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A TOMADA DO RIO DE JANEIRO EM 1711
POR DUGUAY-TROUIN
SEGUNDO A NARRATIVA DE CHANCEL DE LAGRANGE
INTRODUÇÃO, TRADUÇÃO E NOTAS POR
MÁRIO FERREIRA FRANÇA

INTRODUÇÃO
Propiciou-nos, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
a grata incumbência de proceder à revisão, traduzir e anotar cópia
de valioso documento da décima-oitava centúria, sobre o assalto
e tomada da Cidade do Rio de Janeiro, em 1711, pela expedição
comandada por Duguay-Trouin.
É autor dessa narrativa o l 9 Tenente Louis de Chancel de
Lagrange, que servia a bordo da fragata UAigle, um dos 17 navios
que constituíam aquela armada francesa.
Foi esse cimélio, tão valioso quão interessante, encontrado na
Biblioteca Nacional de Madrid, por nosso saudoso confrade Cláudio
Ganns, em uma de suas seguidas viagens à capital espanhola, ao
efetuar buscas históricas, quando, então, o copiou, como, mais
adiante, nos dirão suas próprias palavras.
Tencionava, o eminente sócio-benemérito do venerando e secular sodalício, publicá-lo em França, como se constata nos numerosos papéis avulsos e notas que deixou, juntamente com a narração
integral das demais curiosas viagens que escreveu aquele oficial
da marinha francesa.
Cláudio Ganns, malogradamente tão cedo furtado à vida,
descendente direto do Barão e Visconde de Mauá — Irineu Evangelista de Sousa — foi um pesquisador afanoso da ciência da história, dotado de especial sentido e argúcia para joeirar, aqui e ali,
as gemas que melhor pudessem contribuir para desvendar as neblinas do nosso passado. Deixou-nos, dest'arte, Deus louvado,
número assas respeitável de trabalhos do mais fino lavor e quilate.
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Não cabe aqui, porém, é óbvio, inventariar-lhe a bibliografia, ela
aí está, à mão, comprovando à saciedade, o que, resumidamente
embora, vimos de consignar.
A Exma. Senhora D. Laíde Amoroso Ganns, sua ilustre
viúva, em gesto de desprendimento e benemerência, fez entrega, ao
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, de todo o conjunto que
compunha a obra de Lagrange, pertencente a seu marido, constituído de páginas já impressas umas, dactilografadas outras; cópias
fotográficas de planos e cartas geográficas; além de vário número
de micro-filmes coloridos.
Desse precioso acervo, após atento, demorado e detalhado exame, desentranhamos o seguinte: a) Cópia do texto original francês,
inédito, naquilo que, mais de perto, nos toca, vale dizer, a invasão
francesa de 1711; já definitivamente transposto, por nosso egrégio
confrade, da grafia do século 18 para a atual; b) Missiva dirigida
e dedicada à Sua Alteza Real o Senhor Infante D. Filipe, Grande
Almirante das Espanhas e índias; na qual, certos detalhes nela
contidos, muito facilitam e auxiliam a compreensão de numerosas
passagens das viagens. É o manuscrito original dessa epístola
redigido em castelhano, mas, verteu-o, Cláudio Ganns, para o
francês, idioma que, com igual fluência que o vernáculo, manejava;
c) Minuciosa e detalhada relação dos escritos desse oficial francês,
bem como obras e documentos manuscritos que dele falam ou
a ele se referem; d) Anexos ao texto, juntamos, ainda, fotografias
que encontramos nesse conjunto, não só da folha de rosto do
manuscrito completo das viagens, mas, também, de uma carta
enviada a Lagrange, por Francisco Xavier de Castro Morais, sobrinho do governador, que transcrevemos em nota final a esta
Introdução; aduzindo, ao mesmo tempo, alguns esclarecimentos.
Finalmente, damos o esboço de uma planta do Rio de Janeiro, da
mão do próprio Lagrange, a qual, nas notas gerais, comentaremos.
Assim posto, passemos a registrar as próprias palavras do
nosso patrício, que, como acima fizemos sentir, constituindo verdadeiro prefácio, valem como peça indispensável e obrigatória ao perfeito entendimento da obra. Ei-las:

tales et Occidentales, au Brésil jusques ,en 1713. Dedié et envoyé
à son Altesse 1'Infant Don Philippe, grand amiral d'Espagne et
dês Indes en octobre l'an 1740, par Louis de Chancel de Lagrange, chevalier dês ordres militaires de Saint Louis et de Saint
Lazare, officier dês vaisseaux du Roy et ci-devant capitaine
general garde coste en Guyenne». A dedicatória escrita em outro
papel, achava-se colada num folheto, no qual se encontrava a folha
de rosto do referido manuscrito, recobrindo uma anterior assim
redigida: «Dedié à Sá Majesté Victor Amédée Second, roy de Sardaigne et de Chipre, Duc de Savoye et Prince du Piémont». Estava esta dedicatória, por sua vez, superposta a outra anterior,
que o autor raspou, tornando ilegível. Continha esse códice, o
seguinte: l 9 ) Uma carta do rei Luís XV, concedendo ao autor
dispensa, pelo espaço de três anos, de suas obrigações militares,
datada de 12 de agosto de 1727; com a assinatura autografa do
soberano sobre pergaminho. 2") Passaporte e salvo-conduto concedidos ao autor, por Luís XV, na mesma data. Destinavam-se
estes dois documentos à viagem de Chancel de Lagrange a Moscóvia. 3") Dedicatória ao Infante D. Filipe, datada de Baiona, 12
de novembro de 1740 (em espanhol); achava-se na folha interna
do manuscrito.
«Contém o manuscrito 336 páginas.
«Essa descoberta vem preencher, felizmente, uma lacuna já
assinalada por Paul Pelliot, em seu notável estudo sobre a primeira
viagem de L Amphitrite à China. Como bem notou este autor,
Chancel de Lagrange era mau escritor, mas dotado de grande fecundidade imaginativa, tendo deixado diversas cópias de narrativas
de suas viagens. Constatou ainda Pelliot que, apesar de numerosas
diferenças de detalhes, este manuscrito é, no fundo, idêntico ao do
Comandante Georges du Loup; o que Paul Pelliot já tinha observado com o manuscrito de sua propriedade, sobre a viagem à
China. O de du Loup é, porém, mais detalhado no que concerne
às viagens terrestres; no entanto em seu conjunto mostra um estilo
e redação menos apurado do que aquele último; principalmente
no denominado Voyages curieux, etc., do qual o segundo continha,
sem dúvida, a tomada do Rio de Janeiro por Duguay-Trouin, em
1711. Ora, 55 páginas do manuscrito são consagradas a esse
episódio, e permitem completar o capítulo referente à história da
marinha francesa de Charles de Ia Roncière, que trata da campanha de Duguay-Trouin no Brasil. Charles de Ia Roncière utilizou o manuscrito de du Loup para seus capítulos a respeito da
louca arremetida de de Pontis a Cartagêna, em 1697, e para a

«Encontrando-nos em Madrid, de 1954 a 1955, a fim de estudar
documentos que pudessem interessar à História do Brasil, deparamos, na Biblioteca Nacional, com a indicação do manuscrito seguinte: «Voyages et Campagnes diverscs faltes en Eutopc, en Asie,
en Afrique et en Amérique depuis l'an 1694 jusques en 1697.
Suite de mês Campagnes et Voyages à Ia Chine, aux Indes Orien-
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viagem de L'Amphitrite à China. Esta parte do manuscrito referente à tomada do Rio de Janeiro contém principalmente uma
carta inédita do governador da cidade, Francisco de Castro Morais,
que bem demonstra o servilismo dessa autoridade perante o invasor.
Enfim apresenta o manuscrito cartas e planos referentes a outras
viagens de Chancel de Lagrange. Todos esses documentos são
bastante úteis, embora traçados de forma pouco apurada para a
época. A relação da viagem à China mostra que o autor era um
narrador preciso e cuidadoso quanto ao sentido de objetividade;
sua intenção mostra, assim o cremos, o que conseguiu realizar
dentro de suas possibilidades de observação. A descrição que
nos faz dos chineses merece que o coloquemos em lugar de destaque, sobre o que disso já conhecemos, principalmente pelos Jesuítas,
que foram seus companheiros de viagem e de Louis lê Comte.
Ficou durante muito tempo esta obra inteiramente desconhecida,
porque se considerava extraviado seu manuscrito original; A. Dujarric-Descombes ainda assim acreditava em 1916; tendo, em seguida, conhecimento da existência de um manuscrito de Lagrange,
que parece, porém, não ser o manuscrito de 1740 que aqui publicamos, nem o de du Loup, de 1743. Para melhores esclarecimentos
enviamos o leitor aos trabalhos de Paul Pelliot.

memórias, no L'Aigle. A. Dujarric-Descombes é considerado o
verdadeiro biógrafo de François Joseph e de seu irmão Louis.
«Dispunha-se François Joseph a publicar a narrativa das viagens de seu irmão, mas sua própria tarefa literária não lhe deu
jamais ensejo, nem lazer para isso».

«Algumas palavras a respeito da biografia do nosso autor:
pouco conhecido pelos pequenos estudos, publicados dispersivamente, Louis de Chancel de Lagrange, é irmão de Francisco José de
Lagrange-Chancel, prosador e poeta dramático, conhecido autor
da Philippiques, odes satíricas escritas contra o Regente Duque
d'Orleans. Louis de Chancel de Lagrange e seu irmão mais velho
Francisco José, estudaram no Colégio de Guyenne, em Bordeaux,
em 1668. Foram, em seguida, apresentados à corte, entrando ao
serviço da Duquesa de Bourbon-Condé. Em 1693, Louis de
Chancel de Lagrange resolveu entrar na marinha, recebendo no
ano seguinte o grau de Gentil-Homem Guarda-Costa no Departamento de Toulon. Suas atividades como oficial propriamente
ditas iniciaram-se com o nosso manuscrito, na esquadra encarregada de apoiar o Marechal de Noailles na ofensiva contra a Catalunha. Foi, à sua volta da China, em 1700, feito Cavaleiro da
Ordem de São Lázaro. Em janeiro de 1703, era promovido a
Guarda-Marinha. Tinha, então, 24 anos. Em 1713, ascende
a Capitão-General Guarda-Costa. Em sua volta da expedição
contra o Rio de Janeiro, perde seu irmão mais moço Pierre-Jean,
no naufrágio do Lê Fidèle; bem como o primeiro manuscrito de suas

Pouco temos, ainda, de acrescentar ao que escreveu Cláudio
Ganns.
Cabe, apenas, ajuntar, no que toca ao nosso autor, sua linhagem e nobreza, como consta da cópia fotográfica de antiga obra,
não identificada, também constante no conjunto do nosso confrade.
Assim, sabe-se que pertencia à pequena nobreza do Périgord, cuja
família foi mantida, por ordenação do Sr. Pelliot, Intendente de
Guyenne, em 5 de maio de 1668. Possuía brasão d'armas, e,
inicia-se na pessoa de Geraud Chancel ou Chanssel, Senhor de Ia
Veysonnie, Conselheiro Magistrado na Sede Provincial do Perigueux; que, em 5 de janeiro de 1542, desposou, por contrato,
Jeanne Vigoureux. Faleceu em 1574. Louis Chancel-de-laGrange (como ali consta) classifica-se em 59 grau na descendência.
Nasceu em Perigueux, em 20 de setembro de 1678; falecendo em
1747, no Castelo de Antoniac.
Quanto à obra de Lagrange, na parte atinente à expedição
de Duguay-Trouin, é de registrar a segurança e seriedade com
que narra toda a viagem; sendo de destacar, além dos detalhes de
navegação, técnica naval e marinharia, a precisão com que consigna, sempre, acidentes geográficos daqui e dalhures. De nossa
cidade dá razoável pintura histórica, bem como do ambiente de
bem estar e prosperidade existentes. Quanto a nomes próprios,
os grafa, geralmente, certo; tão diferentemente dos demais quantos,
via de regra, torpemente os deturpam, tornando-os semi-ilegíveis e
incompreensíveis. É, além disso, a narrativa do nosso autor, viva
e interessante, não há negar, prendendo-nos desde o primeiro instante; ressalvados, apenas, certos trechos inevitáveis, como infah'velmente costumava acontecer; e, tornando sua figura simpática e
atraente até o fim, maximé, sabendo-se que corretamente falava
e entendia o português, tendo chegado mesmo a ser intérprete
oficial da força expedicionária francesa. Que o seu trato encantasse, por este ou aquele motivo, a quantos dele se aproximavam, é indubitável, como se constata, com frequência, aqui e ali. E não foi
sem razão, pois, que, Francisco Xavier de Castro Morais, sobrinho
do governador que, talqualmente outros oficiais portugueses, assi-
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duamente o visitava, quando esteve como refém no campo luso o
houvesse, ainda, apresentado à sua esposa, dama de elevado tratamento, que, na ocasião da despedida, não deixou de o obsequiar.
Daí a carta que enviou a Lagrange, e que, por certo, constitui um
requinte de cortesia, como era de uso na linguagem epistolar de
então.
Antes de encerrar estas considerações, julgamos oportuno
fazer sentir que foram cotejados diferentes pontos da narrativa de
Lagrange, à guisa de confrontação nos lanços paralelos, com os
relatos de Duguay-Trouin e do Guarda-Marinha Du Plessis-Parseau, como assinalamos nas notas, a fim de tornar, ipso-facto, mais
claros, perfeitos e compreensivos os acontecimentos, tal como realmente se passaram.
Como fecho, vale consignar, veio essa narrativa esclarecer,
sobremaneira, numerosos pontos obscuros e controversos acerca
do assalto e tomada do Rio de Janeiro, por Duguay-Trouin, em
1711.
Bem haja, pois, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
que, em boa hora, resolveu publicar esta obra, promovendo, em
consequência, a reconsideração histórica de tão melancólico evento
dos fastos desta leal e heróica cidade; graças, sobretudo, à infatigável operosidade do ilustre historiador patrício Cláudio Ganns,
que, a descobrindo e exumando de arquivo estrangeiro em que jazia
esquecida há mais de duas centúrias, prestou, dest'arte, às letras
históricas de nossa pátria um dos mais assinalados serviços.
NOTA — A carta dirigida a Louis de Chancel de Lagrnng? por Francisco
Xavier de Castro Morais, Sobrinho do governador, e, não pelo próprio governador, Francisco de Castro Morais (foi a semelhança de nomes que gerou a
confusão), e como, ainda, consta :na rtota manuscrita lançada ao alto da carta,
com leira, aliás, diversa da mesma, como fácil é aquilatar as comparando, tem
o seguinte texto em grafia atua!'. «Meu senhor. Suponho vive vossa mercê do
sentimento do muito que o amo, e assim não ignorará o muito qite vivo saudoso
da sua vista. Razões que me obrigam a pedir a vossa mercê me dê alívio de
novas suas, enquanto o íemptí me dilata o de lhe dar muitos <abraços, beijar-lhe
a mão, e pedir-lhe ocasiões de seu serviço, que suposto os sucessos, e termos
a que chegamos me não dêem muito ânimo a ir a csísa cidade, vivo tão afeiçoado às prendas e generosidade de vossa mercê, que ainda que seja mais ao
tarde, hei de procurar-me dar de satisfsçSo este gosto, que vossa mercê apeteço.
Remefo à vossa mercê êstse macaco, tal e ijual pude alcançar, e fioo na diligência do sagui (m); estimarei muito achá-lo para mostrar a vossa mercê não
sei faltar à minha obrigação. Peço à vossa mercê me ponha aos pés do
St. General com uma rendida obediência, e vontade de servi-lo. E se para o
serviço de voss\a mercê tenho algum préstimo, (hc peço me não poupe, porque
não terei mais dilação em obedecer-lhe a quanto vossa mercê tiver em mandar-me. Deus guarde à vossa mercê. Campanha 13 de outubro de 1711».

A TOMADA DO RIO DE JANEIRO EM 1711

CARTA DEDICATÓRIA DIRIGIDA A SUA ALTEZA REAL
O SENHOR INFANTE D, FILIPE, GRANDE ALMIRANTE
DAS ESPANHAS E ÍNDIAS
Monseigneur.
Parmi lês grands et magnanimes róis de notre temps, qui ont
accordé sur leurs terres un généreux réfuge à beaucoup d'illustres
malheureux; tous s'accordent à reconnaltre que Leurs Majestés
Catholiques, lê Rói et Ia Reine, ont surpassé en charité chrétienne
et en grandeur d'âme non seulement tous lês souverains d'Europe,
mais de 1'univers. II vá sans dire qu'entre plus de mille chevaliers
français qui ont joui dês bienfaits et de Ia protection royale, notre
maison dês Chancels de Lagrange n'oubliera jamais lês grâces,
lês secours et lês faveurs remarquables que Leurs Majestés Catholiques nous ont prodigués.
Tout d'abord mon frère ainé, M. D. Joseph de Chancel de
Lagrange dont Ia malheureuse histoire a été rapportée dans plusieurs cours royales dans lê temps que Monseigneur lê Duc d'Orléans était Régent de France, a été reçu avec bienveillance et bonne
grâce aux états du Rói Philipe V, père de Votre Àltesse Royale;
lequel lui offrit généreusement tout cê qui manquait à subvenir à sés
besoins; puis, pour de certaines raisons, secrètes et nécessaires,
Sá Majesté lê faisant sortir d'Espagne, lê recommanda à sés ambassadeurs auprès dês États Généraux de Hollande, d'oú cê malheureux gentilhomme retourna dans sã patrie après dix ans
d'absence et Ia mort du Régent.
Son fils, mon neveu, M. Victor de Chancel de Lagrange, par
l'honnetêté qu'il mit dans sés affaires, a herité d'un renouvellement
de cette même protection royale; aidé de Ia faveur de Votre Altesse Royale, il a été nommé Capitaine dês Dragons dans lê Régiment de France. Lê grand courage, l'attachement au service
de Sá Majesté Catholique et 1'excellent esprit qu'il montra dans
cet office, justifièrent dignement Ia faveur de sés bienfaiteurs.
Cês marques suivies dês grands faveurs de Leurs Majestés
Catholiques m'ont autorisé, après trente-cinq ans de services sur
mer et à Ia guerre, tantôt en Europe, tantôt en Asie, en Chine,
aux Indes Orientales et Occidentales, à témoigner Ia reconnaissance.
Pendant tout cê longtemps, depois l'âge de quinze ans, já me
suis. trouvé mele à dês périlleuses aventures et à beaucoup de glorieuses entreprises, telles Ia conquête de Carthagène, dans lês Indes
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Occidentales, en 1'année 1697, sous lês ordres du General M. de
Pointis, puis dans lê siège de Rio de Janeiro au Brésil, en l'année
1711, sous lês ordres du General M. Duguay-Trouin, entreprise
dans laquelle j'avais Ia charge d'une Compagnie de Grenadiers.
Puis, Ia flotte chargée de beaucoup de richesses retournant en
France, en Janvier 1712, il advint une dês plus furieuses tempêtes
qu'on n'ait jamais pu voir qui fut cause que deux dês plus grands
navires de Ia flotte, nommés lê Magnanime et Lê Fidèle, coulèrent chargés de quatorze cents hommes qui se noyèrent dans
une si lamentable rencontre; mon troisième frère perdit Ia vie en
cê triste naufrage. Dans lê même temps, devant lês cotes du
fleuve dês Amazones, en terre de Cayenne, lê navire L'Aigle, qui
appartenait à Ia même flotte, se perdit, et je me sauvai ainsi que
lês marins. Cês malheurs m'ayant profondément affecté, ils me
determinèrent, après Ia mort du grand Rói Louis XIV, lê Bisaieul de Votre Altesse Royale, Ia paix universelle régnant alors en
Europe, à quitter lê service de Ia marine, d'oú je me retirai avec
quelquer faveurs. J'eus 1'honneur d'être fait Chevalier de 1'Ordre
Militaire et Royal de Saint-Louis, et de recevoir une commanderie
de Saint-Lazare, dans Ia ville de Périgueux, plus une pension
prélevée sur lês biens de Ia marine. J'occupai ma retraite à 1'étude
dês mathématiques, de Thydrographie, dês fortifications et d'autres
sciences, sans jamais me marier.
Mais, en 1'année 1717, lê Tzar Pierre Alexis, Grand Monarque dês Russies étant venu par curiosité visiter Ia cour de
France, dans lê temps que lê Duc d'Orléans était lê Régent de cê
Royaume, il me solicita. Cet illustre souverain, três habile et três
orgueilleux me fit demander par sés ambassadeurs lês princes Courakim, père et fils, d'entrer au service de cette majesté, qui avait
lê dessein fort ambitieux de joindre Moscou à Pekin par Ia mer
du Nord, Ia Chine, Ia Corée et lê Japon en quatre móis au lieu
de quatre ans, durée habituelle du voyage lorsqu'on utilise lês
caravanes par terre et comme lê fit en dernier lê Comte Ragousinky Janouisqy. Certes, 1'estime, Ia gloire et 1'espoir de ma fortune me tentèrent. Mais, quand j'appris que cê monarque sanguinaire avait fait tuer son fils unique à Moscou, j'eus tellement
horreur d'un acte si barbare que je refusai de retourner à Petersbourg comme j'aurais dú lê faire pour tenir ma parole, ainsi que
peuvent en témoigner mês passeports et lês commissions du Rói
Três Chrétien que Votre Altesse Royale trouvera au début du
livre de mês grands voyages écrits de ma main; de sorte que lê

Tzar dú se contenter de plus de six cents travailleurs de diverses
professions qu'il emmena avec lui en Moscovie.
Aussi bien, Seigneur Três Puissant, suis-je decide à offrir
d'abord mês longs travaux de marin à Votre Altesse Royale, Grand
Prince, Grand Amiral, et doué d'un esprit eleve et d'une ame
généreuse.
Mon coeur veut aussi exprimer sés sentiments de gratitude et
de reconnaissance pour lês grandes faveurs si souvent prodiguées
par lê Rói Catholique -- que Dieu lê garde mille ans - - e t par
Votre Altesse Royale aux hommes de ma maison, M. Joseph de
Chancel de Lagrange et son fils M. Victor, présentement Capitaine de Dragons dans lê Régiment de France, font que mon coeur
porte dês sentiments de respect et de gratitude.
En lisant lê récit de mês hardis travaux dans plusieurs parties
du monde, dans dês entreprises militaires, dans de longs et périlleux voyages pendant trente-cinq années, Votre Altesse Royale
ne pourra jamais penser que j'ai négligé quelque chose pour me
rendre Ia fortune favorable, et, si j'y faillis Ia plus grande faute
ne m'en revient pás. II ne me reste qu'une satisfaction: c'est de
savoir que Votre Altesse Royale — que Dieu Ia garde de nombreuses années prospere et en bonne santé — recevra avec plaisir
lê livre que j'ose lui offrir, Ia suppliant de croire que, jusqu'à Ia
fin de ma vie, je me dirai de Votre Altesse Royale, Monseigneur.
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Lê plus humble, lê plus obéissant, lê plus soumis et lê plus
respectueux serviteur.
Dom Louis de Chancel de Lagrange
A Bayonne, lê 12 Novembre 1740.
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CAMPÀGNE DU BRÉSIL FAITE CONTRE
LÊS PORTUGAIS, 17J1
(LIVRE SECOND DU TROISIÈME TOME DE
MÊS VOYAGES)
SOMMAIRE

1711 — Dèfaiíe et prison de nos troupes par lês
Portugais dans Ia prémière attaque de Rio-de-]aneiro.
Mort tragique du commandant français pris et massacre
de sang~froid. Lê Rói résolut d'en tirer une remarquable
Vengeance. Monsieur Duguétrouin forme un armement
considérable pour cette entreprise. Son départ de Br-est.
II arrife aux í/es du Cap Vert; description de cês Ues;
tescadre part pour lê Brésil; découverte de Ia baie de rio •
de-janeiro; l'armée en ordre de bataille dans Ia baie malgré
lês forts de Sainte Croix, de Saint Jean, de mille canons
et autres batteries ennemies; quatre vaisseaux de guerre
portugais sont obligés de s'échouer ou de se brúler.
Nous nous emparons de /'í/e dês chèvres et on en chasse
lês Portugais; on y dresse de bonnes batteries de mortíers et de canons; l'on s'empare de Ia flotte marchande
et l'on débarque lês troupes; batteries de canons et de
mortiers qui battcnt Ia place; description et situation de
rio-de-janeiro, du nombre de sés forts et dês troupes
quil y avait pour Ia défense; sés munitions de bouche et
de guerre, rude traitement quils font à quatre cents soldats
français prisionniers; /cifre écrite au gouverneur portugais, sã réponse; nous formons deux attaques; lês énnemis
abandonnent Ia place emportant tout leur or; nos troupes
entrení dans Ia ville, iemparent de tous lês forts, délivrent nos prisonniers français; l'on offre aux énnemis de
racheter lês forts. Ia ville, 1'artillerie et lês munitions quon
brúlera autrement; /'on donne dês otages de part et
d'atitre.
12
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Lê traité se rompt et Ia guerre recornmence. Monsieur Duguétrouin lês vá attaquer jusque dans teu r camp
oii Ic traité saccomplit et Íon fait trèvc. L'on donnc encore dês otages après avoir reçu 1'argent dês Portugais et
emporté lês meillcurs effets. On abandonne Ia ville et lês
forts; et Monsieur Duguétrouin arrive en France après
avoir perdu lês vaisseaux --lê Fidèle cí íc Magnanime,
et 1'Aigle â Caijennc par une tempête épouvantable, fort
heureux hti-mcmc de se sauvcr; réflexions sur cette cx~
pédition.

La cour étant indignée de 1'affront reçu par lês Portugais au
Brésil et dês mauvais traitements faits à nos officiers et soldats
prisonniers, forma un armement considérable par lês diligences de
Monsieur Duguétrouin auquel elle donna lê commandement de
sés vaisseaux, de sés ofíiciers et troupes de Ia marine, afin de
t'rer raison de cette nation ennemie. Ainsi, son escadre étant
prête, il partit de Brest, lê 2 Juin 1711, pour venir aux rades de
Ia Rochelle y prendre deux vaisseaux de guerre, deux traversiers
et quelques troupes. Cette jonctions s'étant faite, lê 5, Ia frégate
1'Aigle, sur laquelle je servais, se trouva d'une si mauvaise construction qu'après avoir pense virer deux fois, sens dessus-dessous,
nous fumes enfin obligcs de rentrer dans Ia rivière de Rochefort
pour nous mettre en soufflage, raccourcir nos mâts, varer nos gaillards et dunettes, et changer d'artillerie en prenant de moindre
calibre. Nous débarquâmes aussi quantités de vivres qui nous
surchargeaient, de sorte que Monsieur Duguétrouin s'impatientant
de notre retard, mit à Ia voile, lê 9 Juin, après nous avoir donné
rendez-vous à huit cents lieues de France, c'est-à-dire aux íles
du Cap Vert, en Afrique. Voici Ia liste de nos quinze vaisseaux
et traversiers à mortiers:
Lê Lys de 70 canons, Monsieur Duguétrouin
Lê Brillant, 66 pièces, Monsieur Goyon
Lê Magnanime, 76 canons, Monsieur lê Chevalier de Courserac
LAchille de 60 pièces, Monsieur de Beauve
Lê Glorieux, 64 canons, Monsieur de Ia Jaille
Lê Fidèle, 58 pièces, Monsieur de Ia Monneriá
Lê Chancelier, 46 canons
— 13
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LAigle, 40 canons
La Bellone, 40 canons
L'Argonaute, 46 canons
L'Astrée, 36 canons
UAmazone, 36 canons
La Concorde, 40 canons
La Glorieuse, 30 canons
La Française
deux traversiers à bombe.
Cette escadre portait trois mille hommes de combat; savoir:
2500 soldats de marine, cent gardes de Ia marine, cent officiers,
et 300 volontaires malouins; en outre, deux mille cinq cents hommes, matelots, officiers de marine, et autres gens formant lês
équipages dês vaisseaux.
Nous travaillâmes jour et nuit au radoub de notre frégate si
bien, que lê l O Juin nous nous mimes à Ia voile, et découvrímea
sur notre route plusieurs corsaires. Après avoir doublé lê Cap
Finisterre nous chassãmes un vaisseau, sujet du rói du Maroc,
cherchant à faire dês esclaves. Tous lês officiers de notre bord
convinrent qu'il n'était pás à propôs, pour 1'avantage de notre entreprise, de nous engager davantage, surtout si nous étions mis
hors de combat. Ainsi nous cessâmes Ia chasse et forçant de
voilcs au Sud-ouest, nous découvrimes en peu de jours lês íles
dês Canaries, sujeites au rói d'Espagne. Nous approchâmes de
celles de Ferro. Cês iles abondent en vins, en sucre, en fruits et
confitures délicieuses. Dês Canaries nous passâmes lê tropique
du Câncer et, quittant Ia zone tempérée, entrâmes dans Ia torride,
ou lês chaleurs sont excessives. L'on sait que lê monde est divise
en cinq zones, savoir: deux glaciales, une vers chaque polé, deux
tempérées, dans l'une desquelles nous habitons, qui suivent lês deux
glaciales, et Ia zone torride qui occupe lê milieu vers Ia ligne
équinoxiale entre lês deux tropiques: elle traverse toute 1'Afrique,
une partie de 1'Asie et de 1'Amérique. Lês habitants de cette zone
sont noirs ou basanés. Nous trouvâmes quantités de poissons
volants qui poursuivis par d'autres plus gros, se jettent dans lês
vaisseaux, et l'on prit force dorades et bonites, excellentes à manger. Continuant vers lês iles du Cap Vert, nous découvrimes, lê
30, dês troupes d'oiseaux de mer qui nous firent juger que nous
n'étions pás éloignés de Ia terre. En effet, sur lê soir nous découvrimes une dês Tles du Cap Vert, appelée lie de Sei, longue
de quatre ou cinq lieues, Elle est três haute et inhabitée. Lês
H —
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Portugais dês autres iles y viennent charger du sei qui s'y forme
naturellement et en abondance.
Lê ler. Juillet nous reconnumes 1'Ile de Boavista ou de Bonnevue, et celle de Saint-Nicolas, habitées par lês Portugais; puis
nous fumes terre à terre de celle de Ste-Lucie; et sur lê soir, nos
sentinelles ayant découvert une grande flotte que nous jugeâmes
être 1'escadre de Monsieur Duguétrouin, ainsi nous ne nous balançâmes pás un moment à courir dessus; deux frégates de découverte vinrent nous reconnaitre et firent dês signaux de reconnaissance, auxquels nous répondimes, nous trouvant tous amis,
charmes de nous être rencontrés si juste, sans aucun accident
fâcheux, après huit cents lieues de navigation.
Lê 2 Juillet, nous entrâmes avec toute 1'armèe, qui avait fait,
chemin faisant, une prise anglaise, dans Ia rade de Saint-Vincent,
ou nous trouvâmes Ia mer et lês vents três violents. Cette ile,
située à \7" nord de Ia ligne est inhabitée, si cê n'est par
quelqties chasseurs portugais, habilés de peaux de chèvres, qui
viennent y tuer force cabris et dês ânons sauvages, gras et excellents
à manger, de même que de três bonnes poules pintades. On trouve
peu d'eau en cette íle, qui a sept lieues de longueur, mais en échange,force bois de tamarins. Lê reste est inculte, sec, aride et montagneux.
Vis-à-vis de Saint-Vincent est celle de Saint Antoine,
habitée par lês Portugais, auxquels nous envoyâmes demander dês
rafrâichissements par Ia loi du plus fort. Notre general avait
même résolu d'aller à celle de Saint-Jacques, capitale de cês Iles,
afin d'y faire donner dês boeufs, dês poules et de 1'eau, mais il
críit que cette entreprise 1'arrêterait et nuirait à celle qu'il s'était
proposée.
II est bon de savoir que lês íles du Cap Vert sont au nombre
de dix, appelées par lês anciens Hespérides, et éloignées d'environ
cent lieues sur Ia Cote d'Afrique. Elles obéissent au rói du Portugal; Ia prémière et Ia plus considérable s'appelle Saint-Jacques,
séjour d'un évêque et d'un gouverneur. Elle n'est ni forte, ni
riche et l'on s'en fút aisément emparée. Après celle-ci suit 1'íle
de Saint Antoine, 1'ile de Feu et celle de Bonnevue, également habitées. Mais celles c!c Brave, de Sainte Lucie, de Sei, de SaintNicolas, de Mai et de Saint-Vincent sont desertes. Tous lês corsaires et voyageurs de long cours y vont faire de l'eau et du bois.
Durant notre séjour à Saint-Vincent, Monsieur Duguétrouin
ordonna Ia révue générale de nos troupes, afin que chacun reconnflt sés drapeaux, sés capitaines et sés officiers, de sorte que lê
4 Juillet, tous lês vaisseaux ayant mis leurs soldats à terre, l'on
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forma neuf bataillons sous neuf drapeaux, de trois cents soldats
chacun, commandés par neuf lieutenants de vaisseau avec titre de
colonels. Voici leurs noms: de Tervile, Baillis de Saint Marc,
Marigny de Longeuse, de Merval, de Kéramel, de Ia Jaille, de
Ricouart Longuejous, du Houlet et de Ia Monnerie pour lês volontaires. lis avaient tous leurs lieutenants-colonels, majors, aidemajors, capitaines de grenadiers et autres capitaines de 50 hommes, et capitaines subalternes. L'on choisit dans chaque bataillon
cinquante soldats, dont on forma neuf compagnies de grenadiers.
Lê commandement de Ia quatrième compagnie m'échút de droit.
Cês quatre cent cinquante hommes d'élite devaient faire lês prémiers efforts dans toutes lês attaques. On avait résolu de former
un corps de soixante gardes de Ia marine, mais à cause de leur
commandement qui fut en dispute, l'on distribua deux de cês
messieurs dans chaque compagnie d'infanterie ou dans lês aidesmajors ou aides de camps.
Voici 1'ordre de notre petite armée qui pouvait se monter à
trois mille hommes, tous vieux soldats et de bonne volonté qui ne
démandaient que 1'occasion. Monsieur Duguétrouin General avait
forme trois brigades de nos neuf bataillons, commandées par trois
capitaines de frégate, celle du centre par Monsieur lê Chevalier de
Beauve, celle de Ia droite par Monsieur de Goyon et celle de Ia
gaúche par Monsieur lê Chevalier de Courserac, On avait nommé
deux majors ,généraux, Messieurs de Saint-Germain et de Beauville, aide-majors de Ia marine. Ensuite nos drapeaux furent bénis au milieu du camp, et après que nos troupes eussent reconnu
leurs officiers et fait diverses évolutions, lê general fít part de
sont dessein d'aller au Brésil visiter lês Portugais, afin d'y attaquer Ia Baie de Tous-les-Saints, capitale du pays et 1'une dês
plus riches du monde; qu'il espérait rencontrer, dans son port, Ia
flotte destinée pour Lisbonne, chargée de plusieurs millions de marchandises afin de 1'attaquer et de 1'enlever; mais que si cette flotte
était partie, il descendrait vers Rio-de-Janeiro, autre place du
Brésil três opulente, ou 1'année dernière Monsieur Duclerc avait
été défait avec huit cents hommes, dont il y en avait encore trois
ou quatre cents soldats et officiers prisonniers dês Portugais, et
três indignement traités. Tous lês officiers de 1'armée goútèrent cês
projets, animée par lês désirs de vengeance, de gloire ou d'interêt.
C'est pourquoi, sans différer davantage, nos troupes s'étant embarquées, nous appareillâmes lê 6, ayant fait três peu d'eau dans de
mauvais puits, parce qu'elle était sâle, saumãtre ou tarie. Mais
nous avions en compensation chargé beaucoup de bois et tué force
ânons sauvages, qui furent un mêts délicieux pour nos équipages.
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Lê 7 ncus passâmes près de iles de Brave et de Feu. Cette
dernière jetait une si grande quantité de flammes ardentes par Ia
bouche d'une haute montagne, que j'en fus surpris, quoique j'eusse
vu nombre de cês volcans ensoufrés dans lês Indes Orientales et
Occidentales. Lês jours suivants notre escadre souffrit beaucoup
dês vents contraíres de sud-est. et Ia grosse mer fit démâter trois
de nos vaisseaux. En outre, lês maladies commencèrent de s'engendrer parmi nos équipages, et nous firent jeter plusieurs de
nos gens à Ia mer. Mais cê fut encore pis lorsque lês vents s'obstinant à nous contrarier durant plus d'un grand móis, et l'eau
devenant três rare, Ia moitié de nos soldats et matelots furent
attaques par lê scorbut ou mal de terre, maladie qui s'engendre
facilement dans lês voyages de long cours par 1'usage dês viandes
salées, lê manque d'eau douce, de linge ou de propreté.
Enfin de 11 Aofit 1'escadre passat Ia ligne équinoxiale avec
d'extrêmes difficultées. On y celebra Ia cerémonie ordinaire du
baptême. Et lês vents qui, jusqu'alors nous avaient été contraíres,
devinrent favorables à l"est et nous firent reconnaítre, lê 19, 1'Ile
de 1'Ascension, contre notre attente. Lê commandant se trouva
alors indetermine, ne sachant s'il continuerait sã route sur Ia Baie
de Tous-les-Saint ou à Rio-de-Janeiro, d'oú nous étions également
éloignés. II assembla, lê 27, tous lês capitaines, afin de prendre
une résolution définitive. Lês uns furent d'avis de poursuivre lê
prémier projet, en tâchant d'attaquer Ia flotte si elle était encore
à Ia Baie de Tous-les-Saints. D'autres remontrèrent que, si elle
était partie pour Lisbonne ou si elle se brúlait dans lê port, notre
entreprise serait infructueuse. De plus, manquant d'eau et de
bois, il serait mal aisé d'en faire par force contre Ia multitude du
peuple qui habite aux environs de cette capitale du Brésil. De
sorte que Ia plupart dês voix sur cês difficultées, opinèrent pour
1'attaque de Rio-de-Janeiro, quoique suivant lê plan, Ia situation
parut dês plus difíiciles, mais sés grandes richesses nous firent
passer sur lês dangers ausquels on s'exposait. Ainsi l'on arreta
1'ordre de l'attaque, afin que l'armée fut en état d'agir dês qu'elle
découvrirait son port. Elle porta dessus à pleines voiles avec
1'approbation de chacun. Heureusement un vent d'est fort frais
fécondant nos intentions, nous fit découvrir Ia terre du Brésil, lê
12 Septembre, nonobstant un brouillard fort épais qui semblait vouloir cacher nos desseins aux ennemis. Cette cote est remplie
d'ilots, de banes et de rochers, et par conséquent d'abord três
difficile, aussi l'on peut dire que cê pays se défend tout seul.
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DESCRIPTION DE LA COTE DU BRÉSIL
Cette province située dans rAmérique méridionale, a quatre
cent cmquente lieues de longueur lê long dês cotes, depuis Ia
rivière de TAmazone jusqu'au Rio de Ia Plata. C'est 1'apanage
dês fils ames dês róis du Portugal qui s'appellent princes du Brésil,
comme en france lês Dauphins et en Espagne lês princes dês Asturies. Ce pays fait lê principal revenu du Portugal par 1'abondance de sés belles mines d'or et par quantités de bonnes colonies
et Gouvernements considérables. J'ai vu, sur dês pièces d'or et
d'argent fabriquées au Brésil, que cê prince prend lê titre de Rói
du Portugal, d'Algarve et du Brésil. Outre Ia capitale de SaintSalvador, située dans Ia Baie de Tous-Les-Saints, ou commandait
don Lorenzo d'Almeida en qualité de Vice-Roi, et siège d'un archevêque; il y a deux autres évêchés, à Rio de Janeiro et Pernambuco, et six capitainneries, appelées Porto-Seguro, San Vicente,
los Santos, Spiritu-Sancto, San Francisco, et San Pablo dans lês
terres vers lês mines d'or, ou commandait Don Antoine d'Àlbuquerque qui a fortifié, par de bonnes murailles, afin de résister aux
courses dês paulistes républicains, ennemis jures dês portugais, qui,
néanmoins, lês ont mis à Ia raison en leur faisant accepter un
traité honteux.
Notre armée, à Ia vue dês terres qui forment 1'entrée de Ia
baie de Rio-de-Janeiro, continua de forcer de voiles, suivant lês
résolutions prises au Conseil, tous lês vaisseaux ranges sur une
ligne, sans prendre connaissance dês dangers de l'entrée, ni de
1'artillerie dês forteresses qui Ia defendem. Lê Chevalier de Coursérac, montant lê Magnanime, de 76 pièces de canons, ayant
autrefois pratique cê port, devait entrer lê premier, suivi de cinq
autres gros vaisseaux et ensuite du reste de 1'escadre; et quoique
Ia mer fut agitée, néanmoins, tout semblait nous favoriser d'un
heureux succès, d'autant mieux qu'à cause d'un brouillard, lês
ennemis nous aperçurent fort tard. Je soutiens que Ia méthode
Ia plus assurée, pour réussir dans lês entreprises éloignées, c'est de
brusquer lês places qu'on a dessein d'attaquer, bien que lês équipages soient fatigues par une longue navigation. On doit profiter
de Ia consternation dês lieux qu'on vá attaquer, sans leur laisser lê
temps de se reconnaltre. II faut se décider, ou à être battu, ou à
se retirer sans oser rien entreprendre. Lê signal étant donné,
1'armée forçant de voiles, par un excellent vent d'est, environ deux
heures après midi, porta au nord, ensuite au nord-nord ouest, afin
d'entrer malgré l'artillerie dês forts et dês vaisseaux ennemis. Lê
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Chevalier de Courserac, à Ia tête de 1'avant-garde, essuya lê feu
du grand fort de Sainte-Croix, de quarante six pièces de canons,
et celui du fort de Saint-Jean, de 18 canons, mais il répondit avec
tant de vigueur par sã mousquetterie et son artillerie de trente six
et de vingt quatre livres Ia baile, que, l'escadre lê suivant, chaque
vaisseau faisant feu dês deux bords sur lês forteresses et lês
batteries ennemies, en une demi-heure de temps nous entrâmes
dans Ia baie avec nos galiotes. Déjà nous étions par lê travers de
rile,'de Notre Dame de Bon Voyage, sur laquelle nous faisions
feu de même que sur lê fort de Villegagnon de 20 pièces de canons,
lorsque cê dernier, l'on ne sait par quel accident, sauta en l'air avec
sã garnison et trois capitaines portugais. Ce desastre consterna
tellement lê contre-amiral, Monsieur de Maquines, qu'il ne pensa
qu'à faire échouer Ia flotte et sés quatre vaisseaux de guerre, comme
il fit dans lê port sous lês forts de Ia ville, sans que nous puissions
empêcher cette manoeuvre.
À mesure que nous entrions dans cette grande baie, nous
découvrions dans Ia ville lês magnifique bâtiments dês jésuites et
dês bénédictins, qui n'ont point leur pareil au monde, formant avec
lês autres édifices, Ia plus belle perspective de 1'univers. Enfin
toute l'armée mouilla à quatre heures du soir hors Ia portée du
cânon de Ia place et de sés forts; car cette baie, qui a plus de
vingt lieues de tour, peut donner Ia liberte à mille vaisseaux de s'y
loger commodément. On peut 1'examiner dans lê plan que j'en
ai leve. On doit convenir que jamais attaque pour forcer un port
n'a été si vive, si heureuse, ni avec moins de pertes. La vérité est
que, nonobstant lês avis qu'ils avaient reçus de Lisbonne, depuis
plus de deux móis, de notre armement et qu'ils eussent retirer leurs
vaisseaux de guerre embossés sous leurs forts afin de nous en
disputer l'entrée, il .'est vrai, dis-je, que nous lês supprimes tant
par un brouillard épais qui favorisait notre abord, que par un vent
si frais qu'on pouvait aisément faire írois lieues par heure; cê que
lês Portugais disent n'avoir jamais vu leurs flotte, au contraire
mettant de.sept à huit jours pour entrer dans Ia baie; cê sont de
cês heureux moments que lês chefs trouvent rarement et qui n'ôtent
pourtant rien du mérite et de 1'éclat de leurs actions.
Ce fut lê 12 septembre, sur lê soir, que nous forçâmes Ia baie
de Rio de Janeiro, malgré Ia multitude de sés forts et de sés batteries, au nombre de dix sept, et nonobstant lês précautions et lês
préparatifs qu'ils faisaient depuis longtemps, nous trouvâmes encore dans lê port, lê paquebot anglais qui en avait apporté lês derniers avis. Cette attaque nous couta soixante morts ou blessés,
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dont un officier fut du nombre. Une autre partie périt par lês
éclats d'un cânon de ter qui creva dans un de nos vaisseaux. Mais
Ia frégate Ia Concorde pensa être mise à fond par un boulet de
trente six livres, qui Ia traversa. Elle se tira d'affaire en se
mettant promptemcnt à Ia bande. Cette nuit se passa sans aucuu
mouvement de part et d'autre, chacun faisant sés préparatifs pour
lê lendemain. Je vais en profiter pour faire Ia description de cette
baie et de sés environs, afin qu'on sache à quelles forces nous
avions à faire.

