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Carta Topographica da nova Colônia e Cidade do Sacramento no Grande Rio da Prata 

(Padre Diogo Soares, 1731) 
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Prólogo 

onfesso-te, Leitor Amigo, que a sem-razão com que 
vivem no esquecimento os Espíritos mais nobres do 

novo Mundo Brasílico, me incitou a pegar na pena 
para escrever ações tão beneméritas da Fama, que 

não sendo inferiores a outras muitas que vagam pelo Orbe 
com maior ventura, menos afortunadas resultam estas com 
a ingratidão do tempo indigência dos Escritores. 

Pulsado mais da Verdade, que da Lisonja, e sem 
cuidar em erudições que agradem o gosto menos em frases 

que escureçam os termos, fiz um abstrato das mais verídicas 
notícias para formar o corpo desta história da Nova Colônia 
do Sacramento do Rio da Prata, repartindo o Volume em três 

Livros correspondentes às vezes que se povoou e excídio (1). 
Em todas as partes lerás generosos procedimentos, apesar 

do errado conceito de muitos, que imaginam sem espíritos 
os Corpos que procederam dos Primeiros Povoadores e 

Propagadores da América; sendo sem dúvida que foram 
aqueles mais guerreiros ainda, que menos disciplinados, 
porquanto pela teórica antiga sabiam em mais rude 

linguagem expressar os indultos da honra com a eficácia do 
braço. 

Em outras Regiões mais venturosas encheriam de 
vozes o Mundo, e de elogios o Prelo; mas se a sem-razão é 
causa de se sopitarem (2) os gritos da fama neste infeliz 

País, agora a impulsos da minha indiscreta pena, conhecerá 
a vulgaridade mais poderosa a verdade que o conceito; 

dando-se a ler os varões insignes que em benefício da 
Pátria, em serviço do Príncipe arriscaram uns, e perderão 
outros as vidas na conservação de uma conquista tantas 

vezes expugnada sem motivos, crescendo em defensa sua 
no Povo o amor na milícia o zelo, e nos auxiliares a 

obediência. 

 
1 Excídio: assolou; destruiu. (Hiram Reis) 
2 Sopitarem: enfraquecerem; debilitarem. (Hiram Reis) 
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No primeiro Livro admirarás a malícia triunfando do 

valor; no segundo a omissão ofuscando a valentia; e no 
terceiro gloriosas as Quinas Portugueses contra uma opo-

sição maliciosa. Posto que pequeno o livro, não foi pouco o 
desvelo e trabalho no seu contexto, porquanto a composição 

em memórias desbaratadas é tão difícil como laboriosa a 
empresa de juntar as partes para organizar o Corpo. Nem 
nas bainhas das vitoriosas espadas achei individuados (3) os 

sucessos anteriores para ornamento da história; e pare-
cendo-me pela permissão antiga, que nelas rubricariam os 

soldados seus triunfos, como nelas em outro escreviam os 
Testamentos, não descobri em tantas folhas as desejadas 
notícias para o pretendido intento; porque a ferrugem do 

esquecimento havia consumido o ferro da lembrança. 
Apenas alcancei para formar a primeira e segunda parte uns 

fragmentos verdadeiros ainda que poucos. 

Assim não imagino, que avalies o engenho pelo vul-
to, senão pela obra; e por este motivo espero que em mim 

louves o ardente desejo de famigerar (4) a Nação, e ilustrar 
as armas, que por ociosas parecerão embotadas, conside-

rando-as totalmente o inimigo sem doutrina: porém ao 
primeiro eco de Marte mostrarão pelos pesados golpes, que 
e ainda se conservava a disciplina nos delíquios (5) da paz; 

cortando pela emulação tão rigidamente que acrescentarão a 
Portugal triunfos, a Castela desgostos. 

Pio Leitor amigo, que do meu zelo nasça a tua urba-
nidade, para que desmerecendo a forma por desagradável, 
te agrade a matéria por saborosa; pois como leva por alma a 

pura e irrefragável verdade sempre em tua cortês estima-
ção, te roubará o agrado esta virtude que adquirindo das 

benevolências os aplausos contra as mordacidades dos 
críticos, fique confessando mais atenções tua sinceridade, 
que obséquios à tua lisonja. 

 
3 Individuados: narrados ou descritos com detalhes. (Hiram Reis) 
4 Famigerar: tornar amplamente reconhecida. (Hiram Reis) 
5 Delíquios: desfalecimento. (Hiram Reis) 
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azões que assistem a Portugal por parte do direito 
que tem à Nova Colônia de Sacramento. Valor com 

que os Paulistas desforçam as armas portuguesas, e 
lançam aos castelhanos do nosso domínio. Socorre 

Salvador Corrêa de Sá vários povos confederados e castiga a 
outros rebeldes. Conquistas dos espanhóis e portugueses no 
Mundo Novo. Elege-se a D. Manoel Lobo para povoar e erigir 

a Colônia. Embarca no Rio de Janeiro e surge com bom 
sucesso no Rio da Prata. Discrição Topográfica do País, rio, e 

dos bárbaros habitadores, armas de que usam, hostilidades 
que fazem os Tapes para desgostarem aos moradores. Ação 
valorosa de Jozé Dias, e outro companheiro. Movem 

simuladamente os Espanhóis a guerra. Constância com que 
se defendem poucos soldados de numeroso exército. 

Discórdia entre os cabos e oficiais da Praça, empenho que 
faz o inimigo por sustentar o desgosto. Arrojada saída que 

faz ao Campo Manoel Galvão. Estupenda ação de cinco 
soldados Portugueses contra um lanchão castelhano. Traição 
de um Paulista Desertor. Entrada do inimigo na Praça, e leva 

tudo à escala. Descuido de uma sentinela em ruína do 
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Embaixada de Castela em satisfação do insulto. São 
atendidas as razões e se faz a Praça com restituição da 

mesma Praça ganhada. 

R 
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ão pretendemos mostrar com estudo alheio o direito 
de Portugal na Conquista da nova Colônia do 
Sacramento do Rio da Prata, mas com assunto novo 

escrever os progressos de dilatadas Campanhas, 
onde o valor triunfou da Superioridade, o esforço da 

valentia. Copiaremos um gigante na breve tábua desta 
história, resumiremos em tronco uma selva de louros, dando 
a conhecer pelo dedo os triunfos e pelas palmas as vitórias. 

2. Com doutíssimas penas expuseram muitos os sóli-
dos fundamentos da Divisão Geográfica Portuguesa, os 

quais, por irrefragáveis, podiam servir de prêmio à história, 
de Introdução ao Livro: Porém omitimos o trabalho alheio 
ainda que pareça corpo sem alma, fim sem princípio; porque 

de vários autores foi emprego tão relevante esta mesma 
matéria, que não deixaram mais à nossa pena, que a 

individuassem das ações, a relação do sucessos. 

3. Fundados nas Bulas, que a favor dos Monarcas 

Portugueses expedirão os Santíssimos Padres Nicolau V, 
Xisto IV, e Alexandre VI, mostraram nosso direito tão 
elegantemente discutido (6), como jurisprudentemente 

consultado, convencendo com razões fortes objecções mal 
arguidas, porque firmada com admiração a Linha Imaginária 

no Meridiano da Ocidental margem da Ilha de Santo Antão, 
alcançaram com razão Matemática os mais retos 
Cosmógrafos a altura de trinta e cinco graus, pertencendo-

nos a parte Setentrional em que jaz a Colônia pela divisão 
das terras, demarcação dos Rumos. 

4. Porém os Espanhóis com indústria política 
perverteram o ponto, e torceram a Linha para variarem os 

compassos, e se limitarem os dilatados Domínios do Império 
Lusitano, os quais abalizados, e depois demarcados os 
Territórios superou da malícia o direito, principalmente 

enquanto a memória do trato preexistiu firme nos homens, 
sem que por nenhum meio, ou arte pudesse a mentira 

escurecer a Verdade, o erro prevalecer à Ciência. 

 
6 Tratado de Tordesilhas celebrado em 07.06.1494. (PEREIRA DE SÁ) 

N 
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5. Precedendo os arrojos Portugueses às diligências 

castelhanas, foi mais fácil a Portugal o descobrimento do Rio 
da Prata, que a Castela outra qualquer Conquista Ocidental, 

porque acostumando os sucessos favoráveis fazer atrevidos 
os ânimos orgulhosos, entraram os Lusitanos Argonautas a 

investigar o velocino (7) da América pela porta, que no ano 
de 1500 lhes havia acidentalmente franquiado Pedro Álvares 
Cabral, levando já para os acertos aquelas Luzes, que se não 

comunicaram antes a outra qualquer Nação: porém não 
ignoravam os Castellanos, que compreendera o Rio da Prata 

a demarcação Portuguesa ficando à parte Oriental da Linha 
decisiva; posto que nas medidas Espanholas nunca se 
ajustassem com seus pontos os nossos fundamentos, menos 

com a justiça a retidão dos compassos não faltou quem 
asseverasse (sem a máscara de Antonio de Herrera (8) 

maior extensão de terras a Portugal, que as compreendidas 
nos trinta e cinco graus da posse imemorial. 

6. Mas pertencendo-nos aquele ponto (9), que pela 

continuação dos atos pacíficos se fez indubitável na opinião 
comum, jamais se atreveram os castelhanos povoar com 

armas o domínio alheio dando-lhes a fortuna tempo desde o 
primeiro ano do interregno, até os sessenta exclusivos da 
decadência Portuguesa, subindo Castela ao Capitólio das 

glórias, apenas confirmaram os Reis Católicos as graças e 
Doações anteriores nos sucessores dos Donatários 

Portugueses, porque tanto pela Divisão Pontifícia, como pelo 
Descobrimento de Américo Vespúcio no ano de 1525, foi 
sempre da nossa repartição a Colônia, e de ambas as Coroas 

 
7 Velocino: carneiro mitológico, de lã de ouro. (Hiram Reis) 
8 Antonio Herrera – Década Tercera, Libro Sexto. (PEREIRA DE SÁ) 
 

 PRIMERA PARTE DE LA HISTORIA GENERAL DEL MUNDO, de XVII, años 
del tiempo del Señor Rey Don Felipe II, el Prudente, desde el año de 

MDLIV. hasta el de MDLXX – ESCRITA POR ANTONIO DE HERRERA, 
Coronista mayor de su Majestad de las Indias, y su Coronista de 
Castilla. (Hiram Reis) 

 

9 Padre Simão de Vasconcellos – Crônica do Brasil, Livro I, & 66. 
(PEREIRA DE SÁ) 
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o Rio, como física e positiva baliza dos Impérios Português e 

castelhano, assim como de França, Castela, e Itália os 
altíssimos Alpes e Pirineus (10). 

7. Isto mesmo que escrevemos da demarcação natu-
ral asseveraram muitos, e graves autores, os quais citamos 

à margem (11) por não enfastiar o breve com o prolixo: 
chamando Solarzano aos famosos Rios do Maranhão e da 
Prata imortais e extinguíveis padrões do Estado Americano 

porque tendo ambos idênticos nascimentos em um começa 
Domínio, em outro finaliza a Conquista. Modernamente o 

insinuam na sua Ciência de Corte Monsieur de Chevigni (12), 
sendo tão clara a Luz da Verdade que nunca à sombra da 
inveja se atreveu eclipsá-la menos a escurecê-la as sem 

razões das penas, as cinzas do esquecimento. 

8. Preocuparam-se estes famigerados autores no do-

mínio dos Rios, mas não na controvérsia das terras; porque 
bem calculadas por insignes, espíritos Cosmógrafos, 
dispuseram de sorte a partilha, que não deixaram suspeitosa 

a justiça, duvidosa a Ciência, porque dividindo o Orbe em 
partes iguais pela mencionada, sempre estupenda Bula, não 

houve queixa que arguisse suborno, menos razão, que se 
opusesse à igualdade: pertencendo-nos por igual medição as 
terras do Leste, e à insaciável Castela as contrárias do 

Oeste. Provida por isso a Natureza criou duas firmíssimas 
balizas para a indisputável divisão de uma e outra 

Monarquia. 

9. Quiseram muitos que Martim Affonso de Souza, 
fosse o primeiro Descobridor do Rio da Prata, o qual, sendo 

 
10 Palard. Leit, Lusit. Valens. Capol. Etc... (PEREIRA DE SÁ) 
11 Cláudio Bartholomeu Morisoto – “Orbis maritimi sive rerum in Mari et 

Littoribus gestarum generalis historia...” 
 

 Juan de Solórzano y Pereira – “De Indiarum iure ivre sive, de iusta 
Indiarum Occidentalium inquisitione, acquisitione, & retentione...” 
(PEREIRA DE SÁ) (Hiram Reis) 

 

12 Henri Philippe de Limiers de Chevigny – “La Scienza delle person di 
Corte, di Spada e di Toga”. (PEREIRA DE SÁ) (Hiram Reis) 
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Senhor Donatário da Capitania de S. Vicente, intentou com 

seu Irmão Pedro Lopes explorar o último termo daquela 
amplíssima jurisdição. Descobriu a Ilha de S. Gabriel, e dela 

observou a terra firme infestada de bárbaros, tão cheia de 
selvagens, que receou o perigo antes de conhecer os costu-

mes; e voltando pela costa nas mesmas canoas à imitação 
dos Troianos, chegou com maior fortuna à S. Vicente, que 
aqueles à Itália; porém como para extinguir o gentilismo 

eram diminutas as forças, e poucas as Armas, esperou que a 
Potência Real estendesse o braço para aquela parte, em que 

haviam as forças sustentar Domínio, a guerra conservar o 
direito. 

10. Estendiam-se até a Cananéia as Povoações 

Portuguesas e devolutas as Campanhas por largos anos com 
o terror dos bárbaros, respeitaram sempre os castelhanos 

como nossa, toda a Costa Oriental: passando Gaboto, Pedro 
de Mendonça, e outros, a parte Ocidental, onde com 
incômodos notáveis, edificaram a Cidade de Buenos Aires 

(13), como raia de sua repartição Pontifícia; e deixando a Ilha 
de S. Gabriel, estabeleceram em próprio, e inútil País por 

não ofenderem o direito de Portugal. Com esta certeza os 
moradores castelhanos do interior do Paraguai, persuadiam 
aos índios confinantes, que como da jurisdição Brasílica 

buscassem em S. Vicente a Sagrada Fonte do Batismo, o 
que muitos fizeram, e executaram, aborrecendo, e 

detestando os ritos gentílicos, para abraçarem os dogmas da 
Fé com as luzes da doutrina Evangélica a qual foi 
vigilantemente levada aos mais remotos lugares do 

continente, onde muitos com a morte mereceram a Coroa do 
Martírio (14). 

11. Cessaram as Povoações com as grandes violên-
cias, que se experimentaram no interregno, divertindo-se a 
gente em levas para Flandes; sendo assim forçado que ela 

 
13 Pedro Ordóñez de Cevallos – El Viaje del Mundo. (PEREIRA DE SÁ) 

(Hiram Reis) 
14 João Pedro Maffei – Historiarum Indicarum. (PEREIRA DE SÁ) (Hiram 

Reis) 
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faltasse em nossas conquistas, cresceram em sua falta gran-

des, e lamentáveis desamparos, esquecendo-se totalmente 
do seu aumento aqueles que deviam cuidar em dilatar o 

Império: por esta razão entraram licenciosamente os Para-
guanenses a talar (15), e desfrutar as campanhas do Distrito 

Português; mas destas intrusões, e atentados se 
desforçaram as nossas Armas, descendo da cidade de S. 
Paulo Fernão Dias Paes com muitos Naturais intrépidos e 

esforçados os quais apresentando batalhas aos castelhanos, 
e seus confederados, por várias vezes lhes fizeram viva 

Guerra. Constrangidos do ferro, tímidos da mortandade, 
desalojaram de muitas Aldeias, e se retirarão para os seus 
Domínios perseguidos, fugindo maltratados. 

12. Lisonjeados os Paulistas das Vitórias, se iam 
valorosamente a encontrar as Tropas, que vagavam 

dispersas pela extensão da campanha; mas tanto se 
avantajavam os contrários na destreza das armas, que 
atribuíam a fortuna os nossos troféus, e à sua desgraça aos 

infinitos estragos; porque costumados sempre a vencer a 
multidão, não reputavam os triunfos pelo valor senão por 

milagre. Quando mais necessários se faziam estes atos em 
benefício da posse desistiram os Naturais da porfia chaman-
do-os outros empregos em que o prêmio havia suavizar o 

trabalho, e precedendo daquelas Louváveis empresas, se 
retiraram para o interior das montanhas com a esperança do 

Ouro, que já começava a aparecer em Minas a tirar-se em 
Betas (16). 

13. Com esta intercadência, Retirada, não cabiam os 

Espanhóis em seus limites: porque transcendendo os termos 
demarcados, queriam com o próprio possuir o alheio. Menos 

cansados na cultura de suas conquistas, trabalhavam mais 
em dilatar, que em conservar, tendo por natureza a ambição 
nunca saciada com a impaciência de lograrmos aquela parte 

que fazia mais avultada a sua porção de terras; por esta 

 
15 Talar: causar grave estrago; devastar; arrasar. (Hiram Reis) 
16 Betas: filões ou veios auríferos. (Hiram Reis) 
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razão entrando pelos nossos domínios umas vezes com 

própria mão vexavam os índios sujeitos, e outras 
empenhados com o mesmo escândalo, faziam, que os mais 

humildes negassem a obediência a seu legítimo Senhor. 
Padeciam os Cristãos entre o ruído das armas outras 

misérias domésticas com a Superioridade dos tiranos, que 
fazendo-se Legislador, obrigavam os ânimos Católicos a 
observâncias abomináveis. 

14. Era Governador do Rio de Janeiro, o Almirante 
da Costa do Sul e Rio da Prata Salvador Correa de Sá e 

Benavides, o qual havendo sublimado com façanhas sua 
fortuna, quis mostrar, obrigado destes excessos, que não 
sofria agravos com paciência, por ter valor para resistir com 

constância, e aconselhando-se com seu próprio ânimo, sem 
deixar passar as ocasiões, por não fazer verdugo ao 

arrependimento de suas memórias; socorreu a Província do 
Paraguai contra os índios rebeldes, aos quais castigou e 
apaziguou a terra, auxiliando de caminho o Povo de Sengli 

contra os Pampas, a quem venceu saindo ferido de doze 
flechadas. Destruiu a danosa rebelião, que composta de 

ânimos disformes, ameaçava uma união de pingos, 
mostrando, que seu coração excedia em grandeza aos 
Exércitos, e superava em espíritos aos bárbaros. 

15. Posto que, os mesmos nos acidentes, e diversos 
nas espécies acharam os castelhanos mais cultos 

habitadores em sua divisão; porque políticos, e disciplinados 
os Mexicanos, os Peruanos, abraçaram os costumes 
Europeus sem repugnância dos gênios, ventura, que por 

muito especial, deveram ao Céu esta Vantagem. Os 
Portugueses com diversa fortuna encontraram nos Tamoios, 

Tupis, e Carijós, monstros com nacionalidade; Selvagens 
com risível (17), os quais nem com o repetido açoite do ferro, 
prometeram na Lealdade firmeza, obediência na sujeição. 

 
17 Com risível: dignos de escárnio. (Hiram Reis) 
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16. Renderam-se a Castela os Domínios Mexicanos, 

conquistado Montezuma; o mesmo sucedeu aos Incas em 
Guaxamalla com sujeição de Atahualpa. Não reproduziram 

estas Hidras novas cabeças para dificultarem a Conquista 
dos Espanhóis: mas os Tamoios, e Tupis sem governo eco-

nômico, Aristocracia, ou Democracia eram para a Segurança 
tão vários (18) na Fé, como inconstantes na lealdade. Aque-
les mereceram opulentas Cortes, edifícios nobres, preciosi-

dades sumas, mas estes conseguiram povoações portáteis e 
humildes Tugúrios (19), tesouros ocultos, e contudo desejan-

do ainda dos Portugueses as penúrias, cevavam a ambição 
no sangue inocente sustentando a inveja nas Entranhas dos 
desejos. 

17. Por esta razão, sendo mais bárbara, e indômita a 
conquista Portuguesa, concorreram os acidentes para se 

fazer morosa a propagação; e animando o esquecimento aos 
castelhanos para a fração do direito das gentes, 
pretenderam introduzir-se sem domínio, possuir sem título; 

porém como sempre ao Legítimo Senhor se considera, e 
presume possuidor da cousa, deu pouco cuidado a liberdade 

Espanhola, porquanto em todo tempo os posteriores 
possuidores preferem com título às mais antigas posses sem 
os instrumentos; porque certíssimo é, em direito, que 

nenhum tempo basta para transferir domínio, constando da 
iníqua fé (20) com que se começou a possuir, cuja disposição 

jurídica tanto compreende aos primeiros ocupadores, como 
aos sucessores ainda com posse contraditada (21). 

18. Nem se podiam valer de qualidade alguma pres-

critiva: porque a regular prescrição não só requer boa-fé 
positiva, como título justo; e onde senão acham estes 

 
18 Vários: volúveis. (Hiram Reis) 
19 Tugúrios: choupanas; choças. (Hiram Reis) 
20 Decisiones S.R. Consilii Neapolitani de Matteo D’Afflitto. 
21 A primeira citação é do Livro 44, Título 1 ("De adquirendo rerum 

dominio") dos “Digesta” de Justiniano; e a segunda, das “Institutas de 
Justiniano”, Livro 4, Título 15 (“de interdictis”), & 4 (que se inicia com 
o texto: “Retinendæ possessionis causa comparata sunt interdicta uti 
possidetis et utrubi...”). (PEREIRA DE SÁ) 



19 

essenciais requisitos de direito, de nenhum modo se deve 

considerar prescrição regular: destruindo a fé inoficiosa 
castelhana, o título reduzido a sentença, se pronunciou no 

Real Conselho de Castela, a favor do Régio Procurador de 
Portugal no ano de 1573 cuja sentença afirma Cabedo, que 

se acha transcrita no Livro 62 da Suplicação por caso 
notável, documento jurídico. 

19. Tendo assim Portugal título justo, havendo 

contraditado a posse Espanhola, e suas intrusões com 
justiça, e o direito das armas, não prevaleceram frívolas 

razões contra um domínio por todos os princípios Português, 
porquanto sem mais outra ação desculpável, que a liberdade 
dos seus atentadores, subsistirão sempre os fundamentos do 

Legitimo Senhorio, verdadeiro possuidor (22). 

20. Se os descendentes Espanhóis ponderassem com 

razão sossegada na pureza do nosso direito, confessariam 
toda justiça a Portugal, ainda quando a inveja um pouco os 
arrebatasse da verdade, em atenção ao menos daquele 

estupendo instrumento, que dividiu o Orbe em partes iguais, 
para quietação das Coroas, o qual sendo no Século (23) D. 

Rodrigo de Borja, foi Alexandre Sexto na cadeira de S. 
Pedro, e nela sem afetos da Nação, cortou o intrincado 
Labirinto das Conquistas com a linha imaginária; fazendo-se 

Geógrafo famoso na divisão das terras, e Juiz inflexível na 
decisão das controvérsias, mas nem portanto deixaram 

descansar toda a razão em uma causa indisputável, 
perdendo a reputação as pessoas, que não puderam 
escrever sem os auxílios da Ousadia. 

 
22 Tratam-se de três citações: 

 1°) “Institutas” de Justiniano, livro 2, título 6 (“De usucapionibus et 
longi temporis possessionibus”); 

 2°) “Codex” de Justiniano, livro 7, título 33 (“De praescriptione longi 
temporis decem vel viginti annorum”); e 

 3°) É a obra “In quatuor libros institutionum imperialium commentarius 
academicus et forenses” de Vinnius Arnoldus”. (PEREIRA DE SÁ) 

23 No Século: na época que ficou célebre. (Hiram Reis) 
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21. Depois em vinte e nove artigos reduzidos as 

Condições da Aliança com o Arquiduque da Áustria, 
houveram mais doze secretos pertencentes à mesma Liga, 

nos quais o Arquiduque se obrigava (revestido que fosse do 
Direito de Rei de Espanha, e Índias Ocidentais) ceder, fazer 

doação a El Rei D. Pedro II de várias Praças na Província da 
Estremadura, e Reino de Galiza com todos os seus 
Territórios “in perpetuum” (24) para a Coroa de Portugal, e 

juntamente o direito que tinha, se pudesse ter as terras citas 
na margem Setentrional do Rio da Prata, para que se 

dividissem por aquelas partes os Domínios da América. Tudo 
se corroborou por um artigo secreto separado, e depois já 
revestido da dignidade real com o nome de Carlos III os 

ratificou como neles se continha. 

22. Estes motivos, que assistiam ao direito de 
Portugal justificaram a pura intenção de El Rei D. Pedro II, e 
sem controvérsia de Castela, nem protestos de seus 

Ministros residentes na Corte, concluiu o projeto da ereção 
da Nova Colônia do Sacramento. Para se reputar este 

movimento à boa-fé procedeu sem recato, ou cautela: mas 
somente fundado na paz e direito das Coroas em Navios 
mercantes, sem armadas, ou máquinas de Guerra, que 

denotassem força, ou violência alguma, nos quais se 
conduziram aqueles instrumentos, e materiais necessários 

para construção dos Edifícios, e com um competente número 

de Casais à sua proporção. 

23. Pelo que destinada a Colônia para palestra das 
armas, não foi somente a Índia Oriental teatro do valor 

Português, porque também na América com braço forte 
houveram para a posteridade proezas, e ações beneméritas 
para as memórias. Faltaram à Fama penas, que remontas-

sem as heroicidades do novo Mundo, as quais igualavam, 
senão excederam àquelas dos famigerados Gamas, Almei-

das, e Albuquerques (25), porque desprezando as vidas em 

 
24 In perpetuum: para sempre. (Hiram Reis) 
25 Alfonso de Albuquerque ( 1453 /  16.12.1515): militar e político 

português considerado uma das figuras mais notáveis da expansão 
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serviço do Príncipe, e em benefício da Pátria, assombraram a 

mesma valentia: porém se faltou tempo com o prêmio de 
tantas bizarrias, mais se honorificaram os Capitães Ameri-

canos com os mudos epitáfios dos túmulos, que com as 
vaidosas inscrições dos arcos. 

24. A D. Manoel Lobo, que exercia o Cargo de 
Governador do Rio de Janeiro decretou a Majestade, que 
delegando os poderes ao imediato oficial da Praça fosse o 

primeiro Diretor, e criador da nova Colônia, para cujo fim 
reenviou com instruções necessárias, gente e petrechos: 

ajuntando ao Corpo Militar alguns reclusos, que nas cadeias 
se achavam por delitos graves, os quais comutados em 
morte civil, ficaram brandos os Castigos à vista de culpas 

enormes. 

25. Deu esta novidade não pequeno abalo, e susto 

aos Povos Brasílicos; porque ainda criados desde os berços 
com aquele terror, e fantasia antiga, choravam os pais 
enternecidamente aos filhos e outros. Dos amigos se 

condoíam ternos. Pareceu a todos pelo conceito da 
ferocidade dos bárbaros, que iam habitar entre feras, e 

principalmente em País, onde a falta de comércio humano, 
fosse além das Armas, o flagelo das vidas; mas tão errado 
foi o discurso dos homens, que julgaram depois Paraíso, o 

que a princípio supuseram Inferno. 

26. A multidão dos índios habitantes havidos nesta 

Região pelos mais ímpios de toda América intimidava os 
ânimos mais intrépidos: porém abolidas da compreensão 
humana as sombras da mentira com as manifestas luzes da 

verdade, facilitaram os perigos com os desejos mais prontos 
de povoar o País, julgando em breve tempo os moradores 

receosos, que existir aquela porção de terra sem cristandade 
era o mesmo, que um corpo sem alma, um céu sem 
estrelas; porque a delícia dos ares, o temperamento do 

 
portuguesa no Oriente. Como 2° Vice Rei da Índia foi responsável pela 
expansão do poder luso nesse país. (Hiram Reis) 
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clima, a amenidade dos campos, e a produção do terreno 

fazia grato o sítio apetecível. 

27. Por esta razão já de partes distantes incitava 

ânimos altivos, e lançando linhas de estabelecimento, 
pediam como filhos de Marte impossíveis que vencer, 

precipícios que investir, e Mundos que penetrar, porque não 
temendo perigos em suas felicidades, desejavam árduas 
empresas em terras remotas. Nem era fácil recuperarem 

depois as memórias no esquecimento das Pátrias, por 
haverem perdido o amor dos parentes no contentamento da 

terra, onde acreditando vários prognósticos, e juízos se 
faziam lisonjas, e promessas de sucessos, e prosperidades 
sempre melhores de fingir no desejo, que de segurar na 

fortuna. 

28. Para embarcar D. Manoel Lobo venceu em pouco 

tempo o trabalho de muitos dias. Não quis na dilação 
arriscar a Obediência, porque dela, e da vontade havia feito 
menos sacrifícios ao Príncipe; e como aos brasões de servir 

vinculava as prontidões de obedecer, solicitou com tanto 
desvelo os meios para desempenhar a Obrigação, que veio 

ser a diligência argumento infalível do raro espírito com que 
colocou sua estátua nos Templos da honra, e da Fama. 
Animados os Companheiros com Protetor Sábio, Capitão 

Valente, já do clima não temiam os rigores, menos da terra 
receavam as quimeras. 

29. Em janeiro de 1680 na melhor conjuntura para 
os Mares do Sul Largou as velas. E se engolfou no Oceano 
Austral, onde sofreu tormentas, experimentou borrascas; 

porque pouco cortados os mares das quilhas não toleravam 
o leve peso das embarcações ligeiras, porém constan-

temente vencidos os contratempos, encheram a altura, e 
entraram pelo Rio, no qual sendo multiplicados os riscos era 
tão vigilante o cuidado dos tempos, como os perigos dos 

bancos. 
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30. Postas as proas na demarcada baliza da Ilha de 

S. Gabriel, concluíram a desejada derrota. Em uma ponta 
triangular, que faz a terra em trinta e quatro graus, e dois 

terços, chegaram o mais útil, e acomodado lugar para a 
Nova Colônia, porque exatamente investigados todos os 

sítios da grande margem Setentrional, só este se descobriu 
o mais apto pelas circunstâncias de um porto capacíssimo de 
muitas Armadas, fundo, e limpo de baixos, restingas. A terra 

sumamente plana se levanta mais nesta parte, para dominar 
as águas, senhorear as Campanhas, sem obstáculos de 

montes, ou outro qualquer padrasto (26), prejudicial à Praça. 

31. Por três partes é lavada do Rio da Prata, segun-
do Atlante (27) das águas, o que nasce no Paraguai, na 

dilatada Lagoa do Xarayes, engrossa demasiadamente na 
boca pelos copiosos Rios, que lhe são tributários, entre os 

quais é mais conhecido, e decantado o do Paraná, sem que 
nenhumas correntes imundas lhe perturbem os cristais do 
berço, corre claro, diáfano, e cristalino. Soberbo e undoso 

(28) caminha por fertilíssimas campanhas, e depois do curso 
de quinhentas léguas deságua entre os Promontórios de 

Santa Maria, e Santo Antônio, fazendo uma abra (29) de 
invisível espaço uma de sessenta léguas de larga. É pouco 
fundo, rápido e tormentoso, por causa do desabrigo da 

terra, e violência dos ventos, que revolvendo-lhe as mais 
pequenas áreas, levanta serras de neve e com elas cobre os 

campo, alaga a terra. 

32. Providíssima a Natureza, o formoseou com 
vastíssimas enseadas, as quais com o fluxo das marés, 

fazem tratáveis os portos, surgidouros (30), para lograrem os 

 
26 Padrasto: monte; colina; fortificação que domine a Praça. (Hiram Reis) 
27 Atlante: “Atlas” é uma coleção de mapas ou cartas geográficas. Atlas 

vem da palavra “Atlante”, nome de um titã (gigante) que carregava 
nos ombros o céu (abóbada celeste). (Laura de Guglielmo, 

11.11.1994) 
28 Undoso: sinuoso. (Hiram Reis) 
29 Abra: baía; angra. (Hiram Reis) 
30 Surgidouros: lugares onde ancoram ou aportam as embarcações. 

(Hiram Reis) 
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Navegantes das Comodidades da terra sempre agradável, e 

vistosa, sem diferença das Estações. As suas copiosas 
inundações causam o mesmo efeito, que o grande Nilo, 

quando com a variedade do tempo recebe em maior cópia 
duplicados tributos dos rios, que desfeitos em precipitados 

arroios, conservam triunfante seu nome desde o nascimento 
até o sepulcro. 

33. Em continua luta peleja com o grande Oceano 

presumindo não ceder por sua grandeza, e Majestade; 
porém o Mar incitado dos rápidos, e contínuos furacões, 

entra por ele enfurecido espaço de trinta Léguas, e já como 
outro Jordão converso, retrocede, e desampara o Domínio. 
Outras vezes conjurados os ventos da sua parte contra os 

Mares, faz na mesma distância perder o nome com 
perplexidade, e engano dos marítimos convertendo em 

doces as salgadas águas; porém como para os triunfos 
dependem dos acidentes, são várias as fortunas, diferentes 
as vitórias. 

34. Ocupavam as dilatadas ribeiras, e o 
impenetrável Continente os índios Minuanos, Tapes, e 

Charruas, os quais inimigos uns dos outros barbaramente se 
desolavam por antipatia. Em sanguinolentas guerras destruí-
dos aqueles, vieram a prevalecer os Tapes por mais 

valentes, e poderosos, por esta razão dominando a Campa-
nha afugentaram os contrários, e ficaram totalmente 

Senhores das marinhas. Nunca ociosos esperaram estímulos 
para a guerra, menos agravos para a vingança. Por 
natureza, e sem mais outra razão de estado se lhes infundia 

acerbo ódio para destemidamente pelejarem: assim vagando 
por desertas montanhas, e solitários vales, em qualquer 

encontro apresentavam batalhas até a última gota de 
sangue, ainda hoje com a criação cristã não degeneraram da 
condição ferina. 

35. Usam de armas violentas, e com destreza 
manejam as inventadas por seu modo bárbaro: as quais são 

duas bolas prezas em uma correia tosca, uns laços de couro 
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cru (31), com que na mais rápida carreira seguram a seus 

contrários; e prostrando-os do cavalo, perdem a vida sem 
gênero de ferro. O antídoto destes instrumentos é a espada 

que temem, como raio de Marte; porque cortando-lhes os 
laços, com a mesma destreza desviam as bolas. Das bocas 

de fogo concebem bastante terror, entendendo supersti-
ciosamente que fora fabricado o artifício para destruição da 
Nação. 

36. Depois com a doutrina Espanhola desprezaram 
os arcos pelas lanças, e zagaias, pelejando de cavalo sempre 

com elas, e fazendo-se mais atrevidos com a mudança de 
armas. De pé são frouxos, tímidos, e cobardes; robustos 
para o trabalho, dados à gula e excessivos nos vícios, por 

este motivo tão rebeldes na sujeição, que estimam mais a 
vida licenciosa, que a doméstica. Vencem do açoite, e não 

da brandura; cooperando mais neles o sensitivo, que o 
racional. 

37. Os castelhanos com errada prescrição 

pretendiam usurpar a Portugal os Elíseos Campos da 
Presente idade, sobre os quais sempre verde e florida a 

primavera, apascentam inumeráveis manadas de gado 
vacum, e infinitas tropas de cavalaria bruta. Abundantíssimo 
o País de pão, frutas, e legumes; sendo as copadas árvores 

tão agradecidas ao Agricultor, que no primeiro ano com 
flores oferecem frutos. A variedade de boninas (32) são, por 

objetos quotidianos, ludibrio dos olhos. Esquecida finalmente 
a Natureza que para recreio das criaturas, havia inventado 
espetáculo tão lindo, formou nova maravilha nestes campos. 

Todas estas abundâncias no seu princípio eram do “Primo 
Capienti” (33) depois que o interesse fez maior estrago, que 

a produção, quis cada um o próprio independente do alheio. 

38. Esta prodigiosa fertilidade desfrutavam indevida-
mente os Espanhóis, e convencidos do nosso direito, 

 
31 Boleadeiras. (Hiram Reis) 
32 Boninas: margaridas dos prados ou margaridas-menores. (Hiram Reis) 
33 Primo Capienti: primeiro proprietário; dono; senhorio. (Hiram Reis) 
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acusados de suas próprias consciências não teve resolução a 

mão para estorvar a posse, menos deliberação o valor para 
contraditar o estabelecimento: porém antes de se 

estenderem os ramos veremos a ambição arrancar a cepa, 
temendo que em terra tão fértil, viessem pelo tempo futuro 

a produzir obras como frutos, e depois ações, que ferissem a 
uns de injúrias e a outros de glória. 

39. Patentes estes benefício da Natureza, e 

avantajado o sítio com o natural fosso do Rio, desembarcou 
D. Manoel Lobo em contradição dos Espanhóis. Levava para 

guarnição da nova Praça gente escolhida, e distribuída em 
uma companhia de cavalaria, três de Infantes, e outra de 
Artilheiros. Era Capitão daquelas Manoel Galvão e das outras 

João Lopes da Silveira, Manoel de Aquila Elguetá, Simão 
Farto, e António Velho. Todos se compraziam da fortuna de 

serem eleitos entre muitos soldados de valor, os quais 
invejando a felicidade dos que iam fazer serviço em muitos 
perigos parece que nas demonstrações o sentimento mostra-

vam correger (34) as primeiras repugnâncias da obediência, 
quando as ilusões do medo formavam no conceito espécies 

prejudiciais à honra, indecorosas à profissão. 

40. Dom Jozé Garro, Governador de Buenos Aires, 
disfarçando o sentimento com fingidas políticas congratulou 

os hóspedes em resumidas letras, e oferecendo suas forças 
ao novo estabelecimento, pareceu agradar-se do que real-

mente se desgostava: porém D. Manoel Lobo com mais 
sincera urbanidade estimou a atenção, agradecendo a boa 
vontade. Pelas dádivas e favores visitavam frequentemente 

os índios os nossos alojamentos, mas sempre desconfiados 
do trato, receavam com o temor do castigo seguir o partido 

de quem eram verdadeiras criaturas. Obravam pouco os 
agrados, por não conhecerem mais por amigo que o 
interesse e como eram executores da paixão castelhana 

intentávamos de antemão comprá-los para os obrigar com o 
benefício porém ingratos por natureza, reputavam o prêmio 

 
34 Correger: corrigir. (Hiram Reis) 
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por dívida, pretendendo, que de uma vez se esgotassem 

sem fruto os tesouros da Liberalidade Portuguesa. 

41. Não se lhes negava a devida hospitalidade, 
menos a liberdade de comunicarem com a nossa gente, sem 
se lhes fechar as portas do recato, porque importava na 

ocasião, que conhecessem primeiro o ânimo para depois 
temerem as armas. A diligência e reputação eram os meios 

mais proporcionados para se concluir felizmente esta empre-
sa. A diligência, para que os bárbaros conhecessem nosso 
direito, e a reputação para os mesmos fugirem da oposição 

desejada pelos Espanhóis parciais; porém desenganada a 
esperança em muitos acidentes, ociosas se fazia a persuasão 

das palavras quando se lhes intimava as razões de domínio 

os fundamentos da posse. 

42. Dom Manoel, que, com discurso claro, e livre 
conhecia a variedade dos bárbaros, e a rebuçada (35) 

amizade dos Espanhóis preparava o antídoto para o achaque 
(36) antes que nem os cautérios aproveitassem a profusão 
dos males. Em curto terreno levantou uma fortaleza, que 

poucos a guarnecessem, e brevemente se concluíssem. 
Trabalhou incessantemente por antecipar-se nas prevenções 

antes dos acidentes. A matéria dos baluartes era tão pouco 
subsistente que a variedade do tempo demolia em uma hora 
o que se fabricava em muitos dias, motivo porque se fazia 

mais vigoroso o serviço reedificando-se ao mesmo passo as 
ruínas quando se levantavam as muralhas. Porque caso que 

se deliberassem a algum empenho, achassem além da 
resistência, muitos obstáculos que temer, dificuldades que 

alcançar. 

43. A laboriosa lida enfermava os corpos, mas não 

rendia os espíritos, que animados da própria desconfiança 
queriam com as forças segurar as vidas; porque em 
sintomas vários bem viam arriscada a saúde da Praça, na 

inconstância castelhana. A nossa prevenção em poucos 

 
35 Rebuçada: dissimulada. (Hiram Reis) 
36 Achaque: vício; defeito. (Hiram Reis) 
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meses fez vomitar veneno que reconcentrado no peito 

indicava menos furor contra o apetecido sossego parecendo-
nos que sabiam dissimular uma ação distinta de agravo, 

como parecida a obediência, estabelecendo-se um presídio 
sem prejuízo de terceiro: porém como se havia espalhado o 

gosto pela campanha, não queria intoleravelmente a cega 
paixão possuir pouco depois de lograr muito. Vão entrar com 
mais direito outra mão a desfrutar aqueles gêneros que 

competiam a seu legítimo Senhor, e por isso aqueles 
relâmpagos que da parte de Castela quiseram ser mudos 

contra o resplendor da verdade, logo a mesma fama os 
converteu em trovão. 

44. Guardou-se a paz, e observou-se a amizade, 

enquanto durou a esperança de nos aborrecer a terra com a 
diversão do clima, porém desenganados que na aspereza da 

estação se vivificavam mais os alentos sem diminuição das 
forças, entraram a perturbar a tranquilidade com declarados 
movimentos, que todos se ordenavam a uma guerra sem 

motivos, e a um rompimento sem causa; porque mordendo 
o venenoso áspide (37) da inveja o coração daqueles que 

pretendiam ser únicos possuidores do domínio alheio, 
começaram a violar os foros mais estreitos da boa harmonia 
que guardavam uns por respeito, outros conservavam por 

cautela. 

45. Impacientes da constância Portuguesa sem que 
o frio e a neve os fizesse morosos nas obrigações, frouxos 
no cuidado, requintava a emulação, diabólicas máquinas, 

naufragou do sofrimento para desgostar o heroico da 
paciência, como no astuto coração da Grécia cresciam os 

incêndios para que ardesse Tróia, posto houvesse de escapar 
Enéas sacudindo a chama das vestiduras. Urdiam também 
as praças para que desamparado o terreno ficasse livre a 

campanha sem a expetação (38) de outros habitantes, que 
conhecendo o indireto domínio negassem a obediência que 

 
37 Áspide: víbora; antiga peça de artilharia. (Hiram Reis) 
38 Expectação: expectativa. (Hiram Reis) 
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pretendiam; mas eram tão inúteis os meios para o ódio, que 

quanto mais fogo ateavam ao gosto, mais se acrisolava (39) 

a vontade de dissabores. 

46. Soltos os Tapes, e atrevidos pela Campanha en-
traram nos ensaios da guerra a mostrar o horror das armas 

atacando alguns dos Portugueses que fora das portas saiam 
a ministérios úteis, porém valentes, e destemidos resistiam 

com forças pequenas a número desigual. A três Soldados 
que se divertiam na caça volátil, tiraram a vida sem mais 
outro motivo, que defenderem as roupas por se não verem 

despidos, e como se fosse culpa intentar o esforço livrar-se 
da crueldade, pode mais a arrogância que a razão. A cinco 

mais encontraram na Lagoa do Vicente, os quais sendo 
investidos pelos mesmos lisonjeados da fortuna, não pude-

ram conseguir vitória ainda à custa de muito sangue porque 
crescendo da desesperação a ousadia, descarregaram uma 
só vez as armas, e vieram fazendo frente ao inimigo até se 

recolherem à Praça, onde alguns mais intrépidos, quiseram 
sair a tomar satisfação dos primeiros insultos, porém o 

Governador evitou o empenho por se justificar de prudente. 

47. Os índios que sempre vigilantes não perdiam 
ocasião de molestar-nos, com os arcos giravam toda a 

campanha por nos reprimir os passos, estreitar o território; 
mas sem embargo da superioridade das forças não 

limitavam no coração Português aqueles impulsos mais 
ocasionados do valor, que da necessidade; antes se faziam 
desejados os perigos, quando se dificultavam os meios da 

liberdade. Jozé da Sylva, soldado mais temerário, que 
valoroso alcançou licença para sair com outro ao arrabalde 

da Praça: nele tendo o encontro de oitenta Tapes bem 
montados, foi logo atacado para o despojarem dos vestidos. 
Refugiou-se em umas pequenas matas para se livrar dos 

repelões (40) da Cavalaria, e do interior fazendo lhes fogo 
com pontaria certa derrubou uns, e matou outros. 

 
39 Acrisolava: acendrava. (Hiram Reis) 
40 Repelões: ataques. (Hiram Reis) 
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48. O atrevimento que não podiam castigar pelo 

embaraço das árvores incitou a cólera dos bárbaros, e 
bloqueando o vale para não escapar com a vida, persistiram 

três dias neste teimoso bloqueio, mas os soldados, 
acabando-se-lhes a pólvora, e vendo-se em risco evidente 

começaram na aflição a valer-se da indústria. A força de 
braço, e com os espíritos quase rendidos da debilidade, 
abriram de noite com as baionetas vários buracos de três, e 

quatro palmos de fundo na circunvalação do limitadíssimo 
espaço e cobrindo-os de erva ao natural, saíram alguns 

passos fora deles dizendo em vozes altas ao inimigo, que se 
rendiam a arbítrio do vencedor. Contentes da voluntária 
vitória impetuosamente se chegaram ao sacrifício; mas 

tornando atrás como que temiam o golpe da tirania, deram 
lugar a que se precintassem nos fossos, uns caíram, e todos 

se assustaram da novidade, porém valendo-se do desacordo 
Jozé da Sylva, e seu companheiro Vicente Nunes foram com 
as espadas multiplicando a confusão e livrando-se com as 

mesmas de alguns botes das tímidas e frouxas lanças se 
salvaram livres de feridas, mas cheios de fome. 

49. Estas disposições eram preceitos castelhanos 
que executavam os índios como súditos e obedeciam como 
vassalos. A desconfiança se refinava no receio, esperando-se 

o golpe por aquelas demonstrações, que representadas ao 
Governador de Buenos Aires não prometeu emendar a 

insolência, menos corrigir a liberdade; dando-nos antes a 
entender, que com poderosa mão intentavam curar a chaga 
da perniciosa inveja, antes que os humores penetrassem o 

mais íntimo da Conquista, e depois com alguns socorros 
fosse árduo conservar a cabeça ilesa, o corpo intacto. 

50. Com mais espíritos que forças desmentia Dom 
Manoel a seus soldados as ilusões representadas do receio; 
temendo que o conceito fizesse maior estrago nas vidas, que 

o ferro. Sempre como prudente esperava o assédio por con-
sequência infalível de premissas tão verdadeiras: mas 

aquela mesma causa que produzia no coração assaltos, 
vestia o semblante de gosto sem que pelos sinais demons-
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trasse ocasiões de sentimentos porque consistia no desafogo 

de seu ânimo a boa fortuna da nossa conservação. 

51. Por secretas inteligências ouvia retumbar as 
armas, porém com todo segredo ocultava as operações, que 
somente do seu peito fiava o remédio. Não carecia de junta 

o achaque posto que na última consternação pareceu estar 
soçobrado o ânimo, mas tomando o pulso a matéria, 

prevenia o reparo sem manifestar a queixa. Advertia, porém 
a todos, que trabalhassem vigorosamente nas fortificações, 
por estar propendente (41) o golpe a vista de formidáveis 

esquadrões, os quais, sem oposição das nossas armas 
chegavam com bárbaro furor a reconhecer as muralhas, sem 

mais outro efeito, que a louca presunção da sua vaidade a 

néscia (42) vangloria da sua ousadia. 

52. A vigilância os fazia desanimar achando sempre 
pronta a guarnição. Em torno da débil muralha escaramuça-

vam em ligeiros ginetes, desejando que da nossa parte se 
rompesse o ato com algum receio, que culpasse o seu ex-
cesso: porém D. Manoel com experiência militar não permi-

tiu que soasse o bronze antes que voassem as setas; por-
quanto aquele mesmo fundamento que havia capiar (43) a 

inobservância castelhana, patrocinaria a nossa inculpa-
bilidade, propostas as sem razões da Guerra, a injustiça da 

causa. 

53. Os primeiros ímpetos da paixão vencemos com 

industrioso silêncio, porque percebida a causa foi fácil evitar 
o efeito. Dissuadidos da nossa cautela deixaram a vizinhança 
livre, enquanto em nossos preceitos recebiam segundas or-

dens; porém como por falta de disposição senão frustradas 
muitas ocasiões sem declararem os intentos, resolveram 

tirar a máscara ao disfarce, e descobertamente moverem as 
armas, publicarem a Guerra. Com maior empenho convo-
caram os índios confederados, os quais prontos na obe-

 
41 Estar propendente: mostrar-se favorável; propenso. (Hiram Reis) 
42 Néscia: estúpida. (Hiram Reis) 
43 Capiar: encobrir; ocultar. (Hiram Reis) 
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diência desceram de suas Aldeias, para cooperarem em 

nossa ruína. Armaram uns, e desprezaram outros, escolhen-
do os mais esforçados para nos desalojarem da Praça, 

resplandecendo suas armas sem oposição das nossas. 

54. Em agosto do mesmo ano marcharam sem 

rumor pela Campanha, fiando mais a prosperidade do 
silêncio que das armas. Temiam que os excessos grandes 

transcendessem princípios humildes, e depois crescida a 
faísca impossível fosse reprimir as chamas. Era o desígnio 
vencer-nos por surpresa, tirando de repente as vidas a quem 

não motivava aqueles marciais furores; porém não foram 
tão em segredo os passos, que antes da execução não 

chegassem notícias da marcha pelo tropel da Cavalaria 
fazendo os bárbaros com as vozes despertar as sentinelas 

como os gansos do Capitólio (44) aos Romanos, contra os 

expugnadores Franceses. 

55. Pública a marcha, que pudera com o segredo 
felicitar a empresa, tocou-se arma, e preparada a guarnição 
para a defesa, estavam juntamente todos para o combate. 

Maior novidade causou entre eles a nossa vigilância, que 
entre nós a sua cautela; porque absortos não puderam 

reprimir no ódio por muito que trabalharam em ocultar os 
desígnios. Rompeu a ostentação militar o necessário sigilo, 
passando a estrondo os prometidos silêncios; e resultando 

esta dissonância utilidade aos defensores, durou somente 

para os primeiros prelúdios da guerra. 

56. Não estava a Fortaleza perfeitamente acabada, 
nem podia ter complemento a obra pelo repente da ação: 

compunha-se de matéria débil, e apenas servia de guardar 
os peitos, dilatar as vidas; mas tão incapaz de porfiada 

resistência, que com poucas balas conheceriam a fraqueza 
da Praça na debilidade dos muros. Muitos soldados haviam 
desertado, fugindo do trabalho para o ócio, estimavam a 

 
44 Gansos do Capitólio: quando o monte Capitolino foi assaltado, de 

madrugada, pelas tropas de Breno (IV a.C.), os soldados romanos 
foram alertados pelos gansos da redondeza. (Hiram Reis) 
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inconstância por se diminuir a Guarnição, premiavam sua 

mesma fortuna nos desertores, e não o abominável proce-
dimento de fugirem com escândalo à Pátria, com injúria aos 

Naturais, porém louvavam a fuga por facilitarem a ruína. 

57. Pretendiam pelo agasalho que os soldados eva-

cuassem a Praça, e pelo trato que imitassem o terrível 
exemplo dos fugitivos, porém os mais constantes no serviço 

desprezavam as delícias pelo trabalho, e as fingidas 
liberalidades pelo perigo. Aspiravam a maior glória na 
fortuna de pelejarem, e obedecerem, porque assim se exal-

tavam uns, e injuriavam outros à vista do inimigo, que 
começava a acampar as tropas, intentando triunfar como 

Agrícola sem profusão de sangue, sem diminuição de gente. 

58. Suspenderam a marcha com as primeiras de-

monstrações da vigilância, confundiram-se totalmente os Es-
quadrões, vendo-nos preparados para a defensa; porque no 

conceito do descuido se estribara a esperança da vitória. 
Esforçou esta ação aos defensores, observando que temia 
poderoso exército a limitada guarnição, porém o inimigo do 

pequeno da Praça, inferindo a grandeza dos corações, muda-
ram de conselho à vista dos acidentes, resolveram bloquear-

nos com a esperança de nos apertar o sítio e render a ne-

cessidade. 

59. Vagavam em contínuo giro os batalhões inimi-
gos, umas vezes registravam as guardas por experimenta-

rem o acordo, e outras investiam as muralhas, por não acre-
ditarem o valor. Faziam da Colônia outra Cartago, fatigando 
a todos com os rebates contínuos, sem que das mãos 

depusessem as armas; porque cuidadosos, e desvelados só 
vigiavam nosso descuido por adiantarem sua fortuna. Entre 

as sombras se deliberaram mais as bizarrias, porém os olhos 
tinham tanta perspicácia na vista, que ainda de noite se 
distinguiam o racional para se castigarem as ousadias; e por 

isso até as escuras se acautelavam dos perigos: Corridos da 
nossa constância intentaram dar um assalto geral, porém 
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recebidos nas pontas das Espadas, afrouxaram os arcos, 

desanimou a valentia. 

60. Podíamos com a novidade confundir a 

admiração, assombrando-nos não só o feroz gesto dos índios 
como a ligeireza de despedirem imensas setas com horríveis 

gritos, e desconsertadas vozes. Pelo relâmpago e luz da 
pólvora conheciam as bocas de fogo; as quais, lumiando o 
horror da peleja, fugiam os mais fracos para se anteporem 

os mais valentes. Novo modo de expugnar mostravam em 
sua forma contra a doutrina militar, porque investindo sem 

Capitães acometiam sem disciplina: eram cegos nos 
assaltos, porém advertidos na fugida, quando principalmente 
laborava com emprego a pouca Artilharia, que os intimidava. 

O mesmo impulso que os movia ao precipício, também os 
levava à segurança. 

61. Não havia obediência menos segurança e 
formalidade nas milícias, tanto mandavam os Capitães, 
como dispunham os soldados, tantas cabeças se contavam 

no exercício, quantas sentenças se proferiam nos Conselhos. 
Tudo era desordem, e um agregado de vontades dissolutas 

com ações tão diversas, que jamais se poderão conformar 
com os preceitos de quem só podia, e devia reger aquele 
corpo disforme: porém a exemplo dos ousados pelejavam 

também os fracos com a esperança da vitória: irritando o 
furor no inconsiderado esforço da resistência. 

62. A multidão supria a falta de doutrina, os arrojos 
desculpavam o defeito da regularidade, bem bastava uma 
Centúria de Veteranos para muitas Legiões de bisonhos; 

porém como a uns cresciam as forças, e a outros se 
diminuíam os alentos, não arriscavam a conservação, por 

uma irrepreensível temeridade. Seria indesculpável o erro 
incitado do calor da disputa se saíssem poucos, e debilitados 
soldados a cansar, e enfraquecer um inimigo tão poderoso, 

como soberbo; porque além de ser escândalo a prudência, 
era expor os acertos à injúria, à fortuna em contingência. 

Muitos protestaram este absurdo, mas não deixaram outros 
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de ponderar a loucura na pouca necessidade de uma ação 

que no Tribunal do Mundo havia ser mais criticada que 
aplaudida. 

63. Achava-se o Governador D. Manoel Lobo grave-
mente enfermo com grande parte da guarnição da Praça e 

sendo preciso nomear quem por ele substituísse o lugar, e 
previsse os acidentes, fez eleição em Manoel Galvão, no qual 
concorrendo ciência, e vigilância, igualava a todos no valor, 

nenhum o excedia na disposição. Destas preferências se 
originaram arriscadas controvérsias; porque querendo os 

mais Capitães, que precedesse a antiguidade às patentes, 
reputavam a escolha por agravo, a nomeação por ignomínia. 
Estes estímulos aumentados do ódio multiplicaram a queixa 

a quem só pertencia o cuidado da Praça. Correram ao 
Campo as notícias de dissabor dos Cabos, e parcialidade dos 

Soldados, vigorando o inimigo nestas paixões a esperança 
da nossa ruína, e seu triunfo. 

64. Apoderado o Galvão do interino Governo, abriu 

caminho a uma Guerra Civil, de que resultariam os danos, 
que nunca deixam de ser menos que grandes; mas 

considerando o Governador no efeito que podia produzir o 
monstro da terrível discórdia, chamou a sua presença os 
Oficiais descontentes, e com adorno notável da elegância e 

suavidade de palavras, falou a todos de sorte, que para ser 
obedecido bastava ser escutado, e rompendo nas seguintes 

palavras, disse nesta substancia: 

Nenhuma coisa, constantes e alentados soldados, respeita 

mais o soberbo e altivo inimigo que o irmanado valor com 

benevolência recíproca; sendo esta muralha a mais forte, 

e segura, que a lavrada de pedras pelo artifício, ou empe-

nho, e se o perigo comum só se evita na concórdia como 

viveis desunidos, escandalizando, em beneficio alheio, 

minha justiça, ou eleição? Agora me parece, que, com di-

ferentes afetos, pode o inimigo conseguir a expectação do 

triunfo, porque observando em peitos nobres paixões 

humildes, será fácil a troco de prêmio corromper a honra. 

Não há grandeza com discórdia, nem número que baste a 
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sustentar a glória, ampliar o nome. Pelo contrário, onde 

assiste a concórdia com poucas forças se pode conservar o 

crédito. Perde o inimigo o medo com as discórdias civis, e 

esta é a oportunidade que esperam para a felicidade de 

seus Exércitos; porque não podem haver armas, e forças, 

que resistam quando domesticamente se ofendem umas 

às outras. 

Consternados os Atenienses com ocasionadas calamidades 

por seus vitoriosos inimigos, descobriram dentro de si 

mesmo a causa com que fomentavam os ódios; porém 

reconciliados e unidos cessou a guerra, e se restituíram as 

prosperidades antigas. Compõem-se a quietação, e seguri-

dade pública da indissolúvel amizade dos moradores, 

amor das milícias, e união das Províncias; porém as dis-

senções domésticas turbam os Povos, alteram os Reinos, 

e arriscam os Impérios. Quando dentro das veias da 

República se corrompe o sangue é perigosa a doença. Pelo 

achaque das vossas indiscretas dúvidas vejo enferma a 

conquista, e estando inficionado o Corpo Civil com prejudi-

ciais paixões, considero mortal esta Praça. Rompei estas 

veias em utilidade da Pátria que nunca mais precioso o 

sangue, que quando se derrama pela imortalidade do 

nome; porque assim não só prometo duração às vidas, 

como conservação à glória. 

As cordas da cítara não sendo iguais são tão conformes, 

que sem dissonância entre si, concordam com acerto, e 

melodia; temperai os gênios que não é tempo de averi-

guar preferências, porque o inimigo vigilante pretende em 

vossos desconcertos afinar as vozes para os seus 

aplausos. 

Quero que venturosamente mereçais desunidos a deseja-

da glória, porém sempre é desgraçada a felicidade que se 

alcança com ruínas próprias. Da boa, e necessária harmo-

nia de vossos ânimos há de resultar os maiores elogios ao 

valor Português, porque na uniformidade consiste a única 

esperança, do desejado triunfo; detestando os ódios por 

uma vontade de mandar, quando em aperto tão próximo 

devem mais realçar as obediências, que os Impérios. 
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65. Posto que na opinião de muitos fosse esta 

novidade presságio de adversidades raras, não foi este o 
eclipse, que infelicitou a boa esperança do vencimento, 

porque fazendo-nos parciais, e descontentes, consertada 
harmonia as palavras de Dom Manoel, logo se despiram 

daquelas razões, com que cada um intentava, que seu 
partido prevalecesse, e esquecidos das paixões, se 
engraçaram amigos, prometendo defender as vidas com 

gloriosa ambição de honra; mas nada bastou contra uma vil 
traição, que oculta em coração obstinado, não deu indícios 

do veneno para se preparar anteriormente o remédio. 

66. Desta impensada felicidade chegaram também 
as notícias ao campo, e desenganado o inimigo, que com a 

reconciliada uniformidade por todos os modos se frustrava a 
empresa, entraram no vergonhoso projeto de retirar as 

tropas contra a opinião de muitos, que desejavam persistir 
no assédio: porém vendo aprovar os Oficiais a mesma ação 
que haviam ao Governador estranhado, julgaram cerrada a 

porta por onde intentavam introduzir a vitória. Enquanto se 
dispunham os mais teimosos, buscaram esquisitos meios de 

suscitar a extinta discórdia, porque nela sem custo de san-
gue melhoravam vantajosamente seu partido, porém não 
puderam subornar os ânimos, que já comprometidos a uma 

só resignação, e vontade, parecia de bronze o que eram 
peitos humanos. 

67. Sem máquinas de excidir (45), e sem instrumen-
tos de bater, se resolveram a esta ação, presumindo que a 
vista de formidáveis forças todo o valor se reduziria a 

desmaio. Durou mais que o seu conceito a nossa esclarecida 
resistência, por isso retiraram com entranhável ligeireza o 

campo, e prescindiram da expugnação intentada. Publicaram 
maliciosamente a desistência do empenho por conservação 
da paz havendo com aquele excesso mostrado as armas, 

 
45 Excidio, s. m. (Lat. excidium, ou exscidium, de exscindo, ere, cortar, 

derribar; rad. ex, scindo, ere, fender, rachar, cortar, destruir, [...] O 
excidio de Tróia, de Jerusalém, ruína, destruição, estrago com 
matança. (CONSTÂNCIO) 
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para nos conter-nos em limite curto, sem a liberdade, que 

prometia o direito da extensão; porque amedrontados os 
ânimos refrearíamos a vontade de comunicar o Continente 

por onde a ambição se havia intrusamente estendido. 

68. Para mostrar o valor Manoel Galvão, e justificar-

se no Conceito dos Companheiros saiu com trinta soldados a 
picar a retaguarda do inimigo; mas parecendo desacertada 
esta ação pelos inconvenientes, que se descobriram nas 

vozes populares, foi a resolução mais criticada por teme-
rária, que valorosa; porque da improvisada retirada inferiam 

prejudicial malícia as vidas, perigava a Praça. Vendo em 
tanta diversidade de pareceres nenhum acerto nem bom 
sucesso se podia esperar, cresceu da sua desesperação aos 

brios, insinuando, que quando nas empresas desfalecesse a 
esperança à glória, o mesmo temor toma as armas, e se faz 

forte, e cobarde; porque nunca obrou o coração quando se 
deixa senhorear do receio; e assim não dando ouvidos ao 
Conselho, mostrou que a ira negava o lugar a razão. 

69. Posto no Campo, e já empenhado na ação, volta-
ram sobre ele algumas Tropas volantes, e pelejaram valoro-

samente a peito descoberto. Sustentou por muito tempo o 
ardor de combates, até que engrossando as fúrias contrárias 
precisando buscar a Praça sem dar as costas. Com passos 

vagarosos se amparou da Artilharia, parecendo assim mais 
desprezar, que temer. Atraiu alguns índios com esta 

indústria ao precipício, e a exemplo destes os mais atrevidos 
castelhanos, porque tendo por ludibrio a confiança de tão 
poucos soldados sabiam da forma a castigar a valentia, e 

morriam desordenadamente nas bocas das nossas armas. 

70. Esta inspirada retirada alegrou geralmente os 
ânimos, e contentou a Soldadesca; porque a todos faltava 

tempo para o repouso, e horas para o descanso. Sem 
ocorrer o estratagema, entenderam verdadeira a suspensão, 

e sendo maior o gosto, que a malícia, davam a si mesmos os 
parabéns da felicidade, mas durou como o relâmpago, que 
contentando ao peregrino, pelo que costuma lumiar, logo se 
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segue o furor de um raio que maltrata, e queima ao lison-

jeado da luz. O Governador que não fiava dos castelhanos 
aquele incidente em matéria de tanto empenho, recomen-

dava a mesma, e ainda mais ativa vigilância: porém como o 
conceito era mais poderoso, que a razão não havia nenhuma 

que desmentisse a presunção de finalizarem a Campanha, 
acreditando a Guarnição as aparências da verdade, para 
descansarem das prolixas tarefas de Belona (46). 

71. Entretanto aparece sobre o Mar um lanchão que 
demandava a Ilha de S. Gabriel, e surgindo em seu porto 

sem mais sinal de bandeira, que as velas, que o faziam 
ligeiro, deu fundo (47), e lançou em terra gente. As 
sentinelas da Praça divisaram os movimentos, e querendo o 

Governador indagar a novidade, achou impossível executar a 
vontade porque sem forças marítimas, que resistissem 

algum encontro guerreiro, não tinha outro meio de saber o 
que ignorava, mas expondo a necessidade daquele segredo 
para as cautelas, achou espíritos sublimes em alguns 

soldados, que se ofereceram sem o prêmio passar à Ilha, e 
apadrinhados das sombras observando as mais ocultas 

disposições dos Espanhóis. 

72. Em uma canoa se embarcaram seis homens com 
suas armas, e vagando em noite escura por satisfazerem o 

empenho por muitas vezes chegando a tornear a Ilha, na 
qual observaram tanta confiança no silêncio, que se 

atreveram a perder os receios, e de mais perto facilitarem os 
meios de perpetuarem seus nomes com ação tão heroica. 
Dormiam os Espanhóis a sono solto, e seguros da nossa 

impossibilidade, estavam tão esquecidos os do Mar, como 
sem recato os da terra, porque desembarcados uns por 

disposição voluntária, ficaram outros a bordo por preceito de 
seu Major. Consultaram entre si os Portugueses no modo de 
atacar, e conseguir completamente aquela empresa, que já 

excedia do fim a que foram destinados pelo mandante; mas 

 
46 Belona: latim – “bellum” (guerra); deusa da guerra. (Hiram Reis) 
47 Deu fundo: ancorou; aportou. (Hiram Reis) 
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como se ornavam os corações de valor, aproveitaram o 

tempo em ocasião decorosa. 

73. Resolveram sem discrepância, depois de vários 

pareceres, que cortando a amarra da Embarcação, e presa a 
canoa no bordo dela, subissem com as espadas matando, e 

ferindo aos que confiadamente dormiam; mais porque os 
ecos podiam denunciar os estragos, e dar o lanchão à 
discrição dos mares em alguma das praias inimigas, onde 

por investigarem o caso, se empenhassem com forças 
maiores novamente acordaram, que apoderados da presa se 

metesse ao fundo, e naufragassem todos com a mesma 
sorte. Executou-se esta última, e final sentença com tanta 
fortuna, que sem o menor rumor perderam as vidas sem 

esperarem a morte, sendo mais os que acabaram bebendo 
água, que derramando sangue. 

74. Com o mesmo impulso voltaram à Ilha, e postos 
em terra, acharam descuidadamente a seis homens em uma 
barraca de couro cru, os quais foram atacados, rendidos, 

sem se poderem valer das armas; porque tendo a segurança 
do sítio, nunca supuseram o ferro Português sobre as 

gargantas castelhanas. De madrugada passaram à Praça 
com dois prisioneiros, deixando-os mais com a guarda de 
três soldados, a quem persuadiram que os deixassem em 

suas liberdades, a troco de muitas promessas, que os fariam 
mais opulentos, que gloriosos; porém nenhum interesse 

pode vencer peitos tão nobres, porque sempre para os 
Portugueses foi mais preciosa a honra de uma vitória, que o 
proveito de muitas dádivas. 

75. Conduzido o resto, e divulgada a empresa, foram 
os aplausos maiores que os gostos, premiando publicamente 

o Governador aos verdadeiros Hércules, Teseus, e Anteus do 
Hemisfério Brasílico, os quais sepultados nas Cinzas do 
Esquecimento, ainda hoje se lastima a memória, de que 

tivessem estas ações tanto de mal logradas, como de 
excelentes. Pelos desertores souberam os castelhanos do 

infortúnio, e impacientes da desgraça, acrescentado nossa 
glória com as demonstrações de sentimento. 
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76. Com muitos fugitivos havia também desertado 

para o inimigo um soldado natural da cidade de São Paulo, e 
introduzido no Campo com as pessoas principais do exército, 

depôs com várias notícias o deploradíssimo estado das 
nossas forças já tão rebeldes no trabalho como insofríveis na 

obediência. Descobriu o fraco da Praça pelo qual como-
damente podiam invadir sem risco, vencer sem oposição. 
Segurou com tanta eficácia esta ventura, que sem o artifício 

de fingidas palavras, foi acreditado, e recebido com honra. 
Escureceu o tempo deste infiel o nome porque não 

servissem à Pátria de perpétua magoa tão injuriosas cinzas. 

77. Pareceram concludentes as razões da perfídia, e 
concordes nos pareceres os principais Capitães abraçaram o 

arbítrio pelo empenho, amaram por necessidade a traição. 
Dispuseram a hora mais oportuna para os estragos, preve-

nindo o necessário trem para a furtiva empresa. Cobravam 
os defensores novos espíritos na suspenção, convalesciam, 
no breve sossego, as debilitadas forças, quando no acidente 

experimentou a Praça mortal achaque. Pareceu na since-
ridade Portuguesa, que aquela erupção repentina sentara 

sobre os injustos motivos da Guerra, querendo os caste-
lhanos fazer exame do acordo com movimentos fantásticos: 
porém enfermo o discurso, e alucinada a razão com as 

fadigas do corpo jamais souberam discorrer na malícia, para 
cuidarem no reparo. 

78. Sobre muitas conferências entre os Capitães 
Espanhóis não duvidavam tanto da vitória, como receavam o 
perigo, porque ainda que os propostos inculcavam sem 

golpes a ação tanto estimavam os bárbaros as vidas, como 
temiam os castelhanos a morte porém destruídos o medo 

das humildes fantasias, viram por um voto a seguir as 
determinações que pareceram mais proporcionadas ao 
intento. Comprometeram-se uns aos outros esgotar o 

sangue na expulsão dos Portugueses, porque sendo a Praça 
o objeto irritante para a cólera, perderia cada um muitas 

vidas a troco das nossas ruínas. 
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79. Oito dias se demoraram no Arraial de Veras, até 

que se resolveram em uma noite escura para o assalto tão 
cheia de sombras a marchar, sem rumor, pela campanha 

ordenando-se aos índios com gravíssimas penas, que evitas-
sem o costume dos alaridos, por importar o silêncio ao 

segredo. A sentinela do Baluarte de S. João ouviu rumor de 
cavalaria, e chamando o Cabo de Esquadra da guarda lhe 
deu parte uma, e muitas vezes, mas dando este do incidente 

ao Capitão da mesma guarda, não acreditou a verdade por 
supor medo. Carregaram somente as armas como 

instrumentos da nossa perda, e examinadas as avenidas 
menos suspeitosas para o assédio, buscavam sem embaraço 
a que podia dar franco passo ao assalto. Era o mesmo 

inconfidente o condutor daquelas Tropas destinadas para as 
desejadas atrocidades. Descobriu uma sentinela avançada 

pouco vigilante na obrigação, e tendo por fausto princípio o 
seu desacordo, deu a si mesmo os parabéns da fortuna. 
Dispôs como General daquele Corpo, que todo marchava à 

sua disposição, e distribuído o modo mais bárbaro do 
ataque, mandou que observassem sem discrepância os 

ímpios ditames da sua crueldade. O Capitão Elgueta se 
meteu com sua Campanha pelo Rio, dando-lhes água pela 
barba, e persuadido dos índios, que se rendesse escolheu 

antes a morte que o cativeiro, e entre as mesmas águas o 
passaram à espada, e a seus soldados. 

80. O soldado que vigiava menos acautelado por lhe 
parecer impraticável o inimigo por aquela parte, foi tão 
repentinamente assaltado de um feroz e esforçado Tapes, 

que antes de abrir os olhos rendeu o espírito, e passando a 
sono eterno pelo rigor do verdugo, não teve tempo para 

tocar arma e pôr a Praça em ação; porque desta sorte seria 
tão árdua a empresa, como dificultosa a pretendida glória 
com que se queriam coroar no Teatro do Mundo. 

81. Por entre a relva, que no lugar era espessa, se 
introduziu o índio com passos tão sossegados, que ainda não 

seria fácil pressenti-lo quem como Argos, tivesse cem olhos 
para a vigia. Esta vantagem reconhecida pelo Agressor ani-
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mou totalmente a ousadia, que ainda na contingência, do 

sucesso se fazia cobarde o maior atrevimento. Não quis na 
luta das forças encontrar outro Sansão, e perder a ocasião 

de tirar a vida a quem com as vozes podia revelar o sigilo da 
maldade, e usando de uma choupa (48) já destinada para o 

delito, repetiu com ela segunda ferida, tendo só com a 
primeira executado a morte. 

82. Seguiram a esta felicidade outras muitas 

premeditadas de malicioso conselho, porque livre, e franco o 
passo, entraram resolutamente quando todos dormiam 

confiança de uma sentinela. Já soltas as vozes suprimidas do 
preceito, romperam os ares com gritos. Confundiram os 
corações com clamores. Alguns Portugueses pegaram nas 

Armas para rebaterem a fúria, mas como sem corpo, sem 
forma pelejavam para salvarem as vidas, foram os primeiros 

que sentiram os golpes. Muitos perderam os espíritos antes 
de acordarem do sono, e poucos livraram da morte fugindo 
nas confusões das sombras. 

83. Os castelhanos, e bárbaros vagavam dispersos 
pelas ruas, e em todas encontravam lastimosos objetos para 

a dor; mas nenhum se compadecia das humanas queixas, 
porque subministrados da ira, recresciam os golpes de onde 
a resistência se fazia competidora da desesperação. 

Querendo os oficiais evitar a desgraça, o temor não dava 
lugar à obediência, executando o inimigo abomináveis 

exorbitâncias, além do que podia inventar a atrocidade. Nem 
o Templo sagrado foi então seguridade bastante aos que 
dele se amparavam contra a fúria espanhola, porque 

desatenta a crueldade na Casa de Deus, até a insolência 
passou a ser nela delinquente. 

84. Profanaram, finalmente, o sagrado, sem valer a 
nenhum nexo a veneração das Imagens. Clamavam os 
nossos Padres da Companhia contra alguns Espanhóis de 

seu mesmo instituto; os quais fazendo-se companheiros dos 

 
48 Choupa: lança; vara com ponta de ferro. (Hiram Reis) 
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índios, não evitavam os escandalosos absurdos, que come-

tiam; e por isso parecendo réus em uma ação em que não 
eram culpados, foram as queixas iguais aos clamores. 

85. O Padre Manoel Álvarez com o ardente espírito, 
de que era dotado, saiu sem frutos a encontrar a multidão, 

que arrebatada como precipitados ribeiros, não haviam 
vozes, que pudessem suspender o curso da cólera. Ao Céu 
pedia castigo contra os agressores da paz, pois excitando a 

guerra por uma ostentação vaidosa, vinham-se a fazer os 
danos iguais aos estragos. Tampouco persuadiam as 

palavras, que toda a eficácia era inútil, e toda a eloquência 
infrutuosa; porquanto empregados os olhos na vil, e 
insaciável ambição, desatendiam a virtuosa elegância de 

quem lhes mostrava a verdade. 

86. Cessou a fúria sem violentar a compaixão, 

vendo-se naquele dia as ruas povoadas de armas, e nos 
cadáveres, e sangue derramado mais sacrifícios, que em 
tempo de gentilismo: porém os moradores primeiro que 

fossem uns mortos, e outros prisioneiros, começaram a ver 
suas pequenas fábricas, e edifícios reduzidos em uma 

confusão de pedras, as quais separadas por atividade do 
fogo, eram mudos epitáfios dos lamentáveis estragos. 

87. Entrou a sede a roubar o Sagrado, e profano, 

recolhendo a diligência dos vencedores aquelas pobres 
alfaias (49), que não eram ricas em princípios tão tenros: 

apenas serviam para o preciso, e doméstico uso dos 
homens, mas tudo na opinião inimiga era mais precioso que 
útil. Com as armas nas mãos esperaram o comboio, para 

conduzir o saque nas primeiras luzes do dia, o qual sem 
outro aviso, ou Sinal da vitória, seguiram a certeza, sem nas 

segundas ordens duvidarem dos despojos. 

88. Ao Governador, e a D. Francisco Naper volunta-
riamente perdoou o ferro as vidas, obrando mais nestes o 

 
49 Alfaias: paramentos de igreja. (Hiram Reis) 



45 

respeito, que naqueles a piedade. Levaram a D. Manoel nos 

braços pelo fluxo gotoso (50) que padecia; sendo o primeiro 
culpado sem delito, o fizeram somente cúmplice da 

resistência: mas com igual resolução à de César entre seus 
inimigos, disse aos Senhores da sua liberdade: 

Descansai Leões famintos que já tendes nas garras o 

desejado Lobo. 

Com o escuro da noite escaparam muitos da morte; 
e depois com as luzes do dia se entregaram rendidos a 

arbítrio do vencedor. Estes com melhor sorte das vidas 
choraram aos companheiros na morte, aos soldados no 

desterro. 

89. Nenhuma glória granjeia quem sem causas 

justas fomenta a Guerra, menos aplausos merece quem por 
meios lícitos não pretende as vitórias. Temístocles a 
Aristides excelente modo para abrasar a Armada dos 

Espartanos seus êmulos. Ouviu os meios propostos ao 
parecer do Areópago (51), o qual julgando o Conselho útil, 

mas não honrado, decidiu prudentemente, que não podia ser 
útil o que não era decoroso, honesto. Resultou esta ação 
maiores créditos aos vencidos, que glórias aos vencedores 

porque a uma Praça aberta com número somente de 
duzentos defensores, temeram, e respeitaram nove mil 

homens entre bárbaros, e Espanhóis, os que não podendo 
superar com as forças, vieram a conseguir pela indústria de 
um vil, e infame traidor o que já não esperavam alcançar; 

sendo este o único meio de se contarem os Sansões 
Portugueses, que rendidos do trabalho, e entregues ao sono, 

perderam com os alentos as vidas, as liberdades com a 
perfídia. 

 
50 Fluxo Gotoso (Gota): doença na qual há o acúmulo de depósitos de 

cristais de ácido úrico nas articulações devido a concentrações elevadas 

de ácido úrico no sangue (hiperuricemia). O acúmulo de cristais causa 
exacerbações (crises) inflamatórias dolorosas nas articulações ou ao 
seu redor. (Brian F. Mandell, MD, PhD, Cleveland Clinic) 

51 Areópago: Conselho de Justiça, célebre pela sua honestidade e retidão, 
que funcionava no outeiro de Marte, antiga Atenas. (Hiram Reis) 
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90. Reduzida a cinzas a humilde, e pobre Fortaleza, 

ainda apesar do inimigo ficaram vestígios da tirania, porque 
intentando com as chamas esterilizar a terra, e infecundar o 

terreno, o Sangue Português, que havia rubricado o chão 
prometia reproduzir valentes serpes para vingar os estragos 

dos Leões mais soberbos. Não puderam continuar as labare-
das por mais que a diligência as conduzisse a maiores 
ruínas, porque havendo pouca matéria, que sustentasse o 

incêndio, só as pedras se separaram por atividade do calor. 
Retiraram todas aquelas coisas, que podiam servir aos 

débeis reparos, remeteram os prisioneiros à cidade de Lima, 
onde, com os trabalhos, perdessem as lembranças da terra, 
e conservassem por tormento a justa saudade da Pátria. 

91. Dom Manoel Lobo com a fortuna dos mais seguiu 
aos companheiros na morte, depois de vários incômodos na 

vida, porque não podendo remediar o dano, nem curar a 
mágoa, agravou com os pesares a queixa e morreu de 
enfermo e sentido. Atribuíram à malícia castelhana o 

antecipado golpe deste varão insigne, porque receosos, que 
convalescido se restituísse à Pátria, e nela melhor 

propusesse as sem razões inimigas, excogitaram (52) meios 
de lhe abreviarem os anos; porquanto havia também de ser 
instrumento da vingança, buscando a mesma cena do 

desgosto para teatro da glória, e fazendo nela renascer das 
cinzas os mais acreditados troféus à Nação. 

92. Por aviso (53) do Rio de Janeiro, em Navio que 
fez escala à cidade do Porto, soube a Majestade do ataque, 
rendimento da Praça; e querendo pelos mesmos fios castigar 

a inobservância da paz, a insolência da ação chamou a Diniz 
de Mello de Castro, Conde das Galveas, e General das Armas 

da Província de Alentejo, para comunicar com sua madura, e 
abalizada ciência os meios mais proporcionados em 
satisfação do agravo. A este Marte Português, ou a este 

 
52 Excogitaram: imaginaram. (Hiram Reis) 
53 Aviso: pequena e veloz embarcação da Marinha de Guerra encarregada 

do transporte e entrega de mensagens. (Hiram Reis) 
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Herói das Campanhas, que como Atlante, havia sustentado a 

Pátria com a espada, e concelho, ocorreram tão prontos de-
sempenhos, que com as valorosas Tropas da Sua Província, 

prometeu surpreender em poucos dias algumas das Praças 
de Castela; mostrando o ferro antes das mãos para que nas 

hostilidades sentissem o produzido efeito daquela causa que 
eles originaram, com tanto excesso que se fizeram os mais 
desumanos no Tribunal do Mundo, no conceito dos homens. 

93. Os meios foram tão prontos, que se ajustava a 
qualidade de culpa com a gravidade do Castigo; porém posto 

que o Príncipe D. Pedro fiasse mais altos desagravos do 
invicto valor do Conde Diniz de Mello e Castro não quis em 
atenção a Seu Real Conselho, apoiar o voto, sem ouvir os 

pareceres; porque ainda que dos seus experimentados e 
gloriosos anos vinha aprovada a resolução para o caso, 

contudo como o valor não tem idade, supôs mais efeito do 
seu espírito, que produção do discurso. Sempre se inclinava 
à Guerra por estar justa, e generosamente estimulado, e já 

para que a façam havia nomeado Cabos sem publicar a 
promoção dos generais. 

94. Enquanto se discutia matéria de tão necessária 
ponderação, chegou à Corte de Lisboa por Embaixador 
Extraordinário, e Plenipotenciário de Carlos II Rei das 

Espanhas, Dom Domingos Judice Duque de Geovenazzo, e 
Príncipe de Cellamare em Nápoles, o qual receando a precisa 

demonstração, que se coligia do atentado da Colônia 
empenhou-se em justificar a inocência Real, e satisfazer a 
estranhada operação imputada politicamente a seus 

Ministros da América, enquanto se não difundisse a ira pelas 
partes da Monarquia; e apoderado o discurso da paixão 

ficasse inadmissível a desculpa, que no Teatro da razão 
pretendia julgar-se a favor de Portugal. 

95. A princípio não foi atendido o Duque, querendo 

ao Vassalo arguir a incivilidade do procedimento: porém 
exagerando o excesso com que o Soberano, e toda a Corte 

de Madrid sentira a repreensível ação, teve audiência pública 
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para desculpar o que pretendia, pedindo, muitas vezes 

rogando, que relevasse a Majestade Augusta Portuguesa o 
voluntário absurdo de um Ministro, pelo qual (menos as 

vidas, que tirou a ímpia, e bárbara espada) prometia 
ressarcir os danos com a restituição dos despojos. 

Aceitaram-se as satisfações expressadas por se conservar a 
preciosa joia da paz, cuja felicidade é tão única entre os 
mortais, que o mesmo Deus oferecia a seu Povo por cifras 

das venturas humanas. 

96. Para se ratificar a paz entre as duas Coroas de 

Portugal, e Castela, precedeu o Tratado Provincial, celebrado 
em Lisboa a 7 de maio de 1681, sendo Deputados D. Nuno 
Álvares Pereira, Duque do Cadaval, Marquês de Ferreira, 

Conde de Portugal, D. João Mascarenhas, Marquês de 
Fronteira, Conde da Torre e Cocolim; e o Bispo D. Frei 

Manoel Pereira. Foram as condições ajustadas, que a 
Majestade Católica mandaria fazer com o Governador de 
Buenos Aires condigna demonstração ao excesso no modo 

de sua operação. Todas as armas, artilharia, munições, 
ferramentas, e mais petrechos de guerra, que se haviam 

tomado à Colônia, se restituiriam inteiramente ao 
Governador D. Manoel Lobo, ou pessoa, que em seu lugar 
enviasse Portugal. Toda a gente que se achava em Buenos 

Aires ou seus confins tirada da Colônia, teriam a mesma 
restituição, e não se achando nas referidas partes, outra 

tanta gente Portuguesa em seu lugar, e nelas se poderiam 
deter e habitar até a decisão da causa, ficando a Portugal a 
inteira cessão daquela Colônia e seu território pela paz 

Utrecht. 
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Sumário 

mbarca Duarte Teixeira Chaves para o Rio de 
Janeiro, e passa a Colônia em três Naus e um 

Patacho (54). Recebe dos castelhanos os petrechos. 
Toma posse da Praça, e volta ao Rio. Deixa o 

Governo a Cristóvão Dornelas de Abreu. Avisa a Majestade 
dos acidentes, e manda a D. Francisco Naper de Lancastro 
por Governador. Faz escala pelo Rio de Janeiro, e na Colônia 

desafia os castelhanos, respeito que entre eles adquire por 
sua resolução, e valor. Sucede-lhe Sebastião da Veiga 

Cabral, traça (55) que empreende para emendar o costume 
dos moradores, pedem-lhe os Espanhóis socorro, razões 
com que se desculpa, roga ao Capitão General do Estado, e 

ao Governador do Rio de Janeiro, que o socorram, manda 
voltar os destacamentos às suas Praças, achando 

desnecessária a cautela. Fortifica a Praça, tem notícias que 
os castelhanos se preparam para a Guerra. Pede segunda 

vez socorro, marcha o exército talando (56) a campanha. 
Defende-se valorosamente de muitos assaltos. Estratagema 
com que engana e derrota o inimigo. Sai a campo com 

quarenta homens, toma, e ganha uma plataforma e se retira 
sem perda. Embaixada (57) persuasiva para se render a 

Praça resposta com que os desengana. Intenta a guarnição e 
paisanos o rendimento (58) apertados da fome. Ardil com 
que engana o Povo, e inimigo. Chega do Rio de Janeiro a 

nau “Poupa Verde” que é no porto vencida e rendida. 
Defende-se de um assalto geral, pretende capitular vendo a 

dilação dos subsídios. Manda embaixada ao inimigo, bizarria 
com que se porta nas capitulações. Não admitem os 
castelhanos as condições, tornam às armas, e continuam as 

 
54 Patacho: embarcação de dois mastros, com a vela de proa redonda e a 

de popa triangular. (Hiram Reis) 
55 Traça: ardil. (Hiram Reis) 
56 Talando: devastando. (Hiram Reis) 
57 Embaixada: mensagem. (Hiram Reis) 
58 Rendimento: rendição; capitulação. (Hiram Reis) 

E 
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hostilidades. Industria (59) com que se desvanece a 

presunção de nos faltar mantimentos. 

Chega o esperado socorro, peleja com as Naus castelhanas, 

vence com perda e se introduz na Praça. Motivos porque a 
desampara. Embarcam-se os móveis e munições; encrava a 

Artilharia que não pode conduzir, e larga a Praça, depois de 
ter feito retirar o Exército com célebre, e estupenda 
indústria. 

 

 
59 Industria: trabalha com astúcia. (Hiram Reis) 
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Admittida a paz, aceita a satisfação castelhana, e 
recebido o Tratado, não se demorou o restabeleci-
mento da Praça; porque a disposição das coisas é 

tão frágil, e pouco firme no seu princípio, que é 
necessário, como a planta, alimentá-la com atos prontos, e 

frequentes, para que passando de pequena a gigante, 
zombe do açoite do tempo, como aquela da canícula mais 
forte: lutando com os ventos para ocupar o ar com os 

ramos, a terra com as raízes; e esta para resistir às 
oposições inimigas, e estender os braços da Monarquia. 

98. Segunda vez se povoou a Nova Colônia no 

seguinte ano de 1682 por Duarte Teixeira Chaves: o qual 
com instruções serradas, fez escala ao Rio de Janeiro, onde 

com a prontidão possível passou à deserta Praça em três 
Navios e um Patacho, que levavam quinhentas e cinquenta 
Praças, e lendo as cartas, e ordens da Majestade, achou nas 

disposições Reais perfeitas normas para os acertos. 

99. Cifrava-se o principal ponto no estabelecimento 
de novo, e no recebimento da Artilharia, e mais petrechos, 

que nos haviam os castelhanos injustamente despojado, 
passando D. Manoel Lobo a descansar dos prolixos trabalhos 
e a continuar o Governo do Rio de Janeiro; porém como a 

morte os acharia antecipado a esta disposição, achou Duarte 
Teixeira nas mesmas ordens as necessárias cautelas para o 

incidente; e assim observando os preceitos, substituiu o lu-
gar de Dom Manoel, e no seu deixou a Christóvão de Orneles 

de Abreu, Tenente General, e imediato Oficial da Praça. 

100. Cinco meses se entreteve na recondução dos 
bens e mais dependências precisas, que se lhe haviam 
incumbido; e achando desnecessária sua assistência na con-

clusão dos negócios, entregou o mencionado Governo a 
Christóvão de Orneles, e quatro Companhias à sua 

disposição, que haviam vindo duas de Lisboa, uma do Porto, 
e outra do Rio de Janeiro, todas de Infantes, e uma mais de 
Cavalaria, das quais eram Capitães Bartholomeu Sanches 

Sara, Domingos Fernandes, António Monteiro, Francisco 
Velho Barboza, e Maurício Pacheco. 

A 
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101. Don Jozé Herrera, Governador de Buenos Aires, 

querendo Satisfazer os agravos com liberalidades de ânimo, 
festejou com demonstrações públicas a vizinhança dos 

Portugueses. Enviava sucessivos correios com expressões 
tão eficazes de afeto, que pareciam lisonjas no excesso; mas 

nunca pode curar achaques que havia seu antecessor aberto 
com a cruel espada da aleivosia. Aceitamos com recíproca 
amizade aqueles rendimentos, que pareciam mais ocasiona-

dos do receio, que do amor. Sendo indústria da nossa parte 
o que neles era máxima. Tudo cabia no tempo, convindo a 

uns agradar, e a outros dissimular. 

102. Mas como em pestífero veneno se havia 
transformar o doce néctar dos agrados, enquanto durasse a 

encantadora Circe (60) da conquista, cuidamos mais nos aci-
dentes futuros, que nas correspondências presentes; porque 

com toda a familiaridade do trato, impediam com mão 
armada os nossos usos da Campanha, negando-nos contra a 
regra filosofal a consequência e omitindo-nos o antecedente. 

Proibiam-nos os Campos, e concediam-nos o Território, 
sendo esta parte daquele todo, e militando proporcional-

mente no todo a mesma razão da parte. 

103. Era o intento Português firmar em terra o pé 
para estender depois os braços pelo continente, sofrendo pa-

ra vencer, e conservar dos povoadores as vidas, enquanto 
em seu princípio não podiam igualar as Forças Portuguesas, 

o orgulho castelhano. Começamos a cobrir de faxinas a Arti-
lharia, levantando pelo antigo risco novas muralhas da 
mesma matéria insubsistente, pois caíam umas quando se 

 
60 Circe: na casa do grande Hélio, divindade do Sol e o mais poderoso da 

raça dos titãs, nasce uma menina. Circe é uma garotinha estranha: 
não parece ter herdado uma fração sequer do enorme poder de seu 
pai, muito menos da beleza estonteante de sua mãe, a ninfa Perseis. 
Deslocada entre deuses e seus pares, os titãs, Circe procura 

companhia no mundo dos homens, onde enfim descobre possuir o 
poder da feitiçaria, sendo capaz de transformar seus rivais em 
monstros e de aterrorizar os próprios deuses. (Madeline Miller. Circe: 
Feiticeira. Bruxa. Entre o Castigo dos Deuses e o Amor dos Homens – 
Editora Planeta, 2019) 
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principiavam outras; mas com o passado, e funesto exemplo 

dos trabalhos, não tinham os dias noites para o descanso, 
trabalhando-se com diligência nos reparos, e juntamente na 

Povoação. 

104. Consistia todo o empenho castelhano no zelo 

das Campanhas, mostrando o tanto ciúme em nosso 
estabelecimento, que só o esplendor das Armas cegariam os 
olhos da ambição. Pretendiam limitar a inegável extensão 

mais pelos meios da violência, que com fundamentos da 
justiça. Ao impetuoso da cólera não se atreviam pequenas 

forças, porque soltas, e arrebatadas da grandeza, corriam 
pelos domínios próprios, e ocupavam os alheios. Engol-
favam-se no que era nosso, por pouparem o que era seu. 

Christovão de Orneles com suma prudência agasalhava os 
índios, hospedava os castelhanos, tratava os grandes e 

agradava os pequenos. Virtudes que souberam granjear a 
paz por muito tempo, conservando o respeito sem o 
estrondo do ferro. 

105. Tanto estimava a plebe nossa opulência, como 
o trato sua nobreza, aqueles por remediarem as indigências 

públicas, e estes pelas provisões domésticas; sendo pelo cui-
dado, mais prontos os regalos Portugueses, que as abundân-
cias castelhanas, assim a comunicação dos pequenos era 

humana, porém a familiaridade dos grandes mais violenta; 
porque estes bem vistos nos olhos da justiça, temiam perder 

o crédito na reputação dos Ministros, os quais atentos nas 
ações particulares, evitavam os meios do benefício, por 
senão sujeitarem às leis da amizade fazendo-se menos feia 

a ingratidão quando faltassem a fé, e desconhecessem os 
favores. Por ocultos aquedutos haviam correr as dádivas, 

caindo oprimidos Nabucos (61); queriam que beijássemos as 
mãos a Achab (62) por nos usurpar a fazenda. 

 
61 Daniel 2:46: “Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de 

Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma 
oferta de cereal e incenso”. (Bíblia Sagrada) 

62 Achab: ou Acabe, a Bíblia hebraica apresenta-o como um perverso Rei. 
(Hiram Reis) 
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106. Do estado das coisas, e do que havia obrado 

Duarte Teixeira Chaves, deu parte à Majestade, que atenta 
proveu com grandeza as necessidades, e nomeou a D. 

Francisco Naper de Lancastro por Governador do Presídio, 
varão que em praça de soldado havia no mesmo País 

militado com avantajados créditos: por esta razão além dos 
avultados merecimentos se lhe incumbiu a ocupação pela 
sobeja prática da Campanha, com a qual prometia adiantar 

os progressos em princípios tão humildes. 

107. Prontificado no Rio de Janeiro daquelas coisas 

que carecia para o Mar, e precisava para a terra, ainda 
atraiu alguma gente, e vários casais, que uns voluntários, e 
outros violentos, haviam de ser os nervos da República como 

lavradores, e juntamente Soldados, como defensores dos 
bens, e da Pátria. Para a agricultura levou muitos instrumen-

tos, e para a milícia sobre excelentes petrechos; e sendo 
liberalmente assistido, passou a seu Governo com prosperi-
dade. Tomou posse em 3 de julho de 1690, mostrando logo 

nas primeiras ações os maiores acertos. 

108. Os castelhanos, que abusavam da grande pru-

dência de Christóvão de Orneles, sentiram a sucessão pela 
qualidade, vendo em homem tamanho suprimidas as 
insolências; mas não cederam dos continuados atos, que 

impacientavam o sofrimento Português. Ainda coube no 
marcial espírito de D. Francisco sofrer estímulos, por 

conservar incorruptivelmente a paz, porém sempre com 
ações tão livres, que parecia obrigar a uns com amor, e 
mandar a outros com império. 

109. Esta virtude intrinsecamente produzida com a 
mesma alma, granjeou tanto nome entre os Espanhóis de 

Buenos Aires, que receavam ofender a quem temiam escan-
dalizado; assim mais moderados nas paixões do ânimo, 
reprimiam a liberdade para mostrarem em outras ocasiões, 

que mais se originavam os excessos da razão, que da 
injustiça. Esta era a máxima bem entendida com que 

seriamente Capeavam (63) os atrevimentos, proibindo-nos, 

 
63 Capeavam: enganavam. (Hiram Reis) 
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sem direito, o usufruto das Campanhas a serventia das 

terras. 

110. Pelo Rio cruzavam as suas Naus de registro 

com o pretexto de evitarem os proibidos contrabandos, mas 
eram tão lícitos os nossos gêneros, que não aproveitavam 

cautelas, menos subsistiam as diligências: ordenando-se 
estas a outros fins, que não podiam ter fundamento. O 
principal projeto desta infatigável operação era o pensa-

mento de nos trazer timoratos com os receios, e menos 
frequentada a carreira, para viver pobre e sempre indigente 

a Praça, sem mais outro remédio os moradores, que sofrer 
repetidos desacatos. Contudo muitos Navios conduziam os 
necessários bastimentos (64) para sustentação do povo, o 

qual ainda carecia de contínuas provisões de todos os portos 
da América, maiormente de materiais para os edifícios, 

reparos para as fortificações. 

111. O sumo temor da resolução de Dom Francisco 
fazia mais comedida as ações, e mais atenta a confiança; 

porém como estribavam o orgulho em forças superiores, 
faltavam às vezes à urbanidade com que eram tratados, e 

correspondidos. Não se deixavam ao tempo algumas maté-
rias de pundonor, por considerar o Governador, que um 
atrevimento dissimulado é caminho para outros mais exe-

crandos. Ora com a pena repreendia ações indecorosas; ora 
por enviado prometia castigar insultos, deixando-os tão 

confusos no estilo de repreender, como admirados no modo 
de executar. 

112. Não tardou fortuna em procurar meios de 

conhecerem a verdade pelas acertadas disposições; porque 
entrando pelo rio três galeões de Espanha com mais soberba 

que cortesia, faltaram à Praça, com a política militar por 
inadvertidos, ou maliciosos; porem o Governador por inteirar 
a todos o fundamento de seu agravo (havendo opiniões 

favoráveis do seu descuido) mandou o Patacho S. Gualter, 

 
64 Bastimentos: provimentos; abastecimentos. (Hiram Reis) 
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que fosse cumprimentar as Naus, e ao Comandante, que 

regia a todas; porque na escusada atenção haviam sustentar 
os reiterados ânimos, ou retratar o dolo. 

113. Principiaram da nossa parte os rompimentos, e 
saudações por uns poucos de falcões pedreiros (65), que 

guarneciam a débil embarcação: porém desprezando por 
altivos os obséquios deixaram em silêncio a resposta (66). 
Não repetimos as demonstrações festivas por se confirmar 

no desprezo a descortesia; mas antes justificada a sem 
razão da falta largamos bandeira, picamos a amarra, e 

voltamos em outro bordo à Praça, onde o Governador 
confirmou a manda na renitência do erro. 

114. Expediu D. Francisco no mesmo instante cor-

reio a Buenos Aires com carta ao Governador tão desabrida, 
que pareceu levar raios nas regras, setas nas letras. 

Estranhava nelas o incivil procedimento dos Oficiais, e 
Comandante repreendia a ignorância dos estilos militares, e 

 
65 Falcões pedreiros: no século XVI, as peças de artilharia eram, normal-

mente, batizadas com nomes de animais (reais ou imaginários) ou 
ainda pelos estragos causados. Estas designações derivavam 
frequentemente da imaginação de cada fabricante. A partir do século 
XVII, as peças foram classificadas em três grupos, sendo um deles o 
dos “pedreiros”. 

 Segundo Paulo Monteiro, no seu artigo “A artilharia em arqueologia 

subaquática”: 

 “Os pedreiros eram, como o próprio nome indica, armas que apenas 
disparavam projéteis de pedra – muito pesados relativamente ao 
peso da própria peça – a uma distância mais curta do que aquela 
que era alcançada pelos canhões. Caracterizavam-se também por 
serem armas curtas, com um comprimento que não excedia 8 vezes 
o seu diâmetro interno, sendo os de menor calibre armas de 
retrocarga, destinadas essencialmente ao combate antipessoal, 

disparando metralha diversa. A arma mais típica deste grupo é o 
canhão-pedreiro, que disparava projéteis de pedra com cerca de 
10,8 quilos e um calibre de 20,3 centímetros”. (Hiram Reis) 

 

66 Salvas: a partir do século XIV, sempre que as embarcações se aproxi-
mavam de um porto estrangeiro disparavam todas armas. Como a 
recarga das peças era demorada, isso garantia que a nau se 
encontrava momentaneamente indefesa e sem intenções hostis. 
(Hiram Reis) 
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concluía, que se aquela criminal ação procedera de vontade 

pensada, esperava condigno castigo a tanta culpa, e na 
falta, ou esquecimento dele, prometia por suas próprias 

mãos a insolência; e quando estas palavras merecessem 
satisfação, no brio Espanhol, consignava a guarda de S. João 

para o desafio. 

115. Para mostrar que correspondia a obra a 
promessa, prontificou a gente, desejando algum incidente 
por mostrar as mãos, e dar a conhecer o valor; porque 

assim, e deste modo o aclamariam tão desembaraçado na 
língua, como destro no braço, mas o castelhano caindo no 

erro, e temendo da resolução algum desgosto satisfez o bem 
fundado estímulo com razões mais que cabais congruentes. 
Pode abrandar o ânimo inquieto, e sossegar o espírito 

furioso, julgando em tal bizarria forças sobrenaturais em 
coração humano. Estas, e outras ações sempre valorosas 

acabaram com a nova promissão de Sebastião da Veiga 
Cabral, ao qual entregou o Governo, deu posse, e se 
restituiu à Corte. Dom Francisco Naper foi o que facilitou a 

produção do gado na nossa parte da campanha, mandando 
cortar o mato das beiras dos rios, em que vinha beber o 

gado, e este vendo-se sem impedimento a fertilidade dos 
campos, atravessaram os ditos rios para se aproveitarem 
dos pastos. 

116. Parece que na eleição dos homens mais fortes 
intentava a Majestade segurar o domínio, suprimindo o valor 
à falta de muralhas, que ainda tênues, não cabia sua 

perfeição no tempo. Sebastiao da Veiga, que era igual a seu 
antecessor no espírito, e consumado na Doutrina Militar, 

cuidou tanto em exceder a todos, que ainda hoje nas asas 
da fama gritam as vozes de suas proezas, mas tão 
desmaiadas com a ingratidão do prelo, que sendo um dos 

gigantes da Guerra, nem por monstruosa a valentia se fez 
mais avultado na posteridade. Não deixa a fama nos grandes 

heróis perceber sua agradável respiração enquanto se não 
apartam da vida, como aquelas flores, que celebra Plínio, 
cuja fragrância requer alguma ausência do objeto para 

cheirarem com suavidade; mas neste herói nem ainda 
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separam da vida se fez mais conhecido no mundo, porque 

lhe faltaram as fragrâncias da pena para exalar o nome nos 
anais do tempo. 

117. Bárbaro procedimento pareceram as primeiras 
ideias de Sebastião da Veiga, porque achado os moradores 

com costumes infamatórios, cuidou em dividi-los, e separá-
los daquelas públicas assembleias, que contra a honra, e 
crédito, chamavam divertimento civil, e passatempo 

doméstico. Arriscava-se a conservação com os ódios, que se 
originavam deste escândalo, sem haver respeito ou caráter a 

que a língua guardasse imunidade. Não haviam cautelas que 
a ninguém excluísse da malevolência, pondo-se como em 
teatro, o que descobria a mentira, para o vitupério; mas 

este terrível vício já difundido por natureza entre os homens, 
arrancou sem cautérios, trazendo a todos desconfiados até 

de suas próprias ações, e destruídos os inficionados vapores 
da língua que iam congelando matérias para distúrbios, 
reduziu a sossego a confusão antiga, penetrando o labirinto 

sem o fio de Teseu (67). 

118. Reinando menos vícios que a virtude 

considerou mais constante a fidelidade, e livres os 
habitantes do cruel dente da murmuração, faziam mais 
gosto do clima. Logravam em melhor quietação as delícias 

do País, felicidade que não podiam merecer conformes, 
porque quanto obrava a Natureza, destruía o costume; por 

esta razão desejavam uns a mudança, e outros a deserção. 
Passavam todos pelas leis da mordacidade, sem que neles 
se excetuasse sexo, ou qualidade. 

 
67 Teseu: herói ateniense que libertou os gregos do demoníaco Minotauro, 

filho da esposa do rei Minos com um touro, gerando uma criatura tinha 
a cabeça e a cauda de touro e um corpo de homem, e morva em um 
labirinto da Ilha de Creta. Depois de matar o Minotauro era preciso sair 
do labirinto e aqui encontramos a explicação para o mencionado “fio de 

Teseu” citado por Simão Pereira de Sá; Ariadne, filha do rei Minos, 
apaixonada por Teseu, entregou a este uma espada e um fio para 
amarrar à cintura e ir desenrolando-o até encontrar o Minotauro; 
concluída sua missão com sucesso bastaria seguir o fio para encontrar 
a saída. (Hiram Reis) 
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119. O ócio originava todos os males, a paz era pro-

genitora destes horrendos monstros, que destruídos com 
mais sutileza, que a de Édipo, prostrou-se a maldade, 

ajudando a sua ruína o bulício da Guerra, porque quando 
concluía o Governador a tranquilidade do Povo na extirpação 

dos vícios, pediam os espanhóis de Buenos Aires o nosso 
auxílio contra os frívolos receios dos europeus, sem mais 
certeza, que a própria desconfiança, arguiam invasões 

impensadas, e temiam fingidas hostilidades: confessando 
não haver disciplina entre eles para defender cidades, 

reprimir inimigos. 

120. A novidade fez confusão por estranha, patroci-
nando-se os castelhanos de uma Praça, que não tinha 
sobejas forças para qualquer incidente, sem depender de 

subsídios; ainda quando eles sabiam, que apenas haviam 
precisos soldados para a guarnição, e poucos vizinhos para 

as lavouras, sendo certos estes pela utilidade pública não 
convinha tirar das mãos os arados, menos aqueles pela 
defesa alheia deviam suspender a obrigação de seus postos, 

porquanto uns, e outros necessários não podiam auxiliar o 
vexame alheio na consternação fingida. 

121. Mas discorrendo Sebastião da Veiga na pouca 

necessidade do nosso favor, e nos astuciosos meios da ruína 
Portuguesa, por nenhum respeito se quis desarmar a si, por 

ajudar os vizinhos, ficando em contingência a honra se 
deliberasse a ação, que pendia totalmente do consentimento 
Real, ainda quando havia prestado homenagem de defender 

fielmente o domínio à custa do sangue, e a preço da vida; 
porém como a Guerra ainda estava na expectação, e era 

intempestiva a súplica, prometeu rogar entretanto ao Rio de 
Janeiro socorro, para condescender como amigo, e ajudá-los 
a seu tempo no perigo. 

122. A D. Álvaro da Silveira, Governador do Rio de 

Janeiro propôs a matéria, fazendo dos mesmos fundamentos 
espanhóis sólidos argumentos, para as reiteradas instâncias 

de que pediam. Toda a persuasão de sua carta consistia em 
que se a necessidade era sem gênero de malícia, conheces-
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sem, como amigos a boa vontade de os servir, e se era a 

petição para exame do nosso acordo, receassem na pronti-
dão o risco de surpreenderem a Praça, acudindo todos a 

sustentá-la. O mesmo fez ao Vice Rei do Estado, represen-
tando-lhe com razões particulares muitos avisos necessários, 

porque sempre supôs estratagema dos castelhanos para 
capearem os movimentos, que urdiam contra o sossego da 
posse, maquinavam contra o estabelecimento da paz. 

123. Tiveram na atenção de D. Álvaro tanta eficácia 

as insinuações, e fundamentos, que igualando a vontade à 
diligência, aprestou a melhor embarcação, que achou no 

Porto, e abastecida das precisas provisões de boca, e guerra, 
embarcou duas Companhias de Infantes com os Capitães 
João Lobo, e Jozé de Souza Fragozo, os quais voltaram 

depois de algum tempo desvanecido o projeto; porquanto os 
Espanhóis, percebendo na resolução do Governador, que 

mais queria segurar a desconfiança no auxílio, que ajudá-los 
na ocasião, desistiram da enganosa esperança, antes, que a 
novidade produzisse o seu efeito, ou demonstrasse as suas 

causas. 

124. Esta ação despertou alguma parte da malícia, 
porque inquietos os ânimos deram a conhecer o enredo em 

muitos indícios, que fomentaram as presunções da Guerra, 
entrando por esta razão Sebastião da Veiga a fortificar a 

Praça com faxinas, fossos, escarpas, contra-escarpas, e uma 
grande cortadura (68) na cova da traição. Aumentou os 
riscos com estas ante-muralhas, dificultando qualquer 

empresa que intentassem, na certeza de seu descuido: 
porém nestas preparações confirmou a bem fundada 

suspeita – o Rio de Janeiro com aviso que fez D. Álvaro, por 
se lhe haver comunicado de Lisboa a infalibilidade do sítio; 
mas já estavam tão adiantadas as Fortificações principais, 

que só deu cuidado os poucos defensores para a resistência, 
e a diminuta gente para o trabalho. 

 
68 Cortadura: obra executada à retaguarda da brecha para dificultar a 

entrada dos inimigos. (Hiram Reis) 
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125. Para remediar o dano, que ameaçava a futura 

indigência de muitas coisas, pediu aos Governadores da 
Bahia e Rio, que o socorressem com víveres, e soldados, 

porque estes eram poucos, e aqueles haviam findar com a 
duração da Guerra. Não teve demoras a expedição da Bahia, 

porquanto Dom Rodrigo da Costa inteirado que Sebastião da 
Veiga não pedia sem urgente necessidade, nem antes do 
tempo sabia pedir, embarcou duas Companhias de Infantaria 

com os Capitães Luiz Tenório de Mulina, Manoel de Moura da 
Câmara, os quais fizeram escala no Rio de Janeiro para se 

perfazerem, e unirem com as Tropas Auxiliares, que também 
desta Praça haviam sair ao mesmo efeito. 

126. Constava os socorros unidos de seiscentos 

homens entre marítimos, e militares, e transportados à 
Praça ainda acharam em sossego a Colônia, porquanto 

haviam cessado os castelhanos com as operações, 
dissuadidos da pouca esperança do nosso engano: porém 
temendo com a chegada dos auxiliares que por sua malícia 

fosse a guerra ofensiva, entravam vigorosamente a alistar 
Tropas, armar índios, chamar confederados, ajuntar 

Artilharia petrechos, munições e provimentos convenientes a 
uma grande empresa: tirando já a máscara do disfarce, para 
que soubéssemos positivamente que conosco era a 

contenda. 

