado
aquel1e Gü"el'llador. Com a adquisiçflO cl'esle lerrilorio avançavam
os limites do Brasil até a foz do Marony; c assim permaneceram
até qne foi a Colonia restituida á França (8 de No,'embro
de 1818) pelo Tratado de 28 de Agosto de 1..~17, em execnção
do arligo 107 da Acla do Congre~so de Vienna, urmada em
9 de Junho de 1815. O nr,O se lerem demarcado os limites
consignados no artigo pl'imeiro d'aqnelle Tratado, logo depois da
restiluição de Caye,a, pela negligencia dfil Governo Porluguez,
deu logar á lutla diplomalica, em que nos achamos cm [lenhados
alé o corrente anno (18U) com a França ,sobre a oeeupaçáo do
pC.llo do Amapá por esta potencia. - Deus pennitla que sejamos
agora mais prudentes para evitarmos no futuro comprom.ellimen.to!'
~c outra natureza, fixando de uma vez para sempre o nossos
hmites naluraes, segundo se acha cOllvencionado no referido
TI'alado de 181.7.
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nial'ios OU honorificos.? aos que introdu
zissem no Brasil quaesquer plantas exoticas;
mandou-se vir expressamente' de Cayena
um naturalista (Monsieur Germain) para
uar começo a estes estabelecimentos; e
muito mais teria feito aqueHe Ministro,
se a morte o não arrebatúra tão cedo (1812)
com geral sentin_~nto de todos os Bl'asi
t'eiros.

De mistura com estas vantagens Jns
males sobrevieram: um enxame de ayen
tureiros, necessitados e sem principios,
aco1Ppanhou a Familia Real; foi neces
sario por tanto admitti-Io~ .tOS differentes
ramos da administra<;:ão. Existindo desde
muito tempo a rivalidade entre Portuguezes
e Brasileiros, es te procedimen to da parte
do Governo veiu ainda mais augmenta-Ia;
além de que os no'vos hospedes pouco
s~ interessavam pela prosperidade do paiz;
considerando temporaria a sua ausencia
de Portugal, tratavam mais de enrique
cer-se à custa do Estado, do que de
admi:pistrar justiça ou beneficiar o publico.
Era igualm~nte notavel a extravagancia e
prodigalidade da Côrte: ao mesmo tempo
que a Uchal'ia por si só consumia seis
milhões de cruzados, e as suas despezas
eram pontualmente pagas, os empregad~s

publicos estavam atrazados nove e doze
mezes na percepção de seus bonorarios;
viam-se por isto necessariamente ohri-
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gados a recorrer á prevaricação para po
derem subsistir.

Apesar de todos os ben~ficios, que o
Conde de Linhares tinha proporcionado
ao paiz, de muitos mais necessitava ainda,
e só um genio como o seu poderia pro
seguir, depois da sua morte, na impor
tante tarefa que elle tinha começado;
mas infelizmente para o Brasil nenhum
GOS seus successores merece igual honrosa
menção, com excepção talvez do Conde da
Barca pelo estabelecimento da Academia
de Bellas-Artes. O Governo jazeu tres annos
em quasi perfeita apathia, até que o
Principe Regente tendo creado, além de
muitos tribunaes necessarios á moderna
Côrte de tão extensos dominios, dez novas
Comarcas, e vinte nove Villas', elevou o
Brasil á cathegoria de Reino, unido áos
de Portugal e ÀIgarves (1815). Antes porém
de progredirmos no nosso empenho, con
vem não esquecer uma serie de factos
anteriores, que se prendem á outra epocha
mais remota, e bem funesta para o Brasil:
queremos fallar da inf1ueTlcia, que teve
sobre nós a revolução do Rio da Prata.
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II.

Revolu~ão e Independencia d~ Buenos-Ayre.. Exercito de
observo~ão no. fronteira. do Rio Grande. Campanha de 1811
e 1812. Armisticio. A divilão portugueza de voluntario.
d'EI-Rei. Campanha de 1816 e 1817. Occupa~ão de Monte
video , e da Colonia do Sacramento.

Havendo-se pelos annos de 1808 e 1809
ateado em Buenos-Ayres o fogo da insur
reição, começou alli a lavrar a horrorosa
guerra civil, que tão longa e sanguinosa
tinha de ser. O Vice-Rei D. Balthasar
Hidalgo de Cisneros havia sido deposto
em 25 de Maio de 1810, oe substituido
por uma Junta de nove membros, que
em fins do mesmo anno mandou fusilar
o General Liniers, véncedor elos Inglezes
em Agosto ele 1806. O Paraguay e Mon
tevideo ardiaP." no mesmo fogo, e a
guerra de partidos devorava aquellas pro
vincias. Não podia o Brasil ser indiffe
rente ao proximo perigo; orf;anisou-se
por tanto um exercito ele observação na
fronteira "TIerielional ela Provincia de S.
Pedro, dividido. em eluas columnas: a
primeira commandada pelo Marechal de
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Campo Manoel Marques de Souza, e a
segunda pelo de igual patente Joaquim
Xavier Curado.

Commandava- em chefe o Capitão Ge
neral da Provincia D. Diogo de Souza,
depois Conde do Rio Pardo, e passou
revista ás duas divisões successivamente
nos mezes de Fevereiro e Março de 1811.
RestaTa-Ihe prover na defensa da fronteira
de Missões: em Abril marchou para alli
com uma columna das tres armas o Co
ronel João de Deos Mena Barreto. Em
Maio o Coronel Rondeau com as tropas
de Buenos-Ayres cercou Montevideo; ELio.,
que alli mandava por parte da Hespanha,
vendo-se sem recursos, pediu auxilio ao
General portuguez. Concentrado ó exercito
em Bagé, não foi possivel marchar d'alli
no rigor do inverno para atravessar uma
distancia de mais de cem leguas com os
fracos meios, que possuia; indispensavel
foi seer á Lagoa Merim, e seguir em
17 de Julho na direcção do Jaguarão. O
r. 'ueral Marques adiantou-se e oecupou
o erro Largo.

Os insurgentes ahandonaram tamhem o
Forte de Santa The eza, depois' de o
haverem ~ minado; porém reparadas as
pequenas brechas, o General deixou p.'elJe
sufficiente guarnição, e continuou a sua
marcha victoriosa por toda a campanha
até Maldonado. Aqui alcançou um expresso
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do Governador Elio participando o armis·
ticio arranjado com Rondeau, e requisi
tando vivamente a retirada das tropas
portuguezas; parecia receiar mais da nossa
fé do que da de seus verdadeiros inimigos,
e por isso precipitou essa ephemera con
venção. Prevendo o nosso General as
consequencias, não annuiu 'ás instancias
d'aquelle a quem vinha soccorrer. Ron
deau, que tinha ordens de evitar todo e
qualquer encontro com o exercito paci-

.ficador, lev~ntou o cerco, e repassou o
Prata, em quanto Artigas atravessava. o
Rio Negro levando por diante os habi
tantes da Campanha, desde o Rio de
Santa Luzia até o Guaraim.

Novos motivos vieram animar as ope
rações: o exercito pacificador deixou em
16 de Março de 1812 os quarteis de
Maldonado, e a 2 de Maio chegou ás
immediações de Paissandú, tendo feito
noventa e sete leguas de uma marcha
laboriosa; n'esta segunda campanha os
combates foram mais frequentes e g:~

riosos. Artigas havia voltado áquem do
Uruguay com tres mil homens, porém
o Coronel Costa acossando-o com a sua
colum~a, o levou de roio até o outro
lado. Nas costas do Rio Negro, no Salto,
nas immediações de Serro Largo, e em
outras diversas paragens foram os patriotas
completamente batidos. Em meio d'estas
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'Iidorias, annullcioll-.'e um PaJ'lcllJ1entm'io
no quartel general portuguez (10 de Ju
nho), ~'le ,'inha de parte da Junta de
Bueno's-Ayres, e do Enviado PQl'tuguez·
.João Rademaker, trazenuo a convenção
ele um aem 'sticio por tempo indefinido,
e o avi o para que o exercito se reti
rasse para as nossas fronteiras (*). O
General deu immediatarnente a ordem
de marcha, e no dia 12 .de Setembro
as columnas se dirigiram aos quarteis,
que lhes foram destinados em Bagé e na
guarda da Conceição.

Releva notar que o Gabinete portuguez,
longe de ratificar este vergonhoso armis
ticio, o mandqu immediatamente reclamar
por ser contrario ús instrucções, que
linha leTado o Agente que o negociou;
porque ainda no caso de uma suspensão
de armas, nunca devia ser indefinida,
e só dur:mte o tempo necessario para se
leyal' a effeito o arranjo, que Sua Ma
gcstade Brilannica se propunha conseguir
como mediadora, Tão 5e comprehende
como fosse depois approvada' (H): é mais

(') E la Conl"euçf.o linha a data de 26 de lIIaio de iB12,
c á eH" sep;uiu-.r. ouLro arranjo deuaho do litulo • Clausulas
• do Tratado enlre os Governos do llrasil e de BllelJos-Ayres,
,na fórUla de 16 arligos addieionaes ao :issignado em Maio
, de 1S12.. pr. Cot/'cio 131'osiiic7Isc dc Setemb,'o dc 182 O, pag. 22 S.

(',) Diz o ,"isconde de S. Leopoldo ~m uma nola (na parle
do; • '15 Aunaes, que aqui exlraelamos): que pessôa fidedigna
lhe referira ler ouvido a El-Rei D, João VI, que os dois suece sos
(Jue lllais o magoaram, dnrahle ~t1a rr~idel1eia ilO nio de r'lIleiro,

06
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uma 'razão para accreditul' que a chave
mestra para a explicação das negociações,
e da conducta politica do Gabinete do
Rio de Janeiro n'este e no segumte pe
riodo, jaz e talvez por longo tempo
jazerá em segredo. Todavia, a munifi
cencia Real não deixou sem premio o
exercito, que havia feito prodiO"io de
valor:' deu-lhe uma medalha de distinc
ção, promoveu os Officiaes aos poslos
immediatos, e condecorou o General com
a Grãa-Cruz da Ordem de Cristo, e
mais tarde com o titulo de Conde do
Rio Pardo.

Entretanto l\lontevideo succumbiu aos
esforços dá Junta de Buenos-Ayres em 1814.
Este triumpho não bastQu ainda assim
para saciar a sêde de sangue, de que
se nutriam as novas RepubJicas, amea
(;anLlo com seus furores intestinos a paz
de seus visinhos. Por o ltro Indo, desas
sombrada a Respa ha do dominio fr-ncez,
tratava ue recobrar suas antigas Colon' as.
Bem fosse a necessidade de proíer á
segurança dós limites meridionaes do
Brasil, ou alguma convenção com a I-Ies
panha, o certo é que D. João VI mandou
vir de Portugal uma luzida divisão, com
posta de vóluntarios (1816), á que se

tinham sido: a mode de seu sobrinho o Infanle D. Pedro (' -rios,
e esle desairoso armi licio. que POI' aziaga eoincidencia se 1lavia
llClcbrado no mesmo dia da morte do Infante (26 de l\1aio de 1812).
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uniram outras tropas brasileiras, e com
elIas mandou occupar a banda oriental
do Rio da Prata. As Campanhas de 1811
e 1812 foram movimentos de transição, a
de 1816 porém effeituou progressivamente
uma revolução, que principiou logo pela
occupação do paiz, e acabou por incor
pora-lo ao Brasil, persistindo ainda depois
da independencia com o titulo de Pro
víncia Císplatína n. Mas não anticipemos
os factos.