outre une batterie voisine de six pièces. Après avoir passe
sous cês grands forts l'on entre dans Ia baie, remplie de plusieurs
lies, anses et rivières assez grandes qui s'y déchargent. Dans une
de cês íles appelée de Villegagnon, du nom d'un aventurier français qui s'y fortifia il y a cent ans, est un bon fort de vingt pièces
de canons, parmi lesquelles deux étaient de 56. On ne sait si
nos boulets lê firent sauter en mettant lê feu à leurs poudres, ou
si lês Portugais lê firent par mégarde. Quoiqu'il en soit, son gouverneur, deux capitaines et cinquante soldats y périrent misérablement. Vis à vis de Villegagnon est un rocher eleve, occupé
par une église appelée Notre Dame de Bon Voyage, avec une
batterie escarpée de six canons, et à une portée de fusil de cê
rocher est un fort carré, garni d'artillerie, qui bat à fleur d'eau.
La ville que 1'on découvre alors à plein, est à gaúche en
entrant, et forme Ia plus charrnante perspective que l'on puisse
imaginer, à cause de Ia beauté de sés édifices, eleves sur dês côteaux
garnis d'une verdure perpétuelle. Une autre íle appelée íle de
Chèvres d'environ une demi lieue de tour, couvre une partie de
Ia ville et forme son port par lê moyen d'un bane de sable et de
rochers qui en rendent 1'entrée difficile. Lês Portugais avaient
élévé, sur cette íle, une batterie de huit pièces de canons, dont
nous nous emparâmes, cê qui facilita leur perte par lê nombre de
mortiers d'artillerie et de soldats que nous y plaçâmes.
Ensuite l'on découvre dans Ia ville quatre petits forts et six
couvents magnifiques, capables de loger Ia cour et Ia suite d'un
grand prince, sans compter quatre eglises paroissiales, un hópital
bien rente et plusieurs chapelles particulières. II n'y a point de
maisons pour Ics religieuses. Lê premier de cês forts, lê long
de Ia mer, situe sur Ia pointe d'un rocher qui s'avance dans Ia baie,
s'appelle de Saint-Jacques. II est voúté avec dix pièccs de canons en batterie. Lê second est Ia citadelle de Saint-Sébastien
que nous appelions lê Fort Rouge ou dês jésuites; situe sur Ia
croupe d'une rnontagne, il commande Ia ville, Ia plaine, lê port et
Ia rade. Sá figure est carrée, avec un bon fosse et dix pièces de
bons canons de fonte. II passe pour être de bonne défense. Lê
troisièine est éloigné de deux portées de fusil de celui-ci, et commnnde Ia plaine et Ia rade. II s'appelle de Sainte-Alousie, carré,
long, avec doure pièces de canons et une batterie basse à fleur
n'eau de six pièces. Enfin, lê quatrième est celui dês Bénédictins, qui
n'est proprernent qu'une batterie de huit pièces de canons avec de
bons retranchements qui occupent toute Ia hauteur; il renferme lê

DESCRIPTION ET SITUÀTION DE RIO DE JANEIRO
La ville de Rio de Janeiro ou «Rivière de Janvier», appelée par
quelques uns de Saint-Sébastien, à cause que lês portugais Ia
prirent sur lês indiens lê jour de Ia fête de cê saint, est située à
1'extrémité du royaume du Brésil, vers Ia partie du Sud, et quasi
sous lê Tropique; c'est-à-dire à 23"20' de Ia ligne. C'est Ia ville
Ia plus considérable du pays après Ia Baie-de-Tous-les-Saints; tant
à cause du voisinage dês mines d'or, qu'a cause dês flottes du
Portugal qui apportent chaque année lês plus belles marchandises
de 1'Europe; et lês vaisseaux anglais et hollandais, à leur retour dês
Indes Orientales et du Japon, en font leur entrepôt et y laissent lês
plus précieux effets de 1'Orient. Rio de Janeiro prend son nom
de Ia grande baie ou elle est située, qui a environ 20 lieues de
tour; et depuis près de deux cents ans lês portugais ont bati et
fortifié soigneusement cette belle colonie, qui apporte tant de revenus à Ia Couronne de Portugal, par lês riches mines; lês sucres
excellents, son tabac, sés bois pour lês teintures et autres effets
qu'elle en tire tous lês ans. L entrée de Ia baie de Rio de Janeiro a un peu plus d'une portée de cânon de large, avec dcs rochers au milieu qui en rendent 1'abord três difficile en formant
deux passes, défendues par deux três bonnes forteresses; celle de
droite en entrant, appelée de Sainte-Croix, assise sur Ia pointe
d un rocher ou presqu'íle que Ia mer baigne de tous cotes, avec
une double fortification de pierres de taille, est ténue pour imprenable par lês Portugais. lis y ont placé quarante six pièces
de canons, dont dix sont de trente six livres Ia baile, et ils sont
persuades que nul vaisseaux ne saurait passer sous cette artillerie,
sans être coulé à fond. Nous lês désabusâmes de cette erreur.
À environ une demi lieue de Sainte-Croix, l'on trouve une batterie
de six canons qui empêche Ia descente du cote de Ia terre. Lê
fort de Saint-Jean c!e 18 pièces de bon calibre, est à son opposé,
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couvent, commande Ia ville et bat sur lê port et sur Ia rade; c'est
de cê cote que nous flmcs notre première attaque.
La ville est donc située, au millieu de tous cês forts, dans un
vaílon marécageux, bordée de hauteurs occupées par cês fortifications ou par dês églises, de sorte qu'on ne saurait aborder cette
place que par dês marais ou dês chemins impratiquables, couverts
de différents arbres d'osiez ou de raquettes. C'est par cês endroits que Monsieur Duclerc 1'attaqua 1'année dernière, fut battu
et pris dans Ia ville. Lê cote de Ia campagne est garni de retranchements avec quelques canons de distance à autre, celui de Ia
mer est aussi retranché avec dês pièces de moyen calibre. De
sorte que l'on comptait, dans lês quinze forts qu'ils se vantaient
d'avoir pour leur défense, ou dans divers retranchements, environ
ccnt cinquante pièces de canons en batterie. lis en pouvaient
mettre un nombre plus considérable, à cause dês quatre vaisseaux
de iguerre et de Ia flotte qui se trouva pour lors en rade, et que
ncus primes ou brúlàmes entièrement. Quant aux églises il y en
a quatre qui disputent en beauté et en magnificence à toutes celles
de l'Europe, savoir: celle dês Bénédictins, celle dês Jésuites, lê
Couvent de Saint-Antoine ou dês Récollets et celui dês Carmes.
On ne voit dans cês maisons religieuses que dês appartements superbes, ou dês Chapelles ornées d'or, d'azur, de marbre et de
peintures exquises. On y compte en tout plus de trois cents religieux. Lês trois prémières sont situées sur trois montagnes qui
commandent Ia ville, et celle dês Carmes est au milieu de Ia grand
rue dês Marchands, et quoique três riche, elle cede aux trois
autres en beauté.
L'Évêché, appelé de Ia Conception ou maison dês Capucins,
est assis sur une hauteur; son bâtiment, entouré d'orangers et de
citronniers, est remarquable. La cathédrale est proche dês Jésuites; son édifice et son architecture méritent 1'attention dês
curieux. Elle est un peu éloignée de Ia ville, et vers Ia pente
d'un côteau sur lequel est placée 1'église dês Jésuites l'on trouve
1'Hôpital de Ia Miséricorde; plusieurs Français y sont inhumés.
On lui attribue quarante mille cruzades de revenu, c'est-à-dire
quatre vingt mille livres de rente. L'on trouve encore dans Ia ville
quatre églises paroissiales nommées San Diego, Nuestra Seignora
de Ia Candelara, San Joseph et San Rosário, avec une três belle
chapelle pour lês soldats. La ville est composée de deux cinqcents feux distribués, par dês rues três larges et Ia plupart tirées
au cordeau. II y en a cinq extrêmement longues et douze à
treize de traverses. Lê logis du gouverneur, sur lê bord de Ia
mer, est bati tout à neuf depuis que lês Français lê brúlèrent
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1'année dernière. II y reste une espèce de tour qu'on n'a pás
achevé d'élever. La plupart dês maisons dês particuliers sont
ornées de balcons et bâties à Ia moderne, à trois ou quatre étages.
II y a une Chambre dês monnaies, ou se fond tout l'or qui vient
dês mines afin d'être converti en doublons ou pièces de vingt
quatre livres marquées à quatre R. R. R. R . , c'està-dire faites à Rio de Janeiro. Cet or est lê plus pur et lê plus
fin du monde. Cette fonte se fait par ordre du Rói, afin d'éviter
lês fraudes qui se commetaient sur lês droits, si cet or restait en
poudre ou en barres. Lê tribunal de l'Inquisition s'y exerce plus
rigoureusement qu'en Portugal, et nous trouvâmes soixante dix
personnes accusées de judaisme, arrêtées dans lês cachots dês Jésuites depuis 1'arrivée de Ia flotte, par ordre du tribunal de Lisbonne et auxquelles nous dcnnâmes Ia liberte. Voilà lê véritable
état et Ia situation de Rio de Janeiro lorsque nous l'attaquâmes.
II ne reste plus qu'à décrire Ia force de sã garnison et lê nombre
de sés habitants.
Comme l'on nous attendait depuis longtemps, sur lês avis reiteres de Lisbonne, Ia flotte, y avait apporté trois bataillons de
troupes régulières. Lê premier commande par lê colonel ou
maítre de camp Don Juan de Payvasoto Mayor de quatre cent
soldats, habillés de vert doublé de jaune; lê second, par lê colonel
Don Francisco Xavier de Castro Morais, neveu du gouverneur,
habillés de rouge et jaune; lê troisième, commande par lê maítre
de camp Don António d'Amaral, était bleu doublé de vert. Outre
cês troupes, lês soldats dês vaisseaux et lês gens de marine formaient deux autres bataillons sous lês ordres de leur general da
Costa de Maquinez, contre-amiral de Portugal ayant sous lui du
Bocage, français, capitaine d'un vaisseau de guerre du Rói de
Portugal.
Cês troupes se montaient à plus de mille hommes. On
comptait encore cent cinquante anglais d'un vaisseau de cette nation qui s'en allait à Madras et de lá jusqu'à Ia Chine. De plus,
il y avait dix mille habitants, ou leurs esclaves, sous lês armes
sans compter plus de quarante mille ames de tous ages et de
tous sexes dans cette ville.
Quand aux vivres et munitions, Ia ville en était três bien
fournie; car Ia flotte, qui venait d'arriver, l'en avait suffisamment
pourvue, et chaque maison en était garnie pour deux móis, cê ^que
nous reconnumes visiblement par Ia quantité de farines, d eau
de vie, de viandes salées, de poissons secs, de morues, de fromages,
d'huiles, du beurre et surtout de bougie blanche, qui s'y trouva
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en telle abondancc qu'on estime y en avoir pour qtiatre ccnts
mille livres dans lês maiLcns ou magasins. Elle valait deux écus
Ia livre, et nos soldats en dissipèrent une grande partie dans leur
ccrps de garde. Jamais on n'a tant vu à Ia fois de marchandises
du Portugal, de France, d'Angleterre, d'Italie et dês Indes, que
Ia flotte avait apportée. Chaque maison était un magasin rempli
de tout cê qu'il y a de plus curieux en Europe, en Chine, aux
Indes Orientales, en Perse et au Japon; lê prix s'en montait à
plus de quatre millions; mais nos soldats brisèrent une si grande
quantité de porcelaines, de bureaux et cabinets de vernis de
Chine, de miroirs, de cristaux, de tableaux, chaises d'ivoire et
bois odoriferants et autres meubles précieux, qu'i! s'en consomma
de Ia sorte Ia valeur, de trois millions dans lê sac de cette misérable ville. En outre, nombre de magasins et maisons particulières furent brúlées par accident, par lês ennemis en se retirant
ou par nos bombes.
Lê Gouverneur de Ia place y commandait depuis plusieurs
années pour sã Majesté Portugaise; il se nommait Don Francisco
de Castro Morais, Chcvalier de 1'Ordre de Christ, homme d'un
faible génie, d'une capacite medíocre et ne prenant conseil de
personne. II était si bouffi d'orgueil d'avoir battu et pris 1'année
dernière Monsieur Duclerc, qu'il en avait fait faire dês réjouissances publiques durant huit jours, portant nos drapeaux ensanglantés en triomphe, et lês faisant trainer dans lês rues attachés
à Ia queue de leurs chevaux. Lês habitants et lês écoliers firent
à cê sujet représenter une comédie três impertinente, que je trouvais imprirnée chez lês Jésuites, et toutes lês fètes annuelles ils
faisaient une feinte attaque de 1'endroit ou Monsieur Duclerc
s'était rendu, et après une espèce de combat, cês fanfarons l'emmenait prisionnier. Ensuite ils se régalaient lês uns lês autres
pour terminer Ia f ê te. Notre escadre leur donna une pièce de
sã façon et leur laissa un três beau sujet de tragédie.
Lê Gouverreur s'imaginait que nous attaquerions Ia ville de
Ia même manière que s'y était pris Monsieur Duclerc, et que nous
entrerions dans sés rues ou lês soldats se débanderaient aisèment
pour lê pillage. II avait pratique dês fourneaux et dês mines à
tous lês retranchements, qu'il avait faits à Ia tête de chaque rue,
et Ia poudre y était en si grande abondance depuis 1'arrivée de Ia
flotte, que nous en trouvâmes jusque dans lês maisons de campagne, et qu'après lê traité conclu, nous leur en revendímes pour
une grosse soranie et, rnalgré Ia grande dissipation qu'on en fit
nous embarquãmes plus de trois cents barils.
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Quant au pays d'alentour, il est cntrecoupé de bois. de
montagnes, de côteaux et de vallons, un dês plus charmant de
1'univers, toujours tempere, toujours couvert d'orangers, de citroniers, de cannes à Sucre et d'arbres perpétuellement verts. L'air
y est excellent, il y crolt force fruits et dês treilles qui portent du
raisin. Lc blé n'y saurnit múrir à cause d'une quantité de fourmis
qui mangent lês racines. La seule incommodité que lês étrangers
et lês gens du pays ressentent, cê sont certains vers qui s'cngendrent aux pieds, appelés par lês n.aturels dês biches et par nous
dês chiques. Je vis quelques uns de nos prisonniers français
avoir perdu lês pieds et lês jambes par cês insectes, qui rongent
lês chairs jusqu'aux os et même lês os, si l'on ne lês arrache
promptement. Personne n'en est exempt et nous y avons presque tous passe. Lês Portugais se lavent tous lês soirs lês pieds
avec de l'eau chaude en y mêlant quelques herbes.
Toute Ia campagne, à trente lieucs à Ia ronde, est remplie de
três belles habitations, avec dês sucreries, dont lês moines ont
lês plus considérables. Une multitude incroyable de nègres esclaves travaillent à cês sucreries, dont !e sucre est lê plus blanc
et lê plus estime dês Indes. De Ia ville on compte près de quatre
vingt lieucs jusqu'aux mines d'or de San Paollo, de San Francisco, de !'Ouro-Preto, et autres pareils cantons, ou l'on se rend
par dês montagnes et autres chemins rudes et fâcheux, sur lesquels
on trouve néanmoins dês habitations de distance à autre. C'est
Jc grand commerce de cês mines qui fait Topulence de Rio de
Janeiro. Elles ont pour gouverneur particulier Don Antoine d'Albuquerque, lequcl y a fondé quatre bourgs entourés de fortifications, et l'on y compte plus de trente mille portugais ou paulistes,
qui sont lês habitants d'une ville circonvoisine appelée San Paollo,
et plus de deux cents mille nègres leurs esclaves, qui travaillent
sous terre afin d'en tirer l'or, lê laver ensuite, lê purifier et lê
réduire en poudre ou en lingot. íl faut de l'eau auprès d'unc
mine sans quoi elle deviendrait inutile et serait incontinent abandonnéc. Voilà 1'idée Ia plus juste de b situation de Rio de
Janeiro, de sés forces et du pays d'alentour, lorqu'après être entre
de vive force dans Ia baie de Rio de Janeiro, malgré lês forteresses
de Sainte-Croix, de Saint-Jean, de Vilcgagnon et de Notre Dame
de Bon Voyage, nous nous disposions à 1'attaque de cette place,
ignorant encore lê massacre de Monsíeur Duclerc, commis de sang
froid envers un prisonnier de gucrre, du consentement du gouverneur, de 1'ouvidor ou maire de ville, dês colonels et dês principaux
habitants, comme nous 1'avons prouvé depuis lê motif qui nous
aurait encore excites à Ia vengeance et 1'autorité dês officiers
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n'eussent pu contenir Ia furie dês soldats, d'ailleurs extrêmement
animes à cause du cruel traitement qu'on faisait subir à leurs compagnons prisionniers dans Ia ville; ils étaient exposés au caprice
d'une insolente populace qui mit plusieus fois en délibération de
leur aller couper Ia gorge dans leur prison; et sans 1'autorité de
1'évêque qui s'y opposa vivement et lês soulagea infiniment dans
leurs misères, jusqu'à se trouver obligé de leur porter lê Saint Sacrement, pour écarter et détourner 1'orage que lê menu peuple
allait faire fondre sur Ia tête de cês infortunes, il est certain que
lê Rói eusse eu quatre cents soldats de moins.

ATTAQUE DE RIO-DE-JANEIRO
Lê 13, comme Monsieur Duguétrouin avait résolu de faire
attaquer, pendant qu'on bombarderait Ia ville et lês forts, Monsieur
de Goyon à Ia tête de 400 soldats, embarques sur treize chaloupes
ou canots, fit sã descente, à Ia pointe du jour, dans l'íle aux Chèvres, occupée par lês Portugais qu'il chassa de leurs retranchements.
malgré lês forts dês Jésuites et dês Bénédictins qui firent grand
feux; il s'empara de huit pièces de canons et s'y fortifia, sans que
cê poste important, qui commande Ia ville, nous coutasse beaucoup
de monde. II causa sã perte, car nous y plaçâmes incontinent trois
mortiers et une bonne batterie de canons; lê commandement en
fut laissé à Monsieur lê Chevalier de Saint-Simon, lieutenant de
vaisseau, qui s'en acquitta à merveille. Ensuite nos chaloupes
allèrent s'emparer d'un vaisseau de guerre de cinquante pièces de
canons, malgré Ia mousquetterie dês forts et de Ia ville, échoué
sur un bane de sable près 1'íle de chèvres. Alors lê contre-amiral
portugais, portant pavillon carré à 1'artimon, craignant de tomber
entre nos mains, mit lê feu aux poudres de son vaisseau de soixante
canons. Lê second, de cinquante pièces, sauta aussi en l'air deux
heures après, et l'on vit sés canons enleves et tires en 1'air, et puis
retomber fort loin dans lês terres, avec une fumée si épaisse que
lê jour en fut longtemps obscurci. Cette action s'étant passée
à sept heures du matin, lês ennemis s'attroupèrent à Ia cote, tant
dês équipages dês vaisseaux que dês milices circonvoisines, afin
d'empêcher notre descente que trois de nos frégâtes devaient favoriser de leur artillerie. Mais elles ne purent s'approcher, à
cause dês bas-fonds, et notre flotte se trouvant battue par 1'artillerie de trois navires de Ia flotte, nous fumes obligés de nous
mettre hors Ia portée de leurs coups, dans lê dessein de lês enlever
tous trois Ia nuit suivante, avec nos chaloupes armées à cet effet.
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À six heures du soir nous en détachâmes dix sous lês ordres de
Monsieur de Beaune, afin d'aller enlever cês bâtiments. }e commandais celle de l'Aigle avec Ia moitié de ma compagnie de grenadiers. Nous voguâmes toute Ia nuit à petit bruit lê long de
Ia terre, 1'obscurité nous favorisait si bien, que nous nous mimes
entre Ia cote et lês navires, pour empêcher qu'ils ne s'échouassent
ou que 1'équipage ne se saúva après y avoir mis lê feu. Ce
fut dans cê profond silence que chaque vaisseau portugais fut
aborde par trois chaloupes; leurs équipages avaient déjà gagné Ia
terre d'oú ils tiraient sur nous. Je fis une décharge de mousqueterie sur cês navires, qui étant fort eleves, nous donnèrent beaucoup
de peine pour monter durant Ia nuit. Néanmoins, nous nous en
emparâmes sans résistance, mais cê ne fut pás sans alarme, car
lês ennemis, en lês abandonnant, avaient laissé dês mèches allumées à leur poudre afin de nous faire sauter, et un canotier ôta
celle du vaisseau que j'avais aborde, cê qui nous rassura pendant
lê reste de Ia nuit, que nous n'employâmes pás à dormir, puisque,
lê H, à Ia pointe du jour, nous nous rendímes maítres de cinq
autres bâtiments marchands et garnlmes de canonniers et de munitions lês trois gros que nous venions d'enlever, pour favoriser
notre descente. L'un était percé de cinquante pièces de canons,
appelé Ia Reine dês Anges, lê 2ème du même nombre de pièces, et lê
3ème de quarante canons; ils étaient chargés de caísses de sucres et
diverses autres marchandises. Après cê succès Monsieur Duguétrouin ne différa plus Ia descente générale de nos troupes, cê que
nous exécutâmes à Ia faveur du cânon dês vaisseaux pris. Ainsi,
lê H, à huit heures du matin, tous lês canots et chaloupes de
l'armée remplis de soldats s'étant assemblés à cês trois navires afin
de débarquer tous à Ia fois lês troupes; nous fimes Ia descente dans
une ancre si remplie de rochers, que ne pouvant facilement aborder, nos gens se mirent dans l'eau jusqu'à Ia ceinture pour gagner
lê rivage ou lês officiers lês rangeaient en bataille, à mesure qu'ils
arrívaient, ne trouvant nulle opposition. Après quoi, 1'armée marchat
sur une hauteur ou lê Conseil s'assembla, afin de délibérer sur Ia
manière d'attaquer Ia place. Nos trois mille hommes, divises en
trois brigades, formèrent trois camps: deux sur deux hauteurs
considérables, et lê commandant occupa avec Ia sienne un vallon
proche de Ia mer, assis au pied dês deux hauteurs sur lesquelles
nous étions campes, afin de s'entre-secourir plus facilement lês uns
lês autres. Sur lê soir ma compagnie de grenadiers fut détachée
avec trois cents hommes, sous lês ordres du Chevalier de Courserac, pour aller battre Ia campagne. Nous fimes une lieue dans
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un pays couvert et par dês chemins si étroits que lês ennemis, en
embuscade, nous auraient aisément défaits; nous fimcs halte ou
sommet d'une montagne occupé par une église et une belle maison;
il nous fút impossible de pénctrer pluS avant à cause d'une rivièrc
qui baignait lê pied de Ia montagne, et dont lês ennemis avaient
rompu lê pont. J'eus ordre de m'avancer afin d'essayer de Ia
passer à gué, mais cê fut cn vain. Lês Portugais nous chantaient
force injures de 1'autre cote, assurant que si nous tombions entre
leurs mains, ils nous feraient mauvais parti; cês bravades, que l'on
ne pút alors châtier, furent cause que nous reprimes lê chemin de
notre camp, ou lês soldais se logèrent parmi lês orangers et lês
citroniers, qui y sont en si grande quantité qu'i)s cn faisaient du
bois pour faire bouillir leur marmite. L'on avait déjà fait passer
quatre cents hommes sur 1'íle dês Chèvres ou l'on établissait une
puissante batterie, malgré lê feu perpetuei dês forts et de Ia ville
afin d'empêcher nos travaux. L'on jeta cette nuit quantité de
bombes dans Ia place, qui obligèrent lês moines, prêtres, femmes
et enfants et autres bouches inutiles de Ia vider et de gagner In
campagne.
Lê 15, un de nos partis rencontra à Ia pointe du jour dês
prisionniers français qui s'échappaient de chez leurs maítres. Cês
prisonniers confirmèrent Ia mort tragique de Monsieur Duclerc,
assassine dans son lit après quatre móis de prison, action détestable
envers un prisonnier de guerre et un aussi vaillant soldat. HK
nous assurèrent que Ia place était minée et toutes lês rues retranchées, lês ennemis se flattant que nous y rentrerions bonnement
comme fit lê Sieur Duclerc, et qu'ils nous battrait de Ia même
manière; que notre attaque par 1'ile aux Chèvres leur donnait de
grandes inquiétudes, puisque de cê poste l'on ruinerait aisément
tout Ia ville; que leur compagnons étaient dans dês cachots ou
ils soufraient d'extrêmes misères par Ia faim, Ia soif et par lê danger
évident ou ils étaient chaque jour d'être égorgés par Ia populace;
que lês bouches inutiles étaient sorties et qu'il paraissait que lê
gouverneur et lê general de Ia flotte voulaient faire une vigoureuse défense, n'espérant aucun quartier de notre part et prómettant de n'en point faire. Ce soir-là ils nous prirent deux matelots qui s'écartaient pour piller, et nos soldats allèrent tuer dês
boeufs jusqu'aux portes de Ia ville. Un escadron ennemi en sortit
mais il n'osa donner et nous perdimes un officier et quatre soldats
dans 1'ile aux Chèvres, par lê cânon de Ia place et par Ia mousqueterie dês religieux bénédictins, que lê Chevalier de Saint-Simon
fit se retirer de leurs fenêtres à coups de carabines ou boucaniers.
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Lê Sieur du Bocage, français qui commandait dans cê poste, fit
bon feu de sã batterie et nous fit quasi tout lê mal.
Lê 16, dês Ia pointe du jour, 35 à 40 femmes vinrent se rendre
au quartier de Monsieur de Goyon, pour avoir du pain, disaient
elles. Mais l'on rechassa cês courtisanes jusque dans Ia Ville
avec forces menaces, craignant que cê ne fusse un artífice dês
ennemis afin de perdre nos soldats. À dix heures du matin ils
mirent lê feu à quelques uns de leurs magasins et à l'un de leurs
vaisseaux. Ce même jour, nous établímes une autre batterie de
dix pièces sur une presqu'ile pour battre en flanc lê fort et lê
couvent dês Bénédictins. Lê 17, un soldat français prisonnier
arriva au camp et rapporta que tout l'or et 1'argent étaient sortis
de Ia ville, et qu'on 1'avait enterre au couvent dês Jésuites et de
Saint-Antoine. Comme notre petite armée ne pouvait investir Ia
ville que d'un côíé, il nous était impossible de lês empêcher d'entrer
ou de sortir vers Ia campagne, à cause dês bois, dês marais et dês
lacs qui couvrent lê pays.
Ce matin-là, nous détachâmes cinquante soldats, afin d'aller
attraper dês boeufs. Lês ennemis voulant lês empêcher, l'on
commença dês escarmouches. Nous fimes soutenir nos gens par
d'autres. Lês Portugais en firent de même. II y eut plusieurs
blessés de part et d'autre. À Ia fin chacun se retira chez sói.
Lês ennemis, ayant montês un plus grand nombre de pièces dans
leurs forts, firent un plus grand feu sur nos batteries qui ne tiraient
point en attendant leurs perfectionnements.
Lê 18, lês Portugais vinrent attaquer un de nos postes avances. Messieurs Doberville, capitaine de grenadiers, et de Liestad,
qui y commandaient, lês repoussèrent en lês chassant jusque dans
lês bois et lês haies qui lês couvraient, il sortit de Ia ville environ
trois cents hommes pour lês soutenir. Nous y fimes marcher un
bataillon et lê combat s'échauffa de nouveau. L'action dura
jusqu'au soir ou lês ennemis favorisés par lês bois, se retirèrent
après avoir laissé soixante morts ou blessés et trois prisonniers, qui
expirèrent une heure après. On apporta au camp quantités de
fusils, d'arcs, de flèches, d'épées et de piques et l'on fortifia cê
poste avance qu'auparavant, plus soigneusement. Nous eíimes
un officier et quatorze soldats blessés, seul mourut un caporal;
durant cette action, lê fort dês Jésuites fit grand feu sur nos
troupes et sur notre camp.
Un brigantin dês ennemis voulut sortir du port afin d'aller
donner avis aux autres colonies de 1'état de celle-ci, mais nos
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vaisseaux tirèrent dessus et empêchèrent son dessein. Puis nous
fímes passer dans 1'Ile aux Chèvres trois compagnies d'infanterie
pour renforcer cê poste. Nous vimes sur lê soir une grande illumination; c'était une procession générale ou assistaient lê peuple,
lês magistrais et lês gens de guerre. Un soldat prisonnier gagna
notre camp; il nous dit que nos prisonniers français craignaient
fort d'être écrasés sous lê poids de nos bombes. Cette même
nuit, lê Sieur du Bocage mit lê feu à son vaisseaux de guerre de
soixante canons, échoué sous lês Bénédictins.
Lê 19, nos batteries étant quasi achevées, Monsieur Duguétrouin envoya sommer lê gouverneur par un tambour de se rendre
ou de composer pour Ia place. La lettre qu'il lui écrivit portait
que nos canons, nos mortiers, et nos vaisseaux entraversés étaient
prêts à réduire Ia ville en poussière, sans que rien pusse l'en garantir; que lê Rói, son maítre, était três irrite du cruel traitement
qu'ils avaient fait subir à nos prisonniers, dont une partie était
déjà morte de misères; qu'à 1'égard de 1'assassinat commis sur Ia
personne du Sieur Duclerc leur chef, qui logeait chez un dês
aides-majors de Ia ville, il saurait fort bien distinguer après sã
prise lês coupables d'avec ceux qui n'avaient point trempé dans
un si grand crime; et qu'en fin il 1'exortait à prendre de bonne
heure un bon ,parti, s'il voulait garantir Ia place de Ia fureur de
sés soldats. L'on cessa tout acte d'hostilité durant cet intervalle,
et Ia lecture de cette lettre jeta 1'épouvante dans 1'âme dês principaux qui avaient trempé dans 1'assassinat dont on lês accusait,
jugeant ne devoir attendre nul quartier de nous s'ils tombaient
entre nos mains. Néanmoins, lê gouverneur Dom Francisco de
Castro Morais fit une réponse três judicieuse, par laquelle il tâchait
de se justifier de tout cê qu'on lui imputait. Te fus appelé pour
1'expliquer, et Ia traduire en notre langue. Elle contenait qu'il
avait mieux traité nos français prisonniers que ne lê méritaient
dês corsaires sans en avoir; qu'on leur avait fourni dês vivres
suivant que lê pays lês produit, et conformément aux réglements
de leur prince envers lês prisonniers de guerre; qu'à 1'égard de
1'assassinat de Sieur Duclerc, il avait fait toutes lês perquisitions
possibles pour en découvrir lês auteurs, que si l'on en venait à
bout, ils seraient fermement châtiés. Quant à Ia place que son
Rói lui avait confie, qu'il Ia défendrait jusqu'à Ia dernière goutte
de son sang et qu'il espérait que lê Dieu dês armées soutiendrait
Ia justice de sã cause et lê protêgerait contre et envers lês ennemis, ne s'épouvantant pás de nos menaces dont il attendait lês
effets.