127. Um ano se dilatou o rompimento, e duraram os 

aparatos, cuidando uns nos meios de expugnarem, e outros 
no modo de se defenderem, até que chegando o termo 
prefixo abalaram as Tropas, e começou o inimigo a conduzir, 

e transportar a bagagem, e trem de Artilharia para a nossa 
parte da Campanha. Três léguas de distância divisou Manoel 

Felix Correa (então Cabo da Esquadra) as Tropas inimigas, e 
voltando com a notícia à Praça, fecharam-se as portas, 
distribuída a gente, todos pegaram nas armas e 

guarneceram os postos, fazendo-se escandaloso aquele 
movimento, por não haverem justas precedências para tanto 

empenho. 
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128. Juntas as integrantes partes do Exército, mar-

chou incomodando, e talando o País. Acharam tão francas as 
searas para os incêndios, como as belas quintas para os 

estragos. Não se puderam evitar os danos, por ser 
demasiado o Corpo (69), e muito apenas pode Sebastião da 

Veiga saber da marcha, porque trazia para este efeito 
sentinelas avançadas, e vários exploradores para avisarem 
dos acidentes, dormindo sempre prevenido por não 

perturbar o repente a regularidade com que os esperava 
armado, desejava valoroso. 

129. Célebres obras haviam fabricado o Governador 
em utilidade da Praça, e a mais horrorosa para o inimigo foi 
uma atalaia fingida fora dos muros. Compunha-se de taboa 

de tênue (70) e alguns couros com duas peças de Artilharia 
da mesma matéria: porém tão bem ideada a sua construção, 

que não seria fácil conhecê-la o mais destro, e perito 
Engenheiro. A terra que entre ela, e as muralhas mediava, 
toda se encheu de artificioso fogo para os abrasar na 

marcha, ou acampamento. Correu esta industriosa invenção 
por conta do Capitão Manoel Vaz Moreno, soldado que nos 

largos anos, que militou em Marzagão, soube com indústria 

exornar a ciência militar. 

130. Dez dias suspenderam a marcha com temor da 
atalaia, receosos não deram um só passo adiante, gastando 

o tempo em conferências, e assembleias desnecessárias, até 
que se resolveram a investi-las, quando descobriram nas ilu-
sões do medo a maior injúria ao valor. O Governador entre-

tendo os dias que podia subsistir a ficção, mandou desam-
pará-la contente de os enganar, e logo adiantaram o 

Exército com mais confiança, que resolução. Largaram-se 
fogo aos artifícios, que com pouca ventura tiveram efeito, 
porque umedecida a pólvora perdeu a matéria toda a 

atividade para arder. 

 
69 Corpo: Corpo de Exército. (Hiram Reis) 
70 Tábua de tênue: madeira delgada e frágil. (Hiram Reis) 
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131. Apenas se viram livres daquele medonho 

obstáculo, que havia representado no conceito mentirosas 
fantasias, mandaram, senhores de suas ações intimar ao 

Governador que se no termo de vinte e quatro horas não 
entregasse a Praça, entrariam com todas as suas forças, 

rendê-la por assalto geral, sem esperança de quartel a 
nenhum sexo, mas antes experimentariam neles a mesma 
tirania de Asdrúbal (71) contra os Romanos sobre os Muros 

de Cartago. 

132. Os habitantes irritados do atrevimento, 

resolveram defender-se até derramar a última gota de 
sangue, respondendo Sebastião da Veiga, que estava tão 
pronto em recebê-los de qualquer sorte, que no maior rigor 

de suas armas esperava aumentar a glória dos defensores; 
porque nenhum soldado era mais digno de viver, do que 

aquele que desprezava a vida, assim como nenhum mais 
indigno da vida, aquele que temia a morte. Que não 
dilatassem o assédio, porque os ânimos impacientes 

supunham perder ocasião tão decorosa. Em abreviadas 
palavras lembrou a honra a todos, e encareceu a obrigação 

de sustentarem o crédito com ações gloriosas, distinguindo 
cada um as suas para se escreverem nas páginas da 
história. 

133. Com a desenganada resposta formaram o Exér-
cito em três colunas no Arraial de Veras, o qual constava de 

cinco mil espanhóis, e nove mil índios. Destacaram algumas 
Partidas, escoltando Engenheiros para reconhecerem as 
obras, que havíamos acrescentado, e examinarem o terreno, 

onde deviam abrir a trincheira para os ataques: porém não 
executaram o projeto com a fortuna pretendida; porque 

 
71 Asdrúbal: querendo retomar o poder sobre o Mediterrâneo, os romanos 

declaram uma guerra de extermínio aos cartagineses. Porém um 

valoroso guerreiro, Asdrúbal, se entrega de corpo e alma à defesa de 
Cartago mobilizando seus conterrâneos para o embate final. 
Finalmente, derrotado, assiste à destruição de sua urbe, enquanto, em 
Mégara, sua mulher e filhos atiram-se às fogueiras para não se 
tornarem escravos romanos. (Hiram Reis) 
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sacudidos da Artilharia (72), voltaram à presença do 

Comandante, sem a precisa informação para as suas ideias. 

134. Apareceu a vanguarda do Exército, e acampou 

junto à nossa atalaia, lançaram com suas Brigadas um 
cordão à Praça, abriram trincheira, e deram princípio aos 

ataques, trabalhando de maneira, que chegaram os seus 
“approaches” (73) muito perto da contra-escarpa. Feito este 
trabalho começou a haver um terrível, e continuado fogo da 

sua mosquetaria (74), morteiros, e canhões, e logo entraram 
a atacar com fúria a contra-escarpa; porém como acharam 

as forças inteiras, foram rechaçados, e destruídos. 

135. Com esta primeira ação suspenderam o comba-
te, como admirados da resistência, ou cansados de 

excessivo trabalho. Intentaram outro gênero de Guerra, 
persuadindo à Guarnição, que desertasse pelos partidos 

aparentes que prometiam; e como todos os meios da 
comunicação estavam privados, e proibidos, introduziram 
nas setas bilhetes, para que, dentro da Praça soubessem as 

vantagens, que ofereciam aos desertores. Nas mesmas se 
enviaram outros partidos com mais primorosos prêmios; 

porém eram tão constantes uns, e outros que de nenhuma 
parte se resolveram a aceitar os interesses. 

136. Desvanecido o assalto, entraram vigorosa-

mente com as baterias a abrir brechas. Conseguiram breve-
mente pela debilidade dos muros; e estando já capaz, e 

tratável mandaram bolantím (75), persuadindo-nos a entrega 
com o ameaço do ferro: porém o Governador com maiores 
expressões encareceu a vontade de os ver com resolução, 

 
72 Sacudidos: rechaçados pela artilharia; obrigados a retirar-se em 

virtude dos fogos da artilharia. (Hiram Reis) 
73 Approaches (inglês): abordagens. (Hiram Reis) 
74 Mosquetaria: descarga de muitos mosquetes. (Hiram Reis) 
75 Bolantim, s.m. O mesmo que Volantim: recado entre cabos de guerra; 

que hoje dizem “Boletim”. Port. Rest. 4.108. onde vem as duas 
palavras: “remeteu... um trombeta com um volantim em que se pedia, 
etc...” Id. “este... trombeta costumava levar a Elvas bolantins”. 
(MORAES SILVA) 
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para nela avultar mais a defensa. Enquanto se deliberavam, 

e dispunham a execução da promessa, se repararam as 
ruínas em quarenta e oito horas, ficando aquela parte mais 

forte, que as outras, onde foi mais veemente o fogo; porque 
aplicadas todas as forças à ruína, facilmente se evitou o 

golpe, que animava a ousadia inimiga. 

137. Continuaram as baterias, vendo que de outra 
sorte não era possível o vencimento; porque sendo a Guerra 

dos espanhóis, antepunham os índios ao perigo, mandando-
os avançar à brecha, reservando-se eles com todas as 

cautelas injuriosas; porém ainda que rústicos, e sujeitos aos 
preceitos militares, apelaram para o seu grande número de 
tropas, temendo que pela repugnância de serem os pri-

meiros no assalto, intentassem castigar a inobediência; mas 
como a razão estava por parte dos bárbaros, dissimularam a 

correção para evitarem algum tumulto na discórdia, cuja 
ação seria certamente danosa, se no Comandante houvesse 
a mínima demonstração de castigo. 

138. Mais por não parecer totalmente cobardia, 
prescindindo das promessas, e dando-nos tempo para os re-

paros, chegaram-se de sorte com um ramal às muralhas, 
que não puderam ser ofendidas da Artilharia. O Governador 
com perigo tão próximo convocou o Conselho e ouvindo os 

pareceres, votou que se inquietasse o inimigo com algumas 
saídas; porque quebrando-se-lhe deste modo a fúria, cessa-

riam da teimosa persistência. Já a repetição das descargas 
não causava temor, menos a infinita mortandade os fazia 
suspender das hostilidades; porque a cada passo refresca-

vam as tropas, e haviam destinado muita gente nos aloja-
mentos para reintegrarem o número dos feridos, e dos 

mortos. 

139. Considerados os meios para o bom sucesso da 
primeira surtida, saiu por uma porta falsa da muralha o 

Capitão Manoel Vaz Moreno com vinte soldados fuzileiros, e 
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outros tantos rodeleiros (76); desceram ao fosso, que tinha 

vinte palmos de altura, sem que fossem pressentidos das 
sentinelas inimigas; porque uns embriagados, e outros dor-

mindo estavam todos descuidados. Para subirem à ingremi-
dade da terra foram com picaretas fazendo escalvas (77), e 

postos sem rumor no alto receberão as armas, e executarão 
a facção (78) tão bem sucedida, como premeditada. 

140. Posto que da direção do Comandante fiava 
ainda o Governador acertos maiores, não deixou contudo de 

o advertir em muitas coisas, prevendo os acidentes, que 
podiam estorvar a ação. Instruídos nos sinais de acometer, e 

retirar, deixou as mais dependências a seu arbítrio, porque 
do valor de Manoel Vaz havia feito conceito com grande 
experiência de seu procedimento. Invejosos os beneméritos 

desta eleição, quiseram acompanhar venturosos a uma 
empresa, que se preconizava feliz; porém não foram 

atendidas prolixas súplicas, prometendo Sebastião da Veiga 
a todos muitas ocasiões gloriosas. 

141. Feito o sinal de investir avançaram com valor 

intrépido, romperam os ataques, e fizeram as sentinelas 
largar os postos. Deram a primeira descarga e metendo 
mãos às folhas levaram à espada (79) tudo quanto intentou 

estorvar os passos. Perderam o terreno, mas sendo seguidos 
do mesmo impulso, lhes tomamos uma plataforma com sete 

canhões de bater. Parecia ao inimigo, que toda a Guarnição 
se empenhara naquela ação, porque sobressaltados, e 
temerosos a confusão não deu tempo de observarem o 

número que os ofendia. Enquanto durou a perplexidade, 
persistirão os estragos, até que recobrados do medo, 

atenderam à honra, e se puseram em resistência. 

 
76 Rodeleiros: armados de rodela (escudo redondo usado pela infantaria). 

(Hiram Reis) 
77 Fazendo escalvas: descalvando; desmatando. (Hiram Reis) 
78 Facção: missão. (Hiram Reis) 
79 “A folha da espada para pelejar com a rodela há de ser curta, larga, 

branda, e não comprida nem estreita. E se lhe derem uma estocada 
forte, largue a rodela no chão e verá o seu contrário destruído, sem 

poder tirar a espada. Entende-se isto sendo de só a só”. (THOMÁS LUIS) 
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142. Até as horas adequadas ao intento concorreram 

a favor do triunfo, porque uns preocupados na composição 
das viandas tinham os sentidos aplicados no gosto das 

iguarias. Outros perdendo as potências com a gula dormiam 
a sono solto, fiados na irresolução de os acometerem. Posto 

a campo no maior sossego passou do silêncio à confusão 
quando sobre as gargantas viram os fios das espadas 
Portuguesas. Não sentirão rumor, porque a execução ia sem 

vozes, e sendo estas no alarido as despertadoras no 
descuido chegaram a reprimir a fúria depois de muitos, 

estragos. 

143. O Governador, que de um baluarte observava 
os movimentos, vendo o inimigo já posto em acordo, 

mandou tocar a recolher, porém engolfados na peleja, não 
ouviram as caixas para a obediência foram-se entretendo 

nas ruínas, e cevados na glória que suas próprias vontades, 
se desviaram do perigo, porque já a Cavalaria nos carregava 
com tanto ímpeto, que houvemos de ceder do empenho, 

retirando-nos triunfantes, e sem perda. 

144. A Antônio Dias, soldado Baiense (80), e valoroso 
disse o Governador por graça, que lhe trouxesse um 

Espanhol prisioneiro em agradecimento de o nomear entre 
os quarenta Hércules da Empresa. O soldado, que quis aí 
creditar o valor, reputando por ludibrio a jocosidade, investiu 

esforçadamente a um Capitão de Cavalaria, e depois de mal 
ferido, rendido, o carregou às costas, sem perder as armas 

na retirada, entregando-o com a mesma graça a quem o 
havia pedido por zombaria. Aproveitou esta galantaria, como 

a do Capitão Leônidas, quando desanimado o seu Exército, 
temeu a multidão dos contrários esquadrões. 

145. Era o prisioneiro do hábito de S. Tiago e pessoa 
tão esclarecida entre o inimigo, que sentiram mais a perda, 

que os estragos. Estiveram em suspensão as armas 
enquanto solicitaram sem efeito o resgate de homem 

tamanho. Ofereciam por ele equivalente preço, que nos 
 

80 Baiense: baiano; natural do estado da Bahia. (Hiram Reis) 
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redundava maior conta: porém todas as liberalidades de 

ânimo se refutavam por parecer mais conveniente a prisão, 
que a liberdade. Sua própria mulher o resgatava a peso de 

prata, mas o Governador serrando os olhos às maiores 
conveniências; desprezou como Enéas os copiosíssimos 

tesouros, que lhe oferecia Turno (81), porquanto não estava, 
como aquele, necessitado; menos queria pelas riquezas 
defraudar a glória, que conseguia na sujeição de oficial de 

tanta honra. 

146. Este generoso procedimento que entre eles cla-

maram injusto, ascendeu a ira, e incitou a cólera, resolven-
do-se uniformemente avançar a Praça. Esperavam noite 
escura, que com as densas sombras encobrissem as ideias 

para se fazerem mais venturosas as operações: porém a 
nossa vigilância era igualmente tão cativa, que não seria 

fácil ajudá-los o repente, menos patrociná-los o desacordo: 
porque o Governador “futurizava”, como Capitão, os aciden-
tes, e conhecia os riscos, como soldado, para desviar a 

desgraça procedida do descuido. 

147. Carecíamos de língua, que informasse algumas 

coisas para aumentar às nossas prevenções, e indagando o 
Governador pessoa que desestimasse a vida por uma ação 
gloriosa achou a Manoel de Marins, soldado ousado com boa 

vontade de sair à campanha, e explorar entre os mesmos 
inimigos as notícias pretendidas; porque não só era pátrio no 

 
81 Virgílio – Eneida XI – 106-115 
 

[Enéias:] Que malfadada Fortuna, latinos, em guerra tão crua 

Vos atirou e impediu de chamardes-nos sócios e amigos? 

Paz suplicais para os mortos privados de luz pelos golpes 

Duros da guerra? Quisera estendê-la aos que vivos se encontram. 

Aqui não viera, a não ser compelido pela ordem dos Fados.  

Não movo guerra a ninguém. Vosso rei quebrantou as alianças 

E preferiu recolher-se ao amparo da espada de Turno. [continua] 

Mais justo fora que Turno sozinho lutasse com a morte. 

Se quer pôr fim a esta guerra e expulsar os troianos da Itália, 

Fácil lhe fora medir-se comigo no campo de batalha. (Hiram Reis) 
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País (82) como peritíssimo no Idioma Espanhol. A poucos 

passos fora das muralhas encontrou uma sentinela contrária 
e fingindo, que ia desertado, pode chegar-se ao castelhano. 

Valeu-se das armas curtas para o ferir, e aprisionar. Na pre-
sença do Governador revelou alguns segredos que ignoráva-

mos, certificando que aquela mesma noite determinavam 
escalar os muros, e investir com todo o rigor das suas forças 
para o que ficavam já as Tropas montadas, os Batalhões 

formados, e as ordens distribuídas. 

148. Causou do Governador o discurso em solicitar o 

modo mais heroico de se defender da bárbara multidão do 
esperado, e prometido assalto. Preveniu todo o gênero de 
artifícios, dispôs a defensa, com tão singular ordem, que se 

inferiam das disposições os acertos e os triunfos das 
cautelas. Não houve perigo que passasse por alto à sua 

diligência e concluindo em termo breve algumas manobras, 
que se faziam remissas para o tempo, difíceis para a 
ocasião, mas como a uns ajudava a executar, e a outros 

assistia à execução, corria tudo tão conforme à sua vontade, 
que considerava reproduzidos Anteu (83) nos alentos de seus 

soldados. 

149. Vigilante a guarnição, ouviram as guardas do 
Norte rumor no campo, e bulício de gente da meia noite para 

o dia, Luiz Tenório, que guarnecia esta Cortina mandou tocar 
arma, elaborar a Artilharia, imitando-o os mais baluartes, 

sem interpolação no fogo, nas descargas. Começou o inimigo 
a tornear as muralhas com um Corpo de seis mil índios, que 
traziam na vanguarda e sem que o dilúvio das balas emba-

raçassem a execução, encostaram as escadas, e foram 
subindo com valor tão ferino que à custa de muito trabalho 

os fizemos retroceder, constrangendo-os a retirar. 

 
82 Pátrio no País: natural do país. (Hiram Reis) 
83 Anteu: na mitologia grega, Anteu era um gigante invencível cuja força 

emanava da terra e, portanto, assim que perdia seu contato com ela 
perdia também se poder. (Hiram Reis) 



72 

150. De uma e outra parte resplandeciam as armas, 

e luzia o ferro, sendo de uma tão heroica a resistência, como 
de outra valente a expugnação. As nossas máquinas empre-

gadas nos que subiam, nenhum podia firmar o pé na mura-
lha; porque precipitados e feridos, caiam cadáveres os que 

trepavam viventes. Carregou mais o ardor da peleja para a 
cortina do Sul, parecendo-lhes, que por não ter fosso esta 
parte fundada em Lage seria mais fácil a vitória: porém en-

contraram a mesma constância em mais porfiada contenda. 

151. Desenganados ultimamente, que nem todas as 

forças juntas contrastavam o valor dos defensores, obravam 
ações, que cabendo na possibilidade humana, pareciam 
sobrenaturais os excessos, uns pela imortalidade do nome 

buscavam os riscos mais evidentes, outros desejavam pela 
glória a morte mais honorífica, e todos gostavam das feridas 

pela perpetuidade da fama. Entre muitas heroicidades 
pasmosas, sobrepujou a de um índio, que investindo a uma 
peça de Artilharia de oito, intentou com agigantadas forças, 

levá-la por triunfo ao campo: porém chegando por um laço a 
movê-la e arrastá-la, não conseguiu esta pequena ventura; 

porque opondo-se um soldado à esforçada bizarria, não só 
lhe cortou o laço, como lhe tirou a vida, desvanecendo-lhe o 
gosto de comunicar a vitória pelas vozes de um clarim, que 

consigo levava, para denunciar o efeito esperado: mas 
sendo louvável o generoso espírito deste bárbaro, sempre foi 

cego o pensamento de empreender uma ação sem 
esperança de felicidade. 

152. Debilitada, e destruída a gente, reduzido o 

fosso a rio de sangue, e o campo coberto de cadáveres, 
desistiram da porfia, depois de muitas horas de combate. Ao 

romper da manhã retiraram sem vozes os batalhões 
destroçados; conduzindo os mortos ao mesmo tempo para 
os enterrarem no alojamento. Foi advertência premeditada, 

para que não produzisse a mesma causa da nossa gloria, os 
maiores desalentos em seus confederados, julgando os 

bárbaros por melhor partido aquele que vencia a número 
desigual com forças diminutas. 
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153. Cessaram as armas, enquanto descansavam do 

prolixo certame; mas a nossa Artilharia sempre contínua 
laborava em prejuízo de algumas Partidas de Cavalaria, que 

se agregavam passo para prefação das Tropas; porém eram 
tão monstruosos os sucessos, que pouco, ou nada 

diminuíam os excessos das baterias, mas antes estimulados 
do rigor do ferro, multiplicavam os desejos da vitória. 
Reparavam-se algumas ruínas das muralhas, valendo-nos a 

mesma suspensão para aumento da resistência; porém 
durando pouco este intervalo, pendiam demais asseio as 

necessidades da Praça, para complemento das suas 
reedificações. 

154. O Governador temendo algum infortúnio no ba-

luarte do Sul, por não ter fosso, como os mais que cingiam a 
Praça, recomendou aos oficiais de sua guarnição, que tives-

sem dobrado cuidado, pois já o inimigo no assalto passado 
havia por esta parte intentado a vitória, motivo porque devia 
o esforço, e vigilância reprimir o defeito da Natureza, que 

não pode de nenhuma sorte emendar a arte. No fluxo das 
marés se viam as águas com bastante pego (84), e como no 

refluxo ficava vadeável a passagem, untavam as lajes de 
sebo, para não subsistir Cavalaria, e Infantaria sobre elas: 
escorregando, com efeito, os que se queriam chegar às 

muralhas. Com esta indústria se evitou o dano, que 
ameaçava na vaza mar (85), ficando livre o passo para se 

introduzirem, sem mais outra resistência, que os constantes 
peitos dos poucos defensores. 

155. Passados oito dias tornaram em uma 

madrugada com maior excesso a repetir o assalto; porém 
como os ânimos estavam dispostos e as coisas preparadas, 

defendemos com o mesmo valor as vidas: fazendo-os 
totalmente voltar tão cheios de feridas como de mortos. 
Durou menos horas o combate, porque com as luzes do dia 

fariam as armas melhor emprego, e os artifícios grandes 

 
84 Pego: sumidouros. (Hiram Reis) 
85 Vaza mar: maré baixa. (Hiram Reis) 
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estragos, dos quais recebendo sumo temor, pouparam as 

forças, recolhendo-se confusamente aos alojamentos. 
Enquanto os alcançou a Artilharia foi confundindo mais a 

desordem que levavam, sem poderem por esta causa formar 
as Tropas, faltando a umas os Capitães, e aos outros acordo. 

156. Nem com a experiência de ânimos tão fortes, 
prescindiram da teimosa, e porfiada obstinação, antes conti-
nuando a Guerra por esta razão e cogitavam várias hosti-

lidades, que todas se dirigiam em ruína da Praça em desas-
sossego dos homens. Assentando entre eles, que as 

resistências eram mais valorosas, que os assaltos; entraram 
com muitas invenções de minas (86) a fazer mais horrorosa a 
peleja. Havia pouca gente da nossa parte, que trabalhasse 

nas contraminas, porque uns doentes, e outros cansados, 
todos se impossibilitavam para o serviço, por isso deu maior 

cuidado este gênero de hostilidade, porem tirando das 
fraquezas forças, supriam os alentos do coração as debili-
dades do corpo. 

157. A esperança, que havia de socorro do Rio de 
Janeiro resultou mais em promessas, que em gente, porque, 

D. Álvaro seu Governador, cuidando morosamente na neces-
sidade do sítio por não supor tão propínquo (87) o perigo, 
mandou apenas uma Nau chamada a “Poupa Verde” com 

poucos soldados, e bastimentos, segurando, porém, que 
viriam na maior aflição desempenhado o desejo, o qual por 

ora satisfazia com aquelas limitadas forças, que mais 

serviam de lembrança, que de auxílio. 

158. Como se reputava por irremediável a suma 
indigência de todos os gêneros ainda se estimou em muito 

oferta tão curta, mas o Governador tirando escassamente al-
gumas dietas para os enfermos deixou os mais mantimentos 
para a mesma guarnição da Nau. Mandou armá-la 

 
86 Minas: [...] militar: escavação para meter nela pólvora, e com a 

explosão dela fazer saltar parte das fortificações da praça sitiada. 
“Dar”, por fogo à mina. (CONSTÂNCIO) 

87 Propínquo: próximo. (Hiram Reis) 
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militarmente, e destinou-lhe parte em que defendesse a 

marinha, refugiasse os portos, e surgidouros (88) de mais 
desconfiança; porque o inimigo menos cativo nos seus 

assaltos, parecia variar de progressos, deixando os infelizes 
do campo pelas esperanças do Mar. Determinavam entre si 

por último complemento da Campanha, fazer todos os 
esforços marítimos por adiantarem sua fortuna em nossa 

ruína. 

159. Não foi errada a conjectura portuguesa, 
abrindo-se com a chave da prevenção o mais secreto 

pensamento dos inimigos; porque tanto que conheceram 
advertido o nosso descuido, e que havíamos penetrado o 

maior dano que nos podia acontecer, interromperam o sigilo, 
a fim de nos embaraçarem as seguranças futuras. Antepu-

seram a seus projetos terrestres a operação naval; porque 
haviam protestado seus oficiais maiores, que não deixassem 
duvidoso o triunfo, que se preconizava infalível, mostrando 

os acidentes, que para conosco havia cooperar mais a arte, 
que o valor. 

160. Supunham seriamente, que a fome, e o 
trabalho, que lhes enfraquecia os corpos nos vivificava os 
espíritos, obrando neles a Natureza fisicamente, e em nos 

por diverso modo; porque sempre firmes, e constantes, 
sofríamos o rigor da Guerra com ânimo feroz, e sossegado 

mas não distinguiam o nosso risco da sua segurança menos 
a diferença de um Exército abundante e uma Praça 
miserável, a qual carecia de tanto socorro para a defensa 

como eles de menos gente para a vitória. 

161. Mas como nos Portugueses predominava o 

valor, e constância, não guardaram para mais tarde a 
oposição marítima, receando que aquela porta, que tinham 
franca para os troféus seria ao depois mais árdua, se ao 

pequeno propugnáculo da Nau acumulássemos outras 
forças, que fizessem insuperável o sítio. Quiseram aproveitar 

 
88 Surgidouros: ancoradouros. (Hiram Reis) 
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o tempo antes de perderem as esperanças, dando-nos um 

assalto geral e vigoroso, porquanto estavam reforçadas as 
Tropas com muitos subsidiários, que haviam descido uns do 

Paraguai, e outros de Corrientes. 

162. Como preliminares do horrendo conflito entra-

ram primeiro na ideia de uma extraordinária mina, que a sua 
violência fizesse a outra região voar os muros, que nos 
defendia os peitos. Chegava o trabalho à banqueta da 

Fortaleza, e conhecendo o Governador que se chegava o 
perigo pela terra poeirenta, que se levantava, mandou 

prontamente abrir no Baluarte da Bandeira uma claraboia, e 
encontrando felizmente os inimigos, descarregou sobre eles 
o peso do nosso ferro, e os precisou a largar tudo quanto o 

artifício havia fabricado, em dano das vidas. Frustraram-se 
deste modo as operações em benefício das muralhas, que 

pretendiam derrotar, intentavam demolir. 

163. Evitado o antecedente sucesso nos 
acometeram mais vivamente na seguinte noite; e posto que 

o subitâneo (89) excesso pudera facilitar a empresa, as 
mesmas vozes dos bárbaros serviram de rebate (90) para 

pegarmos nas armas, porque era tão perspicaz o cuidado 
dos habitantes, como a cautela da soldadesca, vigiando uns 
pelo próprio risco e todos por obrigação forçosa. As nossas 

máquinas fizeram retroceder a sua fúria, morrendo os mais 
ousados, que subiam as escadas, e outros, temendo a morte 

desciam cheios de golpes lavados de sangue. 

164. Ao mesmo tempo, que entretinham a Praça 
com este violento, e rigoroso assalto, investiram à Nau com 

vários lanchões armados, a qual pelejou sobre muitas horas 
destemidamente. Foi valorosa a resistência, e intolerável o 

fogo, que de uma, e outra parte se fazia pela vitória; mas 
veio em largo combate a ceder o nosso esforço a seus 
infernais artifícios; porque submetidos debaixo da Artilharia, 

 
89 Subitâneo: imprevisto, inesperado. (Hiram Reis) 
90 Rebate: sinal; alarme. (Hiram Reis) 
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usavam de granadas, e materiais combustíveis, subindo 

impetuosamente por todas as partes da embarcação tanto 
número de ofensores, que estorvavam uns aos outros o 

manejo das armas, confundindo-se as vozes de sorte, que 
senão conheciam os preceitos pela diferença das línguas. 

165. Antes da execução consideraram em todos os 
meios da boa fortuna; porque só deste modo poderia a 
indústria triunfar do valor. Com diversos fumos de invenções 

fétidas, que queimavam nas embarcações perturbavam os 
sentidos dos defensores, e caiam por isso mortos, sem se 

valerem das forças, que inteiras, e robustas pretendiam 
fazer mais durável o conflito; assim apoderados das armas 
por faltar o discurso, que regesse as ações, entorpeciam as 

mãos, e se senhoreavam das espadas. 

166. Não haviam antídotos para a diabólica máxima, 

nem meios para evitar a horrenda causa, cujo efeito era 
mais prejudicial, que as mesmas armas. Foi por esta razão 
afrouxando a resistência, e faltando a vida ao valoroso 

Capitão, logo se renderam os poucos, que haviam escapado 
da morte, para vítimas do triunfo. Conduziram a Nau para o 

Porto de Buenos Aires, onde estimavam mais a presa pela 
utilidade, que pela vitória; e posto que à custa de dilúvios de 
sangue venceram os castelhanos, emudeceram os aplausos, 

por não fazerem mais públicos os estragos. 

167. A muitos pareceu aparente o assalto, 

entendendo-se a princípio, que aquele movimento fora a fim 
de estorvar os auxílios do Mar; porém sendo igualmente 
ativo um, e outro combate, ao mesmo tempo veio a 

desterrar-se a presunção, que haviam fabricado os melhores 
discursos (91) nesta matéria; enganando-se que nos obriga-

vam a sustentar uma parte por não acudirmos à outra. Com 
diversas sortes, vencidos, e vencedores, equiparavam a 

 
91 Como o termo é usado por diversas vezes nesta obra cabe esclarecer 

que aqui tem sido usado como: Discurso, m. (do Lat. “discursos”) 
Raciocínio, uso da razão, que consiste em deduzir uma verdade de 
outras, comparar as ideias entre si [...]. (MORAES SILVA) 
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perda com a glória, o pesar com o desgosto: supondo 

erradamente, que a rama com este golpe abateria as asas 
da sua fortuna. 

168. O Governador temendo que da felicidade 
contrária procedessem a atrevimentos maiores, quis por 

muitas razões mostrar, que ainda conservava forças, não só 
para Guerra defensiva, como ainda sobradamente para 
ofensiva, encobrindo o miserável Estado, em que se 

achavam com as ostentações do valor; porque receava, que 
mais que o ferro nos prostrassem os desalentos, pois já na 

última consternação tardavam os socorros, e faltavam os 
mantimentos. Para enganar, e afligir o inimigo, cuidou 
também em máximas tão ponderadas como bem sucedidas, 

trazendo-o escandalizado sem vingança, e inquieto sem 
sossego; porque quando mais se ostentavam de advertidos, 

e iam com ignorância nos precipícios. 

169. Com todo o silêncio mandou abrir uma mina, 
tendo a ventura de se fazer imperceptível em até o fim do 

trabalho, concluiu exatamente, sem que o percebesse o 
campo, nem ainda por indícios. Pôs em um baluarte 

cinquenta homens de palha, tocou arma por aquela parte, 
acudiu o inimigo ao rebate, e vendo a peito descoberto as 
figuras, que representavam soldados, descarregavam as 

armas, sem advertirem no engano. Continuaram o fogo 
acelerados do desprezo, e chegando-se às muralhas, sem 

oposição distinguiram os objetos, e conheceram as estátuas. 
Voltavam corridos a tempo, que rebentando a mina levou 
pelos ares a todos, e neles perderam as vidas, antes que em 

terra rendessem os espíritos. 

170. Alguns escaparam da morte, porém tão 

abrasados do incêndio, que os desconheceram seus próprios 
companheiros pela deformidade. A forma negava o sujeito, 
as operações acreditavam o racional, e duvidando ainda 

muitos na diferença pela confusão das espécies, o raciocínio 
mostrou o gênero tão diverso do objeto, que foram 

reputados por homens os que tomaram mais formas, que 
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Proteu (92). Subiu a tanta altura o impulso da pólvora que 

levantou um índio de desmarcada (93) estatura muitos 
côvados do chão, e o lançou vivo dentro da Praça sobre a 

barraca do Alferes António Romão, o qual convalescendo de 
uma enfermidade grave adoeceu segunda vez de diferente 

queixa (94). 

171. A confissão de vários desertores confirmou este 
índio, que de Buenos Aires transportavam os castelhanos 

para a Ilha de Martim Garcia muitos mantimentos, regalos, 
os quais aceleirados (95) na Guarda de S. João, se 

introduziam depois no campo para subsistência do Exército. 
Pareceu conveniente destruir esta causa, cuja opulência 
vigorava o inimigo, para duração do sítio; e posto que as 

forças divididas arriscavam a conservação da Praça, contou 
o Governador pelas dificuldades notórias, para acudir ao 

dano originado daquela exuberância. Armou duas lanchas 
com vinte e cinco homens cada uma, e nomeou Oficiais 
Comandantes a Leonel da Gama e Luiz Tenório, para que 

ambos em conserva (96) hostilizassem a Ilha, impedissem os 
transportes, e passassem depois a Buenos Aires, que estava 

Presídio de mulheres com a falta de sua guarnição. 

172. Mas deixando estes dois Capitães da fama 

imortalizando os nomes com ações heroicas, voltemos ao 
campo, onde os quotidianos sucessos dependem da 

antecipada notícia. Vendo o inimigo esclarecer mais que as 
forças a resistência, enviaram um trombeta com carta, cuja 
substância constava de uma aérea (97) exortação, que nos 

rendêssemos enquanto menos apaixonado o afeto, podíamos 
conseguir partidos honrados; os quais senão depois custosos 

 
92 Proteu: filho de Poseidon (Netuno) possuía dois dons especiais – a 

premonição e assumir diversas formas – de um leão, serpente, 
leopardo, porco, árvore e até a da própria água do mar, (Hiram Reis) 

93 Desmarcada: excessiva. (MORAES SILVA) 
94 Queixa: mal. (MORAES SILVA) 
95 Aceleirados: armazenados. (Hiram Reis) 
96 Em conserva: na reserva; disponíveis para emprego. (Hiram Reis) 
97 Aérea: fantástica; imaginária; fictícia. (Hiram Reis) 
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se irritássemos a piedade com a renitência (98); porque era 

constante, que faltos de munições, desenganados de 
socorros, mortos à fome e arruinadas as muralhas, tudo 

estava no último fim, sem esperanças de melhoramento. 

173. Posto que o Governador conhecia o inevitável 

perigo, mais que o inimigo, ainda lhe pareceu intempestiva a 
proposição, porquanto a mesma demora de socorro, que po-

deria juntamente desanimar, era o maior fundamento de es-
perar forças, que ressarcissem as perdidas, e com elas 
pudesse desalojá-los do campo; mas como a nossa presente 

felicidade consistia na sua irresolução pelos infortúnios 
passados, foi com enganosas esperanças dilatando a 

capitulação prometida, até que com maior necessidade 
abraçasse as cláusulas, que nos propunham honoríficas, nos 

ofereciam liberais. 

174. Com maior coração que suas próprias forças 

respondeu Sebastião da Veiga aos inimigos, que ainda não 
observava motivos, que o fizesse desanimar, menos risco, 
que o precisasse a acometer um absurdo contra a opinião 

dos cabos, e conformidade dos soldados, pois além de ser 
escândalo capitular sem necessidade notória, mancharia a 

glória com que pretendia defender a honra. Que para a 
resistência tinha peitos tão fortes como as inflexíveis pedras 
que faltavam às muralhas; e para a duração do sítio estava 

providamente bastecido de todos os gêneros, princi-
palmente, de pólvora, e bala, circunstâncias, que podiam 

verificar mandando Ministros que revistassem as provisões 
de guerra, resplandeceria a verdade com testemunhas 

oculares. 

175. Com esta espontânea faculdade os espanhóis 
resolveram enviar alguns Oficiais de maior graduação e 

confiança, para conhecerem certeza do que parecia 
hipérbole: porém, a cautela de Sebastião da Veiga, mandou 

encher na presente noite com todo segredo muitos barris de 
areia, e lançando-lhe nos fundos pólvora que bastasse para 

 
98 Renitência: obstinação; persistência. (Hiram Reis) 
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a ficção. Aumentou esta singular astúcia não só a confusão 

castelhana, como também confundiu a ciência dos morado-
res, e milícias, que seguiam na incredulidade contrária 

alguns erros perniciosos. 

176. Perplexos, e todos absortos, serviu a novidade 

a uns de gosto, e a outros de pesares, porque levados os 
mais tímidos do conceito material, consideravam os 
Portugueses finalizada a Campanha e os castelhanos 

concluída a guerra. Congratularam-se entre si os nossos do 
inconsiderado provimento, o qual posto que aparente teve 

sombras de verdadeiro pela incorruptibilidade do segredo. 
Aproveitou tanto do Governador a indústria, que revestidos 
os pálidos semblantes de alegres, e risonhos aspectos, 

prometeram com o penhor da vida, desempenhar o valor à 
custa de sangue, o que não sendo frouxo, pareceu estar 

desmaiado. 

177. Com a venturosa disposição imprimiu nos 
soldados, como em cera (99), a eficácia de suas razões, 

advertindo geralmente, que ele de novo para o prêmio, 
queria, além de companheiro, testemunhar as heroicidades, 

máxima, que em outros séculos vinculou vitórias ao valor de 
Tito (100), e a resolução de Aníbal; porque é tão natural 

 
99  Flores do Mal 

  (Charles Baudelaire) 
 

  LVIII 
  A Uma Madona 
 

  [...] Farei do meu Respeito os Chapins pequeninos 

  Com que hei de preservar-te os pezinhos divinos, 

  E onde se há de imprimir, como em cera ou em neve, 

  A forma do teu pé, tão pequeno e tão leve. [...] (Hiram Reis) 
 

100 Tito Lívio, historiador romano, em “História de Roma”, assim descreve 

o desfecho da “Batalha de Canas” em que General cartaginês Aníbal 

Barca impõe uma derrota flagrante aos romanos: 
 

 “Tantos milhares de romanos morriam… Alguns, incomodados pelos 
seus ferimentos, e beliscados pelo frio da manhã, despertaram, e, 
enquanto eles se erguiam, cobertos de sangue, do meio das pilhas de 
mortos, foram liquidados pelo inimigo. Outros, foram encontrados com 
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desmaiar os ânimos com o temor do inimigo que o exemplo 

do Capitão há de ser o incentivo da honra, para que 
inadmissível a fraqueza no coração humano, não proceda 

com ignorância o que deve pelejar com intrepidez. Rara 
felicidade de Sebastião da Veiga, que tendo uma alma 

grande não perdia de vista a prontidão mais necessária, e 
passando os pensamentos à língua por condutos de 
resplendor, não ficava a língua queixosa dos discursos, 

porque nas expressões inculcava o valor, e no desembaraço 

se desconhecia o medo. 

178. Já à vista do prêmio a menor força se opunha à 
maior valentia, querendo todos empregar o cuidado na glória 

a que os convidava a imortalidade do nome. Esforçados 
eram os soldados, mas de pouco lhe serviam os brios, se o 

receio de perecerem à fome lhes havia sepultado o valor nas 
concavidades do medo. Obrou valentemente o Governador, 
prometendo que todos com ele morressem atrevidos e assim 

fez mais em vencer os companheiros, que se vitoriasse do 

inimigo na Campanha. 

179. Subiram ainda mais de ponto as admirações, 
porque dispostas as vontades no último aperto, para gosta-

rem das imundícias da terra, lançaram alguns soldados 
casualmente ao Mar uns fragmentos de rede, e colheram 
abundante pescado tão estranho no País, como diferente no 

gosto. A todos contentou a repartição por chegar a todos a 
exuberância: parecendo mais que natural o incidente; 

porque a mesma simplicidade vivente saia das águas a 
embaraçar-se na prisão, deixando-se muitos apanhar às 

mãos, sem que o instinto recusasse a morte. 

 
suas cabeças enfiadas na terra, que eles escavaram, tendo, assim, 
segundo parece, feito buracos para eles, nos quais se sufocaram”. 

 

 Maharbal, comandante da cavalaria de Aníbal, tenta convencê-lo a 

marchar contra Roma e ele se nega a fazê-lo. Indignado Maharbal 
afirma: 

 

 “Em verdade, os deuses não conferem tudo a uma só pessoa… pois, 
Aníbal, você sabe como vencer, mas não sabe como fazer uso de sua 
vitória”. (Hiram Reis) 
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180. O Governador que toda a sua máxima era 

encobrir a necessidade dos víveres enquanto a tolerância 
pudesse resistir a fome, mandou dos mais graúdos encher 

duas selhas (101), para oferecer por regalo ao Comandante 
do Campo. Não faltaram a esta vontade muitas contradições, 

receando os mais refletivos das ações alheias que seria 
desatendida a oferta na petulância castelhana; porque como 
nos desejavam famintos, e mendigantes, havia aquele mes-

mo procedimento irritar a paciência, e esperança inimiga, 
vendo que abundantemente supria o Mar as indigências da 

terra. 

181. Mas Sebastião da Veiga, que em certos casos 
se dirigia só por seu próprio Conselho, elegeu Duarte 

Marcote para condutor do regalo, porém com instrução, que 
se o General castelhano não aceitasse a liberalidade por 

desatento, deixasse o mimo, à sua vista em desagravo da 
impolítica. O recado foi breve, recopilando a superfluidade 
das palavras no único ponto expressivo de sua boa-vontade, 

a qual consistia, que lastimado do comum alimento da 
carne, oferecia aquela providência marítima, para diversifi-

carem de iguaria por poucas horas. 

182. Como em tudo são dissemelhantes os 
pareceres dos homens, frustrou-se o conceito daqueles que 

mais insistiam no desagrado espanhol; porque aceitando 
mais atencioso, que necessitado, mostrou estimar a atenção 

no agradecimento, e para que não superasse o capricho aos 
agrados, tratou com benevolência o mensageiro, retribuindo 
com gratificações o que recebia em primores. Exagerou a 

grandeza, admirou-se da abundância do Rio, nunca tão grato 
à vizinhança, que em nossa extrema necessidade. Não ficou 

devendo nada a urbanidade sem romper os foros da fideli-
dade, porque nos Generais são tão louváveis os termos de 
cortesia, que se fazem maiores pela atenção, que pelo 

caráter. 

 
101 Selhas: vasos de madeira, em forma de tronco de cone. (Hiram Reis) 
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183. Houve cessão de armas enquanto duraram as 

recíprocas correspondências: porém concluídos os primores, 
continuaram as baterias de sorte que pareceu reproduzir o 

silêncio maiores eficácias no fogo, esperando em todos os 
golpes que a força da violência nos obrigasse ao voluntário 

rendimento. Havia excedido o robusto sofrimento dos defen-
sores aos comedidos termos da constância, e quanto mais se 
extremavam os rigores, muito mais se abalizava a paciência. 

Já iam amortecendo os alentos no desengano e socorro: 
tudo era confusão por fim, ao mesmo passo, que por 

qualquer modo desestimavam as vidas pelos honrosos 
desejos da morte. 

184. O Governador, da eloquência havia esgotado os 

termos, persuadindo que senão conseguia fama senão nos 
passos do desassossego, menor se lograva nome sem as 

inquietações do próprio trabalho: e quanto fosse maior o 
sofrimento, seria veredito mais requintado porque a glória 
que tiveram os Césares, e Alexandres foram mais fundadas 

nos merecimentos, que na fortuna, que era justo haver 
trabalho para haver diferença, porque de outra sorte seria o 

mesmo obrar façanhas Hércules, que sutilezas Caio. 

185. Ainda descobria Sebastião da Veiga frívolo fun-
damento na universal necessidade para vender-se, e 

sujeitar-se. Enquanto a esta cingia o cinto parecia ter armas 
para a defensa. Via as provisões acabadas, e supunha que 

os próprios olhos o enganavam com ilusões. Ouvia os 
clamores do Povo, reputava os ecos por sonhos. Finalmente 
conhecendo a última, e inevitável miséria; disse, que até as 

potências d’alma concorriam para sua desgraça; porque em 
consternação tão grave, podia ter uma memória enferma, 

que desatendesse a honra, um entendimento tardio, que 
estimasse o desdouro, e uma vontade livre, que seguisse os 
ditames da razão, sem os perigos do crédito. 

186. Com beneplácito geral fez chamada ao inimigo, 
mandando lhe insinuar, que como o desengano havia produ-

zido a sensível resolução de capitular determinassem 
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Deputados, que no ajuste atendessem ao mais decoroso das 

armas Portuguesas; porque sem umas vantagens gloriosas 
não intentaria ação, que deslustrasse o valor com que se 

haviam heroicamente defendido. Ainda nesta política envol-
via matéria, que contemporizando com o povo, pretendia 

maior duração à conquista. Parecia-lhe pelas promessas 
tantas vezes asseveradas inviolável a palavra do auxílio, 
porém já na conjuntura presente era mais desejado para o 

transporte que para a redenção. Aos soldados prometeu 
grandiosas alvíssaras (102), e às sentinelas muitos acrescen-

tamentos ficando na sua memória o prêmio de quem 
primeiro visse embarcação de algum dos Portos Brasílicos; e 
além de franquear a vontade para multiplicados benefícios, 

jurou entregar logo em princípio de agradecimento o mais 
precioso vestido, que guardava o asseio para os dias 

festivos, ainda que contra o seu gosto fosse a eleição do 
Inspetor. 

187. Esta novidade alvoroçou os ânimos espanhóis, 

considerando a morte por diferente aspecto, e abatidas as 
asas da fortuna, com que sempre veloz desaparecera do seu 

Exército. Davam-se os parabéns daquele fausto princípio, e 
do esperado, e prometido complemento das fadigas pelo 
proposto meio das capitulações quando se conformavam 

com a esperança vulgar de Sebastião da Veiga, que inflexível 
a todo o gênero de partido, antes queria como vidro partir-

se, que dobrar-se; e sendo assim espontânea a resolução, 
ainda pareceu sonho a muitos o que era sinceridade a 
verdade. 

188. Para se ajustarem as Capitulações fez levantar 
riquíssima tenda nas portas da Praça, encobrindo as aflições 

do ânimo com as bizarrias do gênio; e depois de ornada em 
os primores de arte, assistiu nela com uma luzida (103), e 
veterana guarda de Infantaria. Chegaram para o mesmo 

efeito dois Capitães Deputados com todas as tropas 

 
102 Alvíssaras: recompensas. (Hiram Reis) 
103 Luzida: pomposa. (Hiram Reis) 
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castelhanas. Acabadas as mútuas saudações, e cortesias 

entrou Sebastião da Veiga a falar em termos tão graves, e 
compendiosos (104), que absortos, e elevados os Espanhóis 

daquele natural concerto de palavras, tanto se ataram ao 
silêncio que foi necessário suspender as vozes, que emude-

ciam, sem mostrar-se os discursos pelo instrumento das lín-
guas; porque era tão feliz a explicação de seus períodos, que 
levavam os ouvintes nos peitos outros corações distintos, 

deixando os inimigos cair as armas no chão por malferidos 
das frechas de ouro, que fulminava o fecundíssimo engenho. 

189. Por muito honradas pareceram aos castelhanos 
inadmissíveis as condições. Não convieram nas que se pro-
punham a nosso favor, nem cederam das suas que consis-

tiam em sairmos como rendidos para a Ilha de S. Gabriel, 
onde esperaríamos embarcações do Rio de Janeiro para a 

condução, e transporte das Tropas. Sete dias persistiram as 
conferências, sem que de uma, e outra parte cedesse a 
teima, ou cooperasse a razão, porque ambos os partidos 

pretendiam gloriosas vantagens nas suas acérrimas 
proposições. 

190. Da obstinação inimiga fez Sebastião da Veiga 
novo argumento para a defensa, e sustentação da Praça, 
prometendo antes morrer as mãos da fome, ou do ferro, que 

com descrédito render-se a vencedores tão ímpios, para inti-
mar a resolução não esperada a seus soldados, falou a todos 

da maneira seguinte: 

Agora intrépidos, e constantes companheiros, que o inimi-

go alheio de glória nega a vosso valor os vantajosos parti-

dos, que pretendemos, é justo que se arroje a bainha, já 

que se despiu a espada para a defensa, sem que vos 

lisonjeei a esperança em benefício da vida, suspendendo 

as últimas gotas, que preciosamente deveis derramar em 

ostentação de valentia. Deixai correr pela Pátria esses 

imensos rios de sangue, que não podendo reduzir-se à 

 
104 Compendiosos: oratória invulgar que marca indelevelmente um 

momento histórico. (Hiram Reis) 
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limitada veia, dilatem gloriosamente as correntes por to-

das as quatro partes da fama, até inundar a inveja. Com o 

fundamento da nossa pública necessidade; e dos remotos 

socorros que esperamos das Praças vizinhas, não se ajus-

taram nas condições permitidas a uma Colônia decadente: 

mas ignoram, que para a persistência basta que conserve-

mos os espíritos, e para o auxílio não é suficiente motivo a 

distância, porque é certo, que quanto é mais remota uma 

potência então causa seus efeitos com mais presteza, 

digam os altivos e soberbos álamos, que a violência, e 

impressão do ramo em um instante reduz a verde poupa 

com que nasceram. 

Não busqueis a salvação da vida na ignomínia do rendi-

mento, porque como a alma pode obrar com menos ne-

cessidade dos instrumentos, que a organização, executa-

remos ações mais agitadas do espírito, que das forças. 

Lembrai-vos para vigorares os alentos, aquele infausto, e 

lamentável estado dos primeiros povoadores, que na mais 

florida paz, mudado o sossego em sustos, choraram as 

tiranias em seus estragos, para não lamentarmos a mes-

ma desgraça ao enfermo som da miséria que nos acom-

panha, resistamos a todas as adversidades, que tanto 

martirizam ao sofrimento. Temos pelejado como homens, 

resta que nos defendamos como a fera já acossada do 

importuno caçador, busca a água mais próxima para 

aliviar o ardor do fogo da ferida. Seja o nosso alívio o 

sangue, e o nosso desafogo a espada, já que feridos da 

sem razão inimiga, estribam sua fortuna em nossa neces-

sidade. Ver no Porto o naufrágio depois de vencidos os 

trabalhos do Mar é mais sensível o infortúnio, porque 

passado o perigo é quase morrer às mãos da felicidade. 

Temos rechaçado o inimigo por muitas vezes, e sem que 

as suas forças, e máquinas possam adiantar os passos à 

ventura, conservam o sítio até a nossa última, e inevitável 

consternação; por esta razão dissuadidos da resistência, 

virão a acertar por honra o que nos negarem por soberba. 

191. Com a natural afabilidade seduziu o Povo que 

tornassem às armas, como fez Cipião Africano ao partido 
Romano, o fero Sífax. Não mereceu menos esta valorosa 

resolução, que um grito universal pela circunferência da 
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Praça assombrando-se o mesmo inimigo de constância tão 

heroica e coração tamanho. Os vivas, e aclamações fizeram 
o dia festivo. O aplauso escureceu o pranto e renascido o 

calor dos desalentos do corpo, pareciam já outros os 
mesmos que se mostravam à fome, rendiam à necessidade. 

Na espada de Sebastião da Veiga se afiaram a dos intrépidos 
soldados. Os espíritos amortecidos, como preparado enxofre 
(105), levantaram soberbas labaredas, tocadas na brasa da 

emulação. Já como Temístocles impaciente, com o troféu de 
Milcíades, desejavam estátuas para a futura veneração; 

sendo aquela última ação um continuado estímulo da 
valentia presente, todos quiseram na Empresa o honrado 
voto de seu Capitão, e na morte o simples epitáfio de um 

desprezo da vida. 

192. Leonel da Gama, e Luiz Tenório com sucessos 

iguais às suas disposições, correram melhor fortuna nas 
duas lanchas, vencendo, e destruindo o inimigo em vários 
encontros logo no primeiro dia, que saíram da Praça, 

assaltaram a Ilha ao cair do Sol fizeram desamparar a guar-
nição com perda de alguns soldados, deixando-nos intactos 

os celeiros e providos os Armazéns. Carregamos deles o que 
pôde caber nas pequenas embarcações, e aprisionamos doze 
espanhóis, que menos acautelados, que seus fugitivos 

companheiros, temeram o ferro, para se renderem volun-
tários. 

193. A muitos lanchões fizemos invejada oposição, e 
nenhum conosco quis medir as armas achando mais barata a 
fugida, que a resistência: porém da nossa parte era tão viva 

a diligência dos encontros, que a qualquer sombra que nos 
Mares descobriam os olhos, investíamos, e procurávamos 

sem atenção à desigualdade das forças. Esta exação militar 
nos deu segunda vitória na presa de uma das lanchas 
condutoras dos víveres, porque sendo assaltada já em 

 
105 A pólvora é composta por carvão, enxofre e salitre. O enxofre e o 

carvão atuam como combustíveis, enquanto o salitre é um oxidante. 
(Hiram Reis) 
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tempo que não pode observar o regimento da fuga, desem-

bainhou a espada para a defensa, porém não podendo tole-
rar o valor, entregaram as liberdades em lugar das vidas. 

194. Com igual sucesso, mas em diferente tempo 
encontraram as mesmas lanchas com outras tantas inimigas 

de transporte, travaram larga peleja, e depois de vários 
acidentes, acertando uma bala em uma das nossas 
embarcações, naufragou com inexplicável contentamento 

dos castelhanos; porém sucedendo daquela ruína a maior 
ventura, conseguimos por modo extraordinário uma vitória 

completa, até dos mesmos contrários admirada; porque 
dispersos os soldados, e flutuando sobre as ondas com as 
armas nas bocas, investiram e abordaram à uma das faluas 

(106) Espanholas com tanto arrojo, resolução, que a 
renderam e sujeitaram, sem a poder tirar do cativeiro a 

desesperada resistência dos defensores. Levada à Praça 
pelos mesmos que adquiriram o triunfo, foi aplaudido o 
infortúnio pela circunstância que fez mais gloriosa a ação. 

195. Atemorizado o inimigo com esta felicidade, 
recolheram suas forças marítimas aos portos de maior segu-

rança, receando, que a nossa acelerada paixão solicitasse 
mais a peleja para os estragos, que para os triunfos. Não 
ignorávamos as partes, em que, refugiados, esperavam 

limpos os Mares para navegarem com tranquilidade; porém 
como as ordens que dirigiam as ações destinavam as 

empresas distintamente, foi necessário encher o tempo com 
a obediência; e deixar muitas ocasiões em que o esforço 
pudera com mais palmas, contar multiplicadas vitórias. 

196. À vista da Praça, quando já cessava o braço 
das horrendas hostilidades, divisamos um Bergantim, que 

fazia força de vela por nos alcançar ainda nos Mares. Apenas 
foi visto dobrando os remos, e chegamos em breve espaço a 
reconhecê-lo pronto, e preparado para o combate. Trazia 

guarnição escolhida, e luzidas armas, mas nem pela 

 
106 Faluas: botes grandes à vela. (Hiram Reis) 
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disparidade das forças refutamos a peleja. Principiou de 

uma, e outra parte com sucessivas descargas de Artilharia, e 
mosquetaria, até que junto um bordo com outro, ateou-se 

de sorte o furor, que pareceu não ceder o conflito enquanto 
durassem as vidas. Estavam os inimigos com tão prevenidas 

cautelas, que haviam exteriormente, forrado a embarcação 
de louros enfeitados, e lúbricos, para que escorregassem os 
que pretendessem subir. Com esta invenção diabólica 

perdemos a esperança da glória, não achado a mão em que 
fazer preza, e menos o pé em que assegurar os passos. 

197. Ambos na diligência da vitória pelejavam com 
bárbaro esforço. O inimigo, que não podia valer-se da 
Artilharia, usava frequentemente de granadas, porém um 

dos Oficiais, por evitar o dano, mandaram encher e arrasar 
as lanchas de água, onde o fogo perdia toda a atividade e 

sulfúrea (107), submergidas as que caiam, ficavam surdas, 
sem efeito, e sem estrondo. Via a disputa a Praça e não 
podia valer-nos na Guerra, até que passadas muitas horas, 

foi cedendo o inimigo, e vendo-se depois destroçado, e sem 
mandante para as disposições, se pôs em retirada, fortuna 

inopinada para eles; porque presas das nossas embarcações, 
parecia impossível escapar do perigo, podendo na ocasião a 
indústria dos nossos Capitães mais que as armas dos seus 

soldados. 

198. Alguns mais orgulhosos protestaram, que 

seguíssemos a vitória; porém os Capitães refutando os 
votos, quiseram com um só homem ferido o mesmo aplauso, 
que Públio Postúmio Tuberto quando entrou triunfando dos 

sabinos em Roma, sem sangue, e sem estragos. Ainda pare-
ceu ao nosso desejo, que instigado o inimigo da honra, 

fizera aquela retirada, para entrar a segunda vez em com-
bate com recobrados alentos, procurando esta suspensão 
para se reparar de muitas ruínas, que havia recebido do 

nosso ferro: por esta razão esperamos no mesmo lugar 
algumas horas, que voltasse a concluir a batalha, mas foi 

 
107 Sulfúrea (enxofre): incendiária. (Hiram Reis) 
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tão errado o conceito, que acreditamos haviam fugido 

quando totalmente se negaram aos olhos, refugiaram-se em 
seus portos. 

199. Ao mesmo passo, que neste naval espetáculo 
se empregava toda a vista da Praça, divisou a sentinela do 

Mar duas embarcações, que demandavam ao nosso ancora-
douro. Correu a notícia pela estreita circunferência da Forta-
leza, e se alvoroçou o Povo com o gosto do suspirado 

auxílio. Sebastião da Veiga em cumprimento da palavra deu 
à eleição do soldado o mais rico vestido que possuía. Não 

coube na espera do coração o júbilo dos moradores tendo 
perto os sinais infalíveis da redenção; mas é tão falsa a ideia 
humana, que pondo no presuntivo objeto o último das 

felicidades da Guerra, foi totalmente a causa de acabar 
peremptoriamente aquele estímulo para os castelhanos mais 

horroroso, que formidável. 

200. Saiu do Rio de Janeiro Amaro Jozé comandando 
um Corpo muito mal organizado, o qual constava de cinco 

Navios, um armado em Guerra, e quatro mercantis, sem 
gente militar, petrechos, e mantimentos. Apenas carrega-

vam para si o necessário tão escassamente repartido que 
com qualquer dilação, ou contratempo, pereceriam à fome, 
morreriam à sede. Levavam para a Praça o desengano, e 

ordem, que frustrassem todos aqueles atos gloriosos, que 
havia feito o valor em ostentação da honra. Compunha-se 

mais de aparências, que de realidades, porque toda a 
pompa, e verdade não saía da esfera da vista, consistindo 
toda aquela máquina em velas, vento, e número, quando 

pediam os sitiados gente, armas, e todo o gênero de 
provisões para o serviço da Guerra, e da Campanha. 

201. Depois de uma culpável omissão, cuidou o 
Governador do fantástico socorro para contemporizar com o 
povo, que clamava contra o desmerecido esquecimento da 

Colônia, oferecendo-se todos para remir a necessidade 
tantas vezes encarecida e lamentável dos consternados 

sitiados. Mas ainda com este aparente escudo não pode 
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livrar a reputação da universal crise dos moradores, 

atribuindo à sua morosa obrigação o dano, que originara 
àqueles, que em tempo souberam pedir com a desgraça de 

mal deferido: porém como esta ação ainda que do agrado 
Real era do desagrado do Governador, ocorreram tantas 

razões de duvidar em matéria indubitável, que se começou a 
saltar o clamor popular contra o procedimento dos Ministros 
com tanto abono de Sebastião da Veiga, que então se 

conheceu bem julgado no Tribunal da Razão o procedimento 
de quem com inveja da honra, desempenhava as obrigações 

de soldado. 

202. Esta mesma Expedição, que não pendeu de le-
vas, ou recrutas, seria mais útil em outra conjuntura, quan-

do por prevenção, ou nos ensaios da Guerra se implorou o 
socorro, para chegar a tempo de reparar o dano, e evitar o 

golpe, escrevendo-se, e retratando-se a necessidade para se 
poder também sustentar a Praça, mas na incredulidade de 
quem vive no ócio, sempre se supõem a verdade adornada 

de encarecidas frases. Assim não pareceu tão próximo o 
perigo, como depois se coligiu dos acidentes, e se verificou 

com os infortúnios. Esquecia-se um da prontidão, ao mesmo 
passo, que se valia outro a diligência, aquele com a 
tranquilidade dilatava os passos para valer a este nos 

desassossegos. Clamava um, e emudecia outro, porque as 
palmas haviam ser deste, ainda que aquele ajudasse ao 

triunfo, e cooperando finalmente os afetos particulares 
contra o serviço Real, perderam o que se podia facilmente 
conservar. 

203. A perniciosa desunião dos Governadores, não 
resultou benefício algum à República, porque sendo 

necessário a diversidade de pareceres para os acertos, deve 
nas vontades preceder a concórdia, refutando-se a política 
de Bodin (108), que julga a emulação precisa entre os 

 
108 No texto original – Bodino. Jean Bodin ( 1530 /  1596): político e 

jurista francês, membro do Parlamento e professor de Direito. Defendia 
“Direito Divino dos Reis”, e acreditava que o poder absoluto deveria 
concentrar-se num só homem. (Hiram Reis) 
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Ministros, para se observar inteiramente a justiça; mas 

como é diferente do entendimento a esfera da vontade, não 
abraça aquele o que dita, e propõem esta em grave prejuízo, 

e dano do bem público, sendo repreensível e vituperável em 
muitos considerar por desacerto o parecer oposto, e 

contrário; enamorado talvez do próprio, que vem a ser sua 
fantasia fundada na razão ou um discurso em tudo 
paradoxo. 

204. O inimigo, que da nossa resistência supunha 
socorrida a Praça atravessou no Rio duas Naus de força, 

para nos impedir o ingresso, com um “Burlot” de fogo 
juntamente. Depois de longa viagem, sem que na ignorância 
náutica daquele tempo houvesse outro caminho para desviar 

o encontro, que nos esperava, foi fácil topar no lugar das 
barrancas as embarcações espanholas, as quais, vendo a 

nossa Esquadra levaram ferro, e se chegaram a tiro de 
canhão, para nos disputarem a entrada. Principiou o conflito 
às oito horas da manhã, e finalizou às três da tarde com 

vários sucessos a nosso favor. 

205. Amaro Jozé ao mesmo passo que pelejava, 

ganhava terreno, e vencia as dificuldades que nos 
embaraçavam os passos, porque o seu intento era mais 
introduzir-se que empenhar-se, e sendo valorosamente 

atacado, meteu a pique o “Burlot”, fazendo o inimigo a 
maior diligência em queimá-lo antes que servissem de 

incentivo as suas ruínas à nossa glória. Pegou fogo 
acidentalmente em uma tina de pólvora e disparando o seu 
impulso uma bateria inteira da nossa Nau, empregou-se 

toda, no costado da Capitânia (109) inimiga, experimentando 
irreparável dano nos mastros enxárcias (110), e velame. De 

sorte se arruinou com o inesperado acidente, que foi dar 
outra vez na Costa de Buenos Aires; e nos, cheios de 
lavaredas, apagamos o incêndio, e achamos do fogo 

 
109 Capitânia: nau em que vai embarcado o comandante de uma 

Esquadra. (Hiram Reis) 
110 Enxárcias: conjunto de cabos que aguentam os mastros e mastaréus 

das embarcações a vela e permitem acesso às vergas. (Hiram Reis) 
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quarenta homens queimados dos quais morreram muitos, e 

escaparam poucos. 

206. Livre o passo, continuamos gloriosamente a 

derrota, e estando cheia a altura, desconhecemos a Praça, 
porque as baterias, e morteiros contrários haviam prostrado 

os edifícios e tudo aquilo, que podia servir de baliza aos 
práticos. Levava instruções o Capitão, que sem certeza da 
nossa conservação, não transportasse a gente em terra, 

desviando assim alguma tragédia, que funestasse mais a 
desgraça. Tanto observou o comandante os preceitos, que 

por nenhum princípio quis alterar as ordens, achando 
necessária aquela cautela à vista de consideráveis estragos. 

207. Repetiram-se da Praça os sinais, mas como a 

desconfiança era suma para os acertos, não se atenderam 
sem outras demonstrações mais verosímeis. A mesma des-

confiança militava nos sitiados, vendo que se afastavam as 
Naus, como fugindo da inexplicável consternação. Já por fal-
ta de conhecimento real se faziam na volta do Mar, quando 

António de Marins com valorosa, e inimitável resolução 
ofereceu os braços, e a vida para buscar a nado àqueles, 

que sem dor se retiravam, sem compaixão deixavam a 
nossa aflição em mais aperto, a nossa esperança em maior 
desengano. 

208. Louvou-lhe o Governador a ação, e cedendo a 
sua briosa porfia, consentiu que sobre uma pequena tábua 

se lançasse ao Mar. As Naus que vigiavam as operações para 
os discursos, descobriram sobre as águas o nadante, e 
galhardo espírito, o qual miudamente clamava, que o 

recebessem, e escutassem. Atônitos do espetáculo, confusos 
da novidade, e admirados das vozes deixavam cair as 

âncoras, que firmes na área deram tempo a que chegasse 
com menos fatiga aquele que favorecido de Netuno, as 
mesmas águas com ledo movimento o foram levando ao 

destinado lugar da sua embaixada. 
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209. Não levava na boca o sinal da paz, mas na 

língua muitas vozes que seguravam por nos a fortuna. Foi 
recebido com gosto, e conhecido por Português, porém 

expondo em abreviada história a narração de sucessos, 
mereceu pouco crédito na audiência do Comandante, 

duvidando ainda da verdade com um instrumento público 
das misérias. Comovido, porém, das queixas, e receoso dos 
protestos, mandou em um escaler a Francisco da Sylva, e 

outros, que até a praia justificassem a segurança daquele 
homem, que facilmente induzido do inimigo podia idear o 

ardil para nos levar ao precipício. 

210. Os exploradores quanto mais se chegavam à 
terra muito mais se confundiam com os estragos, parecia 

outra a Praça, e era a mesma; mas tão dissemelhante do 
que fora, que devendo crescer com a emulação de Buenos 

Aires, como a antiga Roma com a oposição de Cartago esta-
va sepultada em suas próprias ruínas. Quase entre as cinzas 
descobriram a verdade, achando a todos aqueles, que 

haviam escapado da morte, com a resistência iam fazendo 
mais duráveis as vidas. Voltaram com a certeza para as 

Naus, e divulgando a notícia, correram ao posto, onde com 
recíprocas congratulações, festejaram uns dos outros a 
felicidade. 

211. Sebastião da Veiga com juízo mais certo das 
coisas vaticinando daquela perspectiva o fim, confirmou o 

pensamento, que havia levantado depois de lidas as cartas 
do Governador do Rio de Janeiro, pelas quais conheceu, que 
a mentirosa aparência ia mais a transportá-los, que a ajudá-

los. Não apelou para as esperanças, como último remédio 
das adversidades, cuidou no melhor, e mais honrado modo 

de retirar a sua gente, antes que o inimigo soubesse pelos 
contínuos desertores, que a nossa impensada desgraça batia 
já às portas do desengano, assomando-se os trabalhos aos 

passados contratempos. 

212. Em profunda contemplação passou muitas 

horas absorto, sendo a matéria de que tratavam as cartas, 
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naturalmente repugnantes ao seu grande espírito; mas 

considerando, que ainda os Capitães vencidos não deixam 
de merecer aplausos, se valorosos cumpriram com as suas 

obrigações; como os Médicos nem por lhes morrer o enfer-
mo ficam vituperados se os curam segundo a arte; con-

formou-se com o tempo, porque se a prudência, e valor dão 
princípio às Empresas, a ocasião faz o sucesso, e a 
infelicidade não pode evitar a glória. 

213. Pode com esta consideração conter a mágoa 
em penalidade tão grave, pode suprimir a pena no dilatado 

âmbito do seu intrépido coração, para que livres os 
discursos; ainda obrasse com prudente acordo nos últimos 
paroxismos das glórias. Para enganar o inimigo, e encobrir o 

aparente, e mentiroso estrondo do socorro, mandava de 
noite embarcar parte da Guarnição da Praça, e de dia 

desembarcavam com diferentes fardas, parecendo natural-
mente ao campo contrário gente de refresco (111), soldados 
de transporte. Durou esta ficção alguns dias, representando-

se na fantasia espanhola um corpo suficiente de Tropas, 
para desalojá-los, e destruí-los. 

214. Depois de introduzida a mentira por verdade 
entre o inimigo mandou com ostentosa comitiva a Duarte 
Morcote significar e intimar ao Comandante do Campo, que 

como se achava com forças dobradas, intentava sair com 
desígnio de acabar a Guerra de um golpe, se eles 

persistentes não levantassem o sítio, ou retirassem as 
Tropas, para longe das muralhas, porque os novos 
subsidiários não sofriam aquela sujeição, que os defensores 

toleravam por mais constantes nos trabalhos, desejando 
pelejar, por mostrarem, que também tinham fios as suas 

espadas. 

215. Houve tanto exagerar o mensageiro as palavras 
do Governador, que o inimigo acreditou por infalível aquela 

 
111 Gente de Refresco: reforço. (Hiram Reis) 
 Refresco, s. m. verb. [...] de gente, socorro, auxílio. [...] 

(CONSTÂNCIO) 
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impaciente resolução. Não quis esperar pela execução 

prometida, menos por em contingência o sucesso. Marchou 
na subsequente noite com os batalhões para a parte mais 

remota do subúrbio, onde com segurança perseverasse o 
bloqueio, e continuassem as hostilidades, sem o evidente 

risco, que imprimiu em seus ânimos a ideia da arrogância de 
Sebastião da Veiga, de quem, pela experiência, faziam 
conceito, temiam apaixonado. 

216. Livre a Praça daquele medonho padrasto, que 
não só estorvava as operações, como evitava as mais 

particulares ações chamou o Governador a todos para comu-
nicar o segredo da retirada, dispondo de sorte os ânimos a 
este penetrante golpe, que não resultasse a novidade exces-

sos, que alterassem o segredo com que pretendia livrar as 
vida e salvar os bens, que por fortuna haviam escapado do 

ferro, e não menos da escravidão. Falou com desembaraço, 
por animar a perplexidade e conseguiu pelas palavras 
seguintes o maior silêncio na atenção dos homens, na 

veneração dos súditos. 

Não vos admireis, valorosos filhos de Marte, que se frus-

trem tantas ações gloriosas, quando a condição dos huma-

nos acidentes foi sem vincular aos gostos os pesares. Com 

grande mistério adoravam os Romanos ao mesmo tempo 

a Volúpia e Angerona aquela deusa dos prazeres e esta 

dos desgostos. A cada uma dedicaram seu Templo mas no 

Templo de uma sacrificavam a outra, porque andavam tão 

juntas, que enquanto aquela se goza, esta se teme, e en-

quanto esta ofende aquela se espera, mudando-se os gos-

tos em desgostos por momentos. São as penas compa-

nheiras das glórias, das venturas nascem as adversidades, 

e da infelicidade renascem as ditas. Não são largas as eras 

dos gostos, a fortuna tudo confunde com brevidade; já 

mais madrasta, afaga, e despreza, agasalha, e castiga. 

Duas urnas fingiam os antigos, que tinha Júpiter em uma 

mesma mão, uma de bens, e outra de males, mas quando 

derramava no Mundo os favores, e benefícios, sempre os 

mesclava com rigores, e penalidades; e se ninguém se 

jacta de que fora um só dia afortunado, como vos 

lastimais desgraçados depois de tantos meses venturosos? 
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Tão vários são os casos, como os tempos; jamais está 

quieta a fortuna, mudam-se os sucessos, melhoram as 

disposições, desce o feliz a ser desgraçado, sobe o desgra-

çado a ser feliz; perde o senhor a liberdade ficam livres os 

escravos, empobrece o rico, enriquece o pobre, depois das 

tempestades entram as bonanças, segue-se a pena ao 

deleite, e da alegria é consequência a dor. Se as coisas 

humanas andam em continua roda, como vos admirais, 

que em lugar do pedido socorro vos mande retirar a 

inveja? 

Cessou a celebridade de Babilônia, Cartago, e Atenas, que 

muito cessasse também o teatro desta Praça onde os 

prodigiosos atos de valor iam enchendo o mundo, se não 

faltasse o sangue do socorro, para subsistência das forças, 

espiritualizando as enfraquecidas veias já rotas e 

sangradas na resistência dos assaltos, e duração do sítio. 

Já das ordens recebidas não podemos apelar para o 

sofrimento, porque irritada a paciência tudo se reduzirá a 

uma temeridade condenada, e a um excesso renitente. 

Tudo falta nesta deplorável Fortaleza, mas não falta os 

casos adversos a constância dos vossos peitos; e por isso 

vos acreditareis valentes, e magnânimos cabendo tantas 

calamidades em vossas tolerâncias. Os ânimos plebeus 

não são capazes senão de sofrer ditosos sucessos: porém 

as almas grandes, e nobres não dão as costas às 

adversidades, antes as sujeitam ao jugo da 

magnanimidade. 

Não cheguem por último as nuvens, e vapores das bem 

fundadas paixões a destemperar a serenidade do ânimo 

que eu pretendo, remitindo a pena, suavizar a queixa com 

uma retirada honrada sem que fiquemos ao inimigo 

devendo favores, menos à fortuna lisonjas; mas antes 

vivificarão a nossa felicidade infinitos louvores das bocas 

populares, que posto sejam formadas com os lábios 

vizinhos aos dentes, não entrava no aplauso a 

mordacidade da inveja. Correu a fortuna os dados à nossa 

ventura no Tabuleiro da Guerra, pareceu nos primeiros 

lanços de defensa, que concluíamos com boa sorte o jogo 

de Marte; mas depois de muitas mãos triunfantes 

sobrevieram os azares na falta dos auxílios. 
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A culpa é de quem no aperto não quis valer com 

subsídios, e deste modo avultou muito mais a heroicidade, 

com que defendestes sete meses um sítio rigoroso, onde a 

multidão dos expugnadores não tinha número, mas, sem-

pre pronto o valor, resististes muitas vezes a repetidos as-

saltos, sem que o bárbaro inimigo merecesse a mínima 

glória em tantas diligências do triunfo. Não receeis por 

esta razão, que vos negue o tempo os adquiridos elogios, 

que não consiste só o aplauso na vitória, como no 

desempenho de vossas obrigações. Disponde as vontades 

para executarmos a ordem da retirada antes que o 

castelhano conheça o nosso vexame, e se intitulem 

vitoriosos. 

Não nos retiramos vencidos, mas sim desterrados, 

podendo mais o preceito que nos obriga, que as armas, 

que nos ofende, destas podemos triunfar, mas a àquelas 

não podemos resistir; porque se a necessidade menos feia 

nos havia tirado as forças, as ordens mais rigorosas que a 

necessidade nos faz render os espíritos. Obedeçamos 

como soldados, antes que a nossa irremediável indigência 

acuse o irritante excesso de defendermos o que já não 

podemos conservar, e fiquem por padrões às nossas 

memórias e suas mesmas minas, que o fogo, e artifício 

fabricou, sem o que nelas nos pudesse sepultar a dilatada 

potência de Buenos Aires, e seus confederados. 

217. Intimadas as ordens, e prontificados para a 

retirada, entrou a fome não menos cruel, que a Guerra a 
embaraçar o transporte; porém elegendo-se o menor mal 

entre os dois oferecidos por grandes quiseram antes padecer 
o rigor daquela, que as calamidades desta. Enquanto 
industriosamente descobria o Governador algum remédio à 

presente, e futura necessidade, embarcou primeiramente os 
móveis, petrechos, e munições, e depois por últimas 

relíquias a Artilharia miúda, casais, e Infantaria, tudo em 
número tão limitado, que pasmaram as milícias, e paisanos 
do que encobria a generosa paciência de um Capitão 

advertido. 



100 

218. Depois de embarcada a gente encravou a 

Artilharia de maior calibre, que não podia conduzir, e para 
que o inimigo não estorvasse as disposições da retirada, 

guarneceu os postos, e as partes costumadas das sentinelas 
com figuras de palha, tanto ao natural fabricadas, e fingidas, 

que pareceu aos castelhanos não haver mudança na 
representação das miúdas estátuas, que com admirável 
indústria sustentaram três dias o enredo, sem poderem 

acreditar depois os mesmos que certificaram a verdade com 
olhos, justificaram o engano com o tato. 

219. Já feito à vela, olharam cheios de lágrima para 
as solitárias muralhas, e deserta Praça, despedindo-se 
daquele teatro, onde se frustraram ações dignas dos 

mármores merecedoras de bronze; mas como no Mundo o 
que se roga à vaidade dos homens, vai girando destroços à 

voracidade dos ânimos, não se admiraram, que finalizasse 
uma Praça ao mesmo paço, que acabavam as Majestades do 
Impérios, e só durava a memória dos heróis, quando apelam 

da jurisdição do tempo para o tribunal da posteridade, como 
Sebastião da Veiga Cabral, sujeito igual ao seu nome, e 

maior que sua mesma fama. 

220. Deu o inimigo fé da retirada quando não pode 
já embargar os passos e correndo todos à Praça com a 

repentina novidade acharam somente os despojos que não 
puderam servir de ostentação à sua glória; que ainda o 

principal objeto dos seus movimentos era o mesmo fim que 
conseguiram, não com a violência das forças, mas pela 
infelicidade dos socorros. Crescendo depois em grande 

extremo a necessidade das provisões de Guerra, e boca para 
havermos de ceder com àqueles créditos, que nos dene-

garam por via das capitulações pretendidas, ambicionando 
maior honra às suas armas, nos partidos vantajosos que 
propunham, contra os justificados ditames da política militar. 

221. Com a guarnição da Praça, e casais chegou 
laboriosamente Sebastião da Veiga ao Rio de Janeiro, 

experimentando na viagem intoleráveis fomes, e rações tão 
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escassas de mantimento, que insaciáveis as vontades, servia 

mais o alimento de martírio, que de sustento. Dobrou-se a 
pena popular nos moradores do Rio de Janeiro, vendo os 

intrépidos soldados fugirem mais da fome, que da Guerra, 
quando esperavam cantar em multiplicadas vozes, repetidos 

elogios ao triunfo Português. 

222. Recebida e alojada a soldadesca o Governador, 
e Magistrados da cidade deram conta a Majestade, e 

enquanto sobre a matéria resolvia, e expedia novas ordens, 
foram alternativamente com os da Praça cumprindo e 

exercendo as obrigações militares até que aos 6 de Fevereiro 
de 1715 no Congresso que se formou para a paz geral em 
Utrecht, se restituiu a Colônia, cedendo El Rei Católico por 

si, e seus descendentes, sucessores, e herdeiros de toda a 
ação, e direito que pretendia ter no território, sendo 

embaixadores, e plenipotenciários de Portugal João Gomes 
da Sylva, Conde de Tarouca, e D. Luiz da Cunha, 
Comendador da Comenda de Santa Maria de Almandra. Para 

este mesmo fim, da parte de Castela foi eleito Don Francisco 
Maria de Paula Telles, Giron Benavides Carrilho, e Tolledo 

Ponce de Leon, Duque de Ossuna, Conde De Vrenha, 
Marquês de Penhafiel. 

223. Para os perniciosos críticos foi concludente 

argumento o Tratado celebrado porque negando com 
sinistros fundamentos o direito a Portugal, abstraíra das 

expressões capitulantes a mais irrefragável doutrina para a 
verdade. Explicou Castela a existência da Praça, pelos 
termos, que mais propriamente puderam mostrar o domínio 

Português, asseverando no Capítulo Sexto, que desistia do 
direito, que pretendia ter não só na Praça, como em todo o 

seu Território, do mesmo modo, que fizera ao Castelo de 
Noudar e Ínsua do Verdoejo indubitavelmente da Coroa 
Portuguesa, porque somente nestes domínios pretendia ter o 

direito das armas introduzido pelo costume das gentes. 

224. Se o domínio fosse próprio, e vinculasse 

Castela à Colônia por indulto a Portugal por modo diverso se 
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explicaria no Tratado da paz, sem esquecimento da palavra 

– “Meu” – que significa “Domínio” ou pelo termo – “Dou” – 
que de sua natureza importa trasladação, mas deixando a 

propriedade dos termos, recopilou a verdade da extensão no 
significado do território, que compreende a divisão 

geográfica pela natural baliza do Rio, como querem, e 
testificam seus maiores, e mais graves escritores (112). 

 

 

 

 
112 “Liber quintus & argento ff. De auro & argento. Legatis Liber solum & 

meum ff d’rei vendicase”. “Liber ubi autem & fine ff d’verbor obligase”. 
(PEREIRA DE SÁ) 
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Plano de La Plaza de La Colonia del Sacramento situada 
sobre la Costa Septentrional del Rio de la Plata. Demuestra-

se las Baterías, y ataques que la pusieron los Españoles el 
día 1° de Octubre del Año de 1762, mandados por el S. D. 

Pedro Cevallos... (1762) 
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Sumário 

estabelecida a paz elegem a Manoel Gomes Barboza 
Governador de Santos, para povoar pela terceira vez 

a nova Colônia do Sacramento. Passa ao Rio de 
Janeiro; embarca, toma posse, e estabelece nova-

mente com sessenta casais, e um Terço de Infantaria. Fre-
quenta-se o Rio da Prata com muitas embarcações de todos 
os portos do Brasil. Intentam os castelhanos proibir o uso da 

campanha, represam (113) vários carros, e prendem aos seus 
condutores. Sai o Capitão Estevão Rodrigues, e com 

valoroso ardil liberta os prisioneiros. Insistem no mesmo 
projeto, e são desbaratados pelo mesmo Estevão Rodrigues. 

Rende a Manoel Gomes, António Pedro de Vascon-

celos. Merece por oposição a colação da matriz o Licenciado 
Manoel Pimentel Rodovalho; desterra alguns abusos introdu-

zidos pela malícia infernal. Represam os castelhanos alguns 
carros dos paisanos: saem sem ordem do Governador a 

recuperá-los com armas. Povoa Manoel de Freitas com um 
destacamento do Rio de Janeiro a Montevidéu; não subsiste 
pela oposição castelhana. Infesta a Campanha uma Compa-

nhia de Migueletes (114); não evita o dano o Governador de 
Buenos Aires: sai por esta causa uma Esquadra Portuguesa, 

e desbarata os facinorosos. 

Entra Dom Miguel Salcedo no pensamento de demar-
car território certo a Colônia, não convém no absurdo 

António Pedro, começa a desgostar-nos por muitos modos; 
recebe ordem para nos mover Guerra: prepara-se a Praça 

com esta notícia, levanta-se uma atalaia (115); e começa 
Dom Miguel a recrutar e armar os índios confederados; 
expulsa com penas graves os Portugueses solteiros 

residentes em Buenos Aires. 

 
113 Represam: contem. (Hiram Reis) 
114 Migueletes: mercenários recrutados para reforçar as tropas regulares. 

(Hiram Reis) 
115 Atalaia: torre, guarita ou guarida – abrigo fixo ou portátil para as senti-

nelas. (Hiram Reis) 

R 
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Impede-se a frequente continuação dos castelhanos 

com a certeza de que passam tropas para a campanha. Lan-
ça António Pedro exploradores para saber dos movimentos 

contrários, manda a Cavalaria embaraçar os seus desígnios. 
Recolhem os paisanos alguns trigos que tinham nas quintas. 

Desembarca Dom Miguel nas Vacas com um Destacamento 
de quatrocentos homens, marcha a Cavalaria Portuguesa a 
encontrá-los. Chegam às vizinhanças do Arraial das Vacas, e 

destaca o Comandante, vinte soldados com um Tenente a 
tomar língua (116): resistem os Espanhóis, e ficam em suas 

próprias estâncias desbaratados; e prisioneiro o Corregedor 
João Gonçalvez; une-se a Cavalaria, e fazem diligência por 
encontrar a Dom Miguel. 

Marcha o exército depois de vários acidentes, faz alto 
em Santo António, e são recebidos da Praça com uma des-

carga de Artilharia. Teme o inimigo a atalaia, e não se 
resolve a atacá-la. Destacam alguns troços a rebanhar o 
gado, e cavalhada. Provocam a nossa Cavalaria, e não 

efetuam a peleja. Felicíssimo encontro de Jozé de Moraes 
recolhendo-se à Praça com uma Esquadra; rompe a 

Cavalaria inimiga com oito soldados o Alferes António Pinto. 
Intenta Dom Miguel ganhar a Praça por surpresa, muda de 
parecer pelas dificuldades, passa a Buenos Aires a conduzir 

a Artilharia de bater. Avisa António Pedro ao Capitão General 
Gomes Freire de Andrade das operações inimigas. Espalha 

Dom Miguel cartazes para facilitar a deserção, faz o mesmo 
António Pedro com prêmios mais vantajosos. 

Chegam três mil Tapes para o trabalho dos ataques. 

Sitia o inimigo a Praça por Mar e terra, começa a levantar 
terra no alto de São Payo, assentam as baterias, laboram in-

cessantemente, e abrem brecha. Repara-se a brecha e insis-
tem as baterias. Repete o Governador os avisos do sítio para 
o socorro; resolução de Guilherme de Guelle. Chega o pri-

meiro socorro do Rio de Janeiro sem ser esperado, desam-
para o inimigo os ataques, festejam os sitiados a novidade. 

 
116 Tomar língua: buscar informações sobre algo. (Hiram Reis) 
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Desamparam precipitadamente a Ilha de são Gabriel, 

e recolhem a Barragan os seus Galeões. Passa a Esquadra a 
Buenos Aires a fazer desembarque, razões porque não com-

segue o projeto. Controvérsia no Campo entre Tapes e 
Espanhóis, alteram-se com falsa notícia que os Paulistas 

desciam a atacá-los. Largam fogo a seus ataques, e 
aproveita a Praça por vezes muitos cordões de faxina. Corre 
o inimigo a alguns paisanos, que saem ao ferrejo (117). 

Reforça-se o socorro da Bahia no Rio de Janeiro. Queima 
gloriosamente o Alferes João Baptista ao inimigo um grande 

armazém no rio das Vacas. Encontro em que morrem o 
Comandante do Campo, e vários Oficiais dos Correntios. 
Experimenta a Praça grande falta de mantimentos. Notável 

cuidado do General do Rio de Janeiro em prover a Praça 
sitiada. Encontra Guilherme Guelle com um importante aviso 

de Espanha, intenta enganá-lo, conhece o castelhano o 
engano, e pelejam. Saem da Praça dois Bergantins a socor-
rê-lo e o rendem. Segunda vez experimentam os sitiados 

rigorosa fome, comem toda a variedade de imundícies. 
Saem os paisanos ao ferrejo, intenta o inimigo estorvá-los, 

não consegue pela singular disciplina do Capitão. 

Desce das Minas o General Gomes Freire com a 
chegada do Coronel Luiz de Abreo Prego, executa as ordens 

da Majestade, prepara três Naus de Guerra, e algumas 
embarcações de transporte para surpresa de Montevidéu. 

Avisa deste movimento a Colônia para agregarem algumas 
tropas a esta operação. Sai a Esquadra do Rio de Janeiro 
com o mais luzido das suas milícias. Dividem-se as Naus 

com um temporal. Encontra João Pereira com duas Fragatas 
castelhanas, peleja com elas. Encontra-se Luiz de Abreo com 

as mesmas, em diferente dia, e peleja heroicamente muitas 
horas, recebe algum dano no massame (118), repara-se no 
mesmo Combate, e se retiram os Espanhóis. Encontram no 

Rio da Prata a Jozé de Vasconcellos, e se atacam. 

 
117 Ao ferrejo: a ceifar plantas ou ervas para alimentar o gado. (Hiram 

Reis) 
118 Massame: cabos da mastreação de um navio. (Hiram Reis) 



108 

Chega a este tempo Luiz de Abreo, e segunda vez se 

batem, passa o Brigadeiro Jozé da Sylva Paes à Colônia. Sai 
por seu voto um Corpo de Infantaria a desalojar o inimigo, 

dão sobre eles repentinamente, e alcançam vitória. Insistem 
segunda vez as mesmas tropas, e conseguem mais 

decantada vitória. Abrasam com grande perda do inimigo, o 
abarracamento, e um extraordinário armazém de provisões. 
Puxa o inimigo por todas as Tropas para surpreenderem a 

Praça, receiam pelo rebate o perigo, e correm as matronas 
(119) às muralhas para suprirem a falta dos Defensores. 

Passa o Brigadeiro a Esquadra com a notícia de 
chegarem duas Naus de Guerra para seu reforço. Expõem 
em Conselho o intento de hostilizar Buenos Aires, encontra 

diferente parecer no Governador, a quem seguem todos os 
votos, e assentam em excidir (120) as Fragatas Espanholas 

na Barragan. Pedem-se duas naus de guerra ao Coronel para 
a empresa, e não conseguem. Resolve o Brigadeiro a atacá-
las independente da Esquadra. Passa a Barragan. Intenta 

terceira vez sair a Guarnição ao Campo, e se desvanece. 

Destacam-se vários troços para o Rio de S. João, 

conseguem gloriosamente a ação determinada e ficam 
depois de vitoriosos a maior parte deles prisioneiros pela 
indisposição do Comandante. Entra uma Fragata Espanhola 

em Montevidéu, à vista da Esquadra é seguida por Jozé de 
Vasconcellos, e se retira por ordem do Coronel. Prepara-se 

na Colônia para o ataque de Montevidéu. Antes de se unir a 
Esquadra entra na Enseada reconhece intrepidamente os 
surgidouros (121), e fortificações inimigas. Propõem o modo 

de ataque, e não se conformam os votos. Move-se a 
Esquadra para a boca da Enseada. Depois de várias 

conferências se desvanece o projeto, e embarca o Brigadeiro 
para o Rio Grande de S. Pedro com suficiente número de 
Tropas. 

 
119 Matronas: mulheres casadas ou de idade madura. (Hiram Reis) 
120 Excidir: destruir. (Hiram Reis) 
121 Surgidouros: portos. (Hiram Reis) 
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Chegam algumas Naus castelhanas à Ilha de Santa 

Catarina, e fazem prezas em Navios Portugueses de Comér-
cio. Rebelião, que entre eles se levanta. Chegam ao Coronel 

avisos destes acidentes, e navega a encontrá-los, não acha 
os castelhanos, e volta a conservar o posto. Intenta o 

Capitão Jozé Gonçalvez Lage largar o porto da Colônia por 
ordem do Coronel, mas não consegue por oposição ao 
Governador. Conferências, que precederam nesta matéria. 

Aparecem na Barragan as Naus Espanholas, manda o 
Governador reconhecê-las. 

Cerca o inimigo por Mar a Praça, singular disposição 
do Governador para a defensa. Avisa deste incidente ao 
Coronel para o socorrer, promete fazê-lo no maior aperto, e 

se retira para o Rio de Janeiro. Levanta para estorvar os 
desembarques uma Armada de Bergantins. Vitória que 

alcança contra as Corvetas, e Lanchões castelhanos. Retira-
se a Esquadra inimiga para a Barragan, buscam em 
diferente tempo os Bergantins Portugueses, pelejam, e se 

retiram os espanhóis destruídos, e queimados. 

Saem do Rio de Janeiro duas Fragatas para a 

Colônia, arribam com temporais a Santa Catharina, recebem 
a notícia do último, e apertado sítio da Praça. Heroica 
bizarria de António Carlos, gloriosos progressos do Rio 

Grande. Chega o Armistício e se divulga a paz, com aplauso 
geral de ambas as Nações. 
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econciliadas as Coroas, e recebido o Tratado de 
Utrecht, determinou El-Rei D. João V Nosso Senhor 

povoar terceira vez o grande, e incompreensível 
território da Colônia. Elegeu Governador dela a 

Manoel Gomes Barboza, e o constituiu árbitro da nova 

Povoação duas vezes designada pela contumácia Espanhola, 
querendo Castela com o interesse da extensão introduzir 

posse nos campos da nossa repartição geográfica, ideia tão 
destituída de fundamentos, razões que ainda com o direito 
das armas se fazia escandaloso o intento, repreensível a 

pretensão. 

226. Governava Manoel Gomes Barboza a Vila de 

Santos no Estado do Brasil, quando recebeu da Majestade as 
ordens, e por não fazer culpável a obediência, omissa a 
prontidão, passou no ano de 1716 à cidade do Rio de 

Janeiro, onde com as Instruções soberanas se preparou a 
expensas da Fazenda Real. Existia completo e se conservava 

inteiro o antigo Terço da sua guarnição, que constava de 
soldados veteranos, oficiais disciplinados, e escolhendo 
destes duas Companhias com seus Capitães, e subalternos, 

partiu em setembro com pouca gente, e diminuta bagagem 
a estabelecer o presídio para segurar a posse, que os 

castelhanos negavam cegos, contraditavam teimosos. 

227. Os Espanhóis de Buenos Aires haviam recebido 
antecipadas ordens do seu soberano para entregarem a 

Praça, cujo domínio possuíam sem título, e logravam na 
maliciosa fé, que toda aquela extensão por direito lhes 

pertencia, e por esta razão sofreram mal o trato entre os 
dois Príncipes, jurado, e prometido, do qual procedeu a Real 

Cédula do Bom Retiro aos 26 de julho de 1715, restituindo-
nos por isso os petrechos que largamos no segundo sitio, e 
que deixamos em poder alheio. 

228. Com dezenove dias de próspera viagem surdi-
ram (122), os novos povoadores no Porto, e esperaram os 

 
122 Surdiram: despontaram. (Hiram Reis) 

R 
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espanhóis em virtude das ordens para o efeito da entrega, 

porém tardando a execução, por ignorarem este acesso, 
expediram em uma corveta a Estevão Rodrigues para 

noticiar a nossa chegada. Esperou alguns dias pelos Juízes 
Comissários, porque sobrevindo um tempo rigoroso, não 

puderam passar à parte Setentrional do Rio, porém 
sossegados os ventos, e em bonança os Mares, transitaram 
na serena vaga os destinados Ministros para restituírem o 

que era nosso, e se guardava como despojo da Guerra, ou 
como relíquias do passado sucesso. 

229. Mas antes de nos fazerem a entrega intentaram 
sepultar a verdade por darem nova vida à mentira, concor-
dando negarem entre si as ordens com a pressuposta razão 

de inutilizar-se Buenos Aires com a nova vizinhança da 
Colônia; porém com melhor acordo temendo as principais 

cabeças da máquina a pena de inobservantes, a culpa de 
régulos (123), cederam da opinião diabólica que conspirava 
contra a posse, e vieram placidamente a conceder o que a 

princípio duvidavam. 

230. Dom Balthazar Garcia Roz, Governador de 

Buenos Aires em 22 de outubro conferiu plenos poderes a D. 
Jozé Rodriguez de Arelhano, D. Pedro Sanches de Madrid e 
D. Francisco António Marins Salles, os quais juntos, e 

uniformes nos entregarão a 5 de novembro doze peças de 
Artilharia, fazendo todos os atos possessórios com as 

solenidades precisas de direito, tanto a respeito da Praça, 
como do seu território. Foram testemunhas da celebridade 
D. António Merlo, D. Fernando Miguel Baldes, e D. Francisco 

de Villamonte: da nossa parte assistiram os Capitães 
Estevão Rodriguez de Azevedo, João Gonçalvez Vieira, e o 

Alferes Manoel Simões Porrate. 

231. Feita pacificamente a restituição desejada, deu 
conta Manoel Gomes para se introduzirem as milícias, e 

 
123 Régulos: reizinhos, comissários nomeados pela administração ultrama-

rina portuguesa. (Hiram Reis) 
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paisanos, que na desconfiança de alguma dúvida, que 

frustrasse maior despesa, foram primeiro poucos, e depois 
todos. Pudéramos desconhecer o lugar por não haver 

vestígios da povoação, porém muitos que experimentaram 
as calamidades passadas certificaram deveras, que aquele 

fora o teatro, onde haviam representado tragédias com mil 
forças de desgostos. 

232. Nem nas ruínas se descobriram abonos da 

verdade; porque ainda as cinzas dos estragos, fugindo da 
terra, subiram ao ar queixosas da tirania. Com diverso 

modelo começou no apertado, e prisco risco a fabricar 
tendas para acomodação da milícia; sem descobrir as 
antigas muralhas, levantou outras de faxinas para guardar 

os peitos, defender as vidas. 

233. Divulgada a notícia que com a restituição fica-

vam em tranquila posse, saíram da liberdade do Porto ses-
senta casais com o Sargento-mor da Praça António Roiz 
Carneiro, porque os mesmos, que se destinavam para defen-

sores não era justo pegassem nos arados para cultivar o 
campo, plantar a terra. Com escala no Rio de Janeiro se 

perfizeram em algum tempo de muitas coisas, e partiram 
juntamente com eles o resto dos oficiais e soldados da sua 
guarnição, os quais esperavam oportunidade depois dos 

avisos para se embarcarem com seu Mestre de Campo 
Manoel de Almeida, e Sargento-mor do terço Manoel Botelho 

de Lacerda. 

234. Franco o Porto aos Portugueses liberalizou a 
Majestade Sereníssima dez anos livres de direitos Reais aos 

gêneros permitidos no país e com esta espontânea grandeza 
concorreram embarcações infinitas de todas as Províncias 

Brasílicas carregadas, repletas de muitas coisas necessárias 
para subsistência, e construção da nova Praça. Opulentou-se 
por este modo, buscando-se todos os meios concernentes 

para crescer na gente avultar no trato, e respeitando os 
castelhanos depois de adulta temessem as nossas armas 

não só pelo valor, como também pelo número de habitantes. 
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235. Castigados os Mares com o açoite dos remos, e 

facilitada a navegação com o exemplo dos primeiros Argo-
nautas, que sulcaram as densas, e esquecidas águas, todo o 

terror se destruiu como fumo, e toda a cobardia se reduziu a 
esforço (124), investigando as mais débeis embarcações o 

porto para se encherem da produção da campanha, 
excessivamente, pingue (125) de gados, cujos gêneros, 
desfrutando licitamente os Portugueses, abundavam os 

Povos da América, regalavam os moradores do país. 

236. Esta facilidade em poucos anos felicitou a terra, 

frequentou a carreira, e multiplicou o povo, porque muitos 
voluntariamente deixando a penúria das Pátrias, buscaram 
melhor vida no mimo, e fertilidade do clima, circunstâncias, 

que agradaram as vontades dos comuns, além daquela pu-
reza concorrente dos ares, para conservação da saúde. Con-

tentavam-se os moradores com estas venturas, sem inveja-
rem os mais deliciosos Países do Mundo, felicidade raras 
vezes observada na ambição humana, e por este modo 

admirada tão única, e singular qualidade nos colonos desta 
região. 

237. Discorriam os paisanos pela vasta campanha 
uns fiados na paz, outros seguros na amizade, e todos 
certos no direito. Plantavam e colhiam os frutos, que liberal 

produz a terra, porém sempre receosos, e acautelados da 
pertinácia castelhana, temiam os infalíveis argumentos da 

nossa divisão, que a impaciência da liberdade fosse como o 
trovão, que antes do estrondo dispende o raio, e vem com o 
sinal do relâmpago a fazer irreparável o estrago. Consistia o 

desígnio contrário em coartar (126) a jurisdição Portuguesa, 
para vivermos sem estabelecimento, pobres, e sempre 

dependentes dos mais Portos da América. 

238 Algumas vezes por não violarem a paz ou por 
temerem as armas, dissimulavam o que eles reputavam 

 
124 Esforço: coragem. (Hiram Reis) 
125 Pingue: abundante. (Hiram Reis) 
126 Coartar: restringir; limitar. (Hiram Reis) 
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excessos, mas sempre ambiciosos se opunham às conduções 

dos víveres, e com protestos envolvidos em ameaças, 
intentavam que não passássemos da angustiada circunferên-

cia dos muros: porém acostumados os Portugueses a 
facilitar os caminhos mais árduos, cruzavam a campanha 

sem respeito às suas armas; porque nas espadas levavam 
melhores fios, que os de Teseu para os intricados 
embaraços, que prendessem as vontades, entorpecessem os 

passos. 

239. Era em tudo recíproca a correspondência: mas 

os peitos que ocultavam faíscas, desejavam estímulos para 
soprarem as brasas, e limparem os ferros da ferrugem do 

ócio. Temíamos da nossa parte o delito de perturbadores, 
rompendo o sossego das Monarquias; e por esta razão 

sofríamos prudentes as suas afetadas valentias, ainda que 
ansiosos pelas ocasiões desejávamos mostrar que contra as 
solturas das línguas tinha a espada Portuguesa virtudes 

ocultas, segredos particulares. 

240. As promessas não passavam as execuções, 

menos os ameaços transcendiam as obras; mas por primeiro 
atrevimento nos tomaram vários carros de mantimentos, 

que se recolhiam cheios da campanha. Excedeu a paixão os 
termos da continência, porque depois do roubo pressio-
naram os escravos, e maltrataram os condutores, levando-

os, para a Guarda de São João, seguros e manietados. Eram 
alguns do Capitão Estevão Rodrigues de Azevedo com que 

desejavam provar as mãos por ter nome de Soldado fama de 

valente. 

241. A castigar a insolência se arrojava Estevão 
Rodrigues se o Governador temendo a guerra por uma ação 

particular, não intimasse preceitos rigorosos, que ele 
obedeceu atento, e respeitou súbdito: porém em zelo de sua 
fazenda congregou alguns amigos esforçados, e com o 

disfarce de sair ao quotidiano divertimento do campo passou 
industriosamente a Guarda de São João, pondo os Compa-

nheiros de escolta, e alguns escravos de vigia. Tomou os 
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rústicos vestidos de um campônio, e introduzido com os 

domésticos se ofereceu fâmulo (127) do Capitão espanhol. A 
este agradou a presença sem perceber a ficção, e servindo-

lhe a mesa aquela mesma noite, tanto se contentou do 
préstimo, que sem exame da fidelidade lhe entregou logo o 

Governo com disposições da casa. 

242. Posta a família em descanso, e o Capitão em 
sossego, travou com a sentinela da guarda larga conversa-

ção, e convidando-a por último com o licor da cepa, logo a 
perturbou de sorte que a pouco espaço perdeu os sentidos, e 

se entregou profundamente ao sono. Esta felicidade segurou 
o fim da empresa porque naquela vigia consistia a boa 
fortuna da ação, vencendo com a indústria o que se 

arriscava com as armas. 

243. Senhor da primeira dificuldade, empreendeu 

segundo risco, tirando do Capitão as chaves, e dando 
liberdade aos presos; mas não querendo entreter-se por não 
perigar a obediência, com eles se retirou a escolta, que já da 

tardança preconizava algum agouro ruim, porém favorecido 
o atrevimento, conseguiu auspiciosamente o desejado 

intento. Alguns malévolos sequazes o aconselhavam que 
aproveitasse a ocasião privando da vida ao Capitão 
castelhano; porque seu próprio sangue escreveria com letras 

vermelhas nos anais do tempo ação tão valorosa; porém 
respondendo o que traz Brugonio do Imperador, que deu a 

morte a quem dormia, não quis manchar com bárbaro 
conselho procedimento tão heroico. 

244. Pelos dedos que são os índices do coração 

conheceram as mãos, e os alentos daquele com quem dese-
javam provar as espadas; assim estimulados da resolução, e 

corridos da injúria, solicitaram frustradamente meios para a 
vingança, porém já menos audazes temiam os perigos, e 
fugiam dos precipícios. Pretendiam vencer no descuido, e 

vitoriar na desigualdade, quando desarmados saíam os 
lavradores ao campo, e paisanos a caça. 

 
127 Fâmulo: serviçal. (Hiram Reis) 
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245. Três léguas pelo interior da campanha fabrica-

ram humildes choças alguns mercadores para se recrearem 
na diversão, assistiam a cuidado das plantas poucos 

escravos desarmados, segurando-lhes a paz às vidas, e o 
direito do domínio a esperança do trabalho. Esta pequena 

feitoria foi da ira o maior objeto pondo-a por terra um 
numeroso tropel da Cavalaria castelhana, a qual na 
destruição das árvores entenderam que nos tiravam o gosto 

com a vingança. 

246. Executado o furor correram as queixas junta-
mente com as vozes, e bem escutadas na ponderação do 

Governador, mandou punir o insulto sem passar pela 
primeira ação facinorosa. Com poucos Soldados montou o 
Capitão Estevão Rodrigues, e no lugar do agravo tomou 

satisfação do delito. A rédea solta venceram a distância, e 
encontraram os agressores tão contentes da presa, como 

pagos da insolência; mas logo que se consideraram culpados 
à nossa vista, temeram o castigo sem presumirem o 
movimento. 

247. Compunha-se o esquadrão de castelhanos, e 
índios os quais receando a vingança, pretenderam fugir an-
tes de pelejar: porém o repente com que foram atacados os 

constrangeu pegar nas armas para a defensa sustentando 
frouxamente a contenda por poucas horas. Desanimados 

com os cadáveres que jaziam no chão, largaram o campo, e 
corridos nos deixaram com os mortos muitos vivos, a quem 
a nossa compaixão perdoou as vidas; porque não cingindo 

as armas para a guerra, empunhávamos as espadas para o 
castigo. 

248. Um Religioso Leigo da Companhia que 

capitaneava os índios daquela patrulha, foi tão pesadamente 
carregado (128), e ferido que padecera morte às mãos da 
impiedade, a não rebater a fúria de muitos soldados o 

Capelão das nossos tropas Frei Jozé do Espírito Santo, o qual 

 
128 Carregado: atacado. (Hiram Reis) 
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afiando (129) o excesso repreendeu com autoridade o 

empenho, ainda que sem culpa mostraram os agressores a 
inocência na falta do conhecimento do hábito, que coberto 

de arnezes (130), só pelas próprias vozes se veio a venerar o 
estado. Reduzida a impiedade à cólera, logo os mesmos, que 

cometeram o dano, largaram as armas e mudaram o castigo 

em favor. 

249. Entre os semivivos foi com amor conduzido a 
Praça, e sendo das feridas cordialmente curado, experimen-
tou a devoção na maior caridade. Enquanto durou a enfer-

midade em nosso Colégio recolhido, aprendeu na modéstia 
Portuguesa, louváveis procedimentos para condecorar o 

hábito que professava: trocando a campanha pelo cubículo, 
a espada pelas contas com a nova doutrina dos melhores 

exemplares do seu instituto. Contra a opinião de muitos foi 
restituído a Buenos Aires, levando nas cicatrizes para 
emenda memórias vivas do horror do ferro, e no exemplo 

Português o mais claro argumento para detestar a milícia. 

250. Foi aplaudida a vitória por não haver da nossa 

parte profusão de sangue. Apenas nos saiu ferido um 
valente Soldado, que fora do Campo morreu depois pela 

gravidade das mesmas feridas: estes são os troféus mais 
claros, que louvava Vegécio (131) a Quinto Fábio nos 

 
129 Afiando: apontando. (Hiram Reis) 
130 Arnez, S. m. (em Francês harnois) Armadura de todo o corpo; e talvez 

a que cobre só o tronco, ou partes do corpo: v. g. arnez de pernas; a 
armadura de malha, que as defendia. Leão, Chr. J. I. arnezes trança-

dos, ou de malhas trançadas, são os mais impenetráveis a gume, e 
ponta, e resistem a massa de ferro que os não quebra ou amassa em 
estilhaços contra a carne [...] (MORAES SILVA) 

 Erroneamente citado como “armas” e não “arnezes” na edição de 
1900. (Hiram Reis) 

131 Públio Flávio Vegécio Renato: estrategista militar romano (cristão), do 
século IV d.C. Vegécio exaltava a vocação romana à dominação dos 

demais povos, a disciplina, bravura e artimanhas dos seus guerreiros 
que eram superiores a quaisquer outros. 

 Vegécio Livro 3, Título 9: “Muitas vezes acontece, que poucos e fracos 
soldados derrotam os mais fortes, se governados por um Capitão que 
sabe lançar mão de muitas aleivosias e ardis”. (Hiram Reis) 
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Exércitos Romanos, porque vencer, e triunfar mais a 

clemência que a crueldade exaltou a Filipe com os Ate-
nienses, Alexandre com Dario, e Ciro com Cresso. 

251. Serenaram os ímpetos castelhanos, e melhor 
se firmou a paz, conhecendo nos sofredores, quando na 

prudência caiam os agravos, e vingativos quando os insultos 
careciam de suplício; porque para abater a soberba, 
aniquilar a arrogância nenhum meio é mais eficaz, que a 

oposição, e adversidade florescendo a República com o 
castigo dos facinorosos, e cortando-se como nas vides, as 

varas supérfluas, para crescerem, e frutificarem, ou 
dissipando as ervas vizinhas, que consomem o vigor da terra 
contra a planta preciosa e tenra. 

252. Esta tranquilidade lograva a Praça por meio 
daquela demonstração belicosa, quando a Manoel Gomes 

Barboza sucedeu António Pedro de Vasconcelos: sujeito tão 
benemérito pela sua fama, que não lançando a primeira 
pedra a este grande edifício, prometeu com seu zelo, eterna 

duração ao glorioso princípio. Tomou as rédeas do Governo 
no ano de 1722, e começou a aumentar ilustremente a 

povoação, cingindo a Fortaleza de muralhas mais robustas. 
Cuidou ao mesmo passo da fortificação, e bem público, civili-
zando os moradores, que contra a necessária regularidade 

seguiam na construção dos edifícios, as propensões do 
interesse, os afetos da vontade. 