Em quanto o General Carlos Frederico
Lecor, depois Visconde da Laguna, com
a divisão dos Voluntarios d'EI-Rei mar
chava sobre Montevideo, o General Cu
rado com as tropas brasileiras defendia
as Missões contra o Chefe Artigas, que
emprebendia subleva - Ias. Destacando o
Coronel José de Abreu, depois BarãG
do Serro Largo, com uma columna de
seiscentos e trinta homens, logrou este
Cbeff' d~rrotar Artigas em S. Borja, de
pois ue ter varrido as margens do Uru
guay das partidas, que as infestavam.
Pouco depois o General Jção de Deos
Mena Barreto conseguiu outro triumpbo
entre o Guaraim e o Ubaragllay. Achan-

é'

(') Concordamos perfeitamente com o Visconde de S. Leopoldo
quando diz. que nem por esta UUirlO gosqmoR de mais tranCJuil
Iidade. e que as batalhas c1ceisivilS de Iudia 1I10,·ta, Catala II , e
1'alJltal'cmbó foram iol'ructuosas; pois apesar de Laver sido
prudentemente confinado o Cabecilha Arligas pelo Dictador do
P . -' I r,araguay, aSSlm meFmo OilO 1Jvemos ongo socego.
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do-se as tl;opas brasileiras acamp-adas em
Ca.t~lan, yeiu sOl'prende-Ias o Cabecilha
D. José Verrllm, caindo dc improviso
sobre ellas; e leria logn,l.do a sua com
pleta derrota, se o, GeneraL Joaquim: de
Oliveira ,Alvares com a legião de S. Paulo
não tivesse sustentado a acção até a
chegada do Coronel Abreu, que logo fez
inclinar a "ictoria para a nossa parte (1.817).

A. perda do inimigo em Catalan foi
immensa, e muito mais pelo que acon
teceu depoi~. Uma partida ás ordens de
Bento MaItoeI Ribeiro. sorprenden com
pletamente outra de Veruun., em que
este se achava, fê-lo prisioneiro, e o
enviou a Porto Alegre com muitos outros
Hespanhóes. Finalmente as nossas fron
teiras ~stavam desassombradas e livres do
contagio revolucionario. Por outra parte
o General Lecor avançando pela Campa
nha, destacou o General Sebastião Pinto
de Araujo Corrêa com alguma tropa. para
occupar o Forte de Santa Tberez J de
qlJe se apossou quasi sem resistencia.
Depois segui~ para. India lIlo/'ta, e alli
derrotou a Fructuoso Rivera, em quanto
o General Lecor. occupava Maldonado,
d'onde marchou sobre Montevi-a.eo, tendo
previamente combinado os seus movi
mentos com os, da pequena esquadra,
cO.úlmandada pelo Gonde de Vianna._

Uo: l deputação da Municipalidade o



CAl'll'. VI, §. 11. 269

veiu receber entregando-lhe as chaves da
Praça, na qual entrou triumphante (20 de
Janeiro de 1817), havendo-a antes aban
donado o Chefe D. Manoel Barreros,
que a commandava em nome de Artigas.
Depois mandou o General Lecor a :Ma
noel Jorge Rodrigues com dois batalhões
occupar a Colonia do S,acramento, que
já se tinha pronunciado em favor dos
Portuguezes, e uma brigada assenhorear
se do Serro Largo. Taes foram os prin
cipaes feitos do exercito na abertura da
campanha do Sul. A tomada e occupação
de l\1ontevideo, Colonia e Maldonado,
além de ser um brilhante começo de
operações, muito concorreu a principio
para a diminuição elos numerosos piratas
que, com b9udeira de Artigas, infestavam
as nossas Costas, por ficarem assim pri
vados dos principaes portos, onde se
armavam e recolhiam n.

(.) Uma circumslancia muiLo inleressante, e gcr1l1menle igno
rada, occorrcu n'essa epoc1la bem nolafel da histoda do Rrasil.
No mcio do traustorno geral,· que a prisão de Carlos IV c de
Fernando, Principe das Asturias, por Napoleão, tinba causado
ii MOllarebia IJespanbola, a Princeza CarloLa, filha do primeiro
e irmãa do segundo, não deixou um só momento de fazer valcr
seus direitos heredilarios cm ,hlude da abdicação forçada de
amhos aquelles Príucipes, e de sua renuucia ao lbrono; .assim
foi que, não só na Europa como na A!Derica, a Princeza fez
os ultimos'esforços para ser recon1lecida Regente durante o caLi
reiro dos dois Monarchas. S3hc-sc o que acerca d'isto se obrou
na IIespauha, por<im na America :IS cousas lefaram oulro giro.
A emancipação lrouxe comsigo nOfas idéas, e a Rcalesa foi alcu,
nhada de lJ'rannia; portqnlo recouhecer a Princcza ~arl(lla como
Regente eril nüo só rellunciar a inc1cpendcncia, mils ainda a Ioda
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III.

Morte da Rainha. Revolu~o de Pernambuco. Cau.a. prin
cipae. d'e;te acontecimento. Con.elho de guerra. Morte
do Brigadeiro Manoel Joaquim .Barbosa de Castro. O Go
vernador capitula no Forte do Brum, e parte para o Rio
de Janeiro. Governo provi.orio.

Em quanto estes acontecimentos se
passavam no Sul, succediam outros de
não menos gravidade no' Norte. Entretanto

idéa de mudança de regímen. Se'm embargo, a Côrte do mo de
JaneÍl'o tornou-se por isso ~e,mo o fóeo de todas as inh'igas dos
realislas, que tinham emigrado do Sul, e que não perdiam as
esperanças de vollar para a terra -da prornisõào.

Com a abdicação de Napoleão vollou Fernando ao Ihrono da
Hespanha, c cuidou logo de havcr a sí de grado ou I'-Jr força
todas aquellas Provincias da Ameriea, que se tinham separado
durante seu cativeiro. Preparou-se urna e~pedição para Buenos
Ayres, porém a oecupação de Montevidéo pelos independentes
fez mudar o seu de:ltirio, c aquella força dirigin·se então para
Costa firme. É de crêr que entretanto se entabolasse por parte
da Hespanba alguma negociação com a Côrte do Brasil acerca
de Montevidéo c de Buenos-Ayres, porque só assim poderá
explicar-se a conducla d'EI-Rei cm todo e ~e periodo. no
qual nenhuma outra vantagem se obteve cm trôeo de t:lntos
saerificios. .

Bnenos-Ayres desassombrad<! pelo noro desliuo da expediç1ir
hespãnhola. cuidava de libertar o interior .e de afugentar e9
realistas, quando concebeu novos temores pela presença de uma
forle divisão portugueza na lIanda Oriental; foi n'essa conl\II~
ctura, ainda ameaçado pelos realistas do aILo Peru e do C Jih I
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a Rainha de Portugal, D. Maria I, que

e de todos os horrores de uma reeonquista, que formou o projecte
de estabelecer uma ~Ionarcbia eD1 todo o anligo Vice-reinado,
chamando para o IlOfO throno a um dos Infaules de Bragança,
ou a qualquer outro Principe estrangeiro (com a condição de não
ser da Uespauha), que enlaçando-se com uma das Princezas do
BraEil, fOEse go,el'llar o paiz de aixo de uma Constiluição mo
narchica repn:sentali,a, EEta resoluçãO, tomada pelo proprio
Congresso de Bucnos-Ayres em Sessão secrela do dia 4 de
Selembro de 1816, foi communicada ao Supremo Director das
Pro\,ineias Unidas, o qual nomeou a D. i1iguel Irigoyen para
que munido das inslrucções, que lhe deu, fundadas no prece
denle acordo, partisse para o Quartel General do General
Lecor, afim de negociar um Tratado deuaixo d'aquellas condições;
devendo o Governo Porlugucz, no caso de aceitar as proposições
do Congresso, remover todas as difficuldades, que podesse suscilar
a Hespanha. '

Ora, que existiu a proposla, c que foi nomeado o agente
lri.goyen, é facto iucouleslaTel, porque não só cousta das aelas
do referido Congresso, publicadas no Processo ol'igillal justificativo
no anno de 1820 (Imprensa de Alv.1res) cm 13uenos-Ayres, éomo
lambe'm nas informações, a que' n'aquelle mesmo anno se mandou
proceder em "irtude do art. 7,· do Tralado de paz entre Buenos
Ayres e os ehefes federaes de Santa Fé e da Banda Oriental.
Agom pergunto cu, chegada a enlabolar-se alguma negoeiação
a este re~pei(o? qual foi a resposta do Gabinete do Hio de Jaueiro?
exisliu algum Tratado? Parece que im, porque por uma procla
mação de D. Manoel de Sarratea, com d~ta de !l4 de Março de 1820,
elIe o affirmn como existente, ainda que secreto.

De todo este ine:ürica"cl lahyrintho o que se póde deduzir é
que, se a Côrte do Bra iI chegou a concluir algum Tratado
D'este sentido, não teve a necessaria energia para o levar á eJJcito,
ou qne s6 tratou de contemporisar com os Argentinos, em quanto
estendia suas mesquinhas vistas para a recuperação de OH,ença
pela troca de l\Iontevidéo, que pretendia entregar á uma c.Ipe
diçiio hefipanhola, segundo se disse então. Ei -ahi como aos
pequenos iuteresses do clho Portugal, se sacl<àfica"a o bello porvir
da America, e em particular do "aslo reino do Brasil. De qualquer
modo perdeu a Côrte de D. João VI a melhor occasiao de
ensanchar a sua inJIuencia por todo esle Conlinente, de assegurar
a paz fulura do ~rasil, e dCjahar aquelles oros da anarchia,
que ha 30 annos os devora. Em !l819, quando a França quiz
aproveitar as boas disposições d'aquelles povos, já era tarde
porque Buenos-Ayres esta"a emancipado de facto. e já linha
levado suas armas triumphantes c liberladol'3s ao Chili, e ameaçava
o Perú.

Quem lJuizel' consullar todos esses docnu1entos, ,'eja o COl'l'eiCl
Bl'lI3ilicl1se, tomo 25, pago !lO a !l38.
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havia j~t muito tempo nVI:). em cstallo de
clemencia, tinha m lTido no dia 20 de
Março de 1816: A sna morte não trouxe
alteração algl1ma na administração, porque
o Principe Regente, que devia succeder
lhe, era de facto Rei, e govern?va como
tal desde 1799. Cabe agora relatar um
acontecimento desgraçado, cujo sanguino
lento desfecho derramou o luto sobre
lIma província inteira, paralisando por
muitos annos sua crescente prosperidade,
e arruinando muitas familias, que ainda
hoje soll'rem a con equencia da harbara
legislação d'aquelles tempos. FaUamos da
malograda revolução de Pernamhuco, que

.acaeceu rio dia 6 de M.arço de 1817.
Duas foram "as causas principaes d'aquelle

successo: uma-, e a que apressou o golpe,
foi sem duvida a crescente rivalidade entre
Portuguezes ~ Brasileiros., como dissemos
no §. 1. o d'este Capitulo; e oulra toda
politica, estava relacionada com a situação
violenta em que se achava Portugal, quasi
sujeito ao domiriio absoluto do' Marechal
Beresford. C('}m effeito, a CÔl te do Rio
de Janeiro, em vez de desarraigar com
justiça impal'cial a nascenle discordia entre
subditos de ambos os hemispllcríos, fo
menta1'a-a , crendo que só a desunião do ci

animos poderia perpetnar o. seu dominio.
O descontentamento e as queixa' eram
iguaes em todas as Provincias; cevando-
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se esse odio com a persistencia da causa
que o originava, cedo ou tarde deveriam
apparecer violentos effeitos: o mal não
podia curar-se sem remedio energico, e
d'este genero nenhum outro apresentava
se, á excepção da independencia do corpo
que soffria.