Cette ferme réponse nous fit croire qu'il soutiendrait lê siège
avec opiniâtreté. Ainsi, dês lê soir du 19, nos mortiers et une
partie de nos batteries tirèrent sur Ia ville et lês forts. Outre
Ia batterie de 1'íle aux Chèvres, composée de 22 pièces et cinq
mortiers, et lês dix canons placés dans une presqu'íle qui battait
en flanc lês bénédictins, nous avions entraversé lê vaisseau lê
Mars, pour tirer sur Ia place avec 25 de sés canons, de sorte que
nos complions cinquante sept pièces en batterie, sans y comprendre
lês mortiers. Notre intention était de ne ruiner, ni brfller Riode-Janeiro, car nous voulions profiter de sés richesses, mais de
travailler à détruire lês forts et batteries qui Ia couvrent. Ce
soir-là, cinq de nos soldats sortant du camp afin d'aller piller du
cote de Ia ville, furent pris, ramenés et condamnés à avoir Ia tête
cassée. Lê sort tomba sur un dont étant prêt d'être execute, lês
officiers demandèrent Ia grâce et 1'obtinrent.
Ce Dimanche, 20 de Septembre, dês Ia pointe du jour, nos
batteries de canons et de mortiers, avec lê Mars embossé, tonnèrent si furieusement contre Ia ville et lês forts qu'elles réduisirent
en poudre Ia fortification et une partie du couvent dês Bénédictins,
malgré l' extreme épaisseur de sés murailles, obligeant lê Sieur du
Bocage, qui y commandait avec sés meilleurs soldats, d'abandonner
cê poste. Quantité de maisons furent ruinées par lês bombes et
par l'artillerie du Mars, et Ia forteresse de Saint-Sébastien fut bombardée dans lês formes, cê qui engagea lê reste dês habitants à
abandonner Ia ville emmenant leurs femmes et leurs esclaves, chargês de leurs meubles lês plus précieux. Nous lês voyions passer
de notre camp sans pouvoir lês en empêcher, parce que nos troupes
n'investirent pás toute Ia place, à cause dês marais et dês bois impraticables qui Ia couvrent du cote du fort Saint-Sébastien. Ce
fort et lês autres tirèrent tout lê jour sur nos batteries, qui firent
pourtant cesser leur feu. Lê soir, un brigantin portugais sortit
du port dans 1'obscurité pour aller à Ia Baie-de-Tous-les-Saints
et Monsieur Duguétrouin, voyant que notre artillerie avait assez
fait d'effet, ordonna 1'attaque dês Bénédictins par mer et par terre
pour lê lendemain 21, à Ia pointe du jour. C'est pourquoi l'on fit
embarquer sept cents soldats dans nos chaloupes, sous lês ordres
de Monsieur de Goyon, qui passèrent durant Ia nuit de notre
camp dans dês vaisseaux abandonnés, échoués sous lês Bénédictins,
afin de passer à terre par cê cote au premier signal. Nous devions
du notre faire une autre attaque, avec quinze cents hommes, aux
retranchements de Ia conception, afin de favoriser celle qu'on
ferait aux Bénédictins.
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Mais nos projets furent interrompus par deux accidents inopinés. Lê premier vint d'un orage qui s'éleva tout à coup, mele
d'éclairs, de tonnerres et d'une pluie qui mouilla nos troupes jusqu'aux os, et mit leurs armes pour Ia plupart hors de service. Lê
second accident est que lês ennemis ayant aperçu lê mouvement
de nos troupes embarquées, environ minuit, dans lê dessein apparemment de forcer lê poste dês Bénédictins, abandonnèrent Ia ville
par cê temps orageux et se retirèrent en désordre dans lês montagnes. La confusion fut si extraordinaire qu'il périt parmi lês
chemins, une infinité de personnes qui furent entraínées par lês
torrents et ravines d'eau. La garnison même, lê gouverneur et
lês principaux officiers, saisis d'une terreur panique, craignant
d'être pris d'assaut et traités sans rémission, suivante lês ménaces
qu'on leur en avait faltes, et qu'ils se sentaient mériter par leurs
cruautés envers lês nôtres, abandonnèrent lâchement Rio de Janeiro, sés forts et lês prisonniers français à notre discrétion. II
est vrai que lê Gouverneur, lê General de Ia flotte, 1'Intendant et
lê Sieur du Bocage nous ont declare depuis qu'ils ne purent retenir
cette fuite par leurs ménaces, et qu'ils furent contraints de suivre cês
soldats et cês habitants, de crainte de rester seuls dans Ia ville
qui demeura deserte. De sorte qu'à Ia pointe du jour du 21, ignorant 1'évasion dês ennemis, car ils avaient laissé arborés leurs enseignes et drapeaux sur lês fortifications, et craignant que cê morne
silence qui régnait partout ne fusse quelque strategème, Monsieur
Duguétrouin ordonna que l'on continuãt lês attaques suivant lês
premières dispositions, lorsque lê Sieur de Lassalle, prisonnier français, s'étant embarque dans une pirogue, arriva au camp et rendit
compte au General de 1'état de Ia ville. II confirma qu'elle était
minée en plusieurs endroits, que lê gouverneur et sã garnison
1'avaient abandonnée après minuit, par une honteuse retraite, et
s'étaient retires vers un camp qu'ils avaient fortifié par précaution;
que Rio-de-Janeiro était três riche en marchandises et meubles précieux, et qu'enfin nous pouvions nous emparer de tout san difficulté. Ainsi, lês troupes embarquées ayant fait leur descente au
dessus dês Bénédictins vers 1'évêché, nos neuf compagnies de
grenadiers, prenant Ia tête, grimpèrent au travers dês grands
abâttis d'arbres, afin de parvenir aux retranchements qui occupaient
cette hauteur garnis de bonne artillerie. Lá elles se rangèrent
en bataille, autant que 1'inégalité du terrains lê permettait; un
bataillon détaché alia s'emparer du poste dês Bénédictins, arracha
lês drapeaux portugais et y placa lês nôtres. Alors lê commandant nous détacha trois compagnies de grenadiers, pour aller
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éteindre lê f eu de plusieurs maisons dans lê coeur de Ia ville, et
ensuite délivrer nos prisonniers français. Nous fumes en diligence à leurs cachots, qu'ils avaient eux-mêmes forces. Nous en
vimes sortir environ trois cents cinquante soldats, gardes de Ia
marine et officiers, tous du département de Rochefort, qui n'avaient
mangé, ni bu depuis deux jours, et d'ailleurs si méconnaissables à
cause de 1'extrême misère ou ils avaient été réduits par lê dur
traitement dês Portugais et par 1'appréhension d'être égorgés à
chaque moment par Ia canaille, qu'on ne pouvait qu'être vivement
touchés de leur pitoyable état. II en était déjà morts deux cents,
et l'on avait déjà mis plusieurs fois en délibération de massacrer
lês autres, à quoi 1'Evêque et lê Père Antoine Coreira, Jésuite,
s'opposèrent toujours avec fermeté. On ne saurait exprimer Ia
joie de cês malheureux en embrassant leurs compagnons, et comme
ils étaient tous nus, ils se jetérent dans quelques boutiques et
magasins portugais qui lês vêtirent assez bien.
Cependant nos trois compagnies marchèrent sous lê commandement de Monsieur de Coursérac, afin de s'emparer dês principaux postes de Ia place ou l'on ne voyait que ruines, à cause du
cânon et dês bombes. Une compagnie de grenadiers trouva de Ia
résistance dans une maison défendue par dês Ànglais, mais elle
fut forcée. Enfin nous passâmes par une porte de Ia ville, et
fumes nous emparer du fort de Saint-Jacques, sur lê bord de Ia
mer, et de 1'hôpital general, ou nous posâmes de bons corps de
garde. Puis nous montâmes aux Jésuites, un dês plus superbes
bâtiments dês Indes, orne de deux églises magnifiques. Nous
primes notre quartier de logement dans cê couvent, ou quantités
de femmes et d'officiers portugais blessés s'étaient retires.
Nous
y trovâmes 1'aumônier dês troupes de Monsieur Duclerc qui y
était prisonnier.
Monsieur Duguétrouin, de son cote, monta au fort de SaintSébastien avec quelques compagnies. II fut averti que lês ennemis y avaient laissé une mine de trois cents barils de poudre. Un
mineur se jeta dedans et en retira Ia mêche, qui tirait vers sã
fin. Puis il envoya une compagnie s'emparer du fort de SainteAlouzie, et d'une batterie basse auprès de Ia cathédrale. Tous
cês forts étant ponrvus d'une garnison suffisante, lês chefs revinrent aux jésuites y faire chanter lê Te-Deum pai lês aumôniers
de nos vaisseaux, d'autant mieux que toute notre conquête nous
avait seulement coíité cent hommes tués ou blessés. Ce même
soir l'on envoya une compagnie prendre possession du couvent
de Saint-Antoine, situe sur une montagne, hors de Ia ville, poste
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avance et dangereux. Ainsi lê 21, jour de Saint-Mathieu, à midi,
nous fumes entièrement lês maitres de Ia ville et de sés forts, hormis,
celui de Sainte-Croix. L'on y trouva peu d'or et d'argent, mais
en revanche tant de provisions de toute façon, tant de marchandises et de meubles précieux, qui furent à Ia discrétion du matelot
et du soldat, malgré lês précautions et lês sévères défenses du
general, que nous en fumes surpris, et on lê connut encore mieux
depuis par lê pillage qui dura plus de six semaines. En vérité
cê fut un bonheur sans pareil de s'être rendu maitres de Rio-deJaneiro, quasi sans perte, par Ia lacheté du gouverneur et de sés
officiers. Cette prise, jointe à Ia destruction de Ia flotte et dês
quatre vaisseaux de guerre portugais, était três considérable pour Ia
couronne de Portugal dont lê Brésil fait lê principal de sés révénus. On 1'estime monter à plus de vingt millions, et à deux
millions pour lês Anglais, sans parler d'une infinité de banqueroutes
que cette affaire a cause en Europe.
Nous trouvâmes encore dans lê port, huit petits vaisseaux, y
compris un qui venait de Ia cote d'Angola, de sorte que 4 vaisseaux de guerre, 21 marchands et 2 anglais ont été pris et brúlés
avec leurs vivres et autres munitions, et Ia place abandonée à notre
discrétion par lê grand feu de nos batteries, surtout de 1'ile de
Chèvres, poste si considérable que lês portugais m'ont assuré y
bãtir désormais une bonne citadelle, cê qu'ils ont effectué depuis,
c'est qu'on appelle après Ia mort, lê médecin. L'on fit cette
nuit-là bonne garde à tous lês postes que 1'armée occupait, car nous
savions que lê gouverneur avait demande du secours au general
dês mines Don Antoine d'Albuquerque et qu'il 1'attendait incessamment.
Lê 22, lê general fit publier un band, disant que, sous peine
de mort, aucun matelot, soldat ou autres personnes ne píllassent
lês maisons. Ensuite il alia visiter avec 1'intendant de 1'escadre,
Monsieur de Ricouart, lês magasins que l'on trouva três bien fournis de bclles marchandises. À son retour, il envoya sommer lê
grand fort de Sainte-Croix de se rendre. Lê capitaine qui y
commandait manquait de vivres, et n'ayant qu'une faible garnison,
il fit répondre qu'on lui accordasse toutes lês marques d'honneur
qui se pratiquent en pareilles occasions et qu'on lui fournisse un
navire afin de lê transporter ou il voulait aller, qu'il remettrait alors
Ia forteresse entre nos mains. Ceei étant execute de bonne foi,
il vint dans Ia ville saluer Monsieur Duguétrouin qui nomma pour
commander à cê fort Monsieur Destris avec cent hommes. Ce
même soir, quelques religieux arrivèrent du camp dês ennemis, afin
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de représenter au nom dês habitants, leur extreme misère, et
supplier qu'on épargnasse leurs maisons. On leur répondit que
s'ils voulaient venir réhabiter Ia ville, ils séraient lês bien reçus,
et que nous n'étions pás si méchants qu'on lês en avait persuade.
Lês moines vinrent aussi parler en faveur de leurs couvents, auquels on ne fit pás une extreme attention. Lê 23, l'on cassa Ia
tête à trois de nos soldats qui pillaient lês maisons, puis y mettaient
lê feu, et l'on reprit sept drapeaux que Monsieur Duclerc avait
perdu 1'année dernière, mais lê blanc avait été envoyé à Lisbonne.
Lê 24, lê capitaine anglais qui était monte fort avant dans
Ia rivière avec son vaisseau, se rendit. II traita et se racheta pour
quatre vingt mille livres en argent et quelques marchandises. II
allait en Chine et transportait, chemin faisant, lê gouverneur de
Madras aux Indes orientales. II parut três aigri contre lês portugais, qui 1'avaient empêché de sortir depuis quatre móis, pour
poursuivre son voyage. II détestait surtout leur lacheté indigne.
Son lieutenant, parmi tous cês désordres, lui avait volé sã chaloupe avec deux cents mille livres.
Cependant, quelques propositions que nous fissions à 1'évêque,
aux jésuites et aux bourgeois, de revenir, ils s'obstinèrent de n'en
pás profiter, et aimèrent mieux courir lês risques de voir brúler
leur monastères et leurs maisons que de se livrer entre nos mains,
d'autant mieux qu'ils attendaient, de jour à autre, un secours de
cinq mille hommes du pays dês mines, conduits par leur general
d'Àlbuquerque, gouverneur de cês riches contrées, dans lê dessein
de nous attaquer ensuite dans nos postes. Ils avaient grande
confiance en sã valeur et bonne conduite, au contraire de Monsieur
da Costa de Maquinez, qui était devenu fou pour s'être vu réduit à
mettre lê feu à sés vaisseaux de guerre.
Lê 26, lês ennemis, sous lê commandement de Dom Bento
Damaral, lê plus determine et lê plus fameux d'entre lês Portugais,
par une infinité de meurtres, s'avança pour attaquer un de nos
postes, mais il fut repoussé par deux de nos compagnies de garde
et, après s'être battu courageusement, sés gens ayant à Ia fin lâché
pied, il fut blessé et mourut deux heures après. Son cheval, estime
plus de deux cents pistoles, fut envoyé avec sés belles armes à
Monsieur lê General, qui gratifia d'une somme lês soldats, pour
avoir três bien fait leur devoir dans cette occasion. Nous en
eumes douze blessés.
Lê 27, lê père Antoine Coreira, jésuite, et lê plus habile de
Ia Société, entreprit de ménager un traité pour lê rachat de Ia
ville, dês forteresses, dês couvents, dês marchandises, de l'artillerie,

35

REVISTA 00 INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO

A TOMADA DO RIO DE JANEIRO EM 1711

dês poudres et dês vaisseaux que nous avions pris. Lê general
lui accorda cinq jours pour cette négociation et en écrivit au gouverneur. Ce bon religieux fit plusieurs allées et venues du camp
dês ennemis à Ia ville sans succès. Cela impatientant Monsieur
Duguétrouin, il détacha, lê 28, un bataillon et ma compagnie de
grénadiers, afin d'aller dans lê pays enlever un trésor qu'on assurait
être cache en une maison dês jésuites. Monsieur lê Chevalier de
Coursérac qui nous commandait, ayant deux guides au sortir de
Ia ville, divisa cê bataillon en deux corps. II prit à gaúche dans
lês montagnes ou il s'égara, sans pouvoir jamais nous rejoindre.
Nous primes à droite par Ia plaine, sous lês ordres de Monsieur
de Kéramel, afin de nous rendre à une lieue de lá, à notre rendezvous. Après une heure de marche, dans l'eau jusqu'au dessus dês
genoux, nous arrivâmes près d'une grosse habitation. Nous y
attendimes tout lê jour Monsieur de Coursérac avec d'étranges
inquiétudes, postes sur un petit tertre à portée de fusil dês ennemies campes autour de nous, avec quatre mille hommes. Lê Père
Coreira vint nous prier de ne pás passer outre, nous assurant que
lê gouverneur, qui était proche, avec force troupes, nous accãblerait
infailliblement, qu'il allait remplir sã négociation et que nous
attendissions au moins son retour du camp, cê que nous lui prómimes, quoique nous apperçussions au travers de tous sés mouvements, 1'extrême crainte de Sá Révérence pour sés belles su~
creries que nous allions brúler. Néanmoins, Monsieur de Kéramel
détacha un officier pour avertir lê general de notre situation et
demander quels ordres nous suivrions. Monsieur Duguétrouin
n'eut pás plutôt appris lê danger ou nous étions d'être investis
et coupés, qu'il s'avança avec cent grénadiers, faisant filer trois
bataillons afin de nous soutenir, et nous manda, en même temps,
de faire retraite, car Ia nuit approchait, cê que nous exécutâmes
à Ia vue dês ennemis, marchant toujours dans l'eau à cause dês
grandes pluies qui étaient tombées. Ma compagnie de grénadiers formait Ia queue de Ia retraite, et nous rentrâmes dans Ia
ville três fatigues et sans trésor. Pendant que nous étions postes
près du camp du gouverneur, il m'envoya, par un religieux, Ia lettre
que lê general lui écrivait afin de lui traduire en portugais, car il
ne pouvait pás en déchiffrer un mot, cê que je fis sur une caísse,
et Ia lui renvoyait sur lê camp.

qu'il aurait soin de bien régaler dans son camp. Après que j'eus
explique cette lettre et traduit Ia réponse, par laquelle lê general
marquait à cê gouverneur qu'il lui enverrait deux officiers de
considération, savoir: un capitaine de grénadiers qui entendait et
parlait assez bien Ia langue portugaise, avec un comissaire de sés
vaisseaux, qu'il lê lui recommandait et qu'il se flattait que cê traité
lui procurerait 1'honneur de lê voir, et de 1'assurer qu'il était son
serviteur. Ainsi je fus destine avec un de mês amis pour aller
servir d'otage parmi cette canaille, qui, dês lê moindre caprice,
pendait ou poignardait un honnête homme, quoique lê père Coreira,
jésuite, fusse ma caution de même que leurs deputes.
Lê 30, nos vaisseaux commencèrent à faire l'eau, lê bois et lês
rafralchissements nécessaires. La ville continuait à être misérablement pillée par lês soldats et lês matelots, malgré lês supplices de quelques uns. Un navire portugais venant dês Açores,
chargé de vins et de farine, entra dans lê port et f u t pris; lê
gouverneur envoya, cê matin, un officier prier lê general de ne
se point presser de faire embarquer lês marchandises sur nos
vaisseaux, parce qu'il lês ferait acheter; qu'il enverrait, à trois
heures après midi, deux deputes, savoir: un maítre de camp ou
colonel et lê président de Ia justice, avec une compagnie d'escorte,
à moitié chemin du camp à Ia ville; et d'en faire autant de son
cote; de sorte que mon compagnon et mói partímes bien montês
conduits par lê Major-Général Monsieur de Saint-Germain; lê
Père Coreira et une compagnie de grénadiers nous escorta jusqu'à
demi-lieue de Ia ville, ou nous trouvâmes lês deputes portugais avec
une compagnie en bataille. Après quelques compliments de part
et d'autre, je fus mené au Camp dês ennemis et Monsieur lê
Major ramena lês deputes portugais au couvent dês jésuites, ou
lê traité se devait terminer en sept jours.

Lê 29, lê gouverneur manda à Monsieur Duguétrouin qu'il lui
enverrait incessamment deux otages de considération dans Ia maison
dês jésuites, pour comrnencer lês conférences; qu'il lê priait de lês
bien traiter et de lui en envoyer deux autres, de condition égale;
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TRÈVE ET CONFÉRENCE AVEC LÊS PORTUGAIS
Mon collègue et mói fumes conduits parmi cês honnêtes gens
dans une belle maison de campagne. Nous y fumes reçus três civilement par lê trésorier general, par trois colonels et nombre d'officiers et de religieux et l'on nous y servit proprement à manger.
Ce lieu était arrosé par quantités de ruisseaux tout couverts d'orangers, de citronniers, de bananiers, et de racines de patates et de
manioc, avec quoi ils font leur pains. La chasse y est abondante
pour toutes sortes d'oiseaux et d'animaux sauvages, lês boeufs
foisonnent et l'on trouve dans lês forêts dês tigres, dês cerfs, dês
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ours, dês singes et dês perroquets. II y a plusieurs étangs remplis
de poissons et de poules d'eau. Lês bois font plaisir par Ia diversité de leurs couleurs car on y en trouve dês rouges, jaunes,
verts et noirs, dês arbres d'ébeine, de fer, d'acajou, de gayac.
Lê 2, Octobre, lê Colonel Dom Francisco Xavier de Castro
Morais, neveu du Gouverneur, vint diner avec mói et me visiter
de Ia part de son oncle. Ce jeune homme venait de perdre un
frère dans lê fort de Villegagnon, et son père fut tué, 1'année dernière, par lês troupes de Monsieur Duclerc. II est marié à une
jeune demoiselle três belle et três riche. Je lui envoyais du pain
et du vin dont elle manquait; elle me fit présent de confitures et
d'un petit singe. Leur maison avait été pillée en ville, ou elle et
son époux avaient perdu de magnifiques habits. II s'en retourna
sur lê soir, joindre son régiment. J'était gardé par une compagnie
et je recevais de frequentes visites de cês Messieurs. Lê 3, lê
Gouverneur et lê General de Ia flotte, m'envoyèrent visiter par Dom
Martin Corée, sergent de bataille, accompagné de Dom Marco
Dacosta, de Dom Manuel Lopez, de Francisco Joseph de Coztiyi,
trésorier, de son neveu, Dom Francisco Xavier et de Dom Joseph
Corça de Castro, Chevalier de 1'Ordre de Christ, Gouverneur de
l'íle Saint-Thomas. Cês Messieurs m'apprirent qu'ils croyaient
que lês conférences se rompaient, sur cê que notre General leur
demandait dês sommes exorbitantes. II est vrai que Monsieur de
Ricouart, Intendant de 1'armée, m'écrivit que lês deputes n'offraient
que six cent mille cruzades, valant douze cent mille livres, pour
lê rachat dês forteresses garnies de leur artillerie, de Ia ville, et
de Ia campagne. Ce que l'on rejetait absolument. Que néanmoins on leur avait encore accordé 24 heures pour y penser,
après quoi l'on recommencerait Ia guerre. Ce jour, ils envoyèrent
un présent de boeuf à Monsieur Duguétrouin qui leur renvoya, lê
lendemain, un charriot chargé de pain et de vin dont ils manquaient. Lê 4, lês Portugais, voulant me régaler de voir faire
1'exercice à leurs troupes, leur sergent-major réussit si mal que
cela faisait pitié. Une autre compagnie de nègres libres, armes
de carabines et de sabres garnis d'argent, fit passablement 1'exercice. Ils désolaient tout lê pays, pillant lês maisons de campagne dês pauvres habitants. L'on ne savait exprimer combien
tous lês portugais témoignaient d'empressement pour lê succés de
cette négociation.

mencer Ia guerre. À mon retour en ville, tous mês amis m^m-brassèrent, craignant que je n'eusse été mal traité par cette nation
vindicative. Néanmoins, lê Gouverneur nous envoya un présent
de douze boeufs.

Lê 5, lês deputes n'offrant que de três mediques sommes, lês
propositions se rompirent après sept jours de conférence et lês
otages étant rendus de part et d'autre, l'on ne songea qu'à recom38 —

Lê 6, Monsieur du Bocage, français marié depuis longtemps
à Lisbonne, écrivit à Monsieur Duguétrouin afin de lê prier de
lui vendre un vaisseau et de lui envoyer un secours de pain et
de vin dont il manquait dans lês montagnes; et il fut résolu de
miner et faire sauter lês fortifications de Ia place et lês forts; puis
brúler lês maisons et lês couvents si lê gouverneur et lês moines
ne parlaient plus précisément. Un de nos plongeurs pecha plusieurs canons de fonte dês trois vaisseaux de guerre portugais, qui
avaient sauté ien l'air, et nous mimes, dans lês nõtres, vingt deux
pièces de fonte du vaisseau Ia Baroquine échoué et brisé par lê
cânon du fort Saint-Sébastien.
Lê 7, Ia ville continua d'être malheureusement pillée malgré lês
défenses. II y eu plus de trois, millions de perte en meubles
gâtés, casses, foulés ou brisés, qu'on jetait dans lês rues et l'on
embarqua sur nos vaisseaux toutes lês marchandises que l'on puí.
Lê 8, lê General, Monsieur 1'Intendant, lê Major et lês principaux officiers, sur de certains avis par dês juifs sortis dês prisons de 1'Inquisition, se transportèrent au couvent dês Pères Récollets de Saint-Antoine, hors Ia ville, afin d'en faire Ia visite.
Ce bâtiment magnifique, eleve sur une hauteur, peut loger commodément mille personnes. Une douzaine de chapelles placées en
divers lieux du couvent, toutes dorées et garnies de peintures ex-cellentes, témoignaient 1'opulence de cês bons religieux; qui, de
plus, avaient cache dans leurs caves ou lieux secrets, lês richesses
dês principaux de Ia ville. Àinsi, nous obligeãmes cês bons
moines, moitié prières, moitié menaces, de nous découvrir cês souterrains. La première cache que l'on trouva avait deux cents
livres de poudre ou de pièces d'or, et plusieurs pierreries, coffres
pleines d'argenterie et de cruzades; lê tout évalué à trois cent cinquante mille livres. Outre lês nappes, toiles, porcelaines, tapisscries et meubles précieux, appartenant à dês particuliers, que nos
soldats de garde y prirent, je n'ai jamais rien vu de si parfait,
que Ia sculpture et Ia dorure d'une nouvelle église que cês moines
faisaient bâtir. L'on trouve aussi, aux Bénédictins, une chapelle
qui coute plus de deux millions. On y voit un nouveau saint noir
en habit de Saint François, appelé Saint-Bénédict que lês portugais m'ont affirme avoir effectivement été canonisé.
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Lê 9, nous primes plusieurs portugais et nègres, qui venaient
durant Ia nuit de leur camp, ou ils mouraient de faim, pour piller
lês maisons. L'on en tua quelques uns et l'on chassa lês autres.
Un vaisseau ennemi, entrant dans Ia rade, nous reconnut et s'enfuit
vers 1'lle Grande.
Ce soir, Monsieur Duguétrouin écrivit au Gouverneur, que
je mis en portugais, par laquelle après 1'avoir remercié du bon traitement qu'il avait fait à sés otages, il lui apprend qu'il a mine
toute Ia place et lês forts afin de lês faire sauter, puis brfller lês
maisons, et qu'il part avec toutes sés troupes pour 1'aller attaquer
jusque dans son camp, que néanmoins, il 1'exhorte, auparavant, de
sauver une si belle colonie à son Prince et à sés habitants; cê qu'il
peut faire en lui envoyant deux millions de livres dont il se contentera, voyant qu'il n'en peut fournir davantage par Ia mauvaise
volonté dês particuliers qui ont cache leurs richesses. Qu'il lui
donnait jusqu'au lendemain matin, afin de répondre à sés propositions. De sorte que, lê 10 voyant que Ia réponse tardait à
venir, nous sortimes en campagne avec deux milles bons soldats,
après avoir laissé une garnison suffisante dans lês forteresses de
Sainte-Croix, de Saint-Sébastien, de Sainte-Alouzie, et de 1'Ile dês
Chèvres, sans y comprendre divers autres corps de garde aux
Bénédictins, aux Jésuites, à Saint-Antoine et aux Carmes. Nous
marchâmes, en ordre, droii au camp dês ennemis. Au bout d'une
lieue, nous lês trouvâmes que s'étaient divises par peletons étendus,
afin de couvrir leur camp. Lorsque nous fumes arrivés à Ia portée
de fusil, lês troupes firent halte pour manger un morceau avant de
donner combat. Quelques officiers dês ennemis, bien montês, nous
vinrent reconnaítre et lorsqu'on s'y attendait lê moins, deux portugais demandèrent à parler au general français. Ils lui dirent que
sã lettre était venue si tard à Monsieur Lê Gouverneur, qu'il n'avait
pás eu lê temps d'y faire réponse plus tôt. J'y fus envoyé sur
lê champ, afin de lui expliquer nos dernières intentions; que, si
dans quatre heures, il n'acceptait pás lês propositions qu'on lui
avait faltes, on allait lê décider par lê sort dês armes. Ce gouverneur m'ayant tire à 1'écart, sans descendre de cheval, m'entreíint une grosse heure dês misères publiques, me disant qu'on
s'imaginait, en France comme aussi en Portugal, que tout lê pays
était rempli d'or à cause du voisinage dês mines, mais que nous
avions enleve au couvent de Saint-Antoine ou ailleurs, toutes lês
richesses de Ia ville que lês habitants y avaient cachées; que sã
maison avait été pillée ou brúlée deux fois, 1'année dernière, par
lês íroupes de Monsieur Duclerc et celle-ci par nos troupes; qu'il
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me suppliait de faire goúter cês raisons à mon General; que cê
qu'il pouvait nous offrir était six cent mille cruzades, valant douze
cent mille livres, dix autres mille cruzades de son argent, afin
d'en gratifier lês soldats ci-devant prisonniers, 1'état-major, lês
otages et ceux qui s'étaient donné dês peines extraordinaires sans
aucun profit; qu'il fournirait cent caísses de sucre de mille livres
chacune, avec cents boeufs pour nos équipages; que c'était sã dernière résolution; que si l'on n'acceptait pás sés offres, nous pouvions renverser lês forts, détruire Ia ville et brfller Ia campagne;
qu'il tâcherait de se défendre tant qu'il pourrait, ou de fuir dans
lês montagnes, s'il y était contraint; mais qu'il ne nous en reviendrait aucun profit. J'entrais véritablement dans Ia misère ou
tout cê peuple était réduit, qui ayant force or cache, manquait de
nourriture et de vêtements, car ils avaient tout abandonné afin
de se sauver. II promit, de plus, d'acheter toutes lês marchandises qu'on avait enlevées dans lês magasins, lê butin aussi dês
soldats et lês vaisseaux marchands avec lês poudres qui se trouvaient entre nos mains; et pour assurance de sã parole, il promit
de nous envoyer six dês principaux pour otages. Je rapportais
cês offres signées du Gouverneur à Monsieur Duguétrouin, qui
assembla lês capitaines afin de prendre leurs sentiments. Ils
convinrent tous d'accepter cês condictions plutôt que de n'en rien
tirer, et de quitter lê dessein de leur porter Ia guerre jusque dans
lê fond du Brésil, qui consumerait trop de temps et peut-être Ia
perte de nos troupes, de sorte que je retournais au camp rapporter
au Gouverneur que lê traité était accepté et confirme. Alors,
tous lês colonels, capitaines et officiers portugais, vinrent me témoigner leur joie inexprimable, d'être épargnés par Ia guerre. Je
lês assurais tout lê bon traitement qu'on leur donnerait. J'emportais comme otages, lê colonel Don Jean de Payva sotomayor et
lê trésorier general Don Joseph de Ia costa, qui dormirent cette
nuit-là en ville, en attendant lês quatre autres qui devaient se
présenter lê lendemain matin. Nos troupes défilèrent, en marchant à l'eau jusqifaux genoux, pour retourner à sés logements,
dans Ia place.
Lê 11, lê président, lê neveu du gouverneur, et deux capitaines vinrent, comme otages, et se joignirent au general. Je lês
accompagnais dans sã visite à Ia ville, qu'ils jugeaient être en
état déplorable, sans en exceptuer lês maisons. Nous attendimes
avec impatience lês 12 ou 15 jours qu'on avaient demande, pour
recevoir l'or en poudre ou en barres, caches dans lês montagnes.
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Nous avions permis aux portugais qu'ils en vinssent voir Ia ville
et sés environs.
Lê 13 deux petits vaisseaux portugais vénus de Ia Baie de
tous lês Saints entrèrent et furent captures. Ils étaient pleinements chargés, de farine et de faience et de huile. Lês otages
sustentaient qu'ils n'étaient pás une bçnne prise, mais ont leur
fit voir que lê traité envisageait sur terre et non sur mer.