253. Fora dos muros havia seu antecessor acomo-
dado os casais para acudirem os lavradores aos serviços do 
campo sem dependência das portas. Estenderam-se em 

formosíssimas ruas por sua econômica direção, distinguindo 
os bairros pela divisão dos polos. A uns chamaram os casais 

do Norte, e a outros os do Sul; mas cada uma destas partes, 
numerosas de viandeiros, paisanos, e agricultores: sendo 
que aqueles por lograrem melhor terreno excediam a estes 

nos moradores; com magnificência traçou a Matriz, dando-

lhe perfeito princípio, e singular fim. 
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254. Posta em concurso a Igreja, entre vários 

opositores que teve pela Côngrua, mereceu a primeira 
colação em prêmio de suas letras o Padre Manoel Pimentel 

Rodovalho. Para o eretor da povoação foi grande auxílio esta 
coluna Eclesiástica; porque com a atividade do gênio 

reformou os costumes adquiridos na falta de pastor próprio. 
Com a doutrina e verdade Evangélica venceu os abusos 
introduzidos pela malícia infernal, reduzindo ao grêmio da 

Igreja Católica as ovelhas dispersas, que erradamente 

seguiam o caminho de Babilónia. 

255. Já do antigo Governador haviam os castelhanos 
experimentado o valor, mas ainda do presente não conhe-

ciam a resolução; porque reprimidas as acenos por aquele, 
soltavam os atrevimentos com este. Entendiam que por 

gênio mais dócil dissimularia os insultos, que esquecidos do 
ferro acometiam de longe, fazendo-nos todas as hostilidades 
com o arguido pretexto de penetrarmos os seus limites, 

sendo tão escrupulosa a consciência portuguesa, que ainda 
não chegava ao último ponto da demarcação divisória. 

256. A prudência com que se toleravam alguns in-
sultos foi animando o atrevimento até que cega e descome-
dida a ambição chegou a empreender nas vizinhanças da 

Praça o delírio de nos tomarem sete carros, e quatorze 
escravos, que se recolhiam com frutos da Campanha. 

Conseguiram a presa sem resistência por um Alferes, e dez 
Soldados, que rondavam todo aquele Distrito, mas puderam-
lhe de entre as mãos escapar alguns negros, que chegando 

como fugitivos a carreira de cavalo, noticiaram a perda com 
todas as circunstâncias sucedidas. Pertenciam aqueles bens 

a Christóvão Pereira de Abreu o qual instigado da violência 
congregou oito amigos de resolução, e montados em 
soberbos brutos sairão ao campo (sem vênia do Governador) 

a restaurar o furto que acharam intacto na posse dos 
agressores. 

257. Estavam os castelhanos tão pouco avantajados 
na marcha que pareciam desprezar o perigo caminhando 
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sem receio, ou marchando sem sobressalto: mas aquela 

mesma ufania do valor os destinava ao precipício detendo-os 
com vagarosos passos para que custasse menos diligência a 

pretendida restauração dos Portugueses; os quais com 
destemido impulso os investiram e carregaram de sorte que 

largaram a presa antes que perdessem as vidas. Com o 
temor da morte não duvidaram restituir os bens que haviam 
repartido sem inventário dando-lhes os preços segundo o 

gosto, estimando os mais pela quantidade, que pelo valor; 
porém julgando por boa partilha a mesma ambição, e sem 

esperança da mínima controvérsia veio a espada do legítimo 
senhorio a embaraçar a força, recuperar os bens. 

258. Mas como o delito não tinha vozes para o 

perdão, se não motivos para o suplício, foram com as 
espadas dando antes de receberem. Fugiu o Alferes e os 

Soldados, fizeram o mesmo por onde os levou o medo. 
Despois de restituídos os libertadores da presa, e passados 
três dias, escreveu o Alferes a Christóvão Pereira pedindo-

lhe humildemente os armamentos de que os havia 
despojado, e com eles juntamente a capa, e espada que 

havia largado no conflito, e como temia o castigo pela 
fraqueza, rogava pelo que não poderá defender a cobardia. 

259. Foi atendida a súplica por não ficar desairosa a 

generosidade Portuguesa, tirando a honra e a capa, a quem 
se valia dos mesmos, que haviam ofendido. Excedeu o favor 

a petição dando-se gratuitamente a liberdade a dois 
prisioneiros; porque nos Soldados Portugueses em cessando 
a peleja, cessa a ira, e não transcende o agravo, a 

crueldades, porquanto vestindo as armas contra os inimigos, 
também se ornam de benevolência para os rendidos. 

260. Achava-se a Colônia avultada com trezentos e 
cinquenta vizinhos, um terço de Infantaria, e duas Tropas de 
Cavalaria de sua guarnição, Oficiais valentes. Soldados 

disciplinados, e povo luzido. Para os atos da cristandade 
superabundavam além da magnífica matriz de linda e régia 
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estrutura, um Colégio da Companhia, um hospício (132) de 

Capuchos, e duas Capelas de Santa Rita, e São Pedro de 
Alcântara. Fora dos muros, outros vários Templos formose-

avam o subúrbio com os títulos de Nossa Senhora da 
Conceição, Nazareth, Oliveira, e Rosário, todos suntuosos, e 

ricamente paramentados à custa da devoção de muitos 
homens particulares. 

261. Estava o arrabalde mais numeroso de morado-
res, que a Praça de vizinhos, vistoso pelos edifícios à 

imitação da Europa, alegre pelas verdes e douradas cearas 
de trigos, delicioso pelas hortas, e concertados jardins 

enriquecido de admiráveis quintas, frondosos pomares, e 
grossas fazendas. Passavam de cem mil vacas as que 
haviam nas muitas estâncias, separadas na distância de 

dezesseis léguas, donde o número dos bois, éguas, e cavalos 
para produção não era inferior. As quintas menos afastadas 

da Praça em duas léguas se compreendiam todas 
abundantíssimas de vários gêneros de frutas, vinhas, aves 
voláteis (133), e terrestres. 

262. Já se reputava este paraíso, ou nova Tessália, 
por um compêndio de perfeiçoes do mundo, e única 
maravilha do orbe Brasílico, quando se fez preciso continuar 

as povoações pela costa da demarcação Oriental Portuguesa 
para que unidas sustentassem melhor o domínio, e se 

ajudassem prontamente nos apertos bélicos. Vagava a 
notícia com muitas conjeturas prováveis, designavam povoar 
entradamente os castelhanos Montevidéu não só termo 

aderente da Nova Colônia do Sacramento, como país 
Português pela posse de Américo Vespúcio, e divisão 

Pontifícia no mencionado ano de 1493. 

 
132 Hospício, s. m. (Lat. hospitium), habitação, morada, domicilio: da 

miséria, lugar ou pessoa miserável. 
 Hospício, ant., hospitalidade: “violaram a santa lei do hospício”, Couto. 

It., hospedagem que se faz a alguém. 
 Hospício, casa religiosa pequena onde se agasalham os religiosos da 

ordem viandantes; it. pequeno hospital ou casa onde se agasalham 
doentes pobres. (CONSTÂNCIO) 

133 Voláteis: que voam. (Hiram Reis) 
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263. Jaz Montevidéu debaixo do mesmo Polo, e 

altura distante da Colônia trinta léguas, e outras tantas 
afastado da foz do Rio e Cabo de Santa Maria. Acomodado 

porto para muitos Navios de alto bordo, os quais em uma 
grande enseada se abrigam dos rápidos temporais que 

reinam naquela costa. O Capitão General, e Governador do 
Rio de Janeiro Ayres de Saldanha, por desviar os desígnios 
castelhanos, e estorvar os atos frequentes que cometiam no 

porto em utilidade das suas embarcações, que voltavam à 
Espanha, de Buenos Aires, resolveu antecipar-se a direção 

espanhola, mandando presidiar o que certamente era da 
jurisdição Lusitana: porque além de se incluir nos trinta e 
cinco graus da demarcação Geográfica, estava a nossa posse 

trinta léguas consentida, e avantajada a este grande 
território. 

264. Para a determinada empresa escolheu da 

guarnição do Rio três Companhias de Infantaria veterana 
com seus Capitães António do Rego de Brito, Luiz Peixoto da 
Sylva, e Bernardo da Sylva Ferrão, os quais iam submetidos 

à obediência do Mestre de Campo Manoel de Freitas da 
Fonseca como Oficial maior de quem se fiou a expedição 

pelas experiências do seu valor, e procedimento. Embar-
caram com todos os petrechos, e munições necessárias na 
Fragata Nossa Senhora da Oliveira, da qual era Capitão de 

Mar e Guerra Dom Manoel Henriques de Noronha. Com outro 
Navio de transporte desamarraram (134) a 4 de Novembro de 

1723; porém com instruções tão restringentes, que haviam 
proceder no estabelecimento sem interromperem a amizade. 

 
134 Desamarrar, v. a. (des. pref. privativo), soltar o que está amarrado, 

preso com amarra; e fig. soltar do que prende, enlaça, v. g. o navio; 
alguém da opinião; de afetos, propósito, desaferrar. 

 Desamarrar, v. abs. ou n., termo náutico, levantar a âncora, levantar 

ferro: do porto. 
 Desamarrar, v. r., levantar ferro; it. desgarrar do fundo, soltar-se da 

amarração; fig desaferrar-se, v. g. – da opinião, – da amizade de 

alguém, — de algum hábito, costume; da esperança, perdê-la, 
renunciar de todo a ela. (CONSTÂNCIO) 
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265. Da guerra tinha Manoel de Freitas larga ciência 

sobeja notícia, e experiência militar, cujas qualidades 
prometiam feliz fim a este princípio tão do agrado do povo 

que nenhum dos Soldados eleitos contradisse a nomeação 
com motivos frívolos, ou verdadeiros. Surta (135), a Esquadra 

no porto, pôs em terra sem oposição a milícia, escolhendo 
do terreno melhor sítio para assento da fortificação. Concluiu 
apenas com exata diligência um suficiente reduto de faxinas 

para se defender a sombra da Fragata que propugnava a 
enseada. 

266. Está casualmente no mesmo porto um lanchão 
castelhano fabricando carnes do muito gado vacum, que 
ocupa a campanha: e observando os nossos movimentos 

contra os seus interesses, correu a Buenos Aires com a 
novidade estranha para seus moradores, que intentávamos 

povoar com mão armada a Montevidéu. Perplexos e atônitos 
conceberam demasiado horror da presente ação, entenden-
do que com este acordo se lhe acabava àquela afluência 

indevidamente desfrutada por seus peões. Foram-se 
acumulando a estas notícias outras muitas circunstancias tão 

fabulosas, que fizeram mais avultada impressão no conceito 
que na ponderação. 

267. Em terra se entretinham quinhentos índios na 

recondução de inumerável vacaria: porém atentos ainda que 
bárbaros ofereceram toda a nossa disposição, como 

reconhecimento do direito senhorio de Portugal. Não foram 
necessários livros nem arquivos para esta política porque 
conservavam tanto nas memórias as tradições, que 

passando de pais a filhos, guardam inteiramente a realidade 
das notícias sem interrupção na história. Mas o Mestre de 

Campo, que ia mais a servir, que a negociar, não quis da 
generosidade aceitar o fruto porquanto do primor resultaria 
a estes indivíduos a maior demonstração castelhana. 

 
135 Surta: ancora; fundeia. (Hiram Reis) 
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268. Certificado o Governador da Colônia, que os 

novos presidiários cuidavam em terra para os reparos, para 
a defensa, uniu prontamente ao Corpo da Infantaria uma 

tropa da Cavalaria da sua guarnição, receando que os 
espanhóis infestassem a campanha pelo acidente, e se 

frustrassem despois o socorro por terra, se nos pretendesse 
desalojar do país. Por Mar enviou víveres, e bastimentos 
(136), preparando-se também para a guerra defensiva; 

porque as grandes alterações de Buenos Aires, indicavam no 
estrondo maiores efeitos, que produziram depois os marciais 

movimentos. 

269. Convocou Dom Bruno de Saballa Governador 
de Buenos Aires todas as tropas auxiliares do seu Distrito, e 

deu parte ao Vice Rei daquele Estado para remediar o 
incidente com todas as Forças das Províncias adjacentes. 

Mas antes da esperada resolução armou dois Galeões para 
nos atacar por Mar, ao mesmo passo, que nos assediasse 
por terra. Marchou com a guarnição, e milícias da sua praça 

intentando por princípio da guerra, hostilizar, e enfraquecer 
a Colônia. Entreteve-se no seu contorno rebanhando a 

Cavalhada Portuguesa por impossibilitar os socorros de 
Montevidéu: porém sendo pela notoriedade dos subsídios, 
que não bastava esta ação para evitar a causa que 

embaraçava as suas ideias, incendiou as cearas, que umas 
cegadas e outras por colher, estavam todas nas mãos dos 

lavradores. 

270. Chegaram os castelhanos ao Arraial de Veras, 
onde estava com uma pequena guarda o Furriel Francisco de 

Oliveira. Pretenderam desalojá-lo vigorosamente: porém 
antes do recurso das armas protestou o dano e violência que 

cometiam, a que eles não atenderam; mas antes carregando 
a guarda, valorosamente se defendeu o Furriel, avisando ao 
Governador da novidade para sustentar o posto socorrido, 

ou retirar a gente desamparada. Saíram da Praça alguns 
Soldados e um Oficial, mantendo-se os primeiros no mesmo 

 
136 Bastimentos: municiamento. (Hiram Reis) 
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lugar com o auxílio, sem que o inimigo pudesse adiantar o 

passo, com esta pequena oposição. Cederam enfim do 
projeto retirando-se para São João mais admirados, que 

corridos. 

271. Com as hostilidades do contorno, ficou a 

Colônia inibida para valer na urgência ao novo presídio, 
experimentando o golpe na sensível perda dos frutos, que 
havia ser o remédio de ambas as povoações. Acampados 

longe da Fortaleza em Montevidéu, pareceu pelo tropel que 
excediam as tropas ao maior algarismo, escondendo-se o 

pequeno número entre as nuvens de pó que levantava a 
terra. Compunha se o débil reduto de uma tênue estacaria 
que a qualquer impulso das baterias se renderia o trabalho 

sem mais forças para a resistência, que aquelas já cansadas 
da humilde manufatura que coube na possibilidade e no 

tempo. 

272. A vista da Fortaleza nos protestaram o excesso, 
e estranharam por carta a operação subitânea (137); 

estribando-se no errado fundamento de cometermos 
atentado contra o Tratado de Utrecht: porém o Mestre de 

Campo com genuína reposta satisfez os inconsistentes 
fundamentos das suas queixas. Pouco satisfeitos das razões, 
que concluíam, repetiu que tão longe estava àquela 

disposição de violar a paz, que só neles se considerava o 
absurdo de interrompê-la por intentarem estorvar uma ação 

que não podia em coisa alguma ofender a Castela, sendo 
realmente o domínio da repartição Portuguesa, como se 
verificava da irresolução Espanhola, que a tantos anos já 

mais se atreveram povoá-lo, havendo da sua parte menos 
despesas, e maiores comodidades; por esta razão, se faziam 

eles os perturbadores do Tratado, e incitadores da guerra. 

273. No tribunal da sem razão todas as coarctadas 
(138) foram frívolas; porque nenhuma outra coisa queriam 

 
137 Subitânea: inopinada. (Hiram Reis) 
138 Coarctadas: alegações. (Hiram Reis) 
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mais, que o nosso espólio, e os campos livres, para a 

insaciável ambição, e por este motivo não fizeram os 
requerimentos com ação alguma nos renitentes anos, 

quando das boas razões, e justiça se esperava o perfeito fim 
da tranquilidade, e conservação da paz; mas antes 

percebendo que com fundamentos e armas, defendíamos o 
direito irrefragável, entraram na primeira ação de nos 
represarem em uma noite a cavalhada, destituindo-nos do 

mais preciso para a defensa, e enfraquecendo-nos por este 
modo as forças além de poucas. 

274. Saiu alguma gente na diligência de recuperar o 
furto porém como da nossa parte havia pouca prática da 
campanha a pequena distância se desvaneceu o empenho 

pela suma cautela dos espanhóis, ficando as nossas tropas 
desmontadas, e sem aquela prevenção para os socorros 

posteriores, que do Rio de Janeiro se esperavam, dos quais 
se determinava levantar um Corpo de Cavalaria, que sobre o 
campo inimigo os trouxesse sempre temidos e receosos. A 

felicidade desta primeira empresa os revestiu de novos 
espíritos para segundo atrevimento, confiando de sua 

fortuna maiores absurdos. 

275. Em outra noite com igual ventura e atividade 
se apoderaram do gado destinado para sustentação dos 

presidiários, e como a falta de opositores lhes infundia 
atrevidas resoluções, correspondiam sempre os sucessos às 

ideias. Tinham por si a vantagem na prática das veredas, 
que ignorávamos. Sendo na vastidão da campanha tão 
destros e atrevidos, que ainda sem a capa da noite se 

atreviam a maiores insultos, sem que os pressentissem as 
guardas por mais que se prezassem de vigilantes. Esta dava 

a peonagem (139) estes ardis por se acomodarem os gênios 
mais com a indústria, que com as armas. 

 
139 Peonagem, s. f. (des. agem), multidão de peões; a gente de pé do 

exército, os serventes do exército [...] (CONSTÂNCIO) 
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276. Dom Manoel Henriques com a notícia dos 

Galeões, protestou o risco, que na enseada corria, e intimou 
a Manoel de Freitas a resolução de se retirar para o Rio de 

Janeiro, porque achava contradição na posse e não trazia 
ordem para pugnar; mas por não parecerem originados os 

protestos da cobardia, esperou pelo condito em parte onde 
se pudesse defender com desembaraço. Ouvindo o Mestre 
de Campo os requerimentos fundados nas ordens, não 

consentiu na retirada, supondo intempestivo o acordo. Esta 
dissonância contra o que havia disposto e determinado, fez 

que o Comandante do Mar insistisse no projeto, e tomasse a 
bordo o prático, mandando resolutamente os bateis à terra 
para trazerem a última solução da sua proposta. 

277. Perplexo Manoel de Freitas com as reiteradas 
instâncias do Comandante do Mar, chamou os Capitães a 

Conselho; e propondo a novidade da proposição, perguntou 
se devia romper a guerra defendendo-se, ou conservar a paz 
retirando-se? Mas como a resposta deste dilema de juízo 

mais alto, ficou indecisa a matéria. Nem ainda puderam no 
mesmo Conclave ajustar a retirada para a Colônia por 

carecerem de prático, que os guiasse, porque senhoreada 
dele, a Fragata pretendia fazer escala a diferente porto. 

278. Apertado por todos os princípios resolveu sem 

outro remédio embarcar para o Rio de Janeiro, onde 
acharam que em seu auxílio tinha saído uma embarcação 

com cem Infantes, alguns Oficiais, e muitos bastimentos. Em 
Fevereiro de 1724 completaram a viagem, e comunicando-se 
antecipadamente ao General as circunstâncias do sucesso 

muito alheias da verdade prevaleceu a primeira, e sinistra 
informação, arguindo-se tais culpas ao Mestre de Campo, 

que recolhido a prisão pagou mais a sua irresolução que o 
seu valor. 

279. Esta operação despertou a vontade dos espa-

nhóis que sem embaraço da posse ratificada e do averiguado 
título de Portugal naqueles domínios povoaram Montevidéu, 

com vinte cinco casais das Ilhas Canárias, e lhe introduziram 
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suficiente presídio de Infantaria, e Cavalaria, para que 

achássemos maiores dificuldades, se outra vez 
intentássemos povoá-lo. Mas como nesse tempo se 

apertavam as Coroas com vínculos novos de parentescos, 
houvemos de ceder por enquanto, deixando ao tempo a 

decisão da causa por não prescrever jamais o direito do 
Príncipe, que contra a má-fé tem título justo, e posse 
imemorial. 

280. Recolhidos os Esquadrões a Buenos Aires, 
subsistiu na campanha por disposição de Dom Bruno de 

Seballa, uma numerosa Companhia de Migueletes, da qual 
era Capitão Dom João de Burgos reputado entre eles por 
valente, e entre nós por atrevido. Sem decoro às nossas 

armas talavam os campos, roubavam os lavradores, e 
infestavam escandalosamente as vizinhanças da Praça, ação 

que tão somente se ordenava contra a nossa liberdade; 
porque viam-nos com celeiros copiosos estender os braços 
pelo Continente, e resistir a fúria de suas numerosas 

quadrilhas, que pelo mesmo respeito cruzavam toda a 
extensão do campo; e porque temiam que nos fossemos 

engrossando com mais povoadores, e a guarnição que era 
humilde, e desprezado arroio crescesse rio soberbo, 
deixaram como salteadores aqueles que prometeram refrear 

a liberdade Portuguesa. 

281. Com prejuízo notável dos habitantes, cresciam 

sem emenda os latrocínios; o Governador que nos excessos 
não via termo representou os danos aos de Buenos Aires 
justificando a necessidade de suplício, que careciam aquelas 

exorbitâncias dirigidas a alterar a paz pelos subsídios que se 
expenderam em benefício de Montevidéu. Ocorreram facil-

mente muitos meios para se conservar a tranquilidade, 
porém como eram criaturas de Dom Bruno, quis primeiro 
António Pedro satisfazer a política para entrar na correição, 

escrevendo que em delitos graves esperava que a justiça 
pudesse refrear. 
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282. Quem perdoa um delito, convida a outros 

maiores, e quem injustamente os tolera, parece que deles se 
faz autor. Dom Bruno confirmou as suspeitas com a inculta 

verbosidade da resposta, e desculpando frivolamente aos 
bandoleiros, contra o esplendor da verdade, mostrou por 

conclusão que apoiava a mentira. Afirmou absolutamente 
que não constava faltassem a boa correspondência os que 
trazia no campo sem intento de nos defender com distúr-

bios, mas se para a emenda necessitassem de disciplina, 
buscássemos os meios proporcionais ao castigo. 

283. Estas palavras fez que a cólera incitasse o 
ânimo, e mandasse o Governador que montassem vinte 
cinco Soldados com o Alferes Pedro Pereira Chaves, 

ordenando-lhe que exatamente buscasse a facinorosa 
patrulha, e com os golpes evitasse o dano, já que em nossa 

mão haviam descoberto o antídoto da perniciosa queixa, 
cauterizando-a a espada para que cessassem as violências. 
Foi o segredo da assam inviolavelmente observado; porque 

quando em seus próprios alojamentos se viram assaltados, e 
acometidos, então se conhecerão mais, que perdidos e 

desgraçados. 

284. Estavam acampados nas margens de um 
pequeno ribeiro, onde a fama dos insultos fez congregar 

muita gente dispersa, que vivia de roubar, e gostando desta 
ocupação perigosa, supunham em nosso esquecimento a sua 

segurança, porém o repente, e singular disposição, com que 
o Cabo os atacou, fez superar de pequenas forças uma 
multidão assombrosa. Não puderam recusar a peleja, vendo 

sobre si os pesados golpes das espadas. Valeram-se das 
armas ainda em tempo, e pretendendo com elas salvar as 

vidas, escaparam poucos da morte. 

285. Despois de largo conflito, morreu o valente 
Burgos com muitos dos seus sequazes, e temendo os mais o 

mesmo infortúnio, largaram o campo, e se entranharam pelo 
Continente. Os próprios castelhanos festejaram a vitória, 

porque Dom Bruno fiava tanto daquelas forças a sujeição 
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Portuguesa, que as fazia mais atrevidas que valorosas. 

Aplaudimos sem vozes o triunfo, e o inimigo chorou a 
infelicidade sem demonstrações exteriores do sentimento. 

Ficou deste modo desembaraçada a campanha, quieto o 
subúrbio, e seguros os lavradores que livres de tão 

arriscados precipícios semeavam já o grão com boas 
esperanças do fruto. 

286. Com o rigoroso açoite das armas cessou a 

furiosa soberba dos castelhanos, deixando-nos apesar da 
obstinada inveja desfrutar mutuamente a campanha: porém 

eles sem controvérsias e nos sempre receosos, das cavilosas 
esquadras, que como atalaias vigiavam o procedimento 
Português, aproveitando-se do descuido para se repletarem 

(140) dos roubos aos quais chamavam contrabandos, para 
capearem o escândalo que resultava de usurparem o traba-

lho e suor alheio. Toleravam-se estas ambiciosas solturas 
por não romperem a guerra sem ordem, cabendo na 
prudência aquelas violências, que pareciam descortesias sem 

desatenção ao respeito. 

287. Para controverter os ânimos, e alterar o 

sossego que reputavam os castelhanos em maior preço 
elegeram em Espanha a Dom Miguel Salcedo para suscitar 
rebeliões danosas entre uma e outra nação, e lançar a maçã 

da discórdia nos povos que se conservavam em boa 
harmonia. Talvez por reconhecerem insaciável, arrogante, 

soberbo, e declarado inimigo do nome Português. Não pode 
como áspide ocultar o pestífero da condição, pois não 
cabendo no peito a exuberância do veneno, logo o deu a 

conhecer na Colônia antes de o difundir em Buenos Aires. 

288. Passou Dom Miguel em longa distância pela 

Colônia quando buscava Buenos Aires, com o caráter de 
Governador, e querendo nossa Praça mostrar-lhe na plausi-
bilidade a boa correspondência daquelas fronteiras, fez uma 

descarga de artilharia em atenção a sua pessoa: porém por 

 
140 Repletarem: locupletarem. (Hiram Reis) 
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não confessar o obséquio como ingrato, ou por não alcançar 

a política como malévolo, faltou ao cortejo militar, fazendo 
se logo da estranhada ação argumento do gênio, e conceito 

da capacidade. 

289. O Governador António Pedro, que nem os 

estímulos da ingratidão lhe pervertiam a urbanidade natural, 
atribuiu a causa ignorada, o que a todos pareceu incivilidade 
querendo muitas vezes conhecer os motivos do erro para 

culpar justamente a desatenção. Por seu Secretário Caetano 
do Couto Velozo, mandou cumprimentá-lo com ofereci-

mentos tão amplos e generosos, que explicavam uma 
sincera, e fiel amizade, mas eram as condições tão opostas, 
que exaurindo um os termos da cortesia, satisfazia pouco o 

outro as obrigações de cortesão. 

290. Antes de findarem os devidos comprimentos, 

entrou presuntivamente em o delírio de limitar o diâmetro a 
Praça, e estribar-lhe o território: e para conservar este 
insano pensamento escreveu a seguinte carta: 

Mui señor mío: Hallando me con expresa orden del Rey mi 

amo para arreglar, e demarcar los Límites de esa Colonia, 

en fuerza, y vigor de la observancia de lo que fue 

estipulado, y pactado en los artículos 5° e 6° de la paz 

ajustada con su Majestad Portuguesa el ano de 1715, y 

que contemplando yo a V.S. igualmente prevenido de su 

Soberano con las instrucciones, y ordenes competentes 

para el mismo efecto, y accesión, e determinado en 

cumplimiento de lo que el Rey mi Señor mi manda y 

prescribe despachar a V.S. al Capitán de Dragones Don 

Martin Jozé de Chauri con esta carta que la pondrá en sus 

manos para que en inteligencia del su contexto, se sirva 

V.S. de darme una positiva respuesta, sentando el día 

fijado al fin de que de concierto concurramos ambos en 

nombre de nuestros Soberanos a puntual y exacta 

diligencia de la referida demarcación pela importancia de 

su más breve conclusión; como a si me prometo de la 

pronta deliberación de V.S. para conseguir por este medio 

la más segura y sólida armonía entre las dos coronas, 

reciproca e mutua correspondencia de nuestra parte, en 
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que también se logrará el beneficio y ventaja de 

mantener, e contener a los súbditos en los límites de sus 

términos, repitiendo me con este motivo a la obediencia 

de V.S. para que la emplee en lo que fuere de su servicio. 

Guarde Dios a V.S. muchos anos. Buenos Ayres 26 de 

Marzo de 1734. Mayor servidor de V.S. Don Miguel 

Salcedo. 

291. A este abortivo parto de inconsiderado entendi-

mento satisfez suficientemente António Pedro com as 
seguintes letras: 

Mui Senhor meu: O Capitão de Dragões Dom Martim Jozé 

de Chauri me acaba de entregar a carta de V.Sª. de 26 do 

passado, na qual se expõem V.Sª achar-se com expressa 

ordem del Rey seu amo para regular e demarcar os limites 

desta Colônia em observância do que foi estipulado nos 

Artigos 5° e 6° da paz ajustada com Sua Majestade 

Portuguesa, no ano de 1715, e supondo-me igualmente 

prevenido do meu Soberano com instruções e ordens 

competentes para o mesmo efeito tem V.Sª determinado 

em cumprimento do que lhe mandou Sua Majestade 

Católica, lhe dê eu uma positiva reposta assinalando o dia 

fixo afim de concorrermos ambos em nome dos nossos 

Soberanos na mais exata e pontual diligência da referida 

demarcação, sobre o que se me oferece dizer-me acho 

sem instruções ou poderes de El Rei meu amo, que V.Sª 

supõe para entrar nesta conferência (de mim a tanto 

tempo apetecida) mas segundo o contexto desta carta de 

V.Sª julgo não tardaram, por se inferir dela que as 

referidas Cortes de Lisboa, e Arangues, cuidam desta 

matéria, e logo que me chegarem darei parte a V.Sª com 

o gosto de haver ocasião de oferecer-lhe de mais perto a 

minha obediência para que a desfrute: que for do seu 

maior agrado. Deus guarde a V.Sª muitos anos. Maior 

servidor de V.Sª António Pedro de Vasconcelos. 

292. Insistiu Dom Miguel no mesmo ponto conti-

nuando a matéria respondida por não desvanecer o projeto 
que julgava admirável para conseguir o espólio, romper a 

guerra: 
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Mui Señor mío; Con la vuelta a esta Ciudad del Capitán de 

Dragones Don Martin Jozeph de Chauri, e recibido la carta 

de V.Sª de cinco del corriente en respuesta de la mía en la 

que se sirve sucintamente expresar me non tener V.Sª las 

instrucciones, o poderes del Rey su amo para entrar en la 

conferencia que propuso a V.Sª afín de arreglar el 

territorio de esa Colonia, e inteligencia de lo referido, debo 

decir a V.S. q. habiendo se solicitado esto mismo en 

distintas ocasiones desde el año de 1721 por mi antecesor 

el Señor Don Bruno de Saballa, se le dio igual respuesta 

sin que des entonces se haya tornado providencia para 

esta concordia, en cuja atención para que se eviten los 

prejuizios que pueda ocasionar la retardación de esta 

diligencia, repito a V.Sª mis instancias, volviendo a 

despachar al mencionado Capitán de Dragones para que 

desde luego, y sin más demora se sirva determinar el día 

en que hubiéramos de concurrir ambas partes para lo que 

representamos de nuestros Soberanos, para que se le 

señalen a esa Colonia los términos e límites, que le 

competen a continuación de lo que previene, y prescriben 

los dos artículos 5° e 6° producidos a V.Sª, es para que se 

contengan ambas naciones en los que a cada una 

corresponderle en ínterin, que informados de este acto de 

convención los respetivos Monarcas aprueban, o resuelvan 

lo que halaren conveniente proveciendo tiempo para la 

citada ratificación, o alutación de ambas Majestades, de 

que inferirá V. Sª que esta prueba corroborada con las 

que anteriormente se les hicieron patentes a su antecesor, 

califican la recta, y sincera intención del Rey mi amo con 

la evidencia notoria al cumplimiento de lo pactado para la 

demarcación de ese territorio en que espero el 

consentimiento final de V.Sª para su divido, y puntual 

efecto, con los empleo de su mayor agrado, en que V. Sª 

experimente mi pronta voluntad a su servicio. Dios guarde 

a V. Sª muchos anos. Buenos Ayres &. Mayor Servidor de 

V. Sª Don Miguel Salcedo. 

293. Posto que com a primeira reposta se satisfazia 

cabalmente a segunda instância, por não inovar D. Miguel a 
matéria velha da sua precedente, houve de expender 

António Pedro a mesma solução em diferentes palavras 
tornando ao justo fundamento da sua coarctada: 
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Mui Senhor meu: Segunda carta de V.Sª de 8 do cor- 

rente me entregou esta manhã o Capitam de Dragões 

Dom Martim Jozé de Chauri, na qual se serve dizer me 

V.Sª recebeu a sucinta reposta, que dei no dia cinco à sua 

primeira onde expressava não tinha instruções ou ordens 

de El Rei meu amo para entrar na conferência que V.Sª 

me propôs afim de regular o território desta Praça, e que 

havendo-se solicitado isto mesmo em distintas ocasiões 

deste ano vinte e um pelo seu antecessor Dom Bruno de 

Saballa, se lhe deu igual reposta sem que desde então se 

haja tomado providências para esta concórdia, em cuja 

atenção e para que se evitem os prejuízos que se podem 

ocasionar do retardo desta diligência repete V.Sª a sua 

instância voltando a despachar o mencionado Capitão de 

Dragões para que desde logo e sem mais demora 

determine o dia em que devemos concorrer pelo que 

representamos de nossos Soberanos para que se assinale 

a esta Colônia os términos e limites que lhe compete a 

continuação do que preveem os dois artigos quinto e sexto 

da paz, e para que se contenham as duas Nações em o 

que corresponder a cada uma no ínterim, que informados 

deste ato de convenção aprovem os Monarcas ou 

resolvam o que acharem conveniente, concordando-se no 

tempo para a citada retificação ou aceitação de ambas as 

Majestades, de que inferirei que esta prova corroborada 

com as que anteriormente se fizeram patentes a meu 

antecessor, qualificam a reta e sincera intenção de El Rey 

seu amo com a evidência notoria ao cumprimento do 

pactuado para a demarcação deste território, no que V.Sª 

espera o meu consentimento final. Mereça a V.Sª o meu 

rendimento não julgar por mistério o sucinto da primeira 

reposta, pois não me achando com ordens para concorrer 

na junção que me propôs que outra coisa havia de dizer 

quando me faltavam as competentes para entrar em 

semelhante disposição: e como a causa da instância que 

V.Sª agora faz de regularmos o mesmo limite, e o tempo 

que os nossos Amos tem de ter para expedirem as 

ratificações, contém o próprio assunto, precisamente me 

devo servir da justa escusa, que já dei para apartar-me de 

uma matéria, (na minha ponderação) tão horrorosa, que 

só de me deter a ouvir nela, presumo me faça cúmplice no 

atentado de usurpador da potestade Régia, sendo mui 

diferente a que se me permitiu no Governo deste Povo 
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onde V.Sª achará em toda a ocasião do seu maior agrado 

a minha vontade pronta para servi-lo. Deus guarde a V.Sª 

muitos anos. Colônia & Maior servidor de V.Sª António 

Pedro de Vasconcelos. 

294. Toda a matéria repugnante as ideias de Dom 
Miguel era injusta e odiosa, querendo com sinistras 
interpretações persuadir a António Pedro, que conviesse em 

negócio prejudicial ao direito, e posse da Coroa Portuguesa; 
e por esta razão descontente das genuínas repostas, 

continuou nos prolixos requerimentos em terceira carta: 

Mui señor mío: En la segunda carta de trece del corriente 

produce V.Sª lo mismo que tiene referido en su primera 

desviándose V.Sª de condescender a la demarcación del 

territorio de esa Colonia por faltar le las ordenes 

competentes para entrar en centelleante disposición; y 

aun exagera V.Sª con su propio pensamiento estar mui 

distante de alterar dé aquello que se permitió al gobierno 

de esa población en deferir segundo la expresión literal de 

las respuestas de V.Sª sobre lo que se me ofrece replicar 

a su inteligencia, que a dilación en diferir de parte de su 

Majestad Portugueza en su Real consentimiento para la 

conclusión de este acto después de varias instancias 

reiteradas por el Señor Embajador del Rey mi amo en la 

Corte de Lisboa, y las que se practicaron con el antecesor 

de V.Sª no corresponden a la serenidad de las buenas 

intenciones de mi Soberano, y respecto de haber 

manifestado a V.Sª en mis dos precedentes, las ordenes 

con que me hallaba para arreglar dicho territorio, en que 

también se había insistido, e inculcado con las mismas 

diligencias des el ano de 1721 por mi antecesor el Señor 

Bruno de Saballa como se lo tengo insinuado a V.Sª me 

precisa la obligación de tan justas causas volver a 

despachar al Capitán de Dragones Don Martini Jozé de 

Chauri para hacer a V.Sª el requerimiento en la forma 

conveniente afín de que en esa Colonia se sirva dar las 

oportunas providencias a contener su guarnición, y 

vecindad en los límites del tiro de cañón que son los que 

tuvo, y ocupó el año de 1705 en que fueran desalojados 

dela, y los que están concedidos a esa población por el 

artigo 5° con expresa declaración de que los límites y 
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confines de las dos Monarquías en cuales quiera parajes 

del mundo quedasen en el mismo estado que tenían antes 

de la presente guerra, que fue la que comprehende el 

citado desalojo con apercibimiento, y protesta que desde 

ahora y para adelante hago a V.Sª que de no ejecutarlo 

por su parte a si será responsable a los danos e prejuizios 

que puedan resultar de la inobservancia o resistencia del 

sobrecito artigo 5° como de las precauciones, que en 

fuerza de su vigor, se tomaren a conservar, y mantener 

los territorios dependientes del dominio del Rey mi amo y 

los ganados, en ellos establecidos por sus vasallos los 

antiguos pobladores de esta ciudad e su jurisdicción: cujas 

disposiciones practicadas por una y otra parte serán las 

que podrán asegurar la buena correspondência sujetando 

a los súbditos en los respectivos límites, sin dar motivos 

con cualquiera tolerancia a pertúrbala, y mucho más con 

la omisión que hubiere en no tomar las providencias 

necesarias para evitar los reparables danos que pueden 

originarse y precaverse al entero cumplimiento de lo que 

llevo referendo V.Sª a quien ratifico mi pronta voluntad a 

lo que fuere de su mayor agrado. 

Dios guarde a V.Sª muchos anos. Buenos Ayres & Mayor 

Servidor de V.Sª Don Miguel Salcedo. 

295. Mas António Pedro por concluir o prolixo dialo-
gismo, respondeu na precedente substância sem diversificar 

de fundamentos: 

Mui Senhor meu; Hoje chegou o Capitão de Dragões Dom 

Martim Jozé de Chauri a entregar-me terceira carta de 

V.Sª escrita a 28 do passado, em que vejo o pouco, que 

V.Sª se satisfez da reposta que dei à sua antecedente por 

não condescender na proposição de demarcar-se este 

território, pois terceira vez continua V.Sª no próprio 

intento, e ainda avança mais a circunstância de que deva 

dar nesta Praça as oportunas providências, que 

contenham a guarnição, e vizinhança nos limites de tiro de 

canhão, que são os que teve e ocupou o ano de 1705 em 

que fomos desalojados dela, e os que estão concedidos a 

esta povoação pelo artigo 5° com a expressa declaração 

de que os limites e confins das duas Monarquias em 
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qualquer paragem do mundo ficassem no mesmo estado 

que tinham antes da presente guerra (que foi a que 

compreende o citado desalojamento) com a insinuação e 

protesto que desde agora e para em diante me faz V.Sª 

que não executá-lo da minha parte assim serei 

responsável aos danos e prejuízos que possam resultar da 

inobservância do sobredito artigo 5° como das precauções 

que em fé do seu vigor se tornarem a conservar, e manter 

os territórios dependentes do domínio de El Rei seu amo. 

Sinto (pelo impossível do pouco que nesta parte o posso 

agradar) me julgue V.Sª com maiores poderes do que 

levaram ao Congresso do Utrecht o Conde de Tarouca, e 

D. Luiz da Cunha plenipotenciários de Portugal tais que 

deixando eles ao Duque de Ossuna o debate na 

inteligência do mesmo artigo 5° para a decisão dos nossos 

Soberanos; houvesse agora de entrar no manejo de uma 

tão relevante matéria, e da mesma sorte sinto intente 

V.Sª persuadir-me o sentido que dá ao citado artigo 

quando não posso supor deixa V.Sª de estar inteirado que 

esta Praça só na ocasião do sítio se achou reduzida ao tiro 

de canhão, durante os seis meses que ele durou, no fim 

dos quais nos achamos por bem abandoná-la, e que 

jamais, antecedentemente, deixaram os Vassalos de El Rei 

meu amo de terem toda a liberdade na Campanha sem 

oposição dos de Sua Majestade Católica desde o ano de 

1681, e isto mesmo se confirmou no artigo 3° da Aliança 

feita entre Portugal, Espanha, e França no ano de 1701 

que durou até 1705 em que houve o sitio referido, e tanto 

assim, que a Guarda de S. João sempre esteve da outra 

banda do Rio, e não desta como presentemente se acha 

em cujos termos me parece devemos recorrer a nossos 

amos para se não alterar a reciproca harmonia, que a 

tantos anos se mantem nesta fronteira, pois que eu me 

acho sem ordens do meu Soberano, e , enquanto as não 

tiver, me é permitido concordar em nenhumas das 

proposições que V.Sª me tem feito nestas suas três 

cartas; mas nas que forem do seu particular agrado, 

vencerei todo o impossível para com as operações ratificar 

o desejo de servir a V.Sª cuja vida guarde. 

Deus muitos anos. Colônia &. Maior Servidor de V.Sª 

António Pedro de Vasconcelos. 
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296. Não obstante a concludência das razões de 

António Pedro de Vasconcelos, pertinaz D. Miguel no resis-
tente pensamento de demarcar, e assinalar território a Praça 

intentou acabar com violência, o que não pode conseguir 
persuadindo e como era constante, que passava a Guarda de 

São João a executar a matéria inatendível do seu projeto 
mandou intimar-lhe os necessários protestos pelo Tenente 
General Pedro Gomes de Figueredo para que na sua teimosa 

liberdade caísse a culpa da guerra que incitava por um 
fundamento tão estranho como princípio tão novo. 

Mui Señor meo: Acho-me certificado de passar V.Sª esta 

banda pela Guarda de São João, e já se diz publicamente 

a dispor com violência o que as suas três cartas deixaram 

de persuadir por lhe faltar a organizada alma da razão 

pois supondo-me V.Sª na primeira prevenido do Soberano 

com iguais instruções e ordens das que lhe deu Sua 

Majestade Católica para regularmos os Limites desta 

Colônia me pediu na mencionada uma positiva reposta do 

dia fixo em que houvéssemos de concorrer para a exata e 

pontual diligência da referida demarcação: ao que 

respondi sincera e verdadeiramente me não haviam 

chegado tais poderes de El Rei meu amo com que 

houvesse de entrar na mesma conferência. Satisfeito V.Sª 

mal da minha reposta (a que chamou sucinta) me repetiu 

segunda carta instando e proferindo que desde logo e sem 

mais demora determinasse o dia em que havíamos de 

concorrer ambos pelo que representávamos de nossos 

Soberanos afim de assinalarem-se a esta Colônia os 

termos e limites que lhes competem a continuação de que 

provem os dois artigos 5° e 6° da paz para que as duas 

nações se contivessem em o que a cada uma 

corresponder no ínterim que informados deste ato de 

convenção aprovassem as Monarquias, ou resolvessem o 

que achassem conveniente concordando-se no tempo para 

a citada ratificação ou aceitação de ambas as Majestades, 

no que V.Sª esperava o meu consentimento final. 

A tão nova e esquisitas proposição de haver de operar 

nenhum súdito sem ordens em qualquer matéria (quanto 

mais em uma de tanto peso) foi preciso dizer a V.Sª que 

até a entrada no discurso lhe tinha cerrado temeroso de 
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que só o consentimento na imaginação me fizesse de 

alguma forma incurso no crime de usurpador da potestade 

Régia: mas desprezando V.Sª o reverente e justificado da 

minha impossibilidade (quando em atenção ao decoro da 

Soberania poderá ser aceitável) vi produzidos na sua 

terceira carta os ameaços e protestos, que nelas me faz 

pretendendo V.Sª se contenha a guarnição e vizinhança 

no limite de tiro de canhão distrito novo que só V.Sª com 

a inteligência que dá ao artigo 5° da paz de Utrecht pode 

supor lhe pertence; não porque ele o expresse ou insinue, 

nem jamais se tenha visto em escrito público, convenção, 

tratado ou ajuste desde o ano de oitenta (que é o da 

fundação da mesma Colônia) de donde venho a inferir 

com bem justificada causa será certo o que se me afirma 

de cuidar V.Sª na prática do mesmo discurso; e como 

nesta Praça há memórias das hostilidades que daí se lhe 

tem feito bastantemente ímpias em diversa ocasião 

debaixo da mesma harmonia, contra o direito das gentes 

observado na Europa ou de nenhuma se executa, se priva 

a comunicação, e assinala tempo para lhe dar princípio e 

pelas circunstancias de dizer V.Sª serei responsável aos 

danos e prejuízos, que possam resultar da inobediência do 

sobredito artigo quinto, e das precauções que em fé do 

seu vigor se tornarem a conservar, e manter os territórios 

dependentes do domínio de El Rei seu amo bastantemente 

persuade a interrupção que determina fazer no sossego 

que nossos Soberanos tão firmemente desfrutam na 

península de Espanha, me resolvo a adiantar o 

requerimento que em tal caso não devo omitir 

despachando o Tenente de Mestre de Campo General 

Pedro Gomes de Figueredo para que demonstre a V.Sª é o 

sítio em que nos achamos um limitado e curto rincón na 

borda da praia desocupado pela sua inutilidade de 

qualquer das duas Coroas, pois somente produz o pasto, 

que por agora aproveitam os gados mansos do lavor, e 

mantença deste Povo, e de alguma sorte em prejuízo 

próximo ou remoto do direito que a ele tiver um dos 

nossos Soberanos, porque acabado o próprio gado sempre 

o terreno fica no mesmo lugar não se podendo arguir por 

nenhum princípio envolve dolo o tal pastorejo; porquanto 

eu tenho ido de boamente e fé nesta operação que nunca 

nas ocasiões de seca (que são as em que se alarga mais) 

deixei de o dizer ao seu antecessor para lhe não causar 
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novidade, quando os oficiais de suas guardas lhe dessem 

parte nem menos se impediu entrarem aí os Espanhóis a 

registrar se havia cavalos de Sua Majestade Católica, 

antes lhe mando fazer tão patente tudo que por evitar 

demora ou alguma má vontade dos pastores, vai 

acompanhá-los um Cabo de Esquadra Português: porém 

não se satisfazendo V.Sª da lisura com que lhe falo sem 

me envolver na questão da linha imaginária que toca a 

nossos amos por se achar em pé dos Reinados dos 

Sereníssimos Reis Dom João II, e Dom Fernando Católico) 

reconhecerei que V.Sª sem título jurídico, mais que do seu 

mero capricho reduzir a menos limite do estreito em que 

há dezoito anos vivemos, se então servirá de ordenar-se 

lhe passe em fé autêntica o protesto que em meu nome 

como Ministro de El Rei meu amo, e de todos os vassalos 

do mesmo Senhor existentes nesta Praça lhe ordeno faça 

V.Sª uma, duas, e três vezes ou na melhor forma que em 

direito se requer de que não é a nossa intenção alterar ou 

quebrar a paz, nem desembainharemos a espada sem que 

primeiro para isso sejamos incitados pelos súditos de Sua 

Majestade Católica, e declaramos o não faremos por outro 

fim ou princípio que para defender o pasto dos nossos 

gados, enquanto se nos não mostrar cédula do nosso 

Soberano; porque se V.Sª me vem fazer a guerra com 

ordem do seu a mim basta me ter a meu favor a lei 

natural que obriga a defenderem estes moradores as 

próprias vidas, e fiados na justiça de nossa causa, 

esperamos com fé pia ajude o Céu a oposição que 

intentamos contra quem violentamente nos vier inquietar, 

e que nenhum cargo se nos faça, tanto no Supremo 

Tribunal como no Teatro do Mundo do sangue derramado 

por obrarmos positivamente na mesma ocasião. 

Com esta repito-me no serviço e obediência de V.Sª que 

Deus guarde muitos anos. Colônia etc. Maior servidor de 

V.Sª António Pedro de Vasconcelos. 

297. Não sobressaltaram a Dom Miguel os protestos, 

porque não era fácil diverti-lo outra matéria, menos conven-
cê-lo diferente razão fora do prolixo ponto da demarcação 
intentada, mas antes por apoiar a opinião, corroborou os 

erros na reposta seguinte: 
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Mui Señor mío. En inteligencia del contenido en la última 

de V.Sª. de 15 de corriente, que à puesto en mis manos el 

Teniente de Maestro de Campo General Pedro Gomes de 

Figueredo, debo decirle le han equivocado las noticias de 

que con violencia se solicita por mí, poner en ejecución lo 

que antecedentemente por mis tres cartas tengo 

insinuado, y mi persuado que el haberse extendido la vos 

que manifiesta quizás procederá de la justa razón con que 

a muchos días solicita El Rey mi amo reducir los límites de 

esa Colonia, a los términos que se debe, sin que pueda 

servir de reparo la estreches que manifiesta; porque en el 

efecto á sido, y es tanta la extensión a los terrenos 

pertenecientes a los dominios de mi Soberano, que solo de 

benignidad suya, e de los Gobernadores, que han servido 

en estas Provincias, pudiera haberlo tolerado, y quien con 

razón debiera quejarse de su estreches es esta Ciudad e 

sus vecindades, pues por todas las partes, que confinan 

con tierras, que se denominan (aunque sin título) de esa 

Colonia cada año se hallan con más estreches perseguidos 

sus ganados, lográndose solo en esa Ciudad e sus vecinos 

de los cueros, grasas, e sebos, que da la muchedumbre 

del ganado, que se cría en el territorio de los dominios de 

mi amo. 

Esto es tan notorio, como lamentable a los vecinos de 

estas provincias, y no es menor el prejuicio e daño que se 

ha ocasionado a su Majestad Católica, y los Comerciantes 

de sus dominios en el franco comercio que se ha permitido 

y está permitiendo V.Sª de los Vasallos de Su Majestad 

Portuguesa con esta Ciudad, y todo su Reino contra lo 

expresamente estipulado en el capítulo sexto de la paz de 

Utrecht, siendo esta Ciudad, un Almacén público de ropas 

que se llenan de Extranjeros y propios para introducirse 

en estas Provincias, haciéndose considerables extracciones 

de plata de ellas 

La pretensión que al presente tengo insinuado tan 

repetidamente a V.Sª contra que se le ha hecho en otras 

ocasiones desde el año de 21 no es imaginaria la idea 

como a V.Sª les parece, pues por los artículos quinto e 

sexto se ofreció volver a Su Majestad Portuguesa ese 

territorio y Colonia del Sacramento en la forma que la 

tenían antecedentemiente. 
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No se puede dudar que ya maíz tuvieron otro territorio 

que el que hoy se pretende; con que no solo no si hace el 

menor agravio, sino que cumpliendo con lo estipulado en 

la paz pretende El Rey mi amo no se tome por su 

Majestad Portuguesa y sus vasallos lo que no ha tenido ni 

podido tener. Que siempre se ha aspirado sino por V.Sª 

por sus antecesores a extender el dominio de Su Majestad 

Portuguesa individuamente, y contra el derecho natural 

digo so el notorio hecho de haber pasado con gente a 

poblar Monte Video, ocasionado para su repulsa y justa 

defensa crecidos gastos a El Rey mi amo con la precisión 

de haber de pasar con gente de armas al territorio que 

dista mui cerca de cuarenta leguas de la situación de esta 

Ciudad e quien sin título hiso huna hostilidad al que no 

tenía el menor fomento de razón, como persuadirá que no 

ejecute en la extensión de sus terrenos todo lo que la 

ambición le dictase. 

No se puede dudar, cuando a trece e catorce años se está 

en la misma pretensión que V.Sª y los Señores Goberna-

dores antecesores estén instruidos de su Soberano, 

porque siempre a su instancia es una misma la repuesta y 

nunca llegará el caso de que se sepa, cuando las 

instrucciones para poder tratar de una materia, que á 

llegado a términos de no se poder tolerarse y cuantas 

hostilidades pudiese V.Sª con certeza insinuar han sido 

por contener esa Colonia en sus límites, y defender su 

Majestad Católica los que le pertenece, y cuantas 

experimentasen sobre y cual asunto serán regulares, es 

mui correspondientes a la resistencia que se practica de 

venir a la amistosa regulación, que se deba en la forma 

que ya tengo dicho a V.Sª y aunque V.Sª da a entender 

en la suya que solamente tiene el Territorio que produce 

el pasto, para los ganados mansos de labor, que está 

desocupado por su inutilidad a cualquiera de la dos 

Coronas, y que ocasiona prejuicio, porque acabado el pro-

prio ganado siempre el terreno en el mismo lugar es 

expresión voluntaria, sino es que quiera V.Sª decir, que a 

él todo de la campaña tiene derecho para pastorear sus 

ganados. 

La calidad de los territorios no da el dominio y menos el 

que estén o no poblados inservibles, como son cada 
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Soberano apetece sus tierras, con que en estas 

expresiones siendo tan claro el derecho del mío, la buena 

fe de V.Sª le viene confesando, y quisiera que me dícese 

si se había alguno derecho, para que en los territorios del 

Rey mi amo se pastorease el ganado de Su Majestad 

Portuguesa V.Sª le viene por fineza de su buena 

correspondencia, no haber impedido las veces, que los 

Soldados Españoles han pasado a registrar se había o no 

caballos en este territorio, y es cierto, que según la 

voluntaria dominación con que lo han poseído dieciocho 

años que V.Sª dice á sido favor especial como lo es 

siempre, que el violento despojador permite el despojado 

entre en la casa que está desposeída los requerimientos e 

protestos que hasta ahora tengo hecho son usando del 

derecho que al El Rey mi amo le asiste para que se 

asígnale a esa Colonia el territorio que debe tener, que es 

el tiro de cañón. 

Estos mismos repito a V.Sª y a los que me hace, como 

que no tiene más motivo, que de retener lo ajeno contra 

la voluntad de Su Soberano, debo añadir que mi intención 

a lo dicho no es en los requerimientos hechos otra cosa, 

que de la que se restituyan los límites y territorios, que 

muchos años detenta V.Sª e sus antecesores, sin más 

título que su voluntariedad, y para que en cualquier 

ocasión, que pasa su recuperación se usare del rigor de 

las armas, por Su Majestad Católica que ya mas las 

esgrime sin justísima causa, pueda hacer ver al mundo a 

usado de todos los medios que la urbana política, e buena 

correspondencia aconseja, y que no han bastado para que 

su Majestad Portuguesa condescienda a una pretensión a 

todas luces justa, y que V.Sª en defenderlo hará contra 

derecho, sin que haya razón que a favorezca por lo cual 

será responsable de los daños, prejudicios, perdidos y 

menos cabos que se ocasionaren en las vidas, e haciendas 

de los Vasallos de Su Majestad Católica, y quedo a la 

voluntad de V.Sª con verdadero afecto; y rogando a Dios 

le guarde muchos anos. 

Buenos Ayres etc. Mayor Servidor de V.Sª Don Miguel 

Salcedo. 
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298. Ouvidos os verbais protestos satisfez D. Miguel 

com a mencionada Carta, requerendo ao mesmo delegado 
os que faziam a bem da sua justiça, e para que constasse 

que ornava a malicia com estes períodos, mandou por 
escrito o que havia intimado por palavra a Pedro Gomes de 

Figueredo. 

Don Miguel Salcedo Caballero de la orden de Santiago 

Brigadero de los Ejército de Su Majestad Católica su 

Gobernador y Capitán General de las Provincias del Rio de  

la Plata, al requerimientos, y protestos que verbalmente 

me hiso el Teniente de Maestro de Campo General Pedro 

Gomes de Figueredo en nombre del Señor Don Antonio 

Pedro de Vasconcelos, como gobernador de la Colonia del 

Sacramento por Su Majestad Portuguesa, e como tal 

Gobernador del Rey Católico de más de lo respondido en 

la carta hecha de diecisiete de Mayo, que llevó el mismo 

Teniente de Maestro del Campo a la que me remetió dicho 

Señor Don Antonio Pedro de Vasconcelos de quince del 

mismo mes. 

Digo que mediantes mis antecedentes requerimientos en 

nombre del Rey Católico mi amo, esperaba que haciendo 

se cargó dicho Señor Gobernador de la justa causa que ya 

para pretender se arreglen los límites de la Colonia al 

termino del tiro del cañón; que es como lo han gozado Su 

Majestad Portuguesa, y los Señores Reís sus antecesores, 

y en la forma que se estipulo en la paz de Utrecht se 

viniese a proporción tan razonable no ocasionando por 

este motivo la menor perturbación en la tranquilidad e 

buena correspondencia, que gozan los dos Soberanos 

Monarcas, es mui digno de reparo, responda dicho Señor 

con protestos, dan a entender razón que no puede 

persuadir: porque nunca la ha tenido, non tiene para dejar 

de venir a la declinación que se solicita, desfrutando, y 

usando al su arbitrio el territorio que partéense a Su 

Majestad Católica contra el derecho natural, y de las 

gentes; y siendo así que quien tiene motivo para los 

protestos que expresa so yo en nombre de Su Majestad 

Católica, litigando tan justa causa, como la de solicitar 

posesión de los territorios que injustamente se detentan 

por los Vasallos de Su Majestad Portuguesa para usar del 
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derecho que en tal caso corresponde manifestando al 

Mundo tan justa causa y que no han bastado los medios 

tan regulares a una sociable buena correspondencia si 

llegase el caso con que con las armas se proporcione la 

devida satisfacción a un tan notorio agravio. Requiero una, 

dos e tres veces, y  las demás en derecho necesarias en 

nombre de Su Majestad Católica al dicho Señor Don 

Antonio Pedro de Vasconcelos deje libre, e desembarazado 

el terreno y territorio, que no le pertenece, conteniendo-se 

en los límites del tiro de Cañón de su Plaza pues de lo 

contrario serán de su cuenta los danos, perdidos, y menos 

cabos, que se sigan a los dos Soberanos de la 

recuperación que solicita El Rey Católico, de sus tierras, y 

mando al presente Señor me lo de por testimonio todo lo 

que va expresado. Hecho en Buenos Ayres en 23 de Mayo 

de 1734 años. Don Miguel Salcedo. 

299. No mesmo protesto respondeu António Pedro 
na forma seguinte: 

António Pedro de Vasconcelos, Cavaleiro Professo na 

Ordem de Cristo, Fidalgo da Casa de Sua Majestade, 

Coronel, e Ajudante General de Infantaria de seus 

Exércitos e Governador da Colônia do Sacramento. 

Enquanto o Senhor Dom Miguel de Salcedo, Governador 

de Buenos Aires por Sua Majestade Católica me não fizer 

ver em escrito público de Convenção, ajuste ou concerto 

estipulado entre as Coroas de Portugal e Espanha foi 

sempre e se acha regulado o território da Colônia na 

longitude de tiro de canhão, e que nesta forma o tem 

logrado a Majestade de Rei meu Senhor, e os 

Sereníssimos Senhores Reis seus  antecessores (como 

agora expressa neste papel) reconhecerei por violenta, e 

perturbadora da paz qualquer operação que se encaminha 

direta, ou indiretamente a obrigar a tão estranha novidade 

na forma que tenho declarado nas minhas cartas, e em 

especial na citada que mandei pelo Tenente de Mestre de 

Campo General Pedro Gomes de Figueredo ao referido 

Senhor Governador Dom Miguel de Salcedo, a que me 

reporto, e remeto por reposta deste requerimento do 

mesmo Senhor. Colônia 27 de maio de 1734. António 

Pedro de Vasconcelos. 
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300. Cessou o contínuo e importuno debate com os 

protestos, cartas e requerimentos, sem desistir Dom Miguel 
da pretensão e António Pedro de conservar a paz, que no 

entanto só logravam aquelas Províncias desejando perpetuar 
a tranquilidade e desviar todos aqueles motivos, que 

houvessem de decidir as armas porque a tudo placidamente 
podia acomodar o Conselho ; mas nem portanto deixava, um 
indagar pretextos para a guerra, e outro razões para a de-

fensa. Contra o direito posse, e domínio de Portugal projeta-
va Castela por seus ministros, repreensíveis distúrbios em 

prejuízo da amigável prescrição que havia na raia que entre 
ambas as Nações por esta causa penetrado o fim que 
resultavam princípios tão desusados e escandalosos, cuidava 

o Governador da Colônia em que os meios pretendidos para 
a discórdia fossem tão patentes ao mundo que em nenhum 

tempo pudessem os castelhanos desculpar sua malícia com a 
inocência Portuguesa. 

301. Mas se no contraditado posto da demarcação 

deixou de falar algum tempo D. Miguel transcenderam as 
suas intoleráveis desenvolturas e outras ações, começando 

por todos os modos a incitar-nos e desgostar-nos. Foi o 
primeiro objeto de a ira infestar a campanha com sucessivas 
corredorias, tomando carros, e fazendo-se absoluto Senhor 

dos nossos escravos. Mostrava desejar a guerra sem dela 
querer ser autor; porque cedendo da primeira resolução não 

quis das insolências, impaciente de refrear com tão justos 
requerimentos as erradas linhas da sua cavilosa fantasia 

302. Soube conter-se e reprimir-se enquanto não 

ocorrerão em novas ideias, maiores controvérsias tornando a 
refutada matéria da primeira causa que pareceu extinta com 

os prudenciais fundamentos que se expenderam 
difusamente por nossa parte: porém disparada a suprimida 
cólera no inanimado aborto da seguinte carta, mostrou que 

toda a quietação era máxima e todo o silêncio indústria: 

Mui Señor mío: con el motivo de pasar a la Guardia de 

San Joan el Alférez Jozé Pinaná me á parecido expresar a 
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V.Sª corroborando lo que en otras ocasiones le tengo 

insinuado, para que se sirva V.Sª dar por su parte las 

ordenes competentes e precisas afín de que los Súbditos 

de esa Colonia hagan retirar todos los ganados, que 

estuvieren fuera del territorio de ella, como también los 

que tienen para el uso del cultivo de los campos, y toda 

cuanta casta haya en el territorio de este gobierno, que de 

no ejecutar-lo me será forzoso tomar los expedientes que 

descorriere disconvenientes para despojar-los de las 

tierras, que son de Ell Rey mi amo con ánimo deliberado 

de apresar cuantos encontrar fuera del termino de ese 

distrito: para cuyo efecto hago a V.Sª nuevo 

requerimiento, protestando los danos que se pueden 

seguir de cualquiera omisión, o tolerancia, que de parte de 

V.Sª se experimentare, porque yo absolutamente no é de 

permitir que los súbditos de esa Colonia se introduzcan 

como hasta aquí lo han practicado con irreparables danos, 

que si han seguido en la jurisdicción de ese gobierno, a lo 

que debo atender con todo el esfuerzo posible en 

cumplimiento de las órdenes del Rey mi amo, y tener 

libres los campos de los que atrevida, y licenciosamente 

se desbandan por ellos con perniciosa inteligencia para 

desfrutar su propia conveniencia en detrimento y menos 

cabo de los Vasallos del Rey mi amo, en cuyo presupuesto 

me prometo que V.Sª las providencias más eficaces por 

evitar los prejuicios que llevo referidos, y de lo de más 

que puede resultar con las medidas que yo tomare, en 

caso que no sean correspondientes a lo que yo tengo 

previsto, y que me intereso, en conservar la buena 

correspondencia, manteniendo-nos cada uno en su 

respectivo territorio, y siempre me tendrá vuestra Señoría 

pronto para emplear-me en lo que fuere de su mayor 

agrado. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos anos. 

Buenos Ayres. Mayor Servidor de V.Sª Don Miguel 

Salcedo. 

303. Fazia-se Dom Miguel além de prolixo 

aborrecido com a importuna repetição de uma matéria 
tantas vezes discutida. Buscava frívolos fundamentos para a 
doutrina errada, que pretendia introduzir, a qual penetrada 

ainda da mais rude inteligência qualquer juízo convenceria 
de falsos os seus ditames, quanto mais António Pedro, que 
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percebendo as máximas retorquiu os argumentos 

satisfazendo as dúvidas com uma mesma solução e 
respondendo ultimamente a carta com firme e desenganada 

resolução: 

Mui Senhor meu. Desde a Guarda de São João me 

mandou esta tarde o Alferes Dom Jozé Pinaná a Carta de 

V.Sª escrita em 19 do corrente, por onde vejo expressar-

me o próprio, que nas antecedentes me tem insinuado 

afim de que os Súbditos desta Praça façam retirar os 

gados que estiverem fora do território dela; e porque se 

me pede logo a reposta para ir na Lancha, que trouce a 

muda (141), encurto a sua formal repetição e paço a dizer 

a V.Sª que o ambíguo termo de que usaram os Ministros 

das duas Coroas quando ajustaram a paz de Utrecht, 

servindo-se da palavra território na restituição da Colônia 

faz justamente persuadir a contrária opinião de V.Sª que 

supõem acharem se estes gados nos domínios de 

Espanha, e eu nos de Portugal, mas como só os nossos 

Soberanos tem de ser os Juízes da dúvida, e ao meu 

tenho dado conta pela via do Brasil assim como V.Sª pelo 

Navio.de Inglaterra, me deve V.Sª contemplar firme no 

que lhe tenho respondido enquanto da Europa não 

chegarem as ordens, e da mesma sorte em executar 

quantas forem do serviço de V.Sª que Deus o guarde 

muitos anos. Colônia 23 de Setembro de 1734. Maior 

Servidor de V.Sª António Pedro de Vasconcelos 

304. Não podendo por nenhum princípio conseguir 

auspiciosamente o que pretendia em prejuízo do direito de 
Portugal, entrou com maiores eficácias em diferente pensa-

mento determinando ao Comandante Azebar que com dois 
Galeões de registo passasse de Montevidéu, e fundeassem 
(142) os Navios que da Praça saíssem, pressupondo neles gê-

neros de contrabando. Estendia-se a ordem a uma comprida 
residência naquele porto, para que nenhuma Embarcação se 

excetuasse das penas compreendidas no seu edito. 

 
141 Muda: troca da guarda. (Hiram Reis) 
142 Fundeassem: lançassem âncoras ao mar e permanecessem nesse porto; 

ancorar; aportar. (Hiram Reis) 
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305. Posto Azebar prontamente no lugar determina-

do, cabia a primeira execução em uma galera que saia da 
Praça para Lisboa, a qual na esperança e nos olhos do 

registro certificavam fazer nela o que por nenhuma razão 
lhes competia rompendo a guerra pelo ato de vistoria, e 

cumprindo-se o preceito do Governador de Buenos Aires por 
vingança, porém António Pedro por obviar o dano tendo 
ciência da disposição não quis que a facilidade introduzisse 

costume mas antes que encontrasse maior resistência a 
primeira força para se frustrarem os mais acessórios que 

haviam seguir o seu principal. 

306. Mandou sair, por este motivo, a Galera, e em 
sua conserva um Bergantim armado em guerra instruindo ao 

Alferes de Infantaria Pedro Fructuozo que caso quisessem os 
Galeões executar as escandalosas ordens do seu Gover-

nador, lhe introduzisse gente, e a guarnecesse com a 
soldadesca que levava sobeja para se defender da violência. 
Seguiu o Alferes diverso ditame, parecendo-lhe desneces-

sária a guarnição pelo favor do vento que rijamente soprava 
em beneficio seu, e deixando a navegar livremente arribou 

com o Bergantim ao mesmo porto por se livrar do naufrágio. 

307. A todos salvou o tempo da contingência do 
sucesso, mas os castelhanos que aspiravam glórias sem 

riscos intentaram aprisionar a Infantaria vendo-a debaixo 
das suas guardas. Deste vingativo procedimento se 

retrataram mais vencidos do temor que da razão; porque 
além de ser escândalo a rebuçada amizade publicavam a 
guerra sem aqueles fingidos pretextos que haviam apadri-

nhar as sinistras intenções com que procediam em matéria 
de tanta entidade. 

308. Recolhido o Alferes com pouca culpa sempre foi 
castigado por inobservante das ordens, privando-o o 
Governador do exercício e soldos por tempo de seis meses. 

O registro que não efetuou o primeiro pensamento pelo 
tempo esperou sem risco satisfazer sua cólera em outras 

embarcações, que navegassem com pouca cautela. Vieram 
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com esta esperança a represar uma Corveta que voltava a 

Cidade da Bahia, e outro Patacho que seguia a derrota da 
Praça. Foram ambos confiscados sem mais causas que o 

ódio e sem mais atenção que a vontade. 

309. Imaginava Dom Miguel que por este desgosto 

pegaríamos nas armas e ficaria réu com ações de autor, 
porém percebida a máxima apenas se lhe estranhou por 
escrito o procedimento, e se lhe pediu a restituição dos 

vasos (143) sem mais outra demonstração que o 
merecimento da justiça. Menos apaixonado refletindo no 

absurdo determinava diferir a súplica quando do seu 
Soberano e de Dom Jozé Patinho (primeiro Ministro daquela 
Corte) recebeu novas ordens para nos fazer viva guerra, e 

todas as hostilidades que coubessem na esfera do rigor. 

310. Mas antes destas ordens fora o anteriores os 

avisos Portugueses mandando se prevenir a Praça para um 
sítio rigoroso, sem que dos nossos reparos soubesse o 
castelhano a causa; porém que se encontrasse a prevenção 

com o rompimento, quando pela diferença das Coroas 
quisessem os Espanhóis suscitar a guerra na América 

desprezando a boa consonância que fazia a paz, onde só 
esta podia aumentar e perpetuar os domínios sem o rumor 
das armas que em toda a parte atrasam os fecundos 

progressos da grandeza, decaindo com os estragos o que se 
levanta com tranquilidade. 

311. Pouco tardou o aviso de Espanha, porque logo 
por Biscaia chegaram com os preceitos muitos segredos 
particulares os quais por especial Decreto não se revelaram 

ao povo causando por este respeito nos discursos dos 
moradores maior confusão que cuidado: porém como para 

ajuizarem tinham demonstrações tão claras, como 
evidentes, importou pouco a proibição das cartas, porque os 
Ingleses que no seu porto residiam com mais frescas 

 
143 Vasos: embarcações militares, dotadas de armamento e pessoal treina-

do para o combate. (Hiram Reis) 



152 

notícias da Europa mostraram o meio termo com a 

verdadeira relação do sucesso do Prado para coligirem o que 
por nenhum princípio podiam acertar. 

312. O efeito do Correio começou a abonar os 
discursos, porque no mesmo dia que recebeu D. Miguel as 

ordens, convocou as pessoas principais a Conselho e expediu 
correios ao Paraguai e Reduções, pedindo ao Governador 
daquela Província as suas Tropas, e mandando juntamente 

aos Padres da Companhia que recrutassem dez mil índios, e 
com eles descessem a se incorporar com o pé do Exército 

que levantava nas milícias de Buenos Aires. Armou com 
diligência as Ordenanças, recolheu frutos, comprou 
mantimentos, abrindo finalmente os armazéns com as 

portas de Jano (144) em ocasiões de guerra. Dispôs-se com 
pública ostentação prometendo as maiores hostilidades que 

se podiam considerar do seu ímpio afeto. 

313. Achava-se demolida a fortificação da Colônia 
com o tempo e em partes tanto a superfície da terra que 

toda a muralha eram portas. Procuraram-se os meios mais 
eficazes, e fáceis para a conclusão dos reparos e dividindo-

se os Oficiais em pareceres, votaram uns com o Governador 
que se reedificassem as ruínas, e outros seguindo o Tenente 
General Engenheiro, persistirão em que continuassem a 

nova ordem por ser de matéria mais subsistente porém 
como desta havia só o princípio de um Baluarte de pedra e 

cal prevaleceu o séquito do Governador por se fundar na 
certeza da guerra, e porvir que não daria tempo o inimigo 
para o complemento daquele princípio remoto, ainda que 

mais robusto, e preexistente. 

314. Entrou o Governador com louvável zelo a 

levantar as muralhas sem exceção de pessoa. Arrimou o 
bastão para exemplo, e pegou nos instrumentos, sendo o 

 
144 Jano ou Janus, na mitologia romana, é representado por um ser com 

duas faces, uma frontal, voltada para o que está por vir, ao futuro, e a 
outra, de costas, de olhos no passado. Por isso é considerado um 
mediador, um deus da transmutação. (Hiram Reis) 
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primeiro, que começou a mover terra para as faxinas. A 

repetição do trabalho não o fazia moroso no desvelo, menos 
remisso se mostrava na diligência: porque sempre de uma 

mesma sorte trabalhava com eficácia, e dispunha com 
espírito. Com este estímulo até os meninos corriam àquela 

gostosa lida, atrás do interesse, com que galantemente 
suavizava o suor de todos. Trazia-os à custa de alguns 
vinténs mais cuidadosos em ajudar os homens, que amantes 

dos seus primeiros rudimentos; mas nem portanto faltavam 
às obrigações das suas artes; porque fazendo-se pai, 

mestre, e benfeitor evitava que as licenças da precisão não 
corrompessem a disciplina necessária para a sujeição dos 
anos pueris: porém como a idade vigorosa tinha forças para 

uma e outra coisa, satisfaziam sem interpolação das escoltas 
ao preceito, e a vontade. 

315. Estas prevenções que em Praças de armas não 
podiam resultar novidade alguma ocasionaram tantos 
ciúmes aos castelhanos, que como aqueles que branqueiam 

a Torre, para os pássaros começarem a miudar as visitas 
para alcançarem o segredo das nossas cautelas sem 

advertirem nos seus movimentos, que se faziam na 
ponderação de todos mais suspeitosos pelo repente, e 
aceleração do Governador, envolvendo em uma ação tantos 

indícios de desconfiança, que ainda com paz mais firme, e 
segurança temeriam as fronteiras o golpe, e com justificada 

razão reparariam o ameaço; porque os rumores se faziam 
notórios inculcavam contra os Portugueses uma dilatada 
Campanha, tendo Castela as Províncias sujeitas, quietas e 

pacíficas, sem que nenhuma conjuração a precisasse a pegar 
nas armas para o castigo. 

316. Mas continuando Dom Miguel no modo de nos 
constranger a guerra, mandou lançar bando (145) ao som de 
caixas que sem exceção de pessoa saíssem de Buenos Aires 

e seu termo os Portugueses solteiros e refugiados que nele 

 
145 Bando: ordem ou decreto, no caso, anunciando com muito ruído e 

estardalhaço. (Hiram Reis) 
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habitavam supondo-os inconfidentes, posto que desertores. 

Por não caírem nas leis de sua ferina natureza, deixaram 
peremptoriamente a povoação que haviam buscado por 

asilo, e penetraram com incômodos notáveis várias e remo-
tas Províncias onde fossem com humanidade tratados, e 

recebidos como estrangeiros, e refugiados peregrinos. De tal 
sorte se despojou de todo o sentimento de Religião, que 
chegou a tropeçar os direitos mais sagrados da hospi-

talidade. 

317. Ainda na incredulidade de algumas pessoas 
pareceram estes bélicos aparatos fantasias do vaidoso ânimo 

de Dom Miguel, querendo com estas ideias suprimir o 
orgulho Português, fundamento certamente errado, porque a 
ação de ocasionar danos que estão vinculados a guerra por 

uma só presunçosa ostentação, é tão alheia da jurisdição 
dos súbditos, que por nenhum princípio se podem atribuir os 

militares progressos àqueles que prestam juramento de 
guardarem com obediência o fiel trato dos vizinhos, e os 
foros invioláveis da amizade. 

318. Porém estes protestantes das delícias da paz, 
conheceram a D. Miguel armado e inimigo com a certeza de 
se haverem nomeado Cabos para comandarem as Tropas, e 

além de outras muitas disposições, sabiam constantemente, 
que se trabalhava com grande calor na fábrica das lanças 

para armar os recrutas dos Tapes que iam chegando, e 
partindo logo pela posta um Tenente de Dragões a exercitar 
os índios das Reduções dos Padres da Companhia. Isto tudo 

sucedia tanto ao mesmo tempo em que umas notícias 
atropelavam outras para se fazer mais assíduo o cuidado das 

nossas prevenções, preocupando-se a gente até de noite 
sem atenção aos dias feriados. 

319. Eram tão manifestas as operações inimigas que 
nenhuma coisa se ocultava à nossa inteligência, umas vezes 

reveladas pelos confidentes, e outras comunicadas por seu 
próprio estrondo. Com os reiterados avisos que os castelha-

nos desemparavam a Guarda de São João, e que passara o 
Arroio das Víboras D. Miguel Salcedo com muitos Oficiais e 
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gente, começaram as cautelas a desviar as espias que factu-

almente se introduziam na Praça para observarem as dispo-
sições, que em nossa defensa se faziam precisas; sendo já 

inevitável o dano que ameaçavam aquelas ações descome-
didas por toda a campanha, e dirigidas à guerra com prelú-

dios das hostilidades, que haviam futuramente arruinar o 
país. 

320. Neste tempo o Governador havia posto uma 
guarda no Arraial de Veras para impedir a entrada aos que 

sem expressa licença intentassem usar da liberdade antiga, 
e para melhor obviar o contínuo ingresso de muitos espa-

nhóis que se valiam da ignorância e protestavam amizade, 
mandou sair os Capitães de Cavalos Ignácio Pereira da 
Sylva, e Manoel Félix Correa com cento e vinte homens 

montados, os quais haviam de cruzar a campanha e fazer 
oposição a qualquer movimento contrário que se dirigisse 

em prejuízo nosso permitindo-se somente a comunicação 
àqueles que sem suspeita fossem fieis e declarados amigos. 

321. Entre algumas obras, que puderam caber no 

tempo, foi uma atalaia no alto de S. Antônio, que havia o 
Governador levantado para reprimir a fúria inimiga, quando 
quisessem sem “approaches” investir por escala. Rebuçou 

esta louvável precaução com o título de moinho de vento 
para o quotidiano uso dos religiosos Capuchos. Não 

perceberam o fim ainda os mesmos moradores acreditando 
a imposição dissimulada por verdade irrefragável, 
circunstância que fez admirar despois, sendo as nossas 

operações tão mal afortunadas, que ainda em embrião se 
corrompiam: mas deste segredo não soube o inimigo, senão 

quando em marcha encontraram o obstáculo para embaraço 
das pretensões. 

322. Cessaram as fortificações exteriores para se 
entregarem vigorosamente as forças nas cortinas, e 

baluartes, que careciam de menos reparos e mais perfeição, 
aproveitando-se também o intervalo entre os seus 

movimentos, e execução para o expediente de alguns 
Navios, que surtos determinavam partir a vários portos do 
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Brasil. Enquanto os seus Galeões constantemente se 

aprestavam em Buenos Aires para senhorearem os Mares, e 
evitarem a comunicação marítima, desamarraram sete em 

tempo tão oportuno, que sem receios de perigosos 
encontros navegaram livremente com as velas cheias 

frustrando as esperanças do inimigo, que nos havia impedir 
os avisos para nos não valermos dos socorros. 

323. Antecipou-se de sorte as nossas agilidades, as 
suas preparações, que quando intentaram a proibição do 

Mar haviam já todos saído com importantíssimas cartas, 
dando António Pedro a saber aos Governadores e Ministros 

da América que se dispunham os castelhanos a atacá-lo e 
ele a defender-se com a expectação do auxílio, quando care-
cesse de forças alheias, sem que observassem a abominável 

máxima de Córbulo (146), que fez arriscar Armênia por se 
demorar contra os Partos. 

 
146 General Cneu Domício Córbulo: Córbulo, entretanto, transferiu para a 

Síria a 4ª e a 12ª legiões, que, pela perda de seus homens mais 
valentes e pelo pânico dos restantes, parecia bastante impróprio para a 
Batalha, e levou dali para a Armênia a 3ª e 6ª legiões, tropas muito 
eficientes e adestradas em ações frequentes e bem sucedidas. 
Acrescentou ao seu exército a 5ª legião, que, tendo aquartelado no 

Ponto, não conhecia derrota, com homens da 15ª, recentemente criada 
e escolhidos veteranos da Ilíria e do Egito, e toda a cavalaria e 
infantaria aliadas, e os auxiliares dos príncipes, que estavam 

concentrados em Melitene, onde preparava para atravessar o Eufrates. 

 Então, após uma breve apresentação fez grandes alusões ao apoio do 
império, e às suas próprias experiências, atribuiu seus reveses à 

incapacidade de Paetus. Falou com muita empáfia e eloquência.  Ele 
então seguiu a rota aberta em dias anteriores por Lucius Lucullus, 
limpando as obstruções de longos anos. Os enviados que vieram até 
ele de Tiridates e Vologeses propondo paz, ele não os repeliu, mas 
mandou de volta com eles alguns centuriões com uma mensagem nada 
dura. “Assuntos”, disse ele: 

 Ainda não foram tão longe a ponto de exigir a extremidade da 

guerra. Muitos sucessos foram atribuídos a Roma, alguns à Pártia, 
como uma advertência contra o orgulho. Portanto, é vantajoso para 
Tiridates aceitar como presente um reino ainda ileso pelos estragos 
da guerra, e Vologeses consultará melhor o bem-estar do povo 
Pártia por uma aliança com Roma do que por injúrias mútuas. 
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 Eu sei o quanto há de discórdia interna, e sobre quais tribos 

indomavelmente ferozes ele reina. Meu imperador, por outro lado, 
tem paz imperturbável ao seu redor, e esta é sua única guerra. 

 Em um instante, Córbulo reforçou seu conselho com uma atitude 
ameaçadora. Ele expulsou de suas posses os nobres da Armênia, que 
haviam sido os primeiros a se revoltar contra nós, destruíram suas 
fortalezas e espalharam pânico igual por toda a planície e a região 
montanhosa, entre os fortes e entre os fraco. 

 Contra o nome de Córbulo não há raiva, nada do ódio de um inimigo, 
foi sentido pelos bárbaros, e eles, portanto, pensaram que seu 
conselho fidedigno. Consequentemente, Vologeses não foi implacável 
ao extremo, e até pediu trégua para algumas divisões de seu reino. 
Tiridates exigiu um lugar e um dia para uma entrevista. 

 O tempo estava para ser em breve, o lugar aquele em que Peto e suas 
legiões foram recentemente sitiados, por este foi escolhido pelos 

bárbaros em memória de seus mais prósperos fortuna. Córbulo não 
recusou, resolveu que uma questão bem diferente deve aumentar sua 
fama. 

 Nem a desgraça de Peto o incomodou, como ficou claramente provado 
pelo fato de que ele comandou o filho de Peto, que foi um tribuno, para 
levar algumas companhias com ele e encobrir as relíquias daquele 

campo de batalha malfadado. No dia marcado, Tibério Alexandre, 
ilustre cavaleiro romano, enviado para ajudar na campanha, e Vinianus 
Annius, genro, que, embora ainda não fosse da idade de Senador, 
tinha o comando a 5ª Legião como “legatos”, entrou no acampamento 
de Tiridates, por meio de cumprimentá-lo e tranquilizá-lo contra a 
traição. Cada um levou consigo vinte cavaleiros. O rei, vendo Córbulo, 
foi o primeiro a desmontar, e Córbulo não hesitou um momento, mas 

ambos a pé juntaram as mãos direitas. 

 Então o romano elogiou o jovem príncipe por abandonar os cursos 
precipitados, e adotar uma política segura e expedita. Tiridates 
primeiro morou muito a nobreza de sua raça, mas passou a falar em 
tom de moderação. Ele iria a Roma e traria ao imperador uma nova 
glória, um suplicante Arsácido, enquanto a Pártia era próspera. Foi 
então acordado que Tiridates deveria depor sua coroa real diante da 

imagem de César, e retomá-la somente a partir da mão de Nero. 

 A entrevista terminou com um beijo. Após um intervalo de alguns dias 
houve uma grande exibição em ambos os lados; por um, cavalaria 

agrupados em esquadrões com suas insígnias nacionais; do outro, 
ficava o colunas de nossas legiões com águias brilhantes e estandartes 
e imagens de divindades, após o aparecimento de um templo. No 

meio, em um tribunal, era uma cadeira de estado, e na cadeira uma 
estátua de Nero. 
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324. A vigilância antecipada de se esparzirem tropas 

pelo arrabalde, foi tão útil aos moradores, que puderam 
recolher muita parte dos frutos que haviam enceleirado em 

suas quintas, e algum gado mais doméstico para duração do 
sítio, preparando-se universalmente todos pelos desígnios, 

que desde muito tempo premeditados ameaçavam uma 
campanha mais que comprida horrorosa. 

325. Com os asseverantes avisos de passar Dom 

Miguel o Rio das Vacas (quinze léguas de distância) com um 
comboio de sete lanchas, e haver desembarcado 

quatrocentos homens esperando maior número de Tropas 
para principiar a Campanha, destacou António Pedro a 
Cavalaria da guarnição da Praça, que constava de duzentos 

Soldados para surpreenderem, e embaraçarem toda a 
operação, enquanto estavam as forças bisonhas e divididas 

podendo-se facilmente aproveitar a ideia com o repente por 
se fiarem mais em nosso descuido que em sua cautela. 

 
 Para este Tiridates avançado, e tendo matado as vítimas habituais, ele 

removeu a coroa de sua cabeça, e a colocou ao pé da estátua; então 

tudo se sentiu uma profunda emoção, tornada mais intensa pela visão 
que ainda permanecia diante de seus olhos, da matança ou cerco dos 
exércitos romanos. 

 “Mas agora”, eles pensaram, “a calamidade se inverteu; Tiridates está 
prestes a ir, um espetáculo para o mundo, pouco melhor que um 
prisioneiro”. 

 À glória militar, Córbulo acrescentou cortesia e hospitalidade. Quando o 
rei continuamente perguntava a razão de tudo o que ele notava que 
era novidade para ele, os anúncios, por exemplo, de um centurião dos 
primórdios de cada vigília, a despedida dos convidados ao som de uma 
trombeta, e a iluminação por uma tocha por baixo de um altar em 
frente à sede, Córbulo, ao exagerar tudo, encheu-o de admiração pelo 
nosso sistema antigo. 

 No dia seguinte, Tiridates implorou por tempo que, como estava 
prestes a empreender uma viagem tão longa, bastaria uma visita 
prévia ao seu irmãos e sua mãe. Enquanto isso, ele entregou sua filha 
como refém, e preparou uma carta suplicante para Nero. (Públio 
Cornélio Tácito, “Anais da Roma Imperial” – Livro XV, 109 aC.) 
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326. Prontos e obedientes os Capitães Ignácio 

Pereira da Sylva, e Manoel Félix Corrêa, receberam as 
ordens, e se puseram em marcha apressada para vencerem 

no mesmo dia a distância, e atacaram o alojamento de D. 
Miguel, porém o castelhano astuto sabendo da nossa 

diligencia quis poupar as forças mudando de sítio sem deixar 
vestígios do abarracamento, porém concluída a jornada a 
galope solto, chegaram às vizinhanças do Arraial de Veras a 

meia noite e não sendo conveniente acometer de repelão 
(147), nem arriscar toda a soldadesca, variou de projeto por 

topar com acerto. 

327. O Comandante adiantou ao Tenente Pedro 
Pereira Chaves com vinte Soldados escolhidos para lhe 

trazer a todo risco língua que depusesse a verdade: porém 
os castelhanos já pressentidos descarregaram algumas 

bocas de fogo sem mais perda que a de um cavalo. Não 
obstante a resistência que nos fizeram de uma boa estacada, 
o Tenente os investiu com tanto esforço, que desampararam 

o lugar deixando-nos dos seus mais ousados quatro mortos, 
e prisioneiro ao Corregedor João Gonçalvez, o qual ignorante 

ou acautelado não disse coisa que nos servisse ao menos de 
conjectura; porque Dom Miguel advertido ocultava os 
pensamentos ainda da sua própria bengala. 

328. Reunido o destacado corpo com o prisioneiro 
cresceram no Comandante maiores desejos do encontro por 

cumprir o preceito do Governador: porém como o receio de 
D. Miguel calçava asas, em nenhum lugar deu tempo que os 
seus voos alcançassem a nossa diligência. Por ocultas 

veredas caminhava por se desviar de alguma infelicidade 
que desvanecesse, e funestasse as suas máximas com o 

desengano e impossibilidade de surpreendê-lo, se retiraram 
as tropas à Praça, onde acharam a notícia certa que havia 
passado a Guarda de São João; seguiram este caminho com 

o mesmo empenho, porém achando-a já abandonada, 
também souberam que descansava seguro no Arroio 

 
147 Repellão, s. m. verb., empuxão; impulso violento e repentino [...] 

(CONSTÂNCIO” 
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Grande, esperando nele as Tropas de Montevidéu, e os 

Tapes auxiliares para formar, e aumentar o Exército. 

329. Porém impaciente o inimigo com as demoras, 

quis aproveitar-se da confusão sem esperar pelas partes 
integrantes que faltavam. Marchou com suas milícias afim de 

limitar o termo às nossas preparações. Entretinham-se nos 
estragos da Campanha, ao mesmo passo que caminhavam 
velozmente para o assalto. Introduzida finalmente a 

liberdade da guerra começaram as hostilidades em umas 
partes a queimar as searas e em outras a abrasar os 

edifícios, sendo mais sensíveis as ruínas pela ousadia, que 
pela perda; porque os moradores vendo arder a mimosa 
Tessália do Brasil, choravam a falta de resistência, e do 

castigo, sem que os desanimasse a dor, perturbasse o 
sentimento. 

330. Com um corpo de mil e setecentos cavalos, 
divididos em onze esquadrões se pôs Dom Miguel a vista da 
Praça imaginando que com estas Forças bastava chegar, ver 

e vencer. Em doze carretões conduzia os víveres e munições 
supondo em sua aérea fantasia um trem extraordinário para 

facilitar a vitória. Fez alto em Santo Antônio cobrindo 
ostenciosamente aquelas partes mais levantadas e vistosas 
da campanha vizinha, porém recebidos com alguns tiros de 

artilheira se foram escondendo nos vales, como a nuvem, 
que criada do vapor da terra se desfaz, e rompe aos raios do 

Sol. 

331. Ainda a Praça com as estradas livres, e as 
portas francas recebia os moveis dos Casais, e dos 

moradores, que habitavam fora dos muros. Recolhiam-se 
juntamente multas Partidas de gente que dispersa se 

preocupavam no aproveitamento dos frutos, e arrecadação 
dos bens: porém com o inimigo à vista buscaram todos por 
asilo às muralhas, e desempararam o Campo, apesar de 

alguns, que destinaram poucas horas para o trabalho de 
muitos dias. Tocou-se arma, guarnecerão se os postos, e 

distribuída a gente esperaram aquele mesmo dia pelo 
assalto com mais valor que prevenção. 



161 

332. Poderá este inconsiderado repente afrouxar os 

ânimos mais acostumados aos arminhos, que aos arnezes, 
logrando os habitantes por longo tempo uma tranquilidade 

tão segura no conceito, que parecia a todos perpétua no país 
a felicidade da paz; porém animando-se aqueles, que se 

supunham desanimados, sem, tropeço de ferrugem do ócio, 
prontificarão as espadas mostrando nos espíritos tão grata a 
guerra, que com poucas lições de Marte se fizeram insignes 

no valor. 

333. Com a vista do inimigo cresceu a confusão; 

porque pouco reparada a Praça trabalhavam ao mesmo 
tempo em que se defendiam. A guarnição aflita, e cansada 
sobre queixosa de mal paga violentamente obedecia, e 

servia com repugnância: porém alguns dos paisanos 
abundantes em bens por evitar o dano ofereceram 

liberalmente grandes somas de dinheiro, para satisfação dos 
Soldados vencidos, que se devia à soldadesca. Agradece o 
Governador a espontânea liberalidade, e aceitou de 

Domingos Alvarez Calheiros, Jozé de Meyra, e outros 
mercadores cabedal bastante, com que fez pagamento geral 

as Tropas contentando assim àqueles que pelas queixas se 
podiam fazer rebeldes aos superiores traidores à Pátria. 

334. Sempre foram os vassalos ricos o tesouro mais 

seguro dos seus Príncipes, e neste sucesso se verificou a 
sentença de Casiodoro experimentada já uma vez no 

Império de Constâncio quando o motejou Diocleciano por 
seus Embaixadores de que não tinha erários reservados para 
as ocasiões urgentes, mas quando pela liberalidade do 

Príncipe vivem abundantes os vassalos, devem comunicar as 
riquezas nas necessidades maiores, como as águas dos Rios 

que restituem em copiosas correntes o que receberam por 
ocultas veias, mantendo-se assim a felicidade pública com a 
opulência particular. 

335. Esta foi a primeira ação que ilustrou os nomes, 
e generosamente engrandeceu os ânimos dos paisanos 

Colonenses expondo as vidas pela Pátria, e sacrificando os 
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tesouros pelas vidas; e depois na duração do sítio gostaram 

tanto dos desassossegos, que se fizeram os mais constantes 
nas calamidades, e os maiores exemplares do sofrimento, 

cujo estímulo serviu de correção a protervia (148) de muitos 
que temendo o rigor das hostilidades poupavam as forças 

para as delícias do país. 

336. A Cavalaria Portuguesa, que era muito inferior 
à do inimigo, porque todo o Exército inimigo constava de 

Cavalaria, veio sem desordem observando a marcha até o 
refúgio da atalaia que estava guarnecida com dois canhões, 

dez Soldados e um Alferes. Esta novidade ignorada não só 
os fez retirar, como também suspender, estranhando que 
antes das muralhas encontrassem obstáculo que dificultasse 

a empresa; por esta razão conceberam dela tão forte terror, 
que já mais se dispuseram a investi-la, ou atacá-la. Deram 

por bem empregada os moradores aquela fatura por 
cooperar contra o inimigo alguns estragos: porém todo o 
gosto se converteu em desprazer; quando se fez preciso 

desampará-la. 

337. Por Mar havia expedido o Governador um Ber-

gantim armado em guerra para embaraçar os transportes 
inimigos, porém exatamente procurando as lanchas 
castelhanas, deu caça a duas que passavam do Rio das 

Vacas a Buenos Aires. Conheceram o perigo para arribarem 
ao mesmo porto frustrando o nosso empenho na diligência 

de as seguirmos. Concluído o tempo na instrução do 
Comandante, voltou à Praça fazendo de caminho um 
pequeno saque de trigo, biscouto, galinhas, e surrões (149) 

 
148 Protervia, s. f. (Lat. r. Protervo), descaramento; desavergonhamento; 

insolência; audácia descarada; desaforo. (CONSTÂNCIO) 
149 Surrão, s. m. (castelhano: “zurron”, bolsa de couro com o pelo, do 

Árabe: “sorraton”, bolsa de couro), bolsa de couro usada pelos 

pastores; saco de couro, v. g. de trigo, de arroz, de anil, em que se 
levam estes gêneros. (CONSTÂNCIO) 

 

 Surrão, f. m. bolsa de couro usada pelos pastores, em que levam o 
comer, e outras coisas do seu uso. § Saco de couro que cobre da 
chuva o que vai encerrado nele. (MORAES SILVA) 
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de sebo na Ilha de Martim Garcia dando-se com este prêmio 

calor aos ânimos, que estimam mais as ocasiões pelo 
interesse que pela glória. 

338. Formado o inimigo nos vales escoltaram vários 

troços a rebanhar o gado, e Cavalhada, que pastoreava nos 
subúrbios e como não haviam forças iguais para a 

necessária oposição, conseguiram sem detrimento a grande 
presa que intentaram. Quiseram também provar as armas 
com alguma ação que desmaiasse a Praça ou animasse o 

campo: para o que saiu um pequeno Corpo de Cavalaria à 
nossa que sem advertir em uma terrível emboscada ia pelo 

desafio caindo no precipício; porém conhecido na 
desigualdade o perigo se retiraram com um soldado menos 
ao abrigo de artilheira, que descarregada com pontaria 

certa, começaram a ver os primeiros estragos nas nossas 
balas. 

339. Recolhia-se neste tempo o Ajudante Jozé de 

Moraes com uma Esquadra de oito Soldados à cavalo, e 
encontrando com a retirada inimiga, que já o procurava em 

semicírculo, nem portanto perdeu o acordo com subitânea 
multidão, mas antes animando na frente aos seus 
companheiros, romperam intrépidos as linhas, e ilesos, se 

recolheram à Praça, onde pela disparidade os julgavam 
mortos ou prisioneiros. 

340. Foi superior a fortuna do Alferes António Pinto 
da Costa que conduzindo com igual número de Soldados um 
Carro dos Religiosos Capuchos teve em outro encontro 

semelhante ventura. Todas as Tropas juntas se empenharam 
a surpreendê-lo, mas fazendo caminho por entre os 

Esquadrões, compraram com o risco da vida uma fama 
eterna. Foi mais prolixa a contenda embaraçando 
valorosamente os inimigos os passos dos que se retiravam 

com honra: porém cortados os embaraços souberam triunfar 
de um número a seu respeito quase infinito. Dom Manoel 

Salcedo o mais acérrimo nesta ação, viu muitas vezes a 
morte, e confessou despois a valentia. Não lhe valeu o 
respeito de filho do Governador para que se isentasse dos 
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golpes, e fazendo-se mais intrépido pelas obrigações do 

caráter esteve mais propínquo (150) ao perigo pelos excessos 
do sangue. Ficaram senhores do carro à custa de seis vidas, 

que lhes tirou a nossa espada deixando-lhes ainda com os 
mortos três feridos. Da nossa parte faltou um, e os mais 

livres do ferro escaparam vitoriosos. 

341. Constava a Dom Miguel por alguns 
inconfidentes Portugueses do primeiro estado da Praça, e 

supondo que as ruínas da paz se não poderiam vencer nas 
prestezas da guerra empreendeu a ação mais fiado no 

discurso que nas Forças: porém achando com enganosa 
perspectiva os muros levantados, pronta a guarnição, e 
alguns calibres montados, desconfiou da empresa, teve por 

cavilosa a informação, e ficou perplexo com a atalaia, 
opúsculo que fez mudar de natureza os seus projetos; 

porque sendo o fim destes investi-la por assalto, reconheceu 
dificuldades pela prevenção, e sem lhe ocorrer outro meio 
para o vencimento assentou batê-la, apertá-la, e hostilizá-la, 

até que a nossa necessidade por si mesmo se rendesse. 

342. Precederam a esta última resolução os eficazes 

protestos dos seus Engenheiros, asseverando com certeza 
que se perdiam sem honra que persistissem cegos na 
primeira ideia mal informada porque vinham pelo contrário 

mal acautelada, e defensável aquela que supunham sem 
armas, e sem acordo para a resistência. Estas razões bem 

atendidas comoveram a Dom Miguel e intimidaram de sorte 
a Soldadesca que pareceu tardança aos expugnadores o 
pequeno espaço, que mediou entre o Conselho e a decisão. 

Resolveram por fim que de Buenos Aires se conduzisse a 
artilharia de bater e, entretanto chegariam os esperados 

socorros para o trabalho dos ataques. 

343. O Alferes Theodózio Guerreiro que na atalaia 
estava mais próximo ao perigo, representou a pouca 

estabilidade do seu posto. E ainda que o Governador 
conhecia a verdade sem as importunas pinturas dos seus 

 
150 Propínquo: chegado; próximo. (Hiram Reis) 
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requerimentos, mandou que salvasse a artilharia, e se 

retirasse, deixando nela pólvora bastante que a fizesse voar, 
e nem as primeiras pedras do seu fundamento ficassem 

unidas para outro qualquer edifício. Esta ação sendo justa 
perdeu por antecipada o aplauso popular indecorando o 

procedimento do Alferes àquelas advertências que não 
cabiam tendo o inimigo a vista e só por conta do Governador 
corria a retirada, sem que advertisse o súdito aconselhasse o 

Soldado. 

344. Ficou o inimigo livre do que mais temia, e 
receava, desatando a deliberação do cruel cárcere dos 

tremores para se fazer sem aquele freio atrevido, e 
desbocado. Soltou as suprimidas ações despois de destruído 
o medonho padrasto da atalaia e sendo até sua duração 

comedida a valentia despois se fez intolerável a resolução, 
transcendendo os limites e passando a ofender-nos, onde 

não puderam chegar a princípio a molestar-nos. 

345. Posto no Arraial de Veras o mais delicioso 
arrabalde pela preciosidade das quintas e edifícios, vagavam 

licenciosamente enquanto diligenciavam os petrechos, e 
munições para um sítio prolongado e rigoroso, passando 
pessoalmente Dom Miguel a comboiar o trem da artilharia, e 

prevenir o mais que pareceu supérfluo nas primeiras linhas 
do seu errado discurso. Não largaram os defensores das 

mãos as armas por não parecer desalento o descanso, ou 
menos ativa a constância a vista de formidáveis esquadrões, 
mas esta prevenção foi tão útil à Praça, que tiveram as 

ruínas seu perfeito complemento. 

346. Era noite escura, e ainda constantes as nossas 
Tropas esperavam formadas pelo assalto que se supunha tão 

certo, como infalível, mas o Governador que pelas ações 
alheias observava os casos futuros, ordenou prudentemente, 
que se recolhessem onde seriam mais úteis com as espadas 

nas mãos para confundir e atropelar os que subissem as 
muralhas, quando a fortuna ajudasse a sua temeridade e 

desfavorecesse a nossa esperança. Fora dos muros ficaram 
vinte Soldados, e um Alferes com ordem, que sendo 
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atacados seguissem as disposições dos primeiros. Foi tão 

acertada a disposição e cautela que no maior silêncio da 
noite investiram à nossa ronda; mas pervigilantes (151) as 

sentinelas, tocaram arma, e com algumas descargas de 
artilharia, e mosquetaria, voltaram rechaçados aos seus 

alojamentos com mais perda que glória. 

347. Não se esqueciam de nos inquietar 
sucessivamente com Corpos de Cavalaria Ligeira querendo 
que não embotássemos (152) as armas com as interpolações 

(153) do ócio; mas antes cansar as forças com as fadigas dos 
rebates, que atuais e repetidos traziam sempre cuidadosa a 

guarnição. Nestas corredorias ainda nos pressionaram 
alguns paisanos e escravos que fiados uns na prática da 
campanha, e outros em suas levianas resoluções, saiam a 

aproveitar muitas relíquias; que não couberam na Praça, 
com o repente mais notório que esperado. 

348. Nesta ocasião em que era superior o perigo ao 

recebo chegou embarcação do Rio de Janeiro com socorro 
proporcionado à sua lotação, e posto que ainda as forças 

inteiras não careciam de auxílios, estimaram os novos 
companheiros por se acharem os paisanos sumamente 
debilitados do trabalho, porque além do público exercício das 

fortificações trabalhava cada um nas disposições das suas 
casas para passarem na duração do sítio sem necessidade e 

independentes dos armazéns Reais. 

349. Os primeiros avisos da guerra foram também 
aceitos no desempenho do Capitão Gomes Freire de Andrade 
que este socorro bastaria a eternizar-lhe a fama, e não 

mandar despois outros muitos, e mais avultados, porque no 
mencionado Navio fez logo embarcar uma recluta (154) de 

trinta homens, trezentos barris de pólvora, e os mais 
excelentes e necessários petrechos, prometendo socorrer 
com todo o desvelo, e estender o braço até último esforço 

 
151 Pervigil, adj. a. (Lat.) p. us., mui vigilante. (CONSTÂNCIO) 
152 Embotássemos: deixássemos sem fio; sem força ou vigor. (Hiram Reis) 
153 Interpolações: interrupções. (Hiram Reis) 
154 Uma recluta: alguns recrutas; soldados novos. (Hiram Reis) 
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da sua jurisdição, cujo expediente correu por conta do 

Brigadeiro Jozé da Sylva Paes que substituía o lugar de 
General no Governo das armas do Rio de Janeiro. 

350. Também carecia o presídio de médico para as 

enfermidades mórbidas, e agudas que a arte cirúrgica não 
podia penetrar, nem vencer, e posto que o avantajado 

ordenado parecia convidar as vontades, não houve sem 
violência quem aceitasse o partido: porém considerada a 
necessidade do povo que perecia a falta de aplicação médica 

com exorbitantes despesas de medicamentos, no mesmo 
navio foi constrangido embarcar Jozé Ribeiro Pinhão, que 

tinha boa opinião na praxe curativa. Não foi menos avultada 
esta providência, tanto para o tempo, como para o presente 
em que no maior rigor das hostilidades, começaram a 

padecer uma geral, e cuidadosa epidemia pelos salgados, e 
pestilentos mantimentos, de que se mantinham os 

defensores, sustentavam os auxiliares. 

351. Este foi o mais aplaudido auxílio que houve em 
todo o tempo da guerra, porque com as remissões da paz de 

tudo carecia a Praça, achando-a a embarcação no maior 
cuidado pela suma indigência da pólvora e matérias para se 
levantar a artilharia, que na falta deles não laborava, e 

chegando casualmente poucos dias antes do sítio, pareceu 
providência superior, remediar tanto a ponto as 

necessidades para a resistência, que em lugar da 
desconfiança antiga existia uma boa esperança de vitória. 

352. Com a guerra em casa, e o inimigo a vista o 
Governador implorou a proteção Divina para o bom sucesso 

das armas Portuguesas. Elegeu São Miguel tutelar pois se da 
milícia Celeste existia Capitão fosse dos Portugueses fiel 

Protetor. Entregou-lhe o bastão com o Governo da Praça, 
constituindo-se seu ajudante de Ordens enquanto Marte 
existisse na Campanha. Ação por certo de Soldado, e 

imitadora dos venturosos Romanos que segundo inferia 
Políbio (maior político dos gentios) que o Império Romano 

fora mais poderoso, por serem os mais religiosos: porque 
desde o Templo começavam as militares expedições, ao 
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Templo voltavam com despojos, e no Templo rendiam as 

graças dos sucessos felizes. Aproveitou ao Império aquela 
luz imperfeita da piedade nas trevas do gentilismo para 

aprenderem deles os mais alumiados de Deus. 

353. Enquanto os confederados chegavam e se 
conduzia a artilharia de bater vigiava as nossas operações o 

inimigo, as quais nem por acauteladas deixavam de se fazer 
notórias pelos desertores que frequentemente se 
introduziam no Campo, e ainda pouco contentes desta 

ventura intentaram facilitar os meios da deserção 
appropinquándo-se (155) as muralhas um Corpo de 

oitocentos homens, os quais espalharam infinitos cartazes, 
em que neles expressava Dom Miguel os partidos, que 
oferecia aos que seguissem a voz de Castela cujo teor dizia 

assim: 

O Gobernador de Buenos Ayres hace a saber el nuevo 

perdón que concede a todos los Españoles, que se 

retiraren de la Colonia al Campo de nuestras Tropas y los 

que se mantuvieren con los Portugueses, y fueren 

cogidos, serán castigados con pena de la vida, como 

traidores a Su Majestad: y también se hace notorio a 

todos los Portugueses y de otra cualquiera nación que 

quisieren venir a establecer-se se les dará tierra y ganado, 

y los negros de la Colonia, que quisieren retirar-se adonde 

estuvieren las Tropas españolas, gozarán de libertad de su 

esclavitud. 

354. Apenas deu tempo a artilharia para abrirem a 

mão, e largarem os cartazes, quando descarregada sobre 
eles fez que voltassem com tanta desordem, que uns aos 
outros se atropelaram, chegando todos cansados da fugida; 

predominados do medo. Com vantagens mais ajustadas a 
Ética Cristã respondeu António Pedro pelos mesmos fios no 

 
155 Appropinquáção, s. f. Ação de appropinquár-se; aproximação. 
 

 Appropinquár, v. trans. (do Lat.) Chegar; aproximar; avizinhar. 
 

 Appropinquár-se, V. ref. & Chegar-se; aproximar-se “á fortaleza”; 
“Appropinquava-se o tempo da partida”. (MORAES SILVA) 
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seguinte bando que também por outros modos teve a 

mesma introdução entre as suas numerosas Tropas: 

O Governador da Colônia do Sacramento promete em 

nome de El Rei seu amo perdão do crime de desertor a 

todo o Português que se acha no Campo dos Espanhóis, a 

bordo das Embarcações, ou em qualquer parte destas 

Índias quando se queira recolher a esta Praça; e que 

havendo sido soldado nela se lhe fará boas fardas, tempo, 

e soldo, como se atualmente houvera continuado no 

exercício militar, e não lhe tendo conveniência prosseguir 

o Serviço Real em nenhum tempo será para isso obrigado, 

antes se lhe não duvidará passaporte para passar ao 

Brasil. E todo o Espanhol que quiser passar do mesmo 

Campo, se lhe darão cinquenta pesos em prata, e toda a 

mais conveniência, com que possa manter-se; o que 

tomar partido se lhe darão além de quatro reais de Soldo 

por dia e uma farda completa por ano, cem pesos assim 

que chegar; e só não disputa aos escravos a fuga do 

domínio de seus Senhores por ser contra a moral cristã, 

que jamais na guerra entre Católicos se atropela. 

355. Suspensas as operações militares desconfiava o 

cuidado do silêncio. Desejava o Governador língua que 
noticiasse a causa de tão entranhada surdez, porque tácitos 

os ecos e mudo o estrondo primeiro, não se ouvia bulício no 
campo; porém descoberto o motivo, cessou o sobressalto, 
manifestando-se a certeza de haverem chegado três mil 

Tapes a cargo do Padre Lourenço da Fé da Companhia pelos 
quais suspirava Dom Miguel não só para o trabalho dos 

ataques, como para militarem a cavalo, sendo necessários 
pela incomparável destreza, com que esgrimem as armas do 
seu uso, e as nossas com as lições dos Europeus. 

356. Entretinham-se os castelhanos no cruel golpe 
dos nossos edifícios, pondo por terra tudo o que era nobre, e 

majestoso, com os bárbaros se faziam inumanos os 
Católicos, abrasando os pomares, e cortando sem dor 
aquelas almas vegetativas, que animavam lindamente os 

bosques, ornavam os vales. Podia sentir com mais razão o 
vegetável a tirania que aquela árvore que na costa de Trácia 

sentiu os golpes de Enéas, lançando da ferida sangue, e do 
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tronco gemidos (156): mas executadas aquelas hostilidades, 

e com grande parte dos subsídios chegados, era já tudo 
guerra, e destroço, o que parecia somente sombra, e 

ameaço. 