Já os Estados-Unidos a haviam obtido,
e as Colónias hespanholas a dispu tavam
com esperanças de bom successo. O
Brasil, estimulado por exemplos de tanta
magnitude, e com a consciencia da pro
pria força, era impossivel que permane
cesse em inacção. Por outro lado, Por
tugal não podia soffrer com resignação
que a metropoli da Monarchia estivesse
por ~ais tempo no Brasil. O Principe
Regente tinba promettido voltar depois
de concluida a paz geral, e esse termo
tinha-se alcançado em 1815.

Portugal, red usido á uma Colonia da
Inglaterra, attribuia a indecisão J'El-Rei
em voltar para a sua antiga Côrte, ás
intrigas e manejos do Gabinete inglez.
O Marechal Beresford, com um grande
numero de Officiaes da sua nação, con
tinha Portugal debaixo de sua dependencia
por tal forma, que mais parecia o Logar
Tenente do Reino do que Chefe do exer
cito. A sua autoridade, . como membro
do Governo, excedia em muilo a que
tinham seus collegas.

37
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D'e~t'arle cumpria forçar EI-Rei a r.e
gressar para Por.tugal, e o meio mais
obvio parecia ser o da exclusão de todos
os Inglezes do exercito, e dos mandos
mais importantes, e mui principalmenle
do General Beresford de toda a· parti
cipação da autoridad~ civil. Com este
fim preparou-se uma revolução em Por
tugal, na qual entravam as pessoas maIS
gradas de todo o Reino. Todavja este

.passo não produziria só por si o effeito
desejado, se EI-Rei de algum modo não
fosse impellido a deixar o Rio de Janeiro
por algum outro acto independente d'a
quella . revolução; .e para isso imaginou-se

. que oulro movimento, preparado no Bra
sil, podia' coadjuvar a concecução do
plano. premeditado. Os Portuguezes' com
a volta do. Monarcba não queriam com
tudo a separação do' Brasil; mas os ~ra

sileiros, que almejavam a independencia,
e que tinham por grande obstaculo a
presença d'EI-Rei no Rio de Janeiro,
abraçaram cordialmente o plano· de Por
tugal, antevendo a realisação de todos
os seus projectos.

Este plano assim tl'açado foi, tanto em
Portugal como no Brasil, de,:,envolvioo
por meio da 41açanpl'ia, a cujo sigillo
estava adstricto. De todas as Provincias
era Pernambuco a que já em 1816 con
tava maior numero de Lagas,. a toJe-
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rancia do Governador Caetano Pinto de
Miranda Montenegro concorria para esse
extraordinario progresso. Os Mações como
se a lei de sangue, que os proscrevia,
tivesse sido abrogada, congregavam-se
quasi em publico, banqueteav.am-se fre
quentemente, e em seus brindes manifes
tavam seus generosos designios. Isto bastou
para irritar ainda mais os Portuguezes,
sempre desconfiados e ciosos, porque viam
em tudo aquillo uma ameaça contra o
seu predominio. Sem embargo, Caetano
Pinto conservava-se sempre indjIferente,
até que uma circumstancia bem trivial
veiu excitar todas as desconfianças: um
Portuguez, que soltou algumas palavras
injuriosas contra os Brasileiros, foi espan
cado por um Omcial do regimento de
Henrique Dias.

Este facto apenas individual tpmou um
caracter de partido, e assustou o Gover
nador; desde então a desconfiança o
subjugou, 'e a fidelidade dos Officiaes
Brasileiros pareceu-lhe duvidosa. ('este
estado de elI'ervescencia, um Ilheu obscuro
veiu ainda aug01enta-Ia, dando a denuncia
de uma conspiração tramada pelos Bra
sileiros contra o legitimo Soberano; em
consequencia do que o Governador COll

vocou a conselho os Ofliciaes Generaes
Portuguezes, que estavam no Hecife, com
exclusão do Brigadeiro José Peres Cam-
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pello, pOl'que era ~ascido em Pernam
buco. Esta excepção basta para ajuizar
do espirito de anim.osidade, que eptão
dominava. A denuncia foi considerada
veridica por todo o Conselho, e orde
nada pOl' tanto a prisão dos paisanos
denunciados, a de tres Capitães de. arti
Ihm·ia, Domingos Theotonio Jorge Pessoa,
José de Barros Lima, e Pedro da Silva
Pedroso; a do Tenente Secretario do
mesmo Corpo, e a do Ajudante de in
fantaria Manoel de Souza Teixeira.

Designados os individuos, que deviam
ser presos ~ foram encarregados: o Ma
.rechal José Roberto de mandar prender
os paisanos, o Brigadeiro Salasar, que
commandava o regimento de infantaria,
de o fazer ao seu Ajudante, e o Briga
deiro de artilharia Manoel Joaquim Bar
bosa de Castm aos Officiaes do seu
commando. Tudo se teria levado a eIfeito,
se o .Brigadeiro Manoel Joaquim, Portu
guez altivo, orgulhoso, e severo, não se
persuadisse que nenhum dos seus subqitos
ousaria desol:redecer-lhe em face. Com
esta presumpção manda avisar os Officiaes
do seu regimento, e á hora indicada
apresenta-se no quartel. Assim reunidos,
começou o Chefe a fal1ár em tom inso
lente da agitação da Provincia, e depois
de um pequeno altercado com o Capitão
Domingos Theo~onio, deu-lhe a ordem
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de pnsao, e o mandou para a For
taleza das Cinco-Pontas. Dirige-se então
para José de Barros Lima com a mesma
insolencia, porém não havia concluido
a phrase ,. quando este "Capitão, des
embainhando a espada, lhe atirou· uma
estocada.

Em vão procurou o Brigadeiro defen
der-se; assaltado ao mesmo tempo pelo
Secretario, que lhe ficava á esquerda,
succumbiu aos repetidos golpes. Entre
todos os Officiaes, que estavarp. presentes,
nenhum ousou oppôr-se áquelle attaque,
que mais parecia desforço do que agres
são, tanta tinha sido a imprudencia do
desgraçado Chefe. Um Oflicial portuguez,
que alli se achava, corre a dar parte
ao Governador d'esta scena, em quanto
outros Officiaes, cobrando alento depois
do facto consumado, correram aos quar
teis e .puzeram a tropa em armas. ~ae

tano Pinto, pensando ainda poder obstar
a revolta, expede o seu Aj udante de
Ordens, o Tenent~ Coronel Alexandre
Thomaz, para que fosse rev.nir a tropa,
e prender os Officiaes amotinados; porém
o Capitão Pedroso, que já tinha· muni
cionado alguns soldados, apenas o reco
.nhece, manda fazer-lhe fogo, e o misero
cae por terra banhado em seu proprio
sangue.

O GoverI~ªdoç OUVIU os tiros, e sa-
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bendo da morte do seu Ajudante aban
donou o Palacio, ·e ·foi encerrar-se na
Fortaleza do Brum. A confusão crescia,
continuava '0 rebate, os soldados reco
lhiam-se ao quartel, e os milicianos cor
riam incertos, uns a reunir-se á tropa
de linha, outros para o C mpo do Erario,
onde casualmente encontraram o Marechal
José Roberto, que os detinha e armava
para repeIlir qualquer attaque. Os presos
politicos foram logo soltos (*), e não sa
bemos por que fatalidade tambem o
foram os da justiça, que, espalhados pela
cidade, commetteram alguns attentados;
porém o caracter da revolução não per
mittia a pestilente coadjuvação d'aquelles
malvados, e dias depois foram todos de
novo recolhidos á mesma prisão, d'onde
não deveriam ter saido. N'esse momento
de sorpresa alguns Portuguezes tentaram
cortar a ponte do Recife para conser
varem o bairro de S. Pedro Gonçalves;
mas o Tenente Antonio José Henriques

"chegou a tempo de os dispersar, e oc
cupou aqueHa parte da" cidade, da qual
Caetano Pinto poi' uma resolução incon-

(') Um d'estes presos era Domingos José Martins. negociante
e proprietario, que acabava de seI' levado á eadêa. c meltid9
em um segredo, O Tenente Antonio José Henriques foi quem
o livrou da prisão, collocando-o no meio da tl'opa enlre O>

vivas de delirante enthusiasmo. De~de aquelle momento tornou"
se Martins a personagem mais interessante de lodo este drama I

cuja peripccia foi mais rarida do que 50 podia imaginar.
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cebivel tinha mandado retirar todas as
guardas. É para louvar, e talvez cousa
nunca vista em nenhuma outra revolução,
a boa ordem que guardaram os officiaes
e soldados' de linha, respeitando a pro
priedade e o asilo de todos o's cidadãos:
nenhuma casa foi violada, nem um roubo
se I perpetrou.

As quatro horas da tarde dirigiram-se
algumas tropas ao Campo do Erario, onde
ainda. se conservava O, Marechal José
Roberto com os milicianos, que se lhe
tinham ido -juntar; depois de algumas
explicações seguiu o Marechal para ~

Fortaleza do Brum acompanhado por um
O.ffi~ial, e os milici:mos se incorporaram
á ropa de linha com grande jubilo de
todos. Finalmente toda a cidade e seus
contornos se tinham pronunciado pela
revolução; faltava tão sómente a Fortaleza
do Brmn, onde persistia o Governa~or

com alguns Officiaes Generaes e uma
pequena guarniçf o. O seu caracter pa
cífico era bem conhecido, e por isso
longe de empregar-se a forç~, occorreu
se ás vias de uma .capitulação honrosa
para elIe, debaixo da condição de aban
donar a pr'bvincia, o que se conseguiu
~o dié,l seguinte pela manhã. Foi por
tanto enviado para o Rio de Janeiro,
em uma embarcação. expressamente pre
parada com este fim, onde logo que
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chegou foi recolhido á prisão da Ilha
das Cobras, sem que se lhe permittisse
falIar a nenhum dos Ministros de Estado,
como requeria C). Jamais povo ou tropa
em iguaes circumstancias mostrou tanta
moderação na victoria: ao odio succedeu
a compai,xão, e a desgraça foi .respeitada.

As congratulações ferviam de todos os
lados; mas no meio do excessivo jubilo
não se sabia em quem residia a auto
ridade. Para pôr termo a este estado
de incerteza, reuniram-se em lima das
saI-as do Erario as pessoas mais notaveis
e compromeuidas na revolução, e alli
de commum accordo nomearam um go
verno provisorio (u) Fizeram-se depois.

(*) li parle original da revolução de Pernambuco, dada a
El-I{ei pelo mesmo ex-governador Caelano Pinlo de Miranda
Monlenegro (depois Jllarquez da Praia Grande) • logo que cllegou
a Ilha das Cobras. foi por mim oITerecic1a ao Insliluto liislorico,
que não julgou conveniente faze-la publicar por motivos de cou
sideração para com algumas pessôas, que ainda "ivem. e ás quacs
aquella parlc se refere com alguma acrimonia.