Lê 21, lês portugais, à qui nous avions fait garder lês otages,
nous aportèrent 160 mille livres d'or en poudre, et nous dirent
súrement que Dou Antoine d'Albuquerque venait d'arriver dês
mines d'or, avec 1500 chevaux et 3000 hommes d'infanterie, qui
dévastaient Ia campagne, en détruisant lês habitations.
Lê 23, comme lês portugais devraient nous envoyer 400 mille
livres d'or en poudre, ils ont demande lês otages et m'ont appelé
pour parlementer que lês esclaves ont trouvés d'or en route, et lê
conduisaient sur Ia tête, avec une compagnie d'infanterie du Maquinez, que m'a pris au retour chez lês français, au campement.
J'y fus três bien traité par lê gouverneur et tous sés officiers.
C'était Ia troisième fois que je me rencontrai chez cês messieurs-là.
Lê general Albuquerque et Don Jean de Costa Maquinez, general
de Ia flotte, me cumulèrent d'honneurs.

Lê 14, nous avons sú que lê general Albuquerque arrivait
avec sés troupes, et que lê premier payement ne se ferait plus, cê
que fit Mr. Duguétrouin faire arrêter lês otages dans nos vaisseaux, de quoi ils furent si mortifiés au point de redoubler sés
instances auprès du gouverneur, pour obtenir de lui obliger de
remettre lês sommes promises. En effect, 1'intendant, ennemi jure
dês français, refusait d'envoyer 1'argent du rói et de Ia bule du
pape, qu'il avait sur sã garde, et Mr. d'Albuquerque, ayant sú
dês son arrivée, cê que contenait lê traité, déjà signé, a voulu
qu'on 1'éxecutât ponctuellement, et a maltraité même par mots,
cet officier dês finances, à cause de sã manière. Nous sommes
restes toute cette nuit en prompte vigilance.
Lê 15, lê gouverneur écrivit une longue lettre à Mr. Duguétrouin, sur lê traitement qu'on avait donné aux otages, nous assurant qu'il n'était pás un homme à manquer à sã parole; et qu'il
avait ordonné à Mr. d'Albuquerque de venir en son sécours, dês
lês premiers jours du siège, et qu'il était en conditions de lui ordonner son retour, en demandant qu'on quitât lês otages dês
vaisseaux, pour lês reconduire en ville.
Lê 16, nos troupes furent placées dans Ia campagne, en ordre
de bataille, en faisant leur exercice devant lê colonel Francisco
Xavier, neveu du gouverneur, habillé dans cê jour-là magnifiquement, et devant Martin Correca, major de son régiment. Et
comme nous avions sú que nos soldats avaient été dans un camp
mine pour vendre leurs produits de pillage, ils en furent criasses,
et menacés de mort, pour en avoir passes lês gardes douanières,
et de rester dans leurs positions.
Lê 18, nous avons tranche Ia tête à un marin qui avait volé
lês vases sacrés et lês portugais commencèrent à entrer en ville,
ou il ne restait que de toits et dês murailles. Mr. du Bocage
est venu faire sés compliments à Mr. Duguétrouin et accorder lê
prix d'un navire \marchand. II critiquait três fort Ia manoeuvre du
gouverneur, dans cette occasion-là.
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Lê 28, Mr. Duguétrouin, abandonna Ia ville aux portugais,
après avoir faire embarquer lês marchandises, et se retira avec
1500 hommes pour lês jésuites, en conservant tous sés forts, sans
en oublier cê de Sainte Croix, afin de faciliter notre sortie par Ia
mer. On fit alors ouvrir lê commerce entre lês français et lês
portugais: ils rachetèrent de nos soldats presque tous sés meubles,
cê qui permit à nos gens de faire grande spéculation, retournant
quelques uns avec dês grandes importances en France. Après
avoir été 7 jours chez lês ennemis, je me suis rendu lê 30 à ma
compagnie, qu'avait embarque pendant mon absence, mais auparavant je me suis alie prendre congé du gouverneur, et il m'a
promis de me voir encore en ville, et m'a fait cadeau de 3 caísses
de sucre de 1200 livres, chaqu'une, que j'acceptai, après avoir
tenu Ia permission de Mr. Duguétrouin; mais j'ai eu Ia mauvaise
chance de perdre tous cês cadeaux dans lê naufrage du Fidèle et
de 1'Aigle. J'avais leve lê plan dês forts, de Ia ville et du port,
avec tous lês vaisseaux de guerre en ligne de combat, selon son
entrée, sans en avoir oublié Ia flotte et nos batteries, travail que
je fis cadeau à Mr. Duguétrouin. Lê 2 novembre, nous reçúmes
l'argent du rachat dês poudres et nous restituons lês 6 otages.
Lês soldats portugais commencèrent de se remettre en possession
de Ia ville et nous continuâmes de leur vendre lês navires pris et
lês marchandises.
Lê 4, sur lê soir, Monsieur Duguétrouin s'embarqua avec
toutes sés troupes qu'il avait gardées, en abandonnant tous lês
forts, hormis 1'lle de Chèvres et de Sainte-Croix, jusqu'à notre
dernière sortie que lês portugais attendaient avec impatience, car
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norte voisinnage ne lês accomodait point. Néanmoins, nous travaillâmes, jour et nuit, à équiper deux vaisseaux appelés Ia Concorde et lê Firmament. Ce dernier était une de nos prises. On
lês chargea d'une infinité de marchandises pour Lima et Panamá,
dans Ia mer du Sud. lis se trouvèrent bientôt en état, de même
qu'une autre prise de 50 canons, appelée Ia Reine dês Angest
qu'on chargea de sucre, sous lê commandament de Monsieur de
Ia Rufinière. Tous lês autres bâtiments étant vendus, l'on mit lê
feu à celui qui était échoué sous 1'Íle aux Chèvres, arme en
guerre, et à un autre marchand. Nos vaisseaux, durant tous cês
jours, ne désemplissaient point de portugais qui venaient racheter
de nos équipages, toutes lês marchandises et meubles qu'on leur
avait pillés, payaient en poudre d'or qu'ils avaient apportée dês
mines dans de longs sacs de cuir.
Lê 10, nous abandonnâmes l'íle aux Chèvres, et lê temps de
notre départ pour Ia France étant, arrivé, après avoir reste cinquante jours dans Rio-de-Janeiro, 1'escadre appareilla, lê 12 No-1
vembre, et une partie dês vaisseaux fut mouiller hors de Ia rade, à
20 et 22 brasses. Lê 13, lê General sortit aussi avec lês autres,
après avoir fait embarquer Ia garnison du fort de Sainte-Croix,
dont lês portugais se mirent aussitõt en possession. Cet aprèsmidi, lês deux vaisseaux, destines pour Ia mer du Sud, en prirent
Ia route, et à quatre heures du soir, 1'escadre prit celle de France,
au nombre de quinze vaisseaux ou frégates de combat, dans l'espérance de faire lês deux mille lieues qu'il y a de traversée, en
moins de trois móis. Cependant, comme Ia prise Ia Reine dês
Anges, suivait lentement, faisant de l'eau et étant mal agrée, nous
fumes chargés de 1'escorter avec l'Aigle jusqu'aux íles de l'Amérique. Ainsi, lê 5, Décembre, nous nous séparâmes de 1'escadre,
qui continua sã route. Lê 6, nous fimes une prise portugaise venant de Ia Baie de Touts lês Saints, et allant à Pernambouc. Nous
lui primes cinq nègres et sés marchandises, et renvoyãmes lê bâtiment, dont 1'équipage nous assura qu'il y avait une flotte considérable dans Ia Baie de Tous lês Saints, prête à partir pour Lisbonne, sous 1'escorte de quatre vaisseaux de guerre. C'eut été
une boné occasion de ruiner lê rói du Portugal si notre escadre
avait été en état de lês aller brúler. Lês vents contraíres de
Nord-Est durèrent si longtemps, que nous ne púmes avancer en
trente trois jours que deux cents lieues au vent, nous trouvant, lê
15, à 40 lieues du large de Ia Baie de Tous lês Saints; lê 19, nous
découvrlmes Ia ville de Pernambouc, et lê 25, rasant Ia cote du
Brésil qui est fort basse, nous vimes lê Cap de Saint-Augustin
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avec lê bourg et Ia grosse tour; puis à quelque distance, une
église, dont lê clocher est fort eleve. Lê 27, nous doublàmes lê
Cap de Pernambouc, faisant route pour celui de Nord qui fait un
cote de 1'entrée de Ia grande Rivière dês Amazones, afin de nous
rendre de lá à 1'Ile de Cayenne, habitée par lês français. C'est
Ia colonie que nous ayons plus au vent de toutes lês Íles de l'Amérique.
Lê 2 Janvier, nous repassâmes Ia ligne équinoxiale, et nous
comptions être encore à plus de deux cents lieues de llle de
Cayenne, lorsque lê 4 nous trouvàmes lês eaux changées et douces,
en mêmes temps sept brasses de fond, sans découvrir aucune terre,
cê qui nous surprit étrangement. Mais cê fut encore pis, car lês
rapides courants nous entrainant dans Ia Rivière dês Amazones,
nous ne trouvàmes plus que quinze à dix huit pieds d'eau sans
voir Ia terre, cê qui nous obligea de mouiller et d'étaler lês marées
qui sont violentes et portent Nord-ouest et sud-est.
II faut savoir que Ia grande Rivière dês Amazones a plus de
soixante lieues de large à son embouchure, et roule sés eaux bourbeuses près de quatre vingt lieues en pleine mer, cê qui provient
de Ia quantité dês rivières qu'elle reçoit dans sã course. Tout
lê pays, rempli de sauvages, est bas et noyé jusque vers lê Péron,
ou elle prend sã source. Sés deux bords sont peuplés par une
infinité de nations indiennes. Cês sauvages perchent sur dês
arbres, à cause dês frequentes inondations.
Toute cette cote, depuis lê Cap de Saint-Augustin jusque à
ceux de Nord et d'Orange, est garnie d'environ quatre vingt
rivières, qui se déchargeant dans Ia mer, forment dês courants três
rapides et três dangereux pour lês vaisseaux qui naviguent dans
cês parages. Ainsi, nous trouvàmes avoir fait plus de cent vingt
lieues de chemin que nous ne croyions. Nous continuâmes d'étaler
dês marées toujours violentes, de six en six heures, afin de nous
élever; mais lê 6, nos vaisseaux touchérent et labourèrent dans Ia
vase cê qui nous fit virer de bord. Puis lê lendamain, étant à
deux degrés 13 minutes nord de Ia ligne, nous decouvrimes lê
Cap de Nord dont Ia cote est sabloneuse et si basse, qu'à peine
peut-on Ia distinguer d'avec Ia mer. Lê 9, nous decouvrimes lê
Cap d'Orange, que nous doublàmes lê 10.
II y avait déjà huit jours que nous labourions sur lês vases, cê
qui ne laisse pás de fatiguer lês équipages, n'étant pás accoutumées
à cês navigations. Lê 12, rasant Ia cote qui est boisée et assez
haute, nous découvrlmes Ia montagne de Mahury et lê rocher
appelé lê Connétable, éloigné de sept lieues de Cayenne. Nous
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laissâmes cê rocher à bas-bord, car on ne saurait passer entre Ia
terre et lui, à cause d'une- bane de rochers qui se voit à fleur
d'eau. Nous découvrions déjà lês ilots qui couvrent Ia rade de
Cayenne, appelés lê Père, Ia Mère, lê Frère et Ia Soeur. Lê soir,
nous mouillâmes à onze brasses, à trois lieues de Cayenne, vis-à-vis
de cês ilots et près d'un rocher appelé 1'Enfer Perdu. Comine
l'on ne savait entrer sans pilote, il fallut 1'attendre entre lê Connétable et l'íle de Cayenne. Lê 14, nous approchâmes un peu du
port jusque à six brasses; alors je fus envoyé saluer Monsieur
Dorvilliers, Gouverneur du lieu, et quérir un pilote, que j'envoyais
sur lê champ à bord de \'Aigle. Cette diligence n'empêcha pás
que Ia frégâte ne demeurasse huit jours dehors à cause que lês
marées déclinaient. Enfin, lê 22 1'Aigle entra dans lê port avec
beaucoup de peine, en labourant sur lês vases. Nous saluâmes
Ia forteresse de neuf coups de cânon, qui nous rendit pareil salut.
Un malouin de 18 canons et un brigantin de Bordeaux nous saluèrent de cinq coups de cânon, qui leur furent rendus.
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TRADUÇÃO
CAMPANHA DO BRASIL CONTRA OS PORTUGUESES
1711
LIVRO SEGUNDO DO TERCEIRO TOMO DE
MINHAS VIAGENS
SUMÁRIO

1711 — Derrota e aprisionamento de tropas francesas pelos portugueses, quando do primeiro ataque ao Rio
de Janeiro (1710) . Trágica morte do comandante [rances
(Duclerc), capturado e friamente massacrado. Resolve
el-rei tirar crua vingança. Reúne, o Sr. Duguay-Trouin,
considerável armamento para o bom êxito dessa empresa.
Partida de Brest. Chegada às Ilhas do Cabo-Verde.
Descrição das mesmas. Partida da força naval para o
Brasil. Ê avistada a Baía do Rio de Janeiro. A esquadra,
em postos de combate, força sua entrada, apesar das fortalezas de Santa Cruz e de São João, e de numerosos
canhões e baterias inimigas espalhadas. Quatro vasos de
guerra portugueses são constrangidos a encalhar e a
serem incendiados. Ocupamos a Ilha das Cobras, de lá
expulsando os portugueses e instalando excelentes baterias de morteiros e canhões. Apossamo-nos da frota do
comércio e desembarcamos tropas, canhões e morteiros,
que passaram a atirar sobre a cidade. Descrição e situação do Rio de Janeiro, do número de suas fortalezas e das
tropas que nele havia para sua defesa. Das munições de
guerra e de boca. Do cruel tratamento dado a quatrocentos soldados franceses prisioneiros. Carta enviada ao
governador português e sua resposta. Organizamos dois
assaltos. Abandono da cidade pelos inimigos, que consigo levaram todos seus cabedais. Entrada das nossas
tropas na cidade, ocupando as fortalezas e libertando os
prisioneiros franceses. É proposto ao inimigo o resgate
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da cidade, das fortalezas, da artilharia e sua munição;
que seriam, entretanto, de outra forma destruídas. Trocam-se, mutuamente, reféns. O tratado é, não obstante,
interrompido e a guerra recomeça. O Sr. Duguay-Trouin
passa novamente ao ataque, indo até ao próprio campo
dos portugueses onde os surpreende, estabelecendo-se,
então, novo tratado. Dão-se tréguas. Trocam-se, ainda,
alguns reféns, após recebimento do resgate luso, com o
qual logramos os melhores resultados. Restituímos a cidade e suas fortalezas. Chega o Sr. Duguay-Trouin à
França, após ter perdido, em caminho, os navios: «Lê
Fidèle» e «Lê Magnanime»; e, «LAigle», em sua estada
em Caiena, durante terrível borrasca. Ele próprio pôde
se considerar assaz feliz por ter podido safar-se em tal
ocasião. Reflexões acerca da expedição.
Encontrando-se, a corte de França, bastante revoltada pelo
agravo que lhe fora feito pelos portugueses do Brasil, isto é, pelos
maus tratos infligidos a oficiais e soldados franceses prisioneiros, ( 1 ) constituiu-se formidável armada, ( 2 ) entregue ao cuidadoso zelo do Sr. Duguay-Trouin, (3) a quem foi, igualmente,
cometido o comando, não só de toda a esquadra, mas, também,
dos oficiais e tropas nela embarcadas, a fim de lavar a afronta
recebida daquela nação. Encontrando-se, destarte, tudo pronto,
deu-se a partida de Brest, a 2 de junho de 1711, rumo à baía de Ia
Rochelle, no intuito de ainda lá incorporar dois transportes armados, com tropas. Cumprido esse objetivo, a 5, a fragata LAigle,
a bordo da qual eu servia, foi verificada encontrar-se em tão precário estado para navegar, que, por duas vezes, tememos emborcasse. Fomos, por isso, obrigados a arribar a Rochefort, para proceder a indispensáveis reparos em seco: encurtar a mastreação,
reduzir as obras mortas de vante e de ré e trocar a artilharia por
outra de menor calibre. Desfizemo-nos, também, de boa quantidade de víveres que, em demasia, nos sobrecarregavam. Por esse
fato, retardando-nos um pouco mais, impacientou-se, sobremaneira,
o Sr. Duguay-Trouin, ( 4 ) que logo resolveu, a 9 de junho, fazer-se
de vela, marcando antes, porém, encontro a 800 léguas da França,
nas Ilhas do Cabo Verde, em África. Eis a relação dos nossos
quinze navios e transportes armados:
Lê Lys, com 70 canhões, capitânea, Sr. Duguay-Trouin.
Lê Brillant, 66 canhões, Sr. Goyon.
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Lê Magnanime, 76 canhões, Sr. Cavaleiro de Courserac.
LAchille, 60 canhões, Sr. de Beauve.
Lê Glorieux, 64 canhões, Sr. de La Jaille.
Lê Fidèle, 58 canhões, Sr. de Ia Monnerie.
Lê Chancelier, 46 canhões.
LAigle, 40 canhões.
La Bellone, 40 canhões.
LArgonaute, 46 canhões.
LAstrée, 36 canhões.
LAmazone, 36 canhões.
La Concorde, 40 canhões.
La Glorieuse, 30 canhões.
La Française.
Dois transportes armados com morteiros.
Conduzia essa força 3.000 combatentes, a saber: 2.500 soldados navais, 100 guardas-marinha, 100 oficiais e 300 voluntários
malvinos. (5) Havia, ainda, além desses, mais 2.500 homens:
marinreiros, oficiais de marinha e outras pessoas adstritas aos restantes serviços de bordo dos navios.
Tão bem e dedicadamente trabalhamos, dia e noite, nos reparos da nossa fragata que, a 10 de junho, conseguimos nos fazer
de vela, descobrindo, em nossa rota, vários corsários. Após montar o Cabo Finisterra, demos caça a uma embarcação pertencente
ao rei de Marrocos, que andava à cata de escravos. Nossos oficiais,
porém, unanimemente concordaram em não convir tal propósito,
já que, para o feliz sucesso de nossa empresa, não seria oportuno
arriscarmo-nos a um fracasso nesta altura da situação. Cessamos,
incontinente, a caça ao corsário; e, forçando a marcha para sudoeste, descobrimos, em breves dias, as Ilhas Canárias, dependência
do rei de Espanha. Aproximamo-nos da do Ferro. São abundantes essas terras em vinhos, açúcar, frutas e deliciosos doces. Ultrapassamos aí o Trópico do Câncer, abandonando, em consequência,
a Zona Temperada e alcançando a Tórrida, quando o calor logo
se manifestou de forma excessiva. Sabe-se que é o mundo dividido
nas seguintes cinco zonas: duas Glaciais, uma em cada Polo; duas
Temperadas, em uma das quais vivemos nós, que se seguem às
Glaciais; e, a Tórrida, que ocupa o meio, junto à Linha Equinocial,
entre os dois trópicos. Corta esta zona toda a África, uma parte
da Ásia e da América. São os habitantes dessa região negros ou
pardos. Deparamos aí com enormes cardumes de peixes voadores que, perseguidos por outros maiores, se lançam nos navios.
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Conseguimos, por isso, capturar numerosos Dourados e Bonitos
deliciosos ao paladar. Prosseguindo no rumo das ilhas do Cabo
Verde, lobrigamos, a 30, enormes bandos de aves marinhas, que
nos permitiram calcular acharmo-nos pouco afastados de terra.
Com efeito, à tarde, avistamos uma dessas ilhas, a do Sal, de quatro
a cinco léguas de comprimento. É ela inabitada e bastante acidentada. Vêm aí, os portugueses das ilhas vizinhas, buscar sal
que, originário da própria terra, (6) existe abundantemente.
Reconhecemos, a l de julho, as ilhas da Boa-Vista e de São
Nicolau, ambas povoadas pelos portugueses; deixamos em seguida,
por través, a de Santa Luzia. Mais tarde, já à noite, deram os
vigias alarme, por haverem percebido uma grande força naval, que,
imediatamente, compreendemos se tratar da do Sr. DuguayTrouin. Não fomos, entretanto, ao seu encontro, pois que, duas
fragatas de reconhecimento, logo vieram até nós, fazendo os respectivos sinais convencionais, aos quais logo respondemos. Encontramo-nos, desta forma, entre amigos, assaz jubilosos da justeza
com que fora efetuada toda a navegação até aqui, sem nenhum
acidente a lastimar, após oitocentas léguas de rota marítima.
A 2 de julho, entramos juntos com os demais navios — que
haviam, aliás, efetuado de passagem a captura de uma embarcação
armada inglesa — na baía de São Vicente, onde encontramos
muito mar e ventos frescos. Acha-se, essa ilha, situada a 17° ao
norte da linha equatorial; sendo, apenas, frequentada por alguns
caçadores portugueses, que como vestes usam peles de cabras; e,
que aí vêm caçar cabritos e jumentos selvagens, nédios e muito
próprios para alimentação, bem como excelentes galinhas d'Angola.
É essa ilha, de sete léguas de comprimento, mui escassa d'água,
mas, em compensação, rica de tamarindeiros. Sua mor parte é
totalmente inculta, seca, árida e montanhosa. Defronte à ilha de
São Vicente situa-se a de Santo Antão, também povoada pelos
lusos, aos quais, pela lei do mais forte, obrigamos a nos oferecer
refresco.

go, é sede do governo geral e de um bispado. Não é fortificada,
nem rica, e, seria fácil presa nossa se assim o desejássemos.
Seguem-se as ilhas de Santo Antão, do Fogo e da Boa-Vista, igualmente povoadas. Às da Ribeira Brava, de Santa Luzia, do Sal,
de S. Nicolau, de Maio e de São Vicente são, porém, inteiramente
desertas. Nelas é onde, corsários e capitães de longo curso, vêm
fazer aguada e tomar lenha.
Durante nossa permanência em São Vicente, resolveu, o
Sr. Duguay-Trouin, proceder à revista geral das tropas, a fim de
que, cada um de nós, ficasse conhecendo suas bandeiras, (7) seus
comandantes e demais oficiais. Dest'arte, a 4 de julho, tendo todos
os navios feito desembarcar seus soldados, formaram-se 9 batalhões, com 9 bandeiras de 300 homens cada uma, comandados por
9 segundos-tenentes comissionados em coronéis. Eis os seus nomes:
de Terville, Bailio de Saint-Marc, Marigny de Longueuse, de
Merval, de Kéramel, de Ia Jaille, de Ricouart-Longuejous, du
Houlet, e, de Ia Monnerie para os voluntários. Possuíam, todos os
batalhões, seus tenentes-coronéis, majores, capitães, capitães de
granadeiros e comandantes de 50 homens, bem como os respectivos oficiais inferiores. (8) De cada batalhão foram destacadas 50
praças, com as quais se compuseram 9 companhias de granadeiros.
Em razão de direito, coube-me o comando da 4* Companhia. Deveriam esses 450 homens de elite, constituir, sempre, a vanguarda em
todos os assaltos. (9) Ficou, também, assentado formar-se um
corpo de 60 guardas-marinha, em face, porém, de séria disputa
surgida acerca do seu comando, foram eles distribuídos, dois a dois,
pelas companhias de infantaria e entre os assistentes e ajudantes
de ordens. Assim se achava formado nosso pequeno exército, constituído de 3.000 homens, todos eles soldados encanecidos na guerra, imbuídos do melhor espírito militar, que a nada aspiravam a
não ser ocasião propícia para combater.
Organizara nosso chefe, o Sr. Duguay-Trouin, três brigadas,
com um efetivo de nove batalhões, comandadas por três capitães de
fragata, respectivamente, os Srs.: de Beauve, a do centro; de
Goyon, a da direita; e, o Cavaleiro de Courserac, a da esquerda.
Nomearam-se, ainda, dois majores, os Srs. de Saint-Germain e de
Beauville, como ajudantes-generais da esquadra.
Receberam, em seguida, nossas bandeiras a bênção em pleno
campo, executando-se algumas evoluções. Logo depois dessa ceri-*
mônia, o Sr. Duguay-Trouin, expôs seu propósito de ir ao Brasil,
no intuito de atacar a baía de Todos os Santos, capital daquele
país, uma das mais ricas do mundo, supondo lá se encontrasse fun-

Havia, entretanto, nosso general pensado em ir à Ilha de
Santiago, capital desse arquipélago, apanhar gado, galinhas e
água; mas, melhor considerando, uma vez que poderia essa empresa
demorá-lo ou prejudicar o objetivo a que nos propúnhamos, dela
desistiu.
É, ainda, de assinalar que as ilhas do Cabo Verde, que se
compõem de dez grandes, denominadas, pelos antigos, Hespérides,
acham-se afastadas cem léguas da costa africana. Pertencem ao
rei de Portugal. A primeira e mais considerável chama-se Santia50 —
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deada, ainda, a frota que se destinava a Lisboa, carregada com
vários milhões-em mercadorias; e, de toma-la ou queimá-la de passagem. Mas, caso já houvesse ela partido, se dirigiria ao Rio de
Janeiro, outra cidade brasileira assaz opulenta, onde, no ano transato, o Sr. Duclerc, fora desbaratado com 800 homens; dos quais
300 ou 400, ali se encontravam, ainda, prisioneiros dos portugueses,
mal e indignamente tratados. (10) Logo prelibaram alegremente os
oficiais, seus anseios de desforra, futura glória e lucro pecuniário
a desfrutarem; sendo assim, sem mais tardança, embarcaram-se as
tropas, aprestando-se a partida, que se deu a 6.
Havíamos, no entanto, feito mui pouca aguada, em maus poços,
uma vez verificada ser ela, além de pouca, suja e salobra. Em
contraposto, carregamos, não só muita lenha, como também, jumentos selvagens que caçamos e que seriam deveras deliciosos para
alimento das guarnições.
À 7, passamos próximo às ilhas da Ribeira Brava e do Fogo.
Desta última, desprendiam-se, de cratera de alta montanha, enorme quantidade de labaredas ardentes, coisa que muito me surpreendeu, embora já estivesse habituado aos numerosos vulcões sulfurosos, que vira nas índias Orientais e Ocidentais. Nos dias seguintes foi, nossa força naval, perseguida por fortes ventos contrários
de sueste e por mar grosso, que desmastrearam três dos nossos
navios.
Começaram, também, a surgir moléstias nas guarnições, sendo
lançados ao mar vários cadáveres de vítimas delas. O pior, porém,
estava por acontecer: foi quando, obstinando-se os ventos duros
contrários em nos castigar seguidamente por mais de um mês,
diminuindo consideràvelmente a quantidade de água potável existente nos tanques, vimos, metade dos soldados e marinheiros, atacados de escorbuto ou mal da terra, doença gerada nas longas
travessias, pelo uso prolongado de carnes salgadas, deficiência de
água doce, roupas limpas e asseio corporal. (11)
Finalmente, a 11 de agosto, ultrapassaram os navios a linha
equinocial, embora com extrema dificuldade. Foi, então, celebrada
a tradicional cerimónia do batismo dos neófitos. (12) Subitamente, porém, os ventos, que porfiavam em se manter contrários, rondando para o quadrante leste, tornaram-se-nos favoráveis, permitindo-nos, a 19, reconhecer a Ilha da Ascenção, a despeito de toda
expectativa. (13) Ficou, em consequência, indeciso nosso general,
sem saber ao certo se deveria insistir na derrota rumo à baía de
Todos os Santos ou se mais valia prosseguir para o Rio de Janeiro,
do qual nos encontrávamos afastados por igual distância. Reuniu,

por isso, a 27, todos os comandantes, a fim de ser tomada a decisão
definitiva. Julgaram, alguns, que se deveria insistir no plano inicial, vale dizer, atacar a frota, caso se encontrasse ela, ainda, na
Bahia; objetavam outros, porém, que, se já houvesse se feito de
vela para Lisboa ou se permanecesse como até então, fundeada
naquele porto, seria, de qualquer maneira, infrutífera nossa tentativa. Acrescia que, sendo já bastante precária a quantidade d'água
e de lenha existentes a bordo, seria temerária qualquer ação bélica
contra a população dos arredores da capital brasileira. Desta sorte,
a mor parte das opiniões pendeu pelo ataque ao Rio de Janeiro,
não obstante, conforme previa o planejamento primitivo, tal empreendimento fosse dos mais difíceis; mas, as grandes riquezas que
ali existiam, nos incitavam a olvidar os perigos a que nos expúnhamos. (14) Fixou-se, assim, a ordem de ataque, para que se encontrasse logo a força apta a agir, uma vez avistado o porto; e, partimos a todo pano, conforme aprovação geral.
Felizmente, um vento fresco de leste, secundando nossas intenções, permitiu avistar, a 12 de setembro, terras do Brasil, apesar
de forte cerração, que parecia pretender ocultar, ao inimigo, nosso
objetivo.
Encontra-se, toda esta costa, plena de bancos de areia e escolhos, sendo muito difícil nela se efetuar um desembarque; (15)
podendo-se dizer que se defende, esse país, por si mesmo.
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DESCRIÇÃO DA COSTA DO BRASIL
Essa região, situada na América Meridional, tem de comprimento de costa 450 léguas, do Amazonas ao Prata. É apanágio
atribuído aos filhos primeiros dos reis de Portugal, que passaram,
por isso, a denominar-se Príncipes do Brasil; da mesma forma que,
em França, há o Delfim e, em Espanha, o Príncipe das Astúrias.
Tornou-se, esse país, a principal fonte de renda de Portugal,
pela abundância de suas minas de ouro, e pelo número de boas
colónias e de administrações importantes. Cheguei a ver em moedas
de ouro e prata, fabricadas no Brasil, que o príncipe tem o título de
Rei de Portugal, dos Algarves e do Brasil.
Além da capital Cidade do Salvador, localizada na baía de
Todos os Santos, governada por D. Lourenço de Almada na qualidade de Vice-Rei, (16) e sede de um arcebispado, há ainda, dois
bispos, um no Rio de Janeiro e outro em Pernambuco; e, seis capitanias: Porto Seguro, São Vicente, Santos, Espírito Santo, São
Francisco e São Paulo; esta, fica próxima às regiões auríferas, onde
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governava D. António de Albuquerque, (17) que as fez fortificar
com possantes muralhas, destinadas a resistir às incursões dos
paulistas, inimigos figadais dos portugueses, os quais, entretanto,
os trouxeram à razão, fazendo-os assinar humilhante tratado. (18)
Nossa força naval, ao avistar a entrada da baía continuou forçando o pano, de acordo com o que fora determinado em conselho. (19) Todas as embarcações navegavam em coluna, sem atentar,
quer aos riscos da entrada, quer à artilharia das fortalezas que a
defendiam. Ao Cavaleiro de Courserac, comandando Lê Magnanime, armado com 76 canhões, por já haver, anteriormente, estado
no Rio de Janeiro, coube transpor a barra à testa, logo seguido de
cinco outros grandes navios e do restante da esquadra. (20) Mal
grado o mar picado, tudo concorreu para nos favorecer com um bom
sucesso; sendo de acrescentar, também, que, graças à espessa cerração reinante, só tardiamente conseguiram os inimigos se aperceber
de nossa presença. Tenho, de mim para mim, que o meio mais
seguro para se lograr êxito em expedições distantes, (21) é o de se
investir abruptamente contra as posições que se tem em mente atacar,
desprezando a exaustão cm que se possam encontrar as guarnições,
após longa derrota. Deve-se, sempre, procurar tirar proveito da
confusão e perturbação reinantes nos pontos de ataque, não dando
tempo ao inimigo para que se refaça ou se recomponha. (22) A
decisão imediata a tomar deve ser: considerar a possibilidade de
se ser repelido, ou de se ser compelido a uma retirada sem nada
empreender de útil e proveitoso.
Dado o sinal de avanço, cerca das duas horas da tarde, valendo-nos de favorável vento leste, rumamos para o norte e, logo em
seguida, para nor-noroeste, no intuito de transpor a barra, apesar
da artilharia das fortalezas e dos vasos de guerra inimigos. (23)
O Cavaleiro de Courserac, à testa da coluna, afrontando o fogo
da fortaleza de Santa Cruz, de 46 canhões, e do de São João,
de 18 canhões, respondeu vigorosamente, já por sua mosquetaria,
já pela artilharia de calibre 36 e 24 libras por projetil; enquanto
que a esquadra o acompanhando, passou, cada navio de per si, a
atirar, também, pelos dois bordos, sobre as fortalezas e baterias
inimigas. Ao cabo de meia hora já nos encontrávamos dentro da
baía com todos nossos navios, tendo, então, por través a ilha da
Boa-Viagem, contra a qual atirávamos, talqualmente como com a
fortaleza de Villegaignon, de 20 canhões. Foi senão quando esta
explodiu, saltando aos ares, em virtude de um acidente para nós
desconhecido, com todo seu efetivo, no qual se incluíam três capitães portugueses. (24) Acabrunhou, de forma tal, esse revés ao
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Contra-Almirante Maquines, (25) que não mais pensou ele senão
em encalhar seus quatro vasos de guerra, como de fato o fez no
porto, perto das fortificações da cidade; (26) sem que, de maneira
alguma, isso pudéssemos obstar.
À proporção e medida que entrávamos pela baía a dentro,
íamos, paulatinamente, descortinando as magníficas construções da
cidade: o Colégio da Companhia e o Mosteiro de São Bento, sem
iguais no mundo, que formavam, com as demais edificações, o mais
encantador panorama do universo. Finalmente, pelas quatro horas
da tarde, fundeou nossa força, fora do alcance da artilharia da
praça e das fortalezas; (27) pois que, nesta baía, com uma circunferência de mais de vinte léguas, se podem comodamente abrigar
mais de mil barcos, como fácil é constatar pela planta que levantei (28). É de convir, também, que jamais assalto a nenhuma outra
cidade marítima, fora conduzido tão depressa, com tamanho êxito e
com tão reduzidas perdas de vida. (29) Manda, porém, a verdade
ponderar que, a despeito dos avisos pelos portugueses recebidos de
Lisboa, aproximadamente dois meses antes do nosso ataque, no
que tange ao armamento de nossos navios, e de terem eles fundeado seus vasos de guerra sob a protecão das fortalezas, no intuito
de barrar-nos a entrada, (30) o fato é, contudo, que os surpreendemos, quer em consequência da cerração que tanto nos favoreceu a entrada, quer pelo vento que nos permitiu, com a maior
facilidade, lográssemos atingir a velocidade de três léguas horárias, coisa que os portugueses asseguraram nunca haver constatado em tempo algum, já que suas embarcações levam de sete a
oito dias para entrar na barra. (31) São esses os raros supremos momentos de que se devem valer os chefes, mas, que em nada
diminuem o brilho e mérito dos seus feitos.
Foi a 12 de setembro, à tarde, que forçamos a entrada do Rio
de Janeiro, apesar do grande número de fortalezas e baterias que
a barravam: dezessete ao todo; embora, também, houvessem os
inimigos se prevenido e se aparelhado desde algum tempo
antes. (32) Ainda encontramos fundeado o barco inglês que lhes
trouxera a última advertência. (33) Custou-nos, toda essa ação
bélica, 60 baixas, entre mortos e feridos, nelas se incluindo um
oficial. É de atentar, ainda, que outras se deveram à ruptura e
explosão de um dos nossos canhões de ferro. A fragata Concorde
esteve a ponto de ir a pique, ao ser atingida por um balaço de 36
libras que a avariou seriamente. Safamo-la, porém, prontamente
atravessando-a. A noite se passou em completa calma, sem nenhu— 55
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ma movimentação de um e outro lado, cada qual se preparando
para o dia seguinte.
Passo agora, valendo-me da oportunidade, a descrever não só
a baía, mas igualmente, seus arredores, a fim de que fique claro
com quais elementos tivemos de nos haver.