357. Entrando o grosso trem no Campo para 

perfeição do Exército, abalaram as Tropas aos nove de 
novembro de 1735. Constava (segundo o costume da 
Região) de cinco mil homens de Cavalo além da peonagem, 

e outros indivíduos agregados ao corpo regular. Traziam à 
destra (157) número inexplicável de cavalaria, que ao longe 

 
156 Enéas, arrancando ramos para cobrir os altares, defronta-se com um 

assombroso mistério, de cada graveto extirpado brotam gotas de 
sangue negro que mancham a terra. Apavorado evoca Marte e as 
Ninfas do campo para afastar o mau agouro quando escuta, então, 
uma lamúria chorosa, vinda dos arbustos, de Polidoro persuadindo-o a 
evadir-se daquelas sinistras plagas. 

 

 Eneida 
 (Publio Virgilio Maronis) 
 Livro III 
 

Eis que do primeiro arbusto que tiro do solo, arrancando as raízes, 
goteja um sangue negro, Com o qual se mancha a terra. Um arrepio 
de horror abala-me os membros e meu sangue torna-se gelado de 

medo. De novo arranco as raízes de outro arbusto para esclarecer a 
causa oculta; um sangue negro corre também do tronco desse 

outro. Com o espírito agitado por muitos pensamentos, suplico às 

ninfas agrestes, e ao pai Gradivo, protetor dos campos cultivados 

dos Getas, que tornem favorável esse presságio e afastem os maus 
augúrios. Quando, porém, com mais afinco pego uma haste que 
resiste e, de joelhos, luto com a areia resistente... devo falar ou 
calar-me? – um gemido doloroso se fez ouvir do fundo da terra e 

uma voz que dali saía veio ferir-me os ouvidos: 
 

“Por que dilaceras um desgraçado, Enéias? Poupa meu túmulo; 
poupa do crime as tuas mãos piedosas. Não te sou estranho, sendo 

de Tróia, e este sangue não mana da árvore. Ai de mim! Foge 
destas terras cruéis, foge destas praias vorazes. Eis que sou 

Polidoro; aqui meu corpo foi coberto por uma seara de aguçados 

dardos que nele criaram raízes”. (Ediouro, 2000) 

157 Destra, s. f. (V. Dextra), ant., mão direita: “à destra”, à mão direita; it. 
prestes para o serviço de alguém, v. g. “levava dois cavalos à destra”. 
“Cavalo de destra”, o que se leva à mão; de reserva [...] 
(CONSTÂNCIO). 
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firmavam montanhas de pó ocultando-se as mencionadas 

Forças nestas sombras para maior horror dos olhos dos 
defensores: mas a experiência discernia os objetos, e 

conhecia as máquinas fabricadas mais do tropel, que da 

multidão. 

358. Compunha-se este corpo vário, ainda na 
opinião dos mesmos castelhanos, de quatrocentos e 

cinquenta homens pagos e disciplinados, as mais partes se 
organizavam de índios, e milícias de Buenos Aires, Paraguai, 
e Correntinos. Todos os vagabundos da Campanha que ao 

depois se agregaram por voluntários, faziam um número 
infinito de Tropas, valentes por natureza, ainda que bisonhos 

por costume, os quase assistiam como voluntários, e 
pelejavam como Soldados. Em doze carretões conduziam 

quatorze canhões de calibre de vinte e quatro, dezoito, e 
doze, oito mil balas, quatro morteiros de bombas, granadas 

reais, e as mais munições necessárias para o sítio. 

359. Em o lugar de Santo Antônio fizeram alto, e do 
Hospício Capucho, Quartel General. As tropas se acamparam 

em uma planície, onde a artilharia só ofendia por elevação. 
Ocupou o lado direito com os Soldados pagos, Dom João 

Gonçalvez de Carvalhal; o esquerdo três Esquadrões 
reforçados de Cavalaria com seus Capitães Dom João 
Baptista Merlo, D. Felipe de Molina, e D. João Paller. O 

centro com as Ordenanças D. Bartholomeu Aramburu, e D. 
Sebastião Delgado. Cobriam os costados fora das linhas os 

Tapes. O mais Corpo todo montado regia o Tenente Coronel 
Dom Alonso de Sá Veiga e Dom Manoel Salcedo desmontou 

com a necessidade de infantes para o trabalho dos ataques. 

360. Achava-se a Praça com seiscentos homens de 

arma entre pagos, paisanos e escravos, porém os moradores 
eram em maior número, e as muralhas serviam também 
como Soldados pagos; porque o desejo da liberdade, e 

conservação dos bens próprios ainda aos mais pusilânimes 
anima ao combate. Foram distribuídos escassamente pelas 

cortinas, baluartes, e marinhas. Havia artilharia suficiente, 
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munições sobejas, e poucos mantimentos: porém enquanto 

chegavam os socorros pedidos, tudo era bastante na 
singular economia do Governador. 

361. Intimidava mais que as Forças a necessidade 

futura. Sendo este o único meio escolhido para render os 
Alcides, que respeitavam pelas armas; e por esta razão 

senhorearam o campo, desenganando a esperança de 
comprarmos com as vidas o alimento para a boca: se como 
os Espartanos quiséssemos com o suor do rosto adquirir o 

pão. Assim o havia prometido Dom Miguel a Seu Soberano, 
quando nos mandou fazer viva e sanguinolenta guerra, 

jurando e protestando vencer a nossa constância, não com o 
rigor de ferro, mas a fome, e persistência do Sítio, porque 
expondo sempre os Portugueses as vidas pelo Rei, e pela lei, 

era mais fácil rendê-los, pela necessidade, que não tem lei, 
que pelas armas com o direito de defender, e sustentar 

heroicamente os domínios do seu Rei. 

362. À vista do alojamento inimigo, também deu o 
Governador postos certos a seus Oficiais, os quais haviam de 

sustentar com honra, e defender com valor. Repartiu a 
gente pela circunvalação da Praça e pareceu pela disposição, 
que cresciam os defensores. Entregou a cortina do Sul aos 

Capitães Theodózio Gonçalvez Negrão, Manoel Carvalho, 
Ignácio Pereira da Sylva e João de Abreu. A Cortina do Norte 

aos Capitães Plácido Álvares de Magalhães, Jozé de Oliveira, 
Manoel Felix Correa, e o Alferes Jozé Mascarenhas. O 
baluarte da bandeira ao Sargento-maior do Terço Manoel 

Botelho de Lacerda. O baluarte de São João ao Tenente 
General Pedro Gomes de Figueredo. A cortina entre os dois 

baluartes ao Capitão Manoel de Macedo, e a porta falsa, que 
saía ao fosso na mesma cortina ao Capitão António 
Rodrigues Figueira. 

363. Cobriram as marinhas os Fortes de Santa Rita, 
e São Pedro de Alcântara, aquele ao arbítrio do Alferes João 

Correa de Moraes, e este a disposição do Capitão da 
Ordenança Jozé Ferreira de Brito: o qual vendo o perigo que 
corriam as vidas, e grande parte dos edifícios abriu por sua 
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indústria uma casa subterrânea para a pólvora. A mais parte 

da mencionada marinha guarnecia uma numerosa 
Companhia de escravos, a cargo de Silvestre Ferreira Sylva 

(158): porém de noite divididos em troços (159) se distribuíam 
pelos lugares de maior cuidado, e suspeita, servindo-lhes de 

Oficiais Caetano de Couto Velozo, Pedro Lobo Botelho, e 
Clemente da Sylva Paes, pessoas de quem o Governador 
fazia conceito, tinha confiança. 

364. Antes de entrar o inimigo no trabalho dos 
ataques, saiu o Engenheiro maior Dom Domingos Petrarca 

com duzentos Soldados, muitos Oficiais, e o mesmo Dom 
Miguel a reconhecer e observar as fortificações da Praça: 
porém descobrindo o desígnio as nossas guardas, e 

sentinelas, tocaram alarma e foram desbaratados da 
artilharia, voltando todos ao acampamento sem o exame 

que pretendiam fazer a seu salvo. 

365. Durou a felicidade do porto franco, como a 
exalação (160) que só existe naquele instante, que corre, e se 

incende (161), em cuja expectação consistiam os alentos da 
Praça, tendo sem embaraços a principal porta aberta para 

introdução dos socorros uns esperados, e outros prometidos. 
Mas o inimigo que atento premeditava nos meios da nossa 
restrição, dispuseram logo com o sítio terrestre o cerco 

naval, porque apenas assentaram o campo. Saiu de Buenos 
Aires o galeão São Bruno com duas lanchas de guerra para 

 
158 Autor da obra: “Relação do Sítio que o Governador de Buenos Aires D. 

Miguel De Salcedo pôs no Ano de 1735 à Praça da Nova Colônia do 
Sacramento, Sendo Governador da Mesma Praça António Pedro de 
Vasconcellos, Brigadeiro dos Exércitos de S. Majestade: com Algumas 
Plantas Necessárias Para a Inteligência da Mesma Relação. Escrita, e 
Dedicada a El Rei Nosso Senhor por Silvestre Ferreira da Sylva, 1748”, 
que faz parte desta coletânea. (Hiram Reis) 

159 Troço, t. mil., parte, porção de um corpo de tropa. “Um troço de 

cavalaria, do exército” [...] (CONSTÂNCIO) 
160 Exalação, s. f. verb. (Lat. eihalatio, onis), o ato de exalar ou abalar-se; 

luz rápida meteórica. Exalações: emanações voláteis do solo e das 
substâncias líquidas e sólidas [...] (CONSTÂNCIO) 

161 Incende: incendeia, inflama. (Hiram Reis) 
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senhorearem o ancoradouro; porém achando depois 

pequenas Forças para um porto desarmado, dobraram a 
potência com outra Embarcação menos possante e onze 

lanchas, todas militarmente armadas. Ancoraram sobre a 
Ilha de São Gabriel, impedindo-nos assim a entrada, e as 

fachinas, (162) que se transportavam para os reparos das 
fortificações e subsistência do presídio. 

366. Para se reprimir e opugnar (163) o orgulho dos 

Galeões e lanchas bastou uma galera de dezoito peças de 
canhão com as quais quiseram muitos dos Oficiais chamados 

a conselho, que se atacassem todas as Forças Navais 
inimigas: porém considerando-se que na contingência do 
arrojo era mais certo o dano que a glória, resolveram por 

melhor acordo que, guarnecida com a gente marítima das 
mais Embarcações, se atravessasse no Canal de São Pedro 

de Alcântara onde amparada das torres, se fizesse mais 
formidável a nossa resolução, que o seu poder. 

367. Começou o inimigo a levantar terra no alto de 

São Payo e ainda que a nossa artilharia continuada 
incomodava, aos trabalhadores; não deixou de se avançar 

consideravelmente o trabalho até a horta do Vigário 
(distância de mosquete) porém reparados da mesma terra 
era mais o fogo que o dano. Eles preocupados no serviço 

guardavam a repetição dos tiros para o complemento das 
obras: e nos no empenho de lhe destruirmos as máquinas 

era sem pausa a diligência, sem descanso o ardor. 

368. Apesar da nossa oposição levantaram duas 
baterias, uma chamada da Conceição, e outra do Moinho de 

Vento, nem com falta de trabalhadores cessava a lida sendo 
inumeráveis os que das nossas descargas caiam mortos; 

porém já sabidos e experimentados, escapavam do raio pela 
luz do relâmpago, e por esta razão descarregávamos a 

 
162 Fachina, a. f. (Do latim fascina). [...] Termo militar: Feixes de ramos 

misturados com terra, que servem para obras de fortificações em 
tempo de guerra [...] (DOMINGOS VIEIRA) 

163 Opugnar: atacar, combater. (Hiram Reis) 
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artilharia de baixo do fumo da pólvora, e assim como não 

conheciam a indústria, caiam miseravelmente no precipício. 

369. Já em estado as baterias (164) de servir monta-

ram nelas os canhões, e prontos os morteiros, entraram 
vigorosamente a laborar, cresceu a peleja de sorte que pela 

atividade do fogo de uma e outra parte parecia ministrado 
pelos infernais espíritos. Confundiam-se com os ecos do 
bronze as vozes dos que mandavam; porém sem disposição 

eram tantos os acertos que não careciam os defensores do 
exemplo dos seus superiores para obrarem, porque sempre 

valorosos e honrados combatiam com as mesmas forças, e 
dobrada constância. 

370. Receosos os Galeões da Galera não se 

afastaram da Ilha de São Gabriel (que faz frente à Praça) 
nela que estava desemparada levantaram livremente outra 

bateria para excidirem os vasos que estavam no ancora-
douro: porém pela longitude não receberam susto, menos 
perigo desvanecendo-se com o empenho o trabalho, e 

ficando sua mesma ignorância culpada, por não medirem 
militarmente as distâncias. Estimaram sempre o lugar 

deixado do nosso desprezo conservando nele suficiente 
presídio para intimidar unicamente o ingresso das Embar-
cações de Comércio, e os avisos que se haviam repetir com 

a novidade do sítio. 

371. Sem horror do sucessivo fogo vagavam as 

patrulhas Portuguesas, encontrando-se muitas vezes com as 
rondas castelhanas, e sendo sempre estas em número 
superior, excedia o valor as Forças fazendo-os retroceder, e 

injuriosamente fugir. Não podiam negar a verdade do seu 
continuo destroço, porque deixavam muitos corpos sem 

almas em testemunho dos estragos. Esta felicidade sucedia 
tantas vezes que já os Soldados menos acautelados 
solicitavam os riscos sem temerem a desigualdade; porque 

 
164 Baterias: obras de fortificação onde são assentados os canhões. (Hiram 

Reis) 
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tinham por certo, que só as vozes bastariam para apavorar o 

inimigo em repetidas ocasiões, corridos, e maltratados. 

372. Mas abusando da fortuna a guarda que ficava 

fora das explanadas fez rosto (165) a uma grande Partida dos 
inimigos, que rondava exteriormente os ataques, e despois 

de porfiada peleja perdemos no choque um Soldado que 
havia tirado três vidas antes de render o espírito. Os 
castelhanos de mão posta na subsequente noite procuraram 

vingar a passada perda com maior número de tropas, e, com 
efeito, nos carregaram com tanto impulso, e valor, que se 

valeu a ronda da Praça e vendo esta que pretendiam em 
nossas ruínas, os primeiros aplausos, descarregou um 
canhão com metralha, e foi tão venturoso o emprego que 

suspenderam o furor temeram o precipício, e se retiraram 
desbaratados. 

373. Tão esclarecido o valor nos defensores, como 
singular a fidelidade dos paisanos, ainda aqueles que 
impedidas as faculdades tinham menos luzes para o 

raciocínio, esplendorizavam o nome pela imortalidade da 
fama. De um Bergantim desertaram dois estrangeiros, para 

o partido castelhano e por levarem mais séquito em um 
menino, o viveram a enganar com o pretexto de chegarem à 
terra; mas alcançando o engano, donde não tinha remédio a 

inconfidência inflamado do próprio zelo se opôs à resolução; 
e estranhando-lhe a malícia com palavras repreensíveis, 

quiseram vergonhosos vingar a injúria em quem não era 
cúmplice da maldade. 

374. Convieram tirar a vida à inocente idade, mas 

repugnando a mesma natureza ação tão ímpia por menos 
barbaridade o lançaram ao Mar. A nado chegou a terra e 

sendo nela acometido dos inimigos tornou a buscar as ondas 
por mais favoráveis, e recuperou a vida com o socorro dos 
braços venceu constantemente os perigos do Mar, e os sus-

tos da terra, recolhendo-se venturosamente à Praça, onde 

 
165 Fez rosto: encararam; enfrentaram. (Hiram Reis) 
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foi mais louvada que engrandecida a ação certamente digna 

de mármores, e merecedora dos bronzes, que costumam 
perpetuar na posteridade os varões mais insignes. 

375. A imitação deste estupendo caso sucederam 
outros muitos em vários tempos; os quais não damos a ler 

por parecer mais jactância da Portuguesa bizarria que 
continuados acidentes da história menos nos dilatamos na 
individualidade dos dias, por diversificarem pouco os casos, 

e serem idênticos os sucessos sendo sem duvida, que não 
houve dia sem triunfo, nem noite sem memória. 

376. Quiseram prosseguir os ataques fora das bate-
rias e não conseguiram o desígnio pelo incessante fogo que 
se lhe fazia das muralhas, mas com a repetição das 

descargas abriram brecha no Portão do Norte, onde 
assistiam gloriosamente por destacamento os Capitães com 

os Subalternos respectivos, trabalhando com excessivo e 
esclarecido zelo igualmente todos nas ocasiões de risco, em 
que teve o valor não menos que a fortuna, grande parte nos 

sucessos. 

377. Sabendo o inimigo que estava a brecha 

tratável, e com uma abertura de cento e setenta palmos, 
saiu o Engenheiro com grande séquito dos seus a reconhecer 
a fraqueza para se deliberarem ao assalto porém sem 

embargo que para a diligência buscaram as sombras da 
noite, foram pressentidos das nossas guardas; e 

encontrando nelas maior oposição, fugiram castigados da 
artilharia, despois de um prolixo combate. As luzes do dia 
manifestaram o destroço que haviam recebido das nossas 

armas; porque ainda no Campo se achou um Soldado morto, 
e muitos armamentos dos que recolheram no silêncio, por 

nos ocultarem a perda. As suas línguas confessaram de 
plano, que fora maior o dano, que toda a suposição 
Portuguesa; porque em termos de perecerem todos, se 

ampararam fugitivos à Igreja do Rosário, onde refugiaram 
as vidas da consternação dos golpes. 
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378. Em desagravo do dano continuaram o fogo sem 

interpolação no decurso de dois dias; a este excesso 
correspondeu a ruína, mas não a perda; porque entre 

dilúvios de balas apenas nos morreu desgraçadamente uma 
menina, perdeu a mão direita um espanhol partidário; e 

rebentando um canhão entre muita gente, feriram os 
estilhaços mortalmente a três Soldados, dos quais morreu 
um, e escaparam dois. Tanto nos protegia a felicidade por 

injusta a guerra que não refletia o inimigo pelas vantagens, 
que nunca Deus deixa sem castigo a injustiça por mais que a 

disfarcem com a equidade, ou a prospere a violência: porque 
no Tribunal Divino é mais atendível a fortuna pela razão, que 
pelas forças contra o errado, e tirano aforismo que o mais 

justo é mais poderoso. 

379. Havia Dom Miguel prometido render a Praça 

em poucos dias, e festejar em sua matriz a Conceição Ima-
culada de Maria Santíssima, fazendo juntamente bramir o 
Leão de Espanha sobre as muralhas Portuguesas. Apropin-

quava-se (166) com poucas esperanças do rendimento o 
próprio dia da celebridade; e para capiar a falta com a dili-

gência, dobrou a artilharia do Moinho de Vento acrescentan-
do-lhe dois canhões de bombas, e granadas reais. Com 
multiplicados artifícios se fez em quatro de dezembro um 

horrível, e medonho fogo, mas quanto as baterias desfaziam 
com o fogo das luzes, constantemente se reparavam com as 

sombras, sem experimentarem na constância dos sitiados o 
mínimo desmaio de cobardia, ou frouxidão; porque incendi-
dos os corações no ardor da peleja, quanto mais se requin-

tavam os incêndios, muito mais se refinava o valor. 

380. O voto de Dom Miguel jurado, e não cumprido, 

resultou em todo o Exército uma murmuração além de 
universal escandalosa, reputando os seus mesmos Soldados 
por mais vaidoso que valente: porque nos peitos militares 

devem execuções as promessas, e as obras as palavras não 
prometendo vitórias o General sem respeitar a fortuna, e 

 
166 Apropinquava-se: aproximava-se; chegava-se. (Hiram Reis) 
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Marte; porque se este é jornaleiro (167), aquele sempre 
variável, e traidor em levantar, e deprimir é só constante em 
sua inconstância. 

381. Mas chegando aos ouvidos as públicas mordaci-
dades, da Soldadesca quis evitar o escândalo com a circuns-

tância de mandar um trombeta com carta persuasiva ao 
Governador que não expuséssemos as vidas ao rigor do 

ferro irritando o nosso desprezo a sua clemência; porque 
desvanecida a nossa resistência, não poderia moderar o 
rigor ajustado ao delito de pretendermos defender a Praça 

com brecha aberta, sem mais outros reparos que dificultasse 
o assalto, que as vivas, e animadas muralhas dos valorosos 

corações dos defensores. O resumido da carta dizia assim: 

Mui Señor mío: hallando-se está Plaza sitiada por las 

Tropas del Rey mí amo, y con la brecha abierta para el 

asalto, y querido hacer a Vuestra Señoría el requerimiento 

intimando-le para que si rienda por estar con todos los 

preparativos a conseguir el apoderarme de ella y que 

Vuestra Señoría tiene la esperanza remota de socorros 

para mayor defensa que desde luego estoy pronto a 

conceder a Vuestra Señoría los honores militares: pero si 

se obstinare a querer se resistir, será preciso experimente 

esa guarnición el ultimo rigor del furor de las Tropas, que 

han de avanzar como también las vidas de todos los 

vecinos, cujas circunstancias las tendrá Vuestra Señoría 

mui presentes, como tan experto Soldado para 

aprovechar-se dé la ocasión, y la buena reputación de 

Vuestra Señoría, a quien repito mi voluntad a su servicio 

&a. 

382. Não pode a carta em nosso conceito produzir o 

imaginado efeito de Dom Miguel, mas antes de se deferir no 
absurdo, quis o Governador que a própria confissão inimiga 

expusesse no teatro do mundo as causas da presente guerra 
para autenticar com escritura pública o pouco justificado 
empenho de alterarem a paz sem ainda os constranger os 

mais frívolos motivos, escrevendo antes de responder em 
matéria diversa, e com palavras sucintas: 

 
167 Jornaleiro: indivíduo que trabalha por jornada. (Hiram Reis) 
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Mui Senhor meu para haver de dar coerente reposta à sua 

carta me deve V.Sª dizer primeiro positivamente se a 

guerra na Europa entre os nossos Soberanos se acha 

declarada ou sem estar, teve V.Sª ordem para fazê-la 

neste País, porque os avisos que tive da Corte de Lisboa 

dos fins de maio posteriores aos de V.Sª, só confirmam 

não haverem se acomodado até aquele tempo as diferen-

ças que causou o sucesso dos criados do Plenipotenciário 

de Portugal no Passo do Prado. Repito à V.Sª a vontade de 

servi-lo &a. 

383. Mas nem por isso vomitou Dom Miguel o vene-

no porque radicado no íntimo do coração, não era fácil pro-
vocá-lo, nenhuma arte, ou remédio; repetindo com a mesma 
dissimulavam o inexorável ponto da primeira carta com a 

última que inutilizou toda a indústria do Governador, preten-
dendo descobrir com ela, o que tanto recatava o peito. 

Mui Señor mío: en vista de lo que Vuestra Señoría me 

expresa en su carta de hoy debo decir a V.Sª que en 

ningún tiempo pueda comunicar a su noticia las ordenes 

que tengo de mí Soberano, en lo que estoy operando, por 

lo que V.Sª se sirva darme una repuesta fija sobre el 

requerimiento que tengo hecho en mi antecedente para en 

inteligencia delia tomar mis medidas. El “trombeta” mi ha 

referido el recado verbal de V.Sª, diciendo, que después 

de la suspensión de arma á pasado Oficial de esta parte a 

reconocer esa Plaza; a lo que debo expresar a Vuestra 

Señoría, que puede padecer alguna equivocación, cuando 

para evitar lo mande a mi Sargento-mayor fuese adonde 

están algunas guardias, avanzadas con orden para que 

ninguno Oficial, y Soldado por la curiosidad saliese de sus 

puestos. Antes bien tengo yo motivos de quejar me que 

mientras el “trombeta” aguardaba la repuesta de V.Sª 

estaban trabajando sobre el portón de la brecha, poniendo 

fachina arriba de la muralla, valiendo se dé la ocasión de 

las treguas, siendo contra todo el estilo militar, é 

suspendido asarles fuego por discurrir estaba V.Sª 

ignorante de lo que se á ejecutado. 

Reiterando mi pronta voluntad a su servicio &a. 
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384. Inadmissível a digressão que o Governador 

intentava, e pretendia, houve por melhor acordo desenganá-
lo com a reposta, que entretê-lo com perguntas em matéria 

diversa concluindo o ponto da primeira carta na forma 
seguinte: 

Mui Senhor meu: como V.S. se escusa fazer reposta, à 

minha pergunta de que necessitava para melhor persu-

asão do justo ou injusto motivo com que principiou fazer 

guerra a esta Praça, respondo que nem a brecha se acha 

tratável, nem nos defensores receios, de que o furor das 

suas tropas baste para desalojá-los do mesmo posto. 

Disponha V.S. da minha vontade &a. 

385. Despedido o importuno mensageiro, o 

Governador mandou lançar bando com penas graves, para 
que ninguém se afastasse dos seus postos por nenhum 

motivo, esperando constantemente neles pelo assalto tão 
asseverado, como prometido; querendo que mais que a 
valentia resplandecesse a obediência nos defensores, em 

cujos polos estribava além de esforço dos seus Soldados, a 
esperança do vencimento para confusão dos bárbaros, terror 

dos Espanhóis. Revestindo-se por fim de um invejado e 
soberano espírito, falou a todos nesta substância. 

Chegado está o tempo, invencíveis e prezados filhos de 

Marte, de acreditar com ações heroicas o conceito que de 

vosso esforço faz aquela enganosa perspectiva. Não vos 

intimide o número das agigantadas e soberbas tropas, que 

nos assombram e oprimem; pois para todas basta uma 

pequena pedra expedida da mão do mais débil paisano 

desta Praça. A nossa defensa por justa é não só amparada 

por Deus como protegida daquele invencível espírito das 

Milícias Celestes, a quem o nosso afeto, e devoção elegeu 

Tutelar. Estribemos nele a esperança da vitória, e dele 

esperemos o mais laureado triunfo do vencimento. Quem 

senão a Providência Divina por seus justos arcanos 

socorreu a Roma no maior aperto dos antigos Galos? 

Quem valeu a David no incontrastável cerco que lhe 

puseram as Tropas de Saul? Mas para cederem as iras 

deste Rei, chegou a Saul aviso, que os Filisteus 
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inundavam vitoriosos a campanha; notícia Tp obrigou a 

necessitar se de » si mesmo para defender-se a si próprio 

e, apesar do acerbo ódio, deixou a Davi a liberdade, 

quando esperava tirar-lhe a cabeça. Quem imaginava que 

sendo os filisteus maiores inimigos de David, fossem seu 

socorro naquela galharda diversão em defensa sua? Assim 

se a Providência Divina sabe tirar luz das trevas, coroas 

(168) das perseguições, formar da noite o dia, e da guerra 

a paz, que muito em benefício nosso sem os 

merecimentos de Davi nos coroe com a fortuna dos 

Romanos, levantando-se para o inimigo tempestades na 

bonança do porto, para nós as seguridades do porto, nas 

mais rigorosas tormentas do golfo. Como penhasco entre 

as ondas, que combatido pelo Mar nunca perde a natural 

firmeza, esperai constantes o prometido assalto, que o 

inimigo mais quer experimentar a vossa fortaleza que a 

vossa valentia. Vereis que como o tronco, que açoitado 

dos ventos aprofunda mais as raízes, que também com a 

resistência dos primeiros golpes, nem as nuvens da 

oposição formadas do vil vapor da inveja se atreverão 

depois a infeccionar a superior região dos vossos alentos, 

mas antes nos últimos desmaios do coração ressonarão 

estrepitosos ruídos como nos apertos da Samaria contra o 

formidável Rei da Síria (169) parecendo aos castelhanos 

como aos Moabitas, mar de sangue o que era reflexo de 

luzes. Basta para triunfar a nossa ventura das potências 

contrárias, que como os músicos de Judá levantemos em 

acordes vozes louvores a Deus porque todas as forças de 

Buenos Aires, e de suas Províncias adjacentes, se 

frustraram como as de Idumia, se a Providência Divina 

nos assistir, e favorecer. Ponde toda a expectação em 

Deus, e toda a aplicação na espada, e vereis contra o 

inimigo renascer dos mais desanimados espíritos tão 

heroicos impulsos, que não careça o braço de fortaleza, 

senão a empresa de proteção. 

386. Acabada a exortação recomendou a todos com 

vivas expressões a defensa, e principalmente o cuidado da 
brecha aos capitães Manoel Félix Corrêa, Jozé de Oliveira, e 

 
168 Coroas: lauréis; aplausos. (Hiram Reis) 
169 Bíblia Sagrada: 1° Livro dos Reis – Capítulo XX. 
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Plácido Álvarez que guarneciam a cortina mais próxima ao 

perigo. Oferecia-se companheiro para aquela esperada glória 
em que quisera mais obedecer, que mandar; porque 

mandando embaraçava com as disposições do entendimento 
as operações do braço, e obedecendo exercitava as forças 

do braço sem diversão dos atos do entendimento. 

387. As milícias alvoroçadas com a esperança de dia 
tão fausto embandeiraram as muralhas, dobraram as luzes, 

e com instrumentos bélicos, e outros músicos em torno da 
Praça davam em acordes consonâncias, para o bem prome-

tido assalto; desejando aquele ato que haviam retardado 
apesar do valor impaciente. Festejavam de antemão a ven-
tura por não faltarem a promessa: porém o desprezo não 

incitou a peleja, menos a injúria os comoveu a contingência 
do sucesso, pressagiando o inimigo da nossa alegria o seu 

infortúnio. Os Soldados desejosos da peleja se lançaram 
desordenadamente das muralhas. 

388. Irritou esta ludibriosa ação a tanto excesso de 

artilharia, e artifícios ígneos, que nos ares se encontravam 
as balas fazendo o estrondo da mais horrorosa a guerra. 

Parecia ao inimigo que como dia onzeno (170) do Sítio fosse 
crítico às nossas armas: porém mostrando a Praça sem in-
tercadência o valor, sessou com o desengano a desespe-

ração dos tiros, e atividade do fogo. Todas as horas se 
prontificavam para a investida, e todos os dias se derro-

gavam os votos para o assalto, porque suprimidos geral-
mente do receio, procediam na execução muito diferente dos 
conselhos. 

389. Maiores estragos experimentaram os seus 
ataques do nosso fogo, sendo tão violento e interminável por 

muitos dias que lhe desmontamos grande parte de artilharia, 
fazendo-se entre eles mais sensível a mortandade, que as 
ruínas. Conceberam os índios deste acidente sumo favor; e 

depois nem a forças de crueldades, se portavam mais valen-

 
170 Onzeno: undécimo; décimo primeiro. (Hiram Reis) 
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tes; porque temiam o mesmo infortúnio dos mortos, pagan-

do a preço das vidas a temeridade do arrojo. Fugiam das 
ocasiões por pouparem as forças e escaparem do ferro, 

receando mais os conflitos, que a guerra. 

390. Intimidaram-se principalmente os Tapes com a 

morte do Padre Thomas Verte, o qual pela atividade do gê-
nio foi tirado de Procurador, das Missões, para Comandante 
dos índios. No Exército lhe cometeram a conduta dos 

ataques, que fez crescer, e adiantar de sorte que adquiriu 
opinião de Soldado entre os maiores Cabos castelhanos. 

Trazia aos barbarmos tão observantes na obediência, como 
prontos na obrigação, respeitando mais as vozes do Cacique 
Eclesiástico que os preceitos do General, e Ministros 

seculares, antiga doutrina entre eles não existirem na 
Campanha sem a proteção dos seus Padres, a quem só 

reconhecem superiores. Morreu de uma bala com geral 
sentimento de todos; porque ao Príncipe faltava um Capitão, 
aos Capitães um exemplar, e aos Soldados um companheiro. 

391. Nem, portanto, terminaram as continuadas ba-
terias em satisfação da inculpável persistência dos sitiados, 

pelejando mais os artilheiros, que os Soldados; porque difícil 
a escala pela pusilanimidade dos ânimos, queriam mais 
vitoriar com os impérios da voz que com os efeitos da 

espada. Esperavam que o domínio de sua fortuna se rendes-
se à nossa constância: mas desenganada a esperança com 

sua própria experiência em uma tenebrosa noite se resol-
veram a demolir os casais do Norte, e Sul, que conservavam 
ilesos debaixo de suas armas para lhe introduzirem outros 

habitadores, quando se coroassem do triunfo, e seguissem 
os vencidos a voz de Castela com o rendimento da Praça. 

392. O mesmo golpe que prostrou por terra os edifí-
cios aniquilou irreverentemente os Templos, renunciando os 
agressores da cólera, o prezado nome de Católicos pelas 

ímpias ações e bárbaras crueldades. Não se atreveram com 
as luzes do dia empreender ação ignominiosa; porque ainda 

fora dos muros a nossa artilharia havia de castigar o insulto, 
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expondo todas as vidas por zelo da Religião, e muito mais 

em defensa, do sagrado, que a tirania não respeitou pela 
qualidade, menos a vingança pelo culto, demasiando-se (171) 

tanto o atrevimento que o Divino experimentou o mesmo 
estrago, que o profano. 

393. Cobertos das mesmas sombras noturnas apro-
veitaram aquelas coisas, que ainda para construção de ou-
tros edifícios podiam servir em seus limites; mas com tanta 

cautela e segredo as conduziam para seus ministérios, que 
sabíamos o que carregavam pela falta que se descobria de 

dia, por que sem capa que ocultasse o fraudulento exercício, 
não teria tão barata a resolução que não levassem os bens a 
preço de muitas vidas. 

394. As mais luzidas companhias dos mercadores e 
moços solteiros trabalhavam com invejada honra nos repa-

ros da brecha, distinguindo-se entre eles o Capitão da 
Ordenança João da Costa Quintão e João Gonçalvez Cassam, 
os quase êmulos nos serviços, e sócios nos desassossegos 

em dez dias a repararam suficientemente, venceram as 
forças dez varões insignes o que se fazia impraticável na 

opinião de muitos militares porque debilitados os defensores 
conservavam os espíritos sem forças, e os corações sem 
alentos. 

395. O Governador tão ilustre na paciência, como 
heroico nas virtudes, vinculava os triunfos do sofrimento às 

palmas do valor, mandando e procedendo tão exemplar-
mente que parecia ao mesmo tempo Ministro e Executor. 
Tanto se entregava aos perigos e precipícios que não 

deixava por conservar a vida de expor aos peitos os maiores 
riscos; porém Deus o destinava para oráculo na ocasião pre-

sente antevendo os casos na reflexão de muitos pensa-
mentos. 

 
171 Demasiando-se: agindo muito além dos limites razoáveis; operando 

descontrolada e irracionalmente; exceder-se no modo de agir contra-
riando o bom senso e os bons costumes. (Hiram Reis) 
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396. A multiplicidade das balas não embaraçava o 

trabalho menos o incessante fogo dos morteiros nos impedia 
a obrigação, porque pelo costume da guerra pareciam as 

naturezas do ferro desviando-se talvez o dano pelos injustos 
motivos das hostilidades. Mostrava o inimigo pelo tímido 

modo de pelejar que cometiam uma ação mais de rebelados, 
que de queixosos. Os efeitos não correspondiam as causas, 
nem que. deixassem de conspirar contra as nossas vidas 

todas as suas máquinas: porém o Céu nos amparava como 
inocentes, ou a nossa defensa se fazia mais benemérita na 

Justiça Divina; porque sendo os reparos da brecha a peito 
descoberto unicamente nos morreu o Cabo de Esquadra 
Manoel Gomes da Mota, cujo procedimento e valor era igual 

as virtudes morais de que era dotado. 

397. Dia da Conceição de Maria Santíssima em que 

não estava cumprido o voto, menos se atrevia Dom Miguel a 
avançar a brecha, repetiu a Praça o festejo das bandeiras, 
mas não despertou este estímulo à memória da promessa, 

nem deferiam com o assalto a eficácia dos nossos desejos 
remetendo-se a ignorância o que não cabia na vaidade do 

ânimo. Entenderam os Soldados que incitados da cólera do 
desprezo se animariam ao assédio, porém nenhuma razão 
os constrangia à vista do propendente risco que imaginavam 

naquele golpe que havia de uma e outra parte concluir a 
guerra. 

398. Sossegou o ardor do fogo nos dias subsequen-
tes, parece que por cansar o bronze ou se fatigarem as for-
ças, perdemos um só Soldado neles, mas não deixaram de 

suceder muitas casualidades dignas de reparo, e uma das 
mais célebres foi que estando no tronco com vários Portu-

gueses criminosos quatro Ingleses por suspeitas que deser-
tavam com algumas notícias que não convinham comuni-
cadas, entrou uma bala de artilharia, e, deixando ilesos 

aqueles, quebrou as pernas a estes morrendo ultimamente 
pelo partido que desejavam seguir. Outros acidentes de 

menos monta não passaram do costumado empenho de 
cuidar cada um em adiantar a sua glória, fazendo uns que 
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entre o valor dos expugnadores realçasse a resistência, e 

outros que avultasse a expugnação na constância dos 
sitiados. 

399. Do Mar era menos vigoroso o conflito, porque 
sustentavam o sítio mais por vangloria que utilidade, 

entendiam que de suas operações não podia haver notícias 
no Brasil; e assim tardando os socorros seria fácil o venci-
mento com a indigência dos víveres: porém acautelado 

António Pedro relatou antecipadamente os movimentos, pre-
venindo os maiores reparos para o golpe, ação que sendo 

filha da prudência foi no tribunal dos detratores injusta-
mente criticada, ignorando os malévolos na pouca experiên-
cia da guerra obrigações de um Capitão advertido. 

400. Era tempo de se repetirem os avisos com o su-
mário dos sucessos, porém refreava as vontades, e intimi-

dava os ânimos a dificuldade do Sítio Naval mas como dos 
riscos também é crédito o empenho, resolveu o Governador 
a todo custo, que Guilherme Guelle com dez companheiros 

em um Bergantim petrechado demandasse o Rio de Janeiro, 
e levasse a certeza do Sítio para se preparar o socorro. Era 

Guilherme Guelle Inglês de nação naturalizado na Praça, 
resoluto e com sobeja prática dos baixos e surgidouros do 
Rio da Prata para fugir das ocasiões que pudesse frustrar a 

importância do correio. Esperou despois de recebidas as 
instruções uma noite que com as sombras favorecesse os 

intentos, e dando-lhe a fortuna muito igual a seus desejos 
aos dezenove de dezembro desfez o pano com vento fresco, 
e com galharda resolução saiu do porto furtivamente. 

401. Por entre os Galeões castelhanos temeraria-
mente principiou a derrota: os quais na confiança da nossa 

impossibilidade passavam as noites com pouca vigilância. No 
crepúsculo da manhã conheceram a falta do Bergantim 
“Paloma Real”, e querendo tarde castigar o atrevimento, um 

deles levou ferro, e seguiu prontamente sua derrota, porém 
considerada a vantagem de muitas horas, e premeditado 

algum encontro que frustrasse injuriosamente a diligência, 
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voltou sobre cuidadoso e confuso a conservar o lugar que 

havia largado. Este acidente desgostou o Campo, receando 
que fortalecida a debilidade ficasse mais robusta a constân-

cia inexpugnável a resistência. 

402. Mas deixando livremente sobre os Mares a 

Guilherme Guelle, voltemos ao Rio de Janeiro, onde as pri-
meiras notícias dos movimentos espanhóis fizeram notável 
comoção no marcial espírito do General Gomes Freire de 

Andrada, que já nesse tempo tinha as rédeas do Governo do 
Rio de Janeiro, e Minas. A Vila Rica do Ouro Preto, onde por 

então residia lhe enviaram pela posta as vias do Governador 
da Colônia com os infalíveis e anteriores receios da guerra, e 
sítio. Quis antecipar o socorro com esta certeza por não 

arriscar com a demora à Praça, como em Armênia, Peto (172) 
pela glória de mais aplaudido por mais retardado. 

403. Enquanto o General dispunha e decidia atenta-
mente as dependências da Colônia, clamava o povo do Rio 
contra a oposição de alguns Oficiais de mais conta que 

impugnavam a conservação da Praça, que julgava neces-
sário o escrutínio Real, para defender o domínio talvez te-

mendo os imprudentes contraditores que o bulício da guerra 
os arrastasse da tranquilidade da paz para a medonha e 
horrível presença de Belona: porém valendo se Gomes Freire 

do seu único Gabinete para o Conselho, desterrou as som-
bras, que se opunham à verdade, e resolveu mandar o 

socorro sem atenção às muitas razões sofísticas, que em 
abono da opinião errada proferiam vários sem fundamentos. 

 
172 Lúcio Júnio Cesênio Peto: Peto, dominado pela inveja, desprezava o 

talento de Cneu Domício Córbulo como comandante. No ano de 62d.C., 
porém, Peto sofreu uma humilhante e desastrosa derrota na Batalha de 
Randeia contra as forças Partas e Armênias do rei Tirídates I. Mesmo 
com as forças de Córbulo a meras 50 milhas de distância, Peto decidiu 
render-se deixando seu acampamento fortificado à mercê do inimigo. 

Ele e suas legiões foram humilhados e autorizados a recuar para a 
Armênia, ficando patente sua incapacidade para o comando das tropas. 
Mais tarde, foi perdoado por Nero. (Allan Massie. The Caesars – Secker 
& Warburg – Grã-Bretanha – Londres, 1984) (Tradução e adaptação de 
Hiram Reis) 
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404. Observou rigorosamente as ordens da Majesta-

de, que circunspecta havia decretado, que nos apertos da 
Colônia fossem liberalíssimas as despesas, quando os caste-

lhanos desprezassem a paz, e descarregassem o golpe da 
guetra. Consistiu a saúde da Praça nesta Régia e singular 

cautela; porque sem ordem especial do Príncipe fora arris-
cada a glória com a falta do concurso militar auxiliar; e ainda 
os Ministros nos acidentes entendem, que maiores serviços 

fazem no aumento da fazenda, que nos créditos, e reputa-
ção da Coroa; por esta razão muitas vezes se arruínam, e 

perdem as conquistas; porque tendo os Monarcas em seus 
delegados perspicazes olhos para registarem as maiores 
distâncias não suprem com o que não cabe na limitada 

esfera da vista. 

405. Da Metrópole das Minas o General elegeu os 

Oficiais competentes para a expedição, e advertiu as mais 
dependências ao Brigadeiro Jozé da Sylva Paes que 
substituía o Governo das armas no Rio de Janeiro. 

Desempenhou o conceito provendo e prevenindo todas as 
causas conducentes e necessárias, sem que entrasse em sua 

exata diligência o mínimo descuido ou falta; porque fiando 
de si as mais importantes circunstâncias da empresa, 
concluiu completamente tudo quanto se fazia preciso ao 

socorro, ventura e glória grande dos Superiores, quando são 
bem entendidas as ordens, e executadas as direções. 

406. Os Preliminares da guerra acharam a Soldades-
ca Riense (173), e os ânimos de muitos Oficiais também 
dispostos, que antes de nomeados se ofereceram alguns pa-

ra a expedição porque onde soam várias vezes os armígeros 
instrumentos de Marte; desejam os espíritos mais nobres 

aproveitar ambiciosamente as ocasiões de honra, não só 
para remuneração dos serviços, como para a imortalidade 
dos nomes: porém ainda o empenho não era tanto que se 

aproveitasse das espontâneas vontades, para o primeiro 
auxílio que expendia o Rio em benefício da Colônia. Comple-

 
173 Riense: janeirense, natural do Rio de Janeiro. (Hiram Reis) 
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tou se o número q. se julgou bastante para remir a Praça do 

aperto, reservando-se grande parte das Forças para outros 
tempos em que renitente o inimigo carecesse a culpa de 

maior correção. 

407. Ainda não havia chegado Guilherme Guelle com 

a notícia quando saía o socorro com o remédio, antecipando-
se este subsídio para alívio dos sitiados. Constava de seis 
embarcações entre pequenas e grandes; das quais era Capi-

tânia a Fragata “Nossa Senhora de Nazareth” de cinquenta 
peças, e Almirante a Nau “Bom Jesus de Vila Nova”, vulgar-

mente conhecida pelo epíteto de “Corta Nabos”. Levava du-
zentos e cinquenta infantes de desembarque, quarenta e 
dois dragões das Tropas de Minas, trinta e cinco artilheiros, 

oitenta e seis reclusos, vinte e cinco índios domésticos, e 
trezentos e sessenta homens da mareação. 

408. Eram Oficiais de Infantaria, os Capitães 
Salvador Corrêa de Sá, António de Carvalho Lucena, e 
Francisco da Sylva. Dos Dragões o Tenente Domingos da Luz 

e Souza, os Subalternos o Ajudante Pedro de Matos, e 
Alferes Álvaro de Brito Rego, João Baptista Ferreira, 

Francisco Manoel, e Domingos Gonçalvez. Comandava todo 
este Corpo o Sargento-mor Thomaz Gomes da Sylva. 
Esperava o General que o Cabo abonasse a eleição com o 

valor e disciplina; os Oficiais com o procedimento da honra, 
e os Soldados com a sujeição a obediência, fiando de todos, 

e do Capitão de Mar e Guerra Francisco Pinheiro dos Santos, 
que acreditassem seu conceito com ações distintas, empre-
sas não vulgares. Ia fornecida a Esquadra de munições de 

boca e guerra, não só para provimento da Praça como para 
subsistência do socorro. 

409. Enquanto discorria a Esquadra com prósperos 
ventos não cessou de uma e outra parte o fogo, sem dano 
considerável; porque além de serem as mortes poucas, eram 

também as infelicidades raras. O inimigo receoso do subsídio 
despois da resolução do Bergantim levantou mais uma For-

taleza por segurança, que defendesse os ataques, e nos 
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ofendesse por Mar se com gente nova intentássemos desalo-

já-los do Campo, prossegui-los nas trincheiras. Esta preven-
ção indiciou guerra mais prolixa, ainda que muitos tiveram 

por certo, que temiam o auxílio antes de suporem o socorro. 

410. Entrou janeiro, e com feliz prognóstico no 

primeiro dia do ano de 1736 apareceram demolidas as 
baterias da Conceição, e Moinho de Vento. Conservando-se 
somente a Fortaleza, que haviam novamente levantado no 

Sampaio. Esta ação nos causou mais alegria, que novidade; 
parecendo-nos que sem diminuição de forças não podiam 

desistir de uma empresa tão voluntária, que mais se fazia 
gostosa, que consternada; ainda quando refrescadas, as 
Tropas socorriam o Campo de víveres os ataques de gente. 

411. Com discursos mais naturais, que dialéticos, 
formaram os moradores vários juízos diferentes do sucesso 

dizendo uns que procedera aquele excesso do desengano 
nascido do nosso esforço, e outros com mais formalidades e 
fundamentos, que enganados talvez de algumas embarca-

ções de comércio largariam a pretensão com esta pers-
pectiva, como aqueles que ao pôr do Sol igualmente medem 

as sombras do Gigante, com as pequenas, e limitadas do 
Pigmeu. Esta opinião que tinha maior séquito, e seguiam os 
melhores discursos, abraçaram depois todos; porque no 

seguinte dia levantaram ferros os Galeões, e se retiraram à 
Barragan. Deixaram presidiada a Ilha para confusão das 

conjecturas; porque sendo opostas umas disposições às 
outras não podiam os homens fazer juízo formal em tão 
contrárias operações. 

412. Logo depois como atos sucessivos nos pediram 
por um Bolantim vinte e cinco castelhanos por outros tantos 

Portugueses que nos haviam aprisionado na Campanha 
muito antes da guerra; sendo a maior força das suas 
instâncias pela liberdade do seu Corregedor João Gonçalvez, 

pelo qual se oferecia o equivalente de Manoel de Freitas, 
Alferes da nossa Ordenança: porém o Governador sem 

discrepar dos estilos deferiu que levantassem o sítio para 
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admitir a convenção porque de outra sorte era intempestiva 

a súplica, incurial (174) o procedimento. 

413. Rogava Dom Miguel Salcedo aos mesmos que 

imperiosamente prometia reger, e mandar, jurando que 
havia render a Praça em breves dias, vencer o Presidio com 

poucas Forças; mas não sendo possível dessas premissas 
colher-se verdadeira conclusão, das coisas por nos faltarem 
muitos indícios que ocultavam com estratagemas para 

redução dos atos especulativos em práticos, entrou tanto a 
tempo um Desertor com sobeja inteligência dos casos que 

foi o Achates (175) para os acertos, Polescleto (176) para as 
verdades. 

414. Principiando, pois pela relação do Campo, disse 

vendo a todos aplicados, que o acampamento inimigo se 
achava derrotado; porque não obstante a muita gente que 

lhe matamos, e ferimos sem dor, recebera considerável es-
trago na baixa de Santo Antônio, onde estava o abarraca-
mento por mais seguro. Os morteiros por incapazes já não 

podiam laborar, servindo estes estragos de relíquias a sua 
mágoa, de assunto a nossa glória, e por isso recolhidos a 

Buenos Aires, ocultavam suas ruínas por não aumentar a 
nossa soberba. 

415. Conclui-o ultimamente, que pelas sentinelas 

dispersas pelos vastíssimos portos da margem Setentrional 
do Rio da Prata, haviam avisado de Castilhos que por aquela 

altura havia passado número suficiente de velas, que bas-
tava para acautelar os receios, prevenir os acidentes; e 
destas notícias concebera o Exército tanto terror, que não 

 
174 Incurial: Inaceitável. (Hiram Reis) 
175 Achates ou Acates teria, segundo algumas fontes, matado Protesilau, o 

primeiro grego a pisar na costa troiana. (Hiram Reis). 
176 Não identificado. O nome mais próximo seria o de Policleto, um dos 

mais notáveis escultores gregos e autor do “Cânone” um tratado sobre 
as proporções ideais do corpo humano. Também conhecido como 
Policleto de Argos, Policleto de Sicião, Policleto – o Velho ou Policlito, 
(Hiram Reis) 
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largarem as armas, e o Campo logo, fora mais efeito da 

perplexidade, que do valor, procedendo deste antecipado 
aviso a resolução de abandonarem as baterias, retirarem os 

Galeões. Ainda continuavam as notícias, sem mais ornato 
que a despida verdade, que da Praça se repetiram sinais de 

Navios; e conhecidas distintamente as bandeiras, que largas 
ao vento tremulavam com ar, correram todos à praia a 
esperar os hóspedes, que ainda no Mar já se festejavam na 

terra. 

416. Milagre parecia da natureza produzir uma 

cafuza dois efeitos contrários; porque sendo na conjuntura 
presente igual o gosto ao pesar, se não ao mesmo passo uns 
o que alegrava demasiadamente a outros. Espalhou-se pela 

Praça o gosto, difundiu-se pelo Campo a tristeza, olhando 
todos para aquele objeto náutico, recebia umas impressões 

segundo as preocupadas espécies da fantasia. Não estavam 
ainda as âncoras bem firmes na areia quando pelo estrondo 
inferiu o Campo a verdade das suas espias; uns aos outros 

se davam reciprocas congratulações, retribuindo a Praça os 
festivos ecos em repetidas salvas. 

417. Ao mesmo passo que com a Esquadra competia 
aplausos à marinha, faziam os baluartes incessantes descar-
gas ao inimigo: correspondiam com igual atividade por não 

mostrarem o desmaio em nossa fortuna. Derretia-se com o 
fogo o bronze, troava o ferro, confundiam-se os ecos, e 

emudeciam as vozes; porque de uma e outra parte era 
duplicado o estrondo dos instrumentos bélicos. O 
Governador com maior alvoroço que receio, não prorrogou o 

cortejo para a suspenção das armas. Embarcou-se em um 
ligeiro Bergantim com alguns Oficiais, e pessoas de 

distinção, e fazendo caminho por entre dilúvios de balas, 
chegou à Capitânia, onde recebido com vivas, deu a Thomaz 
Gomes entre os braços o parabéns de haver felizmente 

entrado pelo Rio da Prata, como por Itália em outra idade 
Tito Apio. 
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418. Enquanto pressentia o pânico terror no Campo 

das nossas Forças dobradas, que julgavam maiores do que 
eram, quis o Governador com alguma instantânea operação 

comprovar o conceito, e confundir a perplexidade contrária 
dispondo que no mesmo dia desembarcasse a guarnição na 

Ilha e desalojasse o Presídio, que tibiamente conservavam 
mais por opinião que por glória. Estava propendente a 
execução quando com o tempo se desvaneceram as ideias; 

porque enfurecidos os Mares fez intratável o projeto em 
benefício do inimigo. Destinou-se a façam para a 

subsequente madrugada, porém vaticinando o castelhano o 
ataque sem indícios do golpe, antecipou-se na fugida, com o 
mesmo vigor da tempestade. Embarcou aceleradamente em 

três pequenas lanchas, e expuseram as vidas aos perigos do 
Mar, desejando mais o naufrágio, que a sujeição: mas como 

sempre a fortuna ajudou aos temerários, alagados em água, 
escaparam semivivos do ferro. 

419. Apareceu erma e deserta a Ilha na qual deixou 

o inimigo três canhões de calibre de dezoito, vinte, e quatro; 
os quais não puderam salvar pela fúria com que o medo os 

arrebatou do perigo. Foram remetidos à Praça para ajuda-
rem nas ruínas dos seus próprios donos. O Governador que 
não queria embotar no ócio forças tão alentadas mandou a 

Thomaz Gomes que com a mesma fortuna buscasse os 
Galeões fugitivos na costa de Buenos Aires, e com eficaz 

diligência depois de incendiá-los saltasse em terra fazendo 
as hostilidades possíveis para que soubesse, que já senhores 
do mar buscávamos sua mesma casa para o combate. 

420. Prontos em obedecer chegaram ao porto espa-
nhol da Barragan, e reconhecendo o Comandante impossível 

o ataque por voto dos práticos contra o parecer dos milita-
res, voltaram à Praça, onde exonerados prosseguiram as 
mesmas ordens com os vasos mais capazes de surgirem em 

qualquer porto de menos fundo. Com melhor fortuna avista-
ram os Galeões de longe, os quais por nímio receio estavam 

varados em terra desalvorados (177), e defendidos com uma 

 
177 Desalvorado (desarvorado): que perdeu os mastros. (Hiram Reis) 
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bateria, que guarneciam as mesmas Praças das embarca-

ções supondo que desta sorte se podiam conservar ilesos 
além da natural defesa que fazia o Rio procelados baixos 

(178), que não consentiam o leve peso do menor batel. 

421. Apropinquaram-se as Naus muito perto da For-

taleza; mas percebido o desígnio, temeram a resolução an-
tes do risco e pretendendo desviar a ameaça principiaram a 
peleja antes do desafio: porém desprezado o fogo que pare-

cia aparente, entrou a Esquadra até onde puderam nadar os 
vasos. Ateou-se o combate, e duraram treze horas o conflito 

sem mais perda da nossa parte, que a leve ferida de um ma-
rinheiro. Do inimigo com alguns mortos houve muitos 
feridos. 

422. Dificultou-se o desembarque por causa da infi-
nita distância, que havia das Naus à terra, sem que por ne-

nhum artificio pudesse o valor e a indústria cooperação glo-
riosa contra os Galeões, por ser aquele porto um parcel (179) 
de três léguas com limitadíssimo fundo para ainda ligeiros 

barcos. O Comandante convocou os Oficiais a conselho, e 
pediu que votassem sobre o modo de hostilizar; porque se 

fazia árduo o empenho de abrasarem os vasos, e execu-
tarem as ordens. Despois de reincidida disputa contra as va-
lorosas vontades dos Soldados, que desejavam mais obras 

que razões, concordaram que infrutuosa toda a diligência se 
retirassem sem outro efeito; porque se naquela Longitude 

puxassem por todo o Corpo de Infantaria para o 
desembarque, ficaria a Esquadra indefesa, e se a deixassem 
com a precisa guarnição, era pequeno número para ofender 

o inimigo em sua própria casa. Prevaleceram estas razões 
contra alguns votos de entidade; e sem outra operação de 

mais gosto, voltaram a boca da enseada, onde se demo-
raram largos dias, esperando outros empregos, em segun-
dos preceitos. 

 
178 Procelados baixos: ondas menores. (Hiram Reis) 
179 Parcel: margem rasa que às vezes aflora à superfície. (Hiram Reis) 
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423. Dom Miguel que nos via investigar ocasiões de-

corosas com forças crescidas, determinou levantar o Campo, 
e afastar-se do precipício; porque já da renitente porfia pas-

savam os Soldados de teimosos a rebeldes; e antes que inci-
tasse alguma rebelião danosa a impaciência quis enganar as 

suas tropas com a promessa da trégua; esperança da paz, 
para que recobrados os ânimos do mortal desmaio insistis-
sem gostosamente na obediência. Este ideoso (180) acordo 

procedeu da perigosa controvérsia, que entre os Tapes e 
castelhanos suscitou a morte de um índio casualmente ferido 

de suas próprias rondas; e por isso chegando a desconfiança 
ao excesso das armas, serenou da sua parte a satisfação, e 
de outra mediou o castigo. 

424. Alterou a primeira intenção de Dom Miguel o 
socorro, e chegada de três mil Tapes, os quais com firme 

propósito de vingarem a morte do Padre Thomas Verte 
desceram a campanha de suas aldeias adjacentes. Com 
estes novos subsidiários variou de resolução, pretendendo 

novamente dar assalto, que não pode conseguir em melhor 
conjectura; porque aqueles pelejavam à força, e estes se 

ofereciam vingativos, porém a tempo que dispunha as 
coisas, refazendo os batalhões de gente menos bisonha, 
teve inopinado aviso do Regente de Montevidéu, que os 

Paulistas, e Lagunistas se preparavam para assediar aquela 
Fortaleza, e despois pela Campanha socorrerem a Praça, 

animando-se a sombra da nossa Esquadra, que com 
propriedade de raio fez tremer o estrago antes da execução. 

425. Sumamente estes Povos eram temidos dos 

Bárbaros, e por concomitância dos castelhanos; pelas muitas 
vezes, que cruelmente em campanha, e dentro de suas 

Aldeias foram desolados com perda, hostilizados com 
mortes, e como dos pais aos filhos passavam as memórias 
por tradição, ainda conservavam o medo introduzido nas 

veias em lugar do derramado sangue, que em resgate das 

 
180 Ideoso (Espanhol): que têm muitas ideias; que é engenhoso. (Hiram 

Reis) 
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vidas deram sem o fruto da paz, e posto que o General 

Gomes Freire havia dado notícias dos movimentos da Colô-
nia ao Conde de Sarzedas Governador de São Paulo, não 

produziram efeito as maiores instâncias, porque preocupado 
o Conde em dependências de sua grande Província, não 

achou conveniente mover os passos com Soldados bisonhos, 
com Tropas sem disciplina. 

426. Mas levantando destas notícias o medo 

diabólicas quimeras, formou ilusões tão várias o conceito, 
que não tendo entidades, nem fundamento, nos serviram de 

muita utilidade, e proveito principalmente enquanto vagava 
a mentira com aparências de realidade, e subsistindo por 
algum tempo a primeira resolução de largar o sítio quiseram 

acudir ao dano sem averiguação da verdade porque tendo 
por certo os estragos por aquela parte que tanto temiam o 

fingido ameaço, admitiram as fantasias sem pejo de se 
publicar a fraqueza. 

427. Os índios, que pelos acidentes julgavam de 

melhor partido as armas Portuguesas desejavam nosso trato 
cegos do interesse e facilitando a comunicação, se 

introduziram muitos com alguns víveres para nos venderem 
a troco de outros gêneros que não descobriam no campo. 
Atropelavam as leis por não temerem as penas, mas por 

melos tão ignotos, e ocultos, que não caiam no rigor delas, 
nem os achavam faltos das obrigações para o castigo. Eram 

festejados pela utilidade, e aborrecidos pela inconstância dos 
gênios, mas como da aspereza castelhana viviam queixosos, 
queriam servir a quem melhor os tratasse; porém como tão 

vários nos costumes, inobedientes na sujeição, apenas se 
lhe aceitavam a boa vontade, não se admitiam as condições. 

428. Viviam desgostosos estes indivíduos do gênero 
humano, por lhes coartarem (181) as ações, sendo em todo o 
tempo absolutas, e muito amantes da liberdade: por esta 

razão pretendiam seguir as partes de quem os não vexasse 

 
181 Coartarem: limitarem coibirem. (Hiram Reis) 
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com a guerra e fossem sempre tratados com brandura. 

Ainda com o rigor do açoite arriscavam as vidas fabricando 
carnes em partes desertas para negociarem com a nossa 

pública indigência, porém sempre receosos da infelicidade 
que professavam, aceitávamos com repugnância as ofertas, 

e não a correspondência; porque sempre envolviam com 
uma verdade muitas mentiras. 

429. Embarcados em uma noite com alguns 

paisanos mais atrevidos foram à Lagoa do Vicente, onde nos 
prometiam grande provimento de vacarias, porém buscando 

as Lanchas, o porto nos receberam com pedras, dardos e 
flechas, fazendo-nos retirar com suspeitas, que aquela cilada 
fora tecida pelos mesmos que nos haviam convidado para a 

providência. As satisfações com que depois se desculparam, 
pareceram verdadeiras, porém inadmissíveis pela experiên-

cia dos gênios durou a desconfiança enquanto não se veri-
ficou a certeza do acidente, mas depondo um Tape confiden-
te acreditamos na verdade de nos esperarem naquele lugar 

onde foram pressentidos pelos castelhanos, e compreen-
didos na culpa, a uns maltrataram pelo crime, e outros 

fugiram pelo delito. 

430. Entravam também desertores com notícias 
várias que uns se abraçavam como avisos, e outros se viam 

de utilidade as prevenções. Menos veemente o ardor do 
fogo, aproveitamos o sossego das armas para antemurar as 

fortificações derrotadas com uma estacada mais forte e 
durável. O empenho da obra tomou a seu cargo, e cuidado 
João Gonçalvez Cação, sujeito a quem as ruínas da brecha 

deverão a maior parte das reparações. O inimigo com algu-
ma artilharia intentou estorvar o trabalho; porém cansado 

do dilatado certame prescindiu da oposição, vendo que as 
nossas forças se criavam entre a sua renitência. 

431. A subsistência da Fortaleza de Sampaio que no-

vamente defendia os ataques indicava pretensão de quere-
los guarnecer com os Auxiliares, que haviam convocado do 

Paraguai reedificando juntamente com eles algumas ruínas, 
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e sustentando o que já do tempo e do fogo estava destruído, 

porém desenganados, que se antes não puderam com forças 
inteiras contrastar dos defensores a valentia, menos pode-

riam depois com socorro luzido intentar fortuna que lhe 
fosse propícia, havendo da nossa parte a mesma constância 

com multiplicados espíritos para a defensa, maior vigilância 
para a conservação. 

432. Estas razões premeditadas no discurso 

espanhol, combinou Dom Miguel os sucessos com a 
frustrada esperança para dispor a levantar o sítio, e 

conservar um bloqueio que nos fizesse chegar à decadente 
miséria, esperando que a fome nos rendesse, e nos movesse 
cruenta guerra a mais apertada consternação. Na noite do 

dia 2 de fevereiro que a Igreja celebra a festividade das 
Candeias, largaram fogo às suas máquinas, as quais haviam 

custado, mais que vidas, suores de sangue. Foram para 
nosso triunfo as primeiras luminárias, fazendo o incêndio 
que entre as sombras fosse mais clara a vitória, que o 

grande Natal de Alexandre com as chamas de Éfeso (182). 

433. Formava o fogo uma confusão de línguas, as 

quais atroando com horrorosos estampidos o mais remoto 
da campanha, os mesmos animais de temerosos buscavam 
as grutas, e os homens de assustados buscavam as selvas. 

Saíram da Praça a indagar o incidente, os Capitães 
Domingos Lopes Guerra, e João de Abreu com dois Troços 

de Infantaria, que constavam ambos de cento e sessenta 
homens. Chegaram sem oposição às ruínas, e extinguiram 
com fortuna as lavaredas aproveitando muitos cordões de 

faxina, que conduzidos sem susto utilizaram as nossas 
fortificações. O inimigo não contraditou esta ação, menos 

moveu passo em nosso estorvo, porque cegos das mesmas 

 
182 Éfeso: antiga cidade grega da Ásia Menor, próxima à foz do rio 

Menderes (também conhecido como Caístro ou Pequeno Meandro). 
Famosa pelo magnífico e riquíssimo templo de Ártemis (Diana) que foi 
incendiado na noite do dia em que nasceu Alexandre Magno ( 
20.07.356 a.C). Alexandre, anos mais tarde, ofereceu-se, em vão para 
reconstruí-lo. (Hiram Reis)  
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luzes se viram reduzidos às cinzas aquele trabalho sem 

fruto. De perto verificaram os Capitães, o dano nunca assaz 
encarecido, que haviam recebido da Artilharia experimen-

tado das armas. 

434. Segunda vez insistimos no aproveitamento das 

mesmas faxinas, saíndo com maior número de Soldados em 
três Esquadras os Capitães Plácido Álvarez de Magalhães, 
Domingos Lopes Guerra, António de Carvalho Lucena e 

Theodózio Gonçalvez Negrão; os quais comandados pelo 
Sargento-mor Manoel Botelho de Lacerda, seguiam todos 

nas suas Ordens os melhores ditames. Ao corpo de Infan-
taria acompanhavam mais dois de Ordenanças, e de Escra-
vos para prontamente aprazarem aquelas máquinas, que le-

vantadas em vaidosa soberba haviam caído por terra, pelos 
fracos fundamentos, que as sustentavam. Enquanto traba-

lhavam uns, defendiam outros as vidas dos companheiros, 
que se entretinham naquela tarefa. Com esta precaução 
seguravam os receios, que o inimigo embaraçasse o efeito 

pretendido, porém desacordados e pesarosos do seu mesmo 
procedimento tinham as liberdades sem ações, os corações. 

435. Acrescentaram, os temerosos, nova quimera à 
cerca da divulgada e desvanecida notícia da erupção dos 
Paulistas asseverando que já pelas missões haviam entrado 

talando e destruindo tudo quanto rendia vassalagem à 
Castela. Este fabuloso açoite, punha em apertado cuidado a 

Dom Miguel, vendo-se com as Tropas cansadas e derrotadas 
para conservar o bloqueio da Praça, e opor-se às hostilida-
des da Campanha, que por nenhum princípio se compro-

vavam senão pelo dito e escritura do inconsciente, 
introduzindo aquela pequena faísca nos ânimos dos 

desgostosos para levantar o maior incêndio que pode 
maquinar entre pusilânimes – a mentira. Sem outra 
prudente averiguação, mais que a voz pública, segurou as 

desconfianças destacando muitas guardas para diversos 
passos, onde melhor pudessem vigiar o perigo e desviar os 

sucessos. 
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436. Para ficar o campo com menos embaraços e 

mais aptas as Tropas para se retirarem do assalto passou o 
mesmo Dom Miguel a Buenos Aires com as munições e 

artilharia grossa de bater; deixando a Dom Francisco Neto 
em seu lugar com estreitas ordens para nos obstar as 

saídas, embaraçar as operações, que intentássemos fora dos 
muros. Por esta razão nos inquietavam com assíduos reba-
tes para nos trazer sempre cansados e aflitos de sorte que o 

mesmo trabalho e fome nos rendesse, se antes deste espe-
rado fim não chegassem de Espanha mais instrumentos, e 

novos expugnadores para guerra mais prolixa, sítio mais 
apertado. 

437. Convidou a retirada do inimigo a muitos 

paisanos sair à campanha, fiados que longe das suas Tropas, 
e debaixo das nossas armas levavam as vidas seguras. 

Excederam os limites, gotosos da diversão, mas com este 
errado discurso foram insultados das suas partidas sem uns 
aos outros se poderem valer, cuidou cada um em fugir da 

morte pelos melos mais fáceis que ocorrerão no aperto. Em 
a baixa dos casais onde andavam dispersos, foi mais travada 

a peleja querendo todos singularizar as ações por se 
livrarem do ferro. 

438. Saiu a socorrê-los o Capitão Domingos Lopes 

Guerra com quarenta Soldados, e procurando o inimigo em 
um alto para vingar as feridas deram as costas antes de 

brandirem as lanças. Ficaram dos nossos dois feridos um 
morto e prisioneiro Frei Francisco da Porciúncula Religioso 
Capucho, que como pelo estado não cingia espada, foi fácil o 

rendimento, por desarmado: o morto chamava-se Pedro 
Gonçalvez, o qual depois de descarregar a espingarda pele-

jou sem se querer render as súplicas do inimigo, tendo por 
mais honra o morrer por sua Pátria, que ausente dela viver 
prisioneiro. Perdeu o Capitão Manoel Salcedo o cavalo e 

perderia também a vida se houvesse em nossos Soldados 
menos piedade, e mais tirania. Com os muitos feridos da 

parte castelhana, foi mortalmente um Ajudante, que em 
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nossa perseguição se mostrou o mais empenhado, em nossa 

ruína o mais atrevido. 

439. Sentiram a resistência, e muito mais a 

prontidão do piquete por esperarem cabalmente o dia mais 
venturoso, e alegre na confusão; porém nem ainda no 

descuido podiam melhorar de fortuna, porque as nossas 
vitórias procedendo do valor eram mais avultadas pela 
doutrina. Com o Religioso prisioneiro pretenderam conseguir 

a troca e liberdade do incansável Corregedor João 
Gonçalvez, escrevendo ao Governador o Comandante do 

Campo que por um se dignasse entregar outro: porém o 
Deputado que elegeram para tratar da matéria, levou a 
reposta com o desengano arguindo-os António Pedro de 

ignorantes, pois contra os estilos impetravam convenção 
existindo o bloqueio, que alevantassem este para se admitir 

a condição prometendo de outra sorte não tomar segundo 
acordo enquanto durasse o sítio. Admiraram-se da 
constância, e do pouco preço que fazíamos da primeira 

pessoa de distinção pelo hábito, e igual aos grandes pelo 
respeito. 

440. Para satisfação do encontro que de ambas as 
partes não deixou desairoso o valor, solicitavam todos 
segunda casualidade para a vingança. Entendia o inimigo 

que por fugir ficara menos glorioso e os Portugueses sem 
glória por perderem um só homem no choque. Feita a 

diligência medianeira dos acidentes, trouxe logo pela praia 
do Sul uns vultos seguidos da ronda castelhana a nossa que 
observava o empenho contra aqueles, que por asilo 

buscavam a Praça, intentou socorrê-los na aflição. 
Investiram-se com bárbara paixão conhecidos os contrários 

objetos e medindo as espadas depois de descarregadas as 
armas foi vigoroso o conflito, porém mais frouxo o inimigo, 
largou a presa, e deixou o campo. Prontas as armas, segui-

mos em largo espaço os que fugiam; os quais escanda-
lizados dos ferros não quiseram segunda vez experimentar 

as mãos. 
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441. Dentro das águas salvamos sete Tapes, que 

aborrecidos da sujeição de Castela aspiravam maiores alívios 
na amizade Portuguesa. Eram tiranizados com o trabalho e 

violentados com a guerra e como se fazia entre nos inúteis 
pelo préstimo e bem tratados como hóspedes desejavam o 

ócio que não conseguiam em suas próprias habitações. A 
estes que se livraram do cativeiro, imitavam dois que exer-
ciam o emprego de cavalariços, dos quais sentiram os 

castelhanos a ausência por terem mão para o penso (183) das 
bestas, cuidado para o tratamento das Tropas. 

442. Todos a este exemplo queriam melhorar de 
Senhor com o mínimo aceno da nossa vontade, porém pela 
inconstância era odioso seu séquito. A obediência os 

consternava por voluntários, a dilação da guerra os fazia 
morosos nas obrigações, fugindo uns dos perigos, 

escusando-se outros do trabalho, porém a razão mais 
sensível e justificada do seu desgosto procedia das 
controvérsias que entre os Tapes e Correntinos atualmente 

suscitavam os gênios por simpatia. Compunha-se o campo 
de ambas as nações sempre discordes, posto que 

obedientes, mas nem, portanto, deixavam de vir a braços 
(184), e pelejarem ferinamente sem atenção aos superiores, 
sem reverência aos Cabos. Perdeu uma parcialidade no 

choque cento e vinte homens, e pouco menos a outra. A 
mesma contenda os dividiu fatigados; porque ambos 

pretendiam triunfar dos próprios companheiros. 

443. Magoado o Padre dos Tapes, largou o campo, e 
buscou as povoações que havia desamparado por causa da 

guerra porque sendo os seus índios, mais prejudicados na 
resolução ainda lhes imputavam a culpa de sediciosos. Com 

a retirada dos Tapes pareceu o Campo se diminuía de 
expugnadores; porém as suas forças tinham a qualidade da 

 
183 Penso, s. m. verb. (V. Pensar, dar sustento, limpeza), o tratamento em 

comer, limpeza e vestir que se faz aos homens, às crianças, o trato das 
bestas e gado.[...] (CONSTÂNCIO) 

184 Vir a braços: pelejar; lutar. (Hiram Reis) 
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Hidra (185) que perdida uma cabeça reproduzia outra, sem 

que a nossa espada as pudesse cauterizar com a fortuna de 
Solao (186). Excedeu por esta razão dos passos e limites 

acostumados à nossa ronda, e chegando a Fortaleza do 
Sampaio, contígua ao abarracamento, fomos pressentidos e 

recebidos com uma descarga de mosqueteira, da qual sem 
outro dano nos feriram levemente um Capitão de Cam-
panha. 

444. Estes acidentes de pouca substância reputavam 
os castelhanos por glória, pois não conseguindo com outra 

fortuna troféus que igualassem as nossas vitórias, alimen-
tavam a inveja nos peitos da impaciência; porque inegável 
em sua mesma confissão que as nossas forças equiparavam 

às suas tropas; admiravam-se dos sucessos cooperando a 
fortuna em todos os casos contra a ordem da natureza. Da 

sua parte eram sucessivos os socorros dos índios confe-
derados, repletos e mimosos (187) de copiosos mantimentos, 
senhores da Campanha, e dos víveres como se para eles 

transformasse Amalteia a cornucópia das abundâncias (188), 
e para nós negasse Ceres as fertilidades dos Campos; porém 

da nossa parte assistia Belona no valor, e Marte nas armas; 
por este motivo um só ameaço destruiu suas máquinas, e 
um só socorro atemorizou a campanha incendiando as bate-

rias à vista do primeiro auxílio e despois a Fortaleza, levan-
tando por último o sítio para persistirem no bloqueio. 

 
185 A Hidra de Lerna ,na mitologia grega, era um monstro com corpo de 

dragão e várias cabeças de serpente que podiam regenerar-se. (Hiram 
Reis) 

186 Solao, s. m. (corrupto de solado, onis, consolação), ant. e obsol., 
consolação; it. romance ou cantiga com toada música triste e maviosa, 
ou própria para aliviar a melancolia. “Cantar solaos”. “Cantar de solao”. 
“Se nos velhos solaos há verdade”. (CONSTÂNCIO) 

187 Mimosos: favorecidos; patrocinados; beneficiados. (MORAES SILVA) 
188 Júpiter, quando criança, tinha uma ama de leite chamada Amalteia 

uma miraculosa cabra. Um dia Júpiter brincando com sua ama 

quebrou-lhe um dos chifres. Para compensá-la, prometeu-lhe que esse 
corno (Cornucópia) seria doravante uma fonte de abundância e 
riqueza. Em agradecimento aos prestimosos cuidados dispensados pela 
ama, Júpiter imortalizou-a nos céus Amalteia foi posta nos céus como a 
constelação de Capricórnio. (Hiram Reis) 
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445. Os nossos Bergantins de guerra sulcavam 

atualmente os Mares, e dispersos vagavam pelo vastíssimo 
Rio afugentando o inimigo dos portos em que se costuma-

vam refugiar. Exploravam as enseadas registravam as velas, 
a todas davam caça, para que menos atrevidas as Lanchas, 

livremente navegassem as embarcações subsidiárias, as 
quais sustentavam unicamente a Praça; porquanto ocupada 
a campanha do bloqueio, só tínhamos franco o porto para 

introdução dos Socorros Ultramarinos. Não bastava toda 
esta cautela para deixar o inimigo de observar as nossas 

operações em Bateis ligeiros, aproveitando na calma o remo, 
e no vento as velas. 

446. Acabados os mantimentos da Esquadra em 

quarenta dias, que existiu na boca da Barragán (189) sem 
operação memorável, voltou à Praça. Achou ao Governador 

displicente por não corresponderem os fins às felicidades 
primeiras. Já havia tirado de seus Oficiais ao Capitão António 
de Carvalho Lucena, e sessenta Soldados da sua guarnição 

para vigorar as Forças da brecha, dando ao Cabo este lugar 
honorífico por mais arriscado. De novo acomodou aos mais 

que estavam sem postos mandando a Domingos da Luz com 
seus Dragões para a ponta da cortina do Sul: mas 
adoecendo logo, e, durando a enfermidade todo o tempo da 

guerra, substituiu o lugar com honrada vigilância o Alferes 
João Baptista Ferreira. Foram distribuídos para o baluarte da 

bandeira Salvador Correa, e Francisco da Sylva para correr a 
costa no Navio “Bom Jesus de Vilanova”, que servia de 
Almirante, na Esquadra. 

447. Saiu a cumprir com a obrigação de guarda 
costa a Nau mencionada; e com a mesma mão armada que 

buscava o inimigo para o castigo, liberalmente favorecia os 
amigos nas perplexidades. Experimentou esta grandeza de 
ânimo, uma Embarcação Inglesa, que de Guiné carregava 

escravos para comerciar em Buenos Aires. Guardou-lhe 

 
189 Barragán: pequena baía do Rio da Prata, a, aproximadamente, 40 km a 

SE de Buenos Aires. (Hiram Reis) 
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inteira imunidade, e lhe facilitou a entrada conduzindo-a à 

Praça onde o Governador com atenção, e hospitalidade, 
deixou livremente seguir sua derrota dando-lhe ainda 

práticos para o conhecimento dos riscos, e os mais favores 
que couberam na possibilidade da guerra. Esta ação que 

passou de urbana a generosa, corresponderam depois 
ingratamente olhando mais para os interesses de Castela, 
que para a fidelidade de Portugal. 

448. O Bergantim do aviso, concluindo a viagem 
chegou com felicidade ao Rio de Janeiro, onde divulgado o 

rigor do sítio, e aperto de guerra, subiram as notícias às 
Minas antes que as cartas autenticassem a verdade, as quais 
remetidas pelo Governador ao Capitão General Gomes Freire 

de Andrada poderá com o acerto alterar a modéstia, mas 
tendo por gênio desprezar as glórias que desvanecem as 

ações heroicas, estimou a tempestiva prontidão mais pelo 
alívio que resultava a Praça, que pelo crédito conseguia sua 
militar disposição. Não obstante ter satisfeito com o primeiro 

socorro aos repetidos requerimentos de António Pedro, 
entrou um marcial espírito em novos cuidados de recrutar 

mais gente para segunda expedição, e lhe servir de operoso 
embaraço os molestos trabalhos das dependências políticas 
dispunha com obras de Soldado, direções de Capitão. 

449. Com dezenove dias de demora voltou o 
Bergantim do aviso com dobrada equipagem, e multiplicada 

artilharia. Nele certificou o General ao Governador António 
Pedro, que entre mãos ficava no segundo socorro maior 
empenho de valor, o vexame com todas as forças se fosse 

preciso; porque mostrava sua grande reflexão, que assim 
como o grande Oceano se não podia conservar sem as águas 

dos rios para sua subsistência da grandeza assim também a 
Colônia sem continuados subsídios era tão impossível de 
manter-se como dificultoso de conservar. 

450. Já se moviam com fervor os aprestos, e se 
elegiam com cuidado os transportes, quando chegou o luzido 

socorro da Bahia. Trazia direita escala ao Rio de Janeiro para 
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nele receber as ordens, e melhorar de Embarcações em que 

passassem seguros à Colônia. Foi tão regulada com o tempo 
a viagem, que em admirável conjuntura apareceram para se 

reforçar com alguma parte de gente que intelectualmente se 
havia destinado para a facção sobejando por este motivo 

muitos dos escolhidos para outras ocasiões que pedisse a 
necessidade, obrigasse a consternação. 

451. Enquanto se concluíam as preparações da 

segunda Esquadra deram aos Soldados quartéis em terra, e 
despois em vários exercidos fazendo-se exame de suas 

ciências, achavam que ao luzimento correspondia a 
disciplina, porque tanto nos preceitos do manejo, como na 
doutrina do mandar, eram tão sábios os Capitães, como 

inteligentes os Soldados: mas estes impacientes pela guerra, 
quiseram apesar de algumas vidas experimentar as folhas 

no mesmo ferro Português. Ocasionaram muitas pendências 
com a guarnição do Rio, nas quais com algumas feridas se 
lhes abateram os fumos da valentia. Tiveram uns por 

degredo o extermínio, e outros dilatados cárceres por 
castigo, sessando assim uma oposição mais pulsada do 

fervor do sangue, que criada de alguma coisa oculta que os 
comovesse a tanta paixão. 

452. Prontas 3 Naus de alto bordo, e quatro 

Sumacas (190) ligeiras, que se haviam positivamente da 
Colônia por ordem do General, distribuiu a gente o 

Brigadeiro, e elegeu Comandante do Mar a Cypriano de 
Matos Monteiro, supondo nele capacidade para reger o 
Corpo Naval. Constava o socorro de duzentos Infantes, 

cinquenta Artilheiros, e cento e cinquenta recrutas para 
guarnição da Praça. Eram os Capitães de Infantaria Thomaz 

Roiz Banhos, Ambrózio Francisco Caranha, e João Caetano 
de Barros. Os Subalternos Antam Jozé Leite, António Pereira, 
e Pedro do Frago. 

 
190 Sumaca, s. f. (Inglês smack), embarcação rasa costeira, de pescar; 

embarcação rasa e ligeira de dois mastros. (CONSTÂNCIO) 
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453. Repleta de petrechos e guarnições sobejas para 

largo tempo, no dia 11 de março de 1736, desamarrou a 
Capitânia “Nossa Senhora da Penha de França” e a seu 

exemplo a Almirante “Leão Dourado” com o mais Corpo da 
Esquadra. Levava aos alentados espíritos dos defensores, 

dietas, e regalos para corroborarem as forças, e com elas 
resistirem ao inimigo, como o louro ao raio. Com ventos de 
servir venceram parte da navegação; porém já nos últimos 

sangradouros sobrevindo-lhe furiosa tempestade, dividiu a 
conserva; correram uns forcejando com os ventos, e outros 

prosseguiram viagem sofrendo o rigor das ondas. Uma das 
Embarcações ligeiras se antecipou às outras, e com vinte e 
dois dias de derrota deu a Colônia a aplausível certeza do 

socorro. Contrapesou-se o gosto com os duvidosos sucessos 
da borrasca, sem que por estas notícias se pudesse averi-

guar o fim dos mais, que ficaram lutando com os Mares, 
resistindo ao tempo. 

454. O povo alegre com a esperança dos novos 

hóspedes e companheiros davam a si mesmo os parabéns de 
se ver cuidadosamente socorrido, porém, ao Governador 

com mais profunda reflexão, lhe cresceram os cuidados no 
receio do perigo, e naufrágio das Embarcações pequenas, 
principalmente temendo que buscassem por engano alguns 

dos portos inimigos obrigadas da necessidade e fossem 
presas da paixão ou despojo da ira. Aos confidentes do 

Campo prometeu alvíssaras (191) pelas notícias que 
comunicassem as espias de Dom Miguel, recomendando 
juntamente as nossas em mais apertado círculo que 

observassem atentas pela vista ou pelos ecos o objeto do 
esperado gosto. 

455. Entre o estrondo do Mar e vento ouviram as 
sentinelas alguma repetição de artilharia, e correndo muitos 
à marinha sem os confundir a horrobilidade (192) da noite, 

 
191 Alvíssaras: prêmios, recompensas. (Hiram Reis) 
192 Horribilidade, s. f., qualidade de ser horrível; horror causado. [...] 

(CONSTÂNCIO) 
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supuseram uns que eram sinais de necessidade, e outros de 

perigo aquela novidade. Entre as mesmas sombras se 
averiguou especulativamente a causa de tantas 

demonstrações e no exame se descobriu ausente a 
Embarcação que chegarda no dia anterior. Ignorou-se o 

efeito sem refletirem nos precipícios; porém o Governador, 
que desejou saber o motivo sem esperar pelas luzes do dia 
mandou ao Alferes João Baptista Ferreira em um Bergantim 

com várias Lanchas armadas de reserva, que a todo o risco 
investigasse a causa do excesso, a ocasião do incidente. 

456. Levava o Alferes ordem que com todo o 
empenho socorresse a Sumaca no perigo, e juntamente a 
castigasse se fugitiva a conhecesse rebelada. Havia se 

turbado a noite com um temporal repentino, e roubada a luz 
das estrelas por negras e densas sombras, formavam as 

nuvens um tenebroso abismo de escuridades. Soprava 
impetuosamente o vento, e sem que valesse a cautela de 
muitas amarras, faltaram todas de um só golpe a miserável 

Embarcação. Impulsada das águas, e volvida pelos ventos, 
deu às praias inimigas com evidência de se perder. Pelejava 

com os elementos, e diligenciava salvar-se quando vencendo 
o Bergantim e Lanchas o proceloso das ondas conseguiram 
com fortuna livrá-la da escravidão. Já estava debaixo da 

artilharia quando recebeu o inconsiderado auxílio, e logo a 
rebocaram sem que o inimigo disputasse a resolução com as 

armas ou encontrasse o intento com as forças. 

457. Chegou felizmente a Esquadra, e desmentiu 
aquelas bem fundadas desconfianças que oprimiam a 

consideração universal; porque sereno o furacão, e 
tranquilos os Mares com diversa ventura fizeram até a Praça 

melhor conserva. Com as maiores demonstrações de gosto, 
festejou o Governador e a plebe a felicidade de concorrerem 
todas as causas em benefício da sua honra, vendo pelo 

cumprimento das ordens Reais que podia sustentar o 
domínio, e defender a conquista. 
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458. Via o campo as forças que se introduziam por 

Mar e contudo conservavam o bloqueio mais por renitência, 
que glória; porque outro gênero de guerra não podiam 

inventar mais sensível que a proibição do uso da Campanha. 
Não era errada conjectura se a generosa providência do 

General Gomes Freire deixasse de remediar as necessidades 
com tanta grandeza que a sua antecipação e proficiência, se 
deveu toda a glória; sangrando-se a si em benefício da 

saúde alheia; porém como o corpo que regia estava nutrido, 
não lhe diminuíam os alentos as repetidas sangrias, mas 

antes conservando o sangue para ocasiões preciosas 
desejava rasgar as veias pela duração da Colônia crédito das 
Armas Portuguesas. 

459. Desembarcado o Destacamento Bahiense (193), 
começaram os Soldados com distúrbios e desgostos a 

inquietar a Praça. Mostravam que da guerra não tinham 
experiência e menos sofrimento para os trabalhos de um 
sítio rigoroso. Sabiam melhor contender com os domésticos, 

que disputar com os estranhos. Sentiam o vexame por não 
acharem o sono nas duras pedras das muralhas, desejando 

brandos leitos para o repouso, e mimosas iguarias para a 
mesa. Fizeram-se inúteis por insofridos aos excessos do 
aperto e estimando mais a liberdade que a obediência, 

nenhum estímulo os fazia mudar de natureza, melhorar de 
costumes; porque quem mal pode na guerra com a dor das 

feridas, no ócio não tolera a lisonjeira picada de um mosqui-
to; por esta razão os Espartanos na paz acostumavam os 
filhos à fome para não estranharem depois os rigores das 

Campanhas. 

460. Dobraram-se por este respeito as rondas 

empregando o Governador todo o cuidado em sossegar e 
destruir parcialidades nocivas, porque nunca periga tanto 
um Império dos inimigos de fora, como de uma rebelião 

intestina, ainda nesta que tinham os Soldados, poderosos 
arrimos em alguns Oficiais imprudentes. Mas dissimulando 

 
193 Bahiense: baiano. (Hiram Reis) 



212 

para vencer entregou ao tempo à correção daqueles 

insultos, e conseguiu conseguir com branduras, o que seria 
difícil com rigores: assim domesticados os gênios mais 

orgulhosos, cortou as teias que o atrevimento ia urdindo em 
ruína da República e depois já todos com esta indústria não 

pareciam os mesmos em solicitar empregos para 
esplendorizar o valor, famigerar o nome. 

461. Posto que caminhe a Nau ao mesmo porto, 

nem sempre o Piloto a leva pelo mesmo rumo: quando na 
viagem teme inimigos, governa e guia por diferente altura, e 

não segue o que em outras ocasiões de navegação havia 
observado, e assim velejando por diversos graus, chega 
felizmente ao desejado, e pretendido termo. Esta máxima 

ponderada em tempo tão arriscado constituiu ao Governador 
venturoso, vencendo sem instrumentos de castigar; porque 

as asperezas em ânimos dissolutos mais servem de irritar 
que de corrigir. 

462. Esperava-se do Rio de Janeiro as continuadas 

provisões de boca para subsistência da Praça, e como esta 
esperança se fez notória ao inimigo emboscaram várias 

Embarcações em Montevidéu para no trânsito se 
aproveitarem do descuido; mas sabendo-se deste desígnio, 
que se dirigia em ruína grave aos defensores, evitou-se o 

ameaço com a precaução de se mandar atravessar na boca 
daquela enseada a Nau “Penha de França”, de que era 

Comandante Cyprianno de Matos. Foi tão útil esta cautela 
que livrou da cilada um riquíssimo Iate que do mesmo Rio 
trazia importantes avisos e cabedal numeroso para 

pagamento das Tropas. A mesma Nau o foi escoltando até as 
Fortalezas da Praça, onde seguro dos riscos também se 

livrou do inimigo. 

463. Quase em suspenção as armas, fugia o Inimigo 
dos encontros por receber neles danos sem honras. 

Abarracados longe, traziam na campanha algumas rondas, 
mais para vigiarem o seu perigo, que as nossas irrupções, as 

quais ainda que poucas eram bem sucedidas por bem 
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ordenadas. Querendo o Governador aproveitar-se deste 

sossego, escreveu a Dom Miguel Salcedo, pedindo-lhe 
Deputados para assistirem ao orçamento que intentava fazer 

das perdas, que a cavilosa guerra havia resultado à Praça; 
pois tendo da Europa posteriores avisos da união, e 

tranquilidade das Coroas, forçosamente havia de inferir que 
aquela ação procedia mais de vontade despótica que de 
preceito Real; porém Dom Miguel fugindo de condescender 

com a proposição do Governador, respondeu fora dos 
termos, e concluíram a matéria com a ultima carta de 

António Pedro, que dizia o seguinte: 

Mui Senhor meu: de todo o deduzido nesta reposta de 

V.Sª de 17 do corrente ao requerimento feito na minha 

carta de 4, para nomear comissários que conferissem as 

somas a que tinha chegado a perda causada pela injusta 

guerra contra esta Praça, alcanço pretende V.Sª dever ao 

bem colorido das tintas com que pinta as suas ações se 

não repare no defeito de ser autor que escureçam as 

sombras que dá à minha oposição, e justo motivo de logo 

empreender atalhar o dano. 

Bem sei estimaria V.Sª não supusesse me intentava 

surpreender esta Praça, estando nossos amos em mui 

tranquila paz porque lograva o intento sem o menor custo, 

porém os preparativos em que V.Sª se ocupava havia 

tantos meses na formatura de um trem de artilharia de 

bater, morteiros e bombas, fazendo quatro mil lanças para 

índios e Tapes, que um Tenente de Dragões antecedente-

mente estava exercitando nas missões, armar os Navios 

de registo com todas as Lanchas em guerra, levantar 

gente, publicar bandos e extermínio dos Portugueses, e 

com penas capitais aos espanhóis que com eles tratassem, 

e nas suas pousadas os recolhessem, aprisionar os Navios 

dos Capitães Pedro Cardozo vindo da Bahia para a 

Colônia, e o de João de Passos, que saia daqui para a 

mesma cidade, intentar o mesmo com a Galera do Capitão 

Francisco Xavier recolhendo-a à Lisboa no princípio do 

mês de junho, necessariamente me obrigaram a tomar as 

medidas da defensa depois das referidas operações, como 

se mostra sendo as de V.Sª executadas tanto antes e as 

minhas em Setembro. 
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Quanto à última parte da reposta que V.Sª dá em não ter 

dúvida na nomeação dos Comissários sendo para ajusta-

rem o modo de se desalojar essa Praça, bem vejo proferiu 

V.Sª este dichote (194) só por fazer jocosa a matéria, pois 

não devo persuadir-me quisesse receber por mãos alheias 

o que as suas próprias não puderam subjugar. 

Deus guarde a V. S. muitos anos.  

464. Desenganado o Governador com a reposta, e 

conhecendo a Dom Miguel igualmente prolixo e impertinente 
sem que nenhuma razão política ou ajustada aos dogmas da 

guerra o comovesse ao projeto, expediu dois Bergantins à 
costa de Buenos Aires onde os encontros eram certos, e 
mais úteis às hostilidades marítimas por cruzarem 

atualmente aqueles Mares suas embarcações oneradas de 
víveres, excelentes regalos do País para abastecer o campo, 

e assim não tendo as armas ociosas, não interpolava os 
exercícios militares em prejuízo das milícias em ruína do 
valor. 

465. Soubesse ao mesmo tempo em que nos arra-
baldes vagavam várias partidas de Cavalaria inimiga avan-

çando-se tanto do abarracamento que chegavam à vizinhan-
ça da Praça a prometer, e ameaçar hostilidades no primeiro 

encontro, por esta razão, saiu o Capitão António de Carvalho 
Lucena com dobrado piquete a chocar com ele e restringir a 
liberdade que iam tomando naquele mesmo limite que nos 

deixaram as suas mesmas armas, porém crentes desta reso-
lução, e temendo a contingência sem atenderem a desigual-

dade desviaram do perigo com a retirada, podendo com a 
vendagem de a cavalaria atropelar, quando não vencessem, 
o pequeno corpo da nossa Infantaria, que o buscava tão 

valorosa como temerária. Observando o Capitão, que ainda 
incitados se frustravam as diligências de pelejar, voltou a 

Praça em sossegada marcha dando tempo nos vagarosos 
passos para se resolverem a uma ação que prometia mais 
glória a sua deliberação que ao nosso esforço; mas como 

 
194 Dichote: dito picante; satírico; gracejo; chalaça. (Hiram Reis) 



215 

neles eram tão distintas as palavras das obras, como a 

verdade das sombras queriam com as fantasias de Nero, os 
respeitos de Hércules. 

466. Os Bergantins investigaram ao mesmo tempo 
vários portos de uma e outra costa, e achando quase todos 

despidos por nímia cautela, só nas Reduções descobriram 
duas Embarcações de espanhóis, que negociavam com 
ingleses, que haviam tomado o nosso partido, e despois 

desertado da Praça. Apenas nos avistaram conheceram suas 
culpas em nossos desígnios; porque vendo que a todo pano 

demandávamos o lugar do comércio, antes que descarre-
gasse o golpe, foi o medo igual a confusão, fugindo uma, e 
encalhando outra: não nos deram tempo para maior presa, 

que a de uma Lancha e três castelhanos, com os quais se 
retiravam sentidos, por não poder a vela alcançar os passos 

dos que corriam. 

467. Recolhidos os Bergantins, que com muita 
diligência tiveram pouca fortuna na indigência de empregos 

para se honorificarem em ações mais relevantes saíram 
outros ao mesmo intento mais guarnecidos de gente e 

reforçados com um Lanchão armado em guerra. Ao Alferes 
João Baptista Ferreira, e Francisco Saraiva, deu o 
Governador perfeitas normas para solicitarem os acertos 

mandando que vingassem a perda de uma Lancha que 
desamarrada da praia, com o fluxo da maré havia caído nas 

mãos dos inimigos, e sendo por nós disputado o domínio e 
desfavorecido das armas já não teve lugar o empenho de 
restaurá-la porquanto desfabricada com indústria estava a 

Embarcação sem forma de poder mais servir. 

468. Consultando o Alferes nos meios mais 

proporcionados para alguma facção gloriosa, velejaram ao 
Rio das Vacas por ser porto mais frequentado entre os 
muitos da Costa Ocidental. Acharam pela sondareza (195) 

 
195 Sondareza, s. f. Termo de náutica. O cabinho que se agarra ao prumo 

com que se averigua a altura e qualidade do fundo; é marcado ou 
graduado convenientemente. (DOMINGOS VIEIRA – Vol. V) 
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que demandava poucos palmos de água, e sendo assim 

forçoso aliviarem os barcos por se não frustrar a empresa; 
saltaram em terra, e mandaram as Lanchas guarnecidas que 

com voga dobrada subissem até o porto a incorporar com o 
pequeno Corpo de Infantaria que se destinava ao mesmo 

lugar. Alguns cavaleiros emboscados pretenderam embara-
çar o passo, contraditar o ingresso, porém vencida a oposi-
ção uns e outros pisaram o termo consignado. Não foram 

necessárias mais coisas, que o chegar para vencer, e des-
truir como César, porque logo se nos renderam duas Embar-

cações sem resistência, e as guardas de um grande 
armazém desampararão o porto, e nos deixaram aquele que 
repleto de trigos, couros, sebos, e graxas se fazia sumamen-

te importante pelos gêneros. Ateou-se o fogo ao Edifício, e 
passando o mesmo impulso ao lugar tudo ardeu, e se redu-

ziu a cinzas. Os Soldados mais empenhados na glória que no 
interesse desprezaram os despojos pelo triunfo. 

469. Bem sucedida a hostilidade já perigava a 

retirada no crepúsculo da tarde. Os mesmos que fugiram do 
ferro eram os autores da vingança, convocando a uns, e 

incitando a outros que pegassem nas armas contra a 
ousadia Portuguesa. Entre muitos pareceres houve alguma 
confusão nos votos; porém vendo-se os Oficiais com a noite 

propínqua resolveram a retirada com a mesma formalidade 
observada na feliz entrada. Engrossaram somente o Corpo 

dos infantes com a guarnição das Lanchas as quais ao som 
da água navegaram apenas com os homens da mareação. 
Formados e com boa disciplina, marcharam em demanda 

dos Bergantins, que haviam ficado na foz do Rio, porém, no 
parcel da barra assentou a quilha na arca a Corveta 

prisioneira. Enquanto frustradamente se trabalhava no Mar 
para a redimirem do perigo estava a milícia em terra dando 
e recebendo sucessivas descargas porque emboscado o 

inimigo pelos matos pretendia estorvar o trabalho, perturbar 
o serviço. O Alferes João Baptista contra o parecer de 

Francisco Saraiva acompanhou aos seus Soldados no risco 
deixando no Mar as Embarcações para em terra com fogo 
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lento reprimir a fúria com que pretendiam embaraçar o 

desvelo de salvar a presa, conservar o despojo. 

470. Não se puderam vencer com as forças as 

dificuldades do banco, amanheceram sem sono, e 
debilitados os trabalhadores, e como já nos fazia rosto (196) 

um numeroso Esquadrão de Cavalaria atrevida, indo 
insuperavelmente engrossando com a notícia da perda, por 
melhor acordo incendiamos a Embarcação à vista de seus 

próprios donos, e embarcados os que pelejavam com o 
pano, massame e âncoras nos retiramos, se com menos 

despojos, com mais glória. Morreram dos castelhanos 
alguns, e dos nossos não perigou nenhuma ventura que fez 
mais plausível que gloriosa a vitória. 

471. Havia na Praça grande necessidade de Lanchas 
e superabundando delas as desprezadas e demolidas 

baterias da horta do Vigário, intentarão a todo o risco 
reconduzir algumas o Capitão Ignácio Pereira da Sylva, e o 
Alferes António Pinto. Saíram a este efeito com oito 

Soldados, poucos paisanos, e alguns escravos; porém o 
inimigo cuidadoso, e vigilante naquelas coisas, que podiam 

ser úteis à nossa indigência, intrepidamente se opôs ao 
intento deixando-nos primeiro largar as armas, e entreter no 
trabalho, porque sem resistência supunham fácil com a 

espada ilesamente largar, o que só para o nosso uso tinha 
precisa serventia. O Capitão que em poder formidável viu 

perpendicularmente o perigo formou a gente, e deu em sua 
defesa, a primeira descarga; porque ainda que parecesse 
estar desarmado conservava-se prevenido à vista do 

inimigo. Retirou-se com os poucos companheiros ao abrigo 
da artilheira, onde fazendo a desigualdade contrária pudesse 

resistir às forças, enquanto socorressem a manifesta cons-
ternação. Conseguiu venturosamente fortificar-se nos ata-
ques do Moinho de Vento, no qual se começou a defender 

com igual valor e disposição. 

 
196 Nos fazia rosto: estavam à nossa frente. (Hiram Reis) 
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472. Observada da Praça com os movimentos a 

peleja saiu a socorrê-los o Capitão Manoel Felix Corrêa com 
um piquete de quarenta homens. Era árduo o empenho de 

ganhar terreno, e se unir com os primeiros, porque 
escandalizado o inimigo da infrangível (197) resistência, 

faziam por adquirir glórias no vencimento, palmas na vitória, 
porém chegando o Capitão com militar disciplina a incorpo-
rar se nos mesmos ataques, reforçou a gente animou os 

companheiros. Parece que agravados desta fortuna, já 
experimentavam em maiores forças, dobrada oposição, 

porque recebendo também da artilharia algum dano e não 
podendo evitar por nenhum modo aquele subsídio, desceram 
a um vale sem forma, onde mais cobertos das balas, toma-

ram as estradas para nos proibir os socorros, inabilitar a 
retirada. 

473. O Governador que pelas evoluções não podia 
escusar o empenho, mas antes em benefício da reputação 
acudir poderosamente ao conflito mandou prontamente sair 

ao Capitão Theodózio Gonçalvez Negrão com segundo 
piquete e ordem, que se antecipando aos mais que 

sucessivamente haviam de seguir sua marcha, ganhasse 
também os ataques, para fazer mais defensivo, e robusto o 
Corpo, que neles estava metido em ação. Divisou o Capitão 

em marcha que o inimigo se dispunha com resolução a 
atacá-lo pela retaguarda, e percebendo o desígnio sem 

alterar a forma com passos mais vagarosos mostrou 
desprezar o ameaço e não temer o ataque dando tempo que 
se apropinquassem as tropas, ou deixando chegar o inimigo 

a tiro para empregar a descarga. 

474. Poderá o castelhano daquele sossego de ânimo 

coligir pronto e impávido espírito no Oficial que mandava 
aquele pequeno Troço para que felicitasse o projeto com 
mais doutrina e menos ardor, porém refletindo em uns e 

outros partidos tão incomparavelmente desiguais entendeu 
errada e materialmente que não era aquele o passo de 

 
197 Infrangível: que não pode ser quebrada. (Hiram Reis) 
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Termópilas, para como Leônidas fazer rosto com trezentos 

Soldados a setecentos mil de Xerxes, vencendo e destruindo 
com eles todo o poder da Grécia. 

475. Correspondeu o bom sucesso a singular 
disposição, porque supondo o inimigo sem remédio a nossa 

desgraça, tanto se meteram pelas bocas do fogo que já 
sobre eles tocaram a investir, e degolar. O Capitão em bela 
conjuntura mandou virar caras à retaguarda (198), e ficando 

na frente o Alferes Pedro Fructuozo, o recebeu com uma 
descarga tão violenta, que até as buchas fizeram efeito de 

balas. Caiu mortalmente ferido o Comandante do Campo e 
Oficial maior do Bloqueio Dom Francisco Neto, e com ele o 
Sargento-mor dos Correntinos, havendo este recebido três 

feridas aquele cinco. 

476. O repente os perturbou de sorte que atônitos e 

sumamente confusos afrouxaram nas mãos as espadas, e 
sem se valerem das clavinas (199) para nos ofenderem, forào 
aturando na fugida a repetição das descargas das quais 

caíram uns mortos e outros feridos. Tímidos e 
sobressaltados não se poderão em largo espaço retirar pelo 

aperto do terreno recebendo maior dano enquanto durou 
neles a perplexidade. A este tempo se uniu o Capitão 
António Rodrigues Figueira com terceiro piquete, e fazendo 

já todos no campo um Corpo avultado de quatrocentos 
infantes, pareceu nas confusões do medo que aqueles 

Anteus eram produzidos da terra para assombro das suas 
forças gigantes. Unidos com outros se meteram em batalha 
desejando, os que não tiveram a dita de pelejar, que o 

inimigo no duelo quisesse formar satisfação do agravo; 
fazendo, porém mais ostentação das plumas que das 

espadas, tremulavam aquelas no vento, e não brandiam 
estas nos braços. Em formosíssima marcha se recolheram 

 
198 Virar caras à retaguarda: meia volta volver; marcha em sentido oposto 

ao anterior; volver 180°. (Hiram Reis) 
199 Clavinas: mosquetes; carabinas. (Hiram Reis) 



220 

triunfantes à Praça, deixando o campo mais cheio de 

horrores que de cadáveres. 

477. Do inimigo morreram vinte, a maior parte deles 

Oficiais de conta, Soldados de nome. Os feridos duplicaram o 
número entre os quais ficou mais sinalado D. Manoel 

Salcedo, perdendo de uma mão alguns dedos, Dom 
Francisco Neto ainda achou na piedade portuguesa os alívios 
espirituais para o trânsito da morte, porque apenas caiu 

mortalmente ferido e agonizante, pediu o Sacramento da 
penitência, que prontamente lhe administrou o Vigário 

Manoel Pimentel Rodovalho achando-o ainda semivivo para 
lhe habilitar a alma e consolar a consciência. Foi recolhido à 
Praça, onde rendeu penitentemente o espírito entre afetos 

tão ternos que pelas lágrimas deu a conhecer a dor. No 
seguinte dia se lhe beneficiaram os Ofícios e sufrágios a 

expensas do Governador com todas as honras Eclesiásticas e 
pompas militares dando-se lhe sepultura decente à pessoa 
decorosa e ao caráter, ação que mais que o valor 

engrandeceu o ânimo Português. 

478. Com verdadeiras demonstrações sentiram os 

Espanhóis a perda de tamanho homem sem acreditarem que 
na esfera do abreviado mundo do homem havia caído o 
indispensável golpe da morte, engavam as pressões das 

humanas fragilidades, por fazerem na lembrança imortal o 
amor sempre sensível à memória. Para averiguarem a 

memória da verdade entre eles duvidosa enviaram um 
campônio à Praça com o disfarce de levar como disposição 
voluntária o regalo de umas perdizes ao Tenente Pedro 

Pereira Chaves, a quem em outro tempo havia servido de 
fâmulo; porém, ainda que o dia se fazia público pelas 

magníficas exéquias foi recebido de sorte aquele primor, que 
não alcançou notícia certa, para informar o caso. Por esta 
razão se resolveram a escrever ao Governador perguntando 

o fim daquele que veneravam pelas prendas e respeitavam 
pelo caráter. Souberam pela reposta que coberto de terra 

jazia em sono eterno merecendo aquelas honras que entre 
os seus não podiam ser mais liberais, nem igualmente 
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ostentosas porque a Nação Portuguesa sabe avaliar os 

sujeitos para não lhes faltar com os prêmios. 

479. Com estes sucessos prósperos temia tanto o 

campo volante do inimigo as nossas Forças Terrestres e 
Marítimas que presumindo encadeadas as felicidades ou que 

tínhamos a fortuna atada ao carro dos maiores triunfos, 
começaram nas cautelas a declarar o medo assegurando os 
portos em que comumente surdiam suas Lanchas e algumas 

também dos Comerciantes ingleses. No Riachuelo (200) de 
Buenos Aires atravessaram uma grossa corrente para 

enfraquecer e reprimir a fúria se intentássemos incendiar as 
Embarcações que maiormente se recolhiam naquele principal 
lugar e assim debilitado o ingresso, fosse menos vigorosa a 

hostilidade, ficando a poderosa mão enferma para a espada, 
trêmula para o trabalho. 

480. Também das nossas armas se queixavam os 
moradores de Buenos Aires por já não haver casas sem 
pranto, família sem luto; porém inexorável Dom Miguel aos 

clamores do povo não queria prescindir do bloqueio para 
cessarem os estragos antes como as abrasadas mariposas 

deixava arder as penas (201) por gozar da luz os olhos. 
Entrou também a queixar-se o Presidente do acento inglês 
significando o dano que recebera nas Vacas com o incêndio 

do Armazém que queimara o Alferes João Baptista Ferreira. 
Exagerava que nele tinha a carga para as Naus que cedo 

haviam de navegar à Grã-Bretanha, e ficando destituída de 
gêneros, estava impossibilitada a viagem por esta razão 
comprando em Montevidéu alguns couros para novo lastro 

estava inibida a condução por falta de Lanchas porque 
temerosos os espanhóis por causa dos nossos Bergantins 

não queriam arriscar a vida e a liberdade a troco do 

 
200 Riachuelo ou Matanza-Riachuelo: curso d’água argentino que tem sua 

foz no Rio da Prata, em Buenos Aires (34°37'58,69"S / 
58°20'48,88"O). (Hiram Reis) 

201 Penas: as antenas das mariposas são semelhantes a penas e suas 
cerdas são capazes de captar os feromônios do parceiro(a). (Hiram 
Reis) 
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interesse, nem ainda constrangidos de rigorosos preceitos e 

assim fazendo preciso um salvo conduto para este efeito, 
pediam licença para navegarem seguros da vida, sem 

receios das armas. 

481. Sem conjecturas alcançou o Governador que a 

queixa era fantástica e a petição incluía máximas tão 
rebuscadas de artifícios que parecia realidade o que era 
aparente e fingido o que depois descobriu o tempo e se 

confirmou com os sucessos, mas houve de condescender 
com nação que conservava a amizade e afetava união e 

posto que pelas conveniências de Castela alteravam as 
sinceridades de Portugal respondeu a súplica com o teor da 
Carta seguinte: 

Mui Senhores meus: hei recebido a d’V.M. de 26 do 

corrente, na qual expressam que havendo-se divulgado 

nessa Cidade uma notícia que dois Bergantins Portugueses 

armados em guerra chegaram no dia 18 deste mês ao 

Arroio das Vacas, donde desembarcaram gente que deu 

fogo às barracas desse acento em que haviam porção de 

couros e outras cousas pertencentes ao dito acento; e 

assim mesmo queimaram uma Embarcação que se achou 

no dito acento carregada de couros por conta da Real 

Companhia e atualmente em seu serviço com Padrão e 

bandeira inglesa. 