(U) Depois de estarem fechados por algum lempo em uma
das salas do Era rio • apareceu o seguinle bando, que foi lido
pejas ruas a tom de caixa:

• Nós abaixo assitlnados. presentes para volarmos na nomeação de
um Governo PI'ovisorio para cuidar na causa da Patria. declaramos
á face de Deus que temos votado, c nomeado os cinco patriotas
seguintes: da parte do Ecclesiaslico o patriola João Hibeiro Pessôa
de Melio Monlenegro; da parte mililar o pa'::riota Capilão Do
mingos TlIeolonio Jorge Marlins Pessôa; da parle da magislratura
o palriota José Luiz de Mendonçll; da parle da agricultura o
patriota Coronel Manoel Corrêa de Araujo; e da parte do coui,
mereio o palriota Domingos José Martins; c ao mcsmo lempO
todos firmámos csta nomeação.• c jurámos de obedecer a esle
governo cm todas as suas deliberações c ordens. Dado na Casa
do Erario ás doze boras elo dia 7 de Março de 1817. E cu
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proclamações para excitar o enthusiasmo
popular; mudaram de laço e de ban
deira, adoptaram o tratamento de Pós ~

organisaram as repartições do Governo,
nomearam Conselheiros (*), deram varios
regulamentos, e começaram sua marcha
com toda a inexperiencia de homens
novos no exercicio de uma administração
turbulenta. Sem embargo, o movimento
da Capital communica-se a tod~s as villas
da Provincia: a de Itamaracá. distingue
se com a prisão do Juiz de Fóra de
Goiana; o Ouvidor da Comarca do Sertão

'José da Cruz Ferreira foi igualmente
preso na sua fugida para o Ceará; por
toda a parte recebia o Governo provas
de adhesão e de lealdade; a revolução
parecia 'consummada.

!lfaximiano Francisco Duarte o cscrevi. - Assigllados- Luiz Fran
cisco de Paula C~n'alcanli - José Ignacio Ribeiro dc Abreu e
Lima - J oaqllim Ramos de Almeida - Francisco dc Brilo Bezerra
Cavalcanli de Albuquerque-Joaquim José V<tz Salgado-Anlonio
Joaquim Ferreira de Sampaio - 1"ranci co de Panla Cavalcanli
Felippe Neri Ferreira -Joaquim d'Anuulleiação e Siqueira - Tho
maz Ferreira Villanova - José Maria de Vas!:oncellos Bourbon~
Francisco de Paula Cavalcanti Junior - Thqmaz José Alvcs de
Siqueira -João d'Alhuquerque Maranhão - João Marinho Falcão.•
- Foram tão s6mente estes individuos os que ti veram parte
na eleição; sem embargo da sua irregularidade manifesla, <t
escolha agI' dou gt:ralmente por ter l'ecahido em pessôas de boa
nomeada.

(') Eram Conselheiros: o Desembar~ador Anlonio Carlos Ribeiro
ve Andrada, o Doulor Anlonio de Moraes (autor do Diccionario),
o Doutor José Pereira Caldas, o Deão Bernardo Luiz· Fcrreira
Portugal, e o negociante Gerva,io Pires FelTeira, -

38
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IV.

A Parahiba e o Rio Grande do Norte. Commissàes ao Cearà
e à Bahia. Funestos resultados. Bloqueio de Pernambuco.
O Marechal Cogominho e as tropas da Bahia. Reac~iio nal
Alagoa., no Rio Grande e na Parahiba. Combate de Ipo.
juca. Dissolve-se o Go erno Repub icano. O. Patriotas são
remettido. para a Bahia. "Novas execu~ões. Luiz do Rego
chega a Pernambuco. Outrol lupplicios. A Alc;ada.

A revolução estende-se á Parahiba e
ao Rio Grande do Norte, onde se esta
beleceram Governos Provisorios á imitação
do de Pernambuco; porém o Ceará tal'
clava em responder ao brado, que já
tinha echoado n'aquellas duas provincias;
e para accelerar o golpe foi enviado um
agente secreto, o Padre José Martiniano
de Alencar, hoje Senador do Imperio,
que por ser filho da mesma provincia
tinha n'eIla importantes relações de fa
milia. Com effeito partiu Alencar, e che
gando á ViIla do Crato, logar do seu
nascimento, deu o primeiro grito, qu~

logo foi suffocado, sendo preso irnme
diatamente com todas as pessoas que lhe
eram maIS éarás. Algumas outras prisões
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houveram, e com estas medidas cessou
o pronunciamento do Ceará. No em tanto
pela parte do Sul a revolução não tinha
dado um passo, e era d;onde justamente
tudo havia que receiar. lJm homem houve
que", conhecendo a importancia de dar
mais impulso áquelle movimento, se offe
receu para ir <15 Alagoas, e d'alli á
Bahia, correndo elle só todo o risco da
sua temeraria empresa.·

Este Cidadão era o Doutor José Ignacio
Ribeiro de Abreu e Lima, um dos mais
habeis advogados de Pernambuco, vul
garmente conhecido depois da sua infausta
morte pela denominação de Pad7'e Roma.
Suas relações na parte meridional da
Provincia lhe inspiravam grande confiança,
e na verdade a sua marcha até as Alagoas
foi um constante triumpho; por toda a
parte consegue fazer com que os povos
e as autoridades se decidam pela revo
lução; e quando julga opportuno, volta
a Maceyó, freta uma balsa, e se dirige
para a Bahia. Abreu e Lima, sem em
bargo de seus variados conhecimentos,
era homem, como todos os seus corre
ligionarios, inexperiente dos manejos oc
cultos das .cevoltas; sem nenhum disfarce
apresentou-se sempre, desde que saiu do
Recife, como se fosse o emissario de um
governo autorisado. Ainda antes da sua
marcha, sabia-se geralmente qual era a
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sua mlssao l e d'ella tinha sido informado
o Conde dos Arcos na Hahia com muita
anticipação; assim foi que ao saltar em
terra no logar qa barra, foi logo preso
e conduzido á cadeia da Cidade.

Por uma especie de presentimento teve'
elle o bom accordo de lançar á agoa
todos os papeis, que lévava comsigo, não
só proclamações como varias cartas para
individuos relacionadôs com os liberaes
de Pernambuco; mas isto só serviu para
alentar na cobardia' aquelles mesmos, que
o clei:x:a-ram sacrificar sem nenhuma mostra
de gratidão. O Conde dos Arcos' tinha
já em seu, poder o corpo de delicto, que
era a acta ela eleição do governo, provi
sorio de Pernambuco, na qual seu nome
apparecia em segundo log~r" Verificada
a identidade da pesso~, foi julgado por
uma commissão militar, comlemnado á
morte, e fnsilado no dia 29 de Março
no Campo da 'Polvora (*). O seu porte

(') l\Jeu pai' foi preso ao anoileeer du 26 de Março; no dia
seguinte lizeram-se ~odas as perguulas do eoslume, eonfrontaçllo
de' teslemunhas, e nomeou-se a Commissão Militar, que o devia
julgar; no ,dia 28 foi condemnado il mOl'le, e passou para o Ora,
tol'Ío ús ires horas da tarde; foi fusilado ÚS oilo da manhãa do
dia 29. No momento cm 'lue ,eserevo estas linha•. assalla-me lodo
o horror cl'aqnella tremenda noite, em que fui ql1asi companheiro
da vietima: era eu que parecia o condemnado, e não dia. Tenho
vislo morrer milhares de homens nos campos de batalha, e mnitof
1I0S supplicios, mas nunca preseneiei tauta coragem, tanta abl1e
gação da vida, lanla confiança llOS futuros deslinos da sua patri:l,
tanta resignação emfim; era meu pai quem me animava, porque
Illl parecia incol).solavc1: urna m,!o de ferro me ;lrra11ea1'a o
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em presel1ça do Conselho, no Oratorio,
e durante' o trajecto para o logar do
supplicio, foi sempre o d'e um philosopho
christão, corajoso, senhor de si, mas
tranquillo e resignado. Suas faces não se
desbotara-I. senão quando o sangue, que
as tingia, correu de suas feridas, re
gando o solo onde, seis annos depois,
se firmou para sempre a independencia
da sua pa.tria.

Entretanto, o Governo provlsorlO conti-

coração; meu pranlo e minha clôr com moviam a lodos os que
se achavam presenles; era mistcr separar-me enlão para dar
alivio ás minhas lagrimas, c me coudusiam á outra pris50,
donde voltava depois a poder de minhas sllpplicas, até que foi
forçoso arnm<;arem-me de seus braços para sempre.

ma circumslancia mais que todas vinha de quando em quando
aggra\'ar essa especie de marLilio, com quc os algozes de meu pai
Ilueriam amargurar aiuda mais seus ultimos instanles: meu irmão
Luiz, moço de eompleição Dlui debil e delicada, fôra preso em
sua companhia, e achava-se meltido cm um dos immundos cala·
bouços do Oratorio chamados segl'edo, Nú em carne, e estendido
sobre a lama. mais parecia um especlro do que ser vivente;
coberlo de lodo faúam-no sair algumas vezes para que meu pai
o visse: n'esse momento terrivel para seu coração de pai, parecia
com movido, beijava a meu irmão, e como pal'a di trair-se. dirigia
a palana a algum dos Sacerdoles, que o acompanhavam. Com
tudo essa prova tremeuda de brutal ferocidade não fez desmenlir
um 56 instanle sua resignaç50 como philosopho nem como chrisl'lO.
Chegando ao lugar do supplicio, fez um pequeno discurso alusivo
á sua siluação, c desculpando os soldados do offieio de algozes;
depois pediu-lhes que alirassem com sangue frio para n'lO mar
tirisa-lo, e lev311do atubas as mãos algc.madas ao peito, fez
d'ellas o alvo <lc seus tiros. Durante o Conselho protestou conlra
a sua compeleneia • defendeu-se sem inculpar ninguem, e negou,se
a todas, as sugestões, que lhe fizeram, pal'a descobrir o objecto
da sua missão; no Oratorio ninguem lhe ouviu uma queixa conlra
pessôa alguma, e no logar do supplieio excedeu em longanimidade
a lodos quantos o precederam na me~ma desgraçada sorle. «Os
Bahianos viram como morreu o homem lirre; a liç,lO devia fiear·lhes
impressa.•
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nuou em suas medidas de politica e de
administração interna: mandando em com
missão aos Estados-Unidos Antonio Gon
çalves da Cruz com o objecto de sollieitar
a protecção e amizade dos Norte-Ameri
ca:pos, comprar armamento, engajar
alguns officiaes experimentados: dando
regulamentos sobre os nascidos em Por
tugal: extirpando abusos na arrecadação
das rendas: creando um corpo de caval
laria: pondo em estado de defeza as
fortificações do littoral, e mandando ar
mqr .algumas embãrcações, que servissem
de guarda-costas.
, O Conde dos' Arcos, assim que soube
da revoluç.ão, preparou alguns navios, e
os mandou bloquear o Recife, fazendo
ao mesmo tempo marchar por terra 'uma
columnâ, ~\s ordens do Marechal Joaquim
dé MeHo Leite Cogominho de Lacerda,
em direcção ás Alagôas, que n'esse tempo
ainda fazia parte da Provincia de Per
nambuco~ Informados da marcha dos
soldados da Bahia, começaram os habi
tantes da ma~'gem meridional do Rio de
S. Francisco a hostilisar os da banda
opposta; e a contra-revolução se foi ef
feituando desde o Penedo até as Alagôas,
onde a guarnição de lin~)a, que alli se
achava, foi a primeira a' pronunciar-se.
Um reforço. de Pernambuco, que de'via
á marchas' forçadas chegar a tempo de
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conter alguP-uls villas, foi .desgraçadamente
derrotado em Porto Je Pedras por seu
proprio medo. Em quanto isto se passava,
chega Rodrigo Lobo çom a esquadra .do
l\io de Janeiro para reforçar o bloqueio,
que logo estendeu desde o Rio de S.
Francisco ~té o Eio Grande do Nort~

por melO das sua~ embarcações mais li
geiras.