Depois de se ter passado por essas fortificações, entra-se,
então, na baía propriamente dita, repleta de ilhas, enseadas e caudalosos rios que nela desaguam. Em uma dessas ilhas, a chamada
Villegagnon, do nome de um aventureiro francês que nela se fortificou há 100 anos, (36) existe um respeitável forte, armado com
vinte bocas de fogo, dentre as quais duas de 56. Ignoramos se
foram realmente nossos projéteis a causa de ter ela saltado aos
ares, se devido a ter a pólvora se incendiado, ou se foram, os
próprios portugueses, que, por incúria, isso provocaram. Como
quer que fosse o caso é que o comandante, 2 capitães e 50 soldados aí pereceram, desgraçadamente. (37) Defronte da ilha de
Villegagnon acha-se a da Boa-Viagem, um rochedo assaz escarpado, no alto do qual há uma igreja dedicada a N. Sra. da BoaViagem; lá, igualmente, existe uma bateria de seis canhões. A uma
distância equivalente a um tiro de fuzil, encontra-se outra fortaleza situada à flor d'água. (38)
A cidade, que se pode, então, descortinar em toda sua amplitude, fica situada à esquerda de quem entra, constituindo-se no mais
formoso panorama que imaginar se possa, em virtude da grandiosidade de suas construções, situadas em colinas revestidas de perpétuo relvado. Ainda outra ilha, cognominada das Cobras, (39)
com cerca de meia légua de circunferência, oculta parte da cidade,
concorrendo, dest'arte, para formar o ancoradouro; no que é auxiliada por um banco de areia e pedras, que tornam a entrada bem
difícil. Nela, os portugueses, haviam estabelecido uma bateria de
oito peças, das quais logo nos assenhoreamos, o que sobremaneira
facilitou seu desbarato, devido ao grande número de morteiros e
soldados que nela, então, instalamos. (40)
Percebemos, ainda, na cidade, quatro fortalezas menores e seis
portentosos edifícios religiosos, capazes, cada um deles, de agazaIhar a corte e o séquito de um grande príncipe. Contam-se, também, mais quatro igrejas paroquiais, um hospital bem aparelhado
e numerosas capelas particulares. Não existem residências para
religiosas. (41) O primeiro dos fortes acima assinalados, o de Santiago, situa-se em pequena ponta de terra, proeminente e estendida
para o mar; é abobadado e guarnecido com dez bocas de fogo. O
que se lhe segue, o de S. Sebastião ou o Castelo, que cognominamos o Forte Vermelho ou dos Jesuítas, fica no alto de uma
colina que domina a cidade, a várzea, o ancoradouro e a barra. É
quadrado em sua configuração, possuindo um fosso e dez peças
de poderosos canhões de ferro fundido, de sorte que passa por
ser um dos elementos de maior eficácia na defesa local. Ó terceiro,

DESCRIÇÃO E SITUAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
A cidade do Rio de Janeiro, também denominada de São
Sebastião, em virtude de ter sido tomada aos índios no dia desse
santo, seu padroeiro, é situada no Estado do Brasil, em sua porção
meridional, quase na altura do trópico, isto é, a 23° e 20' da linha
equatorial. É a mais importante cidade depois da Bahia de Todos
os Santos, quer pela vizinhança das minas de ouro, quer pelas
frotas portuguesas de comércio que, anualmente, lhe trazem as mais
valiosas mercadorias europeias. Ainda mais, as embarcações inglesas e holandesas, de torna viagem das índias Orientais e do Japão,
nela fazem ponto obrigatório de parada, descarregando suas preciosas cargas do oriente. Tirou, essa cidade, seu nome da baía, à
beira da qual fica localizada, a qual tem cerca de vinte léguas de
contorno. Há duzentos anos, mais ou menos, que nela se estabeleceram os portugueses, fortificando-se cuidadosamente. Proporciona ela relevantes proventos e vantagens pecuniárias à coroa,
pelas ricas minas que possui; pelos açúcares excelentes, o tabaco,
as madeiras de tinturaria e outros produtos que produz anualmente.
A entrada da barra tem de largura, aproximadamente, o
alcance de um tiro de peça, com várias pedras ao centro, que tornam, por isso, bastante difícil seu acesso, constituído por dois
canais, defendidos por duas possantes fortalezas. A da direita, à
entrada, denominada Santa-Cruz, assenta em um promontório, cercado d'água por todos os lados; possui dupla fortificação talhada
na rocha, sendo, pelos portugueses, considerada inexpugnável.
Armaram-na com 46 bocas de fogo, das quais 10 são de balas de
36 libras; e, por isso, persuadiram-se de que nenhuma embarcação
de guerra seria capaz de afrontar o poder de fogo de tal armamento, sem ir a pique. Nós, os desenganamos. Pouco mais ou
menos a meia légua para fora da fortaleza de Santa-Cruz, existe
uma bateria de seis canhões, (34) que aí impede o desembarque.
A fortaleza de São João, armada com 18 poderosos canhões, fica
no lado oposto. Há, além dela, outra bateria dotada de seis
peças. (35)
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afastado deste dois tiros de fuzil, sobressai sobre a planície e a
barra, sendo denominado de Santa Luzia; oferece o aspecto de um
quadrilongo, com doze canhões e uma bateria raza, à flor d'água,
de seis peças. Finalmente, o quarto e último, é o de S. Bento,
que está em um outeiro e se reduz, apenas, a uma bateria de oito
canhões localizados em trincheiras. Defende, não só o próprio
mosteiro, mas também, o porto e a barra, tendo sido por aí que
iniciamos o ataque à cidade propriamente dita.

Numa das encostas do morro, onde fica a Igreja dos Jesuítas,
está situado o Hospital da Misericórdia, em cujo cemitério foram
inumados numerosos franceses. A ele é atribuída uma renda de
40.000 cruzados, vale dizer, 80.000 libras.
Existem, na cidade, quatro igrejas paroquiais, sob a invocação de S. Diogo, Nossa Senhora da Candelária, S. José e Rosário;
destacando-se, nesta, linda capela dedicada aos militares.
Contam-se, no Rio de Janeiro, 2.500 fogos distribuídos em ruas
largas, em sua mor parte bem alinhadas; das quais cinco muito
compridas, atravessadas por outras doze ou treze.
A residência dos governadores, à beira-mar, foi reconstruída,
desde que, no ano passado, os franceses a destruíram. Falta-lhe,
ainda, terminar um torreão.
Na quase totalidade das casas residenciais, construídas em
estilo moderno com três e quatro andares, as janelas são talhadas
em sacadas.
Há, também, uma Casa da Moeda, na qual é fundido todo o
ouro oriundo das minas, que é, em seguida, convertido em dobrões
ou peças de 24 libras contrasteadas com quatro «R.R.R,R.», que
indicam ser as moedas cunhadas no Rio de Janeiro. É esse ouro
do mais puro e fino quilate do mundo. Sua fusão, por ordem régia,
evita o desvio que anteriormente tanto ocorria, atingindo profundamente o «quinto», quando, ainda, se encontrava ele em pó ou
em barras.
O Tribunal do Santo Ofício se faz aqui sentir de forma mais
rigorosa do que no reino. Fomos encontrar, nos cárceres dos Jesuítas, setenta presos acusados de prática de judaísmo, os quais logo
pusemos em liberdade. (45)
Eis, pois, a verdadeira situação e aparência do Rio de Janeiro,
por ocasião do nosso ataque. Nada mais nos resta agora senão
mostrar seu poderio militar, bem como o número de seus habitantes.
Como, em face dos reiterados avisos de Lisboa, já nos aguardavam desde bastante tempo, como reforço de lá haviam sido
enviados três batalhões de tropas regulares. O primeiro sob o
comando do Coronel Mestre de Campo, João de Paiva Souto
Maior, com 400 homens uniformizados nas cores verde e amarela;
o segundo, pelo Coronel Francisco Xavier de Castro Morais, sobrinho do governador, em vermelho e amarelo; e, o terceiro, comandado pelo Mestre de Campo António do Amaral, em azul e verde. (46) Contava-se, além desses, com as tropas embarcadas e com
os marinheiros das guarnições das naus, que constituíam, ao todo,

Repousa, pois, o Rio de Janeiro, entre essas fortificações, era
meio de uma planície paludosa, circundada por morros ocupados
quer pelos fortes, quer pelas igrejas; de tal sorte que dele é difícil
uma aproximação, a não ser através de alagadiços ou por ínvios
caminhos, quase impraticáveis, cobertos de árvores diversas: nopais e espécies de figueiras. Foi por aí que, o sr. Duclerc, no ano
passado, tentou atacá-lo, sendo rechassado, caindo prisioneiro. Para
o lado do sertão existem trincheiras guarnecidas de canhões, de
distância em distância; e, na orla marítima, da mesma forma, várias
peças de médio calibre. De maneira que, resumindo, nas fortificações, de que tanto se ufanavam nossos adversários, se contavam 150
canhões em bateria. (42) Podiam eles, ainda, contar com maior
número de peças, servindo-se dos quatro navios de guerra e da frota
que se encontravam, então, fundeados na baía, e de que nos apossamos e incendiamos. Quanto a igrejas, quatro há que disputam
em beleza e magnificência com todas que existem no velho mundo:
a dos Beneditinos, a dos Jesuítas, a do Convento de Santo António
ou Recoletos e a dos Carmelitas. Nelas se contam, não só espaçosos alojamentos, mas também, riquíssimas capelas laminadas de
ouro, adornadas de mármores e de encantadoras e notáveis pinturas murais. Em todas elas vivem para mais de 300 religiosos. Localizam-se, as três primeiras, no alto de colinas, a cavaleiro sobre a
cidade; ficando, a dos Carmelitas, situada numa várzea, junto à
rua Direita, centro do comércio; é, igualmente, esplêndida, nada
ficando a dever às demais em suntuosidade.
O bispado localiza-se no Morro da Conceição, anteriormente,
convento dos frades Capuchinhos franceses. (43) É de notável
beleza e todo rodeado de laranjeiras e limoeiros. (44)
A Catedral fica perto da Igreja dos Jesuítas, e, pelo grandioso
de sua arquitetura e estilo, torna-se credora da maior admiração.
Encontra-se, porém, um pouco afastada do centro urbano.
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mais dois batalhões, sob as ordens do general Costa de Maquines,
contra almirante da Real Armada lusitana, a cujo serviço se achava
o Sr. du Bocage, francês comandante de um navio de guerra português. (47) Montavam estes reforços, em mais de mil homens;
sendo, igualmente, de registrar a presença de 150 combatentes de
uma embarcação inglesa, que se dirigia à Cidade de Madrasta e
de lá à China. (48) Contavam, ainda, com a cooperação armada
de 10.000 habitantes da cidade, auxiliados por seus escravos; sem
contar, também, as demais 40.000 pessoas de todas as idades e
sexos nela residentes. (49)
Quanto à víveres e munições estava a cidade bem aprovisionada, já que a frota de comércio do reino havia pouco chegada, (50) suficientemente de tudo a provera; encontrando-se, em
consequência, cada morada abastecida para dois meses, coisa que
se podia facilmente aquilatar em virtude da super-abundância de
íarinhas, aguardentes, carnes salgadas, peixe seco, bacalhau, óleos
e manteiga. As velas, sobretudo, existiam em quantidade superior
a 400.000 libras nas lojas e nas próprias casas particulares; naquelas vendidas a dois escudos a libra, quantidade essa de espantar,
apesar do malbarato e desperdício de grandíssima porção dela durante as vigílias noturnas de serviço.
Nunca se viu, em parte alguma, tamanho acúmulo de mercancias oriundas de Portugal, França, Inglaterra, Itália e índias,
trazidas pelas frotas de comércio. Constituía-se, por si só, cada
residência, verdadeiro depósito de tudo quanto mais curioso havia
proveniente da Europa, China, índias Orientais, Pérsia e Japão;
sendo o montante de tais riquezas avaliado em quatro milhões.
Nossos soldados, destruíram, porém, durante o saque e pilhagem,
tal porção de porcelanas, móveis chineses de uso e de adorno em
laca, espelhos, cristais, quadros, banquetas e arcas de marfim e de
madeiras odoríferas, bem como um sem número mais de objetos
preciosos, que, por isso, se perdeu um cabedal avaliado em três
milhões. Além disso, muito concorreram, também, para sua ruína,
não só os incêndios casuais e propositais, ocorridos durante a fuga
de nossos inimigos, como, da mesma forma, o violento bombardeio
da cidade.
Exercia o cargo de governador, representando Sua Majestade
desde alguns anos, o Cavaleiro da Ordem de Cristo, Francisco de
Castro Morais, homem de temperamento pusilânime, de medíocre
capacidade e que a ninguém dava ouvidos; excessivamente enfatuado e vaidoso, por haver, no ano anterior (1710), derrotado e
aprisionado o Sr. Duclerc; feito esse pelo qual, durante oito dias
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seguidos, fizera realizar festejos públicos, em meio dos quais, como
trofeus, arrastara bandeiras francesas tintas de sangue pelas ruas,
atadas à cauda de cavalos. Também, a esse propósito, os naturais e
estudantes, representaram uma farça, sem pé nem cabeça, que
encontrei, mais tarde, impressa e guardada no Colégio da Compa-nhia. Desde então, em todos os aniversários, no próprio local onde
capitulara o Sr. Duclerc, comemoravam todos os acontecimentos
com um combate simulado, findo o qual conduziam prisioneiro o
comandante francês. Como fim de festa efetuavam um regabofe
generalizado. Nossas forças, porém, representaram-lhes, a seu
modo, outro género de teatro, fornecendo-lhes tema para uma sublime tragédia.
Julgara, o governador, que atacaríamos talqualmente o fizera
o Sr. Duclerc; e, que, ao alcançarem e cruzarem as ruas nossos
soldados, se desmandariam no saque e na pilhagem. Mandara, por
isso, dispor, em todas as esquinas, fornilhos, covas e minas com
pólvora, (51) para que nelas se metesse fogo no momento azado.
É de consignar que abundantíssima era a pólvora na cidade,
vinda do reino pela última frota, até mesmo nas casas de campo.
Dela nos apossamos, e, posteriormente à conclusão do armistício,
a revendemos aos próprios portugueses, por grossa maquia. Mal
grado a enorme dilapidação havida, ainda assim, embarcamos mais
de 300 barris da mesma.
Nos arredores da cidade são de assinalar os inumeráveis bosques, montanhas, cerros e vales existentes, dos mais encantadores
do universo, plenos de laranjais, limoeiros, cana de açúcar e outros
verdejantes vegetais, sitos em clima permanentemente temperado.
Nesse ambiente embalsamado, também, se desenvolvem muitas
outras fruteiras, dentre as quais, em latadas, vinhedos aparecem.
O trigo, porém, quase nada prospera, em virtude da existência
de numerosas formigas, que destroem suas raízes. (52)
O que, entretanto, muito nos atormentou, como aliás a todo
mundo, foram certos vermes minúsculos que penetram na sola dos
pés e que são chamados, pelos naturais, bichos dos pés. Cheguei
mesmo a constatar que, vários prisioneiros franceses, chegaram a
perder os pés e as pernas por infecções engendradas por esses
animálculos, que destroem, não só os tecidos moles, mas também
os próprios ossos, se não houver logo o cuidado de os extirpar.
Ninguém deles se pode considerar imune; fomos, igualmente, suas
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vítimas. Usam os portugueses, diariamente, à noite, banhar os pés
em água tépida, na qual adicionam certas qualidades de ervas. (53)
Todo o sertão, 30 léguas em redor, acha-se coalhado de engenhos de açúcar; sendo de atentar que, os mais importantes, pertencem a ordens religiosas. Neles trabalha considerável número de
escravos, produzindo o açúcar mais claro e mais apreciado das
índias.
Da cidade as minas auríferas de São Paulo, São Francisco,
Ouro Preto e outras localidades, contam-se 80 léguas aproximadamente; as quais, para poderem ser transpostas, há mister galgaremse serras e caminhos fragosos, nos quais, no entanto, aqui e ali, se
encontram alguns povoados. Foi o intenso comércio das Minas
que gerou a prosperidade do Rio de Janeiro. Têm como governador a António de Albuquerque, que nelas erigiu quatro vilas fortificadas, nas quais vivem, além de mais de 30.000 reineis e paulistas — estes, os naturais de uma cidade próxima, chamada São
Paulo — uma multidão avaliada em 200.000 escravos, que, nas
entranhas da terra, em plenas minas, ativamente delas extraem
ouro, lavando-o, purificando-o, reduzindo-o a pó ou transformando-o em barras. Para isso é indispensável a existência d'água junto
às mesmas, sem o que se tornariam inúteis, sendo logo abandonadas.
Eis, pois, a fiel descrição do Rio de Janeiro, de suas forças
armadas e da região que lhe fica adjacente, quando valentemente
transpusemos sua barra, a despeito da oposição das fortalezas de
Santa-Cruz, São João, Villegagnon e Boa-Viagem; dispondo-nos a
tomar a cidade de assalto, se bem que ignorando, ainda, o assassinato do Sr. Duclerc, friamente perpetrado apesar da sua qualidade
de prisioneiro, com a tácita aprovação do governador, do ouvidor,
dos militares e dos principais habitantes, como isso depois comprovamos. Poder-nos-ia, entretanto, tal fato, servir de causa bastante
para tirar crua vingança, não fora a autoridade dos oficiais assaz
suficiente para conter o furor dos nossos homens, extremamente
furibundos pelo desapiedado trato infligido aos demais prisioneiros, expostos, quase cotidianamente, ao insolente capricho de uma
turba ignara, cujo único desejo era os trucidar, mesma na prisão.
Foi graças, igualmente, ao prestígio do Bispo, (54) que, viva e
firmemente se opondo, os socorreu e valeu em tão pungente transe,
chegando mesmo a lhes ministrar o Santíssimo Sacramento, que foi
desviada a cólera popular de sobre tais desafortunados da sorte.
Não fora isso, certo é que, a esta hora, teria o rei (55) quatrocentos homens a menos.
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ATAQUE AO RIO DE JANEIRO
A 13, (56) tendo, o Sr. Duguay-Trouin, determinado o ataque
geral, bem como o bombardeio simultâneo da cidade e das fortificações, o Sr. de Goyon, com 400 homens em embarcações, assaltou
de madrugada a Ilha das Cobras, (57) ocupada pelos portugueses 1 ,
desalojando-os totalmente de suas posições e entrincheiramentos,
não obstante o nutrido fogo dos fortes dos Jesuítas e dos Beneditinos. Apoderou-se ele, então, de oito canhões, aí logrando, também, fincar o pé, bem armado e municiado. Felizmente, nesse ataque, houve mui poucas perdas a lamentar, considerada a alta importância estratégica dessa posição, que senhoreia a cidade. Além
disso, facilitou enormemente tal ação nosso objetivo posterior, pois
que, de pronto, lá montamos três morteiros e uma bateria de canhões, entregues ao comando do Cavaleiro de Saint-Simon, que
logo passou ardorosamente a servir com todo o zelo e firmeza.
Passamos, em seguida, à abordagem, com as nossas chalupas,
de um vaso de guerra com 50 peças, apesar do grosso fogo da
mosquetaria dos fortes e da cidade. Encontrava-se esse navio encalhado em um banco de areia próximo à Ilha das Cobras. Foi
quando, o Contra-Almirante português, (58) cujo pavilhão quadrado se achava içado no mastro de mezena, temendo cair prisioneiro, mandou pôr fogo à pólvora do mesmo, que era armado com
60 canhões. Logo seguiu-se-lhe outro, com 50 peças, voando pelos
ares duas horas depois. Pudemos, então, apreciar serem seus canhões lançados longe, em terra, dada a força da explosão, que
causou, igualmente, espessa fumaceira, por largo tempo escurecendo o sol. Havendo essa ação ocorrido pelas 7 horas da manhã,
Vimos, logo depois, não só as guarnições dos navios, mas também,
as milícias locais, alvoroçadamente se juntando na praia, a fim de
evitarem um desembarque, a ser efetuado sob a cobertura do fogo
da artilharia de três fragatas. Não pudemos, porém, cumprir esse
propósito, já pelo pouco calado d'água, já por se achar nossa força
naval ao alcance da artilharia de três naus inimigas; o que obrigou
a nos pormos imediatamente fora do seu alvo, determinando antes,
contudo, as abordar nessa mesma noite. Assim, pelas 6 horas da
tarde, destacamos dez embarcações sob as ordens do Sr. de Beiuve,
para proceder a essa operação. Comandava eu o escaler do LAiglc,
no qual se embarcara metade da minha companhia de granadeiros.
Remamos a noite inteira no maior silêncio, ao longo da praia, favorecendo-nos de forma tal a escuridão que conseguimos nos colocar
em posição propícia, isto é, entre a marinha e os navios; impedindo,
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assim, que os encalhassem ou que os abandonassem suas guarnições, após atearem fogo à pólvora. Foi, então, cada um dos navios
portugueses abordado por três embarcações nossas, fazendo eu
antes dar uma descarga de mosquetes sobre eles. De terra, para
onde haviam fugido, os inimigos atiravam sobre nós. É de consignar que, dada a alta borda dos navios, constituiu-se para nós bastante penoso galgá-las. Apoderamo-nos, entretanto, deles sem
encontrar a menor resistência; mas, não sem receio, uma vez que,
nossos adversários antes de os deixar, haviam colocado estopins
acesos junto à pólvora, para a explodir. Graças, porém, a um remador foi isso evitado no navio que abordamos, o que nos tranquilizou sobremaneira. Não nos aproveitamos do resto da noite para
repousar, uma vez que, ao clarear o dia 14, nos apossamos de mais
cinco navios mercantes, logo guarnecendo os três maiores com
artilheiros e munições, destinando-os a nos auxiliar na operação
de desembarque. Um deles, Rainha dos Anjos, contava com 50
bocas de fogo, outro com igual número; e, um terceiro, com 40.
Achavam-se todos carregados com caixas de açúcar e várias utilidades.
Diante de tamanho êxito não diferiu mais, o Sr. DuguayTrouin, o desembarque geral das tropas; o que de fato se verificou, sob a proteção da artilharia dos vasos de guerra tomados.
Desta forma, no mesmo dia às 8 horas da manhã, encontrando-ce,
todos os escaleres e mais embarcações miúdas, devidamente guarnecidas de combatentes, junto aos três navios assinalados, para
que fosse o assalto efetuado em conjunto, vale dizer, com todas
as forças de desembarque, aproximamo-nos de uma enseada tão
cheia de pedras que, se não podendo abordar a terra, foram nossos
soldados obrigados a cair n'água, indo com ela pela cintura até a
praia, onde já os aguardavam os oficiais, que logo os dispunham
em ordem de combate, à proporção que chegavam. Não encontramos, também aí, a menor resistência por parte do inimigo. Prosseguindo a operação, dirigiram-se as forças em direção a um outeiro, no qual já se encontrava reunido o comando geral, a fim de
assentar a melhor maneira de investir contra a praça. (59)
Nossos 3.000 soldados, divididos em três brigadas, constituíam três corpos de exército: dois estacionados em morros; e, o
terceiro, com o general em pessoa, ocupando um descampado perto
do mar, entre as elevações acima assinaladas nas quais nos encontrávamos, com o fito de mutuamente assira se poderem auxiliar em
caso de necessidade.
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Recebeu, à tarde, minha companhia de granadeiros, com 300
homens sob o comando do Sr. de Courserac, a incumbência de proceder ao reconhecimento do sertão circunvizinho. Caminhamos,
então, através de terreno inteiramente desconhecido, por tão estreitas picadas que, se o quisessem os inimigos, facilmente nos teriam
desbaratado. Efetuamos essa exploração por cerca de meia légua,
detendo-nos no pico de uma colina, onde havia uma igreja e uma
boa casa. Foi, porém, daí em diante, de todo impossível prosseguir,
dada a dificuldade em atravessar um rio, ao pé do morro, cuja
ponte fora derribada por nossos adversários. Recebi, todavia,
ordem expressa de passá-lo a vau, o que, também, não deu melhor resultado. Enquanto isso, os portugueses do outro lado do
rio, nos descompunham com pesados insultos, blasonando-se, ao
mesmo tempo, de que, se por acaso caíssemos em suas mãos, nos
deixariam ern maus lençóis. Essas bravatas que não podíamos,
naquele momento, revidar, nos obrigaram a empreender o caminho
de volta; abrigando-se nossos homens, ao fim, no acampamento,
sob a frondosa copa das muitas laranjeiras e limoeiros existentes.
Com a lenha que cataram, aqueceram, nossos soldados, suas marmitas de rancho.
Já havia, então, mais de 400 franceses desembarcado na Ilha
das Cobras, nela fortemente se firmando, apesar do fogo constante das fortificações inimigas, que procuravam obstar nossas
operações. Também nessa noite, lançamos tal profusão de bombas
incendiárias sobre a cidade, que se viram, os monges, sacerdotes,
mulheres, crianças e outras bocas inúteis, constrangidas a evacuá-la,
ganhando a campanha.
A 15, de manhã cedo, um dos nossos topou com um grupo
de franceses que se haviam escapado da prisão, onde, até então, se
encontravam. Confirmaram-nos, mais uma vez, a trágica morte do
Sr. Duclerc, massacrado no leito da casa em que vivia, após quatro
meses de cativeiro; ignóbil gesto esse, praticado contra um prisioneiro de guerra inerme, tão intrépido e denodado. Asseguraramnos, ainda, que se achava a praça inteiramente minada, tendo todas
as ruas redutos armados. Acreditavam, seus habitantes, que nela
entraríamos tal como o fizera o Sr. Duclerc, o que importa em
dizer que, com a maior facilidade, nos destroçariam. Que muito os
sobressaltava e inquietava o ataque efetuado contra a Ilha c!as
Cobras, pois que, daquele ponto sem maior estorvo, poderia a
cidade ser arrazada. Que muitos dos nossos compatriotas achavam-se, ainda, detidos em enxovias, nas quais muito sofriam, além
de miséria, fome e sede, o evidente risco de ser trucidados pela
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uma carta ao governador, intimando-o à rendição; (62) dizendo-lhe
que estavam prestes nossos canhões, nossos morteiros e nossos navios encostados, a reduzir a cidade a cinzas, sem que a isso ninguém
pudesse impedir; que el-rei, nosso amo, era presa da maior ira,
pelo cruel tratamento infligido a nossos soldados prisioneiros, uma
parte dos quais morrera miseravelmente; que, quanto ao assassínio
cometido na pessoa do Sr. Duclerc, que os comandava, levado a
efeito na casa de morada de um dos ajudantes de tenente da cidade, (63) saberia ele, oportunamente, joeirar os culpados dos inocentes em tão enorme crime; finalmente, que o concitava a tomar,
de pronto, uma deliberação, se é que, de fato, era seu pensamento
preservar a praça da fúria da soldadesca. (64)
Logo após, por completo, cessaram todas as hostilidades, quer
de um, quer de outro lado; havendo, porém, cabe registrar, lançado
essa mensagem o mais profundo pavor e consternação no ânimo
dos principais artífices da morte do Sr. Duclerc, que já se julgavam, com razão, vítimas do nosso furor, caso caíssem prisioneiros
em nossas mãos.
Respondeu, de modo mui judicioso, o Governador Francisco
de Castro Morais, procurando justificar-se de tudo quanto lhe fora
imputado. Fui, então, chamado, não só para esclarecer os termos
da resposta, como também, vertê-la em nosso idioma. Dizia ele
haver tratado nossos compatriotas presos, tal como mereciam corsários sem lei que o eram; que lhes mandara, todavia, fornecer
alimentação bastante, segundo determinara seu soberano o fizesse
com prisioneiros de guerra; que, quanto ao assassinato do Senhor
Duclerc, mandara proceder a todas as indagações e inquirições
necessárias, a fim de descobrir seu ou seus autores, que seriam
exemplarmente punidos, caso fossem identificados. Quanto à praça,
que por el-rei, seu senhor, lhe fora confiada, a defenderia até a
última gota do seu sangue, confiando em que o Deus dos Exércitos
sustentasse a justiça de sua causa e a protegesse dos seus inimigos;
não o intimidando, nem o sobressaltando, de forma alguma, nossas
ameaças; e que sereno aguardaria os resultados. (65)
Tão firme réplica nos fez crer sustentaria ele o assédio com
decisão. (66) Assim, desde a tarde de 19, todos os nossos morteiros e parte das baterias passaram a atirar contra a cidade e suas
fortificações. Além da bateria da Ilha das Cobras, com 22 peças e
5 morteiros, e, de 10 canhões colocados em um promontório já
referido, que se destinava a atingir S. Bento pelo flanco, atravessamos um navio, Lê Mars, para que pudesse, também, ser utilizada
a potência de fogo dos seus 25 canhões. Dispúnhamos, em con-

seqiiência, de 57 peças postas em bateria, afora os morteiros. Não
tencionávamos àrrazar ou incendiar o Rio de Janeiro, porquanto
ardentemente desejando nos apossar de suas riquezas, porfiávamos,
unicamente, em pôr as fortificações locais em estado de não nos
poderem prejudicar, vale dizer, as destruir por completo. Nessa
noite, cinco soldados nossos escaparam-se do acampamento, para
pilhar e saquear na cidade, sendo, porém, incontinente capturados
e condenados à morte. Tendo, contudo, a sorte designado um
deles para ser executado, no momento justo do castigo foi perdoado, graças aos rogos de oficiais. (67)
No domingo 20 de setembro, desde a alvorada, recomeçaram
nossos canhões, com o Lê Mars amarrado, a atirar contra a cidade
e suas fortificações, seriamente danificando o Mosteiro de S. Bento
e sua bateria, mal grado a espessura de suas muralhas e paredes,
o que obrigou o Sr. du Bocage, que nesse local se encontrava com
seus melhores soldados, a desampará-lo. Destruiu o bombardeio
grande número de casas na cidade, atingindo, também, o Castelo;
o que compeliu, então, ao restante da população a, açodadamente,
abandoná-la: homens, mulheres, crianças e escravos, carregando
seus bens mais valiosos. Viamo-los desabaladamente fugindo sem
que pudéssemos evitar; pois que, à nossa gente, era impossível
acometer simultaneamente a praça por todos os lados, cercada como
era de pântanos e matagais, maximé nas bandas do Castelo. (68)
Continuaram, no entanto, este forte e os outros a atirar sobre nós,
até que os fizemos calar de vez. Conseguiu, nessa noite, um bergantim português, escapulir para a Bahia.
Vendo, então, o Sr. Duguay-Trouin, os vastos danos causados por nossos projéteis, deu ordem para que, no dia seguinte bem
cedo, se atacasse S. Bento, ao mesmo tempo por mar e por terra.
Para isso embarcaram-se 700 homens em escaleres e chalupas, sob
as ordens do Sr. de Goyon, que, sob o véu da noite, se passaram
do acampamento para os navios encalhados próximo ao mosteiro,
prontos a abordar terra ao primeiro sinal. Por nossa vez, em ação
conjunta, com l . 500 combatentes, deveríamos investir contra a fortaleza da Conceição.
Eis senão quando, foi esse plano inteiramente transtornado,
por duas causas: primeira, o desabar de terrível borrasca, com raios
e trovões, seguida de copiosíssimo aguaceiro, que, ensopando
d'água nossas tropas, não lhes permitiu fazer uso das armas de
fogo. A segunda, foi que, cerca da meia noite, tendo os inimigos
se apercebido do nosso desembarque, fingindo socorrer ao Mosteiro de S. Bento, por completo abandonaram não só esse ponto, mas
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igualmente, toda a praça, não obstante tão terrível tormenta,
fugindo para longínquas montanhas que cercam a cidade. Passou
a reinar, então, em suas hostes, tamanha confusão e desordem, que,
pelos caminhos e picadas que àqueles lugares conduzem, inteiramente alagadas e tomadas por impetuosas e fortíssimas torrentes,
numerosas criaturas pereceram afogadas no turbilhão das
águas. (69) O próprio governador, com vários de seus ajudantes
e o restante da guarnição, presas de um terror pânico, temendo
serem capturados e tratados sem nenhuma compaixão e piedade,
conforme ameaças que lhes haviam sido feitas, e que, no íntimo,
julgavam realmente merecer, pelas crueldades praticadas com nossos compatrícios, covarde e miseravelmente desertaram seus postos,
deixando em completo abandono o Rio de Janeiro, com tudo quanto
nele existia ao nosso arbítrio. (70) Bem verdade é, todavia, que,
conforme nos declararam depois, o governador, o comandante da
esquadra, o intendente e o Sr. du Bocage, não lhes fora, de maneira
alguma, possível impedir tal debandada, em virtude de fortes intimidações que se lhes fizeram; sendo, desta forma, constrangidos a
seguir os retirantes, pelo receio, também, de ficarem sozinhos em
uma cidade totalmente deserta.
Assim, na madrugada de 21, ignorando-se a fuga do inimigo
e vendo-se, ainda, içados nos mastros das fortalezas o pavilhão
português e demais insígnias, temendo-se que o profundo silêncio
reinante não constituísse senão algum ardil do mesmo, determinou,
o Sr. Duguay-Trouin, que logo se procedesse à ofensiva segundo
planos previamente estabelecidos. Foi quando, o Sr. de Lasalle,
prisioneiro, que se escapara em canoa, fez ciente o general do
verdadeiro estado em que se encontrava a cidade; acrescentando
achar-se ela minada em diversos pontos, (71) havendo o governador e a guarnição vergonhosamente desertado desde meia noite,
refugiando-se no sertão, em local que, por via das dúvidas, tinham
fortificado. Que, no Rio de Janeiro, existiam muitas riquezas em
mercadorias e móveis preciosos, dos quais, sem maior dificuldade,
poderíamos nos apossar.

Foram, também, enviadas mais três companhias de granadeiros
para extinguir os incêndios que lavraram em vários locais da cidade, e, em seguida, libertar nossos compatriotas presos. Fomos,
então, até a cadeia onde os mesmos se encontravam. Já haviam,
porém, eles mesmos, arrombado as portas dos cubículos, evadindose. Soltamos cerca de 350 homens, entre oficiais, guardas-marinha
e soldados, naturais todos do Departamento de Rochefort, famintos ao extremo, pois que, havia dois dias, nada tinham comido;
irreconhecíveis, quer pela extrema miséria a que se achavam reduzidos, quer pelo cruel e desumano tratamento que lhes infligiram os
portugueses, sem contar o temor de se verem trucidados, a todo
instante, pela ralé. Causou-nos profundo pezar ver essas criaturas
em tão miserando estado. Do total dos prisioneiros, 200 já haviam
perecido; e, por mais de uma feita, aos restantes, fora debatido se
conviria o massacre; não fora a corajosa e decidida atitude do
Bispo e do Jesuíta Padre António Cordeiro. (73) Foi de enternecer a alegria daqueles infelizes, ao estreitarem nos braços seus patrícios. Como se achavam inteiramente nus, logo se dirigiram a
várias casas de comércio, nas quais encontraram com que decentemente se compor.
Entretanto, nossas três companhias, sob o comando do Sr. de
Courserac, foram enviadas aos principais pontos da cidade, onde
só existiam ruínas causadas pelo bombardeio. Encontrou, no entanto, uma delas, resistência em certa casa defendida por ingleses,
sendo, porém, finalmente invadida.
Não /tardamos, também, passando por uma das portas da
cidade, em nos apoderar do forte de Santiago, à beira-mar, bem
como do Hospital Geral, (74) onde deixamos guardas suficientes.
Escalamos, em seguida o morro, até o Colégio da Companhia,
um dos mais grandiosos edifícios existentes nesta parte das índias,
composto de duas soberbas igrejas. (75) Aí estabelecemos um
alojamento. Já havia, contudo, numeroso grupo de mulheres e
de oficiais feridos i o procurado. Nele encontramos, ainda preso, o
Capelão das tropas do Sr. Duclerc.
Dirigiu-se, por sua vez, o Sr. Duguay-Trouin, acompanhado
de tropa ao Castelo, sendo, então, avisado de que lá tinham, os
inimigos em fuga, deixado uma mina de 300 barris de pólvora. De
fato assim fora, mas um mineiro acorreu retirando o estopim, que
já estava quase no final. Ordenou ele, em seguida, que fosse uma
companhia tomar posse da fortaleza de Santa Luzia e de uma bateria rasa, perto da Catedral.