Não podem escusar-se participar-me pelo grave da 

matéria, e das consequências que podem resultar, suposto 

que a dita notícia seja certa no mesmo caso a não poderei 

ignorar me devo servir de avisá-los dos motivos que me 

moveram a dar tais ordens para que à vista da minha 

reposta e com mais conhecimento da causa façam as 

diligências que convierem em direito. 

Assim mesmo me dizem como tem comprado em 

Montevidéu porção de courama (202) para acabar a carga 

dos dois Navios que estão nesse surgidouro e porque 

convém o seu breve despacho para escusar gastos, e 

 
202 Courama: grande quantidade de couro. (Hiram Reis) 
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riscos que se podem considerar, não tendo este acento 

mais de uma Lancha lhes é preciso valer das espanholas, 

cujos donos pelo sucedido nas Vacas recusam fretá-las 

sem a segurança de que os Navios e Embarcações 

Portuguesas não lhes embaraçarão as suas viagens por 

cuja razão me pedem V.Mces debaixo da palavra Real lhes 

segure que os Oficiais de Mar e Guerra e outros quaisquer 

que os possam encontrá-las não lhes façam dano algum 

nem cometam hostilidades, levando bandeira inglesa, 

certificados que vão empregados no serviço do Real 

acento; e que de as minhas mais eficazes ordens para que 

não haja pretexto com que se pretenda honestar (203) 

algum insulto, nem o mais breve dano &. 

Ao que se me oferece responder, que sendo a V.Mces 

presente pela experiência que a tantos anos tem de muito 

venerador e atento que sou à Nação Britânica, não devem 

supor houvesse de intentar o mais leve detrimento contra 

os vassalos de uma Coroa que sei professam firme 

amizade com a de Portugal. 

O sucesso acontecido no Arroio das Vacas por nenhum 

princípio pode motivar a V.Ma dissabor porque os Bergan-

tins buscaram uma Lancha de Felipe Haspilaga, a quem 

haviam dado caça até que entrou no mesmo Arroio das 

Vacas, e por lhes faltar a crescente da maré ficaram fora e 

mandaram a gente em um bote, sobre quem os espanhóis 

começaram a fazer fogo para estes serem atacados, 

saltou o Corpo em terra junto de umas barracas, onde 

nem ingleses nem castelhanos se deixou ver e menos 

houvera pessoa, que diga se advertiu pertenciam ao 

acento, nem haviam sinais para as reverenciarem. 

Da mesma sorte estava a Lancha desemparada sem 

bandeira ou patrão inglês, como V.Mces referem, porque 

sem dúvida encontrando nela sujeito que advertisse 

pertencia aos ingleses, cessava a diligência. 

Os couros de que estava carregada se deitaram fora; 

porque o primeiro intento era reconduzi-la, mas como 

nem aliviada pode nadar, se lhe ateou, por fim, o fogo. 

 
203 Honestar: legitimar; honrar. (Hiram Reis) 



224 

Sobre esta verdade, que afirmo a fé de homem de bem, 

podem V.Mces discorrer o pouco motivo de me arguirem. 

Quanto ao seguro para as Lanchas espanholas poderem 

transportar de Montevidéu os couros de que necessitam os 

dois Navios que estão no ancoradouro, parece me dizer a 

V.Mces será preciso nomear em duas positivas (204); que 

andem somente na condução fornecidas de iguais partes 

de marinheiros ingleses e espanhóis; e que, quando 

passem para baixo cheguem à fala desta Praça afim de lhe 

meter dentro um Soldado ou Cabo de Esquadra que vá em 

sua companhia porque desta sorte fico condescendendo 

com o gosto de V.Mces e segura a minha honra do cargo, 

que pode esta guarnição apresentar contra mim na 

presença del Rei meu amo pela concessão de uma 

permissão onde vá rebuçado o fomento da guerra contra 

esta Praça e para tudo o mais fico a obediência de V.Mces 

que Deus guarde &. 

482. As suas ideias não agradou a cláusula menos 

as suas esperanças o favor limitado; porque aspirando 
faculdade amplíssima para o simulado negócio com os 
espanhóis, ficaram irrisórias as disposições pelo modo 

condicional com que fazia o Governador a permissão, e por 
senão descobrir a maledicência com a força das importunas 

instâncias remeteram a causa a perpétuo silêncio, pois já 
convencidos do dolo com que pretendiam aumentar o 
partido contrário, conheceram a razão da cautela para não 

replicar a injustiça. 

483. Com a introdução dos dois socorros cresceu a 

gente e se diminuíram os mantimentos, levantando-se o 
valor às coisas a preços tão altos que pela exorbitância se 
conhecia a carestia. Com todos humanamente se repartiam 

os gêneros por não padecerem os Soldados ou perecerem os 
vizinhos. Experimentava o inimigo no campo a mesma 

indigência, passando quase de expugnadores a expugnados. 
Atribuíam esta miséria à frequência dos nossos Bergantins, 

que atravessados pelos estreitos canais e braços dos rios, 

 
204 Positivas: regras; preceitos; condições fundamentais. (Hiram Reis) 
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impediam o trânsito dos víveres, para subsistência do 

bloqueio, mas esta necessidade espanhola era mais 
encarecida que verdadeira, por quanto Dom Miguel para se 

eximir da culpa de que era declarado autor, perscrutava fora 
do caso muitos acidentes para fazer menos culpável a ação 

de nos invadir com mais poder que suas próprias forças, 
tirando das nossas mãos os arados na suposição que rendida 
a Praça tornariam em cômoda estação a recolher as semen-

teiras, porém errada a conta, e desvanecida a fantasia 
prescreveram os tempos das colheitas e perdidos os trigos 

ficaram sem pão. 

484. Clamavam muitos, consternados de fome, que 
saíssemos a inquietar o inimigo; porque atentos e aplicados 

às nossas agressões teriam menos tempo para espalhar as 
Tropas que nos impediam o desembarque nos portos, em 

que mais providos de gados podíamos com mais afluência 
remediar em parte a necessidade, satisfazê-la em todo; 
porém alguns que no algarismo da gente constavam por 

multiplicar sem saber diminuir aprovavam o conselho so-
mando maior número daqueles que ainda em boa conta 

eram poucos para a empresa, querendo arriscar a conser-
vação na disparidade com a proposição errada, que de uma 
vez ficasse sem obstáculo a Praça; porque assim como a 

esperança contrária consistia em nossos desalentos com a 
falta de mantimentos, também no sofrimento e constância 

do aperto se estribava a glória da defesa, os créditos mais 
avultados do valor. 

485. Mas como os Mares estavam livres, e sobre 

eles haviam menos perigos sendo iguais os partidos, compa-
rativas as forças, continuamos as hostilidades marítimas não 

obstante a cautela inimiga, a qual nos portos em que podiam 
ser insultados traziam numerosas tropas para nos embar-
garem os passos, dificultarem os desembarques. Afugen-

tavam por receio os gados das ribeiras dissuadindo-nos 
assim os intentos por se isentarem dos sustos; porém como 

a necessidade por urgente não tinha lei, todos os riscos se 
facilitavam para suplemento da Praça, que em estado já 
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deplorável se atreviam os homens a buscar a troco da morte 

o sustento da vida. 

486. O Governador, que por nenhum modo podia 

ocultar a indigência dos víveres com a diminuição das ra-
ções, temia que mais que as armas prostrasse a necessidade 

aos defensores. Para evitar o propendente dano armou em 
guerra quatro Bergantins, e duas Lanchas, e as entregou ao 
Alferes do Mestre José Ignácio de Almeida determinando-lhe, 

que no provido lugar das Reduções fizesse à força de armas 
sobeja carne para sustento da guarnição e vizinhos, que 

padeciam de fome porque o detrimento seria irreparável se 
tardassem mais algum tempo as Embarcações do Rio de 
Janeiro, tendo com o acréscimo da gente uns gêneros 

acabados, e outros corrutos. 

487. Como o segredo é alma dos negócios, não pode 

esta expedição concluir-se com alma por faltar o necessário 
segredo para a pretendida fortuna; porque logo que se di-
vulgou o desígnio na Praça, soube individualmente o inimigo 

da operação. Os contínuos desertores foram os primeiros 
correios das notícias e despois verificaram as mesmas por 

inspeção ocular. Destacaram por isso os excessivos Corpos 
de Cavalaria para nos cortarem os passos, nos portos de 
maior importância e suspeita. Duraram os ímpetos da cólera 

enquanto constantemente esperaram a ocasião prometida, 
porém refletindo o perigo pela experiência dos sucessos, 

consideraram mais útil o trabalho de afugentar o gado para 
o interior da Campanha, que defendê-lo à ponta da lança 
que sempre brandiam em nossas espadas com pouca 

fortuna; as quais com melhores fios pela destreza dos 
braços sabiam cortar o aço, ilidir (205) o ferro. 

488. Poucas horas bastavam para concluir a viagem, 
porém com a falta de ventos estiveram doze dias sobre 
ferro. Entretanto se retirou o inimigo prevenido deixando a 

campanha livre, e pondo em segurança as mulheres com o 

 
205 Ilidir: destruir; quebrar; despedaçar. (Hiram Reis) 
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mais precioso dos móveis, ermo e despido o lugar saltamos 

sem contradição em terra favorecendo-nos o vento até onde 
o desejávamos benigno. Pagou a povoação a indústria, o 

fogo castigou a fadiga, incendiando-se a maior parte das 
casas, que como eram de pobre e humilde estrutura, e sem 

paramentos ricos que as fizessem apetecíveis não se 
entreteve o braço em reduzi-las a cinzas; porque pouco 
sensível a perda a seus moradores, haviam de estimar mais 

o nosso trabalho que a sua ruína. 

489. Acidentalmente se acharam cinco Cavalos inú-

teis os quais montados por intrépidos Soldados Portugueses, 
giraram (206) parte da campanha, solicitando outros que 
fizessem maior número para oposição das suas tropas; mas 

nem, portanto deixaram com eles de resistir e sofrer alguns 
encontros, que a casualidade trouxe por experimentar o 

valor requintar a temeridade. Ao longe se avistaram alguns 
dispersos, e como sem estes não era fácil conseguir a 
pertençam, foram represá-los os cinco fomentados de um 

Troço de setenta Infantes. Já empenhados na ação saíram 
de emboscada dois Esquadrões de Cavalaria inimiga, e com 

as espadas nas mãos intentaram no choque perturbar-nos a 
forma. O repente não sobressaltou o esforço a desigualdade 
poderá felicitar aos castelhanos, se mais destros e menos 

tíbios soubessem aproveitar o dia, segurar a fortuna. Para 
melhor reprimir-se os impetuosos repelões da Cavalaria, 

formou-se uma Praça vazia, e despois de uma larga 
resistência sessou a peleja com prejuízo contrário porque 
ofendendo-nos só de perto as suas espadas e lanças, de 

longe recebiam das nossas armas maior estrago. Foi mais 
custoso da sua parte o pleito, e da nossa ficou um 

prisioneiro, e outro maltratado. 

490. Recolhida a gente aos Bergantins saltaram com 
a mesma reputação e ventura, na Estância do Cabral, no 

 
206 Giraram: percorreram; moveram-se. (Hiram Reis) 
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Cabeço do Negro (207), e na terra firme da Ilha do Biscainho, 

onde com inaudita invenção nos fizeram frente com um 
formidável número de touros ferozes os quais lançados para 

atropelarem e descomporem a forma, foram rechaçados com 
as armas, e afugentados com as vozes. Já se valiam dos 

Brutos perseguidos dos homens e fazendo com aqueles 
irracional sociedade não mudaram da cena pela qualidade do 
gênero. Parece que observavam a doutrina de Marco Catão 

(208), que por máxima ensinava aos Soldados bisonhos, que 
usassem mais das palavras que das espadas, e mais dos 

clamores, que das mãos. 

491. Não dava o vento sopro no mar que não 
acompanhasse o inimigo em terra os bordos dos Bergantins. 

Observavam as disposições para nos evitar as prezas, mas 
não impedir as hostilidades; porque o remédio daquelas era 

a cautela e o antídoto destas não podiam ser as espadas. 
Não especificamos ações valorosas por parecerem idênticos 
os sucessos; mas sendo todas distintas subiram as asas da 

fama concluído o prazo que levava prefixo no regimento o 
Alferes sem mais outro despojo que nove cabeças de gado, 

se recolheu à Praça; porém se na estimação da honra pre-
valecem as glórias aos interesses ficamos menos interes-
sados e mais gloriosos. 

492. Estava em parte remediada a necessidade com 
duas corvetas que havia chegado uma de Lisboa e outra da 

Vila de Paranaguá. Havia-se neste tempo acabado o pão de 
munição (209) para a Soldadesca; porém não puderam os 
próximos mantimentos subsistir muitos meses pela 

 
207 Cabeço, s. m. (cabeça, mudada a designação feminina “a” na 

masculina “o”, para denotar objeto mais volumoso), cume de monte; 
serra; outeiro; morro; monte pequeno. (CONSTÂNCIO) 

208 Marco Catão ( 234 a.C. /  149 a.C.) em latim: Marcus Porcius Cato: 

político e escritor romano. (Hiram Reis) 
209 Munição, s. f. (Lat. munitio, onis, de munire, munir), obra defensiva de 

fortificação; todo o aparelho e petrechos destinados para a guerra. – 
de guerra; – de boca, vitualhas; chumbo miúdo para passarinhar. Pão 
de munição: o pão que se dá à tropa. (CONSTÂNCIO) 



229 

pluralidade (210) do povo. As Embarcações que se esperavam 

de vários portos tardavam e na remissão iam desmaiando 
aqueles paisanos, que com forças agigantadas haviam 

sofrido a dureza da guerra e agora prostrados eram os mais 
impacientes na fome. 

493. Batiam no Governador as queixas sem 
descobrir meios para o remédio. Satisfazia com a diligência o 
que nem ainda a indústria podia suprir. Sobre as ondas 

trazia os Bergantins explorando os Mares, não só para com 
as notícias entreter o povo, como também para conservar a 

obediência com a esperança de algum subsídio. Dos gêneros 
que se transportavam para o inimigo não era possível 
participarmos com as armas; porque inteirados da inexpli-

cável necessidade, faziam estudo na cautela para desviarem 
os encontros, que para nos teriam tanto de venturosos, 

como para eles de arriscados. 

494. Não se fazia presumível nos mais prudentes 
juízos que esquecidos do aperto os Ministros da América 

deixassem de abastecer a Praça com víveres, sendo só deste 
gênero a falta e supérfluas as provisões de guerra. Atri-

buíam-se realmente as demoras às munições contrárias; 
porque era notoriamente constante o zelo e cuidado do 
General do Rio de Janeiro, o qual para rebater alguma 

síncope, que levantasse no valor o desalento; com singular 
máxima apenas expedia um socorro quando já entrava na 

preparação de outro. Havia o primeiro levar notícia do 
segundo para que da mais irrefragável expectação se 
corroborasse o ânimo, se fortalecesse o espírito. Esta 

mesma certeza mais cuidadosa a gente; porque sustentando 
o Rio de Janeiro o peso da guerra agora parecia frouxo na 

dilação dos auxílios, não faltando jamais nas maiores 
aflições em remir do cárcere da fome os rendidos corações 
que mais gritavam pela sede comum que pela necessidade 

particular. 

 
210 Pluralidade: grande quantidade. (Hiram Reis) 
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495. Por esta razão atualmente vagavam os 

Bergantins mais cheios de espíritos que de alentos, e por 
sua ordem experimentaram todos as calamidades gerais, 

saindo uns quando se recolhiam outros. A Guilherme Kelli 
pertenceu a obrigação de correr a costa no Bergantim 

“Palomita Real”, e com o inveterado costume de afugentar 
os Lanchões castelhanos passou à margem Ocidental de 
Buenos Aires para investigar por aquela parte mais 

arriscada, algumas Embarcações que lançadas dos ventos e 
a descrição dos mares carecesse de práticos para conhecer 

os rumos e fugir dos perigos. Fora da equipagem levava de 
guarnição um Sargento e dez Soldados. Ao romper do dia 
atravessou o canal, e com vento fresco perdeu a terra de 

vista. 

496. Em pequena sangradouro encontrou um 

Patacho incógnito que quase a arbítrio das águas buscava 
ignorantemente a Colônia pela Cidade de Buenos Aires. 
Intentou emendar o erro em nossa malicia, mas havendo 

inteiro conhecimento de que era espanhol pretendeu 
Guilherme Kelli levá-lo ao Cativeiro com o mesmo engano 

certificando-lhe que a terra que demandava era a mesma 
que procurava; porém já tarde caiu na fraude sem poder 
corrigir a ignorância porque senhor do barlavento o 

Português traziam seguro de baixo da artilheria. 

497. Ateada a peleja com repetidas descargas 

pretendia um a vitória e outro disputava a liberdade. 
Esperava o castelhano melhoramento na abordagem; porque 
superior em gente. Oficial, e armas somente eram excedidos 

no calibre de artilharia; mas laborando esta da nossa parte 
contra os seus Falcões Pedreiros, tinham por ignomínia o 

rendimento sem concorrer em seu dano, todo o rigor militar; 
e todas as circunstancias navais. Entre nuvens de fumo 
chegou a Praça a divisar o pleito mas como ambas em 

sucessiva contenda dirigiam os bordos ao mesmo porto 
pareceram amigos que se congratulavam pelo gosto do 

encontro, pela felicidade da redenção. 
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498. De mais perto o objeto discerniram os olhos no 

estrondo a peleja, no fogo a batalha; entretanto como o 
Governador dispunha de socorro expediu uma Lana com 

Infantaria a reforçar a pouca Guarnição do Bergantim 
“Palomita Real”, e em sua esteira velejaram mais dois e 

todos caminhavam a sustentar o louro que havia principiado 
a cortar um para coroar o outro. A Lancha não pode vencer 
a inquietação dos Mares e antecipando-se o Bergantim do 

Alferes João Baptista Ferreira, chegou a tempo que 
Guilherme Kelli sem balas estava em termos de largar a 

presa, frustrar a glória. 

499. Pela disposição em que militarmente foram 
atacados logo se considerou perdido o castelhano, e 

começando em novo fogo mais duro combate, uns 
pelejavam por adquirir a glória, outros por sustentar a 

honra; estava o inimigo já destroçado, e com o mastro do 
traquete (211) menos; mas como conservavam as forças 
inteiras, reincidiam na defensa com incessantes descargas 

de mosqueteira, e artilharia se meteram de sorte em 
confusão que acudiam aos perigos sem evitarem os males. 

Introduzida uma bala pela poupa tirou duas vidas, e depois 
ateando o fogo em muitos cartuchos de pólvora, com o 
mesmo impulso que incendiou a câmara levou pelos ares o 

Tombadilho. 

500. Não desanimarão com este funesto incidente; 

porque repartida a gente, uns pretenderam extinguir o fogo, 
outros não largaram das mãos as espadas, por este motivo 
irritado o Alferes os abordou intrepidamente com 13 

Soldados, e obrigou com o ferro, que cruzassem os braços, 
rendessem as armas: queimaram-se vinte e quatro 

castelhanos, e deles morreram oito, e da nossa parte dois. 
Do primeiro incêndio se conservaram ocultas faíscas que 

 
211 Os navios de vela da época tinham, normalmente, dois ou três 

mastros. Neste caso os mastros são nomeados da Proa para a Popa, de 
mastro do traquete, mastro grande (ou do meio) e mastro da gata. 
Nas embarcações de dois mastros chama-se o da popa de mastro 
grande e de traquete ao mastro da proa. (Hiram Reis) 
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agitadas do vento levantaram segundas lavaredas. Os 

Soldados entretidos no saque divisaram muito tarde os 
estragos para acudirem com o remédio, e conhecendo no 

fogo o risco, correram aos bateis para salvarem as vidas. A 
diligência de livrarem a preza foi para os nossos a segunda 

batalha; porém apoderadas as faiscais daquelas matérias 
aptas, e combustíveis, não puderam vencer a voracidade das 
chamas. Ardeu enfim a Corveta com lástima dos vencidos 

pesar dos vencedores. 

501. O fiel do aviso e dos segredos era o Tenente D. 

João António Colina que na suposição que rendida a Praça 
seguia a voz de Castela, trazia para a direção do Governo 
especiais preceitos do seu Soberano; porém vendo-se com 

fortuna adversa, prisioneiro e desbaratado, temeu, que nas 
cartas se descobrissem as ordens, e nos Decretos as injustas 

causas da presente guerra; por isso cuidando entre as 
roupas ocultar os papeis, Dionízio de Azevedo os desen-
tranhou do seio (212), sentiu o castelhano mais esta perda 

que a sua desgraça; porque com documentos Reais se 
verificava a verdade do primeiro móvel (213) da discórdia. 

Sabendo-se juntamente por eles que não fora regula 
disposição do Governador Dom Miguel, mas sim resolução 
positiva das Majestades Católicas por seu primeiro Ministro 

D. Jozé Patinho aseverando nas mesmas que proximamente 
chegariam duas Naus de guerra com duzentos homens para 

guarnição e presídio da rendida Colônia que eles sobpunham 
ganhada, e nos conservávamos triunfantes. 

502. Correram ao Campo as primeiras notícias por 

um Cabo de Esquadra três Soldados e oito escravos que 
foram prisioneiros navegando com descuido a Ilha de Martim 

Garcia, e sendo mais sensível a infelicidade no Campo que 
festejada a felicidade na Praça entrou D. Miguel a sentir e a 
desejar restaurar aquele corpo porque se nos papeis perdera 

 
212 Seio, s. m. (Lat. sinus), bolso que se faz apanhando as abas do 

vestido, o que faz a camisa desde o peito até à cintura; it. parte 
interna, occulta [...] (CONSTÂNCIO) 

213 Primeiro móvel: primeira causa. (Hiram Reis) 
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os avisos ainda no peito conservaria os segredos, na cabeça 

as memórias. Pediu a António Pedro, troca e resgate dos 
prisioneiros por se incluir neles D. João António; porém 

percebido o empenho pelas palavras foi deferido com a 
reposta antiga que levantasse o sítio para se convir no 

ajuste com lista dos nomes, ocupações das pessoas. 

503. Entenderam os castelhanos que, a necessidade 
nos fizesse lisonjeiros e o aperto compassivos; porém como 

não admitíamos matéria que redundasse benefício alheio 
contra a reputação das armas, e observância dos estilos, 

assombraram-se da constância e juntamente do desprezo; 
aspirando nas maiores misérias ações que desagravassem os 
estilos com soberbo orgulho, robusto sofrimento. Para 

desenganar a esperança de verem com liberdade no Campo 
ao desejado prisioneiro, foi remetido e entregue ao General 

do Rio de Janeiro, onde seguro não fosse tão necessária a 
cautela, e menos cuidadosa a vigilância; porém com outra 
fortuna recebendo de um ânimo grande, hospitalidade 

generosa não sentiu a prisão por lograr nos favores os mais 
civilizados termos da urbanidade, dando-lhe a Cidade por 

Cárcere, o mesmo Palácio por Hospício. 

504. Não causou menor dor a D. Miguel esta 
ausência que a Aquiles o roubo da sua amada Briseida (214); 

porque apreendendo este o desprezo para chorar, aquele 
conheceu a perda para sentir, porém como as Feras só são 

capazes de dor, e não de honra, sentiu mais o dano que a 
injúria. Em ação de menos lustre quiseram contrapesar 
nossa vitória com a presa de um escaler que compulsado do 

vento foi sem destino encalhar às suas praias. O Alferes 
António Pinto com quarenta homens em três Lanchas 

empenhou-se a tirá-lo de mãos alheias, mas não receando a 
primeira descarga de mosqueteira nem temendo a segunda 
com que foi recebido fez cessar o efeito, destroçada a 

embarcação. Concorrerão a esta disputa vários Esquadrões 
de Cavalaria, mas a Praça aumentou o dano contrário 

 
214 Briseida ou Briseis. (Hiram Reis) 
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descarregando sobre eles a artilharia do Baluarte São João, 

e bateria do Carmo, os quais com inexplicável fogo fizeram 
conhecidas ruínas. 

505. Era tão lamentável e geral a falta de 
mantimentos na Praça que nenhum espécie de animal 

imundo perdoava a fome, excogitando a necessidade 
admiráveis viandas de ervas agrestes, que incultamente 
produzia a terra. Valia uma galinha quatro mil réis, e como 

ainda na extremidade era barata a exorbitância, apareciam 
poucas para os enfermos da mesma fome. Convalesciam os 

doentes de queixas graves com carne salgada e corruta. 
Eram os ratos preciosa venatória para os mais mimosos na 
criação. Custava o gato a meio peso castelhano. O quarto de 

cão a oitenta réis. De algumas estribarias violentamente 
tiravam as bestas, e sem igualdade nos quinhões cada um 

levava o seu pedaço a força de armas ficando mais lucrado o 
que era mais valente. 

506. Porém como o sabor não nasce do esquisito 

dos guisados senão da disposição da faculdade natural 
sabiam singularmente estas imundícias, como a Dario a 

água, quando abrasado despois da batalha bebeu no 
asqueroso charco e mitigando a cede jurou não haver bebido 
nunca com mais gosto. Choravam os pequenos, sentiam os 

grandes a mesma indigência regulada por toda a qualidade 
de pessoas; porém constante ainda a mais fraca, e débil 

natureza, queriam antes rasgar as veias para se sevarem no 
sangue próprio, que sujeitarem e renderem as liberdades à 
aqueles de quem gloriosamente tantas vezes haviam 

triunfado. 

507. O Povo tumultuariamente requereu ao 

Governador que se lhes abrissem as portas para saírem 
intolerantes ao Campo e à força de armas adquirirem 
escasso alimento para entreterem a esperança dos socorros 

que o tempo retardava por causa das monções e ventos 
ponteiros; porque assim não haveria ação de mais preço que 

consagrarem as vidas em ocasião tão necessitada, na qual 
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entrariam os vivos pelos arcos das feridas, e os mortos 

deixariam triunfar o túmulo em que fossem depositadas as 
decorosas cinzas. Atendeu o Governador as justificadas 

vozes da aflição, mandando franquear as portas para 
saciarem a vontade no ferrejo, e se divertirem na diversão. 

508. Ao Capitão António de Carvalho Lucena que se 
havia avantajado nas honras da milícia e exornado de 
singulares partes o natural esforço determinou que com 

cinquenta Infantes amparasse os Paisanos, e defendesse o 
Povo, que disperso e sem disciplina, havia de convidar ao 

inimigo a algum excesso, fazendo que sobre o trágico da 
fome, fosse mais funesta a necessidade. Fiava da sua 
disposição e valentia que obviasse os erros que costuma 

produzir um monstro de muitas cabeças guiado muitas vezes 
de tantos pareceres como discursos. 

509. Fez o Capitão com cautela a marcha por se não 
anteciparem os Espanhóis a embaraçá-la, saiu 
prevenidamente desfilado (215) pela parte mais oculta da 

Praça e se introduziu no campo com tanta fortuna, que em 
largas horas se utilizaram os paisanos do ferrejo, mas não 

podendo retirar-se sem que fosse do inimigo pressentido, 
formou o piquete, e mandou tocar caixas, novidade tão 
subitânea que cúmplices as sentinelas do seu mesmo 

descuido, largaram os postos e se refugiaram no 
alojamento, montaram ligeiramente as tropas, e destacaram 

delas dois Corpos de Cavalaria os quais empenhados em 
romper-lhe as fileiras, nunca puderam decompor-lhe a 
forma, mas sendo recebidos nas bocas das armas com gentil 

esforço os fez retroceder sem ordem, retirar-se sem acordo. 

510. Sem que a marcha alterasse os passos, ou com 

o ataque perdesse a forma, tornou a mesma Cavalaria a 
insistir no empenho ficando-lhe um dos Corpos à esquerda, 
e outro se avançou a cortar-lhe o passo na Olaria do 

 
215 Desfilada, s. f. (De desfilado). Disposição dos soldados em fileira, um 

atrás do outro. – Marchar, sair à desfilada. (DOMINGOS VIEIRA) 
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Quintão, para a qual, anteriormente, havia mandado o 

Capitão uma valorosa e pequena Esquadra de dez Soldados, 
e com preceito que agregassem a si todos os paisanos que 

encontrassem ferrejando por aquele contorno. Uniram-se 
quarenta armados em tão bom tempo, que quando chegou a 

Cavalaria a disputar e impedir o passo, ficou metida entre 
dois violentos fogos, com a repetição das descargas e dor 
das feridas voltou precipitadamente e deixou o passo franco 

e a estrada livre. Conservemo-nos no Campo, e pretendendo 
atacar-nos terceira vez, desistiram da ação; porque já em 

socorro marchavam dois luzidos piquetes que mandavam os 
Capitães Jozé de Oliveira, e Theodózio Giz. Negrão. 

511. Incorporados e postos em Batalha aprovou o 

Governador pelo Tenente Pedro Pereira Chaves que a 
instâncias de António Carvalho Lucena fizessem uma marcha 

até o alto de Sampaio, porém este lindo espetáculo não 
comoveu aos espanhóis senão a imitarmos em outra com 
todo o Corpo de Cavalaria Ligeira. Acabada a tarde e 

recolhida a gente paisana debaixo das Alas de Infantaria 
abundaram a Praça de Hortaliças que a providência fez 

renascer das devoradas sementeiras para redenção dos 
vizinhos, remédio da guarnição. Por desertores no seguinte 
dia se soube que haviam do inimigo ficado dois Capitães, e 

um Ajudante feridos, e dezessete Soldados entre mortos e 
maltratados. Dos nossos saíram todos ilesos, mas com a 

mágoa de se frustrar ocasião geralmente apetecida dos que 
já aptos para a peleja desestimavam as vidas em aumento 
da glória. 

512. Sabia a Majestade Portuguesa a quem 
nenhuma operação castelhana era oculta, que El Rei Católico 

soprava as faíscas da discórdia, e que o Governador de 
Buenos Aires havia desculpado a omissão de render a Praça, 
e avançado à brecha, por triunfar melhor com a proibição da 

Campanha. Estas inteligências com os avisos asseverantes 
do Rio de Janeiro que estava com os movimentos declarada 
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a guerra, e com o sítio ilidida (216) a paz fizeram no 

Soberano e Augusto Peito tanta comoção e abalo que 
expediu secretas ordens aos Prefeitos e Governadores 

Brasílicos, que generosamente assistissem aos apertos da 
Colônia; porque tendo por si o direito natural, e das gentes, 

não seria responsável no teatro do Mundo a defesa de uma 
Conquista juridicamente sua pela qual devia empenhar as 
forças e estender o braço. 

513. Transcendendo, porém o empenho de Castela, 
e certificado que no porto do Ferrol se preparavam duas 

Naus com gente e bastimentos para engrossar o Campo, e 
manter a guerra. Também com máxima, que a percepção 
espanhola não pode prever, nem alcançar, estendeu o braço 

da sua grandeza mandando de Lisboa duas Fragatas de 
guerra com regimento que incorporadas com outra que se 

achava no Rio de Janeiro impedissem os socorros 
castelhanos no Rio da Prata e castigassem com hostilidades 
a inobservância da palavra, na infelicidade do trato jurado e 

reciprocamente prometido entre as duas Coroas uniformes e 
desta sorte conhecessem no Real Peito a mesma natureza 

de Alexandre que quando vestia as armas temia os sucessos 
como prudente, mas depois de vestidas fazia com ações 
tremer o Mundo. 

514. Chegadas as Fragatas e lidos os Decretos 
especialmente remetidos ao General Gomes Freire de 

Andrada desceu das Minas resumindo em brevíssimos dias 
com espírito de bronze uma distancia calculada por extensa, 
e averiguada por grande, mas fazendo honrada vaidade de 

obedecer, pronto e executar de ativo atropelou impossíveis 
sem detrimento das forças, por não perigar o conceito 

fabricado na experiência Real; porque estando conhecido por 
exato nos manejos mais importantes e úteis da Coroa e 
Fazenda devia novamente com as obras gratificar a eleição. 

 
216 Illidir, V. a. (Lat. illido, ere, il por in pref., e lædo, ere, ofender, 

quebrar): fig. destruir refutando. P. p. sup. e adj. Illidido. 
(CONSTÂNCIO) 
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515. Era a soberana vontade a disposição do 

Augustíssimo Monarca Português que não somente se 
obviassem os socorros castelhanos, como também na 

surpresa de Montevidéu experimentasse Castela pelos 
mesmos fios o injusto agravo no sítio da Nova Colônia, pois 

sem atender a uniforme conservação das Monarquias 
dolosamente faltava à imunidade da Paz sendo já tempo de 
execução das ordens entrou vigorosamente o General na 

expedição das Naus determinando além das três Fragatas 
outras muitas Embarcações de transporte. Da flor da milícia 

do Rio de Janeiro escolheu Oficiais de crédito, Soldados de 
nome. Foi esta a única vez que o acerto escandalizou a 
eleição; porque inflamados todos no amor da honra 

desejavam merecimentos para gloriosamente na escolha 
sacrificarem as vidas; porém não sendo possível que juntos 

lograssem da apetecida felicidade nomearam-se por Cabos o 
Ajudante Tenente Manoel dos Santos Parreiras e os Capitães 
João de Almeida Souza, Francisco Pereira Leal, António do 

Rego Brito, João Mascarenhas Castello Branco, com os 
necessários Subalternos e número competente de Tropas 

respectivas ao projetado intento. 

516. Os belos e guerreiros aparatos desta guerra 
infundiram espíritos belicosos ainda em corações femininos; 

porque Maria de Menezes, ocultando a fragilidade do sexo na 
mudança dos trajes desprezou as tarefas da almofada pelas 

fadigas de Marte e pediu ao General praça voluntária para 
servir na guerra como particular, obedecer como Soldado; 
porém descoberta a qualidade pelos indícios e denuncia-

dores, louvou-lhe a marcial extravagância e não conveio que 
pregasse a agulha por embraçar o escudo. Não foi a primeira 

Belona que mostrou o País ao Mundo tendo esta a quem 
imitar em D. Maria Úrsula de Abreu Lancastro (217), a qual 
com heroicos feitos admirou a Ásia, e assombrou o orbe 

sendo das heroínas o maior exemplo no presente século 

 
217 Maria Úrsula de Abreu Lancastro: aos 18 anos, fugiu do Rio de Janeiro 

e foi para Lisboa, onde, disfarçada de homem, assentou praça como 
soldado (Balthasar do Couto Cardoso), em 1700. (Hiram Reis) 
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quando com o nome fictício de Balthazar do Couto Cardozo 

fez tremer Ambona e outras Ilhas, e Praças no estado da 
índia e depois de várias proezas no Vice Reinado de Caetano 

de Melo de Castro embainhou a espada para descansar no 
estado. 

517. Enquanto se perfaziam as Fragatas armavam-
se as Mercantes, diligenciavam-se os víveres, e se 
embarcavam os petrechos, foi preciso adiantar-se um Iate à 

Colônia para o Governador de lá enviar à Ilha de S. Catarina 
quinhentos homens dos destacamentos do Rio de Janeiro e 

Bahia a incorporar-se com o Brigadeiro Jozé da Sylva Paes 
de quem haviam de receber as ordens, e seguir as direções, 
como pessoa determinada para a empresa, auxiliada do 

Coronel Luiz de Abreo Prego, também destinado para as 
disposições marítimas. O General a ambos deu Instruções 

para não seguirem outras tendo estas por mais acertadas, e 
individuando o que cada um devia obrar, foram as ordens do 
Coronel na forma seguinte: 

Sua Majestade no caso de estar socorrida a Praça da Nova 

Colônia, e atenuadas as forças dos espanhóis no Rio da 

Prata (em cujo estado tudo se acha) prefere o ataque da 

Praça de Montevidéu a qualquer outra operação que 

possamos intentar contra a Coroa de Castela, a junta foi 

uniforme no mesmo parecer persuadida que os seiscentos 

cavalos que ao presente embaraçam a Campanha da Nova 

Colônia acudiram logo a parte em que as nossas Tropas 

executarem o desembarque e ficará com esta diversão em 

liberdade aquela Praça. 

O Brigadeiro Jozé da Sylva Paes apresentou uma lista de 

tudo o que lhe era preciso tanto para o efeito de se atacar 

aquela Fortaleza como para despois de fortificada, e posta 

em estado de defensa se seguir o estabelecimento da 

Nova Colônia que. Sua Majestade manda construir com 

Fortaleza na parte do Sul no Rio de São Pedro, todo o 

preciso se tem aprontado nestes dias com ativas diligên-

cias de q. V.S. é testemunha. 
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Pelo que vão à ordem de V.S. além das três Naus de 

Guerra da sua Esquadra, dois Navios, uma Balandra (218), 

e duas Sumacas no transporte das ditas munições, e 

petrechos e ao Governador da Colonia pelo Iate avisei que 

debaixo dos pretextos que V.S. sabe fizesse sair logo, 

quinhentos Soldados desta Praça, e Dragões, e da Bahia 

no Navio de cinquenta peças que deste porto saiu no 

primeiro socorro, e alguns outros que sejam bastante para 

o dito transporte, deixando sempre as Embarcações 

precisas para continuar com a maior força o curso, e 

hostilidades no Rio da Prata, que estes fizessem vela à 

Ilha de Santa Catarina, aterrando-se (219) na viagem o 

mais que pudessem para encontrar nela esta Esquadra e 

que caso por algum incidente cheguem à Ilha sem as 

encontrar, voltem logo ao porto de Montevidéu em 

seguimento dela, o que entendendo o dito Governador 

fará prontamente executar, assim me parece demande 

V.S. à dita Ilha, e com pouca demora siga viagem a 

Montevidéu; porque naquela altura ou na Ilha encontrará 

as Embarcações. 

Nos Navios de menos porte que V.S. leva, e dos que se 

lhe tem de incorporar da Colônia em que entra o de 

cinquenta pessoas se acham Embarcações bastantes para 

entrar na enseada de Montevidéu e fazer o desembarque 

no caso que nele com segurança não possam dar fundo as 

Naus maiores. O que estas devem obrar ao tempo que se 

atacar a Fortaleza melhor o poderá V.S. discorrer, 

mandando examinar a parte a que devem avizinhar-se 

sem o risco de encalharem. O desembarque em terra se 

fará na praia mais acomodada e as prevenções que nele 

se devem tomar disporá V.S. e o Comandante da terra 

com aquele acerto com que costumam executar tudo o 

que é serviço de Sua Majestade. 

Pelos Desertores espanhóis e Portugueses, e Capitães de 

Navios que haviam estado em Montevidéu nos segurarem 

a má qualidade, e ruínas dos muros da Fortaleza, e que 

estes não excedam em parte alguma a altura de quinze 

palmos com pouca esplanada, contra escarpa, e fosso me 

 
218 Balandra: saveiro. (Hiram Reis) 
219 Aterrando-se: costeando; manter-se próximo à costa. (Hiram Reis) 
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faz parecer que examinando o que nos afirmam e 

reconhecido certo seja sem demora escalada a Fortaleza 

para o que vão prontas escadas, rodelas, granadas, e 

petardos; persuadindo-me que cento e cinquenta homens 

maus Soldados com curtas e arruinadas defensas é 

impossível façam tão constante fogo que destruam a mais 

de mil Soldados capazes dos quais se formam as nossas 

forças; porém no caso de serem falsas as notícias que 

aqui temos leva ordem o Brigadeiro na forma do parecer, 

da Junta para se lhe formar o ataque. 

Ao Governador da Nova Colônia adverti que entendendo 

as Fragatas, ou outras algumas Embarcações poderiam 

em algum porto daquele Rio executar a operação 

conveniente ao serviço de Sua Majestade avisasse a V.S. e 

ao Brigadeiro para que sem demora se obrasse tudo o que 

conduzisse à última ruína e consternação dos castelhanos. 

Como na Junta e Conferências particulares temos 

discorrido e assentado serem bastantes as Forças com que 

empreendemos o ataque de Montevidéu, este se pode 

fazer sem esperar o reforço das duas Naus que comboiam 

a Frota da Bahia, é também preciso que as três Fragatas 

desta Esquadra se conservem naqueles Mares até a 

Fortaleza estar em estado capaz de defensa e então 

passem com as Tropas a dar princípio a do Rio de São 

Pedro em cujo tempo se verá se é conveniente conservar 

a Esquadra ou recolher-se a este porto para o que V.S. 

nas repetidas Embarcações que tem de navegar a ele me 

irá fazendo ciente de tudo interpondo o seu parecer para 

eu com acerto resolver o que por mais útil, tanto ao 

estabelecimento da Fortaleza, como a conservação da 

Esquadra. 

As duas Fragatas que saíram com a Frota da Bahia se 

detêm neste porto até o dia 18 de agosto se V.S. com o 

parecer dos mais Oficiais entenderem é preciso passem 

elas a incorporar-se a esta Esquadra por encontrarem 

alguma notícia de que ao presente não estamos cientes 

me fará aviso para saírem sem demora a demandar a 

altura ou porto que V.S. lhe destinar; porém passado o 

dito dia, e não havendo novidade de aviso da nossa Corte, 

ou de V.S. fazem viagem com a Frota. 
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Os repetidos avisos que terei de V.S. me darão lugar a dar 

a providência possível ao que de novo ocorrer, e na 

Instrução com que Sua Majestade é servido mandar a V.S. 

à esta expedição se mostram prevenções a muita parte 

das ocorrências que podem sobrevir, e o mais que não 

permitir a detenção do meu aviso. 

Estou certo terei a glória de ver a V.S. cheio de honras 

adquiridas pelos grandes acertos com que executará tudo 

o que Sua Majestade é servido mandar-nos. 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 1736. 

Gomes Freire de Andrada = Sr. Cel Luiz de Abreu Prego. 

518. As primeiras instruções do Brigadeiro que 
foram da mesma substância acresceram mais as segundas, 
e seguintes ordens, como ratificando o General o que havia 

já difusamente expendido em beneficio da premeditada 
empresa. 

Depois de ter dado a V.S. a instrução do que entendi 

conveniente à Expedição a que as Reais ordens de Sua 

Majestade o destinam recebi pela Nau “Nossa Senhora da 

Esperança” carta da Real mão de S.M. de 17 de abril, de 

que com esta entrego a cópia, para que inteiramente 

regule todas as suas operações a proporção do que tem 

obrado os inimigos e como estes sabemos sem dúvida a 

atacarão a Praça da Nova Colônia, e que batendo-a em 

brecha lhe fizeram as minas, e hostilidades que as cartas 

vindas por tantas embarcações referem e muitas pessoas 

o atestam, que estiveram no sítio, me pareceu com os 

mais oficiais, com quem conferi novamente esta matéria e 

com V.S., não termos que mudar o projeto com que 

estamos de atacar ou escalar a Fortaleza de Montevidéu 

quando os seus muros no-lo facilitem; pelo que não tenho 

novamente, que recomendar a V.S. mais que podendo 

V.S. haver documentos autênticos e legais da forma e 

princípio, que teve a guerra na Colônia e das hostilidades 

com que os castelhanos, trataram aquela Praça remeta-

nos; como também do que nós e eles formos operando, 

porquanto é preciso mostrarmos sempre sem 
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controvérsia, que eles foram os invasores, e que as nossas 

armas entraram a hostilizá-los depois da atroz violência, 

com que nos romperam a guerra; o que repito recomenda 

S.M., e se execute em tal forma, que não possam ser 

considerados como autores do rompimento as operações 

que executarmos; o que espero V.S. obrará com todo o 

acerto, como costuma. 

Do Governador V.S, Rio de Janeiro 24 de junho de 1736. 

Gomes Freire de Andrada. 

Sr. Brigadeiro Jozé da Sylva Paez. 

519. Chegado o Iate à Colônia, e posto o aviso em 

franquia, afetou segredos o Capitão para confundir os 
discursos, e atemorizar os cuidados, mais ainda que com a 
proibição das castas não puderam as correspondências 

relatar os sucessos, contudo o juízo livre dos homens, 
assentando na maior desconfiança no mais inexorável sigilo, 

vieram com as conjecturas a penetrar os desígnios. 

520. Satisfez em parte o Governador às ordens 

porque em todo desanimava o povo ignorante, que com 
discurso errado podia facilmente supor que se retirava a 
gente para se abandonar a Praça. Com simulado pretexto 

embarcou o Destacamento da Bahia na Nau “Bom Jesus de 
Vila Nova”, porque estava mal quisto com o Povo por alguns 

insultos cometidos aos paisanos. Os mais por necessários 
não quis separá-los ainda com o inimigo à vista e em 
apertado bloqueio que carecia de gente para os casos, que 

ele não podia prevenir, o General “futurizar”. 

521. Com o motivo de passarem à Laguna a fabricar 

carnes para subsistência da Praça embarcou contente e 
alegre, imaginando, que livres do risco já tem lograr das 
delícias do ócio, porém chamados de novos acidentes 

buscavam outros perigos em maiores trabalhos. Em Santa 
Catarina os esperava a Esquadra, a qual constava das 

Fragatas “Nossa Senhora da Vitória”, em que embarcou o 
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Brigadeiro com o Coronel Luiz de Abreo, “Nossa Senhora da 

Conceição” comandada por João Pereira dos Santos; e D. 
Jozé de Vasconcellos do hábito de São João de Malta em 

“Nossa Senhora da Lampadoza”. Cifrava-se (220) o mais 
Corpo em uma Galera de Petrechos, em que ia à ordem do 

Capitão da Artilharia João Gomes de Campos, e várias 
embarcações armadas umas em guerra e outras bastecidas 
de mantimentos. 

522. Achava-se acidentalmente na Cidade de São 
Paulo Christóvão Pereira de Abreu, paisano e vizinho da 

Colônia, e com a notícia do sítio, instigado da honra, e arrojo 
do Conde de Sarzedas, General daquela Província desceu, 
com o heroico pensamento de hostilizar o inimigo por aquela 

parte, que nunca os espanhóis receavam tropas perturba-
doras do inalterável sossego da Campanha. Das vilas e 

lugares adjacentes, congregou 170 companheiros, aos quais 
sustentava de sua fazenda e mantinha com a esperança do 
prêmio. Com este pequeno Corpo se avantajou tanto em 

ações valorosas, que já davam brado no País apesar do 
susto castelhano. 

523. Nestes, que haviam à custa do braço, e de 
incríveis trabalhos, viajado os esquecidos domínios do Rio 
Grande de São Pedro, fiava tanto o Brigadeiro para auxiliar o 

desígnio, que com demasiada demora esperou tratadas para 
ajustar o modo de invadir a Campanha, e ajudar por terra a 

prevalecer a surpresa: porém achando-os com mais espíritos 
que forças e sem armamentos para levantar Tropas 
regradas, desvaneceu a esperança daquele útil subsídio que 

certamente podia concorrer para uma glória completa, se 
fosse ao menos igual a qualidade das armas, a quantidade 

dos homens. 

524. Resolvendo-se sempre o Brigadeiro a surpresa 
de Montevidéu, não obstante frustrasse a esperança das 

pequenas forças de Christóvão Pereira, foi este habilmente 

 
220 Cifrava-se: resumia-se; sintetizava-se. (Hiram Reis) 
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fortificar-se no Rio de S. Pedro, e aquele, depois de um Con-

celho de Guerra, mandou desfazer o pano e largar as velas 
desaferrando da Ilha com vento próspero no período de 

agosto de 1736. Porém passados 9 dias, que em boa con-
serva iam vencendo a viagem, com súbita tormenta virão o 

sepulcro nas ondas, a morte nas águas; e divididos com a 
violência do tempo, cada um para salvar-se buscou diferente 
rumo. A Nau Conceição encontrou duas Fragatas de Guerra, 

as quais conhecidas por castelhanas, esperando pela primei-
ra demonstração política para satisfazer a cortesia, mas ven-

do-nos industriosamente com as baterias fechadas supuse-
ram que a desigualdade merecia menos respeito, tratando-
os com mais soberba que atenção; porém João Pereira, pro-

vocado do desprezo e cheio de ira, mostrou na Praça 
descarga que ia preparado para a peleja, pronto para o 

castigo. 

525. Sobressaltados, de repente, arribou uma e 
ficou outra sustentando o combate enquanto se preparava a 

Capitânia para a peleja; más indo de arribada lançando 
alguns móveis ao mar, foi igual a confusão ao medo; porque 

introduzindo-se-lhe ao mesmo tempo uma bala pelas janelas 
da popa caiu entre cartuxos de pólvora e incendiou a câmara 
por isso crescendo o perigo puderam com o antimoral da 

segunda extinguir as chamas, e voltar ao conflito, em que a 
noite fez cessar as armas, estorvar a vitória. 

526. Postos a Capa (221) e esperando as luzes para 
se romper o dia com as primeiras salvas, atravessou se pela 

 
221 Postos à Capa: as embarcações náuticas em uma ventania são 

dispostas ou preparadas de diferentes maneiras, de acordo com sua 
peculiar construção. Segundo o Frei Domingos Vieira (*), autor do 
“Grande Diccionario Portuguez ou Thesouro da Língua Portugueza 
(Terceiro Volume)”: 

 Locuções Náuticas: Pôr-se o navio capa; estar à capa; atravessar o 

pano de maneira que não prossiga ou faça muito pouco caminho pela 
linha mais próxima do vento, tendo o pano braceado todo à bolina, e o 
leme de ló, e isto quando não convém navegar, por causa da força do 
vento, ou pela sua má direção. A origem desta locução está em que 
antigamente “capa” era um nome da vela grande do mastro grande, 
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proa da Nau uma embarcação ligeira e separada do Corpo da 

Esquadra. Este incidente animou a alguns pusilânimes que 
sugerindo opiniões de caso sem circunstâncias de reflexões, 

foi necessário, fazer-se concelho, em que acerrimamente 
(222), votaram uns que não se devia deixar o empenho pela 

conserva de um pequeno Batel, que a arbítrio das águas 
corria com o tempo, insofrido dos Mares. Outros insistiram 
que o auxílio devia prevalecer a glória, porque ainda que o 

inimigo estivesse derrotado, e nos permitia triunfos em suas 
ruínas, era tão contingente o vencimento como certo o 

perigo daquele que ficávamos já obrigados ao dano, sem nos 
livrar a vitória da calúnia. Vencido o Capitão em votos, a 
força condescendeu com os frouxos, e não pode seguir aos 

valentes. 

527. Julgaram as Naus castelhanas sua fortuna 

pelos nossos embaraços, mas passados alguns dias já 
recobrados do susto, foram descobrir o mesmo risco no 
encontro da Fragata “Victória”, a qual, chegando-se a elas 

em curta distância, foi recebida do mesmo modo, que João 
Pereira dos Santos na “Nossa Senhora da Conceição” os 

havia tratado; e assim sendo a primeira descarga tão 
violenta nos ofenderam o mastro Grande e o da mezena em 
duas partes, cortados tão bem os principais cabos da 

amarração que ficamos impossibilitados para o desagravo, 
inibidos para a vingança. Aproveitou o inimigo a ocasião, 

durante o nosso vencível impedimento, porém jamais 

 
como ainda o é em francês. – Daí, “pôr-se à” capa, figuradamente, 

esperar ocasião favorável para fazer alguma cousa. – Capa “do leme”, 
encerado que se prega na abertura que ha na popa para a passagem 
do leme, a fim de obstar à entrada da água por aquele lado. – Capas 
“dos mastros”, guarnição de lona alcatroada, que, pregada à roda do 
pé do mastro e pela aresta da âncora evita a entrada d’água para as 
cobertas e porão. — Capas “das encapelladuras”, guarnição de lona 

pintada, que reserva as encapelladuras de serem deterioradas pela 
água. (DOMIGOS VIEIRA) 

 (*) Frei Domingos Vieira ( 1453 /  1857): frade agostiniano, 
gramático, romanista e lexicógrafo português. (Hiram Reis) 

222 Acerrimamente: com muita insistência. (Hiram Reis) 
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quiseram medir bordo com bordo (223) por experimentarem 

infrangível a Nau, e as forças sempre inteiras trabalhando 
todos ao mesmo tempo que pelejavam. 

528. A bataria (224) de baixo, que não podia jogar 
por estarem os mares cavados, o Brigadeiro com presteza a 

fez laborar em grande prejuízo do inimigo e então 
alcançarão as dificuldades da vitória pelo peso dos calibres 
os quais temeram, e por ele se fizeram remissos para 

demais perto darem as suas bandas (225), por que eram com 
tanta veemência rebatidos que quando nos supunham 

debilitados experimentavam valor reproduzido, crescendo as 
forças da mesma impaciência do castigo. Concluídos os 
reparos e ressarcida a perda voltamos sobre eles com tanto 

impulso e valor, que destroçados se puseram em retirada 
dando-nos as costas de dia e furtando-nos o rumo de noite, 

porém o Coronel vencida a competência, soube castigar a 
oposição. 

529. Entravam já pelo Rio da Prata quando em 

Maldonado toparão terceiro risco em D. Jesus de 
Vasconcellos, que na Fragata Lampadoza fazia conserva a 

Nau “Bom Jesus de Villa Nova”, a qual ia guarnecida com o 
mencionado destacamento da Bahia. Pareceu a ambos, que 
eram as Naus Espanholas parte integrante do desbaratado 

Corpo da Esquadra, mas sendo sempre reconhecidas por 
Dionízio de Azevedo, foi atacado com duas bandas de 

Artilharia, sem desanimar o espírito na violência, nem 
afrouxar o valor no repente. Intentou o inimigo bordar; 
porém a muita Mosquetaria desvaneceu o impulso a este 

tempo, ganhando o Barlavento Jozé de Vasconcellos, 
começou no excessivo fogo a mostrar a resolução, na 

disciplina e ciência. 

 
223 Bordo com bordo: aproximação de duas embarcações; abalroamento. 

(Hiram Reis) 
224 Bataria ou bateria: agrupamento de canhões. (Hiram Reis) 
225 Bandas: descargas geraisl dos canhões que guarnecem um dos bordos 

da embarcação. (Hiram Reis). 
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530. O Coronel Luiz de Abreo empenhado em segui-

los fez força de vela, e veIo no fim da tarde a alcançá-los no 
combate. A “Lampadoza”, e ”Bom Jesus”, que na duração do 

conflito queriam fazer mais plausível o triunfo, vendo o 
Coronel convicioasa (226) bizarria desprezar o perigo, e soli-

citar a Batalha, cada um cuidou em superar valentia,: más 
pondo-se na vanguarda das duas Naus entrou novamente a 
disputar e segurar a glória. Durou a peleja das 7 horas da 

noite até as duas da madrugada em que virando o vento a 
favor dos castelhanos, estimaram a vantagem por fugirem 

do golpe. 

531. Três dias foram seguidos sem nenhum estímulo 
da honra os comover à conclusão da batalha. As nossas dili-

gências se frustravam contra os mais temidos receios, por-
que fugitivos consideravam-se no modo de salvarem as vi-

das e desviarem o propendente golpe do ameaço. Com vári-
os desafios muitas vezes os convidamos a novo certâmen, 
porém como experimentados no mal, e cientes no dano 

refutavam as ocasiões por não sofrerem o esforço, acusando 
injustamente o perigo quem segunda vez se expõem a ele. 

532. Os nossos práticos se opuseram à cega resolu-
ção de seguirmos, protestando certamente o infortúnio se 
fora daquela commua (227) estrada intentássemos diferente 

caminho. Discursavam erradamente que as Naus castelha-
nas por pesadas não poderiam tentar o Canal do Sul sem 

evidente naufrágio e que de todos os modos amariam o risco 
buscando o trânsito por entre as mesmas forças de que fu-
giam, porém em tudo indiscreto e mal ponderado o discurso 

viemos a conhecer, que o inimigo por mais suave escolhia a 
perda que a sujeição; porque lançando parte da carga ao 

mar, cometeram mais boyantes (228) o imaginado risco. 

 
226 Convicioso, adj. (De convicio, com o sufixo a “oso”). Insultante; 

injurioso; que diz convicios. – Linguagem conviciosa: linguagem 
insultante e clamorosa dirigida contra alguém. (DOMINGOS VIEIRA) 

227 Commúm, adj. m., Commua, Commũa, f. (Do latim communis). Que é 
da participação de muitos [...] (DOMINGOS VIEIRA) 

228 Boiante, part. act. de Boiar. Que boia, sobrenada à superfície d'água... 
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Chegaram salvos ao Porto da Barragán sem considerarem os 

nossos imperitos práticos, que no precipício alheio levavam 
para segurança infalível meta e segura baliza. 

533. As Naus deploradas ocultaram o destroço de 
seus próprios amigos, porque os Ingleses do Assento de (229) 

Buenos Aires, intentando a Bordo cumprimentar os Oficiais 
de maior caráter, lhe denegaram (230) aquela licença, grata 
ao cortejo, favorável a hospitalidade, porém fazendo-se 

público os progressos de tão prolixos trabalhos aos que 
desejavam indagar a história vieram a manifestar nas 

ruínas, mais lamentáveis os estragos. A ambição do segredo 
incitou mais as vontades, e depois acreditaram com a 
verdade algumas conjecturas mais enfeitadas do afeto, que 

da realidade, vindo-se por esta razão a fazer de caso feio, 
relação estupenda. 

534. Destes sucessos ignorava a Colônia, quando à 
nossa vista passaram as Naus em Silêncio. Pôs-se a Praça 
em Armas, prevenindo-se com a novidade para qualquer 

incidente, porém fatigadas dos sucessivos combates 
cuidaram mais na segurança do Porto, que em multiplicar 

trabalhos em novos empenhos. Com objeto mais horroroso 
dobrou o Governador as vigias, temendo prudencialmente, 
que com forças maiores inovassem o sítio, ou a 

apropinquassem o bloqueio, porém era tanta a perplexidade 
nascidas de suas mesmas confusões, que ancorado em 

pouca distância das suas forças navais um Patacho 
Português, não tiveram acordo para atacá-lo, menos 

 
 – “O Galeão, quase sepultado, surgiu, ou ressurgiu boyante sobre as 

ondas”. (António Vieira. Sermões, Tom. V, pág. 318). 
 – ”Segundo as caravelas são muitas, e os cativos poucos, minha 

intenção não é ir de cá tão boyante”. (Barros, Década I, folha 21) 
 – “A Capitânia em tudo aventureira / Como ia mais boyante, e mais 

ligeira”. (Manoel Thomaz, Insulana, livro X, Oit. 91) 

 – Figuradamente: Espíritos boiantes; espíritos que nenhum peso de 
desgraça afunda, nem submerge. – Desejo boiante; desejo 
cumprido, livre de embaraços. (DOMINGOS VIEIRA) 

229 Do assento de: residentes em. (Hiram Reis) 
230 Denegaram: negaram. (Hiram Reis) 
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resolução para excidi-lo, dando-se-lhe sobejo tempo para 

mandar à terra intimar o risco, implorar socorro. Enquanto 
se preparou um Bergantim e algumas lanchas, refrescou o 

vento, e se livrou do perigo deixando-os sobre confusos e 
assustados, porque supuseram espia (231) o que foi, na 

verdade, acaso. 

535. Alguns mantimentos escassos foram sustentan-

do e suprindo a grande indigência da Praça enquanto discor-
ria (232) a Esquadra, e com a chegada dela abundaram o País 
duas Embarcações do Rio de Janeiro repletas de todos os 

gêneros comestíveis e singulares; com os quais remediada a 
lamentável necessidade, já saíam com provimento fresco os 

Bergantins de Guerra ao costumado e quotidiano exercício 
do Rio para com maior motivo impedirem a comunicação das 

lanchas inimigas nos Portos em que existiam as suas ata-
laias e guardas, porque delas se haviam aproveitar para o 
transporte dos petrechos e com este interminável cuidado 

seria dificultoso, proverem as Tropas daquelas coisas, que 
haviam chegado da Espanha para prefação de (233) outras 

muitas que careciam no campo. 

536. Desapareceram as Fragatas que a nossa vista 

estavam surtas na Barragán, e sendo útil a ciência desta 
novidade para as nossas prevenções, passou um Bergantim 
a observá-los: porém penetrado o fim da nímia e resoluta 

curiosidade, deram algumas descargas de Artilharia mais pa-
ra terror, que para castigo. Desprezamos o ameaço por 

especularmos melhor a ação, lhe que concluímos o intento, 
vendo-os na boca exonerando alguns petrechos, que ficaram 

por relíquias daqueles, que lançaram ao Mar para passarem 
o banco, quando corridos julgaram mais barata a fuga que a 
retirada (234). 

 
231 Espia: vigias; sentinelas. (Hiram Reis) 
232 Discorrêr v. n. (Do latim discurrere). Vagar; decorrer; ir; andar em 

várias direções, por vários lugares [...] (DOMINGOS VIEIRA) 
233 Prefação de: suprir, completar. (Hiram Reis) 
234 Retirada: [...] Dar costas ao inimigo e ir-se desviando dele, em caso de 

revés ou de desbarate (*) que se espera. (DOMINGOS VIEIRA) ... 
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537. Divulgaram-se neste tempo os lamentáveis su-

cessos do inimigo nos encontros da Esquadra. Intentou o 
campo desvanecer as glórias, mostrando em diversas ações 

outros projetos; e com forças dobradas não supuséssemos o 
dano pelo conceito, mas sim o melhoramento pelo número 

das Tropas, com que apareciam em distância da Artilharia. 
Do barranco da traição nos fizeram sem prejuízo algum fogo, 
e como não tememos a indústria foram crescendo algumas 

partidas de cavalaria com o erro de que o nosso silêncio 
procedia de os não podermos ofender na longitude. Com 

esta confiança se avizinharam às muralhas e experimen-
taram logo o rigor dos canhões, dando-se-lhes a entender, 
que não fazíamos guerra aos ares desperdiçando balas sem 

emprego. Cessou a renitência com o castigo, confessando 
entre si que sempre nos achavam prontos e os mesmos sem 

diferença nos tempos menos e nas ocasiões. 

538. As suas reproduzidas forças era o maior 
incentivo das nossas galhardas resoluções; porque sem 

terror das suas Fragatas, mostrava a milícia Portuguesa, que 
não temia socorro que estivera para ser vitimadas nossas 

armas, despojo do triunfo, fugindo escandalosamente da 
morte para chorarem a dor das feridas, onde se lhe não 
ouvisse o pranto, presenciassem as lágrimas e conservando 

ainda fresca a queixa, como poderão sofrer nas cicatrizes 
repetidos golpes e doloridas chagas. 

539. Por esta mesma causa saíam os Bergantins a 
correr a Costa e fazer lenda, solicitando as diligências com 
dobrada atividade e passando sem respeito pelas Fragatas, a 

vista das quais davam caça às embarcações ligeiras, que 
umas fugiam a força de remo e outras se rendiam por não 

poderem fugir. Nenhuma mostrava as armas em sua defesa 
por temerem maior castigo na sua resistência. A uma lancha 
corremos com tanta injúria do inimigo que pareceu 

 
 A retirada é uma operação militar na qual uma força, que não está em 

contato direto com o inimigo, se afasta, ordenadalmente, para evitar 
um iminente desastre. (Hiram Reis) 

 (*) Desbarate: aniquilamento. (Hiram Reis) 
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guarnecida de mulheres em lugar de soldados; lançaram 

para melhor escapar dos ferros grande parte da carga ao 
Mar; porém em seu mesmo porto a represamos com muitos 

gêneros preciosos do País que não puderam salvar e não 
souberam defender. 

540. Em 19 de setembro se fizeram as Naus a vela e 
puseram as proas na Praça com seis lanchões armados em 
guerra, que seguiam a sua esteira. Não deixou de assustar 

este movimento na consideração de algum desembarque, 
porém sem nos achar descuidados tocou-se arma e 

prevenida a marinha de gente, artilharia e vários artifícios 
ígneos, esperamos pelejar constantes se com a mesma 
Nação com outros expugnadores mais doutrinados. As 

nossas embarcações preparadas se puseram também em 
linhas, para que vissem tanto em terra como no Mar, 

sempre pronta a valentia e nunca desmaiado o valor. Poucas 
horas durou o sobressalto; porque trocaram o caminho e 
surdiram no Riachuelo. Foram os lanchões à terra com o 

transporte de algumas munições e gente, e concluída esta 
aparência no seguinte dia sem mais outra operação se 

restituíram à mesma Barragán. Verificamos nesta ação o 
pânico temor nas suas embarcações as quais sem o comboio 
e respeito das Fragatas não quiseram expor a salvação na 

contingência de algum encontro em que perdessem depois 
da reputação os fragmentos do socorro que conservavam 

como milagre dos estragos. 

541. Eram para Montevidéu a maior parte dos petre-
chos e como não conseguiram a descarga diretamente em 

seu Porto pelo impedimento da Esquadra, solicitaram a 
intervenção dos ingleses para introduzi-los com algum 

estratagema que enganasse a nossa sinceridade. Segunda 
vez pediu faculdade o Presidente do assento D. Henrique 
Tauri, repetindo a queima das Vacas, e encarecendo a re-

pugnância das lanchas castelhanas, que nem a peso de 
prata queriam pelo interesse comprar o risco. Estas instân-

cias descobriam o dolo e davam a conhecer o enredo, por 
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esta causa com a mesma reposta satisfez o Governador as 

importunas petições. 

542. Enquanto se reuniam as partes da Esquadra 

truncada que vagava com o tempo por diferentes rumos, 
passou o Brigadeiro à Colônia com o Coronel André Ribeiro 

Coutinho e vários Oficiais do seu Corpo Militar; porque além 
de andar separada a embarcação dos petrechos, para a 
surpresa de Montevidéu, também não estavam as Forças 

inteiras, porquanto a Nau “Conceição” ainda apartada e 
dividida dava cuidado à sua tardança; e sendo a primeira do 

encontro, foi a última da entrada. Da Praça pretendia tirar 
alguma gente e outras coisas mais concernentes ao intento, 
querendo também que na sua digressão discorresse o 

inimigo na matéria com juízo sujeito e não livre para se 
efetuar o projeto com o segredo. Deu parte ao General do 

incidente e chegou com felicidade a Praça. 

543. Posto em terra depois das congratulações da 
chegada, sem dar perniciosas trevas ao descanso viu a 

muralha, examinou a Marinha, inquiriu do Tenente General 
Engenheiro a figura que os inimigos observaram em seus 

ataques e baterias, reparou nas obras e fortificações, que se 
haviam feito em nossa defensa, advertiu em utilidade da 
Praça algumas coisas, ensinou outras; saiu das Muralhas, 

mediu os espaços, demarcou o terreno, e riscou nova 
fortificação em forma de tenalha compreendendo mais 

amplo e dilatado território para acessão das armas, para o 
tempo da paz. 

544. Com este inconsiderado sócio, que entrou com 

vênias a ajudar o expediente do Governo e a incumbir-se de 
varias disposições militares, em parte se extinguiram alguns 

distúrbios que o Governador não podia evitar sem prejuízo 
da necessária conservação, porque no tempo era o castigo 
violentas as inobediências e fazer crescer as faíscas da 

emulação, que só o sofrimento poderia mitigar aqueles 
ardores causados na guerra de alguns oficiais costumados a 
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brandas e perfumadas olandas (235); mas como o Brigadeiro 

por gênio era inclinado à justiça cuidaram mais nas 
obrigações de seus cargos que na conservação de nocivas 

parcialidades. Então se qualificou do Governador a 
prudência; pois sendo a árvore vedada no Paraíso dos 

estadistas tocar-se na autoridade e jurisdição de quem 
governa; abusava desta política pelo concurso dos molestos 
cuidados, ainda mais tendo feito na duração do sítio exame 

privado da capacidade grande, sem carecer de concelhos 
para os acertos, de advertências para as vitórias. 

545. Sendo ignorância cuidarem muitos, que sem 
diligências permite o céu felicidades aos que dormem, como 
se jactava Horátio, entrou por isso o Governador com os 

Oficiais de maior graduação a consultar matérias mais 
relevantes que graves; entre elas com premeditadas razões 

propôs a vontade e os melos para assentirem na resolução 
de sair à campanha dar subitamente no abarracamento 
inimigo, e desalojá-lo com poder diminuto; porque 

costumada a fortuna nos casos duvidosos a favorecer os 
ousados, nenhum perigo se vence sem risco e ameaço de 

outro maior: elegantemente expendida a ação com muitos 
fundamentos sólidos, e observações marciais, conciliou em 
diversos gênios universal aplauso e conspirando todos os 

espíritos contra o comum inimigo do Campo, resignaram as 
vontades a uma só disposição singular. 

546. Distribuídas as ordens e conferido o modo mais 
conveniente e seguro para o destinado dia 3 de outubro, o 
segredo preconizara feliz a empresa. Prontificaram-se três 

Bergantins e um Iate e todas as Lanchas das embarcações 
surtas no Porto. Na própria vigília da mesma noite se achou 

a guarnição formada fora das explanadas para com as 
ordens principiarem a marcha, mas ignorando-se o fim da 
Expedição, nem os Oficiais conjecturaram a causa do 

movimento. Antes de se formar o Corpo em batalha, fora do 
fosso, e entre os baluartes, recebeu cada soldado uma 

 
235 Olandas: lenços finos de linho fabricados na Holanda. (Hiram Reis) 
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pequena ração de biscoito e vinho; provimento que pareceu 

pequeno para longo caminho e muito para a abreviada 
jornada; assim confusos os discursos entre o tropel das 

fantasias, ninguém pode acertar com o fim antes das 
ordens, ainda aqueles de melhor raciocínio. 

547. O Governador que mediou o tempo no curso da 
noite, ainda às escuras saiu fora dos muros e achando 
quinhentos Infantes prontíssimos para a designada função 

ordenou, que se dividissem em dois Batalhões, e cada hum 
levasse Cavalinhos de frisa (236), e uma peça de Campanha 

para melhor se fortalecerem, e defenderem da oposição 
contrária. Nomeou cabos para um troféu a Thomaz Gomes 
da Sylva, Manoel Feliz Corrêa, António de Carvalho Lucena, 

Theodózio Gonçalvez Negrão, António Roiz Figueira e para 
outros a Ignácio Pereira da Sylva, Domingos Lopez Guerra, 

Manoel Simões de Carvalho, Salvador Corrêa de Sá e João 
de Abreu; porém todos estes Capitães à obediência do 
Mestre de Campo Manoel Botelho de Lacerda, a quem 

conferiu as ordens, e mandou marchar, seguido de um 
Corpo de Reserva, organizado de alguns soldados, e 

paisanos, com os Oficiais da Ordenança António e João da 
Costa Quintão, Jozé Ferreira de Brito e Jerônimo de Seuta, 
os quais também seguiam à disposição do Tenente General 

Pedro Gomes de Figueiredo. 

548. Em S. António fizeram alto as Tropas, e o 

Mestre de Campo com valoroso acordo e militar disciplina 
mandou ao ajudante Manoel Nunes Cordeiro, com trinta 
homens, que atacassem a uma Guarda castelhana, que 

existia na cova da traição; sem resistência largaram o posto, 
e desampararam uma peça de canhão, que foi logo 

conduzida ao Forte de São Payo, aonde com mesma presa 
ficou firme a reserva para segurar o passo no regresso e 
desviar algumas partidas de Cavalaria que ousadamente se 

atrevessem contra a marcha. 

 
236 Cavalos de frisa: obstáculos defensivos portáteis que eram  usados 

para bloquear ataques da-cavalaria. (Hiram Reis) 



256 

549. As sentinelas fugitivas tocaram arma e 

noticiarão a intrépida irrupção, que não alterou o sossego na 
segurança que ao propugnáculo (237), das suas forças 

nenhuma ousadia passaria a temeridade; más o Mestre de 
Campo acelerando o passo por não dar tempo à resistência, 

mandou fazer pública a ação nos toques das caixas e vozes 
dos clarins, que induzidos dos ventos chegaram primeiro os 
ecos para os avisos que o ferro para os estragos, porém 

nem, portanto, se acautelou a prevenção para evitar uma 
vitória precursora de muitas glórias. Às sete horas da manhã 

se apropinquaram as Tropas ao abarracamento aonde todos 
dormiam a sono solto, e ressonando-lhes nos ouvidos 
estrepitosos ruídos, cada um fugiu do modo que lhe apanhou 

o sobressalto deixaram todo o trem nas tendas por salvarem 
as vidas, parecendo-lhes ainda as sombras, legiões 

formidáveis de guerreiros soldados. O som dos instrumentos 
bélicos alegrou a uns como valentes, e desmaiou a outros 
como cobardes; parecendo àqueles função festiva e a estes 

dia de exéquias. Vendo sobre si o inevitável açoite, 
confessaram melhores obras aos Portugueses nas suas 

promessas que os votos castelhanos no rendimento da 
Praça. 

550. Vários troços de Cavalaria se divisaram de 

longe, e outros demais perto cobertos com o fumo, deram 
algumas descargas tanto a medo, que não chegavam a 

ofender, nem ainda a embaraçar a resolução com que 
entregávamos às chamas o que eles não souberam guardar 
com as armas. Debaixo da Artilharia começamos a desbastar 

o Corpo da Guarda, a Casa da Ferraria e armas, o Quartel 
Mestre e do Comandante; más sendo atacado o fogo contra 

o vento, não ardiam aquelas fábricas que desejávamos 
reduzidas a cinzas. O Alferes João Baptista Ferreira se 
ofereceu para as queimar; e como outros sucessos gloriosos 

lhe haviam abonado o valor, sai com oito Dragões em larga 
distância fora da forma e com mais fortuna teve o incêndio 

maior atividade salvando entre ele muitos papeis, que 

 
237 Propugnáculo: sítio fortificado. (Hiram Reis) 
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podiam servir de utilidade às nossas cautelas. O inimigo 

envolto em sangue e com a dor das feridas, lamentava a 
tragédia contra o culpável descuido de quem os mandava e, 

por isso, proferindo blasfêmias em injúria dos cabos, diziam 
mal da causa, que os violentava a guerra obrigava a servir. 

551. Ao mesmo passo, os Bergantins pelo Rio 
fizeram hostilidades ao campo com a Artilharia; mas pouco 
satisfeitos do dano para a glória saltaram em terra com 

muita ambição e pouca disciplina as suas guarnições que 
todas constavam de gente marítima e bisonha por esta 

razão observados sem forma e desordenadamente dispersos 
com os despojos foram carregados em parte, que não 
puderam dos batalhões ser socorridos. Pretextaram-se 

daqueles bens que os soldados desprezaram pela vitória, e 
fazendo excesso mais resoluto o atrevimento inimigo, 

perdemos por esta causa dois Marinheiros e um escravo. 

552. Morrerão poucos do nosso ferro por escolherem 
melhor na fugida a liberd.e, q. a morte na rezistencia. Ainda 

se prezionarão trez Dragoens, que bastarão p.a interpretes, 
e relatores de algumas couzas, q. no segredo do campo se 

fazião escuras a nossa intelligencia. Juntos os papeis de 
consequencia, que se acharão na secretr.a do Comandante 
Dom Alonço de La Veiga, o mais que se estimou em menos 

preço a voraci-dade do fogo reduzio a lingoas, e depois a 
cinzas.  

553. Voltaram os Batalhões à Praça e uma hora 
depois do meio dia recolheram triunfantes, descansaram 
vitoriosos. Fora da porta os esperava o Governador com 

grande séquito de povo; os quais depois dos vivas e 
merecidas aclamações, foram à Matriz dar a Deus as graças 

em agradecimento da vitória ao senhor dos Exércitos, onde 
o Vigário Manoel Pimentel com o clero, cantou o Te Deum à 
imitação do Povo de Jerusalém, que com a façanha de Judith 

ficou livre Betúlia dos Assírios. 
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554. Passado o susto castelhano não sabiam os pais 

dos filhos, menos os Capitães dos soldados porque cegos do 
medo cada um correu pelo Campo mais livre da salvação. 

Ignoravam o fim uns dos outros, considerando todos que os 
ausentes do Campo eram vítimas na prisão visto que seus 

próprios soldados emudecidos não tinham vozes, nem lín-
guas para a narração da estória. Determinaram três 
castelhanos ouvirem em boca alheia a verdade própria para 

o que conspirados contra a nossa sentinela do Sul, invés-
tiram com empenho de surpreendê-las e posto que longe do 

Corpo estava inibida para o socorro foi na retirada mostran-
do o valor e fazendo a obrigação. O inimigo que a viu per-
sistente quis antes matá-la que rendê-la e descarregando 

sem efeito uma pistola acudiram aos Céus dois alentados 
Portugueses, os quais animando o maior risco na perigosa 

consternação dispararam as armas e tiraram a vida a quem 
pretendia dar-lhe a morte. A esse rumor vieram as suas 
Partidas carregando e aparecendo; mas saindo pelo mesmo 

motivo os Capitães Domingos Lopez Guerra, e António Car-
valho Lucena com dois sucessivos piquetes, o inimigo retor-

quiu o passo e nós seguimos o mesmo por haver cessado o 
efeito com a causa destruída na morte, e no castigo. 

555. Instigado o Governador deste novo incidente 

determinou que, segunda vez, saíssem os mesmos batalhões 
a noticiar com as armas e em letras de sangue o sucesso 

que viram, e afetadamente ignoravam; desculpando com o 
sobressalto a injúria e com o repente a fraqueza, como 
publicavam, que o sono não dera tempo para a defesa, fosse 

fazer na oposição mais decorosa a vitória julgou-se acerto a 
sublime resolução; porque haviam os Dragões prisioneiros 

confessar de plano (238), que légua e meia do devorado 
abarracamento havia um copioso armazém de excelentes 
mantimentos com vários petrechos e armamentos militares, 

o qual era preciso destruir sua magnífica construção, 
requintando-se a felicidade desta empresa a glória das 

armas vencedoras. 

 
238 De plano: de todo; sinceramente. (Hiram Reis) 
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556. A distância embaraçava a disposição, a contin-

gência deprimiu as vontades, porém, animada a operação 
com a glória, venceram os discursos às objeções, facilitaram 

as dificuldades às razões; as quais sendo mais sólidas que os 
fundamentos contrários, vieram por uniformidade de votos a 

resolver e decidir que os mesmos Belerofontes Portugueses 
saíssem a temorizar, e ofender a Quimera castelhana que 
como aquele antigo ser mítico impedia também os nossos 

exercícios, com a monstruosidade das suas forças. 

557. Ainda as espadas não estavam limpas do 

sangue quando no dia 6 do mesmo mês de outubro formou o 
mesmo Governador a gente da para surtida, multiplicada 
somente com 40 gastadores (239) mais; e dando a cada sol-

dado a mesma ração e vinho, vivificou as forças e infundiu 
nos ânimos dobrados alentos para não perderem a honra de 

onde haviam adquirido o crédito. Lembrou a todos, que iam 
a pelejar com aqueles a quem haviam a poucos dias 
vencido, os quais, com a lembrança dos estragos, 

conservariam no coração o medo mais fomentado das 
horrorosas memórias que esquecidos do passado perigo, 

caindo-lhes das frouxas mãos as espadas para tibiamente 
sustentarem as armas. 

558. Marcharam os três Batalhões pela campanha 

Comandados pelo Mestre de Campo Manoel Botelho de 
Lacerda, varão, que antepondo a honra ao sangue, desejava 

por aquela derramar este em ocasiões de luzimento. Foram 
pressentidos pelas guardas mais vigilantes e descoberto na 
resolução o desígnio pareceu na oposição que intentavam 

recuperar a fama. Fizeram alto por esta razão e para o 
esperado ataque nos entrincheiramos com os cavalinhos de 

frisa. Moveram-se os Esquadrões em forma de atacar os 
flancos dos Batalhões, porém com as primeiras descargas de 
mosquetaria e artilharia, suspenderam a escaramuça, 

viraram as costas e esquecidos das mãos se valeram dos pés 

 
239 Gastador [...] homem de serviço no trabalho de fortificação, ou de 

cerco de praças, cavador, acarretador de terra, etc. (CONSTÂNCIO) 
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para escaparem dos golpes deixando assim frustrada a 

diligência e escarnecida a vingança. 

559. Pareceu ardil a retirada sem causas, 

conjecturando-se que nos queriam esperar mais longe, ou 
em algum precipício, onde o esforço suprisse a vantagem; 

porém com o passo franco se continuou a marcha até o 
lugar destinado e visto o armazém se lhe largou o fogo com 
lástima dos inimigos, o qual, nem condoídos do incêndio 

chegaram a defender as cinzas. Durou enquanto achou 
matéria que o sustentasse, e depois reduzido a brasas ficou 

o lugar sem vestígios daquela máquina. Alguns repelões nos 
deu a cavalaria, porém tão desanimada nos impulsos que 
mais parecia constrangida do açoite que da disciplina. Os 

cavalos precedendo sem rédeas, carregavam homens sem 
espíritos, cadáveres sem forma. Conduziu-se à Praça o que 

foi possível para sua subsistência, e o mais consumiram as 
labaredas que sempre em nossas vitórias tinham grande 
parte nos despojos. 

560. O inimigo que nos viu preocupados naquela 
ação de tanto empenho, conjecturou desprevenida a Praça 

valendo-se de todas as Forças para segurarem o triunfo, 
conseguirem a glória e deixando-nos entretidos nos 
estragos, voltaram com resolução de surpreendê-la, 

puxando todas as Tropas para aproveitarem a ocasião que 
imaginavam tecida pela fortuna para coroarem os trabalhos 

com o rendimento: porém como a vigilância era maior que a 
indústria, previsto este futuro incidente, ficou a guarnição 
bastante a suprimir qualquer orgulhoso intento, que eles 

fulminassem em prejuízo comum, em dano particular. 

561. De muito longe se nos fez patente o projeto 

para repararmos o ameaço. Tocou-se arma ao som do tropel 
inimigo e foram tão prontas as valorosas matronas em 
socorrer aos poucos defensores que largaram as almofadas e 

pegarão nas lanças arrimando-se as muralhas com espíritos 
tão estranhos ao sexo que pareciam costumadas àquele 

robusto exercício. Com as vidas pretenderam defender as 
honras, com o valor a Pátria, com as forças os bens; mais 
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ainda não estava tão necessitada e decadente que houvesse 

de carecer do último esforço feminino. 

562. Esta ação famigerou (240) o sexo, e ressusci-

tando as famosas de Dio (241), que em outro século levanta-
ram obeliscos a seus nomes, para que sendo imitadas na 

presente idade, fosse mais preciosa a cópia, que o original; 
escurecendo-se o que obraram aquelas pelo que excederam 
estas. Não se atreveu o inimigo a invasão pelo acordo, mas 

antes temendo a cautela, desvaneceram as ideias à vista 
das prevenções; e deixando-se cobrir todos de valentes 

temores, desampararam o subúrbio por não encontrarem na 
retirada dos Batalhões trágicos sucessos, que multiplicassem 
a dor e acrescentassem a perda. 

 
240 Famigerou: tornou famoso. (Hiram Reis) 
241 Cerco de Dio (Hiram Reis): 

  Valor de uma Mulher Portuguesa 

 78. Subiram os Turcos ousadamente a rocha, e foram demandar umas 
casas que estavam encostadas à igreja de Santiago e davam passo a 
uma varanda baixa em que logo arvoraram escadas para subirem 
outros; e Juzarcão de fora os animava crendo que havia roubado a 
Rumecão a honra e a vitória. Ganharam os Turcos as casas, pelas 
quais foram descendo à fortaleza e um mais atrevido ou diligente, 
entrou em casa de uma mulher casada, pedindo-lhe dinheiro com 

seguro da vida; a pobre da mulher cortada de temor mostrou que saia 
a buscá-lo e entrando na casa de outra vizinha lhe contou desmaiada o 

perigo em que estavam; esta com o sobressalto da nova deu aviso a 
outra, a qual com acordo e forças de varão, tomou uma chuça e indo a 
demandar a casa em que os Turcos estavam, viu um deles à porta 
como vigiando o que passava fora e remetendo a ele tirando-lhe alguns 

botes de chuça o fez recolher dentro, ficando-lhe o juízo tão livre no 
perigo, que teve acordo para cerrar a porta, e ânimo para esperar os 
Turcos e impedir-lhe a saída; digna por certo, que entre os varões mais 
claros ficasse sua memória. [...] 

  As Mulheres de Chaul Oferecem suas Joias 

 90. As donas, e donzelas de Chaul, movidas de um mesmo espírito, 
juntaram todas as suas joias, com que se adornavam de ouro e 

pedraria, e com liberalidade-maior que de mulheres, as enviaram ao 
Governador, sem preceder de obrigação ou rogo, significando-lhe que 
de seus próprios filhos e maridos tinham menos saudade que inveja, 
pois o acompanhavam. Não lemos nos anais dos Césares ação mais 
generosa das matronas de Roma. [...] (M. FERNANDO DENIS) 
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M. FERNANDO DENIS, 1846. 
(Sabedoria e Evolução muito diferente do símbolo nazista) 
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M. FERNANDO DENIS, 1846. 
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563. Feita a execução, voltamos ao teatro do primei-

ro infortuno inimigo de onde o fogo havia perdoado algumas 
coisas que agora com o mesmo impulso acabamos de quei-

mar e destruir. Não lhe valeram na infelicidade a disciplina 
de seus novos Dragões, remetidos da Europa com muitos 

Oficiais ao Campo para desempenho das Armas, porque 
igualmente fugindo com os naturais perderam ainda mais 
que estes no grosso cabedal que haviam introduzido no 

abarracamento para negociarem com a pública necessidade 
que entre si experimentavam de vários gêneros. 

564. Eram já quatro horas da tarde, quando os Ba-

talhões estavam recolhidos sem perda, pois ainda arreben-
tando no centro uma das peças de Campanha não ofendeu 
nem levemente a nenhum dos expugnadores; felicidades 

que atribuíam a justíssima causa dos nossos movimentos. 
Com maiores gritos e aclamações foram recebidos do povo 

os vitoriosos soldados que pelo Rei e pela Pátria ofereciam 
constantemente as vidas, obrigando a fama com o direito 
dos triunfos que apesar do esquecimento escrevesse seus 

nomes na duração dos séculos, nos anais do tempo. 

565. Enquanto no abreviado da Praça foi diminuto o 
número dos defensores, o inimigo ameaçava com ruínas, 

prometia castigos. Era da nossa parte maior o receio que o 
medo; porque respeitávamos a superioridade e não o valor. 

Desenganados que a multidão contrária era um agregado de 
vontades dissolutas, ostentando mais de aparências que de 
realidades, saímos ao campo, vencemos uma e outra vez, 

descobrindo nas mentirosas perspectivas de suas forças 
fantasias de paisanos, poucas obras de soldados porque sem 

mais contradição correram sem verem o ferro, e fugiam sem 
medirem as armas. O desvanecimento de suas inumeráveis 
Tropas e o desprezo de nossos limitados soldados foi a total 

ruína de seu exército, experimentando o mesmo golpe que 
Públio Cornélio Cipião Asina com os “Cimboz” e Marco 

Minúcio Rufo com os Cartagineses (242). 

 
242 As tropas de Minúcio foram vitoriosas enfrentando famélicos cartagine-

ses, mas nenhuma referência relativa ao termo “Cimboz”. (Hiram Reis) 
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566. Passou D. Miguel ao Campo a presenciar os 

estragos que a sua incredulidade não podia verificar por no-
tícias. Com a vista foi maior a admiração que o conceito 

(243), achando os lugares ermos que haviam deixados guar-
necidos de infinitas tropas; caídas aquelas estatuas, que a 

vaidosa fantasia havia levantado para ostentação do poder e 
gala das Forças. O chão coberto de cadáveres, as máquinas 
convertidas em cinzas, uns queixosos e todos sentidos; 

porém como ao enxame havia espalhado o medo dos sicá-
rios, tornaram a buscar a colmeia e como abelhas recobra-

das do susto ocuparam o mesmo lugar dos destroços aonde 
acharam em troco dos favos copiosos ribeiros de sangue. 

567. Decifrados os papeis que se acharam na 

secretaria do Campo, descobriram-se segredo que nem 
presuntivamente passavam pela imaginação portuguesa, 

entre os quais não foi de menos importância verificada 
malícia do Presidente do Assento D. Henrique Tauri, como 
várias cartas do Governador de Montevidéu, queixando-se 

ao mesmo Comandante de sua repreensível omissão. Pois 
vendo o perigo daquele Presídio na inexplicável falta de 

gente e munições, deixava o mais arriscado à vista da nossa 
Esquadra já reforçada com duas Fragatas de Guerra, cuja 
novidade havia causado tanto temor na Guarnição e 

paisanos que não tinham algarismos o número dos 
desertores e a conta dos fugitivos. 

568. Haviam de Lisboa chegado ao Rio de Janeiro as 
referidas Naus “Nossa Senhora da Esperança” e “Das 
Ondas”, das quais eram Capitães António de Mello Calado, e 

daquela Jozé Gonçalvez Lage e vindo ambas a ordem de 
Gomes Freire de Andrade para delas dispor segundo a 

urgência da Guerra contudo mandava a Majestade que 
sendo precisas ao Rio da Prata precedesse Concelho entre as 
pessoas de maior distinção e caráter, mas sendo estes 

contrários a alguma precisão mental, obrasse independente 

 
243Conceito, s. m. (Do latim conceptus). Pensamento, Ideia ; tudo que o 

espírito concebe ou imagina. [...] (DOMINGOS VIEIRA, VOL II) 
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dos votos, como árbitro daquela empresa tanto do 

desagravo Real que para seu complemento lhe havia 
conferido amplos poderes, jurisdição dilatada. 

569. O Governador atento a matérias tão graves, e 
por desempenhar a vontade do Príncipe na prontíssima 

obediência concitou a Concelho aos mesmos Capitães e 
várias pessoas da primeira nobreza e distinção da cidade 
expondo em conclave a grande necessidade das Fragatas 

pelo aviso do Brigadeiro não haver intentado a surpresa de 
Montevidéu por causa da fortuita separação da Esquadra e 

principalmente da Nau dos petrechos para expugnação da 
Praça, assim não querendo na dilação de um avultado 
socorro arriscar o próprio zelo na crise dos detratores, 

ficando culpado o que mais servia e melhor obrava, resolveu 
fortalecer as destituídas Forças Navais sem esperar 

segundos correios que certificassem o estado das coisas com 
o sucesso dos tempos. 

570. Para animar esta boa e providencial cautela 

recebeu avisos da Corte de Lisboa, que não só o obrigaram a 
uma positiva resolução na matéria como a expedir o mesmo 

Iate mandando com as ordens ao Rio da Prata e nomeando 
para nele ir ao Tenente Joaquim Pedro Roquete com a 
instrução seguinte: 

É conveniente ao serviço de S. Majestade, V.M. se 

embarque no Iate S. Jozé, que está pronto a partir com a 

maior brevidade, e faça viagem ao Rio da Prata com a 

presteza possível e encontrando na altura de Montevidéu 

ou em qualquer outra parte a nossa Esquadra que cruza 

aquele Rio entregará V.M. as cartas juntas ao Coronel do 

Mar e Comandante Luiz de Abreo Prego e ficando à sua 

ordem executará o que ele lhe ordenar; voltando o Iate 

para este Porto, ficará V.M. na Nau em que da Corte 

chegou de Guarnição e os soldados que vão no dito Iate 

passarão a incorporar-se nas Naus que os deixarão neste 

Porto. Encontrando V.M. alguma embarcação castelhana 

se desvie dela o quanto for possível sem cuidar mais que 

de levar o aviso de que vai encarregado salvo for tão 
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pequena a embarcação que seja o mesmo V.M. pôr-lhe à 

proa, que obrigá-la a render-se. Espero e V.M. faça esta 

diligência com o maior cuidado. 

Deus Guarde à V.M. Rio de Janeiro, 9 de setembro de 

1736. 

Gomes Freire de Andrada ao Sr. Tenente Joaquim Pedro 

Roquete. 

571. Também para os Capitães das Fragatas segui-

rem na viagem os desejados acertos fez distintamente Regi-
mentos para ambos se governarem; e principiando por Jozé 

Gonçalvez Lage, como mais antigo, e Comandante de outro, 
diziam assim as ordens, que por escrito lhe foram dadas. 

S. Majestade me manda fazer aviso, que El Rei de Castela, 

posso asseverar não ter dado ordem para se hostilizar a 

Praça da Colônia antes as dera para se ressarcir todo 

dano, que se houver feito aos vassalos de S. Majestade no 

Rio da Prata, fez expedir a Buenos Aires no princípio de 

maio duas Fragatas de 50 canhões, com quase 300 

Dragões e que, em 6 de julho, sairão de Cádiz mais 3 

Fragatas, cuja força não se sabe e uma Charrua (244) e 

que esta Esquadra se faz crível vem em seguimento da 

primeira cuja notícia me obrigam dar que V.M. com a 

Fragata de que é Comandante e com a de que o é o 

Capitão de Mar e Guerra António de Mello Callado, saiam 

desta Barra fazendo uma em conserva de outra, toda a 

força de vela que lhe for possível a incorporar com a 

Esquadra do Coronel Luiz de Abreo que anda cruzando no 

Rio da Prata e para que o dito Coronel esteja ciente da 

viagem, que estas fragatas levam e também da que trazia 

as de Castela lhe despache o Iate, que anteontem entrou 

neste Porto. V.M. caso encontre alguma das ditas 

Esquadras de Castela ou das duas Fragatas ou das três, 

conferirá com os Oficiais que devem votar e assentindo 

haja partido para as atacar o faça; e sucedendo que os 

Oficiais castelhanos protestem que as duas Coroas se 

acham em Paz e que Sua Majestade Católica manda 

ordem para se ressarcirem todos os danos até o presente 

 
244Charrua: Navio de grande porte para transporte de tropas. (Hiram Reis) 
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causados, não querendo render-se V. M. os obrigue pela 

força declarando-lhes faz represália naquelas Naus por 

compensação das Naus que nos confiscaram e das mais 

hostilidades que nos fizeram e em penhor do cumprimento 

das supostas ordens. Se V.M. render as Naus da primeira 

ou segunda Esquadra castelhana, voltarão a este Porto 

com a sua presa que aliviado dela possa seguir a viagem 

que for mais conveniente. No caso de V.M. com os mais 

oficiais se persuadirem não ter partido para pelejar, e 

darem por escrito o seu sentimento, fará as mais 

excessivas diligências por se incorporar com Luiz de Abreo 

antes que os inimigos o avistem, que unidos V.M. à sua 

Esquadra, farão debaixo da ordem do Coronel toda a 

diligência para encontrarem as Naus castelhanas e 

chegando V.M. sem novidade alguma ao Rio da Prata, lhe 

dará parte e executará o que ele lhe mandar. Espero que 

V.M. dará nesta expedição grandes provas da sua  grande 

capacidade e valor. 

Deus Guarde a V.M. Rio de Janeiro, 9 de setembro de 

1736. 

Gomes Freire de Andrada ao Sr. Capitão de Mar e Guerra 

Jozé Gonçalvez Lage. 

572. Ao segundo Capitão António de Mello Callado 
deu a cópia desta mesma ordem e outra mais particular para 
sua direção, cujo teor constava de poucas palavras e dizia 

assim: 

Ao Capitão de Mar e Guerra Jozé Gonçalvez Lage mando 

com a instrução junta sair deste porto de que V.M. e eles 

são Comandantes, para que fazendo toda a força de vela 

trabalhem por se incorporar com a Esquadra, que no Rio 

da Prata comanda o Coronel Luiz de Abreo Prego. V.M. 

seguirá a ordem do dito Capitão de Mar e Guerra Jozé 

Gonçalvez Lage, enquanto se não incorporar com o 

Coronel Luiz de Abreo Prego, debaixo da qual todas as 

Fragatas ficam no Rio da Prata, enquanto Sua Majestade 

não mandar o contrário; assim V.M. o executará tudo o 

que o dito Coronel lhe ordenar. 

Deus Guarde a V.M. Rio de Janeiro, 9 de setembro de 

1736. 
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Gomes Freire de Andrada ao Sr. Capitão de Mar e Guerra 

António de Mello Callado. 

573. Dadas estas precisas, e necessárias instruções 
para cada um desculpar-se com sua própria negligência caso 

que contra elas algum dos Comandantes se desviasse; 
também pelo Iate fez o mesmo ao Coronel, estendendo-se a 

outras matérias de utilidade a Esquadra, de proveito a 
todos; cuja carta envolvendo muitas reflexões constava das 
palavras formais. 

S. Majestade foi servido mandar sair este Iate do Porto de 

Lisboa no dia 28 de julho por ter chegado com a certeza a 

sua Real notícia haverem os castelhanos despachado duas 

Fragatas de 50 peças com perto de 300 Dragões na 

determinação de atacarem a Praça da nova Colônia, o que 

confere com as cartas do Patinho, de que António Pedro 

foi entregue; a esta novidade acresceu a de saírem de 

Cádiz em 6 de julho mais três Fragatas de Guerra, e uma 

Charrua, cuja lotação senão sabe, espalhando a voz de 

viajarem a outros Portos das Índias de Castela mais fácil 

será acreditar seguirão a mesma derrota das primeiras, 

por ter chegado a Madri um mapa de socorro, que havia 

saído em Dezembro desta Praça, o que obrigou a S. 

Majestade reforçar a esquadra que se conserva nesses 

Mares, mandando expedir mais algumas Naus porém eu 

na dúvida, em que me pôs António Pedro, resolvi demorar 

a Frota e faço sair as duas Naus de Guerra do seu 

comboio, “Nossa Senhora da Esperança” e “Das Ondas”, 

Comanda-das por seus Capitães de Mar e Guerra Jozé 

Gonçalvez Lage e António de Mello Calado, com 

Regimento de fazerem toda a força de vela até se 

incorporarem com V.S., e lhe antecipo esta notícia para 

que, no caso de haver encontrado as duas Naus 

castelhanas e batido com felicidade, se previna para o 

segundo ataque no qual, entendendo V.S. ter partido, 

considerando as forças que nas primeiras naus encontrou, 

fará toda a diligência de atacá-las, porém persuadido V.S. 

não pode tirar vantagem, antes perda do combate 

esperará as duas Naus que com este Iate partem para 

poder buscá-las e querendo os Comandantes das Naus 

inimigas usar da asseveração de que as duas Coroas se 



270 

acham em paz, e que o Rei de Castela tem expedido 

ordens para se repararem os danos que os seus vassalos 

tiverem causado aos de Sua Majestade, faça sempre presa 

V.S. nas ditas Naus, declarando o faz por represália e 

compensação dos Navios que nos confiscaram e das mais 

hostilidades que nos fizeram e em penhor do cumprimento 

das supostas ordens. 

O mesmo Senhor é servido de que se em alguma 

operação de terra suceder que os Oficiais castelhanos 

digam, ou atestem, que a ordem para a dita restituição ou 

em compensação dos danos que temos recebido sobre o 

que estiver determinado, e for mais conveniente ao 

desagravo de suas armas, e utilidade de seus vassalos e 

domínios, responda sempre se executa por modo de 

compensação; advertindo que esta resposta dará V.S., ou 

aqueles oficiais que mandar alguma expedição, quando 

esta seja executada nas terras que estão citas na parte de 

Buenos Aires, ou das que ficam da nossa parte, além do 

Meridiano tirado do Este da Praça da Colônia; porque tudo 

o mais, que para dentro deste confim se puder ocupar, 

como é pertencente à sua Real Coroa, senão deve tomar a 

título de represália, más de verdadeiro domínio, fique V.S. 

advertido que a Corte de Castela, sempre que se lhe faz 

cargo de qualquer hostilidade que os castelhanos nos 

haviam feito, respondem não tem dado ordem para se 

fazer, antes as dará para se reparar tudo como for justo e 

a sombra destes enganos vai continuando a Guerra como 

se vê dos reforços que manda, dando ordens contrárias às 

ditas declarações. 

S. Majestade também é servido que se pela parte dos 

castelhanos se perguntar ou escrever a V.S. com que 

ordem os combate, que V.S. responda que com as de S. 

Majestade por ter Castela roto a guerra por essa parte 

contra os seus vassalos e domínios; e que V.S. trabalhe 

por mandar incomodar os castelhanos. Se lhe for possível 

não só na Guarda de S. João, Ilhas de Martim Garcia, e 

Aldeias do Paraguai e mais partes que parecer 

conveniente mas até na mesma Cidade de Buenos Aires e 

ao Governador de Colônia e ao Brigadeiro Jozé da Sylva 

Paez; ordeno, que conferindo com V. Senhoria se execute 

tudo o que for de maior utilidade e glórias das Armas do 
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Nosso Soberano porém enquanto aos termos das repostas 

serão reguladas ao que fica exposto. 

As duas Fragatas de Guerra e uma Charrua, que vai com 

elas, levam as Tropas, munições e mantimentos que 

constam da lista junta. Lembro a V.S. que no Rio da Prata 

se acham tantas embarcações sem utilidade e este Porto 

está tão falto de transportes que é preciso, daqui em 

diante, tenha diferente providência à expedição delas por 

me não pôr na precisão de faltar aos provimentos. S. 

Majestade tem resoluto que a Esquadra com as duas Naus 

que remeto se conservem nesses Mares até a Sua Real 

ordem posto hajamos conseguido atacar e render as ditas 

Naus inimigas. Eu estou certo, q. V.S. Fará cruzar em 

forma que elas lhe não escapem no caso de V.S. render 

algumas, sou de parecer que com cautela precisa sejam 

para esta praça remetidos os prisioneiros pelo grande 

receio que tenho no descobrir mantimentos para tanta 

gente e que se me faça inteiramente impossível. Este Iate, 

que vai comandando o Tenente Joaquim Pedro, leva de 

Guarnição os soldados que aqui ficaram doentes dessa 

Esquadra, Artilheiros que bastam para oito peças que lhe 

mandei montar. Se esta embarcação pudesse voltar logo 

sem fazer falta para alguma expedição seria conveniente 

para ir de primeiro aviso à Corte, deixando o Tenente e 

soldados nas suas Naus, voltando só com os Artilheiros e 

gente de sua mareação. A larga demora da Ilha de Santa 

Catharina metem no maior cuidado por me persuadir que 

ao tempo de ser atacado Montevidéu poderia chegar a 

esquadra de Espanha a esse Rio. De qualquer sucesso 

espero repetidos avisos de V.S., e lista do que falta para a 

conservação dessa esquadra, para com a maior brevidade 

remeter, por me não expor a que na falta de subsistências 

se ache V.S. precisado a malograr essa expedição. Ficam 

dois Navios a Carga, por eles direi o mais que me ocorrer, 

pois faço esta com muita falta de tempo, sendo-me 

preciso para por os Navios em estado de saírem amanhã, 

havendo recebido as ordens de S. Majestade em 7 pelas 5 

horas da tarde. 

Tenha V.S. muita saúde e me dê sempre em que o sirva. 

Deus Guarde a V.S., Rio de janeiro, 8 de setembro de 

1736. 
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Gomes Freire de Andrade ao Sr. Coronel Luiz de Abreo 

Prego. 

574. Resolvendo, e mandando assim o General as 
duas Naus com avisos tão importantes, foi o subsídio tão 

pontual que chegou sem ser esperado e muito mais 
aplaudido por não ser ainda rogado e pedido. Estas noticias, 

que o Brigada eiró ignorava e eram tão propícias a seus 
intentos, foram também descobertas entre os despojos do 
Campo e por isso deixando a Colônia embarcou em um Iate 

e se restituiu à Esquadra. Levou em sua conserva a Nau 
“Leão Dourado” que guarnecia o Capitão António de 

Carvalho Lucena com uma Companhia de Infantes e a Galera 
“Bonita” com 30 soldados, comandados pelo Alferes Álvaro 

de Brito Rego. Verificou a verdade com as Fragatas surtas 
naquele Porto, mas a esperança derrotada por causa de um 
temporal que na foz do Rio a fez desarvorar do gurupés 

(245), mastro do traquete e mastaréu grande, gastando dois 
dias em fabricar bandolas (246) para prosseguir viagem, 

seguir o rumo. 

575. Vencendo o Brigadeiro algumas dificuldades 
que embaraçavam o empenho de reparar a Nau, conseguiu o 

seu último concerto e perfeito fim. Mandou ao mesmo tempo 
a Francisco Dias no Iate, que investigasse pelos Portos e 

enseadas da grande costa o suspeitoso infortúnio do Navio 
“Corta Nabos”, que com outro temporal não menos rijo se 
havia dividido do Corpo Naval. Ileso o foi descobrir na 

dilatada Baía de Maldonado: porém tão miseravelmente 
prostrado de doenças que tendo ventos de servir, não tinha 

homens para a mareação, porque todos cortados de uma 
mesma moléstia faltavam os alentos para as obrigações 
marítimas. Do Iate recebeu alguns marinheiros e pode com 

 
245 Gurupés: mastros fixos, oblíquos, localizados na proa de um Veleiro. 

(Hiram Reis) 
246 Bandolas: s. f. (Da baixa latinidade bandellus.) [...] Em linguagem 

náutica, vir o navio em bandolas, diz-se, quando quebrados os 
mastros, se armam uns paus com uns pedaços de velas, para assim 
marear. [...] (DOMINGOS VIEIRA – VOL I) 
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Forças alheias, unir-se a Esquadra, sossegando muitos 

cuidados qu  só pela falta o supunham perdido. 

576. Para se dispor a surpresa de Montevidéu fez 

resenha da gente capaz do assalto, achou a uns enfermos, a 
outros convalescendo; e julgando poucos os que isentos de 

males logravam saúde para o trabalho, frustrou segunda vez 
o desígnio com a esperança de melhoras em estação mais 
benigna e assim dando parte ao General Gomes da 

impossibilidade presente parece que as demoras que 
dificultavam a execução, pretendiam molestar o honrado 

empenho de quem desvelado facilitava a empresa com 
sucessivos auxílios, porém podendo mais o tempo que as 
forças não cansou do General a constância porque sempre o 

mesmo em remediar e acudir conquistava a glória com 
pronto espírito com virtude heroica. 

577. Com o ingresso das Naus castelhanas 
justamente temeu António Pedro que o inimigo com maiores 
forças e gente disciplinada na escola da Europa pretendesse 

obsidiar (247) a Praça cuja marinha débil da resistência faria 
a repetidos combates valoroso o assédio. Valeu-se do único 

remédio para segurar um dos receios pedindo uma das Naus 
da Esquadra para defender com as torres o desarmado Porto 
pelos quais sendo atacado dificultosamente sustentaria a 

honra. Esta diligência se recomendou ao Brigadeiro o qual no 
mesmo dia em que se viu na Esquadra propôs ao Coronel 

Luiz de Abreo a razão da súplica e sendo matéria disputada 
em Concelho foi deferida por uniformidade de votos que 
satisfizesse a esperança o favor implorado; porquanto entre 

as Fragatas era a de maior força, e jogava a Artilharia de 24 
e como falto de mastreação não podia subsistir (248) no 

posto, menos resistir as rigorosidades dos tempos fosse 
auxiliar as debilidades do lugar e fazer formidável o 
desamparo do ancoradouro. 

 
247 Obsidiar: sitiar. (Hiram Reis) 
248 Subsistir: permanecer. (Hiram Reis) 
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578. Voltou o Brigadeiro à Praça com este efeito só 

conseguido. Levou consigo além da Fragata pedida um Iate 
dois Bergantins e duas Galeras nas quais embarcações 

transportou a Infantaria destinada para o desembarque e se 
havia distribuído no Rio de Janeiro pelas Naus com todos os 

mais petrechos dirigidos à premeditada empresa posto na 
Colônia e perante o Governador requereu Concelho de 
Guerra convocando-se as pessoas de maior caráter na 

milícia para o Concurso de votos depois de discutidas as 
matérias que pretendia expor. Assistiram a esta Assembleia 

os Mestres de Campos Manoel Botelho de Lacerda, André 
Ribeiro Coutinho, os Capitães de Mar e Guerra Jozé 
Gonçalvez Lage, Henrique Manoel de Miranda Padilha, o 

Tenente-General Pedro Gomes de Figueiredo, e os Sargentos 
Maiores Thomaz Gomes da Sylva e Jozé de Oliveira. 

579. Na presença de todos pateticamente (249) disse 
que segundo as ordens da Majestade asseveradas, 
distribuídas e recomendadas pelo General Gomes Freire de 

Andrada devia no Rio da Prata fazer todas e quantas 
hostilidades pudesse a indústria e orgulho castelhano; 

refletindo nas mais onerosas e sensíveis, visto achar-se com 
as Forças quebradas para o primeiro objeto de Montevidéu 
não podia discorrer em outras mais sensíveis ao inimigo e 

mais decorosas as nossas armas que fazer um desembarque 
em Buenos Aires achando fácil o saque da Cidade pela 

Divisão das Tropas que dispersas no bloqueio e outras 
guardas de suma importância não poderiam juntar-se em 
número bastante que nos fizessem aparição; sendo fácil e 

com um Petardo render o Castelo e queimar as portas que 
dificultassem a entrada. O mesmo susto franquearia o passo 

para senhorearmos a povoação sem risco, talarmos a 
Campanha sem mortes; que tinha prontos oitocentos 
soldados criados naquela guerra e escolhidos por mais 

ousados para outros projetos ainda mais árduos, ações mais 
relevantes. 

 
249 Pateticamente: que comove; tocante. (Hiram Reis) 
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580. Sobre a expendida proposição livremente dis-

correram todos e com algumas objecções solicitaram os 
fundamentos vindo por último a se conformarem com uma 

vontade diversos pareceres. Aprovaram a ideia com a falsa 
suposição que os moradores daquela rica e populosa cidade, 

assaltados do medo, concorreriam com grosso estipêndio 
para a Coroa Portuguesa, tirando assim as gargantas dos 
golpes, as vidas das espadas; mas se a mesma opulência 

fizesse valorosa a covardia, seria mais útil o saque resul-
tando-nos acrescida glória a oposição dos habitantes, ainda 

que com a notória falta de propugnadores julgavam eles 
mais fácil a contribuição que a defensa, porque tendo a 
gente capaz de arma no emprego do Campo não haveriam 

homens que patrocinassem os Cabedais. 