A revolução repentina de Perna~buco

tinha acobard~do os PorLuguezes, porém
a marcha lenta do Governo Provisorio
os r~animou; além de que não era facil
çom bellas theoria§ e boas palavras des
aJ:Taigar preoonceitos populares, e ahalflr
os fundalIlentos de uma Monarchia ci
mentada sobre usos" costumes, e religião.
No momento em que o bloqueío se es,..
tendeu por toda a costa, e poderam.
chegar a terra as proclamações de Ro
drigo Lobo, começou a reacção com tanta
violencia como barbaridade. Com effeito,
o Rio Grande do Norte seguiu o exemplo
das Alagôas, e a Parahiba não esperQU
muito tempo para pronuncir:tr-se no mesmo
sentido. Os gritos de Viva Et-Rei soavam.
por toda a parte, em cada canto surgia
um defensor da Realeza; o brilhante
horizonte da Republica se tinha anu
"Viado, e a tempestade ~meaçava innundar
Pernambuco. A tropa da Bahia tocava
já os limites da· Provjncia, e por' todos

f
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os pOVOS era recebitla com geral enthu
siasmo.

O Governo Provisorio experimentava
as ancias da morte: todo o sul" da P 1'0

vin ia estava decididamente declarado, e
os povos começavam a hostilisar os Re
publicanos com um encarniçamento que
não era de esperar dos proprios, que
tão cordialmente tinham antes abraçado
a mesma causa. O Governo em vez de
fazer marchar as tropas, que tinha amon
toado no Recife, contentava-se com man
dar pequenas partidas, temeroso de sua
propria sombra. No em tanto avançava
sempre "o Marechal Cogominho augmen
tando riO" transito as suas fileiras com
todas as Milicias da Provincia. As villas
de S. Antão ~ Pão do Alho, e 'I racu
nhem, declararam-se em favor da Monar
chia. O systema de pequenos destacé;!.
mentos, empregado contra ellas, só serviu
para descredito das armas republicanas.
O Capitão Mór Francisco de Paula Ca
valcanti, que tinha logrado dispersar um
aj untamento d~ Realistas em Utinga, con
servou-se depois em completa inacção;
o "desalento .era geral, e a causa da Rea
leza vingava em todos os pontos.

Confiando em sua popularidade~ parte
do Recife Domingos José Martins com
uma guerrilha, e vai reunir-se ao Capitão
M.ór "Paula. A sua presença só serviu
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ara enfraquecer ainda mais a autoridade
do improvisado General, que não podia
competir com um membro do Governo.
Não podendo obrar j un tos, foi mister que
se separassem, e esta divisão de forças
perdeu a ambos. Martins, sorprendido por
uma companhia dos pardos do Penedo e
dos Jndios d'Atalaia, foi ferido, e preso
algumas horas Jepois com alguns de seus
companheiros. Paula, attacado no Engenho
Trapiche Je Jpojuca pelo Marechal Co
gominho, debandou completamente depois
de algumas horas de fogo. Chegando á
Capital a noticia de todos estes desastres,
o Governo Provisorio tratou logo de ca
pitular com o Commandante do bloqueio;
mas Rodrigo Lobo repelliu a iJéa de
uma convenção, propondo a entrega da
Praça .. -.:m condições.

Tinha-se entabolado noya negociação;
quando Domingos Theotonio, creado Dic
tador, sem esperar pelo resultado, retira
s'e do Recife com toda a guarni<;ão (19
de Maio), levando conjunctamente os
cofres publicos. No dia 20 30 amanhecer
appareceram nos bairros da Cidade grupos
de homens, intitulados Realistas, dando
vivas a EI-Rei, quando ainda todas as
fortakzas estavam guarnecidas pelos Repu
hlicanos; porém H cobarde Jeserção do
Governo, abandenando a Capital, tinha
annullado quaesquer meios de rcs1stenL'ia.

30
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Soltaram-se logo todos _os presos politicos 1

e a bandeira Real foi arvorada com salvas
de artilharia.. Rodrigo. Lobo desembarco~

com a maruJU, e vem occupar a reSI
dencia dos Governadores. Entretanto as
tropas, que se tinham retirado, fizeram
alto no Engenho Paulista, onde receberam
a noticia d'este desfecho: a consternação
foi geral, e ninguem cuidou mais senão
de salvar-se como podesse.

Dos dois unicos membros do Governo,
que seguiram com as tropas, o Padre João
Ribeiro suicidou-se, e Domingos Theotonio
fugiu disfarçado, procurando arredar-se
de todos os companheiros, tem.eroso de
ser entregue por elles aos Realistas. A
tropa assim que soube da deserção escan
dalosa do seu Chefe, prorompeu em
furioso motim, e debandou-se) porém,
para honra dos Pernambucanos, o Capitão
Manoel de Azevedo pôde conter alguns
soldados, e com elles trouxe para o Re
cife os cofres publicos, que entregou
intactos' á autoridade competente. D'aqui
,cor;neça a 5( fie lacrimosa dos actos de
barbaridade praticados contra os infelizes
patriotas. Todos queriam para si a palma
do triumpho, e cada um procurava as
signalar-se por um meio ruidoso, ainda
que torpe, com tanto que seu nome
fosse inscripto na lista dos benemeritos
da lVIonarchia; d'abi as pesquisas mais
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as

o
de

infames,
a sene
sempre

violen tas, as delações mais
peq uno, a traição, ~ toda
torpezas, que acompanham
reacções politicas.

As prisões estavam atulhadas de infelizes
patriotas, e apenas começava a colheita;
a necessidade de local para outros, que
ainda se esperavam, fez com que Rodrigo
Lobo mandasse os prisioneiros para a
Bahia. Horrorisa o recordar ainda hoje
a maneira por que foram tratados n.
bordo os desgraçados Pernambucanos,
assim como o recebimento que tiveram
na Bahia. Muito breve houve necessidade
de outra remessa com todas as circul11
stancias aggravantes da primeil:a. Antés do
desembarque foram todos acorrentados ;i
excepção de cinco C), que algemados
caminh<..vam separados, indicando de ante
mão a sorte, que lhes estava destinada.

( ') os cinco presos separados foram: Domingos José Marlins,
José L\liz de Mendonça. o Padre Miguel Joaquim de Almeida
e Castro, o Deão de Olinda Bernardo Luiz Ferreira Portugal, e
o Doutor Calda~. Os tres primeiros foram arcabusados no campo
da Polvora, ficando suspensa a execução dop dois ultimos, porque
em suas defesas tinham alegado: o Deão, como prova da sua
inalLeravellealdade ao Governo Monarchico, a disposição de sua
ullima vontade, expressa em testamento legal feito no tempo da
proclamada l\e:,ublica, instituindo herdeiro universal de todos
os seus bens ao TIei de Portugal e do Brasil; e o Doutor Caldas
o ser nascido em POI'lugaI, e por isso não podia ter tOIl).ado
parte voJuntaria na revolução; e se chamado a· servir como
COllselheiro não recusou, foi acto forçado de Lemor, visLo que
os Pernambucanos s6 se tinham insurg'ido para livrarem-se' dos
Portuguezcs. A Com missão i\IiIiLar cOlldemnando-os ii morte,
recommelldava-os sem embargo ii clemencia do Soberano.
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Ao ollLro dia forão os cinco presos, que
estavam separados, ao palacio do Conde
uos Arcos, onde se achava reunida a Com
missão Militar, e alli por clla sentenciados
com infamia: tres foram executados no dia
seguinte, ficando suspensa a execução de
dois por motivos allegados em suas defesas.

A noticia da revolução de Pernambuco
-havia aterrado a Côrte do Rio de Janeiro.
EI-Rei D. João VI tinha como acordàdo
de um somno lethargico, e parecia querer
sair da sua acostumada apathia, tomando
por si mesmo todas as providencias ne
cessarias, a fim de atalhar o mal em sua
origem. Nunca tanta actividade se tinha
desenvolvido na Capital: os arsenaes tra
balhavam dia e noite, um recrutamento
forçado abrangia todas as classes, era a
imagem da guerra imminenLe sobre a
séde do Governo. Expedida a pequena
esquadra para o hloqueio, preparava-se
a expedição, que devia combater em
terra os revoitosos; e logo que se achou
prompta, deu-se-Ihe por Commandante o
Marechal Lui~ do Rego Barreto, que se
tinha tornado celebre na guerra penin
sular. Tocando a expedição na Bahia,
já alli achou Luiz do Rego em segura
prisão os chefes da revolta; toda.....ia se
guiu o seu destino, porque -estava no
meado igualmente Governador e Capitão
General de Pernambuco.
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Em 29 de Junho do mesmo anno de
1817 desembarcou Luiz do Rego no Re
cife. Foi recebido com jubilo e recom
pensou com escarneo. Por sua ordem
foram logo sequestrados todos os bens
dos presos, ficando suas innocentes ~ es
posas e filhos igualmente expostos a tO?OS
os horrores da mendicidade. A Commissão
militar pôz-se em permanencia. Descoberto
o asilo de varias patriotas, atraiçoados
em seus escondrijos, foram logo arras
tados perante aqueIle tribunal, cuja sen
tença não se fez aguardar muitas horas:
quatro d'aquelIes infelizes (*) foram suc
cessivamente condemnados á morte cam
infamia, e enforcados. A Provincia da
Parahiba tinha sido a primeira, que se
guiu o impulso de Pernambuco; sobre,
eIJa não podia deixar o agente do poder
de descarregar promptamente sua mão
de ferro. Por seu mandado foram con
duzidos ao Hecife os mais illustres pa
triotas, que aIli já estavam encarcerados.
Em poucos dias cessaram de viver o
Coronel Amaro Gomes COutinho, o Ca-

(.) o primein. condemnado c enforcado foi o Tencnte Antonio
José llenriques; a intrepidez, com que se apresentou perante a
Commissãn, espantou os juizes. A sna cabeça mutilada foi exposta
na ponte do Uecife, c ahi consumida pelo tempo. Na semana
seguinte foram igualmente condemnados, c enforcados, o Padre
Pedro de Sousa Tenorio. e os Capitães' Jo é de Barros Lima c
Domingos Theolonio Jorge; todos trcs foram igualmente Illuti
lados, c suas cabeças e.l:poslas ('m diITcrcnles Jogares.
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valheil'o Ignacio Leopoldo de Albuquerque
Maranhão, o Padre Antonio Pereira, e
os Tenentes Coroneis Silveira e José Pe
regrino de Carvalho (*).