Uma vez desembarcadas as forças, perto de S. Bento, tomamos a dianteira na direção do bispado, com nove companhias de
granadeiros, (72) subindo o morro sob copado arvoredo, e, em
breve,' alcançando as tranqueiras espalhadas no alto, todas devidamente armadas. Segundo permitia aí o terreno, estenderam-se
em postos de combate; sendo destacado um batalhão para ir a
S. Bento arriar o pavilhão português; o que efetuou, substituindo-o pelo nosso.
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Encontrando-se suficientemente guarnecidas todas as fortificações, regressaram, os principais chefes, ao Colégio, onde foi, então,
entoado solene Te-Deum pelos Capelães da Armada, atendendo,
sobretudo, às poucas baixas que tivemos: 100 homens ao todo,
entre mortos e feridos.
A tarde, foi mandada, ainda, outra companhia ocupar o Convento de S. António, sito em uma colina extra-muros, posto avançado importante. (76)
Ficamos, destarte, a 21, dia de S. Mateus, inteiramente senhores da cidade e de todas as fortificações, menos da fortaleza de
Santa-Cruz.
No que toca a despojos, pouco ouro e prata havia, mas, em
compensação, era tão grande a quantidade de viveres de toda a
natureza, mercadorias e móveis preciosos, à disposição de soldados
e marujos — apesar das severas restrições a esse respeito impostas
por nosso comandante em chefe — que ficamos estupefatos como
se pôde aquilatar, mais tarde, após seis semanas seguidas de saque
e de pilhagem.
Não há negar, foi para nós grande ventura a conquista do Rio
de Janeiro, quase sem perdas a lamentar, devida, à pusilanimidade
do governador e de seus oficiais. Essa presa, junto à destruição
da frota mercante, bem como das quatro naus portuguesas, constituiu enorme dano para a coroa lusitana, da qual é o Brasil fonte
vital de renda. Foi tão vultoso prejuízo, estimado em mais de
vinte milhões, sendo de dois milhões só para os ingleses, sem contar um sem número de quebras que acarretou depois na Europa.
Encontramos, ainda fundeados no porto, oito navios pequenos,
inclusive um proveniente de Angola; de maneira que, como saldo
a nosso favor, houve: 4 vasos de guerra e 21 embarcações mercantes, além de duas inglesas, apresadas ou queimadas com todos
seus pertences e munições; dispondo nós, também, da praça, inteiramente entregue ao nosso talante; tudo obtido graças ao alto poder
ofensivo da nossa artilharia, destacadamente a instalada na Ilha
das Cobras, posto do mais alto valor estratégico, que, como me
asseguraram mais tarde os próprios portugueses, nele construiriam
sólida e possante fortaleza, como realmente aconteceu. É como
vulgarmente se diz: «Depois da morte, o médico.»
Durante toda essa noite, exercemos redobrada vigilância em
todos os pontos por nós ocupados, em virtude do que veio ao nosso
conhecimento, isto é, haver sido pedido socorro ao Governador e
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Capitão-General das Minas-Gerais, António de Albuquerque, esperado a qualquer momento. (77)
A 22, fez apregoar, o general, um bando, pelo qual se fazia
público que, sob pena de morte, era vedado a marinheiros, soldados
ou a quem quer que fosse, saquear ou pilhar quaisquer casas ou
residências; indo, em seguida, com o Intendente Geral da Esquadra, o Sr. de Ricouart, inventariar os armazéns da cidade, os encontrando abarrotados de excelentes utilidades. A sua volta mandou
intimar à rendição, a fortaleza de Santa Cruz. Nela já se fazia
sentir grande carência de mantimentos; dispondo, seu comandante,
apenas, de pequena guarnição para defendê-la. Respondendo, fez
ele sentir que, se fossem concedidas honras militares de uso comum
em tais ocasiões, e se lhe fornecessem um navio para se retirar para
onde bem lhe aprouvesse, não oporia a menor dificuldade em no-la
entregar. (78) Tendo tudo, então, sido efetuado de boa fé,
desejou ele antes, porém, vir até a cidade apresentar seus cumprimentos ao Sr. Duguay-Trouin. Para o comando dessa fortificação
foi designado o Sr. Destris, que para lá foi acompanhado de 100
homens. (79)
Ainda nessa mesma tarde, fomos procurados por alguns religiosos, vindos do campo inimigo, para, em nome dos habitantes da
cidade, suplicar, dada sua extrema miséria, que lhes poupássemos
suas residências. Respondemo-lhes que, caso quisessem retornar
à mesma, nela seriam bem acolhidos, pois que, de forma alguma,
éramos tão maus e perversos quanto lhes haviam feito crer. Aludiram, também, esses frades, a seus conventos; nisso não lhes demos,
porém, grande atenção.
A 23, foram decapitados três dos nossos soldados, presos
enquanto saqueavam casas, incendiando-as em seguida; bem como
recobramos sete estandartes tomados, no ano passado, ao Sr. Duclerc; a bandeira branca, (80) entretanto, já houvera sido enviada
a Lisboa.
A 24, o comandante inglês, que se encontrava no fundo da
baía com seu navio, rendeu-se. Tendo, porém, entrado em entendimentos, logrou resgatar-se, bem como sua embarcação, mediante
o pagamento de 20.000 libras de prata e diversas mercadorias.
Dirigir-se-ia ele à China e às índias Orientais, conduzindo o Governador de Madrasta. Mostrava-se bem agastado com os portugueses, que lhe haviam impedido de partir havia quatro meses, a fim
de prosseguir viagem. Indignara-o, principalmente, a covardia
deles. Seu imediato, aproveitando-se do tumulto provocado pelos
acontecimentos, furtara-lhe um escaler e 200.000 libras. (81)
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Não obstante oferecimentos feitos ao Bispo, aos Jesuítas e aos
burgueses para regressar à cidade, não aceitaram, preferindo correr
o risco de ver queimados seus mosteiros e residências. Estavam eles certos e seguros de que, de um dia para outro, lhes chegaria o socorro dos 5.000 homens, vindos do país das minas para
nos atacar, sob o comando do General d'Àlbuquerque, (82) governador de tão ricas regiões. Infundia-lhes, essa personagem, por
sua valentia e conduta anterior, a maior confiança; era, justamente,
o oposto do Sr. Maquines, que enlouquecera ao se ver constrangido
a mandar pôr fogo em seus navios. (83)
A 26, um grupo de inimigos, sob a direção de Bento do Ama-,
ral, o mais valente e famigerado dentre os capitães portugueses,
pelas muitas mortes que já havia praticado, lançou-se ao ataque
contra uma de nossas posições, sendo, porém, rechassado por duas
companhias de guardas, após se ter denodadamente batido, até
quando, seus comandados fugindo, o desampararam por completo.
Foi aí ferido, falecendo duas horas depois. Seu cavalo, avaliado
em mais de 200 pistolas, foi remetido ao nosso comandante, que,
generosamente, gratificou aqueles que tão bem haviam sabido
cumprir o seu dever. De nossa parte, nessa refrega, tivemos doze
feridos. (84)
A 27, o Jesuíta, Padre António Cordeiro, o mais capaz e hábil
da Companhia, intentou fazer um tratado para resgate da cidade,
das fortalezas, conventos, artilharia, pólvora, navios e mais fazenda
apresada. (85) Foram-lhe, para isso, pelo general, concedidos cinco
dias, tendo, sobre o assunto, escrito ao governador. Não havendo,
entretanto, esse religioso logrado alcançar nenhum êxito, malgrado
as numerosas idas e vindas da campanha à cidade, seriamente
irritou-se o Sr. Duguay-Trouin, que, a 28, resolveu enviar um batalhão e minha companhia de granadeiros à cata de um tesouro que,
como se dizia, se achava escondido em certa casa dos Jesuítas. O
Sr. Cavaleiro de Courserac que nos comandava, com dois guias ao
deixar a cidade, dividiu a tropa em dois grupos e tomou à esquerda,
rumo às montanhas, onde, entretanto, se perdeu, sem conseguir
mais nos encontrar. Tomamos o caminho da direita, indo pelo
campo afora, sob as ordens do Sr. de Keramel, no intuito de nos
reunirmos em lugar distante uma légua, onde fora marcado encontro com o outro grupo. Após uma hora de marcha com água acima
dos joelhos, chegamos perto de uma grande casa. Aí, o dia inteiro,
inutilmente aguardamos o Sr. de Courserac, cheios de cuidados, pois
que nos encontrávamos em perigosa situação, ao alcance das armas
dos inimigos, acampados em torno, num total de 4.000 homens.

Veio, ai então, o Padre Cordeiro, encarecidamente nos pedir que não nos adiantássemos mais, pois que, o governador,
que se encontrava perto com suas tropas, facilmente nos
liquidaria; que logo iria tentar restabelecer as negociações e
que o esperássemos onde estávamos, o que prometemos. Não era
difícil perceber, nos gestos e aspecto de Sua Reverendíssima, acentuado receio de que pudéssemos destruir seus magníficos engenhos
de açúcar. Entrementes, o Sr. de Keramel, destacou um oficial para
ir avisar ao general da situação em que nos encontrávamos e solicitar-lhes suas ordens. Tão depressa soube, o Sr. Duguay-Trouin,
do perigo iminente em que estávamos de ser atacados e dominados,
logo avançou com 100 granadeiros, seguidos de três batalhões para
nos proteger; determinando, também, nossa imediata retirada, já
que a noite se aproximava. Tudo isto foi, de pronto, efetuado, sob
as vistas dos inimigos, caminhando todo o tempo nos alagadiços
formados pelos aguaceiros. Minha companhia de granadeiros
fechava a marcha da coluna em retirada; alcançando, todos, a
cidade, fatigadíssimos, sem ter encontrado nenhum tesouro.
Quando nos achávamos, ainda, postados perto do campo inimigo, enviou-me o governador, por intermédio de um religioso, a
carta que lhe remetera nosso comandante, para que lha traduzisse
eu em português, porque não conseguira entender patavina. Fi-lo
escrevendo sobre uma caixa, restituindo-a em seguida.
A 29, comunicou o governador ao Sr. Duguay-Trouin, que lhe
entregaria a qualquer momento dois reféns qualificados, enviandoos ao colégio, tendo em vista iniciar as conversações; rogava-lhe,
porém, que lhes fosse dispensada toda atenção, e que, por sua
vez, enviassem outros dois de igual categoria, aos quais prometia
tratar com a maior cortesia e urbanidade.
Após haver eu traduzido essa carta, redigi a resposta, na
qual fazia sentir, nosso comandante, que lhe enviava dois oficiais
de elevada posição: um capitão de granadeiros, que entendia e
falava perfeitamente bem o português, (86) e, um comissário dos
navios, os quais vivamente recomendava; confiava em que o futuro
tratado lhe proporcionaria a honra pessoal de o encontrar, considerando-se, entretanto, como seu servidor. Assim foi que me
designaram, juntamente com um colega, para servirmos de reféns
junto a essa canalha, que, ao menor capricho, sumariamente enforcava ou apunhalava qualquer indivíduo honesto, muito embora
constituíssem, o Padre Cordeiro e seus reféns, minha caução e
garantia.
A 30, iniciaram, nossos navios, as fainas de lenha e aguada e
do necessário refresco.
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A pilhagem e o saque, efetuados por marujos e soldados, continuavam a imperar desabridamente na cidade, (87) apesar de
algumas execuções capitais realizadas.
Um navio português, vindo dos Açores carregado de vinhos
e farinhas, que entrara no porto, foi logo tomado como presa.
Essa manhã, mandou, o governador, um oficial pedir ao general que não fizesse logo embarcar mercadorias em seus navios,
porquanto se achava no propósito de resgatá-las por compra. Que,
às 3 horas da tarde, enviaria dois representantes seus, isto é, um
Mestre de Campo e o Juiz de Fora, acompanhados de uma escolta,
a qual permaneceria, entretanto, a meio caminho entre o sertão e
a cidade; solicitando, igualmente, que de maneira semelhante procedêssemos; de forma que, eu e meu companheiro, partimos a cavalo,
conduzidos pelo Major-General ST. de Saint-Germain. (88) O
Padre Cordeiro e uma companhia de granadeiros nos escoltaram
até a distância de meia légua da cidade, onde já se encontravam
os reféns portugueses, juntos a uma companhia de combate. Após
recíprocos cumprimentos, conduziram-me a seu campo; acompanhando, o Sr. Major-General, os lusos até o Colégio, onde deveria o tratado ser resolvido, dentro de sete dias.

TRÉGUA E CONFERÊNCIA COM OS PORTUGUESES
Fomos, então, meu colega e eu, conduzidos até junto daquela
gente, para uma casa de campo de boa aparência. Lá chegados,
nos receberam cortesmente: o intendente geral, três coronéis e vários oficiais e religiosos; convidando-nos logo para uma boa
colação.
No lugar onde nos achávamos, rios e riachos coleavam à sombra acolhedora de laranjeiras, limoeiros e bananeiras; havendo, também, inúmeras plantações de batata e de mandioca, com a qual
faziam pão. A caça aí era, igualmente, abundante pela variedade
de aves e animais selvagens. Õ gado é abundante; encontrando-se,
nos matos, em quantidade, tigres, veados, ursos, (89) macacos e
papagaios. Nos açudes havia muito peixe e frangos d'água. A
madeira das árvores era linda pela diversidade de colorido, indo
do vermelho ao negro, através do verde e amarelo: pau ferro,
aça j u e gaiaco.
A 2 de outubro, o Coronel Francisco Xavier de Castro Morais,
sobrinho do governador, veio me visitar da parte de seu tio, jantando comigo. Tinha ele acabado de perder um irmão, na Fortaleza de Villegagnon; acrescendo que, no ano passado, fora, seu
pai, morto em combate contra as forças do Sr. Duclerc. (90). É
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casado com uma moça muito bonita e muito rica. A residência deles, na cidade, fora saqueada pelos soldados, quando, então, perdera valiosas roupas e ricos trajes. Presenteei-a
com pão e vinho, retribuindo-me com doces e um macaquinho. A
boca da noite regressou ao seu regimento.
Eu era vigiado por uma companhia e recebia frequentes visitas
desses senhores.
A 3, por determinação do governador e do chefe da esquadra,
fui visitado pelo Sargento-Mor Martim Correia, (91) que se fazia
acompanhar dos Srs. Marcos da Costa, Manuel Lopes, o Intendente
Francisco José da Costa e seu sobrinho Francisco Xavier, bem
como pelo Sr. José Correia de Castro, Cavaleiro da Ordem de
Cristo e Governador da Ilha de São Tomé. (92) Confiaram-me,
então, esses senhores, que temiam fosse a conferência interrompida,
a qualquer momento, em virtude da quantia exorbitante exigida pelo
general para o resgate. Em carta o Sr. de Ricouart, dissera-me
realmente que os parlamentares portugueses se obstinavam em oferecer, apenas, 600.000 cruzados, equivalentes a 100.000 libras,
como quitação das fortificações da cidade e recôncavo, incluindo a
respectiva artilharia; o que, liminarmente, houvera sido recusado.
Que tinham, porém, concedido mais 24 horas para melhor estudo
da situação, findas as quais recomeçariam as hostilidades.
Ainda nesse mesmo dia, foi enviado, ao Sr. Duguay-Trouin,
um boi retribuído com uma carroça com pão e vinho, coisas essas
que muita falta faziam aos portugueses.
A 4, querendo os lusos obsequiar-me, convidaram-me para
assistir a alguns exercícios militares efetuados por suas tropas.
Causaram-me, suas evoluções, pena e decepção, dada a incapacidade do sargento-mor para o comando. Uma companhia de
negros livres, contudo, armada de carabinas e sabres apeirados de
prata, razoavelmente salvou a situação. É de assinalar, todavia,
que, a maior parte desses indivíduos, continuamente trazia sobressaltada a população rural, pelos seguidos assaltos que praticavam
em suas casas. (93)
É de consignar, também, o constante anseio que reinava, entre
os portugueses, pelo bom êxito da conferência em curso de realização .
A 5, persistindo, os representantes lusos, em só oferecer a
mesma insignificante quantia pelo resgate, foram bruscamente interrompidas as negociações que se vinham entabolando, havia sete
dias, sendo, logo, os reféns restituídos, de uma a outra parte, só se
pensando em recomeçar a luta. A minha volta, fui vivamente cumprimentado e abraçado pelos companheiros, que, mui receosos,
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temiam fosse eu maltratado por aquela gente tão vingativa. Contudo o governador nos enviou de presente doze bois.
A 6, o Sr. du Bocage, o francês que, havia tempo, se casara
em Lisboa, escreveu, ao Sr. Duguay-Trouin, rogando não só lhe
vendesse uma embarcação, como, também, lhe valesse nos apuros
em que se encontrava com pão e vinho, que inteiramente lhe faltava
nas montanhas onde estava.
Foi, igualmente, resolvido que se minassem e se fizessem saltar
todas as fortificações da cidade e as fortalezas, pondo fogo, em
seguida, às restantes casas e residências religiosas, caso não se
pronunciassem com precisão nossos inimigos.
Nessa ocasião, um dos nossos mergulhadores, logrou trazer
à tona vários canhões fundidos, pertencentes aos navios inimigos,
lançados ao mar pela explosão acima descrita. Aproveitamos, da
mesma forma, 22 bocas de fogo da Barroquinha, encalhada e avariada pela artilharia da fortaleza de S. Sebastião.
A 7, continuava, infelizmente, imperando, na praça, o saque
apesar das quantas proibições feitas; contando-se já em cerca de
três milhões as perdas e danos em móveis, estupidamente estragados ou destruídos, jogados à rua pelas janelas, ou, ostensivamente, carregados para bordo dos navios, o maior número possível, juntamente com outras utilidades.
A 8, o general, o intendente, o major e os oficiais de maior
patente, em virtude de certas notícias veiculadas por judeus, recémegressos dos cárceres da Inquisição, foram até o Convento dos Padres Recoletos de S. António, (94) sito extra-muros, a fim de lá
proceder a uma busca em regra. Nesse magnífico edifício, construído no alto de uma colina, podiam comodamente alojar-se mil
pessoas. Nele se destacavam, em diversos pontos, umas doze capelas maravilhosamente douradas e decoradas com afrescos, testemunhas da opulência desses religiosos, que tinham escondido, em
catacumbas e lugares escusos, os bens e cabedais pertencentes às
principais personalidades da terra. Obrigamo-los, entretanto, em
parte com rogos e parte com ameaças, a revelar tais esconderijos. (95) No primeiro, encontramos 200 libras de ouro em pó e
amoedado, grande quantidade de pedras preciosas e cofres recheados de prataria e cruzados, tudo avaliado em 350.000 libras.
Confesso francamente que, afora os paramentos religiosos,
telas, porcelanas, tapeçarias e móveis tomados pelos nossos durante
o saque, nunca vi coisa igual em riqueza, tão perfeita e maravilhosa,
78 —

A TOMADA DO RIO DE JANEIRO EM 1711

à existente em uma igreja nova que aqueles frades estão construindo, cheia de esculturas e dourados. (96) Verdade é, porém,
que, em S. Bento, há uma riquíssima capela, avaliada em dois milhões. Existe lá, também, a imagem de um santo preto com o hábito
franciscano, chamado S. Benedito, que, como me afirmaram, realmente existiu e foi canonizado.
A 9, prendemos diversos brancos e negros, que vinham do
campo deles, onde morriam de fome, para pilhar as casas durante
a noite. Liquidamos uns tantos e escorraçamos os demais.
Um navio inimigo que procurara entrar no porto, quando nos
reconheceu, virou de bordo e fugiu para a Ilha Grande.
Neste mesmo dia, à tarde, enviou, o Sr. Duguay-Trouin, ao
governador uma mensagem - - que eu verti para o português —
na qual agradecia o bom acolhimento e recepção dadas aos reféns,
e lhe fazia ciente haver mandado minar a cidade e suas fortificações,
para, em seguida, fazê-las saltar; e, que, logo após, seriam incendiadas as restantes casas. Que iria investir, incontinente, com todas
as suas forças, contra o campo luso. Que o concitava antes, porém,
a ponderar quão útil seria a preservação da cidade, preciosa jóia
da coroa, para o soberano e seus súditos. Que poderia, no entanto,
ser ela poupada caso recebesse dois milhões de libras; certo de
que mais não poderia exigir, em face da manifesta má vontade e
relutância dos habitantes, que haviam ocultado seus haveres; e,
que continuava aguardando uma resposta até o dia seguinte pela
manhã.
À 10, não tendo chegado nenhuma solução do governador,
partimos, em formação de combate, com 2.000 soldados aguerridos,
deixando antes, porém, bem guarnecidas e defendidas as fortalezas
de Santa-Cruz, Santa Luzia, da Ilha das Cobras e Castelo; bem
como o Mosteiro de S. Bento, conventos de S. António e Carmo
e Colégio dos Jesuítas. Dirigimo-nos, direta e imediatamente, ao
campo dos inimigos. Ao cabo de uma légua de marcha, os encontramos, com seus pelotões, estendidos em linha de batalha, a fim
de defender seus redutos. Ao alcance de um tiro de fuzil, antes de
iniciar as hostilidades, fizemos alto para um pequeno repasto.
Alguns oficiais inimigos a cavalo vieram nos observar. Entretanto,
quando menos esperávamos, surgiram dois portugueses, que, como
parlamentares, solicitaram lhes fosse permitido entenderem-se diretamente com o general. Pessoalmente, explicaram-lhe haver a
mensagem-ultimato chegado às mãos do governador com bastante
atrazo, razão pela qual não pôde ele dar, mais cedo, resposta satis— 7Í

A TOMADA DO RIO DE JANEIRO EM 1 7 1 1
REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO

fatória. Fui, então, ainda nessa feita, mandado ao campo adversário traduzir nossas reais intenções, isto é, que, se no prazo máximo de quatro horas, se não conformassem com nossas exigências,
de novo passaríamos à ofensiva.
Sem se desmontar, chamou-me o governador à parte e, durante
uma hora, abriu-se comigo, lastimando-se do mísero estado em que
se encontravam; muito ao contrário do que se julgava em França
e no próprio reino, quer dizer, o de se achar o país abarrotado de
ouro, pela vizinhança das minas. Que, na realidade, a penúria era
total e completa, já que nos havíamos apossado de quanto existia
no Convento de S. António e alhures, escondido pelos habitantes.
Que chegara, mesmo, sua residência, por duas vezes, a ser saqueada
e incendiada; no ano passado pelas tropas do Sr. Duclerc e, neste,
pelas nossas. Que encarecidamente me rogava levasse esse fato
ao conhecimento do comandante em chefe; acrescentando que, no
máximo, só nos poderia entregar 600.000 cruzados, correspondentes a 100.000 libras, além de mais 10.000 cruzados provenientes
do seu próprio bolso, destinados a indenizar os antigos prisioneiros,
o estado-maior e a todos quanto coube maior ónus sem nenhum
proveito. Que, também, faria entrega de 100 caixas de açúcar, com
1.000 libras cada uma, e 200 bois, (97) sendo essa sua última
contraproposta, findo o que, caso não a aceitássemos, procedêssemos como melhor nos aprouvesse, vale dizer, desmantelando as
fortificações, destruindo a cidade e arrazando a campanha, pois que
haveriam eles de achar como bem se defender quanto pudessem,
caso a isso fossem constrangidos, fugindo para as mais longínquas
montanhas do país; do que, então, não nos adviria nenhum proveito.
Verifiquei, logo, o estado de profunda miserabilidade em que
realmente se encontrava toda aquela gente, que, a despeito das
grandes riquezas que possuía e que havia escondido, fugindo às
pressas para salvar o pêlo, se achava, então, em completa míngua
de roupa e de comida. Comprometeu-se, também, o governador, em
resgatar as mercadorias levadas dos armazéns, e demais despojos
carregados pela soldadesca, bem como os navios mercantes caídos
em nossas mãos, inclusive a respectiva pólvora. Como garantia de
sua palavra ficou de nos mandar seis reféns, escolhidos entre personalidades de destaque.
Transmiti essa proposta, devidamente firmada, ao Sr. DuguayTrouin, que, imediatamente, reuniu os oficiais a fim de ouvir sua
opinião a tal respeito. Convieram todos em as aceitar, considerando que isso seria bem melhor do que nada obter; sendo, outrossim, logo determinada a cessação completa de toda e qualquer ação

bélica intentada através do interior do país, que, demandando
muito tempo, só poderia ocasionar, como seria de esperar, a aniquilação total das nossas forças. (98)
Retornei, em consequência, ao campo adversário para transmitir a nova de que fora a contra-proposta aceita e ratificada. Foi,
então, indescritível a alegria que de todos se apossou: coronéis,
capitães e demais oficiais portugueses, que timbravam, pressurosamente, em me testemunhar sua desusada alegria, pela satisfação
que lhes ia n'alma de se virem livres do espectro da guerra. Assegurei-lhes, todavia, a melhor acolhida e recepção que, em nosso
meio, lhes seria dada. (99)
Na qualidade de reféns, comigo seguiram o Mestre de Campo
João de Paiva Souto-Maior (100) e o Intendente-Geral José da
Costa, que, já nessa mesma noite, pernoitaram na cidade, enquanto
se aguardava os quatro restantes, que se deveriam apresentar no
dia imediato pela manhã.
Também, nossas tropas regressaram a seus quartéis, marchando, com água pelos joelhos.
A 11, o Juiz de Fora, (101) o sobrinho do governador (102)
e dois capitães se apresentaram, ao general, como reféns. Fiz-lhes
companhia durante todo o tempo que durou sua visita à cidade,
o que lhes havia sido facultado, quando, então, puderam aquilatar
o deplorável estado em que a mesma se encontrava, sem excetuar
as casas.
Com impaciência esperamos os doze a quinze dias que constituía o prazo requerido para entrega do ouro em pó e em barras,
escondido nas montanhas.
À 13, entraram no porto duas pequenas embarcações lusas,
vindas da Bahia, sendo logo capturadas. Vinham carregadas com
farinhas, azeites e louças. Sustentaram, então, os reféns, que não
poderiam esses navios constituir presa de guerra; mas, contraditando-os, fizemos sentir que o tratado se referia, apenas, à terra e
não ao mar.
A H , soubemos, por portas travessas, que o General Albuquerque não tardaria em chegar com suas tropas, não se efetuando
mais, por isso, a primeira prestação do resgate. Viu-se, destarte, o
Sr. Duguay-Trouin, obrigado a transferir a residência dos reféns
para navios, o que os contrariou e amofinou bastante, chegando ao
ponto de insistirem e reclamarem energicamente, ao governador, o
exato pagamento das somas aprazadas. Acontecera que, o Contador, inimigo figadal dos franceses, recusara-se a fazer entrega do
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dinheiro da Fazenda Real e da Bula da Cruzada (103) que tinha
sob sua guarda. No entanto, tendo o Sr. Albuquerque, desde sua
chegada, se inteirado do texto do tratado, já devidamente referendado, fez questão fechada de que fosse ele cumprido à risca, censurando acremente aquele oficial de intendência por seu gesto. Por
causa disto ficamos, toda a noite, de prontidão rigorosa.
A 15, enviou o governador, uma longa carta ao Sr. DuguayTrouin, acerca do tratamento dado aos reféns, na qual, entre outras
coisas, asseverava não ser ele homem capaz de faltar à palavra
dada e empenhada. Que houvera, de fato, pedido socorro ao
Sr. Albuquerque, mas. logo no começo do ataque francês. Que se
sentia, também, com autoridade bastante para determinar sua volta;
solicitando, porém, que fizessem retornar os reféns à cidade, onde
anteriormente estiveram.
A 16, com variados exercícios, evoluíram nossas tropas em
ordem de batalha, diante do sobrinho do governador, o Coronel
Francisco Xavier, que se encontrava em primeiro uniforme, e, de
Martim Correia, Major do seu regimento.
Como viemos a saber, haviam estado alguns soldados num
campo minado, vendendo produtos do saque; foram logo, porém,
expulsos e ameaçados de morte, por haverem ultrapassado barreiras
e limites interditos.
A 18, foi decapitado um marinheiro, que roubara vasos sagrados. (104) Recomeçaram, também, os portugueses, a regressar a
seus lares, dos quais só restavam tetos e paredes.
O Sr. du Bocage veio trazer seus cumprimentos ao Sr. DuguayTrouin, e, ao mesmo tempo, ajustar a compra de uma embarcação
mercante. Aproveitando-se do ensejo, acerbamente verberou a
atitude do governador.
A 21, os portugueses, aos quais havíamos confiado a guarda
dos reféns, trouxeram-nos 160.000 libras de ouro em pó, revelando,
também, que o Capitão-General António de Albuquerque chegara
das Minas, à frente de 1.500 cavaleiros e 3.000 infantes, (105)
devastando, à sua passagem, a campanha e as casas que nela havia.
A 23, como devessem os portugueses entregar-nos 400.000
libras de ouro em pó, pediram-nos a devolução dos reféns e me
convidaram para servir de intérprete; avisando, também, que havendo os escravos encontrado ouro no caminho, traziam-no à cabeça,
escoltados por uma companhia do Maquines; com a qual, à volta,
tornei ao campo luso. Lá, fui muito bem recebido e tratado, não só
pelo governador mas, também, pelos demais oficiais. Era essa a

terceira vez que me encontrava entre aqueles cavalheiros, sendo,
entretanto, sempre alvo das maiores gentilezas e fidalguias, quer
por parte do General Albuquerque, quer pelo Almirante João da
Costa Maquines, Comandante da Esquadra.
A 28, restituiu, o Sr. Duguay-Trouin, a cidade aos portuguêsses, logo após o embarque de todas as mercadorias; retirando-se,
então, com 1.500 homens, para o Colégio. Manteve-se, porém,
ainda na posse das demais fortificações, inclusive da fortaleza de
Santa-Cruz, a fim de melhor garantir sua partida por mar.
Desde esse momento, passaram a mercadejar, franca e livremente, portugueses e franceses; negociando aqueles, com nossos
homens, a compra de móveis, obtendo nossos patrícios, em consequência, altos lucros, o que lhes permitiu regressar à pátria na posse
de avultadas somas.
Após sete dias de permanência com nossos adversários, voltei,
a 30, finalmente, ao seio da minha companhia, que já se havia, no
entanto, embarcado durante minha ausência. Fui, então, primeiramente despedir-me do governador, o qual, reafirmou que nos haveríamos, ainda, de rever, presenteando-me com três caixas de açúcar,
com 1.200 libras cada uma, o que aceitei, após ter obtido a devida
vénia do Sr. Duguay-Trouin. Infelizmente, porém, tive, mais tarde,
o dissabor de perder tais dádivas no naufrágio do Fidèle e do
LAigle.
Cabe assinalar haver eu, anteriormente, levantado a planta do
porto e da cidade, com todos os navios de guerra em formação de
combate, conforme sua ordem de entrada, bem como do fundeadouro da frota e nossas baterias, trabalho esse com que brindei o
Sr. Duguay-Trouin. (106)
A 2 de novembro, recebemos o restante do resgate da pólvora, (107) logo restituindo os seis reféns. Enquanto os portugueses procediam à reocupação da cidade, continuávamos a lhes vender
embarcações e mercadorias apreendidas.
A 4, à tarde, embarcou o Sr. Duguay-Trouin com suas forças,
abandonando todas as fortalezas, exceto as da Ilha das Cobras e
de Santa-Cruz, até completa terminação dos preparativos de partida, que, impacientemente, aguardavam os portugueses, aos quais,
nossa presença, muito contrariava.
Havíamos, dia e noite, ininterruptamente prosseguido no apareIhamento do La Concorde e do Firmamento, este um dos barcos
capturados. Carregamo-los com grande quantidade de diversas mercadorias destinadas a Lima e ao Panamá, nos mares do sul. (108)
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Não tardaram, entretanto, em se encontrar em condições de se
fazerem ao mar, talqualmente uma outra presa, sob o comando do
Sr. de Ia Rufinière, a Rainha dos Anjos, com 50 canhões que foi
carregada com açúcar. (109)
Tendo sido os demais navios vendidos, (110) mandamos pôr
fogo em dois restantes, isto é, num encalhado nos baixios da Ilha
das Cobras, e, noutro, um mercante.
Estiveram, nesses últimos dias nossos navios repletos de portugueses, vindos a resgatar, das respectivas guarnições, mercadorias e móveis, produtos todos do saque e da pilhagem; pagando,
porém, religiosamente com ouro em pó, trazido das Minas em vastos
surrões de couro.
A I O , deixamos de vez a Ilha das Cobras, já que soara a hora
do regresso à França, após 50 dias de permanência no Rio de
Janeiro.
A 12, iniciou, a força naval, sua movimentação, permanecendo, contudo, alguns navios fundeados em alto mar, fora da barra,
com 20 a 22 braças de fundo.
A 13, logo depois do embarque da guarnição da Fortaleza de
Santa-Cruz, imediatamente substituída por outra lusa, partiu o
capitânea, com nosso comandante em chefe a bordo. À tarde, apartaram-se de nós os dois navios designados para ir aos mares do
sul, tomando seu rumo; e, pelas 4 horas, o restante da armada,
num total de 15 navios, inclusive as fragatas, singrou em direção à
pátria, esperando vencer a travessia, vale dizer, 2.000 milhas, em
menos de três meses. Dada, porém, a pouca velocidade da Rainha
dos Anjos, que se encontrava em mau estado, fazendo água por
ambos os bordos, fomos encarregados, isto é, o L'Aigle, de a escoltar e vigiar até a proximidade das ilhas da América. ( 1 1 1 ) Assim,
a 5 de dezembro, separamo-nos do resto da esquadra, que continuou sua derrota.
A 6, interceptamos pequena embarcação portuguesa, (112)
proveniente da Bahia, que se dirigia a Pernambuco. Dela retiramos cinco negros e algumas mercadorias, despedindo-a, logo em
seguida. Foi-nos, por ela, avisado de que, no porto do Salvador,
se encontrava uma frota de comércio bastante considerável, prestes
a largar para Lisboa sob a proteção e escolta de quatro naus de
guerra. Seria essa, caso pudéssemos, ótima oportunidade de, atacando-a e inutilizando-a, mais uma vez defraudar o rei de Portugal. (113)