581. Ouvindo António Pedro geralmente o discurso 

seguido e mais ornado de valor que de praxe necessária, 
votou contra a universalidade dos pareceres afirmando com 
espírito “presago” (250) que erravam todos sem anteporem 

ação de excidir os Vasos castelhanos ao assentido desem-
barque de Buenos Aires, porquanto tendo o inimigo vencido 

o feliz êxito depois de prolixos combates, havia-se fazer 
mais petulante com dobradas forças navais ficando com mão 
alçada para tentar a diversa fortuna por aquela parte que 

lhes mostrava a Praça nas debilidades marítimas pela qual 
eram tão certas as minas, que nem a força de braço poderia 

evitar o dano, escusar a perda. Que tinha física ciência de 
entrarem todas as Naus que Castela enviasse ao Rio da 
Prata sem que a nossa Esquadra lhe dificultasse o passo da 

felicidade primeira, porque advertidos do encontro pelos 
sinais costumados de Maldonado e Castilhos fugiriam do 

risco e solicitariam a mesma prosperidade do Canal do Sul; 
assim destruídas aquelas que na Barragán ameaçavam 
irreparável golpe importava pouco que viessem outras 

porque ou com o mesmo impulso seriam atacadas ou pela 
 

250 No original “Presago”, hoje – “Pressago”. Anunciar por presságios; 

vaticinar. (Hiram Reis) 
 Presago (a), adj. (Lat. prœsagus. V. Presagiar), que anuncia coisa 

futura. “O coração m’o dizia” – Camões. (CONSTÂNCIO) 
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desigualdade se fariam menos atrevidas; cessando-se deste 

modo a causa que podiam produzir perniciosos efeitos. 

582. Disse mais que a Majestade não elegera 

vaidoso teatro ao Rio da Prata para ostentação das forças 
desembainhando a espada sem tingi-la em sangue inimigo, 

mas se havia estendido as armas à parte remota e aonde 
indisputavelmente chegava o domínio fora para castigar 
agravos, impedir socorros, corrigir abusos e sustentar seu 

direito, assim sendo preciso dissipar aquele princípio que 
depois decrescido perderia o respeito a nossa Esquadra, 

também cometeriam desgostos em maiores absurdos; e por 
isso tão útil se fazia a operação discorrida que não podia ser 
mais gloriosa a aprovada dos votos que ainda sem 

atenderem a segunda estavam renitentes na primeira. 

583. Isto posto asseverou, contra a opinião dos 

ouvintes, que se pedissem ao Coronel Luiz de Abreo Prego 
as duas Fragatas “Ondas”, e “Lampadoza” para que 
reforçadas a esperança, e “Nazareth” atacassem na 

Barragán o inimigo com mais segurança e vantagem; e se 
neste tempo, o que não era factível, entrassem as naus 

castelhanas achava que a “Victória” e “Conceição” poderiam 
com forças sempre dobradas impedir-lhe o trânsito, 
embaraçar-lhe o passo, porque assim com D. Jozé de 

Vasconcellos se havia batido com desigual partido sem que 
os contrários pudessem adquirir triunfos, muito maior 

expectação havia naquelas que ficavam existindo no campo 
porque nenhuma das espanholas poderia socorrer delas no 
esforço nem ainda imitá-las na grandeza e que tanto assim 

votava e reincidia com seu parecer que do contrário 
protestava a perda da Praça com princípios tão mal dirigidos 

para os futuros sucessos. 

584. Fazendo-se estas razões, concertada harmonia 
na atenção do Congresso, obrigando também a que todos se 

retratassem da Concordata primeira, porque se achando no 
novo sistema do Governador mais congruência em seus 

fundamentos justificou a razão que persuadia, ao melhor 
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intimava ao mais reto. Fosse eleição em Henrique Manoel 

para conduzir as embarcações pedidas entregar a carta ao 
Comandante do Mar, e persuadi-lo com instâncias palpáveis, 

se as letras por lacônicas não bastassem para seguir ditames 
tão úteis ao serviço Real; recopilando na seguinte carta 

matéria expendida em extrato particular: 

Hoje chegou a Nau “Esperança” que depois de haver 

passado o banco com felicidade sem tocar encontrou fora 

dele para culpa dos práticos alguns dissabores que ao 

nosso Brigadeiro mortificaram bastantemente, mas já aqui 

fica em nós todos mui contentes de o ver, podemos 

descansar correndo por conta da sua fortaleza a defensa 

do Porto. Na conferência que fez o Brigadeiro poucas 

horas depois de chegar, o qual atento leva a V.S. o 

Capitão de Mar e Guerra Henrique Manoel de Miranda 

Padilha me pareceu dizer a V.S. a que sinto sem embargo 

de me afastar dos votos que haviam precedido ao meu 

como julgo que sem buscar as Naus espanholas antes de 

se unirem na forma que ao princípio disse se expõem a 

evidente risco esta Praça e se deixam de executar as 

Reais ordens de S. Majestade que especificam-se apresem 

todas as embarcações Espanholas que neste Rio se 

encontrarem. Espero lhe não pareça a V.S. temeridade a 

minha separação por serem livres os discursos.D 

Deus Guarde a V.S. muitos anos. 

Servidor de V.S. = António Pedro de Vasconcellos. 

585. Não só levava Henrique Manoel a incumbência 

de persuadir ao Coronel com a carta, mas também intimar-
lhe protestos com o teor do assento. Crescia a esta depen-

dência o aviso das duas Naus inglesas do registro haverem 
passado a Montevidéu a carregar courama pretendendo o 

inimigo nelas introduzir os socorros necessários naquele Pre-
sídio cuja notícia constava por carta achada do Governador 
de Buenos Aires entre os papeis represados na Secretaria do 

Campo e por esta razão António Pedra havia obrigado aos 
mesmos ingleses que pela suspeita fossem ancorar entre as 

fragatas da nossa Esquadra e não mandariam embarcação à 
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terra sem que fosse examinada a bordo do Coronel e sujei-

tando-se as guardas portuguesas cumpriram inteiramente a 
palavra, satisfizeram o preceito, mas na sua esteira petu-

lantemente entraram na proibida enseada cinco lanchões em 
linha com bandeiras castelhanas e repletos de petrechos 

sem que o Coronel pudesse contraditar a resolução que 
sendo temerária foi bem sucedida. 

586. Não persuadiram as instâncias de Henrique 

Manoel, nem que mercúrio lhe introduzisse as vozes com 
que costumava dulcificar os corações mais duros, as 

vontades mais rebeldes. Menos a carta e protesto fizeram no 
peito comoção alguma, mas antes ouvindo aos Comandantes 
das Naus respondeu positivamente que não convinha 

separar a Esquadra quando esperava brevemente o inimigo 
para bater-se; e satisfeito e despachado deste modo o 

correio satisfez com a reposta do teor seguinte. 

Em a carta que V. Exª me faz mercê de 10 de outubro me 

diz que tendo lá a Nau “Esperança” e o Forte de “S. Pedro 

da Alcântara” ninguém se atrevera a ofendê-lo pela 

marinha. Chega o Capitão Henrique Manoel com o assento 

do Concelho que me remeteu o Brigadeiro Jozé da Sylva 

Paez. Como os que se conformaram com V.S. ignoram 

tudo o que são marinhas e o que são Naus de Guerra, por 

isso assinaram o dito termo e sabem tão pouco que nele 

diz em 24 horas ou quarenta e oito se poderá fazer todo o 

imaginado e vir para baixo a Esperança sem declarar o 

dito termo se há de vir em algum postilhão (251). Não sei 

que possa vir senão com vento de uma volta que lhe faça 

feição. Tenho experimentado que muitas vezes ventam os 

ventos de uma parte quinze dias e se neste tempo vierem 

os três Navios que se esperam, fico bem. 

O motivo que tenho para não mandar as duas Naus que 

V.S. pede, é ficar só neste Rio sem se ajustar nessa junta, 

debaixo de que Fortaleza me hei de amparar; porque sem 

 
251 Postilhão, s. m. (Fr. postillon, de poste, posta), homem que vai a 

cavalo guiando correio que corre a posta, correio que leva cartas, 
despachos; it. boleeiro de sege ou coche de posta. Plural: Postilhões. 
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embargo de ficar com a Nau “Conceição” pela carta de seu 

Comandante verá V.S. se me devo fiar em que me possa 

ajudar. Na ordem que passei ao Comandante da 

“Esperança” lhe ordenei se pudesse passar à Barragán o 

fizesse por ter calibre de vinte e quatro e os inimigos lhe 

tem de ter respeito. A “Lampadoza” e as “Ondas” são 

Fragatas pequenas e o calibre é igual ao do inimigo e tão 

grande risco considero em umas como em outras. Peço 

muito a V.S. não faça conta o “Leão Dourado”, nem das 

mais que as Naus de Guerra semelhantes Navios 

desprezam-nos pelo pequeno calibre e muitos mais 

defeitos que me não canso em repetir. Bem sei que toda 

esta Esquadra pode passar a essa Praça em Barragán 

aliviando-as do peso, mas digo a V.S. que de Lisboa não 

vai Navio nenhum para Belém sem ser muito bem 

alastrado, quanto mais Naus de Guerra que tem em cima 

o peso de Artilharia e se houver na peleja uma trovoada 

corre muito risco o soçobrarem-se neste Rio onde tenho 

experimentado temporais que me tem posto a Nau a 

banda para apanhar atravessada com a maré como viu o 

Capitão de Mar e Guerra Henrique Manoel, o qual por 

milagre escapou pelo apanhar no Mar metido no Botezinho 

do Iate. 

Os práticos tanto crédito lhes dou como a má fama, 

disseram havia achar água doce na primeira Barranca 

fomos a vista do arvoredo e a não achamos. Também 

disseram era o Canal de quatro braças e a “Conceição” 

esteve em seco motivo que tenho de pedir a V.S. por 

serviço de El Rei uma Galera para me fazer aguada que a 

“Conceição” e eu a teremos para quinze dias, também me 

é muito precisa uma descoberta para melhor serviço de El 

Rei e dessa Praça. 

Parece-me também não ser serviço de El Rei mandar 2 

Naus com risco uma do banco que pode suceder encalhar 

em pior lugar do que o fez a “Esperança” que botou uma 

taboa do sobre sano fora (252), e a maior é não tirarem 

 
252 Sobre sano: são grossas pranchas de madeira que forram a face 

inferior da quilha para evitar que ela se danifique por ocasião de 
encalhamento. (Dicionário Marítimo Brasileiro – Brasil – Rio de Janeiro 
– Clube Naval, 1996). 
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vantagem as duas Naus com as do inimigo ainda que me 

fora possível manda-las. A Praça com o favor de Deus está 

mais desassombrada e me persuado que enquanto eu 

assistir neste Rio não tem de atacar, nem por Mar, nem 

por terra. V.S. ignora que estas duas Naus que vieram foi 

a fim de me forçarem à Esquadra e não para diminuí-la. A 

reposta do termo vai ao amigo Brigadeiro, com mais 

individuação nele achará V.S. mais alguma circunstâncias 

e a diferença que vai do barco latino a uma Nau de Guerra 

de que até o meu preto faz zombaria. 

Deus Guarde a V.S. muitos anos. 

Maior servidor de V.Sª = Luiz de Abreo Prego. 

587. O Coronel por este modo e neste estilo satisfez 
a prudente proposta do Governador António Pedro o qual 

sentindo a contrariedade do gênio que desejava parcial para 
as glórias, respondeu a carta por dar ocasião a matéria de 
correr genuinamente apenas a satisfação do discurso, e 

remetendo-lhe cuidadosamente as pedidas embarcações, 
mostrou que para seu dano não cooperava a vingança 

menos o subornava o desgosto. 

Voltou o Capitão Henrique Manoel de quem recebi a 

reposta de V.S., e noticia de terem chegado os Navios do 

Assento de Inglaterra a Montevidéu estima o afeto com 

grande gosto ver certificada a continuação da saúde que 

V.S. vai logrando nestas vizinhanças; como sempre tenho 

pressentido no firme parecer de que a nossa Esquadra 

prefira ao ataque das duas Naus de Espanha a qualquer 

outra empresa neste Rio conforme insinuei a V.S., e ao 

Brigadeiro na carta de 8 de setembro quando lhe disse 

tinha passado na mesma tarde pelo Canal do Sul ao 

Ancoradouro de Buenos Aires, e para o conhecimento da 

vantagem que tiravam as Armas de S. Majestade em 

expediente semelhante, senão carece de Ciência Náutica, 

da qual juntamente me julga V.S. ignorante: me admiro 

estranhe haver sido este o meu sentir na junta que fez o 

Brigadeiro com os Oficiais maiores à invasão de Buenos 

Aires e não menos de retratarem os seus votos, depois de 

ouvirem o meu; porquanto tem a seu favor o conceito que 
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muita gente faz de me haverem constituído as 

experiências de 15 anos no manejo do interesse deste 

Domínio contra o poder e cavilosas astúcias dos vizinhos 

com mais lição nas matérias do Rio da Prata, que nenhum 

outro Português, não deixando de compreender qualquer 

dos referidos faz muita diferença uma Nau de Guerra ao 

Barco Latino; nem é a sua vontade, ver exposta a mal 

propósito a Esquadra, antes reconhecem que basta 

manter-se neste Rio, para que deixem os inimigos de 

continuar os progressos da conquista, que os moveu a 

fazer a guerra. 

Pela bondade de Deus não temo por agora ser atacado 

pelas duas Naus, mas receio muito que as três esperadas 

subam a unir-se com elas sem que V.S. lhes possa 

estorvar a junção, porque em seguindo o Canal por onde 

as primeiras navegaram já o embaraço do muito fundo 

das nossas deixa livre o Mar para executarem as Naus 

castelhanas a última ruína que desde Europa vem 

ameaçando a esta Praça; da qual então só V.S. há de 

responder assim como a mim me tocava quando 

formalmente fui atacado por Mar e terra, não obstante 

serem as forças que eu tinha tão desiguais, que apenas 

contava cento e oitenta soldados pagos e destes guarneci 

em oposição dos dois Navios do Registro, uma Galera, que 

perto da Fortaleza de “S. Pedro de Alcântara” manteve em 

respeito a entrada deste Porto. 

Em cujos termos, correndo hoje mais por conta da 

Esquadra de V.S. a conservação desta Praça do que ainda 

pelo meu cuidado, pois o perigo do Campo achasse 

distante e do mar todos os dias se vem aproximando: 

ouça-me V.S. o mesmo que repeti na Conferência 

convocada pelo nosso amigo Brigadeiro, e ninguém a pode 

duvidar porque o sei com a certeza das ordens que 

apanhei o haver mandado El Rei Católico uma Esquadra 

de 5 Naus ao Rio da Prata e que o Comandante dela e 

Ministros da terra deu ordens positivas que em suma 

expressão atacar, render e ganhar a Colônia por qualquer 

melo de forças, ou de surpresas; e sendo o aperto das 

mesmas ordens tão restrito para se efetuar a saída das 

nossas Naus, e a entrada no seu domínio, quem poderá 

duvidar procure o Comandante das três Naus afastá-las de 
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V.S., enquanto senão unir com as duas que vieram 

adiante e que em sabendo, pois é factível pelos fogos que 

lhes tem de fazer no Cabo de “Santa Maria” que os espera 

V.S. na “Ilha das Flores”, deitem em Maldonado, caminho 

do Sul e vá a enseada da Barragán, onde juntas as 5 e 

informados do trabalho que sucedeu à Nau “Esperança” e 

que não podendo a “Victória” e “Conceição” vir acima, que 

as outras ficam sendo inúteis, disponham quanto antes 

invadir este Porto, no qual não havendo baterias que 

disputem a entrada e resistam ao peso de tanto fogo, lhe 

considero pouca dificuldade no bom fim do seu projeto, e 

nenhum proveito a nossa resistência e ainda que esta 

certeza me não envolverá na desgraça quem discorrer 

sem paixão, sempre o sentimento há de ser grande de se 

gloriarem os inimigos e com liberdade mentirosa fazerem 

correr no mundo a notícia de levarem à Praça a vista da 

nossa Esquadra e como nem em toda a parte onde houver 

de chegar se sabe que o Rio da Prata é um Mar sem água 

e que não havendo fundo para as duas maiores Naus, 

ficou a Esquadra de V.S. tão impossibilitada para o socorro 

desta Praça, da mesma forma que se estivesse no Tejo 

surta em “Paço de Arcos” (253). 

Esta consideração, e o ardor que me causa sermos 

atacados e vencidos dos castelhanos e reputados entre 

eles com menos respeito às armas de S. Majestade fez 

que votasse na mesma conferência, e sempre direi o 

mesmo, ser menos mau (254) expormos as Naus ao perigo 

de uma desgraça vindo buscar as duas onde se acham, do 

que triunfarem as suas da nossa impossibilidade, ficando-

lhe livre a vontade para dizerem – “tivemos medo de 

buscá-los”. V.S. pondere estas circunstâncias com a 

madureza (255) que tem e achará que S. Majestade, 

segundo as expressões de suas Reais ordens quer arriscar 

antes toda a sua Coroa, do que perder esta Praça se por 

não conseguir El Rei Católico tão cavilosamente a glória de 

conquistá-la. 

 
253 Paço de Arcos: localidade do Município de Oeiras (Portugal, Lisboa), 

estuário do Tejo, no Oceano Atlântico. (Hiram Reis) 
254 Menos mau: melhor. (Hiram Reis) 
255 Madureza: prudência; maturidade. (Hiram Reis) 
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Vai a Galera da Bahia com quantas pipas se puderam 

achar, porque a mim e ao Brigadeiro nos parece preciso 

esteja bem provida de água a Esquadra, de cuja utilidade 

se poderá conseguir muita diminuição nas doenças. Vai 

também o Iate para servir de descoberta e em tudo o 

mais que V.S. julgar preciso, não haverá a menor dúvida 

em lhe remeter. 

No particular, que V.S. me manda, diga apenas que pus 

aos ingleses se faltassem ao ajuste que fizeram de irem as 

lanchas revistar a bordo dessas Naus na ida e volta que 

fizessem a Montevidéu digo, me não supus com 

autoridade de submetê-lo a mais sujeições, nem me 

parece se deve V.S. escandalizar de que se entrasse em 

Montevidéu sem lhe darem parte, porque a distância em 

que V.S. se acha dá lugar a se julgarem independentes do 

nosso favor e como a nação é um pouco soberba e os 

Navios do assento logram quase as mesmas honras que 

as Naus de Guerra, tenho procurado sempre haver-me 

com elas em forma que se mostrem agradecidos e não 

queixosos para livrar a nossa Corte de satisfações. 

Ao Brigadeiro pedi escrevesse a V.S. pedindo-lhe visse se 

os ditos Navios lhe queriam vender uma das suas lanchas, 

dizendo-lhe V.S. necessita dela para a sua Nau por ser o 

caminho de podê-la ter na Colônia, por ser mui precisa. 

Rogo a V.S. tome por sua conta esta diligência e me 

empregue em todas as que forem do seu maior agrado. 

Deus Guarde a V.S. muitos anos. 

Maior servidor de V.Sª = António Pedro de Vasconcellos. 

588. Desenganada a bem fundada esperança de se 

atacarem as Naus inimigas que surtas na Barragán 
“futurizavam” infelicidades à Praça, premeditou o Brigadeiro 
todos os meios da sua ruína, sem o auxílio do Coronel Luiz 

de Abreo diligenciando batê-las ou ao menos impedir-lhes o 
refúgio daquele Porto, em que nele recolhidas as Forças 

Navais parecia lograr a imunidade do coito (256) pelo 

 
256 Coito ou couto: local abrigado e seguro. (Hiram Reis) 
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privilégio dos baixios que eram ignotos à nossa experiência. 

Para se executar o firme intento antecipou a Henrique 
Manoel em um Iate mandando-o investigar e sondar todos 

os ancoradouros da enseada para entrar consciência prática 
na empresa livrando-se do perigo dos parciais com a 

observação das águas. 

589. Vencendo muitas e várias dificuldades o 
destinado inspetor, percorrendo toda a fralda do baixio, 

descobriu o melhor caminho para navegarem seguramente 
as nossas Naus e entrou o Brigadeiro a preparar-se com 

estes princípios e depois, movendo-se com o principal objeto 
de obstruir o Canal, levou para este efeito três embarcações 
carregadas de pedra auxiliadas da Fragata “Esperança”, e 

armadas em guerras a “Nazareth”, e “Leão Dourado”; as 
quais com gente escolhida guarneceu a todas de soldados 

valentes. Na segunda eram Oficiais, Francisco da Sylva, e 
António de Carvalho Lucena. Da terceira Thomaz Roiz 
Banhos. O Brigadeiro embarcou em um Iate como Ajudante 

do Tenente Manoel dos Santos Parreiras e uma Companhia 
de Dragões que comandava o Alferes João Baptista Ferreira. 

590. A resolução intimidou as Naus castelhanas, 
porque metidas e enterradas no lodo, ainda nele se 
consideravam arriscadas. Passaram perturbados e inquietos 

à noite repetindo vários sinais de Artilharia, exonerando-se à 
nossa vista de alguma carga para impossibilitarem o 

perigoso ingresso das nossas armas. O Brigadeiro 
novamente mandou os Bateis sondar a extensão do parcel e 
metendo-se de baixo de um ataque, sofreu repetidas 

descargas e deu outras com prejuízo dos contrários: porém 
engolfados na peleja e esquecidos da sondareza, deram em 

seco, apartados da Esquadra para socorrê-los no aperto. O 
inimigo, querendo aproveitar-se da conjuntura, expediu 
número grande de lanchas para o abordarem e 

surpreenderem, porém este dano evitaram as nossas, que 
saindo prontamente a encontrá-las, precisaram aquelas a 

buscar o refúgio da terra e se desenganarem da presa. 
Sobreveio uma horrenda trovoada ao mesmo tempo e com 
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ela cresceram águas para se chegarem ao ataque as 

embarcações de mais fundo e começando por isso a laborar 
os canhões, entraram a temer o efeito das balas, admirar o 

excesso do fogo. 

591. Já perto, as embarcações da terra, cresceu de 

uma e outra parte o fogo. O inimigo temendo algum caso 
funesto abandonou o ataque e puxou a Artilharia por 
infinitos cavalos. O Iate que demandava menos água os foi 

seguindo inalteravelmente pelas praias, porém não podemos 
lograr o despojo por faltarem lanchas para o desembarque 

preciso; porque fazendo-nos maior guerra a trovoada 
passada, a umas fez naufragar sem gente e a outras perder 
no mesmo combate das ondas. O Iate experimentou no 

massame alguma ruína. O “Leão Dourado” partindo-lhe uma 
bala a verga da cevadeira (257) virou no bordo do Mar e foi 

dar fundo onde não experimentasse segundo incidente. 

592. Contra a ciência dos práticos se descobriu que 
naquele chamado Canal onde o Rio faz confluência, não 

havia certeza infalível de fundo, porque as marés mais ou 
menos cheias faziam sempre navegável o baixio; por esta 

razão achando-se um espaço maior que as nossas Forças, 
não pudemos lograr o pensamento de obstruí-lo inibindo-se 
assim a saída das Naus inimigas, como entrada das outras 

que se esperavam da Europa. Menos se poderiam incendiar 
os Galeões porque entranhados no lodo, subsistiam em 

parte que a ele não chegavam as embarcações ligeiras. As 
cautelas frustraram as diligências, o temor superou a reso-
lução; umas vezes desafiados e outras constrangidos, espe-

ramos com o desprezo incitá-los à peleja, porém tão 
insensíveis eram na honra que não aceitavam o desafio por 

 
257 Vergas de cevadeira ou barbas de baleia: são pequenas peças de 

madeira ou de ferro colocadas quase horizontalmente, uma de cada 

bordo do gurupés (*), perpendiculares a este. 

(*) Gurupés: é uma grossa e comprida peça semelhante aos 
mastros e lançada pela proa, formando, com o plano do 
horizonte, ou com a quilha, um ângulo de aproximadamente 35°. 
(APOSTILA DE ARTE NAVAL) 
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arriscado, menos conta faziam dos agravos por desviarem 

maiores injúrias, mas antes apoderados de um terror 
invencível foram com espias buscando a próxima terra para 

se guardarem à sombra das baterias. 

593. Restituído o Brigadeiro a Praça, sem o 

insaciável efeito da operação concluída, solicitava na própria 
inquietação o desassossego alheio e ocorrendo-lhe terceira 
surtida ao Campo pela felicidade das digressões passadas, 

entrou a persuadir a António Pedro que saíssem as Tropas a 
fazer renascer no medo contrário os esquecidos aplausos 

porque o inimigo sem desestimar o lugar, como enfermo à 
parte, quando com o golpe suaviza o tormento, gostava da 
dor sem desprezo da causa de que precedia ao achaque. O 

Governador que com menos temeridade pesava as matérias 
e “futurizava” os casos, contradisse a proposição, receando 

entre tantas venturas algum infortúnio, que culpasse o 
acordo, ou algum incidente; que perdesse a opinião, porém 
houve depois de condescender com a vontade de quem 

também se interessava nas glórias mandando prontificar a 
mesma gente que nas felizes exarações souberam vencer 

decantadas vitórias a custa do braço. 

594. Formados e já em termos de marcha, por 
acaso descobriram os Oficiais o cartuchame húmido e inca-

paz de arder, recorreram aos armazéns para novo provimen-
to, porém acharam-no com a mesma putrefação. Destinou-

se a ação para o dia seguinte, enquanto se trabalhava na 
manufatura de outros; porém não quis o tempo com 
repetidos incidentes arriscar tantas vidas na cautela e adver-

tência do inimigo, que ciente da operação determinada 
esperavam-nos com mais promessas, que obras. Fornecidos 

e preparados os soldados, quando para abalarem-se dis-
tribuíam as ordens, sobreveio repentinamente uma trovoada 
tão copiosa de águas, ventos e relâmpagos apareceu for-

mar-se nos ares mais a horrorosa batalha entre os 
elementos contrários. Desordenadamente se espalharam as 

Tropas e sem vozes que os mandasse retirar à Praça se 
recolheram todos molhados a seus Quartéis. 
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595. Esta frustrada operação se dirigiu ao Rio de S. 

João por certificarem os confidentes e desertores que nele 
subsistiam um importantíssimo Armazém de Provisões de 

boca e guerra; o qual trazia o inimigo muito nos olhos por 
ser a consistência do bloqueio; pareceu convincente abrasá-

lo (258), porque com esta perda sentiriam igualmente 
conosco a penúria e mais que nós as ruínas. Opôs-se o 
Governador ao projeto, refutando o arbítrio por mais 

intrépido que útil, porém atendendo a alguns fundamentos, 
que concluíam admitiu a matéria em que pareceu parcial, 

sendo oposto. 

596. Destacaram-se 184 soldados 6 Alferes e 1 Te-
nente à ordem do Capitão António Roiz Figueira ao qual deu 

o Governador instruções, antevendo os casos para remediar 
com os acertos; e posto que de sua disciplina fiava empre-

sas mais árduas pediu quisesse abonar a eleição que dele 
havia feito o Brigadeiro para ação de tanta honra. 
Distribuída a gente por dez embarcações ligeiras correram à 

terra de longo e, antes de chegarem ao Rio, fez o 
Comandante marchar por terra ao Alferes Silvestre Teixeira 

com um Troço de Infantaria a executar as ordens e 
afugentar emboscadas, enquanto pelo mesmo Rio subia a 
encontrar-se com este Corpo separado em utilidade das suas 

disposições. 

597. Estava o armazém em distância de uma légua 

pelo continente, porém bem defendido de uma guarda de 
Cavalaria que com a notícia da nossa marcha fugiu menos 
um soldado que ficou prisioneiro sem respeito do 

considerável cabedal (259) que incluía em si, o fizemos arder 
com assombroso espetáculo de quem de longe o via abrasar 

e não havendo já matéria em que se sustentasse o fogo se 
desfez em cinzas; com o mesmo furor atravessamos o Rio e 
incendiamos várias casas que desamparadas do medo 

estavam solitárias, conservavam-se sem gente. 

 
258 Abrasá-lo: incendiá-lo. (Hiram Reis) 
259 Cabedal: recursos. (Hiram Reis) 
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598. O Capitão entrou em seis lanchas pelo Rio 

acima hostilizando quanto encontrava e podia servir de 
assombro aos olhos, confusão às memorias e passando além 

do Porto a represar um lanchão guarnecido de gente achou 
em seus marinheiros mais resistência que valor. Depois de 

fazerem algum fogo largaram o que tibiamente defendiam; 
ficamos senhores da glória e da presa; mas tão incapaz de 
servir que se fazia inútil por um grande rombo que nela 

havia. Enquanto se trabalhava no reparo para se conduzir o 
despojo, chegou o vitorioso Alferes que pudera ser 

desgraçado pela inadvertência do Capitão deixando de 
incorporar-se com aquele pequeno Corpo que por terra se 
expôs a perigos vários, calamidades grandes. 

599. Com inaudita fortuna concluída a façanha 
houveram segundos os gênios pareceres diversos sobre a 

forma da retirada. O Tenente Pedro Pereira Chaves e o 
Alferes Francisco Saraiva votaram com melhor discurso que 
formados e senhores das Armas buscassem os Bergantins na 

foz do Rio para o embarque e as lanchas com a presa 
fossem ao som da água batendo com os remos na areia 

porque a infantaria de terra os defenderia de qualquer 
assalto marítimo. Protestavam ao Comandante que aquela 
guarda antecipadamente fugitiva havia contra a vitória 

provocar a vingança; e sendo tão prontas as Tropas em fugir 
e socorrer tivéssemos, por certo, o ataque antes de nos 

livrarmos dos receios, por esta razão devíamos esperá-los 
prevenidos, pois, de outra sorte perigaria, na confusão, o 
triunfo, caindo-nos das mãos as palmas completamente 

adquiridas glorioso procedimento da ação. 

600. Reputando o Capitão por menos acerto o 

parecer dos subalternos seguiu, em prejuízo comum, a 
opinião contrária, deixando tumultuariamente embarcar a 
gente nas lanchas, coordenando que uma, pelo reboque, 

conduzisse o lanchão castelhano. Enquanto duraram as 
irresoluções e consultas pode o inimigo vencer a rédea solta 

cinco léguas de marcha e achando-nos avançados mais 
ainda no Rio entraram da Praia e, do espeço mato, a fazer-
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nos intolerável fogo. Na barra haviam montado uma peça de 

Campanha com a qual nos impediram o desembarque 
muitas vezes intentado e crescendo de tal sorte a peleja que 

nunca foi possível firmarmos o pé em terra para melhor se 
manejarem as armas. 

601. Os marinheiros da voga com as primeiras 
descargas começaram com clamores a protestar a perda; 
porque além de alguns feridos, já ia o lanchão arrasado em 

água; saltaram nele alguns Oficiais e soldados a acomodar o 
tumulto e enquanto se entretiveram na quietação dos 

revoltosos cortaram os remeiros da lancha o cabo do 
reboque e deixando o lanchão ao arbítrio das águas fugiram 
do risco, que introduzido por aquelas vozes apavoradas dos 

companheiros, não souberam discernir o falso do verdadeiro. 
Ficou a soldadesca, que se havia empenhado no sucesso, em 

perigo evidente, sem que a indústria e as forças pudessem 
evitar a ruína. 

602. Invencível todo o remédio militar, foi o lanchão 

a impulso dos ventos e das águas buscar a mesma Praia 
donde o inimigo fortificado nos fazia viva guerra. 

Empenhados com as armas a defenderem as vidas, 
reputavam por mais suave o golpe da morte que o jugo da 
servidão; porém contra o insuperável fado não puderam com 

o sacrifício de o valor resgatar as liberdades. Privou uma 
bala de Artilharia as vozes do Alferes Manoel Botelho e 

sessando com elas as disposições para a resistência, 
conheceram os castelhanos neste homem espírito tão 
alentado que parecia ter maior coração que as forças. Em 

todos resplandeceu a valentia; más transcendendo o esforço 
de Leandro Diaz e Francisco de Azevedo Athalaya morreram 

sem forma pelas feridas, repetindo nas últimas respirações 
vitais que não rendiam às armas a um inimigo, que se o 
vencê-los era glória, o ser por eles vencido era afronta. 

603. Encalhado finalmente o lanchão depois de 
faltarem os alentos, e de um horroroso conflito renderam as 

armas a arbítrio dos vencedores. Acharam-se da nossa parte 
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sete mortos e trinta feridos; com estes ficaram prisioneiros 

noventa e cinco homens entre soldados Oficiais e 
marinheiros. Do inimigo havendo também alguns mortos não 

constou realmente os que faltavam porque tendo a pena 
algarismo para o nosso estrago, não teve igualmente 

número para a conta alheia. 

604. Com bárbara e incivil (260) paixão entrou o 
sequioso inimigo a despir e desfardar os prisioneiros, até dos 

sapatos e meias, amarrando os uns aos outros, porque ainda 
temiam sem armas e sem ações que na violência das 

asperezas desestimassem as vidas pelas liberdades, mas já 
cortados das forças conservavam os espíritos como milagres 
do tempo. As lanchas que foram instrumentos da tragédia 

chegaram com os Bergantins à Praça e nela divulgaram o 
funesto fim de um princípio tão glorioso e posto que por 

confissão do mesmo inimigo fosse mais lamentável a sua 
perda, que a nossa desgraça, sempre geralmente se fez 
sensível o infortúnio pela consequência do dano procedido de 

um Capitão mais enamorado do próprio discurso que 
refletivo no parecer e conselho alheio. 

605. O Governador que se havia oposto a esta ação, 
como se vaticinara o infortúnio sentiu a perda, não obstante 
comprazer-se com a vitória; porque sabendo que poucas 

vezes correspondem os fins aos princípios não admirou que 
a fortuna como as luzes do Sol desse as costas aos mesmos, 

que a cara descoberta havia favorecido naquele instante. Por 
não perder tempo deu parte ao inimigo para pedir a lista da 
gente morta, ferida e prisioneira, expedindo ao mesmo 

Passo três Bergantins à Costa de Buenos Aires a represar as 
embarcações que transportassem os portugueses àquela 

cidade; porém os castelhanos acautelados, não quiseram 
nas demoras arriscar a glória que cantavam por única 
confessavam por singular. 

 
260 Incivil: hostil; asselvajado. (Hiram Reis) 
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606. Não duvidaram remeter a lista e com ela semi-

vivo em um carro ao valoroso Alferes Manoel Botelho, para 
que se curasse da gravidade da ferida honradamente recebi-

da no sanguinolento choque. Ainda com espírito belicoso du-
raram três dias, escrevendo neles a realidade do sucesso por 

lhe faltarem vozes para a narração da história: porque le-
vando-lhe o golpe da bala o queixo inferior e a língua, não 
pode expressar o gosto de morrer pelo Rei, acabar pela Pá-

tria. Más deixando nesta ação imortal a memória do seu va-
lor, sempre se fará sensível a perda de coração tão sublime. 

607. Informado o Governador das tiranias com que 
os prisioneiros eram tratados, abominou por carta a D. 
Miguel o procedimento contra os vencidos, rogando-lhe os 

deixasse vestir e pagar os soldos vencidos, para que menos 
necessitados não mendigassem à vista de quem os podia 

remediar, mas não merecendo mutuamente o trato que em 
nossa piedade experimentavam os seus, mostrou que o ódio 
subministrava a política, não atendendo ao justo para conter 

e disfarçar a paixão. Antes refinando-se à cólera da mais 
desculpável e justificada comiseração, ordenou novamente, 

que os maltratassem contra a benevolência de um Oficial 
Europeu, que além de os favorecer por gênio, lhes perdoava 
todo o gênero de crueldades. 

608. Depois de vexados e perseguidos entraram 
com eficacíssimas instâncias a reduzi-los ao partido 

Espanhol, prometendo-se aos Oficiais, aumentos nos postos 
e aos soldados vantagem nos soldos, mas a nenhum pode 
arrastar o vil interesse, porquanto todos com inveja da 

constância antepuseram a fidelidade às maiores e mais ricas 
conveniências. Desprezaram os vantajosos partidos, ainda 

quando indigentes morriam à fome e quando oprimidos lhes 
cresciam os trabalhos. Conhecendo ultimamente que 
nenhuma arte podia persuadir àquelas imóveis estatuas de 

firmeza, solicitaram os meios mais abomináveis para o 
desejado rendimento, porém mais valorosos estes soldos 

que os de Ulisses não puderam prevalecer os encantos das 
Circes, nem as astúcias das Lâmias. 



292 

609. Transferidos dos Galeões a uma desaparelhada 

Nau que havia no Porto e servia de Cábrea (261), novamente 
foram reclusos em mais apertado cárcere, no qual 

começando todos a experimentar maiores rigores e dobradas 
calamidades, determinaram entre si conspirar contra as 

guardas, e buscarem à força dos braços, o remédio dos 
males. Determinado o dia, e premeditados os meios, 
descobriram a desgraça na principal felicidade, porque sem 

armas, rendida a grande Guarda Espanhola que atualmente 
assistia com eles a bordo um dos soldados se lançou a nado 

temendo a morte e observando as Naus aquele excesso em 
muita distância acudiram a necessidade e remediaram o 
dano reforçando as mesmas guardas depois de libertadas; e 

encerrando-os debaixo de coberta onde por nenhum modo 
fomentasse a impaciência segundo arrojo. 

610. Três meses sofrerão este áspero, e escuro 
cárcere, de sorte tão trabalhoso e estreito que não cabiam 
nem ainda sentados. Para descansarem uns, se levantavam 

outros, fazendo desprezo daquela pequena liberdade que 
quase por homenagem se lhes havia permitido a princípio 

em toda a Embarcação. Assim juntos reparavam a desnudez 
em País frigidíssimo, sendo não menos a ração tão escassa 
que mais servia de atormentar ao paladar que de alimentar 

o corpo, porque insaciável a fome desejava o que não podia 
merecer a gula ficando mais faminta a vontade a vista da 

grosseira iguaria que não fartava, porém nem, portanto, 
mereceram como Agesilau (262) a liberdade pela constância, 
os favores pelo sofrimento, más antes quanto mais finos no 

amor da Pátria tanto mais martirizados na paixão inimiga. 

 
261 Cábrea, s. f. (Denominação tirada da cabra; vid. Cabra – aparelho de 

levantar pesos.) Aparelho composto de vigas que formam um ângulo 
em que se fixa um moitão (*) que tem por finalidade levantar pesos 
consideráveis. [...] Nau Cábrea, nau em que está armada uma caberá 
para emastrear as outras. As Naus Cábreas utilizavam-se também para 

guardar os presos que se haviam de enviar para a Índia. (DOMINGOS 
VIEIRA) 
(*) Sistema de apenas uma Roldana. (Hiram Reis) 

262 Agesilau II: XIV. Agesilau faz vender os prisioneiros nus para mostrar 
a fraqueza dos persas. (PLUTARCO. Vidas Paralelas) (Hiram Reis) 
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611. Navegavam neste tempo as esperadas Naus 

castelhanas sem cabal notícia dos progressos do Rio da 
Prata, entendendo El Rei Católico e seus Ministros, pelas 

promessas de D. Miguel Salcedo, que estaria rendida das 
suas forças acercada Praça; menos presumiam o Poder 

Português, que se havia agregado para sustentar o domínio, 
porém em altura de Cabo Verde, dividida a conserva por 
causa dos temporais veio a encontrar-se uma das Fragatas 

com embarcação Portuguesa para dela saber algumas 
notícias a favor das suas disposições. Não foi plausível a de 

se conservar a Colônia pelos repetidos socorros de gente, e 
provisões, que felizmente havia recebido do Rio de Janeiro, 
Bahia e Pernambuco; porque na certeza que com o rigoroso 

assédio estava perdida, teve por engano a princípio o que 
depois acreditou sem vexame. 

612. Em Maldonado ratificou as notícias e 
conhecendo o perigo no inevitável encontro das nossas 
forças, esperou vento fresco; com ele picou as amarras, 

largou as velas, estendeu bandeira e favorecido do tempo e 
do atrevimento entrou à vista da Esquadra e ancorou em 

Montevidéu. A Capitânia “Victória”, que para desculpar-se 
com o engano, tinha contra si a esperança, e cautela, não 
supôs embarcação inimiga pelo cego arrojo de solicitar a 

ventura no mesmo lugar do precipício, más conhecendo 
tarde a resolução sem poder emendar o descuido fez sinal à 

“Lampadoza” a quem pertencia a ação de reconhecê-la para 
segui-la e castigar. Executou prontamente as ordens, ainda 
de invencível distância, más mudando de parecer o Coronel, 

fez retirar àquela, que já empenhada no alcance ia também 
com a esperança da gloria. 

613. Previu de longe, o Coronel Comandante, que a 
Fragata gostosa da peleja e atraída do valor desprezaria o 
risco, que igual ao do Mar siciliano ocultavam as águas 

daquela enseada e não temendo o perigo do naufrágio pela 
harmonia das balas seria mais infalível a perda que a vitória, 

porém o Capitão que levava práticos que advertissem nos 
baixos e pilotos que temessem os riscos, supunha mais certo 
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o triunfo que o dano. Prevalecendo por fim a obediência ao 

esforço deixou contra os impulsos do ânimo a galharda 
resolução do ataque, que no rigor da milícia (263) havia 

reputar-se crime se prosseguisse a primeira ordem sem 
atender à segunda. Esta ação começou a diminuir a fama do 

Coronel Luiz de Abreo acumulando-lhe a Esquadra outras 
muitas, que na verdade sem culpa pareceu cúmplice. 

614. Não cessava o General Gomes Freire em adver-

tir, e recomendar ao Brigadeiro o ataque de Montevidéu em 
satisfação das ordens da Majestade e sem dar ocasião a que 

nenhum descuido e omissão increpasse a mínima culpa a 
seu ardentíssimo zelo, não perdia tempo em dispor com 
segurança, mandar com acerto, dirigir com prudência, 

executar com fervor e enchendo os olhos de admiração em 
um labirinto de dependências, parece vigorava as forças no 

crisol dos trabalhos, requintava o juízo na confusão dos 
negócios. Com o aviso de faltar a Nau dos petrechos para a 
execução pretendida, remediou a necessidade tanto a ponto, 

que sem esperar certezas e algum infortúnio enviou outra 
embarcação ao Comissário da Artilharia André Gonçalvez e 

um Corpo de Artilheiros com sobressalentes que pudessem 
servir a ação, suprir a indigência. Com estas cautelas não 
dando motivos a desculpar-se o erro conservava intacto o 

crédito não só na opinião dos independentes, como ainda 
daqueles que por não confessarem as luzes, torcem o rosto 

ao Sol. 

615. Ao Brigadeiro não achou na Esquadra o Comis-
sário André Gonçalvez e passando a Colônia onde por então 

existia, esperou nas suas ordens as ocasiões dos empregos. 
No mesmo dia que sentia a Praça infeliz tragédia do Rio de 

S. João chegou também pelo Iate a notícia de haver entrado 
com arrojada confiança a Nau castelhana em Montevidéu, 
abastecendo aquele Presidio que apenas debilmente tinha 

com que defender-se e sustentar-se. Cresceu geralmente a 
mágoa, refletindo a plebe que os presságios do Governador 

 
263 Milícia: arte e prática da guerra. (Hiram Reis) 
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António Pedro iam justificando a experiência, que podia 

servir a todos os Oficiais e Comandantes da mais perfeita 
regra de Policleto para os acertos e venturas; mas tão 

desacreditada de sem razão e imprudência que em dano 
comum se ponderaram quantos sucessos predisse sem que 

pudesse remediar o tempo o que em sua própria conjuntura 
foi refutado e inatendível. 

616. A este aviso escreveu o Brigadeiro ao Coronel 

Comandante que entrava a preparar a Nau “Nazareth”, e 
mais embarcações que se achavam no porto para se reunir à 

Esquadra e antes que entrasse na diligência de tomar a terra 
e expugnar a Fortaleza pertencia no trânsito atacar a Fra-
gata esperando a se dispor-se um Corpo Naval em ajudá-lo 

sem os continuados receios de o perderem. Embarcados em 
termo peremptório os aprestos e munições para a invasão 

projetada, saiu da Praça na mencionada Nau a qual coman-
dava e a todas as mais Naus da conserva, o Capitão de Mar 
e Guerra Henrique Manoel de Miranda Padilha. Constava de 

seis Vasos de Guerra entre pequenos e grandes guarnecidos 
com os destacamentos do Rio de Janeiro e Bahia que fazia o 

número de 720 homens com seus Oficiais necessários. 

617. Havia o Brigadeiro decorrido nesta matéria e 
determinado entrar em Montevidéu a reconhecer a enseada, 

seus surgidouros, baterias, e juntamente, estando em 
termos, atacar a Nau, para que esta ação servisse de 

estímulo a socorrer-nos a Esquadra; valendo-se da ocasião e 
do auxílio para se prender algum dos ataques inimigos com 
o qual ganhado, seria fácil o rendimento da Praça, cuja 

resolução conferida com a exímia disciplina do Governador 
António Pedro, mereceu toda a aprovação de acertada e 

todo o aplauso de valorosa. 

618. Com vento Noroeste o mais propício para a 
indução e saída da enseada chegaram à Montevidéu e 

dispondo-se o modo da abordagem, largaram as velas e 
buscaram o porto, onde acharam a Nau tão enterrada no 

lodo e contígua à terra, que se comunicava com ela por uma 
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estreita ponte de pipas. Dificultou-se a execução por não 

haver fundo em que nadassem as embarcações para se 
retirarem vencidas ou se conservarem vencedoras; porque, 

encalhadas, como a inimiga, não poderiam subsistir muito 
tempo debaixo das suas baterias que haviam de cooperar 

até o nosso último estrago. Dissuadiu-se assim aquela ideia 
tanto apesar do valor como sentida da ambiciosa glória com 
que todos esperavam distinguir os nomes, executando uns e 

mandando outros. 

619. Mas prosseguindo o segundo pensamento de 

sondar todo o círculo da enseada e reconhecer os mais 
proporcionados portos para o desembarque giraram aquele 
grande espaço sem terror das suas baterias, que 

considerando o exame por princípio da surpresa, entraram a 
fazer tanto fogo, que pelo excesso se percebia o receio e não 

menos o temor pela confusão e alaridos. Não havia bala com 
pontaria certa, menos acordo para levantarem bandeiras, 
vendo-se distintamente as nossas que tremulavam ao 

respirar do vento o qual sempre benigno felicitou os desejos 
daquela necessária averiguação para desenganar os receios 

dos baixos a ignorância dos fundos. 

620. Praticamente conhecida a altura das águas e os 
surgidouros de maior segurança, fazia-se também preciso a 

ciência da regularidade das suas fortificações o que 
parecendo impossível pela cautela das sentinelas e guardas 

veio a conseguir-se tudo pela intrepidez de um soldado das 
Tropas das Minas, o qual perito e versado no idioma 
Espanhol teve a resolução de enganar a muitos para se 

introduzir na Fortaleza, onde registrando as muralhas e o 
mais a favor das nossas ideais, voltou com as desejadas 

notícias, trazendo em sinal da verdade alguma hortaliça e 
frutos do País que entre os Portugueses se fizeram mais 
aplaudidas e gratas pela novidade que pela necessidade. 

Com a falta depois deste homem sentiram os inimigos 
aquela confiança que haviam feito dele, mais pela língua que 

pelo coração. 
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621. Cresceram por esta razão mais os temores e 

três Esquadrões de Cavalaria mal formadas acompanharam 
sempre pelas praias os nossos giros, entendendo já que 

buscávamos o melhor desembarque para a gente saltar em 
terra e principiar o ataque, mas sem que estas tropas e as 

excessivas descargas nos alterassem o sossego, sondamos 
as águas e das suas fortificações marítimas tomamos inteiro 
e perfeito conhecimento. Acharam-se as águas da enseada 

com três e quatro braças de fundo e as Fortificações 
constavam de uma bateria de seis peças de canhão na ponta 

de Leste com um parapeito de pedra solta: outra na praia 
chamada do Colégio de oito, com muralha de terra e o 
Castello guarneciam tão somente seis com uma cortadura 

pela parte da Campanha. Estas foram as inteligências que 
sem nos embaraçarem as frias balas, ocularmente se 

observaram para prelúdio daquela ação que tão duvidosa se 
fez na opinião de muitos. 

622. Não foi pequena felicidade aos intentos do 

Brigadeiro achar novos subsídios em um numerozão socorro 
proximamente chegado do Rio de Janeiro o qual sendo 

argumento do zelo e cuidado dos Ministros da América 
provou a grande fortuna daquela expedição bem aceita 
concorrendo todos com mão liberal para a guerra e para o 

desagravo com vontades muito prontas. De várias partes se 
uniram naquela insigne Capital para do seu General, como 

mantenedor da honra portuguesa, receberem as ordens, 
seguirem os preceitos; por esta razão remediando de muitas 
coisas, que careciam para o Rio da Prata, a todos perfazia de 

melhores gêneros, como se de novo os preparasse em 
utllidade das saúdes e beneficio das vidas. 

623. Constava o socorro de uma Fragata de Guerra 
chamada “N. Senhora da Arrabida” que Comandava D. Luiz 
António Bedrode, a qual do Rio de Janeiro fez conserva ao 

Navio “S. Thiago” que levava um destacamento de 
Pernambuco de quatro Companhias das quais eram Capitães 

António Lopez, e Alexandre da Cruz e os Alferes de Milícias 
António Jozé e Manoel Roiz Campelo e assim mais outro 
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Navio apelidado o “Fogassa” com segundo destacamento da 

Bahia de duas Companhias que governavam o Capitão de 
Milícias, do Valle, e o Alferes de Milícias Domingos Borges; e 

para que não deixasse o Rio de Janeiro de incorporar 
algumas Forças a estas, mandou mais duas Companhias 

com os Capitães Antônio Teixeira de Carvalho, e António 
Mendes, as quais se dividiram pela Nau de Guerra e outra 
embarcação com o nome Centeno. Para a Praça, Esquadra, e 

para todos remetia nele o General profusão de dietas, 
monstruosidade de víveres. 

624. Com este inesperado socorro e reconhecidas as 
vencíveis dificuldades que se julgavam mais árduas no 
conceito, que no valor, mandou o Brigadeiro velejar para a 

Esquadra onde, propostas e ouvidas as circunstâncias, se 
resolverão uns a atacar e outros a auxiliar; porém posto a 

bordo da Capitânia chamou o concelho e expôs atenção à 
sua empresa, que não resultou outro acento mais que 
argumentos sem força, silogismos sem formas, resolvendo o 

Coronel que com o primeiro vento de servir buscaria todo o 
Corpo Naval à frente de Montevidéu, onde esperariam tempo 

de entrar e monção (264) de sair. 

625. Opôs-se Henrique Manoel a esta incompatível 
resolução, dizendo que a honra devia só esperar tempo para 

entrar e não cuidar em ventos de sair; porque senão fosse 
em uma hora conseguir se ia navegando em algum dia ainda 

quando a variedade das estações no País segurava uma, e 
outra felicidade. Alterou ao Coronel este louvável espírito, 
perguntando-lhe como passaria naquele porto mais das 

horas necessárias, sujeito e debaixo de duas baterias que 
incessantemente haviam de empenhar-se nas nossas minas 

ao que satisfez o mesmo contraditor dissolvendo a dúvida, 
que menos vantagem tinham as duas baterias, uma de seis 
e outra de oito; contra seis de sessenta peças, cujas balas 

 
264 Monção: vento sazonal; momento favorável para a navegação; mais 

adequado. (Hiram Reis) 
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fariam maior estrago na tenuidade (265) dos parapeitos de 

pedra solta que na resistência das nossas fragatas as quais 
pondo por terra as muralhas, fugiriam também os 

defensores. Contra o parecer de todos foi refutado o voto 
exceto D. Luiz António Bedrode, que o seguiu como soldado 

e apoiou como valente. 

626. Com a resolução de o Coronel mandar velejar a 
Esquadra para a bocaina (266) de Montevidéu, entrou o 

Brigadeiro em maiores esperanças de executar a surpresa 
com auxílio tão necessário e tendo por infalível o fim 

desejado, prontificou e escolheu a gente para o ataque e 
desembarque nomeando dezenove Companhias de sessenta 
homens cada uma, que vinham a ser; 10 do Rio de Janeiro 

com os Capitães Francisco da Sylva, António de Carvalho 
Lucena, Salvador Correa de Sá, João de Almeida Souza, 

Francisco Pereira Leal, António Teixeira de Carvalho, António 
Mendes, João Gomes de Campos, o Alferes de Mestre Álvaro 
de Brito Rego, e o de Dragões João Baptista Ferreira; 4 da 

Baía com seus Capitães, Thomaz Roiz Banhos, Manoel do 
Valle, Manoel Roiz, e o Alferes de Mestre Domingos Borges; 

4 de Pernambuco, comandadas pelos Capitães António 
Lopez, Alexandre da Cruz, e os Alferes de Mestre, António 
Jozé e Manoel Roiz Campelo; e 1 Companhia de Granadeiros 

da Armada, que cobria o Tenente Jozé Roiz; fora deste 
Corpo, havia outro de reserva com seus oficiais 

competentes. 

627. Posta a Esquadra na Boca da enseada, fez a 
Capitânia sinal de Concelho, ao qual concorreram e se con-

gregaram os oficiais maiores para ouvirem e resolverem as 
matérias, que se deviam aprovar ou refutar em utilidade do 

Real Serviço, mas antes do principal ponto, quis o Coronel 
persuadir a importância de se afastar com a Fragata 
“Lampadoza” para o Porto de Maldonado, onde melhor visse, 

observasse e esperasse o inimigo, tendo nesta parte volta 

 
265 Tenuidade: fragilidade. (Hiram Reis) 
266 Bocaina: baía ampla. (Hiram Reis) 
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mais larga para buscá-los a tempo que se batessem com as 

mais Fragatas. Não assentiu neste pensamento o Congresso, 
porquanto se o Coronel não conveio dividir a Esquadra para 

atacar na Barragán as duas Naus Espanholas, por esperar as 
mais que de Castela haviam saído, também não julgaram 

acerto a divisão presente pelos mesmos fundamentos, que 
em sua carta expendera o Governador da Colônia susten-
tando a opinião de conservar o Corpo sem dividir as Forças. 

628. Desvanecido este frio e injusto projeto entrou o 
mesmo Coronel a dizer antes de explanar a matéria para os 

consulentes votarem que o Brigadeiro pretendia com a 
Esquadra atacar a Nau inimiga e opugnar as baterias para 
debaixo do fogo conseguir o desembarque sem atender a 

pouca gente que trazia para a empresa e perdição que 
expunha as mesmas Naus, mas sem embargo desta 

verossímil certeza se fosse mais justificada a razão contrária 
ele seria o primeiro, que se perdesse sobre esta proposição 
discorreram difusamente nas circunstâncias e disputando o 

ponto sem controvérsia começou o Brigadeiro a quem 
pertenciam as primeiras vozes a persuadir que livremente 

votassem sem atenção à lisonja, sem a injúria do suborno; 
porque de outra sorte, era confundir com argumentos o que 
estava tão claro com a razão. A estas palavras responderam 

uniformes, que se fazia aquela advertência escusada, 
porquanto se conformavam com o parecer do Coronel e 

seguiriam a empenhada vontade do Brigadeiro na execução 
das ordens, se tomasse sobre si a infelicidade do sucesso. 

629. Corroborou esta assentada opinião o último 

parecer do Mestre de Campo André Ribeiro Coutinho, 
asseverando haverem discorrido com tanta madurez (267) e 

prudência na matéria que se o mesmo Concelho de Guerra 
fosse na presença da Majestade, se conformaria com os 
votos reconhecendo a experiência e obrigação de seus 

oficiais. Houve de sujeitar-se o Brigadeiro a esta final 
resolução; porque não era de sua profissão encarregar-se 

 
267 Madurez: madureza; maturidade; gravidade. (Hiram Reis) 
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das operações das Naus como lhe intimava, e protestava o 

Coronel Luiz de Abreo. 

630. Foi sempre excelente regra dos Capitães 

famosos não pedirem pareceres a todo um Corpo senão a 
cada oficial por si em particular; não como para algum caso 

certo preciso, senão para alguma ação possível com 
circunstâncias várias e sendo necessário que se descubra 
toda a consulta, a nenhum se deve confiar a própria 

resolução; porque não pode a fortuna oferecer ocasião mais 
oportuna ao inimigo, que a resolução pela contrariedade dos 

votos. Isto sentiu; o maior político Tácito nas ruínas de 
Roma, que enquanto permaneceu na união de seus Reinos e 
Províncias, não bastou todo o Orbe a destruí-la; porém 

rebeladas e divididas, entraram as guerras civis e se 
desbaratou o Império. Não decaiu nunca a glória de Gomes 

Freire e António Pedro por que aquele para sustentar o 
domínio jamais careceu de conselho alheio e este para 
defender a conquista sempre se dirigiu por seu próprio voto; 

ambos foram os triunfadores da guerra, porque só um 
independente mandava e só outro resolutamente executava. 

Com as forças do primeiro resplandeceu a espada do 
segundo e cortando ambos o louro para as frentes, unidos se 
coroarão no templo da memória. 

631. Restituídos às suas Naus os Capitães e 
Comandantes, repetiu o Coronel os sinais convocando 

segunda vez os oficiais a seu bordo para assinarem a 
resolução estendida por termo e fabricado no dia 5 de 
janeiro de 1737, cujo teor e formais palavras dizia assim: 

Que pela incerteza e irregularidade dos tempos que corria 

no País, não se devia arriscar a Esquadra em uma 

operação que descobria mil obstáculos, sendo o próprio 

não ter aquela Baía fundo capaz onde pudessem chegar as 

Naus sem perigo de encalharem e sucedendo assim 

ficavam presas e expostas a fogo das baterias da terra e 

da Nau, que haviam fazer sem se poderem retirar. E 

ainda, que não reconhecessem este perigo e houvesse 

água em que nadassem os vasos, não podiam com o 
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mesmo vento Leste buscar a bocaina da Baía e atacar a 

Nau, só possível apenas por reboque das lanchas debaixo 

de tiro de mosquete das baterias inimigas, como fizera a 

Nau castelhana a vista da “Lampadoza”, que havia 

seguido-lhe à sobredita bocaina, porquanto com os ventos 

que reinam da parte do Norte não se podia entrar, e os 

que vem pelo Polo Sul desfavoreciam a saída. 

632. Que os temporais eram tão continuados em 

todas as estações neste clima, que não havia dia em que 
senão experimentassem rápidos furacões e por este motivo 

se fazia infalível, que juntas as nossas Naus, ou haviam 
encalhar no lodo ou dar à costa e não parecia justo que se 
arriscasse todo o poder por arruinar uma Nau que senão 

tirava dela mais vantagem que abrasá-la, ou inutilizá-la; a 
qual como se achava sentida no lodo nunca a 

desamparariam ainda que se lhe abrissem rombos, senão 
por via de abordagem; mas para se conseguir este efeito 
havia de ser da nossa parte mais o dano, que o lucro; 

perdendo-se todas quantas se destinassem para a 
contingência do sucesso, mas sendo menos incerto ainda 

depois de queimada render a Fortaleza com 700 homens de 
desembarque, achando-se o inimigo com todas quantas 

Tropas podiam ter, tanto pagas, como coletícias (268) do Rio 
da Prata, fora e dentro da Fortaleza, além das grandes 
prisões de Guerra, com que se achavam introduzidas pela 

Nau; e caso que felizmente se destruíssem as baterias de 
terra, expunha-se sempre a infantaria que desembarcasse 

aos sucessivos tiros da Artilharia da Fortaleza ou da que 
costumam trazer pela Campanha a cincha dos cavalos 
porque se nos valêssemos das baixas para abrigo do fogo, 

sempre se sujeitavam ao da Campanha, que não podiam 
contrabater o das nossas Naus. 

633. Que senão havia até aquele Concelho perdido 
nada da reputação das nossas Armas, mas antes nos 
achávamos senhores de toda a navegação do Rio da Prata, 

 
268 Coletícias: tropa formada às pressas, sem qualquer critério. (Hiram 

Reis) 
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tendo o inimigo as suas Naus arruinadas e encalhadas em 

partes donde as nossas não podiam chegar a batê-las, 
fazendo os seus transportes por Mar furtivamente. Que a 

Praça da Colônia não só se achava socorrida e 
desassombrada do sítio, senão também com uma grande 

porção de mantimentos e munições de Guerra, cujas 
circunstâncias era o principal empenho da Majestade a qual 
circunspecta a estes notórios inconvenientes, aplaudiria o 

acordo de se evitar o dano com a esperança de se empregar 
a Esquadra em outra qualquer ação mais útil e gloriosa, 

sendo indubitável que não havia precisão que nos obrigasse 
a semelhante excesso, o qual se devia só cometer, ou para 
livrar alguma Praça nossa ou recuperar alguns Navios que 

nos tivessem apresados. 

634. Assinaram este estupendo acórdão o Brigadeiro 

Jozé da Sylva Paez, o Coronel Luiz de Abreo Prego, o Mestre 
de Campo André Ribeiro Coutinho, os Capitães de Mar e 
Guerra D. Luiz Pedro Pedrod, João Pereira dos Santos, 

António de Mello Callado, Jozé de Vasconcellos, D. Pedro de 
Estres, Henrique Manoel de Miranda Padilha e António Carlos 

Pereira de Souza; mas assinando uns por se acomodarem 
aos pontos e fundamentos do termo, outros o fizeram 
vencidos dos votos. D. Jozé Henriques, André Gonçalvez e 

Francisco Borges se distinguiram tanto nestas vontades 
conformes, que seguindo sistema e opinião contrária, nem 

constrangidos da harmonia quiseram condescender por 
política, firmar por lisonja. 

635. Dissuadida totalmente a empresa de 

Montevidéu contra os mais alentados brios que pretendiam 
com o valor condecorar a honra, sentiram publicamente os 

soldados a resolução; porque tendo prontas as folhas para 
com robusta mão descarregarem os golpes vieram a 
embainhar as espadas como súditos e depor as Armas 

obedientes depois de promulgadas as ordens. Murmurou 
desta ação a milícia que cega e ambiciosa das ocasiões não 

conjectura os danos, nem futuriza o perigo para apetecer 
uma glória arriscada entre dilúvios de sangue. 
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636. Determinou ultimamente o Coronel que o 

Capitão Henrique Manoel na Fragata “Nazareth” se 
atravessasse na bocaina da enseada a impedir a saída da 

Nau inimiga porque constava notoriamente estar com ordem 
e prático para furtivamente navegar de noite à Barragán; 

esperando juntamente o ingresso das outras para lhe 
dificultar o recurso do porto. Desce à vela com a 
“Lampadoza”, e vários Navios de transporte para Maldonado 

deixando o resto da Esquadra à disposição de D. Luiz 
António Pedro de que com ciência militar, e náutica, pôs a 

todos em linha e as regeu, entretanto, com singular acordo e 

perfeita economia. 

637. Os castelhanos pasmaram à princípio, como 
sucede aos homens com os luminosos e resplandecentes 

cometas; os quais sendo tristes abortos (269) do ar, são 
admirados, porque se deixam ver poucas vezes: mas 
passando aquela espantosa admiração, à recreio da vista, 

vem a ser pouco o receio dos males e muito menos o temor 
dos efeitos. Havia-se o inimigo apavorado da Esquadra e 

retirada a gente inútil com o precioso dos móveis para o Rio 
de Santa Luzia; porém conhecendo em nossas irresoluções a 
sua segurança restituíram tudo aquilo, que embaraçavam às 

operações militares; porque já livres do assédio tiveram 

largo tempo para fazerem mais formidáveis as suas Forças. 

638. Parecendo neles vencíveis aquelas dificuldades, 
que tanto nos suspenderam a deliberação aproveitaram o 

tempo em nosso desengano para fortificarem algumas par-
tes da mesma enseada, que o descuido ou impossibilidade 

não tinha advertido para a precisa segurança e subsistência 
dela. Da parte do Leste reforçaram a ponta com segunda 
bateria de 6 peças de canhão; na praia mais próxima ao Mar 

montaram 5; no Campo da parte da Cortadura levantaram 
um ataque de 8; em outro lugar da Marinha 2 e na Ilha da 

Baía uma bateria de 9. Guarnecidas todas estas Forças com 

 
269 Aborto, a. m. (Do latim ab, fóra e ortus, nascido, isto é, que nasceu 

fora do termo natural). [...] – Figuradamente: Monstro, pasmo da 
natureza, maravilha, produção estupenda. [... ] (DOMINGOS VIEIRA) 
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suficientes presídios, pareciam já desprezar aquela mesma 

causa, que produziu a princípio tanta confusão e receio. 

639. Postos em Maldonado pareceu útil ao 
Brigadeiro levantar em sua formosa, e espaçosa Baía um 
Presídio que senhoreasse aquele vistoso e delicioso seio. 

Entrou com vários oficiais em uma Lancha e Escaler a 
explorar e examinar o melhor Sítio entre os muitos que 

mostrava e convidava a extensão. O Capitão João de 
Almeida e Souza mediu a garganta que dista de Mar a Mar e 
achou cento, e quarenta e três braças e meia de largo, 

ficando dentro desta medida um capacíssimo terreno na 
ponta de terra firme para o delineado intento. Conciliava 

maior agrado o achar-se somente duas pequenas praias 
para o desembarque da parte do Rio e o mais 

intratavelmente se compunha de rocha viva, criando a 
natureza aquela muralha forte por fazer inexpugnável o 
porto; porém todas as circunstâncias se conheceram inúteis 

pela falta de águas, esterilidade de lenhas. 

640. Frustrada tão bem esta ideia, restituiu 

ultimamente o Brigadeiro a Colônia os destacamentos e 
petrechos, que dela havia tirado para o fim da surpresa; 

remetendo-lhe muitas provisões de boca, que novamente do 
Rio de Janeiro haviam chegado para subsistência tanto da 
Praça, como da Esquadra e parecendo incrível o que 

despendia aquela Cidade em benefício de um corpo gigante, 
nunca chegou a fazer-se faminta por mais que esgotasse as 

forças para o nutrimento alheio. Com a restituição das coisas 
também enviou à mesma Praça o Capitão António de 

Carvalho Lucena e o Alferes de Mestre Álvaro de Brito Rego, 
por havê-los especialmente pedido o mesmo Governador 
António Pedro, insinuando-lhe a grande falta que fazia o 

procedimento destes Oficiais dos quais tinha a experiência 

abonado o crédito e nas ocasiões mostrado o valor. 

641. Com trezentos soldados, e número suficiente 
de oficiais de todas as Praças do Brasil embarcou o Briga-

deiro para o Rio Grande de São Pedro a erigir nova povoação 
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onde já Christóvão Pereira de Abreu com poucos aventu-

reiros havia dado fausto princípio talando a campanha, 
descobrindo incógnitas veredas, e afugentando os Tapes que 

se opunham às nossas Armas esquecidos do Distinguido 
senhorio daquela vastissima região. A uns vagamundos e a 

outros civilizados mostrou o ferro apesar de seus aliados e 
assim extinto o barbarismo naquela parte com o respeito de 
poucos e valorosos paisanos, não havia receios que embara-

çassem os desejados desígnios de dilatados impérios. 

642. Não cessava, de longe, o General Gomes Freire 

de recomendar aos Comandantes do Mar e Terra as ocasiões 
mais do serviço da Majestade, para que nenhum deixasse de 

empreendê-las com aquela atividade em ruína do inimigo, 
que ia engrossando com os socorros de Espanha para o 

empenho de surpreender a Colônia, e defender Montevidéu 
objeto principal das nossas ideias, em desagravo do 
atentado, que eles dissimuladamente cometiam, negando a 

verdade do Sítio e continuando a guerra nas hostilidades; e 
assim fazendo-se sensível o frustrar-se a operação 

ponderada, e discorrida formalmente antes de se intentar o 
projeto a todos os Oficiais maiores estranhou por carta o 
haver-se inutilizado tantos aparatos em benefício da 

Empresa, convencendo ao principal fundamento de pouca 
gente com a reposta que fez ao Coronel Luiz de Abreo na 

substância seguinte. 

Recebo a carta de V.S., e vejo por ela a fortuna, com que 

a Nau castelhana entrou em Montevidéu, sem que ao 

menos levasse sinal do nosso ferro. Este sucesso, e o 

dizer-me o Brigadeiro se fez Concelho, e fora nele votado 

não ser conveniente a empresa de atacar a Nau, e não 

quisera ele tomar sobre si este incidente; pois sendo-nos 

prejudicial qualquer motivo ficava-se obrigado a responder 

por ele, que achando algum meio ou aberta (270), que 

 
270 Aberta, s. f. (subst. da des. f. de aberto, subentendida coisa) abertura 

que dá passagem, entrada, intervalo; lugar aberto, descoberto; sanja 
por onde se deriva a água de rio ou ribeiro; fig. intervalo de tempo 
desocupado, desimpedido; oportunidade, ensejo, boa ocasião e 
conjuntura. [...] (CONSTÂNCIO) 
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pudesse operar a não desprezaria e que esperava as 

minhas ordens; eu as dera mais reguladas só esta consta 

declarasse as indispensáveis reflexões feitas antes de se 

votar, dizendo-se-me ficar ponderada a qualidade e 

número das Tropas com que D. Miguel Salcedo atacou a 

Colônia, as de que havia notícia e depois lhe chegaram da 

Espanha ou do Continente, as perdidas e desertadas, as 

que eram preciso conservar nas Naus de Barragán, 

Buenos Aires e bloqueio da nossa Praça com mais 

regulado cálculo das que podiam estar na despensa de 

Montevidéu, o que não era muito difícil examiná-lo, as 

com que nos achávamos abatido com sério exame, os 

doentes e mortos, as que se podiam tirar da guarnição 

das Naus, e ultimamente as que depois de rendidas e 

queimadas a inimiga se haviam de armar das equipagens 

das que entrassem no caso de se entender conveniente o 

desembarque, quais podiam, por demandar menos fundo, 

forçar o porto e se as que ficavam de fora chegariam a 

demolir as baterias a reflexão feita do dano a que fica 

exposta a Colônia estando inteiras três Fragatas inimigas 

para ajustarem o Sítio por Mar. O expor-se no Concelho 

isto era indispensável, e repetir-me que me falta para 

discorrer antes de resolver, assim a ser com pouco acerto 

ficarei com menos culpa. 

D. Miguel Salcedo atacou a Colônia tirando tudo quanto 

pode da sua jurisdição e Correntinos e segundo a carta de 

António Pedro o fez com mil e duzentos homens pagos e 

paisanos exceto Tapes, entrou a deserção, mortos e 

feridos, no que se não consumiram menos de 100. Ao 

segundo ataque feito ao bloqueio, desertaram todas as 

Tropas dos Correntinos que excederiam outro tanto 

número, não ficando a D. Miguel Salcedo completo o de 

mil homens; uniram-se-lhe 200 Dragões e não consta 

viessem nas duas Fragatas mais guarnição alguma; destes 

passaram à Colônia e Montevidéu 110, e os mais ficaram 

doentes e feridos, por esta parte não há notícia de que os 

inimigos tivessem outro socorro por Mar e terra, antes 

pelo levantamento do Paraguai me segura Christóvão 

Pereira impossível o sair Tropas daquela parte, e fica o 

seu total sem poder fazer o seu primeiro numero de 

1.200, dos quais é infalível guarnecerem a Praça de 

Buenos Aires ao menos com 300, o bloqueio com 200, e 
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não contando a defensa e guarda das Naus da Barragán 

em que entendendo conservar-se somente a sua 

equipagem; assim não ficam na guarnição e campo de 

Montevidéu mais de 600 até 700 homens não contando os 

Tapes os quais serão detidos pelas correrias que 

Christóvão Pereira lhes faz, e as que o Governador de São 

Paulo pelo seu Governo há de continuar na forma das 

ordens de S. Majestade. A Fragata que entrou em 

Montevidéu não considero mais guarnição que a precisa 

para sua defensa, a qual estaria nela ao tempo de ser 

atacada e ficando na Fortaleza e baterias a indispensável 

não poderiam embaraçar-nos a marinha com mais de 500 

ou 600 homens. 

Das nossas Tropas não posso formar um tal discurso, 

como das inimigas, por causa da generalidade com que 

sempre se me falou em doentes, e desertores: não tenho 

mais Mapa, que o remetido por Jozé da Sylva Paez da 

Colônia do Corpo capaz com que ali se achava e com ele a 

voz geral do grande número de mortos e doentes, o qual 

entendi menos com a chegada do “Bahia” dos quais 

voltarão logo como V.S. sabe oitenta e cinco homens sem 

mais remédio que dormirem algumas noites nos Quarteis 

o que agora confirmo vendo a carta do dito que refere 

pedira ao Comandante da “Conceyção” remetesse ao 

Hospital os duzentos e treze doentes que dizia ter e que 

estes se reduziram a 26, dos quais ele achava que só seis 

o estavam, e é natural que a muita parte de doentes haja 

sido mandrice (271), ou bisonharias, cuja desconfiança me 

havia feito a tempo declarar-lhe o rígido exame com que 

me deviam ser remetidos os enfermos pela falta que 

faziam ao serviço e pela despesa que se aumentava à 

Fazenda de S. Majestade. Nesta consideração repetirei as 

Tropas e guarnições que se achavam na Colônia e tem 

passado ao Rio da Prata, e verei se posso fazer delas 

algum cálculo racionável. 

Quando os inimigos atacaram a Praça da Nova Colônia, 

declara António Pedro se achava com 400 homens pagos, 

não entrando os paisanos; remeteu o Brigadeiro no pronto 

socorro o Mapa 413; no segundo 411; na Esquadra em 

 
271 Mandrice: malandragem. (Hiram Reis) 
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que V.S. fez viagem 578, duzentos e dois Artilheiros, e 

103 recrutas: nas Fragatas “Esperança”, “Ondas”, e Iate 

246 Infantes e 141 Artilheiros. Na Esquadra em que foi 

Governando D. Luiz Pedro de dois Navios que antes foram 

com “S. Fructuozo” que se lhe seguiu, embarcaram 717 

soldados com o que fiz ao todo 3.200 e tantos homens 

cobertos por um bom número de oficiais; destes ficando 

na Colônia 400, com cuja guarnição se defendeu nas Naus 

de Guerra ao tempo do desembarque a 100 homens em 

cada uma entre Artilheiros e soldados, são 600; mais 100 

divididos nas embarcações pequenas que o 

necessitassem, e contados mortos, doentes e prisioneiros, 

500, faz o número de 1.600; os quais abatidos do que 

repito ficavam 1.600 homens para operar com estes 

considerando eu a qualidade das Tropas inimigas e a 

consternação em que o Brigadeiro me diz se acham não 

me parecia temeridade a empresa; porém é de tanto peso 

o parecer do Brigadeiro e o do Coronel André Ribeiro, de 

que nem com 200 homens se pode atacar Montevidéu, 

que não insto (272); e porque ela, ou a da Barragán me 

parecia indispensável sigo se intente novamente o ir 

queimar as Naus que naquela enseada se acham, ou pô-

las em estado que os inimigos senão possam servir delas 

e que este seja o primeiro objeto das nossas Armas; e 

como o Brigadeiro declara, que só com embarcações 

pequenas se pode intentar, e por elas não levar o não 

executou, digo a V.S. e o mesmo repito a António Pedro, 

se juntem todas as que tivermos capazes da Empresa, as 

quais se acham aumentadas com as que tenho remetido e 

o Sr. Vice Rei, e com a prevenção de não irem às da 

Esquadra buscar as da Colônia, nem as da Colônia virem 

às da Esquadra mas sim juntarem-se na parte que V.S. 

entender própria, com hora, e ponto fixo para ver se 

podemos livramos de chegarem a perceber os inimigos o 

nosso intento V.S. fará que levem todos os petrechos 

precisos para se queimarem; ou porem as ditas Naus em 

estado de não servirem, a qual determinação suspenderá 

V.S. só no caso de se reconhecer impossível e de grande 

perda dos executores, obrigando-me a dar a V.S. esta 

ordem, o ver, que chegado o inverno, posto a Esquadra a 

não tenha de S. Majestade para desamparar esse Rio, a 

 
272 Insto: contesto; questiono. (Hiram Reis) 
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faça sair dele alguma tormenta e deixando na Barragán as 

duas Fragatas em estado de não servir, e a que está em 

Montevidéu com ela fechem os inimigos o Porto da Colônia 

em forma que atacada segunda vez por Mar e terra sem 

remédio cujo sucesso considero eu mais que todos contra 

a honra da Nação e crédito das nossas Armas; e posto que 

a esperar as Naus inimigas, que podem vir de Espanha, 

seja cumprir com as ordens de S. Majestade; são suas e 

mais positivas e maior serviço seu e conhecida a 

necessidade ir destruir antes as que se acham dessa 

parte, que as do contingente o serem remetidas a ela, 

vindo sofrendo os contratempos da viagem. Este meu 

sentimento se fortifica por V.S. me segurar que o Navio 

entrou em Montevidéu e que esteja eu certo, todos os que 

vierem de Espanha, e o intentarem, o tem de conseguir, 

sem que V.S. o possa impedir; com cuja declaração ficava 

eu cúmplice no tempo que as nossas armas perdessem na 

espera delas. Ha três dias se tem demorado esta 

Embarcação por chegar agora mais que em outro tempo 

continuadas chuvas. Vão embarcados das Tropas da Bahia 

e do Reino 28 soldados e uns Sargentos tudo o que se for 

pondo capaz irei remetendo, e como brevemente partem 

outras embarcações, por elas direi alguma coisa que de 

novo me ocorra, e sempre repetirei o desejo que tenho de 

servir a V.S. Deus guarde a V.Sª muitos anos. 

Rio, 25 de fevereiro de 1737 – Gomes Freire de Andrada. 

Sr. Luiz de Abreo Prego. 

643. Não cabia na expressão do General o 
sentimento de senão efetuar aquelas ordens e disposições 

que as dificuldades impossibilitavam a vontade de executá-
las pela glória que resultava às nossas armas, fazendo assim 

vacilar por confissão própria a quem mais se empenhava em 
persuadir, e recomendar as ações de crédito; e repetindo o 
mesmo General em segunda reposta à matéria da 

precedente, envolvia com as queixas outras advertências 
úteis ao serviço, necessárias as cautelas; suprindo tanto a 

tempo com os conselhos, que não houve nunca razão de 
faltarem as melhores regras para os acertos. Ao mesmo 
Coronel Luiz de Abreo escreveu outra vez do modo seguinte: 
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A carta de V.S. de 8 de fevereiro, recebo em 15 de março, 

que V.S. no trabalho que sofre experimente saúde, sendo 

o maior bem de que necessita. Sobre o ataque de 

Montevidéu já fiz reposta a V.S. por primeira e segunda 

via, e como nela mostrava o grande número de Tropas 

que havia na Colônia a que expedi nos repetidos socorros, 

que tem passado a esse Rio, declaro não sei acertar 

quando se me a fala pela absoluta (273), de que senão tem 

feito alguma operação por falta de Tropas, sem se me 

remeter mapa ou documento por onde eu conheça a parte 

em que estão fazendo a Guerra ou foram povoar três mil 

homens soldados, recrutas e artilheiros, que o meu cálculo 

mostra. Já disse a V.S. não instava o ataque de 

Montevidéu; pois fora bárbaro o mandá-lo continuar 

contra o sentimento de tão escolhidos Oficiais, como há 

nessa Esquadra, tendo em vista a Força de sua defensa. 

Pelo que toca a esta empresa só repito a larga e mal 

considerada demora que a Esquadra fez na Ilha de Santa 

Catarina, foi a principal causa de se malograr, assim me 

declaro por ordem de S. Majestade o Secretário de Estado 

dizendo, que examinadas as causas referidas nas cartas 

de Jozé da Sylva Paez com que pretende justificar a dita 

demora, nem propensão nem valem a consideração das 

terríveis consequências, que se haviam de seguir, aponta 

pelos mesmos passos a que até o presente tem acon-

tecido, recomendando que o atenuar as Forças marítimas 

inimigas seja o primeiro e principal emprego dessa 

Esquadra. 

Ainda que V.S. estava ciente do que passaram as duas 

Fragatas inimigas, que se achavam na Ilha de Santa 

Catarina remeto a cópia da carta que recebo daquela Ilha; 

e pelo que me toca ao cabo dos amotinados, que aqui 

fica; formo conceito que as Naus, ou tem ido há muitos 

 
273 Absoluto, a, adj. Independente; livre, com pleno senhorio, poderio; 

livre de todas as leis: “absoluto poder não o há na terra”. Ferr. Carta, 
1. L. 2. [...] § Amplo, sem restrição, nem limites: “domínio absoluto” 

sem sujeição a alguma outra pessoa. B. Flor. T. 2. p. 216. § Que não 
tem dependência, respeito, relação com outra coisa. § Homem 
absoluto; que é imperioso, desobediente ao superior. § Senhor –; 
independente de outro superior. § Completo, acabado. § Desobrigado, 
livre de pena, obrigação. ( MORAES SILVA ) 
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dias a esse Rio, ou o que é mais provável fizeram viagem 

à Vila pela grande provisão de água e lenha e 

mantimento, que depois do motim meteram a seu bordo e 

por se suspeitar e falar a si entre os marinheiros. Segura 

que os três Navios saídos de Cádiz em 6 de julho, em que 

fomos avisados da nossa Corte, e até o presente não 

temos notícia foi o seu destino ao Mediterrâneo; assim 

parece pela falta em que até agora achamos. 

O Secretário de Estado, em carta de 9 de janeiro, declara 

terem saído de Espanha até aquele tempo para esta parte 

oito Naus, em que incluem os ditos três de 6 de julho, 

cujo número e o de cinco que se tem encontrado, 

mostrasse em Janeiro não haver mais Naus de Guerra 

mandadas da Ilha a esta parte. Encaminha-se este meu 

discurso a persuadir a V.S., que atacadas as duas 

Fragatas que sairão de Santa Catarina ou não havendo 

aparecido e sabido delas notícias se intente com toda a 

força possível terceiro ataque nas que se acham na 

Barragán, ou seja pondo-as em estado de não servirem ou 

metendo-lhe fogo. A minha memória senão aparta um 

instante desta empresa vendo desprezado aquele da qual 

virá afogar a Praça da Colônia como tenho repetido. 

A Nau “Esperança” vindo estar de alguma forma 

remediada a água, e não se poder concertar sem maior 

obra, V.S. não havendo novidade, a despache logo em 

direitura a este porto, trazendo somente aquela guarnição 

que a precisa necessidade não a possa dispensar para a 

sua defensa e será utilíssimo não haja demora na viagem 

trazendo entenas (274) para fazer-lhe ao menos o mastro 

da Mezena (275), que o Gurupés aqui se pode remediar. O 

protesto do Capitão do Navio “N.S. de Nazareth” e os mais 

que ele a V.S. fizer, responda V.S. que a demora é com 

ordem minha a quem deve recorrer e protestar; e caso 

que a empresa da Barragán de todo se dificulte e a V.S. 

com o voto dos mais seguirá sem o respeito da dita Nau a 

mandará ou a que entender para lhe servir de defensa: 

 
274 Entena ou Antenna, s. f. (mar.) verga que cruza o mastro e na qual se 

fixam as velas [...] (FOSECA E ROQUETE) 
275 Mezena: mastro de proa onde se enverga a vela quadrangular. (Hiram 

Reis) 
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porém sentado que os inimigos não podem fazer com as 

Naus da Barragán alguma operação, sem que V.S. 

primeiro a previna, conserve V.S. inteira a sua Esquadra, 

e nela a dita Fragata “Nazareth”. 

O haver o Brigadeiro Jozé da Sylva mandado tirar da Nau 

“Esperança” o Capitão de Mar e Guerra Henrique Manoel, 

é muito reparável pois S. Majestade entregou a V.S. o 

Comando das suas Forças Marítimas nesse Rio, e as mais 

com que depois fiz engrossar levaram ordem para ficarem 

nele as de V.S. Será justo que todas se conservem com os 

Oficiais, que nelas vieram, podendo só V.S. fazer alguma 

mudança quando a precisasse o serviço de S. Majestade e 

neste caso era indispensável; porém como V.S. não deu 

logo providência, agora é tirar a honra a esse cavalheiro, 

mandando-lhe entregar a Nau a outro Capitão o que só 

tinha justo lugar se na partida da Nau “Esperança” se 

fizesse preciso pela indisposição de seu Comandante ou 

algum outro motivo tão justo fazê-lo recolher ao Navio 

enquanto S. Majestade mandou sair do Porto de Lancha. 

Admirável providência deu V.S. mandando carregar um 

Navio de lenha à Ilha de S. Catarina, sempre continue 

V.S. esta acertada prevenção ainda que eu farei expedir o 

mais que puder, e não foi justo tirasse o Brigadeiro todos 

os toros que foram no Navio “S. Frutuozo”, deixando a 

tantos Navios expostos à miséria que V.S. me refere. As 

embarcações que vão, levam apertadas ordens para não 

passarem sem ir às de V.S., os que. faltarem avise-me 

V.S. para que eu faça com eles exemplo. Para António 

Pedro deixar de remeter os importantes documentos à 

Corte em uma Sumaca, não bastaram as minhas 

instâncias de tantos meses; eu não fico responsável, mas 

sim sentido de ver obrar contra uma razão que venceria a 

homem de mais rasteiro discurso. Sirvamos a nosso Amo, 

certos, de que ele premia e castiga as nossas ações, e 

desacertos; e V.S. veja é (276) o maior serviço que pode 

fazer o exercitar a sua paciência, no que me diz sofre, 

sem que o aparte razão, queixa, ou paixão alguma de 

obrar o que for a melhor defensa daquela Praça e glória do 

nosso soberano. 

 
276 É: somente. (Hiram Reis) 
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A carta de V.S. de 9 de fevereiro que recebi junta, 

respondo que conseguida com felicidade a destruição das 

Naus que estão na Barragán me parece visto o grande 

risco em que estão as Naus defronte de Montevidéu, 

venham para esse ancoradouro: isto é no caso dito e no 

de não ser certo o novo ataque, que António Pedro me 

disse intenta contra a Colônia, tão duvidoso para logo 

logo, que só com certo aviso o acreditarei, quando não 

duvido antes o atesto, que saindo a nossa Esquadra 

desses Mares ficando inteiras as suas Fragatas, o tem de 

intentar. Os cento e vinte soldados dos que o Brigadeiro 

deixou creio serem além da Guarnição das Naus, os que 

devem ir com o Coronel André Ribeiro para o Rio Grande 

de S. Pedro. Este Navio estava já carregado, pelo que não 

leva tanta lenha como eu desejava; no transcurso de cinco 

dias parte outro com uma porção e fica a carga um maior, 

do qual será muita parte de seu carregamento, toros, o 

que irei continuando com o cuidado que costumo; e é 

sensível que tendo as Ilhas tanta lenha se hajam 

reduzidas as coisas a termos, que se nos faça inútil com 

tanta despesa da Fazenda de S. Majestade. 

Servir a V.S. desejo sempre. Deus Guarde a V.S. muitos 

anos. 

Rio de Janeiro, 17 de Março de 1737 = Gomes Freire de 

Andrada = Senhor Luiz de Abreo Prego. 

644. Ainda para as ações se efetuarem com a boa e 

precisa harmonia entre os Oficiais e cabos maiores, 
perigando muitas vezes os acertos na falta dela, 

recomendava a união e repreendia a discórdia, que costuma 
ser origem de muitas ruínas e poucas obras; e assim 
vivendo queixoso de António Pedro o Coronel Luiz de Abreo, 

não deixou prontamente de lembrar os males que sobrevêm 
dos dissabores sempre em prejuízo do bem público; e 

conhecendo ao Governador da Colônia de natureza flexível 
para abraçar os medicinais concelhos para o tempo presente 
chegou a escrever-lhe em benefício da união a seguinte 

carta; facilitando nela os melos para melhor de empregar 
todos no serviço, e gosto da Majestadee: 
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Continuo a V.S. o parabem (277) das duas surtidas 

intentadas, e conseguidas sobre os inimigos, as quais nos 

mostram que a qualidade das suas tropas nos deixará 

executar, tudo o que sobre ela empreendermos. A Jozé da 

Sylva Paez recomendo muito não perca tempo, nem um 

só instante em executar o projeto em que estava de 

Buenos Aires e Barragán, na qual se as baterias de terra 

forem capazes de destruir a nossa entrada, será mais 

conveniente deitar gente em terra e arrasá-las antes de 

buscar as Naus. Parece V.S. o deve ajudar como puder 

nessa guarnição, pois nos breves dias da empresa, ainda 

que nela se experimente mais sucesso, sempre davam 

tempo a refazer as forças, que daí se houvesse tirado; e 

se V.S., e o Comandante, Jozé da Sylva se darem as mãos 

a tudo, é impossível, que uns dos outros independentes 

possam obrar com acerto. O mesmo Comandante sente 

queixa do pouco que V.S. atende às suas representações, 

pois havendo pedido embarcações pequenas tanto para 

espias, como para o serviço da Esquadra, tem sido inútil 

toda a diligência: assim V.S. mandará sair para a 

Esquadra o Iate e alguma Balandra. Do sentimento deste 

Oficial colho estar ofendido da forma por que é tratado; e 

como ao serviço de Nosso Amo e glórias das suas armas, 

nada é tão útil, como a boa harmonia entre os oficiais 

maiores. Peço a V.S. faça reflexão que nesta matéria é 

indispensável, para que razões particulares não deem em 

causa a que sua Majestade se dê por mal servido nesta 

empresa. O Brigadeiro Jozé da Sylva, me diz, deixou 

desenhada a Fortificação, que devia continuar-se, e para 

que não haja falta alguma na continuação dela, repito a 

V.S. farei pagar todas as letras e despesas que 

importarem as semanas, que forem vencendo. Este Navio 

leva o mais excelente mantimento que até agora tem 

saído deste Porto, e na quantidade que mostra a lista 

junta. Da Corte até o presente não tem chegado a Nau 

“Boa Viagem”, nem por hora se me ofereço mais que dizer 

a V.S. 

Rio de Janeiro, S.Vª – Sr António Pedro de Vasconcellos – 

Gomes Freire de Andrade. 

 
277 Parabem, s. m., pl. Parabéns (para, e bens substantivado), felicitação 

que se dá a alguém por sucesso feliz. [...] (CONSTÂNCIO) 
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645. Dilatando-se as naus esperadas de Castela 

pelos ventos ponteiros (278) que encontraram na viagem, 
experimentaram por isso uma insofrida indigência de aguada 

e lenha. Recorreram à Ilha de Santa Catarina por País fértil e 
abundante de todos os gêneros, aonde sem torcer caminho 

(279) nem achar resistência podiam comodamente remediar 
as extremas necessidades. Ignorantes dos sucessos, em 23 
graus no Sul deram caça a um Navio de Angola, que 

navegava ao Porto do Rio de Janeiro na segurança da antiga 
e estabelecida paz. A carga não fazia apetitosa a preza, mas 

sempre com as armas houveram de sujeitá-lo por acerto, 
temendo que noticiada a derrota onde se dispunham as 
expedições da guerra, seguissem sua esteira para lhes 

perturbarem os intentos, dificultarem os postos. 

646. Na mesma altura lhe destinou a fortuna, outra 

embarcação bem provida, que do Rio de Janeiro saía para a 
Colônia do Sacramento, a qual avaliaram mais a preza pelos 
importantes avisos, que pela carga. Por eles souberam o que 

ignoravam e confirmaram a Guerra, que não supunham tão 
disputada com os rebuços da paz. Com esta certeza se 

constituíram senhores dos navios que antes de abertas e 
lidas as cartas levavam em represália para assegurar os 
receios, evitar os estorvos. Entrando, porém a sede com o 

direito das armas a despir e a fartar-se no que tão pouco 
lhes havia custado, repletou-se a ambição de muitas 

preciosidades da África e mimosos víveres da América. 

647. Os Comandantes, querendo fazer negociação 
dos mantimentos da Europa pela abundância, que já pos-

suíam dos do Brasil suscitaram controvérsias graves entre os 

 
278 Ponteiro, A, adj. ( ponta, des. eira), termo náutico, vento que vem pela 

proa, parte dianteira do navio. Vento – inteiramente contrário. 
(CONSTÂNCIO) 

279 Torcer, v. a. (Lat., torquere, p. p. torsus, sup. tortum ou torsum), fazer 

volver: as ramas, as fibras de plantas; – os fios, a corda. Torcer, 
desviar da linha reta. Torcer um braço; – espada, virar-lhe o fio. Torcer 
caminho; – ir com rodeio, afastado da estrada direita; o passo voltar 
atrás, virar de caminho; — as rédeas do cavalo, para mudar de 
caminho. (CONSTÂNCIO) 



318 

soldados, porque intentando poupar o biscoito para o 

reputarem (280) melhor em Buenos Aires, davam por pão de 
munição à soldadesca e marinheiros, da farinha de pau (281) 

que haviam achado nas presas; por esta razão pegaram nas 
armas para o castigo; mas a humildade com que se portou o 

Comandante e a promessa da emenda, foi o remédio de 
conservar a vida em tanto aperto: porém não livrou-se da 
violenta prisão, em que passou algum tempo sem jurisdição 

e sem vozes. Mandaram os amotinados ao piloto, que 
buscasse a Barra do Rio de Janeiro porque mal pagos e 

tratados por Castela elegiam novo Sr. em Portugal. Faltou o 
vento para a execução das ordens e mais moderado o furor 
tomaram o Caminho de Santa Catarina, onde durando a 

queixa sem próprios impulsos da cólera, se meteram 
duzentos rebelados na lama e Escaler e se ocultaram no 

interior da Ilha. 

648. Os moradores com forças diminutas negaram a 
devida hospitalidade pela Guerra e intentaram impedir a 

petulância do desembarque; porém fazendo os amotinados 
todas as demonstrações de amizade foram consentidos em 

terra onde se fizeram fortes com as armas: dissuadindo os 
rogos e persuasões de seus oficiais que diligenciavam 
reduzi-los ao grêmio da obediência. Teimosos e persistentes, 

nem com os seguros do perdão quiseram dos Capitães 
admitir as ternuras, menos dos Oficiais aceitar as 

promessas; mas antes importunados da reiterada 
prolixidade desprezarão mais renitentes os partidos 
oferecidos pelo sossego e redução. Cederam os cabos das 

instâncias, porque nenhuma eficácia os podia comover a 
paz, reduzir a concórdia, sentindo que o vil interesse 

ocasionasse a perdição de um Corpo de gente veterana, e 
tão necessária como útil para o que iam destinados. 

649. Com o respeito das armas conseguiram a 

prefação dos mantimentos, lenhas, e água deixando-lhes os 

 
280 Reputarem: considerarem. (Hiram Reis) 
281 Farinha de pau: farinha de mandioca. (Hiram Reis) 
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habitantes o campo livre, e buscando para segurança das 

vidas o intrincado dos Bosques, que compreende a grande 
extensão da Ilha; e tendo para os amotinados alguma 

resolução, não puderam evitar a violência destes; porque 
debaixo da artilharia fizeram quanto intentaram. Nem entre 

eles para a oposição havia modo regulado ou meneias 
paisanas que disputassem a intrusão e defendessem o 
desembarque. Cada um vivendo em curtas fazendas 

conheciam-se a si mesmos por únicos senhores das suas 
ações e só obedientes aos Impérios de suas próprias 

vontades. Enquanto por limitado tempo se ocuparam no 
provimento dos gêneros, represaram mais três embarcações 
portuguesas de pouca conta as quais ignorando a novidade 

foram voluntariamente cair no precipício. 

650. Cruzava a boca do Rio da Prata o Coronel 

Comandante, quando dos insultos teve notícias e 
entendendo que acharia as Naus engolfadas nas presas, 
entretidas nos roubos, deliberou-se buscá-las na Ilha com as 

Fragatas “Ondas”, e “Lampadoza”. Deixou a “Conceição” e 
“Arrabida” conservando aquela entrada e por Henrique 

Manoel escreveu a Jozé Gonçalvez Lage, que entregasse ao 
Governador da Praça 12 peças de 24, e se unisse ao Corpo 
da Esquadra para que achasse o inimigo na resistência, se 

não Forças superiores ao menos partido igual: mas foi 
infrutuosa a diligência por se haverem a 17 dias retirado os 

castelhanos; porque receando esta precisa resolução não 
quiseram subsistir no Porto, ainda com a esperança de 
interesses maiores. 

651. Voltou o Coronel, e se restituiu a sua conserva; 
porém sem a Fragata “Ondas”, porque se reputaram por 

frívolas, não foram atendidos menos despachados os rogos 
de se ir reparar ao Rio de Janeiro, mas prevalecendo a 
opinião de ausentar-se, tomou sobre si a culpa e recebendo 

na Ilha alguns dos amotinados, buscou a mesma parte que 
se lhe havia proibido e denegado a licença aonde, depois, o 

General lhe estranhou a ação e repreendeu a liberdade. A 
“Lampadoza” em altura de 33 graus abriu água com rigorosa 
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tormenta e faltando-lhe juntamente do aparelho algumas 

coisas precisou retirar-se com ordem do seu superior. 
Precedeu a exame em abono do Capitão e acabando-se 

maior a ruína que o remédio acompanhou e seguiu aquela 
em tempo posterior sem os receios de uma repreensão 

vergonhosa. 

652. Boa ocasião oferecia a fortuna a D. Miguel 
Salcedo na Divisão da Esquadra para atacar com Forças 

superiores as poucas Naus que conservamos no Rio, jamais 
se reduziu a vontade em praxe, porque alucinados do medo, 

supunham fora da Barragán um precipício em cada passo. D. 
Luiz Pedro Pedrod, que na ausência do Coronel ficou 
Comandando as Naus, já no último resto das Provisões de 

boca, pediu ao Governador socorro de víveres e para não 
executar o ameaço de se retirar na falta deles para o Rio de 

Janeiro lhe mandou prontamente um Bergantim das 
melhores carnes que nos Armazéns se descobriam. 
Examinadas a bordo da mesma Nau com princípio de 

putrefação as tornou a remeter mandando-as a António 
Pedro reservar para dietas e rações do Hospital, pois além 

de não haver nesse tempo outro gênero de mantimentos por 
estarem todos construídos, supriram os corruptos a 
indigência. 

653. O Capitão Jozé Gonçalvez Lage querendo com a 
ordem de o Coronel executar seus preceitos, o Governador 

não consentiu, que do Porto se afastasse a Nau; porque a 
causa de haver com instâncias pedido, não estava ainda 
acabada ou destruída, mas antes todos os dias se 

aumentava o receio à vista das Forças inimigas. Estranhou a 
disposição do Coronel, pois ao mesmo passo que intentava 

reforçar a Esquadra, pretendia debilitar a Praça por esta 
razão expressou ao Comandante que não aceitava as doze 
peças, mas antes se havia possibilidade para se lhe 

aumentar outras muitas, disporia as muralhas pela utilidade 
de sua conservação, a qual consistia como muitas vezes o 

havia asseverado na destruição dos inimigos. 
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654. Estando já de verga de alto (282), esperando 

ventos de servir para cumprir a ordem sem atenção à 
necessidade apareceram duas Naus da parte da Barragán, 

as quais não deram pouco cuidado a quem estimava a honra 
na conservação da Praça. Inferiram uns que seriam as 

antigas, outros suspeitaram as esperadas de Espanha e para 
que em tempo se soubessem prevenir os reparos, foi 
reconhecê-las uma falua (283), mas sem efeito, porquanto 

duas lanchas castelhanas lhe embaraçaram o projeto. 
Repetições à diligência pelo Iate, e três Bergantins; porém 

ainda com mais eficácia não trouxeram sinais evidentes 
sobre os quais se fizesse conjectura formal. 

655. Passou Henrique Manoel no mesmo Iate a 

concluir o que outros não puderam averiguar. Contra algum 
fogo que lhe fez o inimigo indagou a verdade pelo nado (284) 

de Vasos, e teve a certeza por inspeção ocular para 
satisfação da incumbida diligência, que eram as Naus 
esperadas por ver no mesmo Ancoradouro, as antigas. Com 

esta notícia cessava a disposição do Coronel Comandante; 
porque se a causa de mandar incorporar as Fragatas era por 

esperar o inimigo no Rio, é certo que havendo já este 
entrado e felizmente surgido na Barragán, fazia-se 
desnecessária aquela junção em prejuízo da Praça, mas 

como o Capitão persistia na teima de obedecer por uma 
execução infrutífera, não atendia a força do dilema, nem se 

persuadia do argumento de António Pedro, que para melhor 
convencer a renitência, expendeu a congruência de seus 
fundamentos na carta seguinte: 

 
282 Verga, s. f. (Lat. virga), [...] Estar de verga de alto, ou de vergas altas, 

disposto a partir, a fazer-se à vela. [...] (CONSTÂNCIO) 
283 Falua, s. f. (do Árabe faluca, do verbo falaqua, correr com veemência, 

cortar as ondas), embarcação à vela e de ordinário de quatro remos, 
usada no Tejo. (CONSTÂNCIO) 

284 Nado, s. m. (de nadar), ato de nadar. A nado, nadando. Em nado, 
flutuando. Passar o rio a nado. Estar o navio em nado. [...] 
(CONSTÂNCIO) 
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Como pelo exame feito pelo Capitão de Mar e Guerra 

Henrique Manoel de Padilha, com tanto valor e sossego 

como todos desta Praça testemunhamos temos a certeza 

de que as Naus, que no dia 15 se avistaram da parte da 

Barragán, são as mesmas que o Coronel Luiz de Abreo foi 

buscar a Ilha de Santa Catarina, e na mesma enseada da 

Barragán se acham dentro todas quantas presas nos 

fizeram, fica cessando a ordem que V.M. teve do dito 

Coronel para se ir incorporar às duas Naus que ficaram 

entre Montevidéu e Ilha das Flores. Não parece justo que 

quando à vista desta Praça, vejo cada vez engrossar mais 

as Forças marítimas inimigas largue eu o antimoral 

respeito em que essa Nau mantém este Porto; cujos 

motivos me obrigam como Ministro de El Rei requerer a 

V.M. suspenda a Partida e se deixe ficar até se restituir ao 

Rio da Prata o Coronel Luiz de Abreo, para com a sua 

chegada se resolver o que for mais acertado se lhe 

ordenará o que V.M. deve seguir. 

Deus Guarde a V.M. muitos anos. 

António Pedro de Vasconcellos = Sr Capitão de Mar e 

Guerra Jozé Gonçalvez Lage. 

656. Instou o Capitão na sua primeira resolução sem 

o comover a justiça ou constranger a carta, porque 
subministrados os Oficiais das vulgares vozes dos Náuticos, 

seguiram todos uma só parcialidade contra os ditames da 
razão, mas querendo o Comandante ouvir o parecer de cada 
um, falaram todos por uma boca com diversas línguas. O 

Governador por destruir alguns fundamentos que sendo ori-
ginados da obstinação se rebuçavam com diferentes pre-

textos, tornou em segunda carta a escrever o seguinte: 

Recebi a carta de V.M. em que nela me representa que 

das duas âncoras últimas, com que essa Nau se acha, 

perdera esta noite uma e que a outra estava à amarra 

(285) tão incapaz, que ficam rogando a Deus lhes dê tempo 

para poderem-na suspender e ligarem-na em melhor 

amarra e que nestes termos não está capaz de se suster 

 
285 À amarra: presa ao cabo de âncora. (Hiram Reis) 
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aqui, porque se perde irremediavelmente e que eu lhe 

mande práticos e Bergantins para ir-se embora, pois V.M. 

está resoluto a sair, quer lhes dê ou não e que é melhor 

serviço, que julga pode fazer a El Rei de lhe livrar essa 

Nau do que se perca em paragem onde não escapará 

ninguém, como também por ficar desencarregado de dar 

conta a Deus da perdição de tantas almas. 

Respondo a V.M. que há muito tempo que essa Nau 

poderia estar em melhor ancoradouro, sem que para que 

isso necessitasse do meu braço e não perder a toda a sua 

amarração, como nessa paragem o tem feito: deve vir 

logo para dentro, para o que mando dar toda a 

providência possível e cuidado para se amarrar na melhor 

forma que pudermos, até que da Esquadra nos venham as 

âncoras, que ontem mandei pelo latino buscá-las e como 

os viradores (286), e ancoretas (287) que não o faço ter 

muita demora, pela boa disposição que o Comandante 

Pedro costuma dar; pois não é justo, que mantendo esta 

Nau em respeito este porto, o desampare quando a vista 

dele o inimigo engrossa suas Forças. V.M. repare que em 

sair só faz serviço a S. Majestade Católica e nenhum a El 

Rei Nosso Amo; e que há de ser mui abominável ao dito 

Sr. ouvir dizer que estando na mão de V.M. o ajudar a que 

esta Praça se lhe conservasse no Real domínio, se 

concorreu para que os espanhóis tivessem a glória de 

conquistá-la. Espero que V.M. à vista de tão nobre 

reflexão mude de parecer e quando, porém, V.M. persista 

no firme propósito em que está de se ir embora, o pode 

fazer sem esperar que eu concorra com o mínimo 

adjutório, antes nem ainda a mais mínima cortesia militar 

ordenarei se lhe faça. 

Deus Guarde a V.S. muitos ano. 

António Pedro de Vasconcellos = Sr. Capitão de Mar e 

Guerra Jozé Gonçalvez Lage. 

 
286 Virador: s, m. cabo em que se ata o que se quer mover com o 

cabrestante, e se vai envolvendo no seu cilindro. [...] (ANTÔNIO DE 
MORAES , VOL II) 

287 Ancoretas: âncoras pequenas. (Hiram Reis) 
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657. Mas não obstantes estas razões onde concluir 

desenfreada a contumácia pela vontade de se ausentarem, 
precisou o Governador passar à bordo da Nau e vulgarizar as 

ordens Reais para sossegar os espíritos revoltosos; com as 
quais, vencida a renitência, teve lugar a persuasão, tão 

cheio de prudentes conselhos, como ornada de autoridade a 
locução. Fundava-se António Pedro que não seria tão sensí-
vel à Majestade a perda de uma Nau como o rendimento de 

uma Praça podendo-se conservar esta com os auxílios 
daquela. Dulcificarão as instâncias aos endurecidos peitos e 

vieram a sujeitar as vontades ao preceito, protestando 
obedeceram sem violência e serviram com prontidão. Ao 
mesmo tempo constou da chegada do Coronel, e que já fazia 

conservas as suas Naus em Montevidéu. 

658. Havia entrado o rigoroso e desabrido inverno, 

fazendo-nos a mais áspera e prolixa guerra. Demolia as 
Fortificações em continuadas chuvas e mostrava no Mar em 
rápidos furacões o sepulcro as Naus. Parece que em menos 

forças se dobravam as resistências sem que houvesse 
indústria humana, que contra os elementos sustentasse as 

embarcações seguras, perdendo as âncoras umas e outras 
faltando-lhes as amarras, todas flutuantes se consideravam 
perdidas e submergidas. O massame apodrecia no rigor do 

tempo, a epidemia crescia com os efeitos da estação, uns 
atribuíam a mortandade a impureza das águas e outros a 

pouca cautela dos mantimentos estragados universal queixa 
do escorbuto (288). 

 
288 Escorbuto, s. m. (Lat. scorbutus. Muitos etimologistas derivam este 

vocábulo do Dinamarqûes scharbeck ou scharbock, mal da boca; mas o 
termo latino parece-me formado de ex pref., “cruor”, sangue alterado, 

e “puteo”, “putesco” ou “putisco” – apodrecer, ou “putis” – podre), 
termo de medicina – doença a que é principalmente sujeita a gente do 
Mar, causada de ordinário por falta de carne fresca, de hortaliça, de 

variedade de alimentos, etc., e na qual o sangue tende à dissolução. 
(CONSTÂNCIO) 

 

 Doença rara, atualmente, provocada pela carência de vitamina C no 
organismo, gerando sangramento nas gengivas, fraqueza, irritação na 
pele e difícil cicatrização. (Hiram Reis) 
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659. Em terra desprezava a constância os riscos, 

menos sofria a paciência às calamidades no Mar por que 
sobre a soberba e variedade das ondas se avaliavam por 

mais evidentes os infortúnios. As chuvas haviam arruinado 
um lanço da muralha de São Pedro de Alcântara, e o mesmo 

estrago havia experimentado o Baluarte de São João; porém 
ao passo que se reedificavam as ruínas, se levantavam 
juntamente novas trincheiras, estacadas e fortins, sem que 

os delgadíssimos frios entorpecessem as ações porque o 
mesmo trabalho agitava os espíritos, vigorava as forças. 

660. O inimigo para nos estorvar o trabalho ou para 
nos mostrar outra disciplina em novos expugnadores, 
apareceu com dois canhões de bater na cova da traição Sítio 

pouco distante da Praça e intentaram em repetidos tiros 
amedrontar os ouvidos que já reputavam o som das balas 

por concertada e acorde harmonia. Durou este fogo sempre 
sucessivo, desde as 6 horas da manhã até o crepúsculo da 
tarde, mas com tão pouco efeito e soçobro nos defensores, 

que prosseguiram as operações sem diversão no trabalho. 
Algumas descargas se lhes fizeram; porém como pelo Sítio 

era inútil o emprego apenas servia à nossa artilharia 
mostrar, que sempre vigilantes nunca dormia o valor por 
senão aproveitarem do descuido. 

661. Cumpriam-se os vaticínios do Governador com 
a resolução do inimigo atacar a Praça por Mar e, por isso, 

com ciência experimental insistia no voto e persuadia nos 
conselhos que fossem o primeiro objeto a destruição das 
Naus castelhanas; porque juntas haviam de tentar a fortuna 

pela parte em que só o respeito e vigilância defendiam-nos e 
se guardava. Pelo efeito se conheceu a causa, bastou saírem 

da Barragán, e observamos boiante a Esquadra, para inferir-
mos o desígnio que confirmaram depois desertores vários 
com individuais notícias para nossa prevenção e cautela. 