Por ordem da Côrte foi suspendida a
carnificina para ser manejada por Juizes
togados, com o fim de que procrastinando
os .tormentos dessem ás victimas toda a
apparencia de justiça. O Ministerio no
meou uma Alçada composta de quatl'o
membros, dois Desemhargadores do Paço,
·e dois da Casa da Supplicação, todos
quatro Portuguezes; o mais velho, e o
mais surdo ás vozes da natureza, um
certo Bernardo Teixeira era o Presidente.
Não agradou ao arbitro das vidas dos
Pernambucanos aquella suspensão, mas
foi mister obedecer; e como por dis
tracção, dedicou-se inteil'amente a fazer
da Provincia um campo militar. Luiz do
Rego, pensando cGmprimir o espirito pa
triotico, muito mais o dilatava; no 1110-

(') Estes cinco individuos foram eondeaínados á forca, COOl
mutilação da cabeça e mãos para serem expostas na8 estradas da
Parabiba. Parecerá h,,}e inerivel, porém foi assombrosa realidade,
o barbaro aparato d estas execuções, e ainda mais o aspeclo
selvagem do Tribunal que as dccretava. Da Commissão Mililar
passavam os Juises á sala do jantar, que Luiz do Rego lbes
o1Terecia, onde procuravam afogar nos licores, iue copiosamcnte
bebiam, o grilo incessante da consciencia. D'eslas orgias, dia
riamenle repelidas, passavam a dar assaltos ás casa~ honestas,
onde o pudor ''Írginal e a fidelidade conjugal eram poslos eDl
dura prova. A extorsão dos dinheiros particulares, a titulo do
protecção. era um commercio reservado aos ageutes subalteruos
d'aquelle Govel'1lador, sempre crin<inoso; porque enfIO coll1'
mandava o deliclo, ao menos o pCl'lnillia.
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mento todos soffriam, mas era um sof
frimento, que presagiava gloria.

Não entraremos na historia da tremenda
Alçada, nem nos pormenores de seus
escandalosos manejos; bastará saber-se,
que aquella Commissão especial teve a
devassa aberta em Pernambuco por espaço
de dois annos, e que finalmente foi obri
gada a partir para a Bahia com a mul
tidão de presos, que ha muito tempo
detinha nos carceres. A rivalidade entre
o Governador e Bernardo Teixeira tinha
trazido esta apparencia de bem: eram
quatro algozes menos em Pernambuco,
mas levavam comsigo muitas victimas in
nocentes , arrancadas de seu paiz natal
para serem julgadas fóra do seu domi
cilio. Os presos até alli horrivelmente
maltratados, melhoraram de condição, ou
fosse por o longo tempo decorrido, em
que as paixões se arrefecem, ou pela
protecção que algumas pessoas já ousavam
dispensar. Por fortuna especial foi o Conde
da Palma render o Conde dos Arcos, e
desde então alguma esperança vislumbrou
nos animos d'aquelles infelizes. A Alçada
não alterava sua lenta marc~a, parecendo
querer eternisar o seu oflieio; porém um
perdão alcançado (*), quando niDguem

(') o Padre Lniz José da Cuhollan lembron-sc que na Côl'te do
Rio ele Janciro vivia eom reputação o nc~cmbarcyador João Scvcriano
~lneicJ da Costa (dcpois i\lal'({llc1. dc Qnelnz), scn illlimo amigo.
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contava com a clemencia d'EI-Rei, eÍtt
mostrar o fio d'este intrincado labyrintho.

Não cessaria ainda o exercicio da Al
çada, se um inesperado . acontecimento
politico não viesse mudar a face de toda
a Monarchia portugueza. A revolução do
Porto, em 182O, que com prodigiosa
celeridade tinha alcançado a todo o Reino,
acabava de vingar a morte do infeliz
General Gomes Freire de Andrade, sacri
ficado em 1817 aos interesses e poderio
dos Inglezes. Cl'eada uma Regencia nova,
tratou immediatamente de convocar as
Côrtes com o objecto de formar a Consti
tuição, cujas bases a mesma Regencia
apresentou antes da convocação, e sem
exame solemnemente juradas. N'esta occa
sião lembraram-se os liberaes portuguezes
das condições porque nos tinhamos sacri
ficado em 1817, e nos prodigalisaram pela
primeira vez e agerados elogios, dando
nos ã. denominação de irmãos. Era chegada
pois a occasião em que deviamos tirar a
desforra, prestando-nos a,seus interesses, em
quanto não podiamos fazer valer os nossos.
Era bem diversa a posição de ambos: um l'espira"a as delicias da
Côrte, o outro as miserias de um calabouço. O Padre detenninon
escrever áquclle Desembargador, enviando-Ihc \lma suppliea para
Sua Magestade; UII'. mcz depois da remcssa "ciu o Dccreto do perdãO.
Outros presos, principalmente aquelles que pouco havi;.;n fignrac\n
na revolução, imitaram o e>:emplo dado; e para não c~mpromellcl'

as pcssoas a quem se dirigissem, escre"iam dircctamente ao Minislro
do l1cino Thomaz Anlonio de Villa No\'a Portugal. O expedicnta
teve hom elIei lo , porque cada mcz expcdia aquelle Ministro ordem
de·soltura para um ou ontl'O, como gl'aça particular do Soberano,
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Pro.eguem a. hostilidade. no Sul. V~rio. combate•• Conven~io
de 1819. Artigas retido no Paraguay. Definitiva iacorporação
de Moatevideo ao Reino Uaido de Portugal, Brasil, • Al
garve•.

A funesta lição, que o Governo linha
recebido do movimento revolucionario de
Pernambuco, não foi aproveitada na Ca
pital. EI-Rei D. João VI, que melhor
conhecia o damno do que era capaz de
applicar-Ihe o remedio, contentou-se com
mandar vir de Portugal uma porção de
tropas regulares, que se repartiram pelo
Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco,
deixando a interna administração na sua
quasi absoluta decadencia: ~tudo perma
necia n'esta inacção, que costuma presa
giar os grandes transtornos politicos. O
Commandante militar portuguez, Vicente
Antonil) de Oliveira, em uma represen
tar,ão a EI-Rei requisitou formalmente que
aos Brasi eiros não se concedesse mais
alto posto que o de Capitão. Esta exi-

40
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gencia foi desaltendiJa; todavia as altas
patentes do exercito, d'ahi em diante,
só foram conferidas aos Portuguezes.
D'est'a~te o germen do descontentamento
cobrou viço por aquellas mesmas medi
das, de que se havia lançado m.ão para
o destruir.
Cu~pre entretanto não preterir factos

essenClaes, que se ligam- a grandes acon
tecimentos ulteriores,' e para isto temos
de voltar ú campanha do Sul, que dei
xámos suspensa, em quanto descreviamos
a revolução de Pernambuco com todas
as suas consequencias. A occupação acci
déntal da praça de Montevideo pelo Ge
neral Lecor não pôde suITocar o espirito
de revolta d'aquelles povos. Continuavam
a vagar ousadas nos campos intermedios
e margens do Uruguay as guerrilhas de
D. José Artigas, mais confiadas na ligei
reza .dos seus cavallos do que na disci
plina militar, com quanto fossem sempre
repellidas pelos nossos. Por todo o anno
de 1817 tinhamos constantemente com
batido e ve:lcido, e sem embargo os
Gauchos como que se reproduziam de
suas proprias cinzas. Em 1818 se ren~

varam os mesmos combates, quer nas
Missões, quer fóra d'ellas. Caetano Al
berto de Som~a Canavarro logrou derrotar
completamente no sitio de Figueredo uma
forte columna inimiga, ao passo que o
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General Francisco das Chagas conseguia
em S. Carlos outra brilhante victoria.

O Cabecilha Aranda foi attacar o Ge
neral Mena Barreto junto ao arroyo de
Guabej ú com mil e trin ta homens; a
refrega foi tremenda, porém o resultado
fatal para o inimigo, que deixou no
campo cento e trinta e tres mortos e
duzentos e setenta prisioneiros, todo o
armamento e seiscentos~ cavalJos, com a
l)asmosa circumstancia de só ter custado
a vida a um unico soldado nosso. Escan
dalisado o inimjgo pelas muitas perdas,
que n'estes combates parciaes tinha expe
rimentado, resolveu reunir nas margens
do Uruguay todas as suas forças, e tentar
um, golpe decisivo. Instruido d'esle plano
o General Curado, mandou Bento Ma
noel Ribeiro contra as partidas de Aguiar,
Aedo e Ramires, antes que se reunissem
a .Artigas; esta ordeI;11 fielmente executada.
desmanchou o projecto dos Gauchos ,
caindo em poder de Bento ManoeI os
dois primeiros chefes (Aguiar e Aedo)
com tresentos e trinta dos !'~us; ao mes
mo tempo que Antero José Ferreira de
Brito, Commandante da Guarda de Cas
tillos, sorprendia as partidas da La Torre
e Panxo fazendo-os prisioneiros.

Em 1819 ainda continuava a lutta com
o mesmo encarniçamento.O General J01'gc
de Avilez, destacado da divisão portu-
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gueza, logrou alcançar o inimigo no passo
de Arenas, em quanto Bento Manoel ,
com seiscentos homens, batia no Arroio
Grande a Fructuoso Rivera, resultando
d'esres combates outros tantos triumphos
como as. mais vezes; porém nossas vic
tO,rias, quasi sempre decisivas, nem nos
davam esperanças de tranquillidade, nem
nos afiançavam a paz. Convem agora
mencionar um facto, que para bem
comprehende-Io, é mister que explique
mos a situação politica de Montevideo
durante a occupação da. Praça pelas ar
mas portuguezas; queremos - fallar da
Convenção de 1819, que traçou novos
limites entre o Rio Grande e aquella
Provincia.

A occupação da Praça nunca foi con
siderada como conquista, tanto assim que
o Gabildo (Municipédidade) exercia certos
actos de soberania e obrava como poder
politico: era por assim dizer o repre
sentante da Provincia.' Debaixo d'estes
principios o General Lecor considerava-se
tão sómente como auxiliar, e em suas
relações com o Cabildo de Montevideo
nunca excedeu os termos de um simples
alliado. E como pelas ~emarc, ções ante
riores muito se tinha aggravado a ~uestão

de limites, julgou-se prudente traçar -de
uma vez a linha divisoria entre as duas
Provincias, a fim de acabar para sempre
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toda a contestação, que para o futuro
podesse ainda suscitar-se. Com taes fun
damentos o Cabildo de Montevideo no
meou seu Plenipotenciario a D. Prudencio
Morguiondo, e o Governo do Brasil ao
Conde da Figueira, Governador e Capitão
General da Provincia do Rio Grande, os
quaes, devidamente autorisados, ajustaram
a Convenção de 1819 (*), pela qual a
linha divisoria foi assignalada por bar
reIras certas e invar-iaveis, com o fi to
de segurar a paz e tranquillidade dos
dois povos limitrophes. Verificada a de
marcação, levantaram-se os padrões com
os té'rmos solemnes de posse, e EI-Rei
fez repartir esse espaço entre varios Of
ficiaes em premio de seus serviços.