Passaram, daí em diante, a reinar, constantemente, tão fortes
ventos contrários de nordeste que, pelo espaço de 33 dias, logramos,
apenas, transpor 200 léguas de rota; já que, a 15, nos encontrávamos, ainda, na altura da Bahia.
A 19, assinalamos Pernambuco, e, a 25, navegando próximo ã
costa, que é aí pouco elevada, montamos o Cabo de Santo Agostinho, onde vimos uma vila, na qual se distinguia alta torre e, perto,
uma igreja com um campanário assaz proeminente.
A 27, dobramos o cabo de Pernambuco, (114) rumando para
o do Norte, que marca a entrada do grande rio Amazonas, a fim
de alcançar a Ilha de Caiena, possessão francesa. Era ela, dentre
as demais ilhas da América que nos pertencem, a que melhor se
prestava a ser alcançada, em virtude dos ventos reinantes.
A 2 de janeiro, cruzamos a linha equatorial, calculando, então,
nos encontrar a pouco mais de 200 léguas de Caiena. Foi quando,
a 4, ficamos surpresos ao constatar nos acharmos sulcando um mar
de águas doces, nele encontrando sete braças de fundo, sem que
aparecesse, contudo, nenhuma terra à vista. O pior, porém, foi quando rápidas correntes nos arrastaram para o rio Amazonas, no
qual só encontrávamos de 15 a 18 pés de calado d'água, sem continuar, ainda, a perceber terra. Fomos, em consequência, forçados
a fundear e esperar que terminassem as violentas marés de noroeste
e sueste. (115)
Cabe consignar que, o rio Amazonas, tem mais de 60 léguas
de embocadura, rolando suas águas barrentas até 80 léguas pelo
mar a dentro, em face do grande volume liquido que nele despejam, através do seu curso, numerosos afluentes situados, respectivamente, à sua direita e esquerda. Todas as suas terras, cheias de
índios, são alagadiças até o Peru, onde tem o rio suas cabeceiras.
Em suas margens vivem numerosas nações indígenas, cujos componentes vivem em árvores, para evitar as frequentes inundações . (116)
Toda a costa, do cabo de Santo Agostinho ao do Norte e ao
de Orange, conta com cerca de 80 rios, que desembocam no oceano,
cujas violentas águas encachoeiradas tornam bastante arriscada a
navegação neles.
Constatamos, no entanto, haver efetuado mais de 120 léguas
de rota além do previsto, atentando sempre, porém, para as violentas
marés que tínhamos, seguidamente de seis em seis horas, de controlar .
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A 6, roçaram e se arrastaram, na vasa, os navios, havendo,
então, mister virar de bordo.
No dia seguinte, a 2°, 13' de latitude norte, percebemos, afinal,
o cabo do Norte, o que não foi fácil, visto ser a costa baixa e
arenosa, quase rente ao mar.
A 9, atingimos o cabo de Orange, que foi montado a 10.
Havia já oito dias que, penosa e afanosamente, navegávamos
raspando a vasa, o que, sobremodo, fatigava as guarnições, não
acostumadas a essa faina.
A 12, aproximamo-nos de terra, já nesse ponto arborizada e
alta, reconhecendo o morro de Mahurí e um rochedo denominado
o Condestável, afastados, apenas, sete léguas de Caiena. Deixamos
este último escolho por bombordo, visto não ser possível passar
entre a terra e ele, uma vez que, um grupo de pedras que surgia
adiante, barrava a passagem.
Já nos apareciam as várias ilhotas que cobrem a baía de Caiena,
chamadas: o Pai, a Mãe, o Irmão e a Irmã.
Pela tarde, fundeamos a três léguas da cidade, a 11 braças de
profundidade, em frente às ilhas e perto de um rochedo denominado o Inferno Perdido.
Como não podíamos entrar sem prático, houve necessidade
de o aguardar, fundeados entre o Condestável e a Ilha de Caiena.
À 14, conseguimos nos aproximar um pouco mais do porto, até
uma profundidade de seis braças; tendo eu sido, então, designado
para ir apresentar cumprimentos ao governador, o Sr. Uorvilliers,
e, ao mesmo tempo, solicitar os serviços do prático, que foi logo
mandado a bordo. Apesar de tudo foi, nossa fragata, obrigada a
permanecer afastada, ainda, pelo espaço de oito dias, devido às
marés declinantes.
A 22, finalmente, com inaudito esforço, razando continuamente
a vasa, entramos no porto, salvando com nove tiros, que foram
respondidos por uma fortaleza.
Um navio malvino, de 18 bocas de fogo, e um bergantim de
Bordeaux nos saudaram, igualmente, com cinco tiros, que lhes
foram logo retribuídos. ( 1 1 7 ) .
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NOTAS
( 1 ) A cupidez foi, não há negar, a razão primacial que levou DuguayTrouin, a tanto se esforçar na consecução do assalto ao Rio de Janeiro; senão
vejamos: Em Ataque e tomada da Cidade do Rio de Janeiro pelos franceses em
1711, sob o comando de DvgvMy-Trouin, extraída de suas Memórias, publicadas em França no ano de 1740 ( * ) , e traduzidas em português por Tristão de
Alencar Ararrpe (Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, XLVII,
parte I, 1884), verifica-se, como diz o próprio autor, que «foi durante esta
viagem (aos mares da Irlanda em 1710, para aprezar navios ingleses vindos da
índia) que comecei a projetar uma empresa contra a colónia do Rio de Janeiro,
uma das mais ricas e poderosas do Brasil.» — Entretanto, para tornar exequível esse empreendimento, havia mister dourar a pílula com outras justificativas,
assim: «As notícias pelas quais se soubera da derrota do Sr. Duclerc e das
suas tropas, diziam, que os portugueses, insolentes vencedores, exerciam para
com esses prisioneiros toda sorte de cruezas; que os deixavam morrer de fome
e de miséria em suas masmorras, e até mesmo que o Sr. Duclerc fora assassinado, não obstante ter-se rendido mediante convenção... Todas estas circunstâncias juntas à esperança de imensa presa e sobretudo pela honra, que
podíamos adquirir em tão dificílimo empreendimento, despertara em meu coração o desejo de levar a glória das armas do rei a esses climas remotos, e aí
punir a desumanidade dos portugueses com a destruição dessa florescente colónia. Dirigi-me, portanto, a três dos meus melhores amigos, que em todos os
tempos me haviam ajudado com suas bolsas e o seu credito nas diferentes
expedições que eu formara. Eram o Sr. de Coulange, hoje Mordomo Ordinário do Rei e Inspctor Geral da Casa de S.M., e os Srs. de Beauvais e de
Sandre lê Fer, de Saint-Malo, todos três estimadíssimos e mui conceituados
personagens. Comuniquei-lhes o meu intento e os persuadi a serem diretores
do armamento. Mas, exigindo a importância e grandeza da expedição fundos
mui consideráveis, fomos obrigados a confiar-nos a outros três ricos negociantes de Saint-Malo, que eram os Srs. de Belle-Isle-Pepin, de 1'Espire d'Anican e
de Chapdclaine; o que fazia, inclusive meu irmão, sete diretores.» — Ainda, em
A França Antártica — Bosquejo Histórico do estabelecimento dos franceses no
K:o de Janeiro e sua expulsão no século XVI e das suas novas invasões no
XVIII, pelo Cónego Dr. J. C. Fernandes Pinheiro, Réu. do Inst. Hist. e
Goog. Brás., XXII. p. 91), se encontra esse trecho: «O mau êxito da invasão
de Duclerc impressionou vivamente os ânimos franceses: pensaram que a honra
nacional exigia pronta desforra; e seu espírito audaz e aventureiro inspirou-lhe
a ideia de virem com forças superiores vingar a afronta recebida. Prosseguia
com encarniçamento a Guerra de Sucessão à coroa de Espanha: as duas maiores potências marítimas da Europa, a Inglaterra e a Holanda, se haviam ligado
contra a fortuna de Luís XIV; e o astro do grande rei caminhava para o seu
ocaso.» Nota: (*) — O original francês tem o título de Memoires de Mon— 87
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s/eur Dit Guay Trouin, Lieutenant General dês Armées Navales de Francc, et
Commandcur de l'ordre Roual ô Militaire de Sainú Loitis, 1740. — Paulo Berger, informa (Bibliografia do Rio de Janeiro, de viajante e autores estrangeiros, 1531-1900, Livraria S. José, 1965) que existem duas edições de 1740, de
Ainstcrdam, «Chez Pie.rre Mortier», e, uma terceira, também do mesmo ano,
sem indicação de editor, pertencente à Biblioteca do Itamarati. — Rubens Borba
de Moraes (Bibliografia Brasiliana, Colibris Editora, Amsterdam-Rio de Janeiro, 1958), só se refere às duas primeiras de Amsterdam, 1740 — Sobre os maus
tratos infligidos a oficiais e soldados franceses prisioneiros, Monsenhor Pizarro,
(Memórias Históricas do Rio do, Janeiro, Imp. Nac. Rio, 1945, 1°, nota 168,
p. 165), escreve: «A pintura dos prisioneiros desgraçados deu a conhecer que
os portugueses do Rio de Janeiro cevavam (como algumas nações de índios) a
sua barbaridade com a carne dos infelizes. Quanto escandalosa é a proposição! A maior parte dos prisioneiros passaram a outros lugares, para onde foram
destinados, e os que restavam no Rio, não sofreram crueldades algumas nas
prisões em que se conservavam.» — Cnbe, ainda, assinalar que Jcan François
Du Clcrc ou Duclcrc, que tem o seu nome controvertido, também, para Charles
François, uma vez promovido a Capitão de Fragata, foi agraciado com a Cruz
de São Luís, recebendo, da mesma forma, o comando de uma expedição organizada pela Companhia de Chatelain-de-Neuville, com a incumbência de atacar
o Rio de Janeiro. Fracassando, por completo esse tentâmem, caiu prisioneiro
dos portugueses. Foi «alojado por algum tempo no Colégio dos Jesuítas e depois no forte de S. Sebastião, obteve. .. afinal permissão para tomar uma
casa, onde, cerca de seis meses depois de haver-se rendido, apareceu morto
uma manhã, tendo sido assassinado de noite. Não foi isto por certo ato de
fúria popular; só podia ter sido obra de vingança privada, sendo causa, segundo
todas as possibilidades, o ciúme. Mas, não se tirou devassa, como em todo o
caso cumpria, com especialidade, porém, num caso em que a fé nacional se
achava comprometida.» (Roberto Southey, História do Brasil, trad. do Doutor
Luís Joaquim de Oliveira e Castro, anotada pelo Cónego Dr. J. C. Fernandes
Pinheiro. Rio, Liv. de B.L. Garnier, 1862, 5", p. 143-144) -- Sebastião da
Rocha Pita, (História da América Portuguesa, Bahia, Imprensa Económica,
1878, p. 394), assim se exprime: «Ao General (Duclerc) puseram primeiro no
Colégio dos Padres da Companhia; depois o passaram para a fortaleza de
S. Sebastião, e ultimamente lhe concederam faculdade para tomar uma casa,
onde passado algum tempo amanheceu um dia morto, sem se averiguar por
quem, nem o saberem os mesmos soldados, que o guardavam. Os mais franceses foram divididos em prisões pela Casa da Moeda, Conventos, e Mosteiros,
com, sentinelas à vista; depois foram metidos na cadeia, e nos calabouços da
cidade, enviando-se a maior parte deles à Bahia, e a Pernambuco.» -- A
Carta Régia de 7-3-1711 (Cf. Catalogo de Cartas Régias, Provisões, Alvarás,
Avisos, etc., Publicações do Arquivo Nacional, I, p. 237), dizia: «Aprovando
a resolução tomada pelo governador de mandar os prisioneiros franceses para
os portos do Bras-'l; advertindo, porém, que só o fizesse para a Bahia e que
Duclerc e o Capelão dos mesmos franceses, por serem perigosos, fossem transportados em uma Nau de Guerra.»
( 2 ) A expressão Armada dêmo-la na mesma acepção que o fizeram antigos cronistas; por exemplo, no famoso códice de autor desconhecido: Livro das
Armadas; e, na Recopiíação das Famosas Armadas que para as índias [oram
dzsde o ano em que se principiou sua gloriosa conquista, etc., de Simão Ferreira
Paez. (A esse respeito vd. Mário Ferreira França,Um Painel Histórico, em A
Galera, Rev. do Corpo de Alunos da Escola Naval, Rio, 1945) — Da mesma

forma, denominou-se Invencível Armada àquela enviada por Filipe II à conquista da Inglaterra.
(3) Usamos sempre a forma Duguay-Trouin, mais adaptada entre nós; o
texto original, porém, grafa Duguctrouín. — Foi, René Duguay-Trouin, célebre
marinheiro francês, nascido, cm 1673, na cidade de Saint-Malo, falecendo em
Paris em 1736. Era filho de Lucas Trouin de Ia Barbinais, capitão e armador.
O nome de Du Guay provém de uma propriedade da família. Destinado por
seus pais à carreira eclesiástica, abandonou a sotaina para ingressar na Universidade da Caen, onde passou a levar uma vida de prazeres e folganças. Embarcou-se, como voluntário, em um navio corsário, destacando-se, desde então,
por notável bravura. Seus destacados feitos navais e suas façanhas, daí por
diante, o levaram à admiração geral. Em 1698 foi admitido na Marinha Real,
no posto de Capitão de Fragata. Após a Paz de Utrecht, em 1713, retirou-se
para Saint-Malo. Em 1715 foi promovido a Chefe de Esquadra, e, em 1728, a
Tenente-General.
(4) O principal motivo da impaciência do general, prende-se ao seguinte
fato, transcrito em suas Momórias: «Tivera eu aviso de que na Inglaterra trabalhavam por lançar ao mar uma forte esquadra; e não duvidando ser para vir
bloquear-me no porto de Brest, mudei o plano em que estava, de esperar o
resto da minha esquadra pelo de ir reuni-la no porto de La Rochelle, não dando
aos meus navios tempo de prontificar-se inteiramente. Com efeito dei a vela aos
3 do mês de junho, e dois dias depois apareceu na entrada do porto de Brest
uma esquadra e 20 navios de guerra ingleses (comandada pelo Almirante Sir
John Leake) ( * ) alguns dos quais avançaram até sob as baterias, e tomaram
dois barcos de pescadores, que os informaram da minha saída: por onde é fácil
julgar que, sem a extrema diligência empregada neste armamento e sem a resolução que tomei de dar à vela repentinamente, a empresa ter-se-ia frustrado.»
Nota: (*) Apud, The Privaíe Lettef-Books of Joseph Colktt, London 1933,
editado por H. H. Dowell, cit. por C. R. Boxer, The Golden Age of Brazil,
trad. sob o título: A Idade de Ouro no Brasil, por Nair de Lacerda, Comp.
Edit. Nac., São Paulo, 1963, p. 97 e nota 19, Cap. I V ) .
(5) Malvinos -- Adaptação do francês Malonins, isto é, naturais de
Saint-Malo, cidade francesa. No feminino dá Malvinas; nome, igualmente,
de um grupo de ilhas da América do Sul, visitadas, em 1762 por Bougainville,
que recebera ordens de lá fundar, com armadores de Saint-Malo, uma estação
marítima. São essas ilhas, também, chamadas, pelos ingleses, Falkland.
(6) Trata-se do sal-gema — Cloreto de Sódio — que é encontrado na
natureza em grande abundância, no estado de rocha ou sal-gema.
(7) Refere-se o autor, aí, já às bandeiras propriamente ditas, já às insígnias, flâmulas e outros distintivos das várias unidades militares.
(8) Correspondem hoje a Sub-Oficiais ou Sub-Tenentes. -- O GuardaMarinha Du Plessis-Parseau, servindo no capitânea da frota de Duguay-Trouin,
Lê Lys, sob o título de Expedição francesa contra o Rio de Janeiro em 1711
(Trad. do Comandante Adalberto Rechsteiner, em Rev. do Inst. Hist. e Geog.
Brás., 176, 1941, p. 29-219), fornece uma relação detalhada da constituição das
forças francesas de invasão.
(9) Vale dizer, Tropas de Choque.
(10) O Tenente Lagrange, volta e meia, insiste na versão, quer de vingar
a afronta recebida no ano anterior, com a derrota de Duclerc, quer quanto a
castigos a inflingir aos autores dos maus tratos a prisioneiros franceses. De vez
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em quando, porém, resvala e revela o verdadeiro intuito da expedição e assnlto
ao Rio de Janeiro: a cobiça, em face das enormíssimas riquezas, então, existentes nesta cidade.

entrar, não encontraria talvez mais outra igual, sendo muito raro nesta costa
vento fresco como o que tínhamos.. Isso decidiu o Sr. Du Guay ou pelo menos
influiu muito para convencê-lo, e como achasse que não se devc-ria perder
tempo para enviar aos navios a ordem de marcha, depois de ter mandado içar
o distintivo de cada navio um após outro, na mesma ordem em que queria que
a esquadra formasse a linha.» Já Duguay-Trouin, assim escreveu ern suas
Memórias: « . . . mandando a bordo de todos os navios as ordens que cada um
devia observar na entrada; eram mui preciosos os momentos.>

(11) O Escorbuto é uma moléstia de carência, que se traduz por um
grande desequilíbrio das funções nutritivas, com derrame de sangue nos tecidos
orgânicos, oriundo da deficiência da Vitamina «C» (Ácido Ascórblco) na alimentação. Quanto aos fatôres etiológicos registrados por Lagrange, os de sua
época, concorriam êies, incontestavelmente, para o desenvolvimento de outras
doenças, muito comuns nas longas viagens de outrora.
( 1 2 ) Du Plessis-Parseau (oí>. c i f . ) , dctalhadamente descreve como se
passou toda a cena do batismo dos neófitos, na passagem da linha equinocial.
(13) Ainda esse mesmo autor, classificando de erro o que, então, aconteceu, consigna: «A surpresa foi tão grande quanto ao erro que encontramos de
75 a 80 léguas, que nos julgávamos mais a oeste. Só podemos atribuir esse
erro às correntes que encontramos na costa da Guiné, as quais, ao que parece,
correm mais para leste do que julgávamos. Desse modo devemos ter sido arrastados até aos 13* ou H' de longitude e cortado a linha aos II 9 , 30' ou 12", 3'
de longitude.
( H ) Eis aí, como vimos acima de assinalar, o próprio Lagrange reconhecendo o real intuito e objetivo do ataque.
(15) Seria o que, na atualidade, se denomina Operação Anfíbia, efetuada
em maior ou menor escala; quer dizer, um desembarque realizado sob a proteção, naquela época apenas, da artilharia dos navios.
(16) D. Lourenço de Almada, nomeado Governador Geral do Brasil, por
Carta-Régia de 9-11-1709, tomou posse a 3/5/1710. Não foi Vice-Rei como
se encontra no texto.
(17) António de Albuquerque Coelho de Carvalho 2°, nomeado por CartaRégia, de 9/11/1709, Governador da Capitania Independente de São Paulo e
Minas do Ouro, tomou posse em 18/6/1710. Não possuía o tratamento de
«Dom». É de notar, aliás, como se verifica de vez em quando no texto, a
generosidade com que Lagrange concede aquele tratamento a toda gente, talvez,
por estabelecer confusão com o que se passava em Espanha. É de notar, ainda,
que a relação das capitanias, além de incompleta, inclui duas que nunca existiram nessa condição, isto é, Santos e S. Francisco.
(18) Não é exato que, António de Albuquerque Coelho de Carvalho,
tivesse fortificado as Minas contra novas incursões dos paulistas, A origem da
afirmativa de Lagrange deve residir no fato, que provavelmente ouviu dizer,
dos entrincheiramentos que, antes, Ambrósio Caldeira Brant, erguera na região
do Rio das Mortes. Cabe, também, fazer sentir que os emboabas não eram,
apenas, os portugueses, mas, igualmente, brasileiros de outras regiões; e, não
assinaram, com os paulistas, o alegado tratado.
(19) Du Plessis-Parseau (ob. c i f . ) , registra o que se passou nessa conjuntura, e que não foi referido por Lagrange: «Quando distávamos apenas três
léguas da entrada, o Sr. Du Guay, fez toda a esquadra atravessar, mais ou
menos às 11 horas da manhã, porque estava indeciso se devia ou não tentar a
entrada mal reconhecida com aquele tempo nublado. O Sr. de Terville, nosso
2° Comandante, que já havia estado nessa baía, vendo a indecsão do nosso
chefe, assegurou-lhe que se ele deixasse passar uma ocasião tão favorável para
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(20) O capitânea, Lê Lys, entrou em 4' lugar; e UAigle, a fragata na
qual servia o Tenente Lagrange, em 9°.
(21)

Em expedições tais como esta.

(22) Mutatis-mutandis, amplia, Lagrange, o próprio conceito de DuguayTrouin (Memórias): «Era evidente que o êxito desta expedição dependia da
presteza, e que cumpria não dar ao inimigo tempo de preparar-se.»
(23) Os vasos de guerra portugueses, 4 naus e 3 ( ? ) fragatas, achavam-se atravessados próximo à entrada da barra. O General Augusto Tasso
Fragoso (Os Franceses no Rio de Janeiro, Biblioteca do Exército, edit. Rio de
Janeiro, 1965, 2* ed., p. 135), diz: «Examinando a planta da baía que ele
(Duguay-Trouin) publicou nas sobreditas Memórias... vêem-se os navios portugueses dispostos entre Boa-Viagem e a Ponta de Jurujuba. Rio Branco contesta esta localização. Os navios portugueses, afirma nosso eminente patrício,
estavam fundeados perto de Villegagnon, conforme se depreende dos documentos
portugueses. Se ocupassem a posição que lhes atribui Duguay-Trouin, teriam
sido tomados no mesmo dia da entrada dos franceses». Em Lês Campagnes de
Duguay.Trouin (Volume existente na Biblioteca Nacional, sem página de rosto,
o que tanto importa em não assinalar nome de autor, título exato e completo,
bem como data. Nele encontrarn-se, entretanto, alguns dados interessantes que
podem auxiliar Assim, no rodapé da l* página se vê: «Drouest Scripsit», na
3' folha: «Recueil dês Combats de Duguay-Trouin — se vend à Paris chcz k
Mr. lê Gouaz Graveur, rue St. Hyacinthe, Ia prcmière porte cochère à gaúche,
en entrant par Ia Place St. Michel — N. Ozanne delineavit .— J na. Fca.
Ozanne Sculpsit.») — no mapa cronológico e histórico aí existente vêem-se,
justamente, sete navios fundeados na enseada de Jurujuba. — Entretanto, na
Relação da infeliz desgraça que sucedeu na Cidade do Rio de Janeiro com a
guerra, que segunda vez lhe foram fazer os franceses em setembro de 1711, Carta que escreveu o Governador do Rio de Janeiro, Francisco de Castro Morais
a D. Lourenço de Almada, publicado por Alberto Lamego, em Tese apresentada ao \1V Congresso de História Nacional, 1949, VI, pp. 183-196, se
lê o seguinte trecho: «O Cabo da Frota Sargento-Mor de Batalha Gaspar da
Costa foi para a barra com as quatro naus de guerra e duas mais que eram
capazes das da f r o t a . . . »
(24) Nessa mesma Carta, encontra-se que, «para castigo nosso e favor
dos inimigos sem se saber como pegou fogo no cartuchame da pólvora da Ilha
de Virgalhão (Villegagnon), com o que morreram mais de 30 pessoas, entre
elas os Capitães Manuel Ferreira Estrela e João Pinto de Castro Morais. Muitos
ficaram feridos, entre eles o Capitão Francisco de Castro Morais e o Alferes
António Francisco.» Em Lês Campagnes d^ Duguay.Trouin (cit.}, na l»
folha, se vê um forte saltando aos ares em consequência de explosão. Nas
Notisias serias do q susederão em este Rio de fan.ro, doe. da Biblioteca da
Ajuda, Lisboa (Cit. por Eduardo Brazão, As Expedições de Duclcrc e Duguay-
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Trouin ao Rio de Janeiro — 1710-1711, Lisboa, 1940), se lê: «Em a entrada
dos nauios susede e foy q tendo posto m.tos cartuchos de poluora p.a a fortaleza de veygalham q assim se chama lhe pegou o fogo e se queymou o meu
Cap.am e outros 2 e cousa de 30 pcsoas.»
(25) Gaspar da Costa Ataíde, o Maquines, foi Alcaide-Mor de Sortelha,
Comendador da Casa da índia na Ordem de Cristo, Capitão de Mar e Guerra,
Mestre de Campo no Mar e General de Batalha. Nasceu cm Lisboa. Partiu
para a índia em 1701 como Capitão-Mor das naus daqueles mares (Cf. Grande
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Lisboa-Rio) . •— Du Plcssis-Parseau (ob.
cit.) escreve: «Don Gaspard de Ia Coste Maquinez, Chefe de Esquadra do
Rei de Portugal.»
(26) As quatro naus de guerra eram: O Capitânea, apenas conhecido com
essa denominação; São Boaveníura, Prazeres e B&mxfiinha.
Escoltando a
Frota de Comércio que se aparelhava a largar para o reino, iam mais três
navios, isto é, três fragatas. «É óbvio que com tão fracos elementos não
estavam os defensores cm condições de afrontar o invasor com esperança de
bom êxito; poderiam quando muito lutar pela honra da bandeira... Não
podendo resistir à poderosa esquadra de Duguay-Trouin, ordenou Costa
Ataíde o incêndio dos seis navios, que, largando as amarras, tinham ido encalhar
na ponta da Misericórdia e junto a São Bento.» (Tasso Fragoso, ob. cit-, p.
136) . Em suas Memórias, afirma Duguay-Trouin, que os portugueses «reconhecendo que seus fogos e os dos fortes não haviam logrado deter-nos, e que
dentro em pouco estaríamos em condições de abordá-los e toma-los, cortaram
as amarras e foram encalhar sob as baterias da cidade.» — Nuno Marques
Pereira (Compêndio Narrativo do Peregrino da América, Pub. da Acad. Brás.,
Rio, 1939, I, p. 195), nos dá a seguinte curiosa passagem: «Porém sendo os
portugueses tão valorosos, tivemos logo por presságio triste mandar o nosso
General Maquines pôr fogo à nossa armada. Para se executar este mandato,
saltamos em terra todos os que na Armada estávamos e ficamos sem quartel em
que tivéssemos abrigo, e sem o provimento para o sustento corporal: vendo
aquele povo a seu inimigo presente e mui poderoso, porque, como se havia
feito senhor de uma ilha chamada a das Cobras, vomitava vesúvios de fogo
por bombas tão artificiosas, que chegava o seu veneno a ofender aos moradores da cidade, por estar a ilha mui vizinha dela.» — Na Caria de Castro
Morais ( c i f . ) , registra-se terem sido as naus encalhadas e, posteriormente, incendiadas; sendo que, na Barroquinha, não tendo lavrado o fogo, aproveitaramse, os franceses, para dela retirar não só a artilharia, mas, também, víveres
e munições.
(27) Essa esquadra foi, logo em seguida, fundear na então Ponta da
Armação das Baleias, em Niterói. — Em Lês Csmpagnes de Duguay-Trouin
(cit.), no já referido mapa, se vê esta curiosa indicação: Mouillage de l'Escadre Française après ia réduction de Rio de Janeiro; exatamente defronte a
um rio, assinalado com a denominação La Quarioque e Aiguade, junto a uma
construção correspondente ao local da antiga Casa cfo Pedra.
(28) Mais adiante abordamos esse assunto, à nota 107.
(29) Lagrange estima, com otimismo, as baixas francesas, como se verifica em diferentes tópicos, respectivamente, em 100 e 60 homens. Mais realista,
porém, o general as calcula em 300 (Memórias) .
(30) A propósito deste lance, escreve Castro Morais, em sua Carta
(cit.): «Eu como o trabalho era muito e a gente pouca, mandei vir algumas
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das fortalezas, e alguns artilheiros, a fim de conduzir algumas peças para a
fortaleza de S. Sebastião, por ser a única defensa desta praça.»
(31) Embora possa parecer exagero o que afirma Lagrange, a verdade
foi essa mesmo, como, aliás, confirma o Parecer do Conselho Ultramarino
sobre a capitulação da Cidade do Rio de Janeiro, segundo dizia o Procurador
da Coroa (Cf. Tese de Alberto Lamego, cit., em An. do IV Cong. de Hist.
Nac., VI, p. 154): «O certo é que o governador, em quatro palavras das
muitas com que referiu o caso, disse a verdade dele, sem a querer dizer, afirmando expressamente: que quem tivesse visto a barra do Rio de Janeiro ou a
perfeita notícia do que ela é, não havia de crer que o inimigo nela entrasse pelo
modo que o fez; do que se segue que ele entrou, ou por fraqueza, ou por descuido ou por ignorância, de quem a devia defender e eu entendo que por
tudo.» Na Carta de Castro Morais, se lê: « . . . e m menos de duas horas tinham
entrado a barra 18 navios franceses, coisa que não será crível quem conhecer
í. barra do Rio de Janeiro, e os dias que são necessários para entrar.»
(32) Duguay-Trouin assim descreve as fortificações (Memórias): «A
Cidade do Rio de Janeiro ergue-se à beira-mar, no meio de três montanhas que a
dominam coroadas de fortes e baterias. A mais próxima, quando se entra na
baía, é a ocupada pelos Jesuítas, a oposta pelos Beneditinos, e a terceira pelo
Bispo. Na dos Jesuítas, ergue-se o forte de S. Sebastião, com 14 canhões e
muitos pedreiros; outro forte, chamado de São Jaques (Santiago), da Misericórdia ou do Calabouço, com 12 canhões, um terceiro, denominado de SainteAlouysie (Santa Luzia), com oito, e ainda uma bateria de 12 canhões. A montanha ocupada pelos Beneditinos também está fortificada com boas trincheiras e
muitas baterias que dispõem de vista para todos os lados. A do Bispo, chamada da Conceição, é protegida por uma trincheira de cerca viva, ou de árvores, e armada de canhões de distância em distância, que ocupam a ponte. A
cidade está fortificada com redutos e baterias, cujos fogos se cruzam. Do lado
da planície defende-a um campo entrincheirado e um fosso aquático. No interior desse entrincheiramento há duas praças de armas, capazes de conter 1.500
homens em batalha. Era ali que os inimigos tinham o grosso de suas tropas,
constantes de 1.200 ou 1.300 homens, inclusive cinco regimentos regulares recentemente trazidos da Europa por D. Gaspar d'Acosta, afora um número considerável de negros disciplinados... Surpreso de ver a cidade apercebida de
modo tão diferente do que me haviam narrado com elogios, busquei informar-me
sobre o que teria provocado esta situação. Soube que a Rainha Ana da Inglaterra enviara um paquete para avisar o rei de Portugal do meu armamento e
que, como este rei não dispunha de navio que levasse a notícia ao Brasil,
expedira o mesmo barco para o Rio de Janeiro. O acaso favoreceu-o, fazendo
que o aviso real chegasse ao Rio de Janeiro 15 dias antes de mim. Posto assim
•de prevenção, fizera o governador grandes preparativos.» — Nas Memórias do
Descobrimento e Fundação da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro,
(Rev. do Inst. Hisf. e Geog. Brás., XXVII, l' parte), se lê o seguinte: «Divulgou-se em Lisboa a notícia do apresto desta Armada (de Duguay-Trouin),
e que se dirigia ao Rio de Janeiro, onde iam os franceses recuperar o crédito,
•e os presos que tinham deixado naquela praça, sendo de tudo informado o
sereníssimo senhor rei D. João V, que fez aviso ao governador dela, e mandou
com toda brevidade sair a frota que naquele ano lhe havia de ir, dobrando as
naus do combói, a gente, e os petrechos militares; ordenando que as embarcações mercantes, que fossem mais fortes, deviam ser chamadas, para concorrerem com as suas competentes forças em caso de peleja, e nomeou para chefe
desta esquadra a Gaspar da Costa Ataíde, que exercia o posto de Mestre de
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Campo do Mar. Partiu de Lisboa a frota com boa presteza, e com a mesma
chegou a esta cidade, composta de quatro boas naus, de 60 e 70, e bons navios
com todo o preciso, para a defensa da praça; e havendo já alguns dias que se
achava nela teve parte o governador, a 20 de agosto de 1711, que da baía
Formosa (*) se tinham avistado muitas velas, tomando o rumo desta barra.
Tocou-se a rebate, guarneceram-se as fortalezas, e fortificou-se a marinha.
Bem conhecia o povo desta cidade, o que tinha no seu governador, mas fiavam
muito da dispôs cão e alento de Gaspar da Costa, o qual se embarcou logo,
pondo em linha, na defensa das praias, as quatro naus e os navios mercantes
de mais força: porém estando nesta forma cinco dias, dando por falso o aviso
tornou a desembarcar; começando por este fato a perder o conceito que se fazia
de sua vigilância, como depois perdeu o que se formava da sua experiência,
mostrando-se perplexo no segundo aviso, que de Cabo-Frio chegou a 10 de
etembro do mesmo ano, de terem passado 17 embarcações, demandando a
barra desta cidade. No dia seguinte que se contavam 11 do dito mês, a uma
hora da tarde, entraram as naus inimigas debaixo de uma cerração tão densa,
que não deu lugar para as verem, senão quando enfrentaram com as fortalezas
da barra, e com repet : das descargas sobre elas, foram entrando até a Armação
das Baleias; ficando surtas naquele sítio em distância de um tiro de peça da
c d a d e . Neste confl to apareceu Gaspar da Costa Ataíde, que devendo meter-se
n bordo das naus, e pô-las em ordem para defender a marinha, como tinham
orafcado no ensaio do rebate, as mandou marcar para livrá-las do inimigo;
norém achando mais pronto o perigo no baixo da Prainha, e na Ponta da
M!ser córdia, ordenou logo que fossem abrazadas, mandando-lhes pôr fogo, em
que arderam intempestiva, e lastimosamente. Na desordem destas disposições
descobriu este oficial, que já experimentava no entendimento e crescendo mais
em tanta desgraça, ficou padecendo este defeito em todo o tempo que lhe restou
de vida.» — Numo Marques Pereira (ob. cit., I, p. 519), nos dá este registro:
«A este tempo chegou a armada francesa com tão inopinado excesso, como
arrebatado íuror, a lim de se vingar do menosprezo que no ano antecedente
lhe hav'am feito aqueles moradores na mesma cidade (se já não foi por ambição) . E desprezando os perigos entrou tão velozmente pela barra dentro, que
lhe não puderam os portugueses deter o passo, por estarem no letargo do
esquecimento: pois só por descuido lhe pode suceder mal a esta invencível
nação, quiçá que por tanto tempo se fiaram de seu esforço. Porque de outra
sorte, não lhes entra no entendimento aos franceses, nem às outras nações, que
poderão ter vitória contra os valorosos portugueses, ainda apesar de alguma
emulação.» — Nota: (*) -- Bahia Formosa — «Fica ao N. das Ilhas dft
S. Ana, distantes duas léguas do Cabo Frio, e nove da baía da Traição. E
muito fresca, tem muito arvoredo, e nela há uma aldeia.» (Monsenhor Pizarro
Ibidem, 1°, p. 149, nota 90) ~ Ê' situada na costa leste, ao longo do litoral
do Estado do Rio. Diz o Roteiro do Brasil, (editado pela Diretoria de Hidrografia e Navegação do Ministério da Marinha, p. 248) o seguinte: «Da ponta Imbitiba a costa corre para SW por cerca de 12 milhas até a ponta das Ostras,
fazendo em seguida uma curvatura de maneira a formar as baías Formosa e
Sant'Ana, esta limitada ao S. pelo cabo Búzios, que dista da linha da costa
perto de 4 milhas.»
(33) Vd. nota 81.
(34) Bateria da Praia de Fora, realmente com seis canhões. Era, também,
denominada de forte de S. António da Praia de Fora (Cf. índice de Termos.
etc., cit., p. 42) .
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(35) A fortaleza de São João, segundo o Barão do Rio Branco (J5squisse de l'Histoirc du Brésil, Obras do Barão do Rio Branco. Estudos Históricos, VIII, ed. do Ministério das Relações Exteriores, Imp. Nac., 1948), possuia 30 canhões, dos quais seis dj bronz^-. A outra bateria aí assinalada, provavelmente, refere-se à da Praia Vermelha, com 12 canhões, ou. a uma das da
piópria íorfakza de São João, isto é, São Martinho, São Diogo, São José e
São Teodósio.
(36) Erro de cronologia, já que a expedição de Nicolas Durand de
Villegagnon v. ri.içou-^ no pnncipio da segunda metade do século XVI,
em 1555.
( 3 7 ) Sobre esse triste acontec mento, com detalhes, já nos referimos na
nota 24.
(38) Trata se, é quase certo, do rochedo raso, de 100 a 120 passos de
c rcunfertócia, a t,aje, denominada, por Vúlegagnon, ftafier; na qual, a 10 de
novembro de 1555, desembarcou alfaias e artilharia; nela pensando fortificar-se,
sendo, porém, expulso pela maré. (Vd. Mário Ferreira França, A Fortaleza de
. Meyciynorj, /?ji'. cio Património Histórico e Artístico Nacional, n" 9, 1952).
Io te só foi começado em 1717.
(39) Ilha das Cobras — Segundo Noronha Santos (Apontamentos para
o Indicador do Distr.to FedVa/, R o de Janeiro. Tip. do Instituto Profissional,
1900) : «Alguns historiadores deram-lhe a denominação de liha das Cabras, em
lugar de seu verdadeiro nome.» — Agenor Lopes de Oliveira (Toponímia
Caroca, Colcção Cidade do Rio de Jane ro, Prefe tura do Distrito Federal),
escreve: «Foi chamada de liha das Cabras, conforme se vê em antigas cartas,
pnssando a corrup/ão de Cabras para Cobras. •» -- Du Piessis-Parseau ( o / > .
c/í.) dá, porém, o seguinte mter.ssante depoimento: «Denominamos lie dês
:
. 3, ,11 virtude da semelhança de pronúncia, embora aquela palavra signifique serpentes.» -- Lagrange, no texto original francês, registra, sempre, a
expressão lie dês Chcvres; entretanto, no plano, apresentado em anexo ao presente trabalho, encontra-se: lie dês Cobres.
(40) Constituiu a tomada da Ilha das Cobras um dos mais tristes e infelizes episód 03 do assa'to de Duguay-Trouin ao Rio de Janeiro, ponto esse
sobremaneira importante e decis vo para o completo domínio da cidade. Du
Pless s-Parseau (ob. cit.), diz que, o Cavaleiro de Goyon, desembarcou na
Ilha das Cobras c «não encontrou viva alma, nem tão pouco no alto da ilha,
em um pequeno forti ainda não concluído, onde havia cinco canhões, que foram
encontrados encravados, algumas munições de guerra e ferramenta para trabalhar a terra, que estava revolvida d-' iresco. Soube-se, depois, que, enquanto
nossas forças desembarcavam de um lado, o inimigo embarcava do outro,
cedendo assim covardemente a pos;ção que mais contr buiu para sua derrota e
cuja conservação importaria também na defesa dele; mas viu-se repetidamente
no d~correr da campanha, que o adversário conhec a bem suas posições vantajosas, não tendo porém ânimo para defendê-las.» — Esse ponto dominava, a
tiro de fuzil, o Monteiro de São Bento; podendo facilmente, como aconteceu,
atmgir a artilharia toda a cidade.
( 4 1 ) Realmente assim era, pois, o Convento de N. S. da Ajuda, teve sua
primeira pedra lançada em 1745, fundando-se a observância regular quando
«novas candidatas princpiaram 9a ter o noviciado no dia 3 de maio de 1750.»
(Monsenhor Pizarro. ob. cit., l , p. 20*1). — O segundo convento de freiras
que houve nesta cidade, teve sua pedra fundamental lançada em 24-6-1750. Um
ino depois, as relig osas da Capelinha do Menino Deus, sita em Matacavalos,
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que lá se haviam recolhido, mudaram-se para o novo convento, que se ia levantando no Morro do Desterro, hoje de Santa Teresa, graças aos esforços do
Governador e Capitão-General Gomes Freire de Andrada. (Luiz Gonçalves dos
Santos Memórias para Servir ã História do Reino do Brasil, LiV. Edit. Zélio
Valverde, Rio, 1943, nota de Noronha Santos, CLXI — p. 169).
(42) De acordo com o Barão do Rio Branco (ob>. cif.), que detalhadamente fornece o número de canhões existentes em cada uma das fortificações,
havia, no Rio de Janeiro, 164 bocas de fogo.
(43) Frei Agostinho de Santa Maria (Santuário Marrano, Lisboa.
1723, X, pp. 32-34 — É de registrar que, este IO9 volume, foi escrito por Frei
Miguel de S. Francisco, segundo assinala o próprio autor), sobre isso, assim
refere: «Em outro monte circunvizinho ao do Patriarca São Bento se vê a
Ermida de N. S. da Conceição. E este sítio se divide só com utna rua, que
vai dar na Prainha. Fica este monte para o norte da cidade em distância em
menos de um quarto de légua, e na sua eminência se vê situada a casa da
Senhora. Foi edificado este santuário pelos anos de 1634 pouco mais ou menos
por Miguel Carvalho Cardoso debaixo da sua proteção, e de seus herdeiros
esteve bastantes anos, que como seus padroeiros o possuíram, assim a ermida,
como a chácara.. . Indo depois àquela cidade os padres capuchinhos franceses
missionários, e com licença para entrarem a doutrina as cristandades dos índios
e converter os gentios; com esta ocasião pediram aquela igreja, e como eram
relig osos, que mostravam tanta perfeição, e virtude, lha concederam: e eles
lhe fizeram os cómodos para sua vivenda, e um hospício de pedra e cal, e tudo
obrado com grande perfeição, como quem os desejava perpetuar naquele agradável, e salutífero sítio... Neste hospício viveram os Padres Capuchinhos da
Congregação de França com grande virtude, e exemplo por espaço de J 0
anos; até que por desconfianças reais, a que parece deram alguns deles bastantes motivos, por ordem também real foram mandados recolher de todas as
conquistas portuguesas, e assim voltou outra vez a ermida da Senhora da Conceição à jurisdição ordinária. E como o sítio era agradável, e de muitos excelentes ares, se aproveitou dele o Bispo D. Francisco de S. Jerõnimo da Congregação dos Cónegos de S. João Evangelista, filho do Convento de São
Bento de Xabregas extra-muros de Lisboa. Neste hospício fez o Bispo o seu
palácio, acrescentando-lhe algumas obras, e nele assiste ainda ao presente neste
ano de 1714, aproveitando-se da sua frescura, e deliciosa vista, e grande retiro:
porque é aquele monte muito retirado, ainda que contíguo aos arrabaldes da
cidade.» — Quando da invasão de Duguay-Trouin, o «bispo abandona seu
palácio e refugia-se nas Furnas da Tijuca... o invasor, sem mais cerimónia,
apoderou-se do palácio abandonado e aí estabeleceu seu quartel general.>
(Vieira Fazenda, Antiqualhas e Minorias do Rio de Janeiro, Rev. do Insí.
Hist. e Ceog. Brás., T. 89, Vol. 143, p. 67) — Lagrange, no texto original,
estabelece certa confusão, razão pela qual, ligeiramente alteramos a tradução,
completando a explicação com a presente nota, do Santuário Mariano, apresentada quase completa.
(44) De fato assim era, como consigna, ainda o Santuário Mariano, (X,
p. 33): «Depois compraram (os Padres Capuchinhos) a terra que lhes era
necessária, para fazerem uma cerca, como fizeram, e cercaram de limoeiros
cujos espinhos fizeram tão perfeito tapume, que até das galinhas da vizinhança
estava vedada: porque cresciam tanto aquelas árvores (que lá é mato), e
tanto se unem, que seguram melhor fazendas, do que as paredes. E assim com
este muro ficou muito bem defendida a sua horta, e as suas plantas.»