662. O Governador que viu a ocasião oportuna para 
se bater, e destruir o inimigo, onde sem desculpa podiam 

chegar às fragatas, expediu um Bergantim a Esquadra 
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envolvendo com a noticia do vaticinado acidente, singulares 

instruções ao Coronel para seguridade das Naus as quais 
expendidas na seguinte carta, não careciam de mais fiel 

roteiro para os acertos, nem demais reta disposição para o 
triunfo: 

Estou esperando com impaciência a notícia de se haver 

restituído V.S. a essa Esquadra, e cada instante me custa 

uma inexplicável inquietação por ver engrossar os inimi-

gos as suas Forças Navais na Barragán, tão curta distância 

que a viagem se vence em três horas. Como o aviso que 

V.S. me fez da sua partida e ordem que mandava ao Lage 

recebi a nove do corrente para ir incorporar-se à Nau 

“Esperança” as duas que ficaram surtas na Ilha das Flores, 

a forneci de uma suficiente porção de mantimentos, dietas 

e tudo o mais que pediu, ficando desta forma pronta a 

fazer-se à vela no dia 13; porém os ventos o não 

permitiram. 

À 15 às 11 horas foram vistas de fronte da Barragán duas 

Naus grandes, por haver de dar melhor notícia ao Co-

mandante Pedrod, mandei os práticos observar que Naus 

eram, e embarcações que haviam dentro, diligência por 

donde saíssemos da dúvida, se eram as vindas em setem-

bro passado, ou se as que V.S. fora buscar a Ilha de Santa 

Catarina, ou finalmente outras. No dia seguinte voltaram 

afirmando serem as que estavam dentro. Disto fiz aviso 

ao dito Pedrod, mas como me pareceu impossível as cir-

cunstâncias que afirmavam de até os Patachos de “Alzei-

bar” e “Sam Bruno” se acharem com mastaréus a cunha 

(289): com o Capitão Henrique Manoel de Miranda Padilha 

pratiquei sobre as dificuldades que tinha para poder acre-

ditar esta notícia, o qual com a bizarria (290) que costuma 

em tudo ofereceu-me para nos tirar desta incerteza. 

 
289 Cunha dos Mastaréus (mastros): peça de ferro ou madeira usada para 

fixá-los nos seus devidos lugares. (Hiram Reis) 
290 Bizarria, s. f. (Segundo as maiores probabilidades, do árabe 

“basharet”, beleza, elegância, e não do basco “bizarra”, barba, 
decomposto por Larramendi em “biz arra”: literalmente, que ele seja 
homem). A boa postura, garbo do corpo e estrutura avantajada. – 
Beleza [...] – Figuradamente: Brio, primor, liberalidade; ação grande 
ou generosa, elevada. [...] (DOMINGOS VIEIRA, VOL I) 
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Estimei a oferta aceitando-a e no dia seguinte lhe mandei 

ordem para ir à dita diligência, o que foi só no Iate 

chegando-se tão perto das Naus, que uma delas lhe 

disparou alguns tiros, e passou por entre elas para muito, 

a seu jeito, fazer o exame com os créditos, que todos 

desta Praça presenciamos pelo manto claro que o dia 

estava e achou além das seis antigas estarem dentro mais 

três embarcações que se conheciam serem as presas, e as 

duas Naus que estavam fora serem de Guerra, e estar a 

menor encalhada na ponta da entrada do Canal, pelo que 

sem dúvida creio serem as que V.S. buscava em Santa 

Catarina, do que tão bem avisei a 19 a Pedrode. 

Nestes termos e nos de estarem os inimigos há meses 

preparando-se para tornarem a vir sobre esta Praça, e já 

hoje nos atiraram com duas peças da cova da traição 

quarenta e seis tiros a embaraçar-nos o trabalho da 

muralha cujo efeito fazem fora conhecida muita loucura, 

na disposição para a defensa deixar ir a Nau “Esperança”, 

motivo porque me resolvi a fazer um registro ao 

Comandante dela expondo-lhe os inconvenientes que 

havia e porque me respondeu com um termo, em que 

todos concordavam em que se desse execução à ordem de 

V.S. indo para baixo unir-se às outras, lhe mandei hum 

protesto para que se demorasse até V.S. se restituir a 

este Rio, e como suponho não será muita a dilação, lhe 

adianto o meu parecer do que na conjuntura presente 

acho convém se faça, quanto antes, pois mostra a 

experiência se acham pouco fortes as medidas que se 

tomam com perturbação. 

Dessa Esquadra é preciso separe V.S. três Naus, as que 

forem mais próprias e subam pelo Canal do Sul que tem 

água bastante e assim que avistarem a Guarda da 

Magdalena se despache logo este Bergantim direto à 

Colônia para ir-se unir a elas a esperança e com todas as 

quatro se deve dar fundo na boca do Canal da Enseada da 

Barragán, e senão estiverem as duas últimas inimigas 

dentro, melhor, ou se nos esperarem todas quatro fora 

entrar se há no combate com partido a nosso favor; e 

quando estiverem dentro basta que fiquem duas ou três 

embaraçando a saída, porque o não podem fazer senão 
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cada uma “de per si” (291), e se pode então despachar a 

“Esperança” pelo mesmo Canal do Sul a unir-se às duas 

que ficam em Montevidéu; destas três deve logo a que for 

mais capaz ir-se pôr às “Três Matas”, mantendo-se ali 

enquanto não chegam os Corsários (292) ou qualquer outra 

Nau de Guerra, que lhe faça companhia e ainda havendo-a 

é justo quando vierem os ditos Corsários fique um ali e 

outro com as que estiverem em Montevidéu para 

embaraçar a entrada e saída daquele porto, a fim de que 

os nossos transportes do Brasil, não sejam represados. 

Nesta forma fica vedado o Porto de Montevidéu, 

embaraçada a junção das mais Naus que queiram buscar 

à Barragán, achando no Canal do Sul quem com muito 

sossego lhe dispute a passagem quando, com efeito, se o 

número dos navios espanhóis for superior. 

O mesmo vento com que os inimigos vierem, servem para 

as nossas servirem unir as que tivermos defronte da 

Barragán, e sempre as Forças que eles tiverem dentro; 

ficam-lhes inúteis e ultimamente do Rio da Prata senão 

poderão mandar avisos a Espanha que deixem de cair em 

nossas mãos; segura a Costa do Sul nesta forma para que 

as Naus nos não inquietem podendo mandar livremente 

pela do Norte os nossos Bergantins, impedindo as lanchas 

inimigas não entrem em seus postos e ao mesmo tempo 

conduzindo lenhas para a Praça e Esquadra, pondo os 

inimigos na maior consternação que se pode imaginar; 

porque se Buenos Aires, sem que o cerco seja tão exato, 

padece presentemente uma grande necessidade de 

lenhas, sebos e graxas que desta parte lhes vão, qual será 

nas portas todas se lhe fechando. De se lhe não fazer o 

que proponho, pode seguir-se armarem os castelhanos 

contra os nossos Bergantins quantas presas nos fizeram, e 

impedimos o passo por onde vamos às Ilhas fazer lenhas 

um dos danos irremediáveis transportaram a estes 

campos as suas munições, Artilharias, e os mais petrechos 

necessários a um vigoroso Sítio. 

 
291 De per si: isoladamente; individualmente. (Hiram Reis) 
292 Corsário, s. m. (do Italiano “corsale”, ou do Francês “corsaire”. Os anti-

gos diziam “cossário” ), [...] navio armado em guerra por particulares 
com licença e letras de marca do Governo, autorizando-o a apresar os 
vasos mercantes do inimigo. (CONSTÂNCIO) 
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Plano de la Ensenada de Barragán 



330 

Porão defronte do cofre embarcação maior para se 

lançarem aos Patachos, que nos tragam mantimentos, 

ficando-nos assim mui difícil a subsistência o que farão em 

tendo tudo pronto centrarem no ataque da Praça por Mar 

e terra, sem que os embarace o inverno, que não é cá 

como na Europa, e ainda que haja quem senão esqueça 

do empenho que faz o nosso Monarca para que este torrão 

de terra se lhe conserve, poderão ser as forças tais que 

sufoquem a respiração com que agora pronuncio o desejo 

de que assim o consiga sua Majestade. 

V.S. veja que temos chegado ao último termo de ser 

preciso fazer-se todo o esforço para que este sucesso 

discorrido do futuro senão verifique, pondo-lhe agora o 

remédio que a unção do seu ativo obrar e suas acertadas 

e prontas disposições julgarem mais convenientes, porque 

será grande infelicidade perca Sua Majestade a Colônia no 

mesmo tempo que não tem o seu magnânimo braço 

deixado de assistir-nos com prontos e mui repetidos 

socorros, sem reparo de importarem milhões a despesa 

que tem feito. Creia V.S. lhe falo com cristandade (293) e 

cheio de um ardente desejo de que V.S. logre as 

aclamações que se lhe seguirão em abater a soberba dos 

castelhanos, e não menos as terei de V.S. empregando-

me em seu serviço. 

Deus Guarde a Pessoa de V.S. muitos anos. 23 de março 

de 1737. 

António Pedro de Vasconcellos = Senhor Coronel Luiz de 

Abreo Prego. 

663. Animado o Coronel Comandante com boas pa-

lavras a esperança do Governador, aprovou os ditames, e 
prometeu ajudar a consternação a reposta seguinte: 

Parti da Ilha de Santa Catarina, a 24 de março, cheguei a 

incorporar-me com estas Naus a treze do corrente, as 

cartas de V.S. me foram entregues logo. Faço saber a V.S. 

que se foi para o Rio de Janeiro a “Ondas” tornando sobre 

si a retirada a “Lampadoza” veio até 33 graus, em que 

 
293 Cristandade: fraternidade; harmonia. (Hiram Reis) 
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houve um tempo que quebrou o Cavilhame da proa e me 

fez sinal, veio à fala dizer-me os termos em que estava, 

pelo que arribou ao Rio de Janeiro para poder-se reparar. 

Logo que cheguei chamei os práticos e lhes disse que 

queria ir com as Naus onde V.S. mandava que era muito 

acertado, ao que me responderam eram necessários dois 

Bergantins pela proa, mostram nisto serem fracos práticos 

por não poder ficar em seco; vai a cópia do termo que 

eles fizeram quando da primeira vez foram sondar e 

também remeto um alerta de trinta palmos de água que 

demanda esta Nau. V.S. me mande práticos capazes, e 

exceto um que lá é chamado Roberto, que me dizem não 

sabe nada e havendo práticos que me livrem não tardarei 

mais que esperar vento. 

Esta Nau tem 74 portinholas (294), que tantas pode montar 

e ainda que não faz senão 60, e a “Conceição” o mesmo, 

montar-lhe-ei as mais das que trago no porão. Se V.S. 

entende que indo estas duas Naus perder-se no Canal que 

é salão (295) duro, fica a Praça desassombrada dos quatro 

Navios inimigos, de toda a sorte quero acudir a Praça ou 

passando, ou perdendo-me: Se as duas Naus não 

arribassem, já a Arrabida lá estivera com elas na parte 

onde V.S. aponta; V.S. me avise logo para dar execução 

de sua ordem. Pela Balandra mandei ordem ao 

Comandante da Nau “Esperança” para estar a de V.S. em 

tudo o que for a bem da defensa dessa Praça. Esta Nau, e 

a “Conceição” se acham com mal de Escorbuto, em S. 

Catarina deitei 42 pessoas, e a deitar todos que andam 

tocadas será meia guarnição. 

Vejo os avisos que a V.S. vieram de Buenos Aires, bem aviados 
(296) estamos se dermos crédito a tudo. Também o Oficial que se 
tomou no aviso, diz no Rio de Janeiro que se Salcedo quisesse 

 
294 Portinhola, s. f. porta pequena que fecha as canhoneiras de um navio. 

(FONSECA E ROQUETE) 
295 Salão, f. m. [...] § termo náutico – fundo que parece de areia e limo 

que começam a petrificar-se, faz má ancoragem. [...] (MORAES SILVA) 
296 AVIADO, p. p. sup. de Aviar, e adj., provido das coisas necessárias 

para viagem, jornada ou para qualquer fim; [...] loc. fam. com que se 
exprime ironicamente o mau estado, o aperto em que nos achamos, v. 
g. – “se não chega o navio, ou se o correspondente não segurou a 
carregação”. (CONSTÂNCIO) 
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ter tomado essa Praça lhe não custaria pingo de sangue. Como 

também disseram os desertores e um que está neste Navio, que 
Salcedo fora ao Campo de Montevidéu quando o Brigadeiro viera 
para baixo e dera ordens ao Governador da Praça, para que se a 
Esquadra entrasse dentro, dessem fogo a toda a Artilharia e se 
retirassem para o campo para onde tinham já retirados os fatos, 
isto é coisa que ninguém se capacita. V.S. andou nas campanhas 

e lembrar-se-á das mentiras que o Povo dizia, e V.S. saberia o 
contrário. 

Deus Guarde a V.S. Rio da Prata 18 de abril de 1737. 

Luiz de Abreo Prego = Sr. António Pedro de Vasconcellos. 

664. Estimou o Governador a boa esperança do 

Coronel, porque na aceitação de seus fundamentos não 
podia perigar a vitória, menos com regras tão perfeitas 
podia a contingência vivificar o receio e para que nenhuma 

razão contrária o fizesse retroceder da primeira resolução, 
franqueou os meios com todos os auxílios pretendidos e 

procurados. Com segunda carta que continha as formais 
palavras enviou os práticos e Bergantins para cumprir a 
prometida palavra. 

Pelo Iate chegado a vinte recebo a que o seu favor me 

concedeu a 18, havendo-me dado o motivo de estimar a 

cabal saúde de V.S., e a notícia de se ter incorporado a 

Esquadra, onde tão precisa se fazia a sua pessoa. Mereço 

a V.S. mandar o Comandante da “Esperança” esteja a mi-

nha ordem, deixando-se perceber nesta demonstração 

não desaprovou a instância, com que embaracei se reti-

rasse deste Porto, enquanto V.S. não voltava; mas depois 

de lhe fazer presente o meu agradecimento por tanta 

honra, espero aumente V.S. a dívida aceitando a renúncia, 

porque sendo V.S. presente escusada é a observação e na 

ausência terei o cuidado de lembrar o que for a benefício 

do serviço conforme até aqui pratiquei. 

Não menos me lisonjeia agradecer V.S. o discurso 

expendido na carta de 23 de março quando considerava 

nos achávamos com as duas Naus que. V.S. me avisa 

farão reparar-se ao Rio de Janeiro e dentro da Enseada as 

quatro inimigas que vemos fora em linha, porém, como 
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V.S. não obstante o estado presente determina buscar os 

inimigos, segundo o que me dá a entender, 

recomendando-me lhe mande práticos e os dois 

Bergantins para virem diante sondando os despachos 

prontamente, a fim de que as disposições de V.S. senão 

retardem mais e quanto aos práticos é mal irremediável, 

porque os Bergantins nunca lhes foi necessário usar do 

Canal do Sul e os estrangeiros se reduzem a Felipe e ao 

prisioneiro Espanhol que desde setembro do ano passado 

assistem a bordo de V.S., de donde se podiam ter feito 

muito inteligentes e assim mesmo os pilotos e mais 

Oficiais dessas Naus, investigando em ocasiões diversas o 

conhecimento daquela navegação, origem do atado (297) 

das nossas disposições pela incerteza da verdadeira 

quantidade de água que há no Canal, e se nesta Praça há 

qualquer outra coisa, que V.S. julgue precisa para a 

confirmação da sua empresa, e persuadir-se, que eu não 

considero mais fundamento ao cuidado da Praça que ao da 

Esquadra antes reconheço essas duas partes tão iguais, 

que as julgo o mesmo Corpo, de sorte que em um 

experimentando estrago, a outrem infalivelmente fica sem 

esperança de remédio. 

Como os inimigos não tem feito nestes dias o movimento, 

que se divulgou de irem atacar as nossas duas Naus que 

aí estavam, quero por juízo temerário entender mudaram 

de opinião e sem novas Forças não intentem buscar a 

nossa Esquadra e que os deteve à vinda de V.S., porém 

agora mais que nunca deve haver grande cuidado com os 

nossos transportes, porque a Balandra escapou à outra 

armada, que lhe deu caça até tiro desta Praça. 

Declaro a V.S., que a ser-lhe preciso gente não tenho dú-

vida com seu aviso lhe remeter o número dos soldados os 

mais suficientes com que me achar. Discorro sobre a espia 

que V.S. me remete do que respondeu o Capitão António 

de Mello Calado, segundo o Estado do Rio da Prata há de 

ser a sua necessidade mais urgente para livrá-lo de algum 

dissabor a viagem que fez para o Rio de Janeiro. Se V. S. 

resolver a seguir o Canal do Sul, havendo agua para essas 

duas Naus maiores lhe lembro de ser preciso avise a 

 
297 Atado: embaraço; entrave; embargo. (Hiram Reis) 
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tempo que a Esperança possa sair daqui a tempo tão 

medido, que todas as nossas quatro Naus se achem juntas 

na ação para assim não perdermos a vantagem, que tem 

a grandeza das nossas as que buscamos. 

Por agora não tenho notícia que possa dar a V.S. se vier a 

lancha dos ingleses enquanto o vento embaraça a partida 

dos Bergantins, lhe participarei o que houver. Os 

castelhanos do bloqueio lhe esta mui vedada a 

comunicação, cujo motivo me faz não saber das entradas 

de Christóvão Pereira, folgarei sejam tais que os 

inquietem em Montevidéu, enforma que eu possa acabar 

com sossego as obras da nossa muralha. 

Para servir a V.S. fico certo Deus Guarde muitos anos. 

Colônia, 23 de abril de 1737 - António Pedro de 

Vasconcellos = Sr. Coronel Luiz de Abreo Prego. 

665. Desanimada a esperança, mas não morta, com 
a resposta do Coronel tornaram-se dificuldades as promes-
sas: porém sempre com um alento tão reservado para a 

última hora, q. queria aplicar as forças quando parecesse 
milagre o remédio. Pelas razões se influía que a mesma 

impossibilidade de uma ocasião havia embaraçar outra 
qualquer de maior crédito; por isso implicando nos termos 

da carta, desenganava ao mesmo paço que prometia. 

Por estas duas embarcações, recebi a de V.S. e nela a 

desejada notícia que apetece o meu afeto, rendendo-lhe 

as graças pelas muitas honras com que me engradece, 

que estas mais pertencem a generosidade do ânimo de 

V.S. que merecimento meu. E ninguém podia reprovar a 

suspenção que V.S. fez a Nau Esperança pelo novo 

incidente das Naus chegarem sem embargo que pelo 

termo e cartas do Comandante da dita, a vejo 

impossibilitada mais em risco de se perder do que se 

poder consertar nesse Sítio; mas como V.S. diz cuida na 

sua conservação é preciso se ali houver Navios tirar-lhe os 

viradores (298) para suprir a falta que tem de amarração. 

 
298 Virador, s. m. verb., cabo em que se ata o peso que se quer nover com 

cabrestante, e se vai envolvendo no cilindro. [...] (CONSTÂNCIO) 
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O dito Comandante me manda pedir uma amarra, eu o 

não posso remediar, e a Nau Conceição também esta 

falta, e a sua necessidade as obrigará a ir-se para o Rio de 

Janeiro. Da denúncia que V.S. do Governo dessa Nau faz; 

muito gosto tivera eu se V.S. fora o meu Comandante e 

de toda esta Esquadra; fica-me o sentimento destas duas 

Naus não poderem passar o Canal do Sul, e muito menos 

o do Norte pelos práticos dizerem não pode ser de que se 

fez troféu. 

Os práticos e pilotos desta Esquadra como a sua 

navegação não tem sido senão pelo canal do Norte mal 

podiam ser peritos no do Sul; porque este Rio dá lugar a 

se fazer a diligência que V.S. diz com as lanchas sem ter 

comunicação uns com os outros por causa das muitas 

ventanias. Estimo não tenha V.S. novidade de que me 

avise; os Navios não se acham de chegar por uma Bateria 

como a que me dizem V.S. tem, principalmente se lhe 

montar vinte peças de vinte e quatro. 

Nem me persuado enquanto eles souberem que eu estou 

no Rio da Prata intentem operação alguma contra essa 

Praça porque a fazerem não é ocasião para que me 

guardo e a em que Sua Majestade dará por bem 

empregado que as suas Naus se percam na diligência de 

livrar essa Praça do que conservá-las com o descrédito de 

deixar obrar livre o inimigo. 

Recebi o mantimento que V.S. me mandou que vem em 

ocasião de que todas as Naus o necessitavam: se V.S. me 

puder mandar linhas para coser cartuchos como também 

algumas resmas de papel para os de espingarda, me faz 

mercê e se houver de escrever e alguma tinta me faz par-

ticular favor. Toda a Nau se acha infeccionada com o mal 

do escorbuto, e a “Conceição” da mesma forma, e agora 

mandei mais vinte e uma pessoas, em que entra um dos 

práticos, o Piloto-mor, e o primeiro carpinteiro, estes por 

mais necessitados, que a mandar todos ficaria sem nin-

guém; de tudo devo dar graças a Deus, e ele Guarde V.S. 

Rio da Prata 4 de maio de 1737, Luiz de Abreo Prego = 

Snr. António Pedro de Vasconcellos.  
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666. Não esperava o Governador para prevenir-se 

da resolução do Coronel, menos se fiava da Esquadra para 
defender-se, porque apenas do desígnio do inimigo teve 

infalível certeza, entrou exatamente a preparar-se querendo 
independente mostrar, que não temia o ameaçado raio (299) 

com valor de soldado, cautelas de Capitão. Conseguiu no de-
curso de oito dias fechar a marinha, montando-lhe nas par-
tes mais fracas suficiente Artilharia, e apesar do desasso-

ssego comum fez a arte inexpugnável o que parecia impos-
sível conservar-se. 

667. Entre as comunicadas inteligências do contrário 
projeto, foi a mais essencial notícia a determinação de 
apoderar-se o inimigo da Ilha de S. Gabriel, intentando nela 

sentar baterias para excidir primeiramente a Nau Esperança 
e depois com menos embaraços invadir e atacar a Praça; 

mas o Governador por cortar os Erpes (300) antes de se fazer 
irremediável o achaque, teve pronto cuidado em fortificá-la, 
e guarnecê-la; levantando-lhe trincheiras, e montando-lhe 

dez peças de Artelharia com duzentos e quarenta homens de 
presídio para os quais lhe introduziu mantimentos para dois 

meses e munições para muito tempo. 

668. Ao Capitão Domingos Lopes Guerra entregou a 
defensa do novo Presídio, elegendo-o não só por Oficial de 

honra como pelas vezes em que o procedimento havia 
justificado o valor, até à marinha o quis acompanhar por 

mostrar neste obséquio a distinção da pessoa pedindo-lhe 
nas últimas palavras da despedida que merecesse eleição 
tão acertada um esforço maior que o seu empenho para 

animar os soldados, revestido de gravidade o semblante e 
recomendando a todos a obediência e vigilância parece que 

reproduziu o espírito em tantas partes que a mínima basta-
ria para empresas mais árduas. 

 
299 Raio: alcance dos tiros de canhão. (Hiram Reis) 
300 Erpes ou Herpes, s. m. pl. [...] fig. coisa perniciosa – “Cortar os herpes 

à opinião”. (CONSTÂNCIO) 
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669. Achava-se a Praça com mil e 43 soldados de 

todos os destacamentos que vinham a ser quatrocentos e 
vinte sete da Guarnição da Colônia, cento e oitenta e oito do 

Rio de Janeiro, vinte e três da Bahia, oitenta e cinco da 
Cavalaria desmontada oitenta de Pernambuco, cento e nove 

artilheiros e cento e trinta e um das Milícias paisanas. Destes 
haviam somente seiscentos capazes e os Capitães Ignácio 
Pereira da Sylva, Theodózio Gonçalvez Negrão, e António de 

Carvalho Lucena, os mais cortados (301) de uma cruel 
epidemia viviam enfermos serviam doentes, sustentando-se 

mais nos espíritos que nas forças. O Governador tirando 
para a Ilha os duzentos e quarenta homens e cem mais para 
o Bergantim guarneceu com o resto o Campo e Marinha; 

parecendo pela singular disposição que crescia a gente e não 
faltavam defensores. 

670. Estava também necessitada de muitas coisas 
principalmente de mantimentos tendo os armazéns providos 
de carne e peixe, porém toda corrupta com o tempo; e 

servindo de originar moléstias, era a total causa das muitas 
enfermidades. Não havia murrão (302) para a artilharia 

menos azeite para as luzes dos Corpos das Guardas. A 
guarnição com o continuado trabalho das faxinas andava tão 
fatigada, que contra a natureza cooperava o artificio, porém 

animando a constância a debilidade não pareciam nas 
obrigações os mesmos amortecidos da fome, cortados das 

doenças. Era contudo o gosto universal que acabasse a 
guerra no triunfo castelhano ou se estabelecesse a paz com 
uma vitória completa, porque já a impaciência militar não 

sofria do inimigo tanta frouxidão acabando sempre os seus 
bélicos aparatos como o trovão que rasgando a nuvem com 

estampidos horrorosos, mais é o estrondo que temoriza que 
o dano que ameaça. 

 
301 Cortados: vítimas. (Hiram Reis) 
302 Murrão, s. m. (V. Morrão), termo de artilharia, pedaço de corda 

desfiado na ponta e molhado em breu ou outra matéria inflamável com 
que se dá fogo às peças e, antigamente, aos arcabuzes de mecha. 
“Estarem os artilheiros com os morrões acesos”. [...]. (CONSTÂNCIO) 
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671. Com dobrada atividade distribuiu o Governador 

pelas muralhas máquinas suntuárias (303), vigas, tábuas 
cravadas de pregos agudos, granadas, metralhas; lanças e 

todas as mais provisões de guerra e conducentes para a 
defensa do assalto. Nomeou lugares certos a muitos oficiais, 

a outros entregou rondas, piquetes e contra rondas, aos 
valentes recomendou os postos mais arriscados e a todos 
expos ao perigo mandando que observassem a vigilância 

como preceito e o silêncio como lei para que nenhum 
acidente perturbasse a perfeita disposição com que esperava 

o inimigo, desejava o ataque. 

672. Para as casualidades marítimas, armou o Iate e 
cinco Bergantins em Guerra, os quais se conheciam pelos 

nomes apelativos de “Tavares”, “Sereia”, “Bigodes”, “Latino” 
e “Caramujo”; a todos guarneceu de gente e montou 

artilharia bastante para embaraçarem e impedirem o 
desembarque em qualquer parte que intentassem da nossa 
marinha. Ao Iate constituiu Capitânia e nele embarcou ao 

Alferes Álvaro de Britto Rego, com o título de Comandante 
da Esquadra Sutil (304), para o mais Corpo nomeou o Alferes 

Manoel Lopez António Pinto, Francisco Saraiva, Rafael de 
Medeiros, e Pedro Frutuozo, os quais placidamente 
aceitaram os empregos, e agradeceram ao Governador a 

honra e escolha que deles fazia para ocasiões tão distintas. 

673. Fez Regimento para independente dos avisos 

de terra perceberem claramente as ordens no Mar e recebido 
pelo Comandante da Esquadra Sutil, depois o comunicou e 
distribuiu por seus Oficiais, fazendo a praça (305) pela Divisão 

das Bandeiras, os sinais para as disposições, que o 
Governador mandava executar, sem correios que relatassem 

as notícias para os acidentes era igual à vigilância e à 
obediência. Foram, contudo examinados das senhas e 
contrassenhas, achando-os o mesmo Governador tão 

 
303 Suntuárias: excelentes e caras. (Hiram Reis) 
304 Sutil: formada por embarcações leves e ligeiras. (Hiram Reis) 
305 Fazendo a praça: distribuindo a tropa. (Hiram Reis) 
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destros no conhecimento de umas, como ligeiros na 

expedição de outras; não havendo por este modo cautela 
que senão previsse e remediasse. Temiam pouco a invasão 

que só no descuido podia ser bem sucedida porque as 
preparações foram em tempo tão oportuno que nos acharam 

antecipados para a defensa e preparados para a resistência. 

674. Pujantes, e soberbos os castelhanos, saíram da 
Barragán aos 15 de maio com quatro Fragatas de Guerra, 

um Patacho, duas Corvetas e cinco Lanchões, os quais se 
guarneciam com a flor de suas Milícias; e a melhor gente 

tirada do bloqueio e vinda de Europa. Entenderam 
vaidosamente que todo o valor Português desmaiaria e se 
renderia a tão formidáveis Forças e sem contradição atariam 

este triunfo nas asas da inconstante fortuna, porém 
admirados da pouca comoção que fazia à Praça, o medonho 

e Naval Corpo, deram fundo abra (306) aberta do nosso 
porto, e em distância segura de dois tiros de canhão. 

675. O Governador que viu o inimigo mais propínquo 

a Ilha de São Gabriel ameaçando com forças superiores a 
este novo e pequeno presidio, quis animar os corações dos 

defensores à vista da Esquadra Sutil; fazendo por esta razão 
sinal a quatro Bergantins, para surgirem perto dela e a 
seguirem em forma que estorvassem o desembarque em 

qualquer porto caso que se verificasse bem o ponderado 
discurso e fundado receio de atacarem primeiro o que 

forçosamente havia embaraçar o ingresso das Naus, quando 
a sobra das suas baterias intentasse lançar gente em terra. 

676. Começaram os lanchões e Corvetas a procurar 

o Canal para com segurança se chegarem à terra, porém o 
Iate e Bergantins com intrépida resolução sairão de sorte a 

encontrá-los, que logo pelo empenho desistiram da 
diligência pondo-se o inimigo em tão vergonhosa fugida, que 
preconizou a Nau de Guerra “São Estevão”, a fazer-se à vela 

para o socorrer e amparar, mas sem os animar este auxílio 

 
306 Abra: enseada com porto. (Hiram Reis) 
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perderam totalmente o acordo por muitos dias e vieram 

depois a reunir-se a Esquadra com o mesmo susto, por que 
inferindo a nossa ousadia pelo desprezo das suas Naus 

conceberem, e introduziram maiores desalentos no pânico 
receio de se perderem; por isso fugiram todos com o favor 

do vento e sem lembrança da honra. 

677. Era tempo de cumprir, o Coronel, a prometida 
palavra de socorrer a todo o risco porque segundo a 

exposição da precedente carta, esperava e se poupava para 
esta última consternação em que já o inimigo atacava e 

bloqueava por Mar a Praça antepondo a necessidade ao risco 
e a glória aos inconvenientes maiores, mas a plebe fazendo 
argumento de caso a caso, murmurava, e soltamente dizia, 

que assim como saiu errado o prognóstico de não mover o 
inimigo ação enquanto ele existisse no Rio da Prata, também 

senão falsos os votos de guardar os esforços para tempo em 
que a ocasião apadrinhasse qualquer arrojo; porém 
conhecendo o Governador ao povo, enamorado de seu 

próprio discurso, fez aviso a Luiz de Abreo com a relação dos 
sucessos, para desmentir vaticínios e abolir conjecturas. 

Aconselhavam, que aproveitasse a gloriosa ocasião de subir 
e entrar pelo Canal do Sul a encontrar o castelhano aonde 
não podia recusar a peleja, evitar a batalha. 

678. Sem pressupor impossibilidade na resolução do 
Coronel, tinha por infalível coroar com esta ação, os 

dilatados progressos da grande campanha; acreditando 
constantemente pela fé das promessas que subia com a 
Esquadra a bater-se com o inimigo e a obrigar com as armar 

a levantar o cerco naval, para o que disputada e preparada a 
Nau “Esperança”, também da Marinha havia separar-se para 

ajudar a empresa e fazer mais avultado e poderoso o Corpo. 
Desta disposição e dos sucessos deu parte na seguinte 
carta: 

Esta tarde pelas 5 horas vieram dar fundo a abra aberta 

deste porto distância de dois tiros de Artilharia, as quatro 

Naus de Guerra inimigas com duas Corvetas, um Patacho, 
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e cinco Lanchões, cuja notícia e a de ficar esta Praça 

cingida por Mar e terra quero participar a V.S.ª a fim de 

que possa regular as suas operações, que poderão ser mui 

gloriosas aparecendo pelo Canal do Sul as nossas Forças 

pois cortavam a retirada dos inimigos, como por não se 

supor algum Navio de mantimentos, que venha sem ser 

comboiado de Nau de Guerra e da mesma forma este 

Bergantim só havendo tal vento que o Mestre João 

Tavares julgue poder vir entrar aqui de noite. Vai o papel 

e tinta, com o mais que V.S. pediu, e lhe rogo que a 

permitir o tempo atacar a bordo este Bergantim, me 

remeta ao menos 8 peças de 24, porque certamente me 

fazem grande falta e nenhuma terei em tudo o que for 

servir a V.S. a quem Deus Guarde muitos anos. 

Colônia 15 de maio de 1737 – Sr. Luiz de Abreo Prego – 

António Pedro de Vasconcellos. 

679. Achou esta inconsiderada e nunca presumida 
notícia de diferente acordo ao Coronel ou porque acabasse 

de reconhecer as dificuldades no maior extremo ou por lhe 
ocorrerem no acidente as mais genuínas razões de duvidar. 

Lida e aberta a carta, expôs na resposta os verídicos 
fundamentos de sua justificada desculpa, dizendo e 
satisfazendo assim: 

A impossibilidade, Senhor Governador, que estas Naus 

tem de passar pelos Canais, me fazem dobrado 

sentimento de não poder remediar a vexação em que 

considero a sua Praça que a não ser tão justificada esta 

causa, nunca chegaria a estar sitiada por Mar e terra como 

presentemente se vê; porque estas Naus tiveram passado 

acima. Nem considero outro remédio algum para se ver 

desassombrada, mais que ter paciência a esperar pelas 

duas Naus, que se foram reparar ao Rio de Janeiro, que 

pela diligência do General as faço aqui estar com 

brevidade juntas com os dois corsários, que já vieram 

para o Rio de viagem, que juntas com a “Arrabida” 

passarão todas acima, e confio em Deus nos deixarão o 

terreno livre, para o que boto um aviso ao Rio de Janeiro 

por uma embarcação que aqui se acha, há quinze dias 

sem lhe poder tirar o mantimento. O tempo referido não 
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dá lugar a atacar abordo (307) o Bergantim para lhe meter 

a Artilharia, como me requer o Alferes que vem nele, ou ir 

mais desassombrado para se livrar de alguma caça que 

lhe deem o inimigo o que tudo me causa maior moléstia. 

Recebi tudo o que V.S. me mandou e fico mui falto de 

gente por ter mandado para o Rio de Janeiro. 

É o que por hora se me oferece Deus Guarde a V.S. 

Rio da Prata 20 de maio de 1737. – Sr. António Pedro de 

Vasconcellos = Luiz de Abreo Prego. 

680. Expedido o Bergantim com a desenganada 
resposta, largou também o Coronel as velas com toda a 

Esquadra e se retirou ao Rio de Janeiro onde foi tão sensível 
a demonstração pelo constante perigo da Praça que não 

coube nos peitos dos moradores a dor e o risco no cuidado 
do General; porque além de considerar a Colônia na última 
extremidade e aperto, via desbocada (308) a sede  inimiga 

sem a oposição das nossas Forças, que tantas vezes os fez 
reforçar de muitos ímpetos dirigidos em desassossego 

nosso. 

681. A maior penalidade e soçobro consistia na 
ímpia resolução de trazer consigo todos os transportes, que 

haviam chegado ao Rio da Prata para subsistência da Praça, 
deixando-a ainda por este modo aflita pela necessidade, e 

mais consternada pelo desamparo. Começou o povo a falar 
por diversas bocas como monstro de muitas línguas, contra 
o inculpável procedimento do Coronel Comandante, 

arguindo-lhe que ambicioso dos únicos vivas concorria para 
o dano por não ver em outro a glória que só para si 

aspirava. Cujo natural retratava a mesma condição de 
Mucio, que sempre triste chorava os bens alheios, quando 

não sentia aos males próprios. 

 
307 Abordo: bordo com bordo. (Hiram Reis) 
308 Desbocada: sem comedimento, sem freio. (Hiram Reis) 
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682. Mas parecendo cúmplices em muitas coisas não 

descobriam razões os favoráveis discursos para apoiá-lo, 
menos os apaixonados soltavam as dúvidas que contra o 

valor increpavam os inimigos porque tão palpáveis se faziam 
algumas matérias vulgares que ainda com todo o argumento 

da razão não deixavam de assentir na confissão e erro na 
precipitação, o desmaio (309), porém a mesma pena da 
impossibilidade constituiu tão perplexo acordo que começou 

absolutamente a imperar a vontade, a novidade, sem 
acender as luzes intelectuais para dirimir as ações e 

benefícios da honra, inutilidade do nome. 

683. Maior cólera incitou este procedimento à Praça 
quando estribava o último triunfo na expectação das Forças 

Navais; não porque dependessem os sublimes espíritos dos 
defensores de mão alheia para a vitória: porém dos 

subsídios de outro Solao para de um golpe cortar a poderosa 
cabeça Espanhola, que tantas vezes ameaçava nossa ruína 
em sua grandeza. Por esta razão fazendo a plebe culpável 

crise ao Coronel Luiz de Abreo, gritava o povo contra a ação 
de se retirar sem atender ao vexame, nem publicamente 

justificar a causa para não aparecer no teatro do mundo 
cobardia, o que foi necessidade; porém vendo o Governador 
que as paixões humanas podiam resultar prejuízos graves, 

enfermando o corpo, e inquietando a alma, falou a todos 
nesta substância por abolir das memórias perniciosos 

conceitos. 

Não voz pertence, soldados valorosos, criticar uma ação, 

que no valor do Coronel mais foi acordo que receio. Não 

cabe vossa crise no tribunal da razão, porque infiéis 

exploradores os sentidos externos dos homens pintam 

com mais vivas cores enganosas fantasmas que ainda em 

sonhos se fazem ver de quem as não pode acreditar. 

Agitado o coração do disforme monstro da ira e desejo, se 

ergueu as paixões a impulsos da vontade sem as corrigir o 

entendimento. Considerai em vosso abono a retirada da 

Esquadra, porque se a princípios da guerra entrastes sem 

 
309 O desmaio: a fraqueza: a covardia. (Hiram Reis) 
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auxílios a fabricar as lauréolas para cingir as frondes, que 

muito coroeis unicamente os trabalhos com os excessivos 

diademas em prêmio do agigantado esforço; achando 

vossos espíritos generosos ao esplendor da honra o 

caminho da glória. Se nos ajudassem aqueles que no 

maior aperto se retiraram não seriam maiores triunfos os 

que alcançamos da propícia fortuna: porque devidas as 

palmas ficariam diminutos os merecimentos. Que utilidade 

conseguistes dela em todo o espaço? Que subsistiu nos 

Mares, senão uma atual Guerra de calamidades, atraindo 

a si os víveres e provisões que com tanta exuberância 

expedia o Rio de Janeiro em benefício de vossos alentos? 

Fazendo-vos assim famintos e sofredores de crueldades 

notáveis. Agora com o pão, o franco, triunfareis da fome e 

vivificadas as forças chegareis gloriosos à última meta do 

mais estupendo valor. 

Que esperanças haviam de subsídios quando no rigor do 

assédio defendestes heroicamente a Pátria? Indepen-

dentes superastes do inimigo até que na decadência vos 

deu generosamente a mão o General Gomes Freire de 

Andrada em socorros luzidos para sustentares a arriscada 

glória apesar do orgulho castelhano. Se estes 

companheiros de todos os trabalhos existem ainda 

convosco, sem razão sentis a ausência daqueles que. 

nunca passaram os seus votos de promessas; as quais 

desejando imitar-vos nas felicidades finjam-lhes as mais 

honorificas ocasiões dos aplausos. Que importa logo nos 

desempare Luiz de Abreo se ficamos os mesmos que 

tantas vezes vencemos, derrotando e desalojando o poder 

contrário. Pelo mesmo fundamento de se afastarem da 

nossa necessidade deveis empenhar o esforço para as 

últimas ações com que se tem de cerrar as portas de Jano 

(310); confessando à posteridade que só no vosso braço 

toparam os males com a resistência, e só da vossa mão 

receberam os espanhóis em golpes, a retribuição de 

tantos atrevimentos. 

 
310 Jano: divindade romana considerada como responsável pelas 

transições ocasionadas da relação entre o passado, o presente e o 
futuro. (Hiram Reis) 
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Com os passados troféus não segurais o louro expondo os 

peitos aos futuros sucessos para que de todo vos coroeis 

imortais no templo da memória; pois não há naufrágio 

mais miserável que o sucedido depois de uma feliz 

navegação. Honrou a célebre antiguidade a Falero (311) 

com tantas estátuas como os dias que tem no ano porque 

sustentou por dez anos a cadente República de Atenas. 

Outras tantas se preparam a vosso merecimento, se na 

prudência firmares a esperança de vencer, e não nos 

afetos contra o procedimento de quem em outro Tribunal 

deve justificar a inocência ou confessar o delito. Não 

imitemos aquele desamor das ocasiões gloriosas, porque 

havê-la temos objeto em que a estímulo da honra 

procedamos com crédito; assim vagando a fama pelos 

imensos círculos do universo, vejam as mais remotas 

nações, que mais sabemos escrever elogios em rúbricas 

de sangue que criticar ações em aldeias Épicas; porque 

como assim os Doutos não sabem fazer censuras também 

os soldados não sabem descobrir defeitos. Fio do vosso 

valor que vencendo a prudência à paixão, queirais em 

novas ocasiões emendar o que avaliais desacerto para que 

acabe de entender o mundo, que só as forças brasílicas 

sustentaram com honra, o domínio, conservaram com 

valor a Praça. 

684. Mas o intenso da dor pouco aproveitou o 

remédio da exortação porquanto sentidos e queixosos os 
soldados, pesava mais na balança da razão a veemência da 
pena que a eficácia das palavras. A imitação do Cônsul, que 

depois de publicada em Macedônia vencida as Leis Romanas, 
ordenou na cidade de Anfípolis muitas festas para recrear os 

ânimos das gentes fatigadas com tão prolixa guerra; o 
Governador também por divertir (312) o escandaloso 
sussurro, permitiu máscaras e licenciou todo o gênero de 

divertimento que pudesse desterrar a justa mágoa com a 
diversão dos prazeres. De sorte se observaram as 

permissões do ócio que não embotaram os exercícios 

 
311 Demétrio de Falero ( 350 a.C. /  280 a.C.): foi um político e filósofo 

ateniense que pertencia à escola peripatética. No período de 317 a.C. a 
307 a.C. governou Atenas. (Hiram Reis) 

312 Divertir: desviar a atenção. (Hiram Reis) 
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militares, menos se corromperam as Milícias portuguesas 

como assibaristicas, capuanas, e assírias com as delícias; 
porque mais venturosas as nossas Tropas que o Exército de 

Aníbal nas amenidades da Campanha, conservar-se à vista 
do inimigo sempre cuidadosas e divertidas. Foi tão útil, e 

proveitosa a máxima para vencer adustas melancolias, que 
já sem alvo as murmurações detestaram os gênios do antigo 
pesar pelos gostos representados em diversas falsas. 

685. Reconhecendo o inimigo por todos os modos, 
advertido, e acautelado o Governador nas prevenções, 

começou a dificultar a surpreza, desconfiar da vitória. Não 
atinava no meio mais acertado pela intrépida oposição da 
Esquadra Sutil, a qual desvanecendo muitas operações 

contrárias frustraram no primeiro intento do desembarque 
as erradas medidas do seu projeto, mas discorrendo que 

toda a diligência seria infrutífera sem desembaraçarem os 
portos dos Bergantins para o transporte da gente e 
instrumentos da expugnação; nenhum dos seus Oficiais 

ofereceu a espada, como Alexandre para aquele embaraço 
mais fácil de cortar, que o forte, e intricado nó Górdio (313). 

686. Ao Iate que mais temiam concordaram que por 
indústria o levassem a algum precipício, aonde enganado ou 
perdido, ficássemos sem este principal instrumento das suas 

ruínas. Para o premeditado fim saíram da conserva duas 
Corvetas, e outros tantos Lanchões em demanda da Guarda 

de São João, aos quais seguiram os sinais feitos da Praça, o 
Bergantim encalha na restinga da Ilha de São Gabriel e 
naufragou menos a gente, que não teve perigo. Não 

 
313 Conta a lenda que no século VIII um imperador da Frígia, chamado 

Górdio, em louvor a Zeus que lhe teria proporcionado ser rei quando 
era um camponês e conduzia carro de bois, amarrou este mesmo carro 
numa coluna, no templo do deus maior, dando um nó tão complexo 
que ninguém seria capaz de desatá-lo. Quinhentos anos depois, 

Alexandre Magno passa pela região e lhe falam de uma profecia pela 
qual quem desatasse o nó conquistaria toda a Ásia Menor. Foi ao 
templo e observando a complexidade do nó, não titubeou: 
desembainhou a espada e o cortou ao meio, desfazendo-o. (Dr. Evaldo 
A. D’Assumpção – Membro emérito da Academia Mineira de Medicina) 
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estorvou este incidente o progresso, porque se fazendo 

pouco apreço de tão pequena perda prosseguiram na esteira 
do inimigo, e em pouco espaço os alcançaram; e bateram 

com tanto esforço; que constrangidos buscaram por refúgio 
a terra, metendo-se por desconhecidos e estreitos Canais 

onde sem muito risco não pudessem chegar as nossas 
armas. 

687. Esta era a máxima castelhana que o Iate traz 

da glória desestimasse o naufrágio, engolfado no combate 
buscasse o risco: porém advertido seu Comandante, 

conheceu o estratagema e se atravessou na boca do Canal 
esperando saíssem dele para conseguir as palmas, e 
completar a vitória. Deste venturoso prelúdio deu parte ao 

Governador asseverando, que havia corrido o inimigo e 
estavam como em bloqueio as Corvetas, desejando vento 

para no ataque dar fim a este fausto princípio; porém em 
novas ordens queria a aprovação do pensamento, se elas 
temidas do ferro fizesse naquele porto perpétua morada, 

prolixa demora. 

688. Louvou-lhe a bizarria António Pedro e lhe 

enviou, em uma Falua, socorro de gente, refrescos e a 
Daniel Sirgado Victorio por mais insigne pratico daqueles 
Mares, para que atento aos perigos não manchassem a 

esperada glória com trágicos sucessos no rigor do conflito. O 
comandante Álvaro de Britto chamou com reformados 

preceitos aos companheiros, inflamado do marcial espirito, 
manifestou as recebidas instruções, e para animar a todos 
falou nesta substância: 

Agora alentados companheiros, que no mesmo asilo do 

inimigo pretendo concluir a vitória das Corvetas, que 

fugitivas e derrotadas vergonhosamente largaram o Cam-

po à nossa ventura: careço mais dos vossos animosos au-

xílios para que de um golpe felizmente acabe de tirar as 

vidas à aqueles que sabendo o Caminho da infâmia, per-

dem a estrada dos Triunfos. Não receeis disputar glórias 

com quem mais estima a segurança, que a peleja, e sendo 

eles os agressores da Guerra, nos somos os mantenedores 
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da honra. Com as mãos nas feridas negam das nossas 

espadas a fortaleza; mas não se rendem a tanta valentia, 

porque soberbos, e petulantes elegem como Catão (314) 

em suas armas a morte por não beijarem as mãos arma-

das dos esclarecidos Portugueses. Com este escandaloso 

estímulo, quero a conta do vosso esforço que confessem 

mais a vitória a nosso braço, que a seu arbítrio. Bem co-

nheceis que a saúde da Praça consiste na extirpação 

destes males, os quais inquietando a harmonia da paz nos 

fazem sempre vacilantes e cuidadosos: por esta razão fiz 

de tão inflamados corações, que pondo toda a aplicação 

nos sintomas que nos ameaçam, sirvam hoje mais os 

cautérios que as branduras. Em vossas mãos está a 

decisão da causa, que começamos com tanta vantagem a 

pleitear. Não deixemos perder o que ganhamos ainda que 

as suas forças sejam dobradas aos nossos esforços, 

porque nunca a espada Portuguesa deveu triunfos à 

multidão dos exércitos se não à grandeza dos corações. 

Agora como igualamos o nosso com o valor, não nos 

excedem em nada para que receeis na desigualdade a 

esperança de vencer. Aceitemos o sacrifício que nos fazem 

das vidas, em castigo de suas ambiciosas culpas, porque 

vencidos, e cortados de uma vez não tenham mais que 

render ao domínio da nossa fortuna. 

689. Ditas estas palavras, mandou levar ferro e 

postos os Bergantins em linha, buscaram ao inimigo pelos 
mais seguros Canais, que até aquele tempo ignoravam os 
práticos. Estavam também em batalha as Corvetas e 

Lanchões castelhanos com regeiras (315) pelas popas e 

 
314 Marco Pórcio Catão Uticense ( 95 a.C. /  46 a.C.): em latim: Marcus 

Porcius Cato Uticensis, também conhecido como Catão de Útica ou 
Marco Pórcio Catão, o Jovem, ou o Moço (para se distinguir do seu 
bisavô, Marco Pórcio Catão, o Velho), foi um político romano célebre 

pela sua inflexibilidade e integridade moral. Partidário da filosofia 
estoica, era avesso a qualquer tipo de suborno. Opunha-se, parti-
cularmente, a Júlio César (é retratado por Salústio como a antítese 

deste estadista). Suicidou-se depois da vitória deste na Batalha de 
Tapso. (pt.wikipedia.org) 

315 Regeira: espia passada por uma boia ou âncora fundeada, entrando 
um chicote pela proa e outro pela popa, para permitir o giro da 

embarcação. (Hiram Reis) 
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travada sanguinolentamente a peleja atacaram-se uns aos 

outros com tanto esforço, que cada um pretendia no excesso 
o triunfo. De uma, e outra parte troava a artilharia com 

repetidas descargas de mosquetarias, mas durando cinco 
horas inalterável o conflito começamos entre os seus 

mesmos clamores a ouvir os aplausos da nossa vitória. Uma 
das Corvetas se abrasou em fogo e outra dando à costa com 
espias se pode salvar em terra. O Lanchão, por demandar 

menos águas, foi fugitivo varar no Rio das Vacas, onde 
preocupado do susto, ainda naquele lugar seguro e retirado, 

supunham chegar o invencível furor do nosso ferro. 

690. Impavidamente se arrojou o Iate às chamas e 
pode entre o incêndio extinguir o fogo que fazia arder a 

Corveta; desta sorte ainda dos estragos houveram relíquias 
para despojos da Guerra, sinais do triunfo. Entre as ruínas 

se acharam seis peças de Artilharia, número suficiente de 
balas, varias ferragens, envoltos nas cinzas muitos corpos 
queimados. Morreram do inimigo trinta e seis pessoas e 

entre os vivos não houve Oficial isento do susto nem soldado 
ileso de bala; porque a maior parte deles feridos e 

maltratados confessavam a glória com as mesmas vozes do 
pranto. Dos nossos faltou um e se ferirão nove. Fizeram 
ainda depois mais público o destroço em um grande Hospital 

que levantaram no Rio das Vacas para recolher aos 
enfermos e curar aos doentes. 

691. Voltou à Praça hum dos Bergantins vitoriosos 
com as notícias do fausto sucesso, o qual recebido com 
festivas congratulações, o eco da Artilharia, e o som das 

repetidas salvas, fez conjecturar o inimigo que as nossas 
Naus de Montevidéu subiam pelo Canal do Sul a atacá-los, e 

desassombrar a Praça: porque tanto ignoravam que se havia 
retirado o Coronel, como não presumiam da Esquadra Sutil, 
aquela impensada felicidade D. Miguel que se achava em 

 
 Regeira , f. f. naut. ant: cabo ou amarra , com que se atraca o navio 

em terra; servia talvez para que puxando-se por ele chegassem o 
navio à borda ou costa. [...] (MORAES SILVA) 
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uma das Fragatas no Expediente das ordens, querendo das 

nossas alegrias examinar os motivos, escoltados dois 
Lanchões de uma Nau de Guerra, desembarcou no Riachuelo 

debaixo da Artilharia e passou ao Campo do bloqueio, onde 
ouviu a triste narração das Corvetas e sentiu a Vitória dos 

Bergantins. 

692. A nau que em terra havia transportado a D. 
Miguel seguro dos temerosos receios, logo se uniu ao Corpo 

da Esquadra, a qual sem operação digna da escritura, existiu 
à nossa vista 22 dias, fazendo-nos somente Guerras em 

contínuos rebates, sem que em todo este tempo largasse 
das mãos às armas a guarnição vigilante, porque tácita 
aquela naval ostentação, não deixava crer que em forças 

tamanhas houvesse para nos investir tanta frouxidão; e para 
nos atacar tanto temor; mas antes se fazia presumível que 

esperavam na impaciência algum descuido por donde 
entrasse a melhorar sua fortuna. Admirados da mais heroica 
constância, quando a fome e o frio faziam ao espirito 

rigoroso combate, se resolveram retirar a Barragán, 
aparecendo em uma manhã os Mares limpos, a Praça 

desassombrada, sossegado o cuidado e descansada a 
vigilância. 

693. Nesta mesma noite da retirada deu à costa nas 

praias castelhanas uma embarcação nossa de mantimentos. 
O Governador ciente do infortúnio intentou salvá-la com as 

armas; porém não teve efeito a primeira resolução, porque 
prevendo o inimigo o nosso empenho, montou duas peças 
de artilharia no lugar do naufrágio para embargar-nos o 

passo, reprimimos a ideia. Com efeito expondo-se várias 
Lanchas armadas a tão temerário projeto, eles nos 

rebateram o ímpeto com que esforçadamente pretendíamos 
livrá-la do cativeiro para que não pudesse utilizar ao inimigo, 
o que já seus donos desenganava servir, segunda vez 

repetimos a mesma ação e viemos a conseguir o incendiá-la 
com muitas enxofradas e vários instrumentos ígneos; 

ficando assim um e outro partido sem a esperança da presa, 
a glória da salvação. 
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694. Estimando o Governador as vitórias e 

felicidades dos Bergantins, gratificou a Álvaro de Brito a 
honra, procedimento, disposição e valor com que se postara 

nos felicíssimos combates e a seu exemplo aos mais Oficiais 
e soldados. Na mesma carta lhe deu novos exercícios em 

que empregar a Esquadra, utilizando a Praça com faxinas e 
lenhas para reparos de muitas coisas que faltavam, com o 
tempo havia consumido o inverno. Cuja cópia damos a ler 

para maior crédito do sujeito. 

Enquanto não exponho na presença de S. Majestade a 

honra, valor e acerto com que V.M. se tem havido nos 

dois combates sucessivos com as duas Corvetas castelha-

nas que já os não tiver deitado, V.M. não só lhe dê a liber-

dade, mas todo o fomento que julgar preciso e quando a 

diligência do corte de lenha e madeira estiver concluída; 

se retire com os mais Bergantins a este ancoradouro, por-

que quero acudir ao dano que lhe causaram os combates 

em forma que logo possam ir cruzar entre Buenos Aires e 

Barragán e as Naus de Guerras castelhanas com as 

vantagens que julgo no presente tempo. 

Ao Sargento Jozé de Brito se esta assistindo com todo o 

cuidado e zelo, porém as feridas poucas esperanças 

prometem de saúde. Na lista inclusa verá V.M. o que 

mando de provisões de boca e guerra, que V.M. fará 

repartir por todos os Bergantins e seus Oficiais com 

igualdade. Como a Lancha de El Rei foi parar na mão dos 

inimigos, advirto a V.M. não se equivoquem com ela, 

quando queiram armar-nos com a mesma. O vento que 

não deu lugar a partir a Falua na noite passada, na forma 

que havia determinado fez entrasse esta manhã às nove 

horas o Bergantim “Bigodes” o Alferes Francisco Saraiva 

me disse que trazia carta de V.M., porque o Capitão 

Francisco Dias lhe meteu seis peças de Artilharia a seu 

Bordo com muita parte da ferragem da Corveta queimada 

e lhe encarregou o casco da dita; que pode servir de 

jangada, em que se transporte faxina; e como tinha muito 

entulho e carecia de ferramenta e aviamentos com que se 

tirassem, lhe aconselhou o dito Capitão viesse logo buscá-

las, o que agora leva; pois terei grande gosto e proveito 

de vir carregada de sorte, q. tenhamos conseguido acabar 
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de fazer os parapeitos do Baluarte de S. João, com o que 

fica desculpada a vinda do Alferes sem o consentimento 

de V.M. 

Remeto-me ao que tenho escrito acima, e só acrescento 

que se faça logo carga da jangada e se espere um tal 

vento, que possa o Bergantim trazê-la a reboque em 

quatro ou cinco horas sem susto qualquer dos Bergantins 

que haja ser o condutor e venha carregado de lenha: o 

Alferes dirá o mais. 

Colônia, 3 de junho da ano de 1737. 

António Pedro de Vasconcellos = Senhor Alferes Álvaro de 

Britto Rego. 

695. Certificou D. Miguel no Campo a inexplicável 
notícia da perda, e formando a paixão, segundo Edna no 

peito, ardia o coração em cólera, abrasavam-se as entranhas 
em fogo; clamava a vingança contra o invencível esforço dos 
Portugueses, mas inexoráveis os ouvidos que atendiam, não 

achavam alívios que ministrasse a queixa. Conspirou 
finalmente o ódio contra as mesmas forças, vencedoras, 

saindo da Barragán em satisfação da injúria, duas Naus de 
Guerra, uma Balandra e vários Lanchões a surpreender a 
Esquadra Sutil, a qual sobre ferro se conservava na Ilha de 

Martim Garcia, ocupada, e entretida na fatura das madeiras 
e lenhas para o uso e ministério da Praça. 

696. Achavam-se os Bergantins divididos em 
diversos postos da mesma Ilha e apenas conheceram o 

desígnio das Naus castelhanas, receberam a gente que 
trabalhava em terra e se uniram prontamente ao Iate para a 
peleja. Chegaram a tempo que as nossas Embarcações 

bordejavam em linha por ganharem o barlavento para a 
retirada à vista da superior vantagem que reconheciam em 

Forças tamanhas. Logo nos tomaram a boca do Canal, 
julgando em nosso aperto a sua vitória e naquele estreito 
infalível ruína; porque ou havíamos temerariamente sair 

pelejando, ou timidamente conservar-nos perdidos onde o 
perigo era mais evidente que a glória. 
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697. O Bergantim “Caramujo”, que comandava o 

Alferes Rafael de Medeiros, o mais ínfimo entre todos da 
Esquadra, caiu com o fluxo das águas sobre a proa de uma 

das Naus inimigas e envolvendo-se o gurupés daquele nas 
insarcias (316) desta, entenderam que voluntariamente se 

oferecia ao Cativeiro, mas vendo que tardavam os atos da 
humildade, em reconhecimento da sujeição fizeram as 
Fragatas e lanchões sobre ele incessante fogo; sem 

desmaiar em tão horroroso conflito começou o valor com as 
armas a fazer gentileza. Pode na confusão desembaraçar-se 

do risco e pretendendo o castelhano rendê-lo com rigorosa 
abordagem, heroicamente se defendeu com uns poucos de 
falcões pedreiros da sua guarnição. Nunca se viu temeridade 

mais venturosa que esta, porque resplandecendo o esforço 
em todos ainda mais se exaltou no Mestre João Antunes, o 

qual posto no Leme e governando a Embarcação, uma bala 
de artilharia lhe levou a mão direita; com a esquerda 
continuou o governo com o mesmo acerto, sem que daquela 

invejada constância se visse um gemido pela dor ou um 
suspiro pela perda. 

698. Os Bergantins “Latino” e “Bigodes” comandados 
por António Pinto e Paulo Caetano de Souza parciais no com-
flito e sócios no risco, intervieram na salvação do “Cara-

mujo”, porquanto conhecendo ambos o perigo na desigual-
dade das forças, socorreram a necessidade, submetendo-se 

no fogo das continuadas descargas de artilharia e mosque-
taria. O Iate e o Bergantim “Tavares”, observando o propen-
dente golpe, que a todos ameaçava a peleja, buscaram as 

Fragatas por divertirem o combate e parecendo arrojo ao 

 
316 Enxárcia: Termo náutico: escadas de corda e madeira, de ambos os 

bordo da nau, que sustentam os mastros e mastaréus da embarcação 
e permitem acesso às vergas. (Hiram Reis) 

 A palavra enxárcia tem origem no árabe “çarcia”, sendo esta do baixo 
grego “exártia”, plural de “exártion”, “cabo” ou “equipamento”, pelo 

italiano “esarcia”. Outra hipótese é o baixo latim “sartia”. Antigamente 
também se usava a grafia “inxarcia”. As enxárcias fazem parte do 
aparelho do navio e por vezes o termo é usado como sinónimo de 
cordame ou massame, o conjunto dos cabos deum navio. (salvador-
nautico.blogspot.com) 
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inimigo a indústria, puderam na diversão livrar àqueles que 

amavam o precipício por única glória. O castelhano que 
nenhuma outra coisa desejava mais que o encontro e o 

rendimento do mesmo Iate estimou a resolução e 
desprezando a outra qualquer vitória que do seu empenho 

podia resultar, aceitaram o desafio, e largaram o Campo 
depois de durar três horas em vivo e sucessivo fogo a 
rigorosa Batalha. 

699. Posto o Iate em forma de peleja, arribaram 
prontamente as Fragatas sobre ele e ficando assim livres os 

Bergantins do vexame, logo começaram em forças iguais a 
melhorar de fortuna, porque carregando valorosamente aos 
lanchões castelhanos, em pouco espaço os precisaram a 

vergonhosa fugida. Depois de entretidas as Naus e dando 
tempo o Iate a se engolfarem no gosto de surpreendê-lo, 

quando viu conveniente a retirada buscou entre a Ilha, e 
Costa de Buenos Aires o ignorado Canal, que a prática de 
Daniel Sirgado havia explorado para o último extremo e para 

refúgio no aperto. Saiu felizmente por ele quando o inimigo 
tinha por certo o Triunfo, deixando-os deste modo tão 

admirados do sucesso, como perplexos da novidade, porque 
ainda em desigual partido não se abatia o valor ao 
incomparável das forças. 

700. Gloriosa a Esquadra Sutil velejou toda a noite e 
amanheceu ilesa sobre a Praça, onde os repetidos ecos da 

artilharia haviam introduzido um mais que cuidadoso 
tremendo susto, porque no conceito dos homens, regulada a 
vantagem inimiga com as forças Portuguesas, pareceu 

inevitável o dano a vista das superiores embarcações; mas 
enchendo os espaços do gosto aquela inconsiderada fortuna, 

foram maiores os júbilos que as festividades. Rompiam os 
ares a harmonia das vozes e nascendo o geral 
contentamento do alvoroço, todos se interessavam em 

venturas tão gratas, uns dos outros individuavam as ações 
calando cada um as proezas particulares, porque com a 

história das façanhas próprias não queriam vituperar o 
merecimento adquirido pela honra, menos o louvor merecido 
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pela espada. A Álvaro de Brito davam vivas e aos mais 

oficiais aclamações àquele como Hércules da empresa e a 
estes como Atlantes do valor. 

701. Por todas as circunstâncias se fez plausível a 
vitória, porque além de renascer a Praça com a felicidade e 

restituição das suas únicas Forças Navais, houve tão poucos 
destroços que não passaram os mortos de cinco e os feridos 
de nove. Do inimigo não constou a perda, mas sim a injúria, 

ficando quanto mais empenhados, muito mais abatidos; 
porém esta glória sendo grande foi muito menor a vista da 

ventura de se abrasarem e descomporem aquelas ideias, 
que no infeliz Engenho de D. Miguel Salcedo se teciam e 
maquinavam novamente em satisfação dos estragos, e zelo 

da honra. 

702. Seguindo-se umas venturas a outras, como as 

encapeladas ondas do Mar chegaram ao mesmo tempo do 
Arroio do Sauce, duas Faluas Portuguesas, as quais não 
achando por causa do vento, outras tantas Lanchas que iam 

acorrer do inimigo atearam fogo a um grande número de 
surrões de sebo e graxa que não puderam conduzir mais que 

aquela necessária carga, que coube no pequeno das 
embarcações. Não foi para os castelhanos de pouca 
consideração a perda, porque para as suas quotidianas 

viandas são mui precisos estes gêneros no País. 

703. Passava de retirada a Esquadra castelhana para 

o surgidouro da Barragán, quando na Ilha dos fornos se 
achavam em dois Bergantins o Ajudante Domingos 
Fernandes e o Tenente Paulo Paes, extraindo da terra as 

cepas e raízes das truncadas árvores para suplemento da 
grande falta de lenhas que havia na Praça. Considerando-se 

estes Oficiais de honra, vítimas do ódio e tão propícia 
conjuntura no inimigo de vingar a passada injúria com 
estupenda e valorosa bizarria, supuseram em franquias, 

esperando o cruento sacrifício no combate, porém 
escandalizados das fortunas em tão desproporcionadas 

vitórias parece que temeram daquelas limitadas forças a 
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resolução, porque vendo-os dispostos para a peleja não 

quiseram na contingência do sucesso fazer mais trágica 
desgraça à vista da mesma Colônia. 

704. Mostraram o temor na cautela, deixando a 
Capitânia na vanguarda das suas embarcações para melhor 

segurar os receios na retaguarda. Na resolução dos 
mencionados Oficiais, que comandavam os Bergantins se viu 
favorecida a cega e arrebatada temeridade; porque se neles 

não precedesse aquele animoso e valente acordo, 
aproveitava sem dúvida o inimigo a singular conjuntura 

contrapesando os passados danos com limitada glória; 
porém cortados do medo e predominados do susto, 
transitaram sem a mínima demonstração de rumor; porque 

temidos dos continuados desgostos de Angerona, jamais 
esperavam pelos prazeres de Volúpia (317). A mesma 

confusão dos antigos horrores vedando-lhes os olhos para 
conhecerem o excesso não soube discernir o discurso pela 
perspicácia da vista, a grande disparidade de um e outro 

poder para empreenderem nos dois Bergantins alguma 
vitória que suavizasse em parte a dor da perda, abolisse da 

memória a recordação dos estragos. 

705. Ao mesmo passo que sentia D. Miguel no 
Campo os adversos sucessos das suas armas, o Governador 

de Montevidéu lhe acumulava os pesares com as infaustas 
notícias de se haverem levantado os Dragões ultimamente 

chegados da Espanha os quais desgostosos com a falta de 
pagamentos, suscitavam motins e várias dissenções com os 
paisanos e moradores daquele presídio. Estes acidentes que 

para o nosso sossego da Praça eram favoráveis e úteis, 
afligiam o ânimo e perturbavam o discurso de quem 

 
317 Aqui temos a ideia claramente formada de um regulamento e um bom 

propósito no mal e na dor, em vez de acaso ou capricho. Mas 

encontramos um significado ainda maior no fato de que a estátua da 
deusa “Angerona” foi colocada no templo de “Volúpia”. “Angerona” era 
a deusa da angústia; “Volúpia” era a deusa do prazer. Os ritos de 
“Angerona” eram realizados no templo de “Volúpia”, para denotar que 
a tristeza está relacionada ao prazer. (CONWAY, 1877) 
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desejava as ações livres para fazer rosto a fortuna, até que 

constantemente se mostrasse benigno às suas operações: 
porém mordido da dor como Filotelis da víbora, julgou mais 

conveniente reparar o ameaço de Montevidéu que prosseguir 
os novos inventos que havia delineado a fantasiar contra a 

tranquilidade da Colônia. 

706. Refinava-se outra vez a grande indigência 
pondo na última miséria a guarnição e paisanos, quando o 

Governador temendo mais que o dano presente, o risco 
futuro, escreveu ao Coronel Comandante, supondo fabulosas 

as noticias que corriam de se haver ausentado e deixado a 
mais gloriosa e precisa ocasião no maior aperto. Para 
averiguar a novidade comunicada pelos castelhanos e 

justificada pelos portugueses, despachou uma Balandra com 
a relação dos sucessos e o seguro de se haver retirado, e 

levantado o Sítio para enviar livremente os transportes e 
provisões de boca que se entretinham e faltavam por causa 
do cerco naval; porém tardando com a reposta as 

embarcações desejadas repetiu a mesma matéria por um 
Bergantim com a recompilação dos casos, suplicando 

novamente a possível porção de mantimentos para a 
manifesta necessidade. 

707. Certificado o Alferes de Mestre Pedro Lobo a 

quem se havia incumbido da diligência que não achara, nem 
descobrira a nossa Esquadra em nenhum dos Portos e 

angras do Rio da Prata. Pôde o desengano perturbar ao 
Governador a não ser na constância e espírito tão excelente 
que poucos o igualavam e nenhum o excedia. Não esperou 

pelos últimos termos da necessidade porque sabia que os 
remédios por intempestivos, não aproveitavam nem 

utilizavam. Prontamente expediu o Iate com carta incerta a 
encontrar-se com qualquer embarcação para lhe notificar o 
miserável estado da Praça comovendo a socorrer-nos com a 

brevidade igual à nossa lamentável miséria. Dizia a carta 
nesta substancia: 
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A urgente causa de se fazer este aviso desculpa a 

generalidade com que a profiro, não havendo tido desde 

22 de maio que recebi do Coronel Luiz de Abreo Prego a 

resposta de uma carta em que lhe dei parte ficavam 

quatro Naus e oito embarcações inimigas dadas fundo na 

entrada deste Porto, conforme se vê das cópias adjuntas, 

mais notícia sua, nem certeza de lhe serem entregues ou 

não. Outras que lhe expedi sucessivamente pelas 

embarcações que partiram a dois, a vinte e vinte e nove 

de junho, me fez ontem grande dissonância voltar o 

Bergantim, onde lhe continuava certificar lhe quanto a 

escassez dos mantimentos e abono de muito mau 

semblante a esta Praça, e de que as afirmações dos meus 

confidentes de Buenos Aires se não apartavam do 

contínuo trabalho em que senão descansa para o novo 

Sítio e referir-me ao Oficial que nele mandei, que não 

achava em Montevidéu nem em Maldonado as nossas 

Naus, mas que saindo fora do Rio obrigado de um 

temporal, encontrara na altura de Castilhos a Nau “Nossa 

Senhora das Ondas” Comandada pelo Sr. Jozé de 

Vasconcellos trazendo-lhe ali do Rio de Janeiro, setenta e 

cinco dias de viagem e que segundo a prática que tivera 

com ela ouvia, se presumia na mesma Nau ter ido o 

Coronel com a Nau “Conceição”, e “Arrabida” invernar à 

Ilha de Santa Catarina, ou ao Rio de Janeiro. 

Pelo que se me faz indispensável representar a V.M. nos 

achamos tanto a “Nau Esperança” como a Guarnição e 

moradores desta Praça, exceto alguma farinha de Guerra 

só um resto de carne seca já corrupta, e tão pouca, que 

apenas chegará a um mês, tendo-se acabado há mais de 

dois, feijão, peixe, azeite, farinha e açúcar, e finalmente 

carecendo de toda a casta de sustento, porque suposto 

entrou a Galera de João do Couto a 31 do passado só 

trouxeram 300 arroubas de carne seca e a mais carga era 

cal e tijolos. A Gabarra (318) que chegou de Montevidéu 

em maio, dali mesmo com todos os mantimentos a 

mandou o Coronel de aviso para o Rio de Janeiro. A 

Charruinha (319), que também veio com ela me dizem que 

 
318 Gabarra: embarcação de fundo chato, a vela ou remos, para transporte de 
carga. (Hiram Reis) 
319 Charrua: embarcação de três mastros. (Hiram Reis) 
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foi a que deu à “Costa no Arvoredo”, e assim o presumo 

pelas circunstâncias que os desertores e avisos do campo 

me tem referido; e porque os inimigos no dia quatro do 

corrente mandaram o Patacho “Azuébar”, uma Corveta, e 

dois lanchões para a mesma paragem com intento de se 

lançarem sobre os nossos transportes; e a Nau de Guerra 

que tem em Montevidéu se acha em franquia para fazer o 

mesmo. 

Quero representar a V.M., para o que despacho este Iate 

a toda a diligência a extrema necessidade em que fico por 

falta de mantimentos, e rogar-lhe atenda por serviço de S. 

Majestade a semelhante avexação, dispondo a forma que 

julgar mais a propósito serem introduzidos nesta Praça 

quaisquer embarcações que aí houver com a referida 

carga parecendo-me demorar-se em Maldonado enquanto 

a Nau “Ondas” e “Nazareth” não estiverem unidas e que 

ambas lhe venham servindo de comboio até o berço onde 

pode ficar a “Ondas” e subir a “Nazareth” mais isto se 

entende se entanto as quatro Naus que estão na Barragán 

não saírem a fazer frente outra vez a esta Praça o que se 

pode saber vindo este Iate diante a Colônia; porque no 

caso de terem saído será preciso virem ambas passar o 

banco, a todo o risco depois que lhe chegar o meu aviso 

que lhe farei naquele próprio lugar por qualquer 

Bergantim, ou pelo mesmo Iate, por cujo motivo deve 

V.M. despachá-lo logo de Maldonado com a sua positiva 

resposta do que determina em um e outro caso, pois se 

sabe nesta Praça que ao primeiro vento se fazem essas 

Naus a vela e vem passar o banco depois depois que lhe 

chegar o meu aviso a “Nazareth” ou ambas se a 

necessidade a tanto obrigar e neste intervalo se põem 

pronta a Nau Esperança para triunfarem todas três unidas 

da oposição que os inimigos nos queiram fazer. 

Esta matéria é tão precisa ao serviço de El Rei e ao fim de 

lhe conservar esta Praça em que o mesmo Senhor tem 

posto o seu maior empenho que me dá a liberdade de 

aconselhar a V.M. queira por esta vez tomar sobre si 

executar as ordens que o Senhor General Gomez Freire 

mandar ao Coronel Luiz de Abreo, não obstante virem 

decretadas a ele, porque assim devia ser quando supunha 

no Rio da Prata e não havia nesta Praça uma tão grande 
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novidade como a que tenho referido; porquanto a sua 

fatiga, e sumo desvelo a nenhum outro fim se encaminha 

que a obrar conforme o gosto do nosso Monarca e sem 

nenhum pejo me parece pode V.M. abrir as mesmas 

ordens para executá-las em ausência do Coronel, por ser 

nociva a dilação no estado presente em que os instantes 

de demorarem-se os mantimentos, de que tanto já 

necessita a Guarnição desta Praça a expõem ao evidente 

perigo de se perder. 

Deus Guarde a V.M. muitos anos. 

Colônia a 14 de agosto de 1737. António Pedro de 

Vasconcellos. 

708. Reparadas as ruínas das Fragatas “Ondas” e 
“Nazareth” saíram do Rio de Janeiro comandadas por Jozé 

de Vasconcellos, e António Carlos Pereira de Souza os quais 
navegando no rigor e gema do Inverno por se reunirem à 
Esquadra, sem que soubessem da retirada do Coronel, vie-

ram a sofrer temporais tão fortes que depois de longa 
navegação se dividiram, à força se separaram involuntários. 

Arribou a “Nazareth” à Ilha de Santa Catarina, onde depois a 
encontrou o Iate e na referida carta do Governador leu o 
Capitão o miserável estado daqueles Anteus, já condenados 

à irremediável perdição pela notória falta de mantimentos, 
com igual fortuna, e o mesmo porto se achava uma embar-

cação de transporte e consultando António Carlos no repre-
sentado risco da Praça e na ocasião mais gloriosa para 

esplendorisar o valor, começou logo a permutar os mais ne-
cessários mantimentos para a sua Nau, antes que crescesse 
com a necessidade o perigo, com a tardança a desgraça. 

709. Nesta incansável, e laboriosa ocupação, chegou 
também arribado Jozé de Vasconcellos, e propondo-se lhe às 

mesmas razões, que moviam a António Carlos àquele 
excesso, descobriu dificuldade para não seguir e apoiar a 
resolução que na opinião vulgar teve tanto de briosa, como 

de temerária. Durante a conferência receberam carta do 
General Gomes Freire em que noticiava a chegada do 

Coronel Luiz de Abreo, e ordenava a ambos que o 
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esperassem no mesmo Porto onde existiam para se 

incorporarem com ele depois de reparado prometendo em 
breves dias despachá-lo abastecido de todo o necessário 

para se conservar com as forças inteiras no Rio da Prata. 

710. Nesta ordem e em outras inconvenientes, 

estribava Jozé de Vasconcellos os seus fundamentos para 
não buscar a Praça sem união e chegada do Coronel, porém 
António Carlos estabelecendo as suas razões na suma 

necessidade que o General ignorava e não podia prever, 
asseverava que nos passos vagarosos se faziam os ânimos 

suspeitosos e murmurados; pois não era justo que para 
maior glória do socorro deixassem crescer o perigo, 
atendendo-se mais a uma obediência, que não resultava 

culpa à inobservância dela, que ao bem público de uma 
Colônia em que os atos valorosos haviam sido tão 

frequentes que se faria lamentável a sua perda, quando se 
vulgarizasse a sua desgraça da nossa irresolução; e assim 
como varão forte que não provoca os perigos, mas não sabe 

deles fugir em ocasião de honra, não se afastou um só ápice 
da sua primeira resolução sempre louvável e memorável nos 

anais do tempo expondo-se ultimamente aos Mares sem 
recear o Naufrágio e oferecendo-se aos maiores riscos por 
acudir ao vexame, por auxiliar ao Presídio. 

711. Nenhuma coisa há mais vil que o sangue hu-
mano por vil ocasião derramado, assim como não há de 

maior preço que o consagrado a uma ocasião decorosa: 
nestes termos de triunfal amor até quando se lhe adorna o 
campanário com a púrpura, entrando os soldados pelos 

arcos das feridas. Horrível aspeto mostrava a conjuntura na 
suposição de estar a Praça bloqueada com Forças dobradas 

e poder superior; más este Capitão, da fama sem pavonear-
se das fantasias que formavam as notícias de encontrar o 
inimigo, quis entregar-se à morte, por dar vida à Praça; e 

sem ciência ou indício de achar os Mares livres de uma 
perigosa oposição entrou glorioso a remir uma necessidade 

tão extrema, que já se fazia intolerável a esperança do 
remédio. 
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712. Mas deixando assim socorrida a Praça e 

logrando já entre as Armas de alguma tranquilidade pelo 
infausto sucesso do inimigo e pelos incidentes de Montevidéu 

sempre favoráveis ao partido Português, voltemos ao Rio 
Grande de São Pedro (320) onde deixamos fortificado a 

Christóvão Pereira de Abreu, e fazendo por aquela parte 
gloriosa diversão aos Espanhóis e Tapes confederados, sem 
que uns e outros pudessem à força do braço disputar o novo 

Presídio que o Brigadeiro ia levantar para reprimir a 
liberdade com que licenciosamente se estendiam por 

domínio alheio; e como as ações de poucos e valentes 
aventureiros foram iguais a muitas que se escreveram por 
prêmio no livro da fama já há muito que carecem de 

particular individuação como parte integrante da mesma 
história. 

713. Por ordem do Conde de Sarzedas, Capitão 
General e Governador da Província de São Paulo, havia 
descido Christóvão Pereira com o título de Coronel de um 

Corpo de paisanos, que constava somente de 160 homens 
aventureiros, para com eles impedir as correrias dos 

castelhanos e Tapes e hostilizar a Campanha de Montevidéu. 
Advertência que havia feito o General Gomes Freire, para 
melhor se efetuar a surpresa frustrada. Dividiam-se em 

quatro Companhias de que eram Capitães Francisco Pinto, 
João de Mendonça, Jozé de Mello e Nuno Álvarez Pereira 

Tenentes Francisco Manoel de Souza, Valério de Mendonça, 
Manoel Tavares, e Francisco Tavarez, e os Alferes Anselmo 
Gonçalvez, Manoel Pinto, António Gonçalvez e Manoel Pinto 

Bandeira, os quais reconheciam para seu superior ao 
sobredito Christóvão Pereira, e seguiam as vozes do 

Sargento-Mor Francisco de Souza. 

714. Eram deste continente os paisanos 
veteraníssimos, fortes pelos trabalhos, briosos pelos 

nascimentos, valentes por natureza; e ao mesmo Coronel 

 
320 O paulista João Paez Floriano foi o 1° que descobriu e penetrou o Rio 

Grande. (PEREIRA DE SÁ) 
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Christóvão Pereira nada da espessura se ocultava à sua 

experiência, porque prático e inteligente nas mais 
dificultosas e intrincadas veredas daquelas matas, sabia 

entrar e sair por confusos labirintos sem o fio de Teseu. Com 
seus soldados bem montados e mal armados, viajou, e 

penetrou a maior parte da larguíssima campanha, fazendo 
com pequenas tropas tanto ruído no conceito Espanhol e 
Bárbaro que temeram o raio da espada, antes de verem o 

relâmpago da pólvora. 

715. Entrou nas hostilidades a mostrar o ferro, se 

com poder desigual, com fortuna tão desmedida que 
alcançou dos Tapes gloriosas vitórias. Invadiu e atacou o 
lugar das Missões, castigou aos Índios culpados, e rebeldes; 

perdoou aos humildes e rendidos; represando pela oposição 
e resistência duas mil vacas e infinita cavalaria. Desta sorte 

deixou aquele contorno tão temido e amedrontado, que nem 
línguas tinham seus habitantes para formar nas vozes as 
queixas dos nossos golpes porque ainda receavam que 

chegassem os ecos da sua razão aos ouvidos de quem soube 
nas próprias casas castigar as maldades. 

716. Com a expectação que do Rio de Janeiro 
chegariam armas, recrutas, que havia pedido para 
multiplicar as tropas veteranas e levantar outras de novo 

para auxiliar a surpresa de Montevidéu comprou alguns 
cavalos mais domesticados e prontificando mil e quinhentos 

achou insuficiente para talar a Campanha, revestir às forças 
contrárias e atacar ao mesmo Presídio; porém nas maiores 
esperanças e quando se fazia mais precisa a gente que havia 

pedido para aumento de seus esquadrões, veio achar-se 
com os companheiros que sustentava com a lembrança da 

honra, com a incerteza do prêmio. 

717. Os Tapes mais escandalizados que temerosos 
entraram por vingança a afugentar e arrebanhar o gado 

vacum que cobria a fertilíssima Campanha, más por este 
insulto consultado Christóvão Pereira como valor o castigo, 

mandou justificar a bárbara ação por 16 alentados 
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companheiros, os quais achando preocupados os Índios no 

denunciado trabalho começaram de perto a intimidá-los com 
as armas e com tanta fortuna, que havendo mais de cem 

Tapes para cada português, largaram de mão a tarefa e 
desampararam o campo, imaginando que a sombra daqueles 

poucos soldados havia outros de Escolta para os passarem a 
Espada, porém caindo depois no engano a que 
precipitadamente os levava a tímida fantasia, tornaram a 

procurar o lugar para nos fazer na resistência mais decorosa 
a vitória; reputando o valor para injúria o retirar-se da 

multidão, aceitaram o desafio e se prometeram uns aos 
outros morrer antes que fugir. 

718. Abalizaram meia légua de terra, a seu costume 

Bárbaro, para a escaramuça e com todas as vantagens 
brandindo as lanças, entraram na peleja que não foi refutada 

dos nossos por não perderem fugindo, o que haviam ganho 
pelejando. Depois de durar largas horas a Batalha 
guardaram o terreno e feridos das nossas espadas 

conheceram o perigo e se retiraram com tanto medo e 
confusão que nos deixaram com os mortos um importante 

despojo de cavalos, gado, e bestas muares; o que tudo foi 
conduzido com muitos prisioneiros ao Alojamento do 
Coronel, o qual honrou o valor com boas palavras e estimou 

a vitória por nos custar o excesso, e desigualdade, só sete 
feridos e nenhum morto. 

719. Não quis o Coronel seguir a lisonjeira fortuna 
com estes Troféus, temendo que como vária e inconstante 
virasse o rosto a tantas felicidades, ofuscando as adquiridas 

glórias entre as superiores e poderosas armas do inimigo. 
Quando experimentava os sucessos mais prósperos, 

acautelou-se para os desgraçados, porque se sustentando a 
mesma fortuna na paz e Guerra; sobre globos de vidro, ao 
mesmo passo que felicita, desaparece; vagando sem fixar o 

pé em lugar algum. Considerou por esta causa pouca gente 
para ofender e sustentar a honra; e bastante para se 

conservar onde os bárbaros receassem chegar com as 
forças. Com os alentados paisanos se entrincheirou no Porto 
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do Rio Grande de São Pedro três léguas distantes da Barra, 

montando para maior respeito da débil fortificação, quatro 
peças de artilharia de pequeno calibre. 

720. Para maior segurança das vidas avançou duas 
guardas nos mais suspeitosos e estreitos passos, por onde 

os espanhóis e bárbaros podiam facilmente acometê-lo e 
disputar o esquecido domínio da nossa indissolúvel 
geografia. Assentou uma em distancia de duas léguas e 

outra de 60; aquela no lugar do Arroio com um Tenente e 
dez soldados e esta em São Miguel com um Capitão e 

quarenta homens. Com esta singular, e militar disposição 
logrou respeitosa imunidade sem jamais o inimigo atrever-se 
a desbaratarem forças pequenas e espíritos tamanhos. 

Merecia, com a fortaleza do braço, o sossego da paz a tempo 
que mais brandos os acidentes da Campanha, podia o 

soberbo castelhano virar as armas contra quem havia 
descoberto e adjudicado um Império – a Coroa Portuguesa, 
franqueando juntamente a mais admirável porta para 

futuras felicidades e subsistência da nova Colônia do 
Sacramento. 

721. Antecipados desta sorte os progressos do Rio 
Grande chegou o Brigadeiro Jozé da Sylva Paes com 420 
homens entre oficiais e soldados tirados das Tropas 

auxiliares do Rio de Janeiro, Minas, Bahia e Pernambuco, as 
quais satisfeitos por multiplicar serviços em tantos trabalhos, 

iam contentes a levantar nova Colônia naquele império por 
aumentar e povoar o domínio só abitado do silêncio e 
frequentado das feras; mas receando o Brigadeiro o 

naufrágio das embarcações no perigo da Barra entrou a 
segurar o ingresso com exame de piloto, cautelas de 

Capitão. 

722. Averiguada finalmente a perigosa e 
desconhecida Barra, que pelos grandes parcéis de areias, 

tem três diferentes entradas, uma ao Sul, e outras ao Norte 
e Sueste; deram fundo nesta por mais capaz e segura, 

mandando o Brigadeiro que o Ajudante Pedro de Matos 
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saltasse na Costa com a gente da sua embarcação e 

marchasse por terra buscando na distância de três léguas o 
alojamento do Coronel. Com alguns Oficiais embarcou no 

Escaler da Nau e passou o banco com notável risco, 
chegando perto da noite à estacada, onde foi recebido com a 

descarga de três peças de Campanha e trinta e seis armas 
que unicamente existiam com Christóvão Pereira naquele 
sítio. 

723. Bastou o resto da noite para descansar e se 
informar das operações que havia feito o Coronel em 

defensa do domínio e, sem admitir mais tréguas ao 
descanso, montou no dia seguinte a cavalo, examinou no 
circuito de três léguas os estreitos passos da mangueira e 

Arroio; achando entre os Mares só duzentas e setenta braças 
de terra para comunicação do amplíssimo Território. 

Rompendo toda comitiva os trabalhos, e silvados (321) 
caminhos para conhecimento do País admiraram nele o 
simples encontro de toda a variedade de caça terrestre e 

volátil que nunca perseguida e acossada dos destros e 
importunos caçadores, parece que amavam o racional pelo 

instinto, sem fugirem de outro gênero mais nobre que a sua 
espécie. 

724. Aprovadas todas as disposições de Christóvão 

Pereira, como se das armas fosse antigo professor, mandou 
o Brigadeiro reforçar com mais gente os mesmos passos 

pondo em outros que estabeleceu de novo avantajadas 
guardas, ordenando juntamente aos paisanos que com 
foices e outros instrumentos de cultivar a limpassem da erva 

e mato os terrenos assinalados para as delineadas 
fortificações, as quais todas postas nas margens de 

Cristalinos ribeiros para comodidade dos homens, guarneceu 
uma com trinta infantes e outra com vinte, entrincheirando 
os cavalinhos de friza, enquanto senão levantavam os 

parapeitos de faxinas. 

 
321 Silvados: matas de arbustos espinhosos. (Hiram Reis) 
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725. Com esta precisa segurança entrou com maior 

atividade e cuidado a fortificar o porto, com o título de Jesus 
Maria Jozé; fabricou uma Fortaleza regular com fossos, 

pontes levadiças e quarteis para a gente paga da sua 
Guarnição. Neles se aquartelou toda a soldadesca sem 

detrimentos nos comados. Levantou na mangueira um 
reduto e outros mais nos sítios do Arroyo e Taim, dando ao 
mesmo tempo princípio à importante Fortificação do Estreito, 

meia légua distante do Porto para residência das Tropas, e 
Governador do Presídio. E todos estes Fortes montou 

suficiente Artilharia, com destacamentos competentes a 
defender e conservar o que fazia terror aos Índios, ciúmes 
aos castelhanos. 

726. Para mostrar que era tão soldado como católico 
sem embaraçarem as operações militares aos exercícios 

divinos, erigiu para os atos da Cristandade de templo 
dedicada a Srª Santa Ana ministrando nele os Sacramentos 
por ordem Real os Padres Capuchinhos Missionários Sr. 

António da Prússia, e Frei Anselmo de Monte Veterano, os 
quais lançaram a primeira pedra a este edifício e exerceram 

as obrigações Paroquiais, enquanto o Exm° Bispo do Rio de 
Janeiro D. Frei António do Guadalupe não deu Pastor a estas 
novas ovelhas, que se estabeleciam e criavam em terras da 

sua jurisdição Episcopal; mas constando que careciam já de 
cura próprio, posto que sumamente contente o povo da 

caridade e zelo dos religiosos, fez eleição no Padre Jozé 
Carlos da Sylva, que aceitou o emprego, ultimou o benefício. 

727. Não foi menos útil para a guia dos navegantes 

levantar nos pontais da Barra dois madeiros de estrema de 
ordinária grandeza com cata-ventos nos remates para 

conhecimento dos rumos e facilitar com estas balizas o 
perigoso e quotidiano ingresso das embarcações ligeiras; 
evitando-se deste modo o naufrágio e precipício que 

ameaçavam os grandes parcéis os quais antes de singulares 
metas intimidavam ainda os mais práticos pilotos daquela 

costa. Com esta advertência hoje tanto parece aos discretos, 
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como aos ignorantes marítimos, que fora sonho aquele risco 

que tantas vezes fez naufragar a uns e recear a todos. 

728. Cuidava o Brigadeiro em toda a segurança e 

defensa do novo presídio, quando a Colônia não menos 
atenta vigiava o inimigo que lhe havia posto mui perto dos 

olhos um apertado e rigoroso bloqueio; e sendo neste tempo 
constante a esperança de se continuar e prosseguir 
vivamente a guerra, chegou aos 15 de agosto de 1737 a Nau 

“Nossa Senhora da Boa Viagem”, da qual era Capitão o 
Comandante Duarte Pereira com os preliminares da paz, 

ignorando os mais portos da América esta ventura não 
esperada a Colônia. 

729. Constavam os Artigos convindo em Paris aos 

16 de março de 1737 para ajustamento das diferenças entre 
as duas Coroas de Portugal e Espanha, o primeiro, que se 

soltariam os presos de uma e outra parte aos 31 de março 
do mesmo ano de 1737. O segundo, que no dito dia 31 de 
março nomeariam as Cortes respetivas de Portugal e 

Espanha os seus Embaixadores. O terceiro, que ao mesmo 
tempo se expediriam de uma e outra parte ordens para fazer 

cessar as hostilidades na América. O quarto, que as coisas 
ficariam nela na mesma situação em que se achavam ao 
tempo em que as ditas ordens lá chegassem. O quinto, que 

esta cessão de hostilidades duraria até que se ajustassem as 
disputas entre as duas Cortes de Portugal, e Espanha. 

730. Em observância do Tratado cessaram as 
hostilidades com as armas ficando sempre a Praça em largo 
bloqueio, mas livre dos repetidos ataques, que já pela 

constância dos defensores, eram menos veementes, e 
vigorosos. Querendo o tempo pela duração da Guerra fazer-

se medianeiro das tréguas, porque pelo tropel da vitória iam 
desmaiando os ânimos castelhanos e Portugueses à sombra 
das mesmas armas aumentando os Presídios, não sendo de 

menos glória conservar a Ilha de São Gabriel e a de Martim 
Garcia com a nova Colônia do Rio Grande de São Pedro, em 

cujo estado se achavam as coisas, quando se fez patente a 



369 

matéria dos referidos artigos, cumprindo-se inteiramente 

desta sorte o que nele se continha. 

731. O Governador António Pedro fez logo, a saber, 

a D. Miguel Salcedo pelo Capitão Jozé Ignácio de Almeida, 
remetendo o Armistício com aquela militar solenidade que 

não corresponderam depois os castelhanos, porque 
chegando posteriormente de Espanha foi indignamente 
enviado por um Tambor, não achando oficial, que se 

encarregasse por obediência daquela felicidade, que mais 
que os Portugueses haviam estimado pelas demonstrações 

tão públicas, que se veio a perceber o gosto pelas festas. 

732. Iluminou-se Buenos Aires, e festejou a paz com 
ostentosas festividades, a imitação do Armilustro Romano 

(322), em que os Latinos sacrificavam armados, dando o Go-
vernador um magnífico, e esplêndido Banquete aos Oficiais e 

pessoas de maior distinção; os quais interessados na 
conservação das vidas conheceram para a estimação o bem 
público e confessaram que contra a justiça rezam pouco, 

aproveitavam numerosos exércitos; porquanto entrando eles 
com dobradas forças a surpreender a Colônia, jamais 

conseguiramo a mínima glória, o mais pequeno Triunfo. 

733. Menos foram da nossa parte os aplausos, por 
se concluir a Guerra, porém muito mais refinadas as gratifi-

cações a Deus por haver uma pequena Povoação habitada e 
defendida de poucos soldados, triunfando de uma potencia 

dilatada, que a estreitou com invencível cordão, sem deixar 
esperanças ao socorro; mas achando-se dentro dela um 
varão sábio na arte de confiar o Senhor dos Exércitos, livrou 

a Praça com a fé, prevalecendo um só homem a poder de 
tantos, porque mais que todos podia seu Divino Protetor e 

assim oprimidas as Campanhas com as máquinas castelha-
nas, como as de Betulia com as invictas Tropas de Holofer-

 
322 Armilústria: evento em que os romanos celebravam uma festa no 

Aventino (uma das sete colinas de Roma) em que purificavam as arma 
dos legionários oferecendo um sacrifício pela prosperidade das Legiões. 
(Hiram Reis) 



370 

nes (323), bastou uma só mão para com aquela tirar de 

Castela a espada e cortar-lhe em tantas palmas o orgulho. 

734. Dispersa por eles, e seus aderentes a inefável 

chegada do festejado Armistício, foi completo o gosto uni-
versal o contentamento. Da nossa parte chegou, e se comu-

nicou ao Rio Grande a tempo que Jozé da Sylva Paez havia 

 
323 O General sitiou Betulia, comumente considerada Meselieh e a cidade 

quase foi tomada. O avanço de Holofernes interrompeu o fornecimento 
de água à Betulia e o povo desanimado encorajou Ozias e seus 
governantes a cederem. Os líderes, então, juraram se render caso 
nenhuma ajuda chegasse dentro de cinco dias. (PEARLMAN) 

 

 Holofernes: foi um General assírio contemporâneo de Nabucodonosor 
(Bíblia Sagrada – Deuteronômio – Livro de Judite) e Rei da Assíria de 
158 a.C e 157 a.C. (Hiram Reis) 

 
  BÍBLIA SAGRADA – LIVRO DE JUDITE 
 

 Judite é levada à presença de Holofernes. 
 

Capítulo X – JUDITE É ACOLHIDA POR HOLOFERNES 
 

21. Holofernes estava repousando em seu leito, sob um cortinado, tecido de 
púrpura e de ouro, de esmeraldas e de pedras preciosas. 

22. Anunciaram-lhe a presença dela, e ele veio para a entrada da tenda, 
precedido de lâmpadas de prata. 

23. Quando Judite chegou à presença dele e de seus oficiais, todos se 
maravilharam com a beleza de seu rosto. Ela se prostrou com a face em 
terra para reverenciá-lo, mas os oficiais a fizeram levantar-se. 

 

Capítulo XIII – JUDITE CORTA A CABEÇA DE HOLOFERNES 
 

06. Aproximando-se da coluna do leito que estava perto da cabeça de 
Holofernes, retirou sua espada. 

07. Depois chegou perto do leito, agarrou a cabeleira da cabeça dele e disse: 
“Dai-me forças, ó Senhor, Deus de Israel, neste dia!” 8E com toda a sua 
força deu-lhe dois golpes no pescoço, cortando-lhe a cabeça. 

09. Fez o corpo rolar para fora do leito e tirou das colunas o cortinado. 
 

A cabeça de Holofernes é levada para Betúlia. 
 

10. Pouco depois saiu e entregou à serva a cabeça de Holofernes, que ela 
pôs na sacola das provisões. E ambas saíram juntas, segundo o costume, 
para fazer oração. Atravessaram o acampamento, contornaram o vale, 
subiram o monte de Betúlia e chegaram às portas da cidade. 

11 De longe, Judite gritou aos guardas das portas: “Abri, abri a porta! Deus, 
nosso Deus, está conosco, para mostrar mais uma vez seu poder em 
Israel e sua força contra os inimigos, como fez também hoje!” (BÍBLIA 
SAGRADA) 
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feito as fortificações, e levantado a mais necessária e princi-

pal nos passos de S. Majestade tendo nela montado Artilha-
ria e alvorado Bandeiras Portuguesas. Desgostosos os caste-

lhanos desta exceção e aumento prejudicial a Montevidéu, 
arguiram que foram contra o Tratado celebrado entre as 

Majestades Católica e Portuguesa, querendo se valer na paz 
da indústria o que não pode com as Armas impedir na 
guerra; para o que mandaram intimar protestos ao Briga-

deiro, o qual respondeu convencendo a materialidade com 
razões formalmente sólidas e indissolúveis sendo a verdade 

o mais irrefragável fundamento do direito Português. 

735. O mesmo Alferes dos protestos e embaixada 
viu e presenciou aquelas obras, que por adiantadas não po-

diam ter em curto tempo tão avantajados princípios, confes-
sando de plano, que a fortificação por sua regularidade e 

perfeição mostrava uma origem mais antiga que a sua 
suspeita; porque além de não ser a quantidade de sobras 
para se dividir na manufatura de tantos redutos e fortalezas, 

eram os postos tão separados que as distâncias embarga-
vam os desejos de se ajudarem uns aos outros, fazendo-se 

assim impraticável a ideia de D. Miguel pela inspeção ocular 
ainda mais em País que a construção dos edifícios era difícil 
pela grande, e irremediável necessidade de cantaria e 

alvenaria. Justificada esta certeza prescindiram as instâncias 
prevalecendo a verdade contra as sombras da mentira. 

736. Havia com o Armistício chegado na mesma Nau 
“Boa Viagem” Diogo Ozório Cardozo para Coronel do Novo 
Regimento de Dragões que se levantava para guarnição do 

Presídio trazendo juntamente consigo os Oficiais competen-
tes exceto os que de outras Tropas subiram a postos maio-

res, cujo Corpo se formou de oito companhias de setenta 
homens cada uma, duas pertencentes a Colônia e as demais 
ao Rio Grande de São Pedro. O Brigadeiro vendo a paz 

restabelecida, o País abundante, o Presídio seguro, julgou 
nele desnecessária sua assistência e entregando o Governo 

ao Mestre de Campos André Ribeiro Coutinho passou ao Rio 
de Janeiro a descansar dos prolixos trabalhos da Campanha. 
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Judith, sua criada Abra e Holofernes 
(Artemisia Gentileschi, 1611-1612) 
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737. Com a retirada do último e principal resto da 

Esquadra soube o General da grande e perigosa necessidade 
em que ficava a Praça, e divulgando-se pelo povo que o Co-

ronel no maior extremo a havia desamparado, perdendo a 
ocasião em que era muito mais útil o subsídio, entrou a 

desembocar-se de tal sorte que arriscou a vida entre aqueles 
que costumam vingar agravos alheios por inquietação do gê-
nio e posto que na opinião de muitos havia comprovado a 

inocência com o duvidoso procedimento, não puderam pre-
valecer os afetos dos apaixonados contra a crise dos refle-

tivos e querendo omitir a publicidade da plebe que mur-
murou desta ação os veneráveis respeitos da história me 
obrigaram a escrevê-las. 

738. Com a mesma exação que fez o General 
reparar as Fragatas, “Ondas” e “Nazareth” buscando ambas 

na suposta existência do Coronel a conserva do Rio da Prata 
entrou com maior fervor na instrução de outras muitas 
ruínas que se fizeram patentes nas últimas Naus retiradas. 

Com a lembrança do presente vexame, e futuro perigo era 
tão ativa a aplicação que mais cooperava o zelo, que as 

Forças dos Oficiais trabalhadores assistindo a todas 
manobras sem dividir a vigilância a segundos inspetores e 
assim por acudir prontamente a consternação dos sitiados 

venceu o decurso de pouco tempo àquele excessivo trabalho 
marítimo que ainda em breve resumo multiplicaria dilatados 

espaços em outra qualquer disposição. 

739. Saíram finalmente reparadas e providas de 
todas as munições de boca e Guerra para insistirem no posto 

que haviam largado pelas causas mencionadas mas em 
breves sangradouros entrou o Coronel com a feliz notícia do 

Armistício em embarcação que de Lancha se recolhia ao Rio 
de Janeiro. Com ela voltou prescindindo da derrota que 
levava, porque teve a certeza, que havia partido para a 

Colônia muito antes a “Nau Boa Viagem” com os 
preliminares da paz e reputando por supérfluas aquelas 

diligências a que se encaminhava por obrigação e preceito 
quis acompanhar a firme tranquilidade que se dirige depois 
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da guerra e dos estragos tolerando-se os trabalhos de uma 

por segurar as felicidades de outras. 

740. Passado aquele tempo em que se fez recíproco 

o Armistício, e bem aceito de uma e outra nação saiu a Nau 
“Boa Viagem” pelo Canal do Sul escoltando a “Esperança” 

que se havia acabado de arruinar com um tremendo 
temporal que precisou dar à Costa, porém salvando-se pelo 
zelo e indústrias de Duarte Pereira, se arrojou com quatro 

bombas aos Mares e conseguiu a felicidade de ancorar no 
Rio de Janeiro onde teve maior perfeição em suas ruínas. Em 

Montevidéu deram fundo e do Governador do Presídio foi 
primorosamente cumprimentado o Comandante com um 
refresco (324) de nove vitelas, doze carneiros e oitenta 

galinhas, cuja atenciosa urbanidade satisfez mutuamente 
Duarte Pereira com outros gêneros de relevante estimação 

entre os castelhanos. 

741. Este prodigioso regresso pelo Canal do Sul, 
tirou as horríveis cataratas do introduzido erro em que 

insistiam os práticos Portugueses reputando por intratável 
aquele caminho pelos baixos que não souberam perscrutar à 

ignorância havendo o inimigo tantas vezes fugitivo 
convencendo a pertinaz opinião de se seguir a estrada que 
só entre nós era difícil e receosa; porquanto fazendo-se 

curiosa e necessária diligência em toda a extensão da sua 
altura, achou-se sempre nas partes de menos pégo (325) 25 

palmos de água e vaza (326) tão solta que podiam navegar 
com segurança ainda os maiores Galeões do mundo. 

742. O contentamento e alvoroço do Rio de Janeiro 

não foi menos que o da Colônia, por ser a todos grata e 
benigna a paz; e posto que na Guerra se compre a pública 

 
324 Refresco: algo que refresca, revigora. (Hiram Reis) 
325 Pégo, s. m. (de pé e água), a parte mais funda de rio, lago, Mar, onde 

não se toma pé; fig. o Mar. “O pégo ou o alto pégo”; fig.: “hum pégo 
de sabedoria”, profunda, vasta [...]. (CONSTÂNCIO) 

326 Vasa , s. f. (Francês vase), o fundo de rio ou do Mar der lodo atoladiço. 
(DOMINGOS VIEIRA) 
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quietação com a profusão de sangue, por isso é mais 

estimável pelo que custa sendo sem dúvida serenidade da 
alma, tranquilidade do coração, vínculo do amor e comercio 

da amizade. Já aplicado o fogo para abrasar as armas, como 
pintavam em sua figura os antigos, cessaram os danos e 

hostilidades com aventura de tantas vitórias em desiguais 
partidos, sustentando-se gloriosamente a Pátria contra 
inimigos tão poderosos. 

743. Serradas ultimamente as portas de Jano apesar 
dos espíritos mais sublimes e nobres, entrou a fama a 

premiar os beneméritos, porque como a estes se vincula 
sempre a infelicidade e inveja, tanto mais os eternizam nos 
anais do tempo, quanto mais crescem com os prêmios 

aqueles, que dormindo sem memória da honra alcançam 
mais com as vozes pedindo, que com as mãos pelejando; 

vendo a ser sem razão da justiça merecer as palmas os que 
não concorreram para as vitórias. 
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Breve Notícia da 

Colônia do Santíssimo Sacramento, 

e Diário do seu Último 

Ataque Pelos Castelhanos 

Ano de 1762 

 

Entre as Praças do Nosso Augustíssimo Monarca não 
tem havido nenhuma que em menos tempo experimentasse 

majores ruínas do que a Nova Colônia.  

Foi a sua primeira fundação por El Rei D. Pedro II 
logo no principio do seu Reynaldo, e com as primeiras 

revoluções, que nele houve com Castela foi tomada e 
passada toda a sua Guarnição à espada, sendo Governador 

dela D. Manoel Lobo. Poucos anos depois foi reedificada de 
terra e segunda vez entrada pelos Espanhóis ou deixada 
pelo Governador Sebastião da Veiga Cabral, que com a 

pouca gente que tinha se embarcou para o Rio de Janeiro 
depois de uma vigorosa defensa por lhe não mandarem da 

mesma Cidade os socorros. 

Ultimamente foi mandada povoar por El Rei D. João 
V, no ano de 1736, por havê-la cedido a Portugal a Corte de 

Espanha pelo Tratado da Paz de Utrecht, em troco da Puebla 
de Sanabria e Albuquerque, que na guerra se lhe havia 

tomado. Foi o primeiro Governador Manoel Gomes Barboza, 
a quem sucedeu António Pedro de Vasconcellos, em cujo 
Governo foi sitiada por D. Miguel de Salcedo, Governador de 

Buenos Aires, em outubro de 1735, e principiada a bater a 
quatro de Dezembro do mesmo ano, e valorosamente 

defendida com os prontíssimos socorros, que lhe remeteram 
do Rio de Janeiro, Bahia, e Pernambuco, além de 7 Naus de 
guerra, que se juntaram no Rio da Prata, vindas de Portugal. 
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Em fevereiro de 1748, tomou posse do Governo da 

dita Praça Luiz Garcia de Bivar, que lhe durou onze anos e 
foram os de maior liberdade para o Povo da Colônia, inda 

que de igual cuidado, pelas diligências que se fizeram nas 
Expedições dos dois exércitos de Portugal e Espanha para 

castigar a rebelião dos 7 Povos sublevado da margem Orien-
tal do Rio Uruguai que se nos cediam pela entrega da dita 
Praça em virtude do Tratado de Limites que não teve efeito. 

No dia 17 de fevereiro de 1760, pôs Luiz Garcia de 
Bivar termo ao seu Governo com a morte e, em 3 de março 

do mesmo ano, chegou por Governador o Brigadeiro de 
Infantaria Vicente da Sylva da Fonseca, e logo começaram a 
tomar diferente aspecto as coisas da Colônia, querendo o 

General D. Pedro Cevallos com a opressão destes moradores 
vingar-se do que entendia por agravo com a retirada do Ilm° 

e Exm° Sr. Conde de Bobadella, deixando-o em um dos 
Povos de Missões, ou talvez por ordem que da sua Corte 
tivesse e logo entraram a provocar-nos a rompimento 

tomando-nos duas Faluas de El Rei, que saiam dos Paranás 
carregadas de lenhas, em 28 de setembro do dito ano, com 

o pretexto de que eram lanchas de contrabando que 
negociavam pela costa de Buenos Aires; e continuaram os 
espanhóis com tanta liberdade que chegaram com as suas 

corsearias (327) não só a tirar os botes contrabandistas dos 
mesmos espanhóis que buscavam o auxílio da nossa 

Bandeira e debaixo da nossa Artilharia como levarem-nos as 
canoas e botes, que à vista Praça saiam a fazer pescaria, 
como de costume. 

Bem desejava o nosso Governador rebater estas 
hostilidades; porém as ordens do nosso General eficazmente 

lhe recomendavam um continuado sofrimento, e que por 
caso algum disparasse tiro sem que eles primeiro o fizessem 
para assim evitar nos arguissem de autores no rompimento 

da guerra, não obstante se terem os espanhóis declarado 
por tais desde a primeira ação das Faluas acima referidas, 

da qual se escusaram dar a mais leve satisfação, como do 

 
327 As suas corsearias: seus atos de pirataria. (Hiram Reis) 
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mais que obravam. 

No dia 25 de maio de 1761, chegou de Missões o 
General Cevallos com todo o seu Exército, o qual repartiu 

pela Costa das Víboras e mandou o grosso das Tropas com 
seus respectivos Oficiais reforçar o campo do bloqueio e 

apertar o cordão da Colônia, erigindo um novo Arraial 
fronteiro à Praça o que tudo fez cobrir com três fortins de 
Campanha, em que montou a Artilharia e deu salvas em dia 

de São Carlos (328). 

Mandou logo demolir os marcos que se haviam 

levantado para divisão, que se havia tratado; negou logo o 
uso das lenhas e víveres, que pelo Tratado do Armistício 
eram obrigados a vender-nos. Privaram-nos o pastoreio de 

algum gado que estes moradores conservavam no campo, 
do que pagavam tributos aos Comandantes fazendo-o 

matar-e perder as carnes. 