Todavia, isto>. que se passava entre o
CabiJdo de Montevideo e o Governo do
Brasil, nada tinha de' COffimum com o
Cabecilha Artigas, mlmIgo jurado de am-

(') Por esta Convenção a linha diviso ria principia na costa
do mar na anguslura de Ca'slilhos, busca as vertentes da Lagoa
de Palmares, a pequena Canhada (salvos os Serros de S. Mi
guel) , o ArroJo dc S. Luiz, legoa C meia da sua barra, d'ahi
segue pela costa occidental da Lagoa Mcrim, ressalvando sempre
a distancia para o sul de dois tiros de canhão do calibre vinle
quatro; sobe peh Jaguarão até sua confIuencia com.o Jaguarão
CLico, busca o galho mais ao sul, corta em linha rccta os
Serros -de Acegua á Cruz de S. Pedro, ao depois ao galho
principal do Arapey, até esle desembocar no Araguay, pouco
abaixo.. do Povo de Belem. Da 'parte do Brasil promelleu-se
levantar um pharol na Ilha das Flores, dentro do Rio da
Prata, para prevenir os naufragios, que acaLal'am de encher
de conslcruação aqllcllc porlo. (Allllacs do Visconde de S. Leopoldo.)
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bos; por tanto a guerra continuava como
d'antes, por toda a parte em que appa
reciam os Gauchos. Conseguindo Artigas,
alguns mezes depois, reunir dois mil e
quinhentos homens, appareceu nas nossas
fronteiras levando tudo a ferro e fogo.
O General Abreu se lhe 0ppôz com
quatrocentos homens para pr .eger a re
tirada dos fazendeiros, porém foi batido
e obrigado a retirar-se erp debandada
para o Passo do Rosario, onde se reuniu
com o General Bento Corrêa da Camara.
D'aqui marcharam juntos ao encontro dos
de Artigas, e depois de tres acções par
ciaes, reuniu-se-Ihes o Capitão G.;neral
Conde da Figueira, que veiu a tomar
o commando de toda a nossa força. O
inimigo, acampado na margem esquerda
d? Taquarembó, desafiava o nosso exer
cito, seguro da sua posição; porém atta
cado ao mesmo e -o ambos os
flancos foi batido, retirando-se em des
ordem, e deixando no ·campo, além de
todos os sellS petrechos de guerra, oito
ceptos mortoL, entre os quaes o Caudilho
Sotello, e quatrocentos .e noventa pri
sioneiros (1820).

Depois d'esta brilhante victoria o Conde
da Figueira, mandando varrer o resto
ela campanha até o' Urugllay, estabeleceu
postos avançados ao longo d'este rio e
do Arapey, os quae combinados .COln
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a esquadrilha, asseguraram por algum
tempo a tranquillidade das nossas fron
teiras. Artigas, vendo-se desalojado e per
seguido, chamou em seu soccorro a Fruc
tuoso Rivera; mas este recusou ünir-se-Ihe,
mostrando ambos que eram chimericos
esses projectos de bem publico e de
liberdade, com que tinham fascinado
aquelles povos. Ainda assim, não teriamos
logrado que e ta guerra de partidas aca
basse, se uma circumstancia favoravel
não viesse inutilisal' o Caudilho mais audaz
e aventuroso, que a mantinha por seus
proprios esforços e denodo. O prestigio
de Artigas tinha desapparecido pela der
rota de Taquarembó; os Cabecilhas, que
'té alli o tinham seguido, uns recusaram
acompanha-lo, outros se declararam con
tra elle: perseguido pelos proprios seus,
foi refugiar-se no Paraguay, onde o Dou
tor Francia o reteve durante sua vida (.),
como a tOGOS os que se confiavam á sua
hospitalidade.

D'est'arte corriam as cousaJ pelo anno
de 1820, quando a noticia da revo,lução
de Portugal veiu abalar os fundamentos

(') ArHgas,'perseguido pelo Caudilho Ramires, fugiu para o
Paraguay (1.820), onde o Dictador Fraucia, apoderando-se d'elle.
o desterrou para a aldêa de Curuguaty, oitenla c sete legoas ao
nordeste da Assumpção, ~ebaixo de cautelosa vigia, conciliando
d'este modo os direitos de asilo com a sua costumada politica
de não deixar sair a lodos os que tinham a desgraça de pe
netrar nos seus domínios. (A 1I11(1C~ do f7 iscollde de S. Leopoldo,)
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do novo Reino do Brasil. Previu-se log
a necessaria volta cl'EI-Rei para a sua
antiga metropoli, e n'este caso era mister
pensar nos futuros destinos de Monte
video, a cujos habitantes tinha o mesmo
Monarcha promettido não entrega -los
nunca a seus inimigos. Duvidoso de
quem confiaria semelhante deposito, jul
gou mais justo e assisado. commetter a
um Congresso de Representantes de toda
a Provincia a escolha livre, ou de al
liança com alguma nação poderosa, ou
de constituir-se com a forma de governo,
que melhor lhe conviesse. Entretanto o
Gabinete hespanhol não cessava de re
clamar contra a pretendida conquista,
como um attentado contra seus fóros
direitos, e as C~rtes de Portugal che
garam a tratar d'esta questão; porém a
maioria da Assembléa rechaçou o parecer
da Commissão de ruacia, que acon
selhava a evacuação, depois de longa e
calorosa discussão.

Em Abril de 1821 reuniram-se na Ca
pital de Mt'"ltevideo o Cabildo e os
Deputados das diversas povoações; re
nhidos debates s.e levantaram: foram por
fim assentindo ás solidas e bem reflec
tidas razões de D. Garcia de Zuni9"!!, de

. u

Lambi, e de outros Deputados de igual
conceitQ, os quaes opinavam que, não
bastando desejos de constituir-se nação
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independente, era indispensavel que in
terviessem certos elementos de poder;
ponderaram os perigos da federação com
qualquer das Republicas visinbas, a im
possibilidade de por si existirem na falta
d'aquelles elementos, e de resistirem a
algum ambicioso externo; concluiram que
cm taes circumstancias o unico meio para
a estabilidade seria o de incorporarem-se
á alguma nação poderosa, e então ne
nhuma melhor lhes convinha que o Reino
Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Por
unanimidade decidiu-se, e lavrou-se a
Acta de espontanea incorporação da de
nominada Provincia Cisplatina, debaixo de
certas condições (31 de Julho).
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VI.

Revolução de Portugal em 1820. Seus etreitos no Bra.í1. O
Parà e a Bahia pronunciam.se pela futura Constituição
Portugueza. Soltura dos presos de Pernambuoo. Conducta
de Luiz do Rego. Acontecimentos do Rio de Janeiro. A
tropa e o Principe Real. Reunião eleitoral. Os tiro. da
Praça do Commercio. El.Rei embarca para Portugal. D.
Pedro Regente do Brasil.

Desde que os portos do Brasil foram
franqueados ao estrangeiro em 1808, o
commercio de Port1lgal havia diminuido
consideravelmente, e o ciume dos Por
tuguezes se tinha exasperado, vendo a
sua antiga Colonia elevada á categoria de
Reino. Accre.:"e que já se impacientavam
de um despotismo destituido do esplendor
da Realeza, ao mesmo tempo que, ter
minada a guerra da Europa, a Hespanha
e a Italia tentavam organisar os seu~

governos constitucionalmente. Portugal,
estimulado pelo exemplo, tambem se le
vantou e exigiu a convocação das Côrtes
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para a confecção de um novo pacto social.
O primeiro movimento manifestou-se na
Cidade do Porto no dia 2ú de Agosto
de 1820, e em 15 de Setembro decla
rou-s'e Lisboa, onde se reuniram as Cortes
geraes em Janeiro do anno seguinte. O
seu primeiro acto foi um mani[e~to for
mal dirigido á nação portugueza, fazendo
ver o estado retrogrado de Portugal, e
todo s seus infortunios, devidos á tras
ladação da Família Real para a Côrte
do Rio de Janeiro, e á abertura dos
portos do Brasil aos navios das nações
estrangeiras.

A noticia dos primeiros movimentos do
Porto e de Lisboa chegou promplamente
aos dominios ultramarinos, onde produziu
consideravel impressão. As tropas· estacio
nadas no Pará, ainda antes de saber-se
da instalJação elas Côrtes. manifestaram
sua adhesão no 1. o de Janeiro ele 182'l
,ao Governo estabelecido em Portugal; o
povo e todas as classes concordaram em
opiniões, desenvolvendo-se o espirito pu
blico com incrivel enthusiasmo. Na Cidade
da Bahia o Tenente Coronel Manoel p'edro
de Freitas Guimarães, chefe do regimento
de artilhada, de accordo com os Com
mandantes da cavalIaria e elo batalhão
n. o 12, tambem acc1amou @: futura Con
stituição, que houvessem de promulgar
as Côrtes de Portugal. TuJo h~rveria
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concluido sem uma gota de sangue der
ramado, se o Marechal Felisoerio Cal
deira Brant Pontes não confiasse tanto
em sua popularidade, oITe 'ecendo-se ao
Conde da .Palma, Governador e Capitão
General da Provincia, para ir retomar o
trem, já occupado pela artilharia de Ma
noel Pedro.

N'este pequeno con()jcto perderam a
vida dez soldados e o Major Hermogenes
Francisco de AguiJar, Commandante da
tropa que acompanhava o Marechal, o
qual perdeu igualmente o seu cavallo,
morto por uma metralha. Em taes cir
cumstancias conheceu o Conde da Palma·,
que eram in'uteis seus esforços para obstar
á mudança politica, e decidiu-se a segu~r

a opinião geral: concorreu ás casas do
Conselho com todo o seu Estado Maior,
e sanccionou tudo quanto se havia feito.
Dispostas as cousas d'este modo, passou
o Senado a propôr as pessoas, que de
viam formar aJunta governativa, cuja
presidencia recusou o mesmo Conde;
sendo nomeado para elJa Luiz Manoel
de Moura Cabral, e para Vice-Presidente
Paulo José de MeUo Azevédo e Brito.
InstaJIada a Junta no dia 10 de Fevereiro
de 1821, foi seu primeiro cuidado tratar
da eleição dos Deputados para as Côrtes
reunidas em Lisboa, para cujo fim no
meou urna Commissão, denominada Pre-
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pa7'atoria e Consulialiva Ijw'a a cleiçc70 dos
Deputados da Provincia da Bahia. etc.

Esta mudança pareceria favoravel aos
desgraçados presos de Pernambuco, po
rém aJunta, creatura portugueza, oscil
lava entre as sympathias da liberdade,
e o odio da independencia. Para sair
do embaraço com algum decoro ostentou
imparcialidade: o Tribunal da Relação
teve ordem para proceder como de di
reito, e solJicitar a conclusão da sentença
tanto procrastinada. Muitos criam que,
com a nova ordem de cousas, vinha
connexa a immediata soltura dos presos
de Estado: o mesmo Bernardo Teixeira,
receiando que assim acontecesse, aban
donou logo o seu posto, e furtivamente
partiu para o Rio de Janeiro. Todavia
congratularam-se os Pernambucanos, pOl~

que a medida adoptada era-lhes honrosa
em substancia; e nem a Junta podia
obrar de outra forma sem postergar as
leis da justiça, ou usurpar um direito
soberano perdoando. Os vicios do pro
cesso eram evidentes: a Relação exami
nando-o, em poucas sessões os reconhe
ceu, pronunciou a nulliclade, e deu
mandado de soltura a todos os presos
n'elIe envolvidos. Assim finalisou depois
de quatro annos o famoso processo da
Alçada; mas não finalisaram os males
de Pernambuco.
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o Brasil viu no principio do anno
de 1821 os Portuguezes de todas as
classes pronunciarem-se por uma o' Consti
tuição liberal, cousa que elles não en~

tendiam; mas era liberdade vestida á
portugueza, e tanto bastava para os

. namorar. Luiz do Reg'o não .ficou atraz
dos improvisados liberaes; a elJe urgia
mais que a nenhum outro fingir-se tal.
Os seus protectores no Rio de Janeiro
decaindo pela forçá irresistiv~l da revo
lução, d'elle se desembaraçaria' o novo
poder; além de que elle sabia que a
Provincia o odiava. ColJigado secreta
mente com os seus principaes camaradas,
sem consultar nenhum dos filbos elo paiz,
sem mesmo esperar ordens do Rio ue
Janeiro, ao simples convite da Regencia
de Lisboa proclamou as bases da futura
Constituição, e sem perda de tempo fez
levar a effeito a escolha de eleitores em
todas as parochias de Pernambuco, reu
niu-os debaixo da sua presidencia, ~

proseguiu na eleição dos sete Deputados,
a que a meSi.la Regencia lhe havia man
dado proceder.