Durou este apertadíssimo sitio 16 meses e no 
decoros dele é incrível, o que padeceram de necessidades os 

desgraçados moradores da Colônia, principalmente de 
lenhas que compravam as nossas embarcações aos 

contrabandistas de Buenos Aires por excessivo preço e com 
muita cautela, porque se algum destes era denunciado o 
mandava o General enforcar à vista da Praça, como sucedeu 

a um espanhol que quis introduzir-nos alguma carne. 

Em todo este tempo foi aquele General empregado 

em passar para o Campo avultado número de reclutas, e 
todas as coisas precisas para o ataque da Praça, o que 
suposto obrava o mesmo General com as maiores cautelas, 

contudo não eram ocultas ao nosso governador estas 
diligências, e todas as mais novidades, que ocorriam de 

todas era o governador ciente, e assim mesmo fazia aviso ao 
nosso General, segurando-lhe que Cevallos não dava passo, 
em que não desse certos indícios de que se preparava para 

ataque da Praça; pedia incessantemente petrechos de 

 
328 Dia de “São Carlos”: 4 de novembro. (Hiram Reis) 
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guerra; e socorros de gente por estar o Regimento da Praça 

além de mui diminuto, cheio de estropeados, pois já haviam 
anos que do Rio de Janeiro se havia perdido o uso dos 

reclutas, que em outro tempo com atual desvelo se 
remetiam e juntamente já vendo o governador o pouco fruto 

da sua diligência procurava por suas cartas aos 
Governadores da Bahia e Pernambuco o socorressem, estes 
lhe reportaram que mesma guerra lhes embaraçava dar 

gente, mas que concorreriam com alguns mantimentos. 

O Regimento se conservava sem Tenente Coronel, e 

só com um Capitão, ainda que logo que tomou posse o 
nosso Governador cuidou dirigir as propostas para onde lhe 
pertencia, as quais se lhe ordenou, passado um ano as 

repetisse, por se haverem perdido as primeiras, tendo umas 
e outras o mesmo efeito, e de tal sorte se desprezaram na 

nossa Capital as referidas notícias que mandando o mesmo 
Governo a três espanhóis, cada um por sua vez, que a título 
de desertores passavam a indagar os sucessos da Praça e 

pedindo, que fossem soltos em parte, que não voltassem ao 
Campo de Bloqueio, não só foram absolvidos, como 

despachados para Santa Catarina e Rio Grande se reunirem 
em breve tempo aos seus companheiros e o último que foi 
um Fulano de Souto se permitiu saísse daquela cidade por 

prático em hum aviso da Espanha, que ali aportou a quem o 
dito General Cevallos conferiu o governo de uma Nau 

Corsária, na qual se soube desagravar com os repetidos 
insultos que fez; e ultimamente em nenhum tempo se 
animou o comércio com estes exemplos a meter mais 

fazenda nesta Praça, que no presente. 

Em Setembro do dito ano começaram a chegar a 

esta Praça os socorros do Rio de Janeiro transportados em 
várias embarcações do negócio, que se completou com dois 
Capitães, três Alferes, e cinco Tenentes, oito Sargentos e 

oitenta e tantos Soldados, dos quais começaram logo a 
desertar uns e retirarem-se outros para sua Praça por 

moléstias incuráveis, com que chegaram a ela. A 3 do dito 
mês saiu o General Cevallos de Buenos Aires com uma 
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Armada, que constava de 34 embarcações, em que 

entravam um Corsário de 40 peças, um Navio de Registo, 3 
Corvetas e 29 Lanchas, algumas armadas e outras de 

transporte, e fundearam na enseada do Arraial de Vera, 
desviado da Praça uma légua, e à vista dela fez desembarcar 

quatro mil e tantos homens e os mais que lhe restaram para 
por no campo. No mesmo dia expediu o nosso Governador 
uma Corveta chamada “Bandurra” com aviso para o Rio de 

Janeiro, e logo passados 12 dias expediu a Galera chamada 
“Tonces”, e outra Corveta com os mesmos avisos; e entrou 

a cuidar em fortificar as marinhas e a guarnecer as muralhas 
com a pouca gente que havia. 

Achava-se o Regimento da Praça com 393 homens 

entrando nestes a grande parte de velhos e estropiados e 
uma companhia de Artilharia com 32 praças, para a qual 

tinha havido sempre cuidado nos exercícios que lhe corres-
pondem. Duas de Dragões, uma com 19 praças e outra com 
21. Guarneciam-se as Ilhas de “Martim Garcia”, “Duas 

Irmãs” e “São Gabriel”, e dez embarcações de El Rei, que 
constavam de 4 Faluas, 3 Sumacas, hum Iate e duas 

Corvetas e todas conservava o nosso Governador armadas 
em guerra. 

Os Paisanos estavam alistados em quatro 

Companhias de 50 homens cada uma e uma de Estudantes 
de 30 praças, em que a maior parte eram meninos e do 

mesmo modo se haviam arregimentado os poucos Padres e 
Presos que restavam dos muitos que haviam desertado para 
os espanhóis, aos quais dava o General carta de liberdade, 

prática que seguiu logo que apertou o cordão. Todos 
igualmente dormiam nas muralhas, e faziam o serviço. 

No dia 24 de Setembro, sobredito, chegaram a este 
porto o Corsário “Nossa Senhora da Estrela”, no qual por ser 
a sua guarnição incompleta se lhe meteram no Rio de 

Janeiro 30 Granadeiros com um Alferes, e um Sargento e o 
Bergantim “São Pedro e São Paulo” guarnecido com 27 

soldados, um Alferes, um Sargento e o Capitão de Infantaria 
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com o exercício de engenheiro João Bartolomeu Haveli, e 

vieram mais no dito Bergantim três reclutas. Debaixo deste 
comando ou comboio vieram dez embarcações de comércio, 

cujo número à primeira vista causou algum cuidado aos 
espanhóis, o qual lhe durou pouco tempo, por saberem não 

traziam socorros de gentes, que era o que nós mais 
necessitávamos, e eles temiam, pois sabiam que qualidade 
de Tropa havia na Praça e que se nos empenhássemos a 

guarnecer as nossas embarcações, e Ilhas, poucos nos 
restavam para as Guardas. 

No dia 23 fez o General Cevallos retirar as suas 
embarcações para a Enseada da Barragán. A 30 amanheceu 
principiando um Forte na “Guarda da Sanga”, chamada 

“Cova da Traição”, em que montaram 6 peças de calibre de 
8 e 12, em cujo trabalho gastaram 3 dias, sem que da Praça 

lho disputassem, em razão das sobreditas ordens. Na Praça 
se havia cuidado em por todas as coisas em estado de 
defensa e ordenou o Governador se confessasse toda a 

Guarnição e o Padre Vigário publicou (329) jubileu (330). 

No dia 4 de outubro amanheceu uma linha de 

comunicação, que continuaram do mesmo Forte pelo monte 
acima, atravessando o terreno neutral e apareceu muito 
entrada pelo pouco que ocupávamos. No mesmo dia teve a 

certeza o nosso Governador de haver chegado à Montevidéu 
uma Tartana (331) vinda com avisos da sua Corte e que em 

Buenos Aires se publicava a guerra contra Portugal e como 
lhe falharam até o fim os avisos da nossa Capital do 
rompimento da Guerra, tendo chegado a ela da nossa Corte, 

nos princípios de Setembro, mas nunca a Colônia, o qual 
ansiosamente desejava para com tempo embaraçar os 

 
329 Publicou: tornou público. (Hiram Reis) 
330 Jubileu: entre os cristãos, indulgências concedidas pelo Papa, em certas épocas, 

aos fieis. (CONSTÂNCIO) 
331 Tartana, s. f. (do Árabe “tara”, mastro, e “tan” ou “tana”, navio), embarcação 

pequena de um mastro usada no Mediterrâneo; anda à remo e com vela latina. 
(CONSTÂNCIO) 
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transportes que se faziam da Cidade de Buenos Aires para o 

Campo. 

Viu-se precisado a convocar os poucos Oficiais que 

tinham Patente ao Conselho de Guerra na manhã do dia 5 de 
outubro, propondo-lhes o que a todos era manifesto, no qual 

se assentou se escrevesse ao dito General e se lhe protes-
tasse o seu violento modo de proceder e que se contivesse 
nos Domínios de El Rei seu Amo e que do contrário se teria 

por infrator da paz. V. Sª cuja carta lhe foi logo remetida 
pelo Tenente Manoel Félix Correya à qual constou dera breve 

e mui frívola resposta. Neste mesmo dia mandou o nosso 
Governador retirar a Guarnição que tinha nas Ilhas de 
“Martim Garcia”, e “Duas Irmãs”, para com ela aumentar a 

Guarnição da Praça, e do mesmo modo mandou recolher as 
embarcações que conservava armadas naqueles portos. 

Na noite do dia 5 de outubro de 1762, pelas 7 horas, 

girando as nossas Patrulhas o seu Distrito toparam um 
Corpo de Tropa inimiga e perguntando-lhes quem vinha, 
responderam que eram Desertores e dizendo-lhe o Cabo da 

Patrulha passasse um a um lhe responderam com uma 
descarga de mosquetaria e havendo alguns tiros dos nossos 

e repetindo os contrários mais descargas se retiraram os da 
nossa Patrulha ao fosso da Praça, sem que perigasse algum. 
Às 10 horas, se percebeu trabalhar com enxadas e pregar 

estacas o que mandou o nosso Governador observar por 
alguns exploradores e todos certificarão trabalhavam os 

espanhóis em levantar uma Bateria para a qual mandou o 
nosso Governador disparar a Artilharia para lhe atrasar a 

obra, a cujos tiros respondeu logo o Forte da “Cova da 
Traição” com balas ardentes e toda a noite se continuou o 
fogo de parte a parte e da mesma sorte no dia seguinte se 

contaram dos inimigos 1.140 tiros sem perigo de pessoa 
alguma e só muita ruína das casas. Tão bem os nossos 

Navios experimentaram alguma ruína, pelo que ordenou o 
nosso Governador se fizessem à vela e fossem ancorar da 
parte do Sul, onde não chegava por então a Artilharia 

inimiga, ainda que mais arriscados aos temporais. 
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No dia 6 de outubro continuou o fogo com igual 

excesso de ambas as partes e o trabalho do inimigo da 
segunda Bateria que fizeram na “Roça de D. Jozefa”, e às 4 

da tarde veio um Tambor do inimigo pedir licença para vir o 
Sargento-mor de Linhas falar ao nosso Governador e 

mandou-o vir, lhe saiu a falar fora do fosso o Coronel Jozé 
Inácio de Almeyda e constou dissera que da parte do seu 
General que se nos quiséssemos render nos ofereciam as 

honras militares e vantajosas capitulações, como declaravam 
os 4 papeis que oferecia o que não quis o Coronel receber e 

que aliás experimentaríamos o rigor das suas Tropas que, 
com grande fervor, desejavam ocasião de mostrar o seu 
valor ao que lhe respondeu o dito Coronel, que com o 

mesmo estávamos nós para a defensa. Retirado o dito 
Oficial continuou o fogo e o trabalho do Ataque; muito 

desejava o nosso Governador deixar partidas fora, porém a 
pouca Tropa, e nenhuma constância dela lhe embaraçava 
esta precisíssima operação que para evitar as deserções em 

todo o tempo que durou o ataque lhe foi forçoso guarnecer 
as muralhas com sentinelas de Paisanos, e tendo antes do 

ataque aplicado o maior cuidado para embaraçá-las não 
pode contudo vencer este impossível, desertando soldados 
com mulheres e filhos e muitos deixando na Praça estas 

obrigações. 

No dia 7 de outubro, continuando o fogo sem mais 
efeito que demolir o Trem (332) de El Rei, e arruinar a face do 

Baluarte do “Carmo”, que correspondia à Bateria da 
“Sanga”; elevou o fogo de uma peça nossa a um mulato 

pelos ares que se achou morto fora da muralha da Praça e 
se contarão 242 tiros. 

No dia 8 de outubro, chegaram as nossas 
embarcações retiradas de “Martim Garcia”, trazendo a 

Guarnição que ali estava e nas “Duas Irmãs” deixando algum 
gado nosso naquela Ilha, que conservava o nosso 

Governador à custa de bastante trabalho para os doentes do 
Hospital. À vista da Praça deram caça as nossas 

 
332 Trem: carretas de transporte. (Hiram Reis) 
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embarcações a uma Corsária, que se escapou varada na 

praia do “Arraial de Vera”, e socorrida por terra de um Corpo 
de gente e se contaram 184 tiros. 

Nos dias 9 e 10 de outubro, não houve coisa de 
notícias mais que continuar-se o fogo de parte a parte e o 

trabalho do inimigo, que sem interrupção de tempo se 
continuava com os muitos índios que se empregavam nele 
até à noite 125 tiros. 

No dia 11 de outubro, amanheceu pronta a segunda 
Bateria inimiga com 23 canhoneiras e nela 19 peças 

montadas e todas de grosso calibre, como de 8, 12, 16, 24, 
e a uma hora depois do meio dia principiaram a bater com 
elas na face do Baluarte do “Carmo” e sua Cortina, deitando 

algumas balas para o Corpo da Praça e contaram-se até a 
noite 480 tiros e neste dia morreu de um estilhaço o Alferes 

de Granadeiros Neothel Francisco e expediu o nosso 
Governador terceiro aviso para o Rio de Janeiro pelo Iate 
“São Jozé de Bartholomeu Nogueira”. 

No dia 12 de outubro, continuou o fogo do mesmo 
modo e neste dia nos matarão irês negros com bala, e 

contaram-se até a noite 1.129 tiros. 

No dia 13 de Outubro, continuou o fogo para o 
Baluarte do “Carmo” com bastante progresso; pois lhe 

arrasaram os primeiros parapeitos e muita parte da Face do 
dito Baluarte e ficaram feridos mortalmente um soldado e 

um negro e se contaram 1.132 tiros. 

No dia 14 de Outubro, continuou o fogo com a 
mesma frequência e se viu, de manhã, principiada a 3ª 

Bateria no lugar chamado o “Francês”, para cuja parte 
deitávamos bastantes balas aos trabalhadores. Neste dia 

não houve desgraça alguma mais que as ruínas que se iam 
aumentando no dito Baluarte do “Carmo” e Corpo da Praça e 
já se viam muitas casas arrasadas: O nosso Governador que 

com incansável desvelo acudia a todos os danos, mandou 
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algumas embarcações a conduzir faxinas das Ilhas para 

novos parapeitos; neste dia se contarão 875 tiros. 

No dia 15 de outubro, foi o fogo do inimigo menos 

violento, e se contaram 347 tiros de canhão. Tinha o nosso 
Governador mandado a Corveta ou Fragata “Glória” 

fundeasse da parte do Sul mais chegado a terra e que 
disparasse alguns tiros para as Baterias inimigas o que se 
executava com bastante dano dos contrários, que puseram 2 

peças de 12 na praia abrigadas com montes de areia a fazer 
fogo para a referida embarcação de que recebeu algum dano 

e mataram um Soldado da sua guarnição; também fizeram 
algum fogo para o nosso Corsário, que lhe correspondeu 
com bastantes descargas. No Baluarte do “Carmo” foi ferido 

um Soldado de um estilhaço que morreu no dia seguinte. 

No dia 16 de outubro, amanheceram cavalgadas (333) 

10 peças na Bateria do “Francês”, e continuaram o fogo com 
a mesma força. Veio um índio Paraguaio desertor e deu por 
notícia terem os inimigos experimentado bastante estrago 

com o nosso fogo. Continuaram as Faluas a diligência de 
fazer faxinas nas Ilhas, e na dos “Fornos” atearam fogo a 

duas barracas, que ali tinham os espanhóis. Às 11 horas do 
dia mandou o nosso Governador as Fragatinhas “Glória” e 
“Atalaia” que fazendo bordos fizessem fogo para o campo 

inimigo; neste dia se contarão 628 tiros. 

Na noite deste dia principiaram a fazemos incessante 

fogo de Mosquetaria para impedimos que trabalhassem no 
reparo das brechas, cujo fogo durou até o amanhecer, ao 
qual se correspondeu com tiros de Artilharia com bala 

miúda. O Governador assistiu toda a noite na brecha do 
Baluarte e a Guarnição toda esteve com as armas na mão, 

ainda que a este tempo não estavam as brechas tratáveis 
por haverem duas ordens de parapeitos que o nosso 
Governador com o seu ativo espírito fez levantar, e neste dia 

só houve a morte de um negro. 

 
333 Cavalgadas: montadas. (Hiram Reis) 
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No dia 17 de outubro, continuou o fogo das duas 

Baterias, a saber, a da “Roça de D. Jozefa” e a do “Francês”, 
o Forte da “Sanga” com as suas balas em brasa para as 

casas e com particular desvelo para os Armazéns da pólvora, 
cuja balas chegavam tão incendiadas, que ao passar por 

qualquer pau ou tábua ou outro qualquer material pegavam 
a tudo fogo, no que não puderam lograr fruto algum pela 
grande vigilância, com que o nosso Governador trazia 

guardas por todas as ruas a acudir com prontidão a parte 
em que se sentia arder. 

Neste dia não houve feridos, nem mortos e se 
contarão 715 tiros de Artilharia, 3 bombas de dia e 7 de 
noite, com as quais abateram as casas de António Bernardes 

e por lhe rebentar uma no seu Morteiro não lançaram mais 
nesta noite. Todas as mulheres e crianças estavam 

recolhidas nos Quarteis de Infantaria que eram encostados à 
muralha e juntamente os Armazéns da pólvora, por cujo 
motivo pôs o nosso Governador uma recâmera ou roqueira 

(334) junto a eles, a qual ao instante, em que caía a bomba 
na Praça e errava, disparava logo a roqueira, para que 

entendessem os inimigos, que ali, onde dirigiam os seus 
tiros arrebentavam e não emendassem a direção e elevação, 
que lhes davam; e desta sorte quase todas rebentaram pelo 

meio da Praça, sem perigo de gente; e nesta noite continuou 
o fogo de Mosquetaria que ficou sendo atual incomodo de 

todas as mais noites. 

No dia 18 de outubro, laboraram com a Artilharia dos 
dois ataques e logo de manhã levou uma bala na cabeça um 

Soldado e outra o braço direito do Sargento-mor Jeronimo 
Moreira de Carvalho, estando na sua barraca mudando 

camisa e a mesma ofendeu ao seu escravo, que era Tambor-
mor do Regimento; escapou este da morte, perdendo aquele 
a vida em poucos dias e morreu também o Capitão de 

 
334 Roqueira, s. f. (de roca), peça de artilharia que joga pelouros (*) de 

pedra. (CONSTÂNCIO) 

 (*) Projéteis. (Hiram Reis) 
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Infantaria Francisco Saraiva da Cunha de um estilhaço que 

lhe amassou a cabeça. O fogo neste dia foi menos vigoroso 
da parte contrária, ainda que com tanto dano e 

desmontaram-nos algumas peças e em todo ele se contarão 
463 tiros e, de noite, 13 bombas. 

Amanheceu, a 19 de outubro, uma cortadura (335) no 
fundo da calçada, que desce pela parte do Norte da roça, 
que foi do Governador António Pedro e continuará o fogo 

para o Baluarte do “Carmo”, Cortina e Flanco do Baluarte de 
“São João” com bastante progresso nas Brechas e se 

contaram 535 tiros, e lançaram de dia 6 bombas e 
continuaram o fogo das mesmas para as nossas 
embarcações e com as duas peças referidas e das mesmas 

embarcações foram correspondidas e dos nossos Baluartes 
da “Bandeira”, e “São João” se lhes botaram bastantes 

bombas nas suas Baterias e deles nos vieram de noite onze. 

No dia 20 de outubro, se contaram 379 tiros de 
canhão e 4 bombas sem desgraça alguma. 

No dia 21 de outubro, foi o fogo mui vigoroso dando 
o inimigo descargas cerradas com a sua Artilharia para as 

duas Brechas e Flanco de S. João; neste dia lançaram 801 
tiros de canhão com muito estrago nas casas e nos Baluartes 
e morrerão um Inglês e um Marinheiro da obrigação do 

Corsário fazendo pontaria a uma peça no Baluarte do 
“Carmo” os partiu um tiro do inimigo. 

No dia 22 de outubro, continuou o fogo da Bateria do 
“Francês”, e da Cortadura, que fizeram na roça do 
Governador António Pedro e se contaram 783 tiros de 

canhão e em todas é continuado para as Brechas o fogo de 
Mosquetaria, e nesta noite lançaram alguns foguetes de 

lágrimas para as clarearem. 

 
335 Cortadura, s. f. verb. (des. ura), I...] corte em língua de terra por onde 

o inimigo pode atacar a Praça; [...] (CONSTÂNCIO) 
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No dia 23 de outubro, amanheceu outra Cortadura 

mais vizinha à Praça, que atravessava pela referida roça do 
Governador António Pedro, e junto à casa de Manoel de 

Abreu donde batiam as brechas pela sapata da muralha, e 
continuando o fogo das mais Baterias com ele faziam um 

grande estrago nas casas e principalmente na Igreja, e lhes 
tinham a este tempo feito o telhado em pedaços, contaram-
se neste dia 940 tiros de peça e 9 bombas. O nosso 

Governador mandou nestas noites estender tabuões de 
bicos, cavalinhos de frisa e semear estrepes nas passagens 

das brechas e por algumas pessoas prontas para lavar os 
fossos por estarem os flancos arruinados e não servirem as 
peças deles como convinha. 

No dia 24 de outubro, continuou o fogo com o 
mesmo vigor, cresciam as ruínas das casas, cada vez se 

faziam mais tratáveis as Brechas, todas as noites se 
esperavam os assaltos; o desvelo era continuado, o trabalho 
dos defensores sem interrupção de hora em reparar as 

ruínas das referidas Brechas, o qual sempre se fez debaixo 
do incessante fogo dos arcabuzes, e artilharia; contaram-se 

neste dia 775 tiros de canhão e nos levaram a cabeça de um 
Cabo de Esquadra com uma bala. 

No dia 25 de outubro, repetiam o fogo das duas 

Baterias do “Francês” e do fundo da calçada de Manoel de 
Abreu, e se contarão 715 tiros: lançaram de dia 3 bombas e 

de noite 1, com as quais arruinaram algumas casas e o 
Quartel dos Granadeiros, que era em São Pedro de Alcântara 
e morreu um soldado de bala de Arcabuz e ficaram feridos 3 

Granadeiros de um estilhaço. 

No dia 26 de outubro, continuou o fogo das duas 

Baterias para as Brechas e Flanco do Baluarte de “São João” 
com muito vigor, dando repetidas descargas cerradas. As 2 
peças da Praça do Sul fizeram neste dia bastante fogo para 

as nossas embarcações e também botaram na Praça muitas 
balas e o nosso Corsário espalhou também bastante para o 

Campo, e houveram dois Soldados perigosamente feridos e 
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um negro morto, e todos de bala de Mosquete. Neste tempo 

já o Governador tinha feito mudar o resto da pólvora que 
havia para alguns Armazéns particulares por respeito das 

balas em brasa, que do Forte da “Sanga” dirigiam aos 
Armazéns de El Rei e bombas que todas se encaminhavam 

ao mesmo fim; por cuja causa era preciso todas as noites 
mudar a pouca pólvora que havia, a fim de evitar a última 
ruína: do mesmo modo os mantimentos que já se haviam 

perdido muitos e principalmente farinhas nas ruínas do 
Trem, que totalmente ficou raso, como todas as casas da 

Praça, que estavam da parte do Norte, neste dia lançarão 16 
bombas e uma delas caiu nas casas do Governador e lhe fez 
prejuízo bastante e outra feriu a duas pessoas com 

estilhaços e a todas se correspondiam com maior número. 
No mesmo dia saiu o Iate “São João Baptista” e dois 

Bergantins para a Ilha de “Martim Garcia”, e se contarão 819 
tiros de Artilharia. 

No dia 27 de outubro, continuou o fogo com o 

mesmo ímpeto e já tinham arrasado a terceira ordem de 
parapeitos no Baluarte do “Carmo”, e demolida toda a sua 

Face e do mesmo modo a Cortina e o parapeito, que se lhe 
havia feito e estava com bastante ruína e já sem terreno 
para se repetir outros novos, por estar na retaguarda do 

Quartel. Tinham-nos quebrado e desmontado algumas 12 
peças, todas de calibre 24, 18 e 16, e a todos fazia o 

Governador com o seu ativo espírito montar em novas 
carretas e por outras em lugar das quebradas, que as tirava 
de “São Pedro de Alcântara”: durou neste dia o fogo 

incessantemente até às 4 horas da tarde, que parou com a 
vinda de um Tambor inimigo a pedir licença da parte do seu 

General para virem dois Oficiais falar ao nosso Governador e 
concedida vieram D. Jozé Molina, Capitão de Infantaria e D. 
Francisco Sarabia, Capitão de Vizinhos, e lhes saiu a falar o 

Coronel Jozé Ignácio de Almeyda fora do fosso, a quem 
entregaram um papel e se retiraram; contaram-se neste dia 

685 tiros de peça. Às 10 horas da noite fez o nosso 
Governador Concelho de Guerra com os Oficiais, que tinha 
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de Patente na Praça e com os do Corsário, e não se soube, o 

que haviam tratado nele. 

No dia 28 de outubro, sairão pelas 9 horas da manhã 

o Capitão Alberto Freire Sardinha e o Capitão da Ordenança 
João de Azevedo com a reposta por papel, que dava o nosso 

Governador ao que lhe tinha vindo no dia antecedente e 
foram recebidos junto a Trincheira pelo Tenente Coronel 
Wal, e o dito Molina, e entregando o papel aos ditos se 

recolheram. Depois de recolhidos tornaram à Praça os 
referidos Oficiais espanhóis, aos quais sairão a receber o 

nosso Coronel acompanhado do Capitão Alberto Freire no 
lugar costumado e recebido o recado, que sempre se dava e 
vinha por papel, foram aqueles despedidos e os nossos se 

recolheram. 

Todas as diligências do nosso Governador consis-

tiam, em que se estendessem a mais tempo as Tréguas para 
de baixo delas e com o maior silêncio cuidar, como fazia em 
reparar os estragos recebidos nas brechas, e no qual se 

aplicava trabalhando com suas próprias mãos, sendo em 
tudo exemplar para todos: pois em todo o tempo do Ataque 

não se viu dormir e se o fez algumas horas foi sentado e de 
encosto no braço, com assistência nas Brechas, onde era 
certo todas as noites; no trabalho ninguém o excedeu e 

parecia buscava os perigos com particular estudo, como 
quem antes queria acabar na Praça, do que ver nela Nação 

contrária: porém o General Cevallos talvez soubesse ser esta 
a máxima do nosso Governador, e de esperar com as 
demoras da capitulação lhe chegassem socorros, nada 

admitia e todo o seu Forte era a conclusão da ação, para a 
qual lhe afiançava a vitória a grande disparidade, que havia 

do seu poder para as nossas débeis forças. 

No dia 29 de outubro, pelas 8 horas da manhã 
mandou o Governador aos ditos Capitão Alberto Freire 

Sardinha e João Azevedo, com a reposta da qual resultou 
continuarem o fogo de suas Baterias com incrível violência, 

logo que se recolheram os ditos Oficiais, sendo o fogo para 
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as Brechas, e Flanco de “São João”, de sorte que tudo 

puserem no último estrago, e do mesmo modo laborava a 
Artilharia. Ao meio-dia se deu vista da Armada Espanhola, 

que velejava para a Praça vinda da Barragán, a qual não 
puderam sair ao encontro as nossas embarcações, por lhe 

haver tirado o nosso Governador a Guarnição para reforçar a 
Praça, e ao mesmo tempo se puseram no campo as tropas 
inimigas em movimento contaram-se neste dia 863 tiros de 

canhão, sendo os dos Arcabuzes continuados noite, e dia. 

Às 2 horas da tarde, convocou o nosso Governador 

ao Salão da Casa da sua Residência a todos os Oficiais 
Subalternos do Regimento e mais Destacamentos e os 
Oficiais de Ordenança, e os Representantes de Dignidades e 

os bons Homens do Povo da Praça, e lhes deu um papel ou 
Conselho de Engenheiro e sobre ele a cada um “de per si” 

pediu, dissessem o que entendiam a respeito do estado das 
Brechas e da gente que havia para a defensa da Praça; ao 
que foi respondido por cada um deles que as referidas 

Brechas estavam tratáveis e não haviam Corpos de reserva, 
do que mandou o Governador lançar um Termo em que 

todos assinaram além de que para reforçar a Guarnição das 
Brechas se deixavam os mais postos da Praça com alguns 
Paisanos, Pardos e Pretos e, por esta causa, totalmente 

expostos, se por aquelas partes fizesse o inimigo alguma 
digressão, como era crível, na ocasião do assalto. 

À vista do que, tomou o nosso Governador a 
resolução de mandar pelas cinco horas da tarde ao Coronel 
Jozé Ignácio com o seu Ajudante João Roiz de Carvalho com 

a capitulação, a qual ajustá-la se passarão os Oficiais de 
reféns, ficando a Praça evacuada no dia 2 de novembro de 

1762. 

A que se seguem as cópias dos Documentos e 
Capitulação. 
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Memórias 

Do que se praticou antes do rompimento da 
guerra, com que os castelhanos atacaram a 

Praça da Nova Colônia do Sacramento, e o 
mais que se passou até a sua Capitulação. 

No dia 26 do mês de setembro de 1762, em casa da 
residência do Governador da Praça da Colônia do Santíssimo 
Sacramento o Brigadeiro Vicente da Sylva da Fonseca, sendo 

ali presente o Estado-maior dela; o Coronel do Regimento 
Jozé Ignácio de Almeyda, o Sargento-mor dele Jerônimo 

Moreira de Carvalho, o Capitão que serve de Sargento-mor 
da Praça Pedro Frutuozo, o Capitão Alberto Freire Sardinha, 
que serve de Comandante do Destacamento dos Regimentos 

do Rio de Janeiro, que na mesma se acha. Foi convocado o 
Capitão de Mar e Guerra, da Fragata de S. Majestade “Nossa 

Senhora da Estrela”, João da Costa de Atayde, que presen-
temente veio comboiar dez embarcações do Negócio e uma 
do mesmo Sr. e assim mesmo os Capitães-Tenentes da dita 

Fragata Cypriano Pereira da Sylva e Izidoro de Moura. 

Pelo Governador foi lida uma carta do Ilm° e Exm° 

Conde de Bobadella Capitão General destas Capitanias, com 
data de 20 de agosto do presente ano, na qual no parágrafo 

10° dizia o seguinte: 

A Nau de Guerra, como a sua Guarnição, não era comple-

ta, mandei meter a bordo 30 Granadeiros, dez de cada 

Regimento, um Alferes e um Sargento; e como não sei o 

estado, em que V.S. se achará quando ela chegar a esse 

porto, não dei ao dito Capitão de Mar e Guerra positivas 

determinações à respeito da sua viagem de retorno; só 

digo a V.S., que esta Nau está destinada por ordem de S. 

Majestade para Almirante da Frota desta repartição; no 

caso porém de V.S. julgar indispensável necessária a 

conservação dessa Praça, e for uniformemente assim 

concordado em junta, a que deve V.S. convocar o mesmo 

Capitão de Mar, e Guerra e mais Oficiais de graduação, só 

neste caso mostrando V.S. esta Carta ao dito Capitão de 

Mar e Guerra o deixará ficar nesse porto. 
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O que sendo lido pelo dito Governador, imediata-

mente expôs as razões e urgentes necessidades, em que na 
conjuntura presente se achava a dita Praça, para à vista 

delas, cada um “de per si” discorrer e dar o seu parecer para 
que unidos estes se seguir a pluralidade. 

O que expôs o dito Governador na Junta 

À 6 de junho do ano próximo passado, se aproximou às 

vizinhanças desta Praça o General Espanhol D. Pedro de 

Cevallos, o grosso de suas Tropas, com que se havia 

retirado de Missões, reforçando o antigo Bloqueio, era de 

10 homens e agora com 400 Dragões e 200 Infantes e 

seus respectivos Oficiais, fazendo 3 barracas, além da de 

“Santo António”, que serve de principal, que guarneceu 

com bastante Tropa, estreitando de tal sorte o referido 

Bloqueio que verdadeiramente deve ter o nome de um 

formal sítio; adiantando o alojamento das mesmas Tropas 

uma légua diante do que antes o tinham em que até o dia 

de hoje o conserva, que já se contam 16 meses e em todo 

este tempo empregado em disposições para a opressão e 

ataque desta Praça, fabricando Armazéns para munições 

de guerra e de boca e, nos lados do seu Acampamento, 

Fortificações em que tem montado Artilharia e deu salvas 

em dia de “São Carlos” (336). 

Repetia as mesmas diligências em aumento das Forças 

das suas marinhas, pondo logo 7 embarcações Corsárias, 

que cruzando o Mar desta Praça nos embaraçavam a livre 

navegação que lográvamos para condução dos mantimen-

tos e mais ainda pescaria, que as nossas iam fazer, che-

gando a represar algumas. Não tardou muito tempo para 

que se vissem o fruto das suas diligências, principiando a 

passar da sua Capital para este Campo os Petrechos de 

Guerra e de mover terra (337), ainda que na feitura deles 

os rebuça (338) com a cautela para a Guerra declarada 

contra Inglaterra dos quais bem se viam, e não eram para 

 
336 Dia de “São Carlos”: 4 de novembro. (Hiram Reis) 
337 Mover Terra: cavar fossos, edificar trincheiras ou barricadas. (Hiram 

Reis) 
338 Rebuça: disfarcem. (Hiram Reis) 



395 

esse fim, por serem mais próprios para ataque, que para 

defensa na eleição das peças de bater, morteiros e 

escadas, e o mais que para o mesmo fim se faz preciso e 

ao tempo armou em Guerra o Navio Mercante “Santa 

Cruz”, e assim mesmo três Corveta, que da sua Corte lhe 

tinham vindo com avisos e por último uma Fragata de 

Guerra de 38 canhões elegendo de muitas lanchas 

particulares, que há naquela cidade de Buenos Aires, 12 

que foram armadas em Guerra, além das 7 Corsárias já 

referidas. 

No dia 19 de Julho, por dois Lanchões fez conduzir ao seu 

Campo 360 Barris de pólvora de 4 arrobas cada um, que 

fez desembarcar nestas praias vizinhas, de cujo dia em 

diante se frequentou a mesma diligência claramente 

transportando plataformas de Taboado (339), reparos, 

peças de bater e armamentos; e no dia 7 de Agosto se viu 

que do porto da Barragán saíram os cinco Navios para o 

de Buenos Ayres, aonde estavam, não só os sobreditos 

lanchões, como outros muitos de transporte e, em todos, 

fez embarcar não só a Tropa, que na dita cidade havia, 

mas ainda os vizinhos (que entre nós são Auxiliares) dos 

quais havia criado 22 Companhias, cada uma de 100 

homens para cima, sendo o todo deste embarque 4.000, e 

ele General o fez também na dita Fragata no dia 29 do 

mesmo mês. 

No dia 3 de Setembro, pela uma da tarde se deu vista da 

Armada espanhola que constava de 5 Navios e 29 Lanchas 

de Guerra e transporte, que a ele General seguiam dando 

fundo ao Mar desta Praça até o dia 7, em que mais se 

aproximou e fez o seu desembarque deixando fora das 

Ilhas, que formam a baía desta Praça os cinco Navios e 

nas vizinhanças destas praias as Lanchas, das quais delas 

fez desembarcar a gente, munições, mantimentos e 

dinheiro que conduziam para abasto (340) do seu Campo. 

Consta o Exército de 1.200 soldados pagos, Dragões e 

Infantes; 4.000 paisanos vindos de Buenos Aires, e 500 

da mesma natureza do Distrito desta banda; e chegaram 

 
339 Taboado: tábuas. (Hiram Reis) 
340 Abasto: abastecimento. (Hiram Reis) 
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ao lugar chamado “Calleyra” 1.400 índios Tapes, e 400 

mais à Estância de S. Majestade Católica, todos debaixo 

da ordem dos Padres Jesuítas Jozé Cardiel, e Pedro 

Segismundo além de outros que se esperam, de cuja 

chegada não tenho notícia, nem também de alguns 

soldados pagos, que estavam destacados e os mandou 

render por paisanos, Correntinos e Santafesinos. Há no 

mesmo Campo 36 peças de bater e tem marchado 150 

carretas a Montevidéu a conduzir mais 12 e algumas 

munições e tenho a certeza ter chegado ao Rosário, que 

dista daqui 12 léguas; tem mais 6 morteiros e correspon-

dente número de bombas e balas, 5000 estacas já aguça-

das e assim mais 15.000 cordões de faxina e continua na 

mesma fábrica e nos matos de “São João” para onde 

adiantou trabalhadores e alguns Oficiais e Soldados para a 

sua construção. 

Estas razões, que deixo referidas prudentemente 

ponderadas pela sua natureza claramente se deixa ver o 

seu destino ser todo para ataque desta Praça, a qual não 

recebera pouco dano regulado pelo aparato, e muito mais 

vendo neste Rio da Prata as suas Forças Navais superiores 

às nossas, pois só tenho duas Fragatinhas, um Iate, três 

Sumacas e quatro Faluas pequenas, sendo por todas dez. 

Sem embargo que a guarnição delas está no melhor modo 

possível, contudo, bem conheço não podem estas ter 

encontro sem que sejam cobertas e amparadas por 

embarcações maiores, não só para lhe resistir, mas para 

desalojá-las do Rio, para que vedadas do curso dele não 

possam embaraçar a nossa única esperança de socorro do 

Rio de Janeiro, onde temos um General tão cheio de valor 

com o zelo às dependências do Régio Serviço, o que é 

bem notório e proximamente o confirma o empenho, com 

que nos principia a socorrer, e para que não ficasse sem 

efeito este seu grande desejo, mandou pelo Bergantim 

“São Pedro e São Paulo” e a Fragata “Nossa Srª da 

Estrela” comboiar dez Navios que conduziam mantimentos 

e mais efeitos para os Armazéns de S. Majestade 

ordenando-me que julgando precisa a assistência da 

referida Fragata “Nossa Srª da Estrela” convocasse Junta 

para que cada um expressasse o seu entender, e para 

melhor o fazerem lhes ei expressado as razões referidas, 

além de que a todos são públicas. 
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E sendo assim dito e expressado pelo Governador da 

Colônia a cada um “de per si”, na forma das suas gradua-
ções, pediu o seu parecer e me ordenou escrevesse o que 

por eles fosse dito. 

Votou primeiro o Comandante do Destacamento do 

Rio de Janeiro o Capitão Alberto Freire Sardinha e ponde-
rando, que para superar as Forças Navais espanholas, e 
equilibrar as terrestres, se fazia muito conveniente a 

existência da dita Fragata de Guerra neste porto, até se 
declararem as ideias do General espanhol; votava ficasse a 

dita Fragata na forma da ordem do Ilm° e Exm° Conde de 
Bobadella, Capitão General destas Capitanias. 

Do mesmo parecer foram o Capitão Pedro Frutuozo, 

que serve de Sargento-mor da Praça, o Sargento-mor do 
Regimento dela Jerônimo Moreira de Carvalho, o que 

confirmou o Coronel do dito Regimento Jozé Ignácio de 
Almeida; atendendo às mesmas razões foi do mesmo 
parecer o Capitão-Tenente Izidoro de Moura e o Capitão-

Tenente Cypriano Pereira da Sylva, o que também confirmou 
o Comandante da dita Fragata o Capitão de Mar e Guerra 

João da Costa de Atayde, expondo ao depois, que. a Nau 
esteve surta no Rio de Janeiro dilatado tempo, e por sua 
idade prometia pouca duração e na água doce se 

impossibilitaria mais depressa que ao presente veriam se 
poderia subsistir sem interrupção, o que expunha para se 

tomarem as melhores medidas para o futuro. 

Termo 

Visto os pareceres mandou o Governador da Praça 

fazer o Termo na forma da ordem do Ilm° e Exm° Conde de 
Bobadella, Governador, e Capitão-General destas Capitanias 

e outro para se entregar ao Comandante da Nau “Nossa Sr 
da Estrela”, o Capitão de Mar e Guerra João da Costa de 
Atayde e outro que fica nesta Secretaria. 
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Vicente da Sylva da Fonseca = O Coronel Jozé Ignácio de 

Almeyda = O Capitão de Mar e Guerra João da Costa de 

Atayde = Jerônimo Moreira de Carvalho = Capitão-

Tenente Cypriano Pereira da Sylva = Capitão-Tenente 

Izidoro de Moura = Capitão Pedro Frutuozo, que serve de 

Sargento-mor da Praça = Capitão e Comandante do 

Destacamento do Rio de Janeiro, Alberto Freire Sardinha. 

Alevantando logo depois o General castelhano do seu 

acampamento em que estava o vieram fazer em uma lomba 
vizinha à Praça e principiaram a dirigir um ataque em uma 

das Guardas do Bloqueio chamada a “Sanga” e como o 
Governador tinha expressas ordens do General por caso 
algum disparasse canhão sem que eles primeiro o fizessem, 

e sem fruto e protesto que devia fazer a esse fim; por cuja 
causa sem disputa ou oposição fizeram este primeiro ataque 

acrescendo mais ser feito em terra do seu Domínio tiro feito 
da Praça, do qual depois recebeu maior dano; concluindo 
aquele em uma noite, fizeram uma linha de comunicação 

que ao amanhecer estava quase junta da nossa Guarda e 
Distrito, que obrigou ao Governador fazer Concelho para 

romper a Guerra, visto sem ela se adiantarem tanto os 
inimigos para com os mais pareceres poder sem receio ir 

contra o determinado. 
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Fala o que fez o Governador 

da Praça, estando juntos 
os Oficiais dela, e da Marinha 

para o Concelho. 

Aos 5 dias do mês de outubro do nascimento de 

“Nosso Senhor Jesus Cristo” de 1762, em casa da residência 
do Governador atual da Praça Nova Colônia do Santíssimo 
Sacramento, o Brigadeiro Vicente da Sylva da Fonseca, 

foram convocados em Junta os Oficiais maiores da Praça. O 
Coronel Jozé Ignácio de Almeyda, o Sargento-mor do 

mesmo Regimento Jerônimo Moreira de Carvalho, os 
Capitães Pedro Frutuozo, que serve de Sargento-mor da 
Praça, o Capitão de Artilharia Jerônimo Vellozo da Serra; o 

Capitão Engenheiro João Bartolomeu Haveli, o Capitão 
Alberto Freire Sardinha, Comandante do Destacamento do 

Rio de Janeiro; junto o Capitão de Mar e Guerra João da 
Costa de Atayde, Comandante da Fragata de Guerra “Nossa 
Srª da Estrela”, surta neste porto, e os Capitães-Tenentes 

da dita Fragata Cypriano Pereira da Sylva, Izidoro de Moura, 
e o Capitão de Infantaria da mesma João da Costa de 

Atayde, foi proposto o seguinte pelo Governador da Praça. 

Amanhã, 16 do Corrente, se contão 16 meses, que o Ge-

neral espanhol D. Pedro de Cevallos se avizinhou com o 

grosso de suas Tropas a esta Praça, reforçando as 

Guardas do Bloqueio com avultado número de Soldados e 

seus respectivos Oficiais debaixo de uma apertada ordem, 

pela qual nos punha na última consternação, tanto na ne-

gação de víveres, como a mesma comunicação de palavra. 

Tem no mencionado tempo, não só adiantado todos os 

seus preparos para o ataque desta Praça, mas ainda dado 

mui justos motivos para rompimento, apresando as em-

barcações da pescaria e outras que o vento conduziu às 

suas praias por lhe faltarem as amarrações; e ultima-

mente apresando as gentes e fazenda que conduzia a 

Galera “Bom Jesus da Confiança” e “Nossa Srª da Penha 

de França”; assim mas também dando alforria aos escra-

vos que aos moradores desta desertavam e outras muitas 

hostilidades desta natureza; o que sofreu, não sei se a 

mesma demasiada prudência, se a execução das ordens 
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superiores das quais não desejo afastar um só lance de 

sorte, que quem assim vir julgará mais frouxidão, que 

obediência. 

Correndo o tempo até o dia 7 do mês de setembro 

próximo passado, em que o mencionado General D. Pedro 

Cevallos passou a este Campo, trazendo 5 embarcações 

grandes e 29 pequenas, e nelas 4.000 homens, além dos 

que já nele se achavam e dos índios Tapes, que havia 

mandado vir, para onde conduziu grande número de Peças 

de bater, Morteiros, Bombas, Balas e todas as mais 

munições e armamentos correspondentes, assim mesmo 

as precisas ferramentas para mover terra e milhares de 

cordões de faxinas e estacaria. 

É por todos sabido e visto que o General, no dia 29 de 

mês passado, levantou todo o seu Exército do abarraca-

mento, em que se achava, formando-lhe novo junto às 

Guardas, em cujo terreno anda com os seus Engenheiros 

tomando as devidas medições para um regular ataque. 

No dia 12 deste mês, foi bem visto de todos dar princípio 

a construção de um Forte na praia da “Sanga”, mui 

avançado da sua Guarda, em que trabalhou até o dia 4, e 

ao amanhecer do dia 5 se deixou ver uma linha de 

comunicação tão adiantada, que está próxima à nossa 

Guarda da Conceição, de cujo movimento lhe escrevo a 

carta aqui copiada, mas por conta de me justificar, do que 

me parecer precisa, para desde já o reputar inimigo do 

sossego e infrator da Paz. As ordens da Corte e do nosso 

General o Ilm° e Exm° Conde de Bobadella me 

recomendam faça toda a diligência como tenho feito de 

me conservar, ainda sujeitando-me a muitas coisas que 

não admitem ao que não tenho faltado; mas como ao 

presente me parece mui prejudicial a continuação dele, do 

qual se aproveitam as disposições daquele General, 

cobrindo-se sem resistência, ou disputa e que quando lhe 

queiramos fazer oposição, será de nenhum fruto, pois com 

força adiantam o seu trabalho, e fortificações o que 

evidentemente deixa ver ser rompimento ainda que não 

haja usado de tiros, para com este rebuço se adiantar de 

sorte que os nossos adiante não lhe façam estrago ou lhe 

causem embaraço. 
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É voz constante haver-lhe chegado ao fim do mês passado 

um Aviso de dois mastros e um Navio Mercante de três, 

do que produziu a declaração da Guerra, havendo sido na 

nossa Corte (dizem eles) a 10 de maio e na de Madri a 15 

de junho e me asseguram que ontem 4 do mês que corre 

se declarou aquela na sua Capital de Buenos Aires. Todas 

as razões referidas pondero a V.Sas e Mercês para que 

cada um “de per si” nelas discorram e deem o seu parecer 

para o rompimento, porque ainda que eles o não tenham 

feito por melo do canhão o tem executado pelo 

adiantamento a que tem chegado e construindo obras 

ofensivas e vão continuando o que assaz me parece justo 

motivo para lhes embaraçar pelos meios correspondentes, 

sem que nesse obrar ofenda as superiores determinações 

e para que fique mais qualificado o mesmo obrar, e ileso o 

meu proceder, diga cada um “de per si” o que entendem e 

se deve executar. Colônia 5 de outubro de 1762. 

O que visto e ponderado por todos os da Junta, 

resolveram haver o General espanhol cometido infração da 

Paz e sossego público, rompendo a guerra, entrando com 

Tropa armada em novo distrito e formando nele os 

aproches (341) para bater a Praça, devia ser julgado 

inimigo, e como tal ser tratado, procurando fazer-lhe toda 

a hostilidade em guerra defensiva, a qual nos víamos 

obrigados a romper pelo Direito das Gentes, em 

conservação das vidas e Domínios de S. Majestade 

Fidelíssima, sem embargo das suas Reais Ordens e 

determinações para não sermos agressores. De cuja 

resolução tomada em Junta se fez o presente Termo, que 

todos assinaram. 

Colônia 5 de outubro de 1762 = Vicente da Sylva da 

Fonseca = Coronel Jozé Ignácio de Almeida = Capitão de 

Mar e Guerra João da Costa de Atayde = Sargento-mor 

Jerônimo Moreira de Carvalho = O Capitão-Tenente 

Cypriano Pereira da Sylva = Capitão-Tenente Izidoro de 

Moura = Capitão de Infantaria João da Costa de Atayde = 

Capitão Pedro Frutuozo = Capitão Engenheiro João 

Bartolomeu Havelli = Capitão Alberto Freire Sardinha = 

Capitão de Artilharia Jerônimo Velozo da Serra. 

 
341 Aproches: os assaltos; as abordagens. (Hiram Reis) 



402 

 

Planta do Forte Santa Rita, Colônia do Sacramento, Uruguai 
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Cópia da Carta, de que 

acima se faz menção 
na proposta do Governador escrita ao  

General espanhol 
D. Pedro Cevallos 

Exm° Sr. = Mui Senhor meu, não posso menos depor na 

presença de V.Exª o mesmo excesso que a todos é 

patente a dias a esta parte, e presentemente sem rebuço 

vendo que as Tropas de V. Exª a 29 do mês próximo 

passado se avizinharam donde jamais nunca estiveram, e 

a 30 começaram a mover terra avançando das guardas do 

Bloqueio. 

No dia 12 do corrente, construíram um Forte no Sítio da 

“Sanga”, no qual trabalharam até o dia 4, e hoje ao 

amanhecer de 5 vejo vir daquele Forte uma linha de 

comunicação, que já está no alto para cá de S. Payo 

metida no terreno neutral, e avançada sobre as Guardas 

desta Praça, e como este obrar, e os mais movimentos 

antecedentes deixam bem conhecer ser este destino 

contra os Tratados, e Paz pública e as ordens, que tenho 

da minha Corte, sou obrigado a protestar a V. Exª uma, 

duas e três vezes pelo excesso deste modo de proceder e 

dele pedir-lhe a devida satisfação e que se contenha no 

seu Distrito, aliás me vejo obrigado a usar da Lei Natural 

em defensa própria, deixando com esta diligência, e com o 

meu sofrimento até o presente bem justificado ser V. Exª 

o quebrantador da Paz, e consequentemente responsável 

por todo o rompimento, ruínas, danos que consigo traz a 

Guerra. 

Rogo a V. Exª me não demore a resposta desta, escrita, 

às 9 horas da manhã do dia 5 do presente mês. Dê-me V. 

Exª ocasiões, em que a minha vontade possa exercitar no 

seu serviço. 

À Exmª Pessoa de V. Exª Guarde Deus muitos anos. 

Colônia, 5 de outubro de 1762 = De V. Exª seu mais 

seguro servidor = Vicente da Sylva da Fonseca = Exm° 

Sr. D. Pedro Cevallos. 



404 

Cópia da resposta, 

que o General D. Pedro Cevallos 
deu à carta acima. 

Mui Senhor meu: Respondendo a carta de V.S. de hoje 

com a prontidão que deseja devo dizer-lhe que os 

movimentos preparativos extraordinários de Guerra, que 

por Mar e terra está fazendo V.S. de muito tempo a esta 

parte eram suficientes para que eu tomasse as 

precauções, que sem sair dos termos da minha jurisdição 

julgasse conveniente este é o único que a esta hora pode 

haver notado V.S., a cuja obediência fico desejoso de 

lograr ocasiões em que comprazer-lhe e de que Nosso 

Senhor Guarde sua vida muitos anos. 

Campo do Bloqueio, 5 de outubro de 1762 = Beijo as 

mãos de V.S. seu mais atento e seguro servidor = D. 

Pedro Cevallos = Sr. D. Vicente da Sylva da Fonseca. 
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Cópia de outra carta que o Governador 

escreveu em resposta da que fica transcrita do 
General D. Pedro Cevallo. 

Mui Senhor meu: Acabo de receber a de V. Exª em 

resposta da primeira, em que me diz que os preparativos 

extraordinários de Guerra que por Mar e terra estou 

fazendo há muito tempo a esta parte eram mui suficientes 

para que V. Exª tomasse as preparações, que vem sair 

dos termos da sua jurisdição julgasse convenientes e que 

isto era o único que até agora podia haver notado, ao que 

se me oferece dizer, que as preparações e cautela, que 

até agora tenho tomado são todas muito da minha 

obrigação do meu cargo em defensa própria e não em 

ofensa; o que pelo contrário se tem visto no que V. Exª 

tem praticado e feito observar desde a sua retirada de 

Missões a este País, e com mais frequência do mês 

próximo passado a esta parte com transporte de tropas, 

conduções de petrechos, munições, faxinas e estacaria, 

deixando bem se ver claramente ser o seu final destino o 

Ataque desta Praça, da qual inda se não moveu coisa 

alguma da precaução, senão depois de V. Exª o haver 

feito, e dado agora evidente mostra do seu intento, 

adiantando, não só as Tropas em Campo mais vizinho, 

mas construindo já Baterias, Linhas entradas no terreno 

da jurisdição desta Praça, e não no de próximo, como me 

diz, pelo que me vejo obrigado a defender todo o mais 

que posso se adiantar repetindo com igual vigor e 

protesto, que antecedente lhe fiz, de q. V. Exª é motor do 

rompimento da Paz, que entre os dois Monarcas por suas 

Reais Determinações se mantinha entre as duas Nações. 

Fico desejando de lograr ocasiões, em que possa mostrar 

o quanto desejo servir a V. Exª. 

Pessoa de V. Exª, cuja vida guarde Deus muitos anos. 

Colônia, 5 de outubro de 1762 = De V. Exª seu mais 

seguro servidor = Vicente da Sylva da Fonseca = Exmo. 

Sr. D. Pedro Cevallos. 

Não dando reposta à carta acima, e da primeira se 
conhece evidentemente ser frívola, determinou o Governa-
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dor se recolhesse tudo à Praça e alguns efeitos (342), que 

estavam na Ribeira das embarcações extramuros da Praça, e 
assim mesmo as Embarcações de El Rei, e Mercantes, que 

estavam no porto, donde receberam grande dano das 
Baterias do inimigo, se puseram fora do alcance de tiro delas 

e ao pôr do Sol fez fechar as portas, e revesti-las de pedra. 
Dobrou as Guardas de fora, ordenando a estas se 
recolhessem ao fosso, donde sairiam a patrulhar o Distrito, 

receou-se que naquela noite apresassem-nas se conservadas 
mais avançadas donde antes estavam. 

Sendo 8 horas da noite, indo duas Rondas nossas 
girando o Distrito encontrou dentro do nosso uma avultada 
Patrulha de castelhanos e sendo-lhes perguntado quem 

eram, disseram – Desertores – ao que o nosso Cabo 
respondeu, que se eram Desertores que passassem cada um 

“de per si”, ao que responderam com uma descarga sobre os 
nossos e os obrigaram a retirarem-se sem perda de vida, 
mas sim de algumas armas, do que não resultou mais 

movimento de parte a parte, que uma vigia e prontidão 
sobre as muralhas. Contavam-se onze horas e três quartos 

da noite, tempo em que já o Governador observava e ouvia 
trabalhar em novo ataque no Distrito e vizinhança da Praça; 
ordenou logo se aprontassem para aquele lugar, em que se 

ouvia o trabalho das peças, que para ele fizessem feição, e 
foram três as quais se dispararam e não sem estrago, ao 

que responderam logo com 4 tiros de peças de 6 e de 8 que 
haviam montado no primeiro ataque, feito junto à sua 
Guarda do Bloqueio, chamada a “Sanga”, sendo todas as 

balas incendiárias e se continuou grande fogo até o 
amanhecer; e logo passou o Governador à Ermida de “Nossa 

Senhora da Conceição” a fazer os atos de bom Católico, 
entregando o seu bastão nas Mãos de Nossa Senhora, nas 
quais já antes tinha posto o seu Governo para o acerto dele, 

e dali saiu a visitar todos os postos da muralha e Praça, aos 
quais confortou e deu as ordens seguintes, entregando-as 

por papel, depois de as ler: 

 
342 Efeitos: bens; mercadorias. (Hiram Reis) 
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Advertências aos Comandantes 

dos Baluartes, e mais postos. 

Todas as vigias são necessárias a quem tem o inimigo à 

vista, e com ele combate, e não menos precisas cautelas 

para impedir deserções, dormindo de dia, velando de noite 

sempre vestidos, e calçados. 

Conservaram sempre prontos 10 tiros a cada peça, estas 

carregadas; as dos Flancos com metralha e as de 

Campanha com bala, as que se gastarem passarão de 

tarde bilhete, dizendo, para tal Baluarte são necessários 

tantos cartuxos e tantas balas de tal e tal calibres, o qual 

virá a rubricar por mim e da mesma sorte as mais 

munições, como cartuxos mosqueteiros, granadas, murrão 

(343), metralha, à vista do qual o Tenente de Artilharia 

Jozé Martins Coutinho dará o que dele constar. 

Haverá muito cuidado para que não se desperdice tiro, 

assim de peça, como de mosquete pelo dano. O primeiro 

destruir sem fruto as munições; o segundo desprezarem 

os inimigos o perigo, supondo, que por aqueles mal dados 

tiros, será assim a ruína dos que bem se devem 

empregar, tanto na distancia, como no bom objeto a que 

se dirigem. 

Vindo de noite alguns dos inimigos a falar de fora por 

modo de chacota lhes não darão resposta, mas vindo dois 

até 6 vultos os vigiarão, lhes falarão e dando resposta de 

quererem entrar dentro, imediatamente me darão parte 

para serem conduzidos à minha presença por um 

subalterno, e um soldado pago e outro de ordenança, sem 

que lhes façam pergunta alguma dos movimentos do 

Campo. 

Por nenhum princípio, ou motivo algum sairão dos seus 

postos, a que estão destinados ainda que nos outros haja 

peleja, só com ordem minha por Oficial deles; e para 

 
343 Murrão, f. m. pedaço de corda desfiado na ponta, que está embebida 

em matéria que o faz prender fogo facilmente, serve para dar fogo às 
peças, e antigamente aos arcabuzes, que não tinham fechos [...] 
(Antônio de Moraes) 
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melhor executarem aos primeiros tiros devem estar todos 

sobre as Armas, para assim se evitar os enganos, que na 

Guerra costuma haver e para que não haja confusão no 

Combate, antes dele devem estar todos nomeados a seus 

postos e peças para lhe darem cartucho e granadas e mais 

munições, havendo nos Armazéns delas um Sargento ou 

pessoa prudente e vigilante para a expedição, e cautela do 

Fogo e caso pegue em algum dos Baluartes vizinhos, lhe 

acudirão prontamente com algumas munições, enquanto 

chegam outras dos Armazéns: da mesma sorte não sairão 

de seus postos, ainda que haja fogo em algum edifício, 

que para o atalhar terei dado as precisas providências, 

com as reservas da mestrança da Ribeira.  

Ao por do Sol, tempo, em que os Tambores cada um em 

seu Distrito tem de tocar o recolher, depois da principal 

haver dado princípio a cujo sinal estará tudo recolhido a 

seus postos; e de dia nunca poderá sair mais da terça 

parte da Guarnição destinada a cada Distrito, assim 

pagos, como Ordenanças, pardos e pretos, que se irão 

alternando pelos dias adiante advertindo que os primeiros 

no segundo dia serão segundos, assim irão correndo a 

ronda até finalizar. 

Colônia, 6 de outubro 1762 = Vicente da Sylva da 

Fonseca. 
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Fala que fez o Governador em todos 

os postos no primeiro 
dia da Guerra. 

Companheiros é chegado o tempo, em que podemos mos-

trar ao Teatro do Mundo que somos verdadeiros Portugue-

ses no valor, constância e fidelidade, defendendo a 

Bandeira de El Rei Nosso Senhor que nos cobre os nossos 

bens, que nos alimentam e as nossas vidas a que somos 

obrigados pela Lei Natural. São dos mesmos os presentes 

que nos atacam, que o passado, nos anos antepassados e 

ultimamente no de 1735, do qual não tiraram mais vitória, 

que o arrojo de o empreenderem: os nossos antecedentes 

os rechaçaram senão somos os mesmos, inteiramente os 

igualamos e assim devemos confiar na Proteção Divina, 

mediante o Auxílio da “Senhora da Conceição”, Padroeira 

de Portugal e nossa, de quem fui e sou indigno devoto; e 

logo que desta Praça tomei entrega ou posse do Governo 

inteiramente lhe pus nas suas Mãos e nas mesmas o con-

servo, e nas de Vossas Mercês, para que com os seus 

valores possamos com Armas seguir tão alta proteção, 

dando-me luzes para as guiar e dispor; mas quando os 

meus pecados o não mereçam e o castigo deles me 

conduzam a mais leve frouxidão ou fraqueza, peço, e a 

todos rogo me tirem a vida para que não viva nessa 

infâmia e Vossas Mercês em um exemplo tão errado como 

prejudicial ao Serviço do Rei e o Bem comum em honra da 

Nação. 

Colônia, 6 de outubro de 1762 = Vicente da Sylva da 

Fonseca. 

Feito dois ataques e principiado o terceiro, se viu vir 
para a Praça um Tambor do inimigo tocando a chamada e 

chegando disse queria licença para vir o Sargento-mor de 
Linhas do Campo do inimigo a falar com o Governador, com 

recado do seu General, a que lhe foi concedida. Ordenou o 
Governador ao Coronel fosse fora da Praça a receber o 
recado, que aquele Oficial trouxesse a quem diria que a 

indisposição com que se achava o Governador, lhe 
embaraçava o recebê-lo, advertindo logo ao Coronel, que 
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sendo a matéria de que tratasse, fosse sobre a entrega da 

Praça, voltasse para ela sem mais resposta, que dizer-lhe 
não levava ordem ou poderes para tal ouvir ou falar. 

Chegando o Sargento-mor do Campo inimigo disse 
que o seu General mandava intimar as superiores forças e 

poder, com que se achava sobre a Praça a qual lhe fosse 
entregue, que faria passagem livre ou boa, e livres todos os 
bens, o que melhor constava daqueles quatro papeis 

assinados pelo seu General; não lhe sendo estes recebidos, 
nem ouvidas as suas expressões, voltou aquele para o 

Campo e outro para a Praça. 

Continuava novas Baterias, como ao diante se verá 
na fala que fez o Governador, quando convocou o Concelho, 

tempo, em que se achava a Praça com duas brechas, e o 
mais muro arruinado, o que venceram em 12 dias pelas 

muralhas serem de pedra solta e outra de pedra e barro, e 
todas as casas e edifícios, se acharem uns por terra, outras 
com muitas ruínas, e maior seria, se não houvesse pronta 

cautela em apagar o fogo, que causavam as muitas balas 
ardentes e outros muitos destroços, que melhor constará do 

Diário, fazendo neste só menção do principal e por isso se 
diz o recado, que tornou a enviar o General inimigo em 7 de 
outubro, precedendo as diligências de uso da Guerra, veio o 

Capitão de Infantaria D. Jozé Molina, e o Capitão de Vizinhos 
D. Francisco Sarabia com o recado por escrito, na forma 

seguinte, que foi recebido fora da Praça. 

Recado por escrito 
do General espanhol 

para o Governador. 

O meu General o Exm° Sr. D. Pedro Cevallos me em-

via a dizer ao Sr. Governador da Colônia que achan-
do-se a Praça em deplorável estado que a todos é 
patente e desejando evitar aos Defensores as funes-

tas consequências; que se dilatar a sua rendição, 
não pode menos de seguir-se se lhe intima de baixo 
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de racionáveis condições, ficando depois de haver 

dado este passo com a satisfação de que se o dito 
Sr. Governador da Praça recusar a proposta que se 

lhe faz, a sua tenacidade e não ao rigor do gênio do 
meu General, atribuíram Deus e o mundo as 

desgraças. 

Cópia da reposta, que deu o Governador 
ao recado acima do General inimigo 

no dia seguinte 28 levada pelos dois Capitães 
Alberto Freire Sardinha de Infantaria, 

e João de Azevedo e Souza 
da Ordenança em papel aberto. 

O meu Governador o Sr. Vicente da Sylva da Fonseca me 

envia a dizer ao Exm° Sr. General D. Pedro Cevallos, em 

resposta do recado, que de S. Exª teve que a Praça ainda 

senão acha em tão deplorável estado, como S. Exª a 

considera e da mesma sorte os Defensores dela, a quem 

S. Exª oferecia racionáveis condições e como as ignora 

não pode dar passo nesta resolução. 

A esta resposta repetiu segundo recado 

o General inimigo, conduzido pelos 
Capitães e na tarde do referido dia. 

Ao Sr. Governador da Colônia toca pedir as capitulações, 

com que se há de entregar a Praça e o meu General o 

Exm° Sr. D. Pedro Cevallos conceder as que lhe parece-

rem racionáveis e negar as que não forem, por ser esta a 

prática de Guerra a respeito de haver-se passado mais de 

15 horas, depois que se intimou ao Sr. Governador a ren-

dição, não sendo regular dilatar tanto tempo a suspenção 

de armas, se verá precisado a prosseguir as operações e 

especialmente sabendo, que de noite se há trabalhado em 

muitas obras da Praça contra a boa fé, que em semelhan-

tes casos se observam, por cujo motivo não pode menos 

de dar suas queixas ao Sr. Governador, de quem espera 

não permita se prossiga em fazer trabalho algum e na 

inteligência que de suceder o contrário não poderá omitir 

da nossa parte as hostilidades; esta é a reposta que meu 



412 

General manda dar ao Sr. Governador da Colônia, cuja 

Praça se sabe e se vê muito bem o estado lamentável, em 

que se acha. 

Cópia da reposta, que o Governador da Praça 

deu à do General inimigo. 

Ao Exm° Sr. D. Pedro Cevallos responde o Sr. Governador 

da Praça da Colônia que está inteirado da prática da 

Guerra, sabendo, que as capitulações são propostas 

quando há um pacto mútuo, mas não no caso presente 

em que a liberalidade de S. Exª com o zelo da Religião 

oferece na primeira proposta racionáveis condições, sendo 

este o motivo de procurá-las, mas como S. Exª diz agora 

que as peça, é de tanta ponderação a reposta, que S. Exª 

pede dentro de duas horas, que a não pode dar o Sr. 

Governador da Praça da Colônia, sem convocar primeiro a 

Concelho todos os seus Oficiais dela e igualmente os do 

Corpo da Marinha, que aqui se acham, esperando também 

se recolham outros, que andam fora, em que não pode 

haver muita demora e para que S. Exª não entenda que 

isto é só afim de atrasar as suas operações e suspender-

lhe os projetos para a conservação da trégua, em que nos 

achamos, poderá S. Exª à vista disto determinar o que lhe 

parecer V. Sª. 

Cópia do recado, que trouxeram 

por escrito os Oficiais que levaram 
a resposta do Governador da Praça. 

Ainda que o tempo que há corrido desde ontem à tarde a 

esta hora, era mais que suficiente para o Sr. Governador 

da Colônia houvesse convocado, assim do Mar, como da 

terra, os que estão às suas ordens para propor as capitu-

lações, com que se há de render a Praça e pelo mesmo 

não se devia conceder na proposta, que há pedido pela 

extensão do tempo, contudo atendendo a honra, com que 

o Sr. Governador e Guarnição da Colônia se há defendido 

lhe concede S. Exª o Sr. General D. Pedro Cevallos por 

último termo até às sete horas da manhã do dia próximo 

vindouro 29 de outubro, com tal que nem na parte 
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interior, nem exterior da Praça se faça trabalho algum o 

que exatamente se há de observar por nossa parte. 

Resposta, que deu o Governador da Praça 
ao recado acima. 

O Sr. Governador da Colônia me manda dizer ao Exm° Sr. 

D. Pedro Cevallos, que ontem lhe mandou certificar não 

podia dar positiva reposta a S. Exª sobre o render a Praça, 

sem que primeiro recolhessem alguns Oficiais, que tinha 

fora e que brevemente esperava o que agora torna a 

certificar a S. Exª para que lhe não pareça ser esta 

demora encaminhada a deter as suas operações, que 

deixa tudo ao seu arbítrio usar delas; pois com tão grande 

General não pode duvidar o deve assim fazer para salvar a 

sua honra e a reputação das armas de El Rei seu Amo, 

que na ponderação, com que expedira a S. Exª a última 

proposta verá ser o seu fim não dilatar, e que da sua 

parte agradece a S. Exª as honras e expressões, com que 

o trata. 

Já a este tempo se via em grande ruína a Praça, e 
sem esperanças de se poder defender ainda pelos meios 

acima ditos, o Governador intermetendo tempo (344) a ver se 
lhe chegava algum socorro; e como todas as propostas e 
recados que havia recebido do General inimigo sobre o 

rendimento da Praça havia reportado por si somente de que 
a não rendia, e não querendo continuar na mesma 

contumácia sem ouvir a todos os Oficiais, os convocou a 
Concelho a tempo que já se continuava com a peleja. 

 
344 Intermetendo: ganhando. (Hiram Reis) 



414 

Cópia do Concelho, que se fez com os Oficiais 

de Patente de Mar e terra, depois do qual, e 
parecer dos mesmos, ainda houve peleja, 

sem usar dele, como se vê do 
primeiro Concelho, que é o seguinte. 

Em adjunto (345), que fez o Brigadeiro de Infantaria 

Vicente da Sylva da Fonseca, Governador desta Praça 

Nova Colônia do Santíssimo Sacramento na noite de 27 do 

presente mês com todos os Oficiais de Patente, que há na 

dita Praça e do Mar, que abaixo vão assinados, a quem 

expôs o seguinte. 

Sabem todos muito bem ter vindo hoje do Campo dos 

inimigos espanhóis dois Capitães D. Jozé Molina, e D. 

Francisco Sarabia, os quais entregaram da parte do seu 

General o papel, que dizia o seguinte: 

O meu General o Exm° Sr. D. Pedro Cevallos me envia 

a dizer ao Sr. Governador da Colônia a V.Sª veja-se a 

que segue: 

Tem V. Sas e Vmces ouvidos a expressão que faz o 

mencionado General a qual me é preciso dar reposta; e 

para que esta seja com acerto no Serviço de Deus, e de 

El Rei, espero, que discorrendo cada um “de per si” o 

estado da Praça e seus Defensores, que a todos é 

patente, diga cada um o seu parecer, para à vista dele 

se lhe dar a reposta que se lhe deve dar = Vicente da 

Sylva da Fonseca. 

Jerônimo Vellozo da Serra, Capitão de Artilharia da 

Guarnição desta Praça, Cabo do Baluarte de “São João” 

diz: conhecer que muito bem as brechas estão 

comunicáveis, e se atreve a subi-las sem embaraço 

algum e que alcança muito bem a pouca e má 

qualidade da Tropa que há para a defensa da Praça e 

brechas, por onde tira por consequência o pouco fruto 

da nossa constância e que só seria bem se do General 

inimigo se pudesse alcançar demora de tempo para 

 
345 Adjunto: assembleia; concelho. (Hiram Reis) 
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esta resolução, para neste melo tempo esperarmos 

socorro da nossa Capital, e que sabe pelas munições 

que se tem gasto, as poucas que restaram e muito 

menos haveria se com disfarce não se atalhasse o 

muito fogo que devia haver sobre os contrários, os 

quais se têm avizinhado com os seus ataques na curta 

distância de tiro de mosquete, e que sempre ouvira 

dizer que uma boa convenção era uma mela vitória, 

mas sem embargo deste seu entender por si está 

pronto em executar e fazer o tudo o que se lhe ordenar 

a bem do serviço, o qual assinou comigo = Damazo 

Ferreira Campos, Secretário do Governo = Jerônimo 

Vellozo da Serra. 

Disse o Capitão Alberto Freire Sardinha da Praça do Rio 

de Janeiro, e no presente destacado nesta, 

Comandante do Baluarte da “Bandeira”: que nem as 

Forças do inimigo, menos os estragos das brechas o 

fariam julgar mal êxito a sua defesa, senão tivera a 

experiência da inutilidade da sua Guarnição, porquanto 

fazendo-me V. S.ª a honra mandar defender uma das 

brechas com o Corpo de 50 homens nos rebates que 

tem havido, tem sido o meu maior trabalho conservá-

los no seu posto e havendo tiros do inimigo 

dificultosamente se põem em estado de poder disparar 

as armas, e que sendo os Oficiais poucos se empregam 

estes em contê-los; porém se com os poucos que há 

bons, se pode vencer o trabalho que se precisa para 

reparar a ruína das brechas e defender a Praça, eu 

estou pronto para sacrificar a vida no serviço de S. 

Majestade em execução às ordens de V.S.ª; à vista do 

que se não há esperanças de que venham os socorros 

da nossa Capital, que será justo tratar das mais 

convenientes convenções, o que assinou comigo = 

Damazo Ferreira Campos, Secretário do Governo = 

Alberto Freire Sardinha. 

João da Costa de Atayde, Capitão de Infantaria da 

Guarnição da Fragata “Nossa Senhora da Estrela”, de 

que é Comandante, disse que: segundo o estado em 

que vejo as brechas, me parece terem os inimigos 

conseguido o fim de poderem avançar a esta Praça, a 

qual não poderá defender-se sem mais Força de 
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Tropas, que a que tenho presenciado, segundo o pouco 

conhecimento, que tenho dela, e mais não disse, o qual 

assinou comigo = Damazo Ferreira Campos, Secretário 

do Governo = João da Costa de Atayde. 

Disse Pedro Frutuozo, Capitão de Infantaria, que está 

servindo de Sargento-mor da Praça e Comandante do 

Baluarte de “Nossa Senhora do Carmo” que: as brechas 

lhe não parece estarem tão arruinadas, como dizem; 

que as não possamos defender; o meu parecer é que 

se defendam até a última gota de sangue, e mais não 

disse, e assinou comigo = Damazo Ferreira Campos, 

Secretário do Governo = Pedro Frutuozo. 

Disse o Capitão João Bartolomeu Havelli, Capitão de 

Infantaria com exercício de Engenheiro, e de presente 

destacado nesta Praça: a pouca e má qualidade da 

Guarnição dela e qualidade das brechas, que são ambas 

praticáveis e um grosso Corpo de Tropas pode 

facilmente subir nelas, principalmente a da Cortina da 

“Ribeira”, que esta ainda muito mais arruinada que a 

do Baluarte do “Carmo”, não me faz esperar nenhum 

fruto de uma resistência tão necessária para repulsar 

com esforço ao inimigo e pela honra, que o Sr. 

Governador me faz de assistir a repartição das 

disposições e reparos das ditas brechas vi, e alcancei 

tal frouxidão nos mesmos soldados que fui obrigado a 

tirá-los debaixo dos couros, onde estavam escondidos 

com as armas, o que presenciou o Sr. Governador, pelo 

que alcanço, que são muito pouco suficientes para 

defenderem as brechas, não tendo Corpo nenhum de 

reserva para reforçá-las de Tropa, que poderão achar-

se vencidos no primeiro impulso; o que nisto acho 

muito mais conveniente nesta extremidade fazer uma 

honrada composição por serem constrangidos ao rigor 

da guerra; e mais não disse, o que assinou comigo = 

Damazo Ferreira Campos, Secretário do Governo = 

João Bartolomeu Havelli. 

Disse Izidoro de Moura, Capitão-Tenente da Fragata 

“Nossa Senhora da Estrela”: pelo que ouço aos Srs. 

Oficiais neste adjunto sobre a incapacidade da Tropa, 

que guarnece esta Praça e do que expôs o Capitão 
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Engenheiro João Bartolomeu Havelli, e do que 

presenciei nas duas brechas, e mais danos deploráveis, 

em que se acha a própria Praça, e não haver, segundo 

a minha inteligência Guarnição, que a possa defender; 

sou de parecer, que se se puder alcançar demora de 

tempo, ou outrossim (346) convenção (347), que 

equipare uma glória, nem encontrando neste meu 

discurso quaisquer ordens Régias, que determinem 

defender a Praça até a última gota de sangue, que 

sendo assim estou pronto para esta execução, como fiel 

vassalo de S. Majestade, aliás se deve intentar uma 

vantajosa convenção caso permitam os nossos 

inimigos, resolverá V.S. o que for mais conveniente ao 

Serviço de S. Majestade e crédito da Nação; e mais não 

disse, o que assinou comigo = Damazo Ferreira 

Campos, Secretário do Governo = Izidoro de Moura. 

Disse Cypriano Pereira da Sylva, Capitão Tenente da 

Fragata “Nossa Senhora da Estrela”: não posso deixar 

de atender a viva lembrança, pelo que vi no Baluarte 

do “Carmo” para a parte do portão a grande mina, que 

no decurso de 22 dias tem os espanhóis feito com as 

suas baterias e pelo que tenho ouvido neste adjunto 

não haver Corpo nenhum de reserva, e não terem os 

postos a Guarnição competente a cada um para 

defensa deles e de toda a Praça. Porquanto sigo os 

fundamentos do Capitão-Tenente Izidoro de Moura meu 

camarada, e a tudo me reporto ao que ele disse, o que 

assinou comigo = Damazo Ferreira Campos, Secretário 

do Governo = Cypriano Pereira da Sylva. 

Disse João da Costa de Atayde, Capitão de Mar e 

Guerra da Fragata “Nossa Senhora da Estrela”, como 

não há ordem de El Rei, que obrigue, a que esta Praça 

se defenda sem ter Guarnição competente para 

guarnecer as brechas, que estão comunicáveis, e, 

outrossim, sem Corpo de Reserva e faltarem-lhe muitos 

petrechos de guerra, e pelo que ouço aos Srs Oficiais 

desta Praça, que os soldados são de nenhuma 

constância e não capazes de fazer cara aos inimigos, 

 
346 Outrossim: também; do mesmo modo; igualmente. (Hiram Reis) 
347 Convenção: acordo. (Hiram Reis) 
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em forma que alcancemos vitória de a defendermos: 

sou de parecer, que se faça uma convenção, em que 

fiquem com vantagem as Armas do Nosso Soberano; e 

mais não disse, o que assinou comigo = Damazo 

Ferreira Campos, Secretário do Governo = João da 

Costa de Atayde. 

Disse Jozé Ignácio de Almeida, Coronel do Regimento 

desta Praça, ainda que as brechas se achem tratáveis 

para o assalto, poderíamos esperar defendê-las, ainda 

que a Guarnição seja pouca, se a qualidade dela não 

fosse tão bisonha, maiormente nem tendo Oficiais que 

os animem, pela grande falta que há deles, estando o 

Regimento reduzido a um só Capitão, os postos muitos 

a que atender, e sem Reserva para acudir aonde a 

necessidade o peça; e por esta razão se acha surta a 

nossa Armada sem poder operar contra os nossos 

inimigos: esta é a segunda vez que eles propõem 

rendição da Praça, propondo condições vantajosas, que 

as não devemos esperar deles: parece-me se não deve 

dar a última reposta, mas sim pedir-lhes alguns dias de 

demora na esperança de nos poder chegar socorro, 

com que lhe rebatamos os seus assaltos, e caso não 

admitam, parece-me não devemos expor a Guarnição e 

mais Povo ao furor das Tropas vencedoras, ouvindo as 

suas propostas, e que sejam tais e de honra, se 

poderão aceitar quando o Sr. Governador assim o ache 

conveniente, que de outra sorte sacrificaremos as vidas 

em defensa do Rei e da Pátria, e mais não disse, o que 

assinou comigo = Damazo Ferreira Campos, Secretário 

do Governo = Jozé Ignácio de Almeida. 

Tenho ouvido o parecer de todos fundados nos que lhe 

é presente, destes tirarei o preciso para ver o melhor 

modo do meu acerto em bem do serviço de S. 

Majestade. 

Colônia, 27 de outubro de 1762 = Vicente da Sylva da 

Fonseca. 
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Fala do Governador aos Oficiais subalternos, 

Representantes Eclesiásticos de Dignidades, 
Ordenanças, e homens bons do Povo. 

A reputação das Armas de El Rei N.Sr., e o crédito, 
com que sempre tive a honra de me empregar no Régio 

Serviço prefere a uma e muitas vidas que possuísse, quando 
com ela julgasse pode redundar algum benefício ao 
mencionado. 

É presente a VV. Mces todos, que na noite de 5 deu 
princípio a Guerra, depois de já os inimigos espanhóis terem 

construído um ataque na “Sanga”, e montado nele 6 peças 
grossas e feito uma linha de comunicação, que chegava ao 
alto da Conceição: logo fizeram outro ataque na “Roça de D. 

Jozefa” com 23 canhoneiras, donde bem se viam laborar 9 
peças de calibre de 8, 12, 16, e 24, e continuaram a mesma 

linha, e vieram formar terceiro ataque adiante da “Roça do 
Francês”, e desta para o seu lado formaram quarto ataque, 
em que laboravam 6 morteiros na explosão de bombas, 

havendo montado no ataque vizinho 10 canhões do calibre 
mencionado; com outra linha seguinte introduziram pela 

calçada abaixo das casas do Norte e dela passaram à roça 
que havia sido dos Padres Jesuítas, e no meio dela formaram 
5° ataque com 8 peças de maior calibre acima dito, e desta 

não satisfeito da sua vizinhança adiantaram outra linha à 
“Roça de Manoel de Abreu”, que corria para o alto de “João 

de Freitas” distante de um tiro de mosquete, de onde de dia 
e de noite mantem postaria (348) com as quais nos 
embaraçam o reparo das brechas nas suas ruínas, que 

experimentamos.  

Fizeram os ataque na praia do Sul, em que 

montaram 2 peças de calibre de 12, com que atiravam às 
embarcações, que receberam algum dano, e mais seria se 
senão desviassem e por falta destas laboravam para a 

 
348 Postar, v. a. (posto, ar des. inf.), termo militar, pôr gente de guerra 

em posto conveniente para vigiar ou combater o inimigo. [...] 
(CONSTÂNCIO) 
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Praça, isto além de muitas linhas de comunicação de que 

tem enchido o seu Campo de sorte, que se comunicam de 
umas para outras e para o seu Arraial, sem serem vistos 

mesmo à cavalo. 

Disparam sucessivas cargas sobre os muros desta 

Praça, por algum tempo o fizeram ao Flanco do Baluarte da 
“Bandeira”, e sucessivamente ao Flanco do Baluarte de “São 
João”, Bateria de “São Vicente”, Cortina da “Ribeira”, e Face 

da Campanha do Baluarte de “Nossa Senhora do Monte do 
Carmo”, no que tem feito estrago que a todos é patente, 

sem que tenha uma só pedra em todas as Faces que tem de 
comprimento de 215 palmos e outros tantos se contam de 
brecha e a mesma tem aberta na Cortina imediata, chamada 

a do postigo da “Ribeira” que tem de comprimento 123 
palmos. 

Tem visto VV. Mces, que no Baluarte do “Carmo” fiz 
quatro ordens de parapeitos, por haverem arruinado os 
primeiros, além da cortadura, que no mesmo Baluarte tem 

feito. Na cortina se vê inteiramente por terra a parede da 
muralha, da mesma sorte o 2° reparo que lhe fiz de grossas 

traves com taboado e terra de permeio; a terceira parede, 
com que a revesti, também se vê já estragada e sofremos o 
rigor das suas baterias, no quarto parapeito, que fabriquei 

de faxina e terra o mesmo reparo se está vendo na Bateria 
de “São Vicente” e Baluarte de “São João” em que se há 

formado segundos parapeitos e no Baluarte da Bandeira 
terceiro parapeito e uma cortadura, que fizemos a poder de 
trabalho e perigo, como na verdade somos obrigados. 

Sendo grande o destroço que tem experimentado 
todos os edifícios desta, mormente os do Norte, que 

geralmente se veem derrubados, que a meu ver não faz 
nada a nossa defensa, só sim as duas brechas, que temos 
abertas e as mais ruínas que a mais muralha e seus 

Baluartes padecem, o que é bem conhecido pelos inimigos, e 
bem viram no pouco espaço de 24 horas se achava 

arruinada toda a face do Baluarte do “Carmo” de guarita a 
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guarita (349) cuja parede era de pedra e barro e da mesma 

construção a Cortina. 

Contam-se 25 dias de violento fogo e 19 de brechas, 

às quais tenho aplicado as forças que permite a Guarnição e 
seu pessoal todas as noites, e de dia as vezes que é preciso 

não me poupo ao trabalho, menos aos perigos, como a todos 
é notório e se isto bastasse para as pertenças (350) do 
soberano ficarem salvas, seria gostoso o sacrifício da minha 

vida. 

Conhecido é pelo General e os mais do Campo 

Espanhol a deplorável ruína, em que nos achamos, a qual já 
aquele General chama tenacidade do Governador como se 
vê da sua primeira reposta e a reposta, que a ela dei e as 

outras duas que se tem seguido, encaminhadas ao rendi-
mento desta, que são as que se vão ler, sem que nunca lhe 

desse final resolução, como se colhe das muitas repostas. 

Fiz já Concelho Militar sobre este assunto com os 
Oficiais de Patente, na forma do costume, e discorreram o 

que se vê por eles assinado, porém lembrando-me dos 
muitos pareceres poder-se-á tirar fruto que seja melhor do 

que fica dito; resolvi convocar a VV. Mces subalternos pagos e 
os Representantes Eclesiásticos de Dignidades, Capitães da 
Ordenança, e Homens bons do Povo da Praça, para que 

ponderando todos e cada um “de per si”, no que fica exposto 
no estado em que se acha a Praça, na sua Guarnição digam 

se da continuação da defensa pode deixar salva a dita Praça 
e se as Forças dela podem resistir ao assalto da brecha, ou 
geral ataque, que é o que se segue às oposições que estão 

feitas, bem certificados de que encontrarão Governador para 
as disposições e Soldado para os acompanhar no serviço de 

El Rei N.Sr. e bem comum e em tudo o que julgar acerto = 
Vicente da Sylva da Fonseca. 

 
349 Guarita: pequena torre com frestas erguida no ângulo mais saliente do 

baluarte de uma fortificação, com objetivo de proteger os vigias ou 
sentinelas. (Hiram Reis) 

350 Pertenças: propriedades; domínios. (Hiram Reis) 
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Em adjunto que se fez na Residência do Governador 

desta Praça Nova Colônia, em 29 de outubro de 1762, das 
pessoas que a eles se convocou; a saber os Militares, 

Subalternos, os Representantes Eclesiásticos de Dignidades, 
Capitão-mor das Ordenanças e seus oficiais e alguns homens 

bons do Povo desta Praça, os quais abaixo vão assinados, 
disseram que as brechas estavam comunicáveis; que a 
gente era pouca e não suficiente para rebater o assalto que 

lhe derem, e menos se fosse geral e para certeza deste seu 
dizer assinaram comigo = Damazo Ferreira Campos, 

Secretário do Governo. Colônia, 29 de outubro de 1762. 

Vigário João de Almeida Cardozo 
Frei João da Sylva Roza de Lima 

Coadjutor Joaquim de Almeida Cardoso 
Padre João Mendes Caldeira 

João Roiz de Carvalho Ajudante do Regimento 
Tenente Izidoro Jozé Coutinho 

Tenente Jozé Gustavo de Almeida Beca 

Tenente Domingos de Azevedo 
Tenente Jozé Martins Coutinho 
Tenente Manuel Félix Correya 

Tenente Euzebio da Sylva Gomes 
Tenente Manuel Marques Braga 

Tenente Constantino Lobo de Lacerda 
Tenente Francisco António Bitencourt 
Tenente Dionízio Jozé de Figueiredo 

Tenente Ignácio Viegas Proença 
Tenente João de Macedo Leytão Pereira 

Tenente Manuel de Sá Brandão 

Tenente António de Moraes Ferreira 
Tenente Bartolomeu dos Santos 

Alferes Jozé Nunes Cordeiro 
Alferes Jozé Félix Correya 

Alferes João Nunes Cordeiro 
Alferes João Cardozo Ribeiro 

Alferes António Roiz do Espírito Santo 
Alferes João Pacheco Lourenço 
Alferes António Pinto da Sylva 

Alferes Manuel Teixeira Vilarinho 
Alferes João Enis Monteiro 
Alferes Jozé António Veloso 

Alferes Jozé Fernandes de Faria 
Alferes Caetano Azevedo Barboza 
Alferes António Machado Simões 
Alferes Bento de Araújo Villaça 

Alferes João Gonçalvez 
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Conformo-me nesta Junta com o acertado e prudente 

parecer dos Oficiais maiores de Guerra Capitão-mor Manoel 
de Azevedo Marques. 

– Seguem se os homens bons da Praça – 

Sargento-mor Manuel Lopes Fernandes 
Manoel dos Santos Pereira 

Thomaz Dias Duarte 
Symão da Sylva Guimarães 

Jozé de Barros Coelho 

Manuel Gomes dos Santos 
Manuel Gonçalvez Machado 

Bartolomeu Nogueira 
Custódio da Costa Nogueira 

Manuel Domingues da Sylva Rios 
João dos Santos Lima 

António Ribeiro dos Santos 
Paulo Carvalho de Almeida 

João de Azevedo Souza 
Braz Baptista de Castro 

António Roiz de Figueiredo 
Manuel Luiz Lamaz 

António Pereira Caztro 
Francisco Correya Gomes 
Francisco Borges da Costa 

João de Souza Vianna 
João de Freitas Guimarães 
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Capitulação com que se rendeu 

a Praça da Colônia do Santíssimo Sacramento 
em 31 de outubro de 1762 

O Brigadeiro de Infantaria dos Exércitos de S. 
Majestade Fidelíssima, Governador da Praça da Colônia, 

oferece render a dita Praça no termo de 10 dias, que se 
contarão do dia 29 de presente mês de outubro até o dia 9 
de Novembro, caso que antes disso lhe não chegue socorro 

algum do Brasil. 

Respuesta 

Se entregarán hoy a las Tropas de su Majestad antes 
de las 4 de la tarde a la puerta de la Cortina más próxima a 
la Trinchera, e se pondrá al mismo tiempo en cada una 

brecha, que están abiertas las Guardias, que me parecieren 
competentes, retirando-se a cualquiera otra parte de la 

Plaza la Tropa de los sitiados, que estuvieren en el Polígono 
atacado. 

Capítulo 2° 

Toda a Guarnição sairá desta Praça para se embarcar 
nas embarcações, que há neste porto, assim de El Rei, como 

de Particulares, com as honras Militares, e vem a ser, 
Tambor batente, bandeiras largas, bala de boca, com 12 
tiros cada soldado, os Granadeiros mechas acesas e quatro 

granadas cada um. Duas peças de campanha com dez tiros 
cada uma, dois morteiros com o mesmo número de bombas 

que levarão peças de cartuchos. 

Respuesta 

La Guarnición de la Plaza e todos los puertos, que 

dependen dela, inclusa la Isla de S. Gabriel, no podrán 
tomar las Armas contra El Rey, ni contra sus Aliados, 

durante la presente guerra, en ninguna parte de esta 
América; y por la honrosa defensa, que han hecho, se le 
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concede salir a embarcar-se por la puerta del Colegio con 

sus Armas, Banderas desplegadas, bala en boca, mecha 
encendida y Tambor batente, llevando cada Soldado, que no 

se quisiere embarcar la libertad de quedar se, ni a los 
Oficiales de dejar sus Criados, para que recojan y 

transporten sus equipajes si antes no lo pudieren llevar; en 
la inteligencia, de que los dos Capitanes Españoles, que se 
dan en rehenes deberán estar a la vista de todo lo que se 

embarcarse, y luego que haya salido la Tropa Portuguesa de 
la Plaza, entrará en ella, y en la Isla de S. Gabriel, la 

Guarnición Española. 

Capítulo 3° 

Que se concederam duas lanchas cobertas, sem que 

sejam revistadas o que nelas embarcar. 

Respuesta 

Negado. 

Capítulo 4° 

Todas as Armas de mão, assim de fogo, como 

brancas, se poderão embarcar sem embaraço. 

Respuesta 

Negado absolutamente. Los sitiados entregarán de 
buena fe la pólvora, balas y todos los géneros de municiones 
y pertrechos de Guerra, Armas, Cañones, Morteros, Cuerpos 

de Guardia, Tablados puertas, vestuario de Tropas, que no 
se hayan usado antes de la capitulación; y cuanto al tiempo 

de comisar-se la entrega para estas capitulaciones había en 
la Plaza, y en sus puestos, que dependen dela, pertenecen a 
El Rey Católico, como también el casco del Navío Santiago, 

que sirve de Almacén, a cuyo efecto luego que se haya 
entregado la puerta, pasaran a la Plaza, y demás puestos los 

Oficiales y Comisarios destinados a entregar-se de todo lo 
referido, y con la misma buena fe manifestarán al Oficial de 
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la Artillaría, que se imbiará para esto al propio tiempo, las 

minas, que hubieren. 

Capítulo 5° 

Que da Praça se poderão levar doze pedreiros sem 
embaraço e cem arrobas de pólvora, mexas, massames 

(351), pertencentes às respectivas embarcações, como 
também doze peças de lona, e doze de brim. 

Respuesta 

Se concede solamente las 12 piezas de lona, y otras 
tantas de brin, y las embarcaciones se restituirán a la Plaza, 

la Artillaría, armas, pertrechos y municiones que se tuvieren 
sacado dela. 

Capítulo 6° 

Poder-se tem embarcar todos os volumes de 
fardamentos que se acham em peça (352) para uso da Tropa. 

Respuesta 

Negado absolutamente. 

Capítulo 7° 

Dos Armazéns se poderão tirar os mantimentos, 
bebidas precisas para dois meses, tanto para a Guarnição, 

como para a marinhagem e moradores. 

Respuesta 

Concedido con intervención de los Comisarios 

nombrados de una y otra parte. 

 
351 Massames: conjunto de cabos e cordas de uma embarcação. 
352 Peça: tecidos ainda não manufaturados. (Hiram Reis) 



427 

Capítulo 8° 

Que todos os papeis, e livros pertencentes a Vedoria 
(353) e mais Tribunais e despesas dos Almoxarifes se poderão 

levar livremente. 

Respuesta 

Concedido, pero deben quedar en el Archivo de la 
Ciudad los papeles pertenecientes a ela. 

Capítulo 9° 

Que tanto o Governador, como Oficiais e Soldados de 
toda a Guarnição poderão embarcar livremente todos os 

seus bens moveis, e escravos que tiverem ou vendê-los, 
como também os de raiz, para o que se nomearão louvados 
(354) de ambas as partes. 

Respuesta 

Concedido pelo que toca a esclavos, y muebles, que 

sean propios del Señor Gobernador, Oficiales, Soldados de la 
Guarnición y también por lo que toca a los bienes de raíz, 
que estuvieren dentro de la Plaza se hallaren quien se los 

compre en el término de 4 meses, a cuyo efecto los dueños 
delos podrán dejar sus poderes a quien les parecieren. 

Capítulo 10° 

Todos os Paramentos, Imagens, pertencentes às 
Confrarias da Igreja Matriz, Hospício da Conceição e Colégio 

se poderão conduzir sem embaraço. 

 
353 Vedoria, s. f. (des. ia), ofício de Vedor; junta de Vedores; casa onde 

eles se ajuntão; os livros e cofres dos Vedores do exército; inspeção, 
administração do que pertence aos exércitos. [...] (CONSTÂNCIO) 

354 Louvado, s. m., juiz, árbitro escolhido pelas partes. (CONSTÂNCIO) 
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Respuesta 

Negado. Las Imágenes pertenecientes a las Cofradías 
de la Iglesia, Ornamentos y las demás de los dichos Templos 

deben quedar en ellos.  

Capítulo 11° 

Todos os moradores desta Praça, tanto Eclesiásticos, 
como seculares e pretos livres gozarão da liberdade de se 
embarcarem com todos os seus bens moveis e armas que 

tiverem de seu uso vendendo os que não puderem levar 
como também os de raiz. 

Respuesta 

Concedido, pero se entenderán por armas de su uso, 
y no las que se hubieren dado a los vecinos y moradores de 

las casas de los almacenes dela; por lo que toca a los bienes 
mobles y de raíz se estará a lo dicho en el artículo 8°.  

Capítulo 12° 

Que todos os Comerciantes que se acham nesta 
Praça se poderão retirar com os efeitos mercantis que 

tiverem de seu manejo ou vendê-los, nomeando-se, para 
isso, louvados de uma e outra parte. 

Respuesta 

Los moradores que quisieren retirar-se lo podrán 
hacer libremente llevando todos sus efectos de comercio y 

los que quisieren quedar-se en los Dominios de S. Majestad, 
presentarán un Inventario exacto de los géneros, que 

tuvieren, para que el Tribunal de la Real Hacienda determine 
lo más conveniente sin prejuicio de los interesados y de los 
derechos de El Rey. 



429 

Capítulo 13° 

Nenhum dos referidos se poderá consentir o ficar na 
Praça, porque devem ir dar contas a seus constituintes. 

Respuesta 

En este se procederá conforme lo dictare la justicia. 

Capítulo 14° 

Que todos os moradores e bens que houverem de 
ficar se não puderem transportar nas embarcações referidas, 

lhe será permitido até que venham outras a buscá-los, 
ficando debaixo do mando de pessoas que os governem e 

serão tratados com afabilidade. 

Respuesta 

Los que quedaren con bienes, o sin ellos deben estar 

como todos los mas moradores de la Plaza, subordinados al 
Oficial, que mandar en ella y serán tratados del mismo modo 

que los Españoles. 

Capítulo 15° 

A todas as embarcações se darão passaportes para 

que no caso de se encontrar no Mar com alguma Esquadra, 
conste que eles se retiraram por esta Capitulação à Capital 

do Rio de Janeiro, ou Ilha de Santa Catarina, que lhe seja 
preciso arribar por algum acidente. 

Respuesta 

Concedido pero así como estas embarcaciones irán 
seguras en virtud de los pasaportes que se les darán le de-

berán estar delas las embarcaciones Españolas o Francesas 
que encontraren en el Mar, o en el Rio de Plata, donde 
deberán salir los Portugueses con la prontitud posible, sin 

hacer en el demora alguna a que no le precise el tiempo. 
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Capítulo 16° 

Que depois da partida de todas as respectivas em-
barcações que se acham neste porto vieram algumas de 

quaisquer portos do Brasil, na fé de que a Praça se conserve 
na obediência de S. Majestade Fidelíssima serão tratadas 

com toda a hospitalidade e se lhes dará liberdade para volta-
rem, como também de poderem embarcar nelas as pessoas 
que se não puderem transportar nas presentes. 

Respuesta 

Concedido por un mes contado desde el día, que se 

firman estas Capitulaciones a las embarcaciones Portuguesas 
que vinieren desarmadas. 

Capítulo 17° 

Que depois da assinatura destes Capítulos se 
concederão doze dias para o embarque e todo o referido, 

bem entendido, que nestes não tem de entrar aqueles que o 
tempo o não permitir fazê-lo. 

Respuesta 

El embarque de la Guarnicion yã esta dicho, que 
deve ser el mas tardar el - dia de Noviembro proximo, y los 

demas moradores de la Palza, y sus bienes se hará en • el 
termino de ocho dias contados desde mar-lana treinta y uno 
de Octubre, si con los ▪ auxilios que se le daran nó uvieren 

podido hazer antes. 

Capítulo 18° 

El embarque de la Guarnición, ya está dicho, que 
debe ser el más tardar el día de Noviembre próximo, y los 
demás moradores de la Plaza y sus bienes se hará en el 

termino de ocho días contados desde mañana treinta y uno 
de octubre, si con los auxilios que se le darán no hubieren 

podido hacer antes. 



431 

Respuesta 

Se tomaran por nuestra parte todas las prevenciones 
posibles para que fuera de los Oficiales condicionados no hay 

comunicación alguna con los sitiados, sin embargo de que 
debemos ocupar luego los puestos de la Plaza, que quedan 

referidos. 

Capítulo 19° 

Finalizado o dito tempo, que se pede para embarque 

do último Corpo de Frota que o fizer mandará arriar a 
Bandeira e abrir as portas para tomarem posse da Praça as 

Tropas de S. Majestade Católica. 

Respuesta 

A este Capítulo esta respondido en lo que se dijo al 

Capítulo de cima. 

Capítulo 20° 

E para firmeza das presentes Capitulações contidas 
nos 20 Artigos acima declarados, se darão em reféns de uma 
e outra parte dois Oficiais de graduação. 

Praça da Colônia, 29 de outubro de 1762 = Vicente 
da Sylva da Fonseca. 

Respuesta 

Por el pequeño número de Oficiales que ay de más 
graduación se darán en rehenes de cada parte dos 

Capitanes. 

Campo delante de la Colonia de octubre 30 de 1762. 

= D. Pedro Cevallos. 
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Ilm° e Exm° Sr. Depois de havermos dado conta a 

V.Exª da perda da Praça Nova Colônia do Sacramento se 
oferece a presente ocasião em que a daremos do mais que 

tem ocorrido, sem embargo de o fazermos mais 
circunstanciadamente com documentos por uma Embarcação 

que fica a partir para as Ilhas. 

Havendo tomado o General Espanhol posse da Praça 
da Colônia esteve por algum tempo suspenso na continuação 

da Guerra, no qual receando-nos, que como vitorioso 
empreendesse. O atacar a Vila do Rio Grande de S. Pedro 

adiantamos ao Governador daquele distrito – Coronel de 
Dragões Thomas Luiz Ozório que se achava na Fronteira com 
mais de mil homens pagos e das Ordenanças as ordens, que 

nos pareceram mais conformes ao tempo, às forças e 
proporcionadas àquelas Campanhas, as quais foram 

aprovadas por quatro Coronéis que se achavam presentes, 
dentre os quais D. Miguel Ângelo de Blasco e Paschoal de 
Azevedo. Ao primeiro que passasse a Artilharia, munições, 

víveres e ainda o Povo ao lado do Norte daquele Largo Payo, 
antes de chegar a invadir o General espanhol e que 

levantasse nele trincheiras e cavalgasse Artilharia para 
defender que os castelhanos o não ganhassem caso de 
adentrarem à dita Vila, que se de sua natureza era 

indefensável e que as suas prevenções se deviam regular 
pelos Avisos que lhe fizesse o dito Coronel de Dragões. 

A este se ordenou que sendo a Fortaleza, que naque-
la fronteira, se havia erigido, suficiente para resistir às 
Forças das Tropas castelhanas a defendesse; porém que no 

caso de ver que aquele poder era desproporcionado ao seu, 
seria prudente acordo não só salvar o que ali havia perten-

cente à Fazenda Real, mas ainda retirasse com a Tropa do 
seu Comando para vir ganhar o sobredito lado do Norte, 
onde já acharia o Povo e Tropa que havia no Rio Grande e se 

lhe apontavam os meios para fazer à tempo e com decência; 
o que assim resolvemos por estarmos certos, seria mui 

dificultoso o poder-se sustentar naquele posto e que ainda 
que o empreendesse e o pudesse conseguir lhe ficavam 
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todos os socorros cortados, e sendo os inimigos Senhores da 

Campanha, até a mesma retirada, depois lhe era impossível 
tendo S. Majestade o prejuízo de perder aquela Tropa de 

que tanto carecia para sustentar o lado do Norte tão 
importante, pois deles dependia a conservação de quarenta 

léguas de Estância de gado do dito Senhor e mais de oitenta 
e tantas Estâncias de moradores até o Rio Pardo, e a 
segurança do caminho que vai até a Ilha de Santa Catarina. 

Nem o Governador nem o dito Coronel fizeram caso 
das ditas Instruções, nem preveniram coisa alguma das que 

se lhes ordenava. Com efeito, no dia 13 de abril, se 
acampou o General espanhol à vista da dita Fortaleza e 
dizem que com um corpo de três mil homens e sem mais 

resistência ou oposição no dia seguinte se entregou o dito 
Coronel com setecentos homens e todos os Oficiais 

prisioneiros de guerra, com todas as munições e Artilharia. O 
resto da gente com que estava se retirou em desordem para 
o Rio Grande entre os quais marchavam 80 Dragões 

Comandados por dois Cabos de Esquadra, sendo seguidos 
por quatrocentos espanhóis, nunca estes se atreveram a 

atacá-los e pretendendo fazê-lo em um Passo de Rio com 
uma descarga lhe fizeram os nossos voltar caras; do que se 
deixa ver, que o dito Coronel também se poderia retirar à 

vista do inimigo com a Espada na mão e não ficar 
prisioneiro. 

O Forte de São Miguel erigido na mesma fronteira se 
achava Comandando por um Capitão de Granadeiros de um 
dos Regimentos desta Cidade com trinta e tantos homens de 

Guarnição, temos a noticia que se defendeu com bastante 
ruína do inimigo, porém ignoramos o fim que teve. Chegada 

a noticia à Vila do Rio Grande, como o Governador não havia 
providenciado coisa alguma das que se lhe haviam 
ordenado, tudo foi confusão, e só cuidou o Povo em 

desamparar a Vila huns passando ao lado do Norte e outros 
a duas Embarcações que estavam naquele Porto, deixando 

todos os seus bens nas mãos dos inimigos, que logo 
ocuparam e saquearam a Vila. 
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O Governador, antes deles chegarem, mostrou a 

Câmara e ao Povo as instruções que lhe havíamos mandado, 
porém como já não era tempo de as por em execução, só 

serviram de se queixarem do dito Governador as não haver 
cumprido e dele perderem o respeito com algumas palavras 

injuriosas e passaria a mais se não fosse a moléstia que 
padecia. Nada se salvou do muito que havia nos Armazéns, 
de S. Majestade, de Artilharia, munições e víveres. 

Ainda a este tempo era conveniente conservar-se o 
Governador do lado do Norte, fazendo ajuntar o Povo e 

Tropa que andavam dispersos para sustentar aquele lugar 
enquanto não fosse socorrido, porém até para isto faltou o 
acordo e desamparando aquele posto marchou o Governador 

ao Distrito de Viamão, limite do seu Governo donde nos deu 
conta do sucedido. 

Logo o Governador da Ilha de Santa Catarina 
Francisco António Cardozo de Menezes e Souza nos 
representou que depois de terem os castelhanos ganhado o 

Rio Grande, se dizia vinham atacar aquela Ilha por Terra e 
por Mar, e sem embargo de lhe termos mandado os socorros 

que cabiam na possibilidade a reforçamos logo com a 
Fragata Inglesa que aqui se achava e seis embarcações com 
trezentos soldados infantes, em cujo número se incluíam 90 

granadeiros, e assim mais bastantes munições de Guerra e 
de boca, e dinheiro para pagamento da Tropa. 

Ultimamente nos chegou outro aviso de que já o 
inimigo havia passado ao lado Norte do Rio Grande, porém 
esta notícia ainda carece de confirmação, por se nos dizer de 

Viamão marchava alguma gente nossa a postar-se naquela 
paragem com o fim de embaraçar o passo vendo assim, se 

chegassem a tempo, teriam os castelhanos grandes 
dificuldades para o ganhar. Contudo sempre mandamos as 
ordens e providências, munições e dinheiro para servirem 

caso de que o inimigo não tenha penetrado a Campanha 
daquele lado do Norte para Viamão e Rio Pardo. 
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Com este socorro remetemos ao dito Governador de 

Santa Catarina o Decreto pelo qual S. Majestade mandou 
fazer a publicação da paz para que mandasse protestar ao 

General espanhol suspendesse as hostilidades da Guerra o 
que tudo pomos na presença de V.Exª para o fazer presente 

a S. Majestade. 

Deus guarde a V. Exª, Rio de Janeiro, 2 de junho de 
1763. 

Ilm° e Exm° Sr. Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado. 





437 

Índice 

Livro I ................................................................................... 5 
Prólogo ................................................................................. 7 
Sumário ................................................................................ 9 
Livro II ................................................................................ 49 
Sumário .............................................................................. 51 
Livro III............................................................................. 103 
Sumário ............................................................................ 105 
Breve Notícia da Colônia do Santíssimo Sacramento, e Diário do 

seu Último Ataque Pelos Castelhanos Ano de 1762 ................. 377 
Índice ............................................................................... 437 
Bibliografia ........................................................................ 439 



438 



439 

Bibliografia 

CONSTÂNCIO, Francisco Solano. Novo Diccionário 
Crítico e Etymológico da Língua Portugueza – 

França – Paris – Officina Typographica de Casimir, 
1836. 

CONWAY, Moncure Daniel. Idols and Ideals: With 
an Essay on Christianity – USA – New York – 
Henry Holt and Company, 1877. 

DICIONÁRIO MARÍTIMO BRASILEIRO – Brasil – Rio 
de Janeiro – Clube Naval, 2ª edição, 1996. 

APOSTILA DE ARTE NAVAL, Vol II – Brasil – Rio de 
Janeiro – Ministério da Marinha, Escola Naval, 1937. 

DOMINGOS VIEIRA. Grande Diccionario 

Portuguez ou Thesouro Da Língua Portugueza, 
Volumes I a V – Portugal – Porto – Editores Ernesto 

Chardron e Bartholomeu H. de Moraes, 1873. 

FOSECA E ROQUETE. Dicionário da Língua 

Portugueza, Volumes I e II – França – Paris – 
Typographia Aillaud, Alves & Ciª, 1848. 

M. FERNANDO DENIS. Portugal Pittoresco ou 

Descripção D’este Reino, Volumes I e II – 
Portugal – Lisboa – Typographia de L. C. da Cunha, 

1846. 

MORAES SILVA, António de. Dicionário da Língua 
Portugueza, Volumes I e II – Brasil – Rio de 

Janeiro – Editora Empreza Litterária Fluminense, 
1890. 

Pearlman, Myer. Através da Bíblia – Brasil – São 
Paulo – Editora Vida, 2006. 



440 

PEREIRA DE SÁ, Simão. História Topographica e 

Bellica da Nova Colônia do Sacramento do Rio 
da Prata – Brasil – Rio de Janeiro, RJ – Typographia 

Leuzinger, 1900. 

THOMÁS LUIS. Tratado das Liçoens da Espada 

Preta, & destreza que tem de usar os Jugadores 
Della. Por Thomás Luis, Rei de Armas Natural 
Desta Cidade de Lisboa – Portugal – Lisboa – Por 

Domingos Carneyro, Armo 1685. 

Versão digital: 

A narrativa do documento digitalizado original é 
interrompida, inopinadamente, na página 241 de 
desta nossa versão completa. 

https://digital.bbm.usp.br/bitstream/bbm/7528/1/45
000011995_Output.o.pdf 

https://digital.bbm.usp.br/bitstream/bbm/7528/1/45000011995_Output.o.pdf
https://digital.bbm.usp.br/bitstream/bbm/7528/1/45000011995_Output.o.pdf