No Rio de Janeiro, onde menos abusos
se praticavam" manifestaram-se com menos
energia os effei tos da opinião pC'pular.
Desde Outubro de 1820, °em que se havia
recebido na Capital a noticia da revolução
do Porto, até Fevereiro do anno seguinte,
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•l-Rei e o Ministerio tinham e tado em
continua anxiedade, sem que uma s6
medida revelasse as intenções l/~ Côrte.
a movimento porém da Bahiá .. leiu tirar
o Governo d'este estado de incerteza,
publicando-se em 21 ó Decre'to datado
cfe 18 de Fevereiro, pelo qual Sua
Magestade annunciava a intenção de
mandar o Principe D. Peuro a Portugal
com plenos poderes para tratar com as
Côrtes, .e consulta-Ias acerca da Consti
tuição: tambem se prometteu que seriam
adoptadas no Brasil aqueIJas partes da
Constituição, flue fossem applicaveis. Esta
declaração produziu diverso elfeito do
que se esperava; esta ultima condiçã~

revelava o intento de modificar-se a
Constituição antes de ser applicada ao
Brasil, e a isto se oppunham unanime
mente os Brasileiros e os Portuguezes
aqui residentes.

Ainda que privados de noções claras
. ::>bre este assumpto, .estavam ambos os
l)artidos anciosos por dilatar a esphera
de suas liberdades individuu3s, e na ma
drugada dG dia 26 de Fevereiro, a tropa
portugueza, determinada a partilhar os
beneficios que esperava do novo systema
estabe!ecido na metropoli, marchou para
o Largo do Rocio para exigir, que fosse
~xplicitamente jurada no Brasil a Consti
tuição, tal qual ti fizessem as Côrtes3
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OS cidadãos ligados a este movimento,
convocaéam tambem uma reunião na sala
do Tb. r'o; ~; para alli se dirigiram os
Princir~ .D: Pedro e D. Miguel, que
foram re~ebidos çom aeclamações de Viva
E/-Rei! Viva a 'Co1lstituição! Depois. d,e
ser submettida .a representação dos sub
levados ao Principe Real D. Pedro, foi
convocada a Camara Municipal; ~ vindo
Stla Alteza para a vara:q.da do Theatro,
leu: a'o povo reunido na praça o Decreto
p~10 qual o Monarcha' accedia sem reserva
ú futura Constituição das Côrtes. Em
seguida os dois Principes prestaram jura
mento em nome d'EI-Rei, e nos seus

roprios. Concluida a ceremonia, insistiu
se na nomeação de novo Ministerio, o
que igualmente foi concedido.

Foi exce siva a alegria: um immenso
concm'so dirigiu-se á Quinta da Boa Vista,
e porfiou em puchar até a Cidade o
coche d'El-Rei, honra que D. João ele
bom grado dispensaria. Pouco babituad
a ver a desenfreada exhibicão dos sen
timentos do povo, desde qu~ teve noticia
da revolução da metropoli, foi assaltado
de apprebensões terriveis. Logo que che
gou á Cidade ratificou o j1ll.ramento já'
prestado pelos Principes, e· seguL'am ('
exemplo da Familia Real todos os eI'1
prega{los, e outras pessoas notaveis d -,
Rio de Jau€iro. Fizeram-se festividades
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publicas, e a Cidade se illuminou por
nove noites successivas. Poucos dias de
pois chegou o celebre manifesto das
Côrtes, o qual suscitou as mais serias
apprehensões aos Brasileiros; porém foi
recebido com applauso pelos Portuguezes,
porque entretinbam esperanças de subor
dinar o Brasil á tactica das Côrtes, obri
gando a Familia Real a regressar para
Portugal. Constou então que se forjava uma
conspiração, sustentada pela tropa portu
gueza n'este sentido; mas parece que não
chegou a haver plano fixo. Com tudo a
sympathia dos Portuguezes para com o
procedimento das Côrles era manifesta;
tanto assim que Sua Magestade foi indu
zido, contra seus desejos, a assignar um
Decreto datado de 7 de Março (*), em
que expôz a intenção de voltar a Lisboa,
e deixar o Reino do Brasil encarregado
a D. Pedro, até que se estabeleces"e a
Constituição da Monarchia Portugueza.

No mesmo dia se publicaram as in
~trllcções para a eleição dos Deputados as
Côrtes de Lisboa; na faltJ. de regula
mentos a este respeito, as eleições deviam
fazer-se pela forma estabelecida na Con
,tituição hespanhola. 0- desenvolvimento
:radud d'estas occurrencias despertou en-

,'J ::: :e Decreto é sem duvida um docnmenlo bem intcl'es-
• nle para a historia d'aquella epocha; por tanlo lomámos o
accor~o de copia-lo por extenso. (Vid, Documentos, letra B.)

1,2
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tre OS Brasileiros nalos um espirito, que
não.havia ainda apparecido nos aconte
cimentos passados. Os .Portuguezes tinham
tomado a precedencia nos movimentos
anteriores, mas nas eleições conheceram
os Brasileiros o quanto lhes convinha
desenvolver toda a sua energia, e já
aquelles se arrependiam de ter avançado
com tanta precipitação; restava-lhes só
o remedio de dissimular4 a sua magoa,
em quanto não se oiferecia occasião de
esmagar este nascente impulso. Feita a
eleição parochial, o Ouvidor da Comarca,
em cumprimento das ordens <fEl-Rei,
convocou o os Eleitores pa l~es commu
nicar officialmente o '''<Decreto de 7 de
Março; o qual punha D..;P'é°dro á testa
do Governo .prQvisorio, ~_:qu.e- d veria in
stalar-se quando Sua :t1~gestaih:.. partisse.
A reunião verific'H-;se 11a tal' e de 20 de
Abril no edifici6 da nu (a Praça do Com
merclO.

A discussão omeçou logo tumultuaria;
a confusão ,'não tardou em chegar a tal
auge, que c presidente não pôde mais
dirigir as. eliberações da Assembléa. Con-

o duzidos por idéas exaltádas, e ignor:lú lO

o termo de suas attribu'ições, os Eleito:
procederam a decretar IPedidas, ql. ~ nã'
só affectf\vam os interesses g raes
naçã:, Jmo a Pessoa Augusta dó ",.1

narcha.. Tal era o estado de exalt<4'1dv,
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que se adoptaram por acclamação as mais
violentas resolucões. Mandou-se ordem ás
fortalezas para 'que não deixassem sair a
esquadra, que devia conduzir Sua Ma
gestade, e finalmente decidiu-se· que a
Constituição hespanhola fosse adoptada,
enviando-se uma Deputação a EI'-:Rei com
este fim. Dirigiu-se a Deputação ao Paço,
e não só foi bem recebida por, D. João VI,
como por um Decreto sanccionou a
Constituição pedida, que talvez nunca
tivesse lido. No em tanto soube-se que
a tropa portugueza se reunia no Rocio :
chamado o Commandante das Armas á
presença elos Eleítores, asseverou que as
intenções da tropa eram boas, e pro
testou profundo respeito ao Collegio Elei
toral.
- Satisfeita a Assembléa com estas pro-
messas, as' deliberações continuaram do
mesmo modo, até que pelas tres horas
da madrugada chegou uma companhia
da divisão portugueza, e sem a mais
pequena advertencia previa, deu uma
descal'ga de mosquetaria s bre os Elei
t.ores desarmados e povo que os cercava,
e tomou depois a casa á bayoneta ca-

Felizmente a maior parte já se
tirado, e as consequencias foram

taes do que se devia esperar:
_~ < tres individuos, e ficaram mai
vinte feridos. A consternação se -[1;)('-
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derou de toda a Cidade do Rio de Ja
neiro, e succedeu ao delirio da exaltação.
As praças publicas e lagares de recreio
tornaram-se desertos; suspenderam-se as
operações do commercio, e durante muitas
semanas e ta Capital, até então cheia de
actividade, parecia uma cidade de mortos.
El-Rei aproveitando este estado de torpôr,
promulgou no dia 22 de Abril um De
creto annuIlando tudo quanto na vespera
.se tinha feito, e outro conferindo a
D. Pedro a dignidade e attribuições de
Regente, e seu Lagar-Tenente no Reino
do Brasil n.

A estes Decretos seguiu-se a formação
de um novo Ministerio (**); no dia seguinte
publicaram-se duas proclamações recom
mendando fidelidade ao Principe Regente,
e na tarde do dia 2á de Abril, EI-Rei
com o resto da sua Familia embarcou-se
a bordo da náu D. João VI. Os conse
lheiros do infeliz Monarcha, especialmente
Silvestre Pinheiro Ferreira, Ministro da
Repartição dos Estrangeiros, haviam já
previsto a direcção que brevemente to
mariam os negocias do Brasil. Calr n !avam
elles que, habituado com apre' ,1",

(') Vid. Doeumenlos. letra C.
(") O noyo Ministerio eompunlta-se: do Coud

:Minislro da Fazenda; Conde dos Arcos. Miuislro
do Reino, e dos Negocias Estrangeiros; Manoel 1: I .' •

nha, Minislro ela Marinha; e Carlos l'l'ederieo ele
CllliíD Commanclanle da tropa portuglleza, Ministro
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um Governo local, este paiz maIS se não
sujeitaria aos inconvenientes, e ainda me
nos á humiliação de outro collocado além
do Atlantico. As Côrtes irritariam este
ciume, cujo germen se desenvolvia, e já
a separação era considerada inevitavel, se
á sua chegada a Portugal EI-Rei não con-'
seguisse encerrar as sessões da Legislatura
Portugueza. Estas considerações fizeram
profunda impressão no animo de D. João,
que sentiu naturalmente toda a extensão
da idéa repugnante, de vir este immenso
territorio a ser desmembrado do patri
monio da Casa de Bragança.

Por outro lado estava escandalisado
contra o Principe Real, por ter ajudado
os esforços feitos para o obrigar a sair
do Rio de Janeiro; e antes da partida,
na manhãa de 26, conta-se que dirigira
algumas exprobrações a Sua Alteza. Com
tudo, quando se suspendia o ferro, quando
a náu começava a navegar, no momento
em que, pela· vez derradeira, o velho
Rei apertava seu filho nos braços, ex
clamou: « Pedro, o Brasil brevemente se
separará de Portugal; se assim fôr, põe

~rôa sobre tua cabeça, antes que
. rentureiro lance mão d'ella.») Na

quadra, que conduzia Sua Ma
..... tirou-se grande parte dos Fi

que o haviam acompanhado de
gal, e os seus adherentes, formando t\>
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todos uma comitiva de mais de tres mil
pessoas: achavam-se n'este numero muitos
capitalistas, levando sommas immensas em
especie, que se extrairam do Banco.

,.l FJl\1 lJÔ PRIMEIRO TOMO.

IJ
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