(45) Refere Du Plessis-Parseau (ob. cif.) que se «encontravam nas
prisões da Inquisição, um Jesuíta, vários judeus ricos e um francês chamado
Bourguignon, que, sem a nossa invasão, deveriam brevemente pagar com a vida
a tolice de terem despertado a cobiça de suas fortunas.» Vieira Fazenda
(Ibidem, p. 68), escreve: «Por isso bem fizeram alguns cristãos novos escapando à hidra da Inquisição. Quando foi da invasão de 1711 fugiram da cadeia
e acoutaram-se nos navios de Duguay-Trouin, que os levou para a França.»
- ./Vá Segunda Memória perpetuada em carta particular de Manuel de Vasconcelos Velho a Domingos José da Silveira, assistente em Lisboa, onde foi
comunicada ao autor por quem a possuía, entre outros manuscritos singulares,
(transcrita por Monsenhor Pizarro, ob. cif., 1.°, p. 84 e segs.), encontra-se
este trecho: «Esquecia-me dizer-lhe a quantidade de gente que se havia preso
pelo Santo Ofício, que cuido passam de cem pessoas: e por não individuá-las,
digo que é o resto dos cristãos novos que S.M. cá conhecia; os quais com a
invasão, foram buscar sua vida, e ainda andam espalhados, até haver navio
e ocasião.» — Du Plessis-Parseau (ob. c i f . ) , ainda, registra: «Acrescentarei
que no último dia de nosso embarque, os judeus da Inquisição vieram também
para bordo, mas clandestinamente, pois M. Du Guay não quis 'ornar conhecimento da sua presença. Bourguignon que tinha comandado um de nossos
lanchões, nele embarcou com sua família e a maloína cora suas filhas e marido ( * ) fez o mesmo em outro lanchão que se achava bem provido de escravos, de ambos os sexos e de outras comodidades; enquanto, porém, esperavam
nossa saída, ficaram a bordo do nosso navio onde estavam mais à vontade do
que na sua acanhada embarcação.» •— Nota: (*) — A maloína acima assinalada era «casada com um calafate português, tendo duas filhas, das quais a
mais velha em idade núbil, tendo predicados dignos de encontrarem favor,
julgou cem espírito que não deveria abandonar sua casa. E o nosso general,
em atenção à sua pátria, fez muito benefício a toda a família.»
(46) A todas essas personalidades, indistintamente, Lagrange concede o
tratamento de «Dom».
(47) Cilles Hédois du Bocage — Também chamado, por alguns autores,
Gilles Ledoux ou António Gillet; oficial da marinha francesa, que entrou ao
serviço de Portugal em 1704, com o posto de Capitão de Mar e Guerra, com
a esquadra portuguesa que se veio ao nosso exército na guerra contra a
Espanha. Serviu, depois, com muita distinção, na armada portuguesa que, em
1717, ganhava aos turcos a batalha do Cabo Matapan. Nessa guerra comandou
uma das naus e ganhou a promoção ao posto de Coronel de Mar e Guerra
(Vice-Almirante) . Gilles du Bocage foi, em Portugal, tronco da família em
que nasceu o grande poeta Manuel Maria Barbosa du Bocage, pois casou-se,
em 1720, com D. Clara Francisca Lestof, filha de Leonardo Lestof, cônsul
holandês e rico proprietário em Setúbal. Deste matrimónio nasceram duas filhas:
D. Mariana Joaquina Xavier Lestof du Bocage, que casou com José Luís
Soares Barbosa e foi mãe do poeta. (Cf. Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, cit.) — Por ocasião do assalto ao Rio de Janeiro, o navio que comandava o Sr. du Bocage, o Báo Boaventura, era uma das quatro naus que constituíam a força naval sob as ordens de Gaspar da Costa Ataíde.
(48) Vd. referência nota 81.
(49) Segundo Joaquim Caetano da Silva (UOyapock et UAmnzone.
Paris, 1861, 2°, p. 566, nota sobre o Rio de Janeiro), nessa época contava esta
cidade com uma população de 12.000 habitantes, como constatou o autor em um
documento dos arquivos do império (sic.) — Não tem cabimento, pois, a
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afirmativa de Lagrange, da existência de mais de'40.000 pessoas. — Quanto
aos combatentes, Varnhagen (ob. cif., 3°, p. 365), diz: «A guarnição da
cidade constava, na totalidade, de dez mil homens de linha, c.nco mil de milícias, incluindo pardos e pretos, e seiscentos índios.» — Rodoifo Garcin (Ibidcm,
nota 23), por sua vez, escreve: «Francisco de Castro Morais não conseguiu
reun r para defesa da cidade e das fortalezas da baía mais de 2.800 homens,
segundo os algarismos que publicou pela primeira vez Rio Branco, Lê Brésil
en 1889, 141, nota, para aqui trasladados: «Tropas regulares: os dois Regimentos do Rio (Terço Velho e Terço Novo) 590' homens, Coroné:s Francisco
Xavier de Castro Mora:s e João de Paiva; Regimento da Colónia do Sacramento (Terço da Co'ônia) 300 homens, Major Domingos Henriques; Milícias:
Rcg mento da Nobreza e Privilegiados, 550 homens, Coronel Manuel Corrêa
Cardoso e Crispim da Cunha; Companhia dos Moede ros (empregados da Casa
da Moeda) 50 homens; Tropas da Marinha (soldados dos regimentos da
Armada e da Junta do Comércio) 400 homens. Total: 2 . 6 / 0 homens, dos quais
600 ocupavam os fortes. Juntcm-se os artilheiros, que formavam duas companhias de 50 homens.» — C. R. Boxer (06. cif., p. 99), escrevo: -<As estimativas referentes à força de que dispunha o governador var'am grandemente,
mas, uma testemunha ocular inglesa, digna dí crédito (Th~ Pr/"nfc Lettc.rBocks of Joseph Gallett, cit., p. 1), alega que «os portugueses tinham 5.500
homens de tropa de linha, 2.000 marinheiros, 4.000 moradores armados, e 7
ou 8 mil negros.»
(50) A Frota de Comércio, vinha, anualmente, de Lisboa ao Rio de
Janeiro. Em 1711, quando do ataque de Duguay-Trouin, achava-se a ponto
de terminar seu carregamento para regressar ao reino.
(51) Fornilho ou câmara da mina, «onde se ataca a pólvora, e carrega,
ou se mete em barril, para fazer voar o terreno.» Covas e minas, «para se lhes
meter pólvora, e dando-lhes fogo, fazer voar alçium muro.» (António de Morais
e Silva, Dic. da Língua Portuguesa, 7" ed., Lisboa, 1878) .
(52) É a Saúva, nome vulgar da Oecodona Ccfalotcs, cspéac de formiga
notável pelos estragos que faz nos pomares, nos mandiocais e outras plantações. E, também, denominada Saúba (Beaurepaire-Rohan, Dic. de Vocábulos Brasileiros, 2* ed., Salvador, 1956).
(53) O Bicho do pé não é verme, mas, sim, um pequeno insoro (Tunga
Ptnetrens), espécie de pulga, cuja fêmea grávida escava túneis na pele dos pés
e das pernas, provocando intensa irritação, que pode degenerar en ulceração,
caso não seja convenientemente tratada.
(54) D. Frei Francisco de São Jerônimo, 2° B spo do Rio de Janeiro.
— O1 Padre-Mestre Frei Francisco de São Jerônimo, natural de Lisboa, entrou
para a Congregação dos Cónegos Regulares de São João Evangelista, onde
cultivou a oratória, a filosofia e a teologia. «S ngularizado por douto, virtuoso,
prudente, político, amante da paz, pai dos pobres e amigo dos sábios, mereceu
os elogios de varões famosos; e Mem de Foios Pereira, Secretário de Estado
naquela época, af rmou a el-rei, que para a mitra episcopal, emprego de tanta
circunspecção, e tão elevado, era só capacíssimo o Padre-Mestre Fr. Francisco
de São Jerônimo. Com esses votos, e o da Consulta da Mesa da Consciência
e Ordens, apadrinhados do conhecimento próprio do soberano, que por muitas
ocasiões mandara propor matérias graves e negócios de peso ao Santfo ferônlmo (ccrno o tratava el-rei), como oráculo da corte; foi nomeado para a
Mitra do Rio de Janeiro a 10 de dezembro de 1700, cuja dignidade aceitou.

tendo repudiado a de Macau, para que fora eleito a 7 de julho de 1685. Confirmado pelo SS. Padre Gemente XI no dia 6 de agosto de 1701, 1° do seu
pont.f cndo, recc-bru a sagração por mãos de D. Jerônimo Soares, Bispo de
Vizeu, aos 27 de dezembro do mesmo ano, na igreja da sua Confiregjção; e
saindo da corte para a diocese em 26 de março do ano seguinte, chegou à
capital dela a 8 de junho.» (Cf. Monsenhor Piznrro, ob cit., 4'', p. 'i5) . —
Vieira Fazenda (ob. c:f., Rev. do Inst. Hisí. e Geog. Brás., T. 93, Vol. 147,
p. 564), discorda da data de sua posse no Rio de Janeiro, dada por Monsenhor Pizarro: 10, 6. 1702; escrevendo: «Houve engano do autor das Memórias. Existe no Arquivo da Misericórdia um documento pelo qual se prova que
já em julho de 1701 D. Frei Francisco de S. Jerônimo exercia o múnus episcopal.» Faleceu na noite de 7 de março de 1721.
(55) O rei de França. Luís XIV.
(56) Do mês de setembro.
(57) Diz, Duguay-Trouin, sobre esse fato, o seguinte « . . . destaquei o
Sr. Cavaleiro de Goyon com 500 homens escolhidos para ir apodcrar-se da
I'ha das Cobras. Imediatamente o executou; e dali expeliu os portugueses tão
prec pitadam nte que estes tiveram apenas tempo para encravar algumas peças
da sua artilharia.» Vd., também, nota 40, o que, a esse respeito, escreveu Du
Pessis-Parseau.
(58) Gaspar da Costa Ataíde.
(59) As citações que, a seguir, apresentamos, prendem-se aos três últimos
parágrafos do texto. Assim, na Segunda Memória (transcrita por Monsenhor
Pizarro, ob, cif-, 1°, p. 87), se lê: «lançaram gente em terra (os franceses)
na Praia do Valongo, e desembarcando com água pelos pé tos, sem nenhuma
opos;ção, se situaram coisa de dois mil homens no outeiro de São Diogo, que
fica junto à Prainha.» — Augusto Tasso Fragoso (ou. at., p. 145), nj..istra:
«No texto de suas Memórias, não explica bem o almirante francês o ponto em
que desceu, mas íá-Io na p anta com IJUL a ilustrou. Wc jta, indica com ,1 letra
V o local em que se real:zou o desembarque geral e com a letra S e símbolos
convencionais o seu primeiro acampamento em terra. Colige-se dessas .ndicacões gráficas que sua tropa desembarcou na praia do Saco do A.feres, entre o
Saco de São Diogo e a ponta existente entre aquele saco c o d.i Gamboa.» •—
É o mesmo que assinala o mapa de Lês Carnpagnes de Duguay-Trouin (cif.),
isto é, os dois acampamentos: i-r.-mícr Camp i nt c f Sccond Camp. Igualmente
vêem-se, L'Aigle, UAmazone, UAstrée e La Concorde, «portant dês troupes de
débarquement», fundeadas em frente a um rio, em um saco, que, pela posição,
deve ser, forçosamente, o Iguaçu. •— O Barão do Rio Branco (Efemérides
Brasileiras, em Obras do Barão do Rio Branco, c/í. p. 431), diz: «DuguayTrouin desembarca com 3.800 homens na praia de São D ogo (Saco do Alferes) e ocupa sem resistência as alturas de São Diogo, Providência, Livramento
e Saúde.»
(60) Du Plessis-Parseau, refere que, «entre os comandantes dos quatro
navios de guerra portugueses, havia um francês chamado Du Bocage, da BaixaNormandia, tendo servido em Saint-Malo e que por uma questão qualquer se
remgiara há muitos anos em Lisboa, onde, tendo entrado para o serviço do rei
de Portugal, chegou a ser um dos princpais capitães. Durante o assédio do
Rio de Janeiro, ele conqu'stou fama nas duas partes, porque, tendo sido o
primeiro a comandar as fortificações dos Beneditinos, foi quem nos dirig'u o
fogo mais intenso que suportamos em toda a luta: os portugueses declaram a
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uma voz que se houve alguma coisa bem feita durante o assédio foi feita por
ele ou de acordo com os seus conselhos. Na noite do abandono da cidade,
ele procedeu como homem astuto, sendo o último a deixar seu posto e ainda
assim somente depois de ter feito repetir duas vezes diante de seus oficiais, a
ordem que lhe enviava o governador. Alguns dias depois da paz, mandou pedir
permissão a M. Du Guay para vir vê-lo, o que lhe foi concedido, tendo passado alguns dias entre nós, e comprado mesmo um pequeno navio. Ele confirmou o que todos os portugueses nos confessaram, isto é, que se os seus
navios de guerra não se encontrassem na baía, a capitulação teria tido lugar
nos primeiros dias da nossa entrada, o que bem demonstra como essa gente é
efeminada e incapaz da menor firmeza. E nós verificamos positivamente que
esse reforço de navios de guerra só lhes serviu para dar tempo para fazerem
sair da cidade seu ouro, seus objetos mais ricos e suas mulheres e que, uma vea
tudo isso posto em segurança, não lhes sobrou coragem suficiente para defender
com risco da própria vida o que lhes restava para conservar sua honra; sentimento este que eles pouco possuem e que somente admitem em último lugar na
relação das qualidades, se é que conhecem tal virtude.» — Duguay-Trouin
(Memórias), diz que, «certo normando, chamado Dti Bocage, que nas precedentes guerras comandara um ou dois navios franceses armados em corso, havia
depois passado ao serviço de Portugal. Aí naturalizara-se e conseguira embarcar em seus navios de guerra; comandava no Rio de Janeiro o segundo daqueles que nós aí achamos (São Boauentura), e depois de o ter feito saltar, encarregara-se da guarda das trincheiras dos Beneditinos: cabalmente desempenhou
este encargo e com tanto acerto empregou os seus canhões que as nossas
bombardeiras foram muito incomodadas e várias chalupas nossas ficaram maltratadíssimas; entre outras, uma carregada com quatro grandes peças fundidas,
foi traspassada por duas balas, e sossobraria se, por acaso eu a não visse no
regresso da Ilha das Cobras e a não tomasse a reboque do meu escaler.»
(61) No morro do Pina, hoje da Saúde; local da antiga Chácara do
Cónego Pina.
(62) Conforme Du Plessis-Parseau (ob. c i f . ) , o tambor foi «transportado por mar em uma piroga tripulada por dois bons marinheiros. .. Três horas
mais tarde regressava o tambor bastante embriagado, apesar da proibição que
lhe havia sido feita, sob pena de morte, de beber uma gota que fosse. Ele,
entretanto, tomara apenas um trago aparentemente misturado com alguma
droga. Tinha sido levado à presença do governador com os olhos vendados.
Fosse como fosse, trazia a resposta do governador ao Sr. Du Guay».
(63) Precisamente na casa do Ajudante de Tenente Tomás Gomes da Silva
(Cf. Consulta do Conselho Ultramarino, sobre as informações que enviara o
Governador do Rio de Janeiro, Francisco de Castro Morais, acerca do assassinato do prisioneiro francês Francisco Duclerc, Lisboa, 11-2-1712, em Inventa'
t&rio dos Documentos, por Eduardo de Castro e Almeida, Rio de Janeiro,
Ibl6-1729, An. da Bib. Nac., 1921. Acha-se, essa Consulta, transcrita na
Integra, por Rodolfo Garcia, em Varnhagen, ob. cif., 3", p. 382, nota III) —
A certidão de óbito desse chefe francês foi dada por Monsenhor Pizarro (ob.
cif., l', p. 110), e, também, citada por Rodolfo Garcia (Ibidem), segundo cópia
do Liv. 8' dos falecimentos na Freguesia da Sé desta cidade. Reza o seguinte:
«Em dezoito de março, às sete para as oito horas da noite, de mil setecentos e
onze, mataram o general dos franceses que entraram a tomar esta cidade, o qual
mataram dois rebuçados que lhe entraram pela porta dentro estando na cama, e
dois ficaram guardando a porta na escada, e tinha sentinelas para que não
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passeasse, e não lhe valeram, e chamava-se João Francisco, que era o nome da
pia e o nome de guerra era Moçu de Cré; está enterrado na capela de São
Pedro na Igreja de Nossa Senhora da Candelária, porque morava na rua que
se chama da Candelária, da Cruz para o Campo em umas casas que foram de
João Azevedo.»
(64) As condições impostas por Duguay-Trouin em ultimafum têm sido
amplamente divulgadas pelos historiadores; transcrevemo-las aqui cf. Varnhagen (ob. cif., y, p. 368-369): «Senhor -- El-Rei meu amo querendo
alcançar satisfação da crueldade exercida com os oficiais que fizestes prisioneiros no ano passado, e bem informado S.M. de que depois de fazerdes
assassinar os cirurgiões, a quem havíeis consentido que desembarcassem dos
navios para curar os feridos, os deixastes perecer à fome e à miséria, e de que
havíeis tido em cativeiro (contra a observância aos ajustes entre as coroa:; de
França e Portugal), a tropa que ficou prisioneira, me mandou com seus navios
e tropas para vos obrigar a ficardes à sua discrição, entregando-mo os prisioneiros franceses, e fazendo pagar aos habitantes desta colónia as contribuições
que forem bastantes para os punir de suas crueldades, e satisfazer amplamente
a S.M. a despesa que fez para este tão respeitável armamento. Não tenho
querido intimar-vos que vos rendais, achando-me em estado de vos obrigar a
isso, e de reduzir a cinzas o vosso país e a vossa cidade, esperando que o
façais, entregando-vos à discrição d'el-rei meu senhor, que me ordenou pão
ofender aos que se submetam de bom grado, e se arrependam de o haverem
ofendido nas pessoas de seus oficiais e das suas tropas. Soube, também, senhor,
que se fez assassinar a Mr. Duclerc que os comandava, e não quis usar de
represálias sobre os portugueses que cairam em meu poder, porque a intenção
de S. M. não é fazer a guerra de uma maneira indigna de um rei tão cristão;
e ainda que estou persuadido de que não tivestes parte naquele vergonhoso
assassinato, não obstante S.M. quer me indiqueis os autores, para que se
faça justiça exemplar. Se não obedecerdes logo à sua vontade, nem vossas
peças, tropas e barricadas, me embaraçarão de executar as suas ordens, e de
levar a ferro e fogo todo este país. Espero senhor resposta pronta e decisiva,
e sem dúvida conhecereis que vos tenho poupado muito, e que tem sido para
fugir ao horror de envolver com os culpados os inocentes. Sou, etc., etc.»
(65) Foi a seguinte a resposta do Governador Castro Morais: «Vi,
senhor, os motivos que vos trouxeram de França aqui. Segui no tratamento dos
prisioneiros franceses os estilos da guerra, e àqueles nunca faltou o pão de munição e outros socorros; posto que o não mereciam, pelo modo com que atacaram este país de el-rei meu senhor, e mesmo sem faculdade de el-rei cristianíssimo, exercendo unicamente a pirataria: contudo poupei a vida a seiscentos homens, como o poderiam certificar os mesmos prisioneiros, a quem salvei
do furor da espada. Em nada tenho faltado ao que eles careciam, tratando-os
segundo as intenções de el-rei meu senhor. Quanto à morte de Mr. Duclerc,
dei-lhe, a pedido seu, a melhor casa deste país, onde foi morto. Não pude
descobrir quem foi o matador, por mais diligências que se fizeram, tanto da
minha parte como da justiça; e vos asseguro que se for encontrado o assassino,
há de ser punido como merece. Ê pura verdade ter-se tudo passado segundo
vos exponho. Em quanto a entregar-vos a cidade, pelas ameaças que me
fazeis, havendo-me ela sido confiada por el-rei meu senhor, não tenho outra
resposta a dar-vos senão que a hei de defender até a última gota de meu
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sangue. Espero que o Deus dos exércitos não me abandonará em uma causa
tão justa, como é a da dcfensa desta praça, de que pretendeis senhorear-vos
com tão frívolos pretextos, e tão extemporaneamente.»
(66) A séria controvérsia tem dado motivo, a'nda hoje, a atitude, então,
tomada pelo Governador Francisco de Castro Morais. Os testemunhos contra
foram sempre numerosos. Outros, ao contrário, oror/uravam inocentá-lo, carregando a culpa no Maquines- Na atualidade, porém, numerosos eloquentes
documentos, que existem em profusão, co'ocam a questão quase que inteiramente em seus devidos pontos. No entanto, após a devassa que foi proced'da,
era o governador condenado a degredo, depois de sequestrado, e ccin pr são
perpetua numa das fortalezas da índia. Dos que, modernamente, estudaram a
questão à luz da documentação, destaca-se Alb.-rto Lamcgo, que em 7V«3e
apresentada ao IV Congresso de História Nacional, 1" "^
pó-; uma -serie de
documentos inéditos, sob o título de As invasões francesas no Rio de Janeiro.
Duclcrc e Duguay-Trouin. 1710-1711 (Anais, VI.
,
249). Concluiu,
destarte, o saudoso historiador, que, «Francisco de Castro Morais, não f ndou
seus dias em um presídio da índia. Em 1730 foi r i.
a Mia inocência,
absolvido das culpas pela queda do Rio de Jane ro, rcst tu'do ao seu posto,
recebendo todos os vencimentos atrazados e bens sequestrados, como tivemos
ocas ao de verificar na revisão do processo que se acha guardado no ant.go
Arquivo de Marinha e Ultramar de Lisboa, nojc Arquivo Colonial.» (Na
atualidade Arquivo Histórico Ultramarino) . - - Ciado Ribeiro de Lessa. no
Jornal do Comércio, de 7-1-1934, publicou vai oso artigo, intitulado A Tomada
do Rio de Janeiro em 1711, no qual se valendo de uma carta de Antõn.o de
Albuquerque Coelho de Carvalho, de 16-11-1711, enviada a D. Lourenço de
Almada, Governador Geral do Brasil, cita o seguinte trecho: « . . . o povo
estava inquieto e em parcialidade contra o Governador Francisco de Castro
Morais, cujo vida corria perigo, pois já tinham intentado tirá-ía, e o não
obedecido nem respeitado, tratando-o de traidor, e ao mesmo tempo me foram
encontrar dois oficiais da Câmara com um requerimento por escrito cm nome
de todos, em que me pediam lhes viesse acudir, e prendesse o governador, que
os tinha vendido e entregue a terra.» (Essa carta fax transcrita na Tese de
Alberto Lamego, cil., p. 196; e, na obra de Tasso Fragoso, p. 165; onde são,
igualmente, interessantes os detalhes do Aditamento ao /inei-o /, pp. 203/213) .
(67) Sobre isso registra Du Plessis-Parseau (ob. cif.): «Logo no primeiro dia do nosso desembarque, foi Lda uma proclamação diante de todos os
bata.hões, declarando que todo aquele que se aiastasse dos postos avançados e
fosse encontrado em pilhagem teria a cabeça arrebentada sem piedade. Entretanto, apesar dessa proibição, foram presos naquele dia (19) três soldados e
dois marujos, os quais foram logo condenados a terem a cabeça arrebentada;
depo's de se terem confessado, foram conduzidos ao local da execução onde
mandaram que tirassem a sorte, pois que somente um seria passado pelas armas,
O infeliz designado pela sorte foi amarrado a uma árvore; fizeram-no cantar
um salve, uma, duas vezes, enquanto se procurava obter o perdão do general, o
qual chegou muito a propósito para este miserável, mas que talvez tenha sido
funesto a algum outro.»
(68) Diz Du Plessis-Parseau (ob. c i f . ) : «E de nossas colinas víamos
diariamente passar em carroças, no dorso de animais c nas costas de negros
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grande quantidade de volumes, que, é de crer, não seriam constituídos pelos
objetos menos preciosos existentes na cidade. É mesmo surpreendente que, dada
a prodig : osa quantidade de transportes que vimos passar, além dos que não
vimos, tenhamos ainda encontrado na cidade tantos objetos de toda a cspéc e
e nada melhor do que isso prova a imensa riqueza da colónia. Para se fazer
uma ideia, basta lembrar, em primeiro lugar, que durante o assédio o fogo
devorou dois armazéns que os franceses e portugueses afirmam estar repletos
de mercadorias europeias de toda a espécie, as quais eram consideradas na
cidade como mais valiosas do que todas as outras reunidas; em segundo lugar,
que só as mercadorias que enviamos ao mar do sul, por conta dos armadores,
são avaliadas em mais de um milhão em ouro, aos preços da França. Se
juntarmos a isso mais um milhão em ouro e prata por nós encontrado, outro
tanto em açúcar e mais a importância paga pela capitulação e o produto dos
navios vendidos, tudo isso também para os armadores, veremos facilmente que
devem representar apenas uma parte dos bens desta cidade. Com efeito, além
de todas essas coisas, que rica pilhagem não foi fe : ta! Quanto não se perdeu
por não se poder transportar! Quantos móveis prec'osos quebrados ou destruídos! Quantos tecidos ricos espesinhados e arrastados pelas ruas. enterrados
na lama e a que não se dava importância! E quanta coisa não deixamos f'car
não só nos esconderijos como também à vista e que desprezamos por não ser
de uso corrente ou de fácil transporte! Podemos ainda ajuntar, penso eu, os
terríveis estragos de toda espécie nos víveres que abundavam na cidade e que
teriam sido suficientes, economicamente distribuídos, para abastecer a nossa
esquadra durante vários meses. É bem verdade de que nos foram um auxilio
precioso, mas quanto não se perdeu! Nadava-se, por assim dizer, nas ruas,
em vinho que os nossos soldados faziam jorrar das pipas em seus depósitos, a
tiros de fuzil ou de pistola. Os cereais, os legumes secos, as farinhas e outros
comestíveis formavam com esse vinho uma espécie de lama amassada que fazia
pena ver. E não resta a menor dúvida que se tivéssemos desde logo posto
tudo em ordem, teríamos tirado muito maior proveito.» •— Ainda, o mesmo
autor, completa esse lance: «Não nos teria, entretanto, sido impossível surpreender uma parte de seus móveis e impedir a saída de muitos outros, se dispuzéssemos de maior número de homens e se tivéssemos quer'do arriscar alguns
destacamentos para se infiltrarem pelo mato e apoderarem-se de uma altura
situada a dois tiros de peça pelo través dos morros que ocupávamos durante o
sítio; essa posição, uma vez tomada, não seria impossível, talvez, de conservar,
pois que havia apenas separando-a uma pequena planície, coberta, é verdade,
de mato, mas que seria tão favorável para nós quanto para os nossos inimigos.
Tudo que saia da cidade era obrigado a passar por aí, não havendo outro
caminho.»
(69) Na Segunda Memória, de Manuel de Vasconcelos Velho (Monsenhor Pizarro, ob. cif., p. 91, 1°), há este trecho: «Ajuntando-se a mais terrível
noite de chuva e escuro que se pode considerar, que pôs os caminhos de sorte
que, em algumas partes se passava com água pelos peitos, e pareciam os passageiros o espetáculo de um naufrágio.»
(70) Diz Monsenhor Pizarro (Ibidcm, p. 73), que «se refrou o governador para o sítio do Engenho-Novo dos Padres Jesuítas, distante duas léguas,
e dali para o de Iguaçu distante dez léguas da cidade.» — Castro Morais, em
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sua Carta (cit.) consigna que «marchou para Irajá o Mestre de Campo João
de Paiva Souto Maior cora ordens oficiais e poucos soldados... e eu marchei
com o Mestre de Campo Francisco Xavier e o Sargento-Mor Martim Correia a
reconduzir soldados e juntá-los no Engenho do Padre Bento Correia, onde
deixei o Mestre de Campo Francisco Xavier e eu passei até Aguaçu a impedir
a passagem do Rio para Minas.» — Na Carta do Senado da Câmara (cif.) se
registra que o Mestre de Campo João de Paiva Souto Maior, se «havia retirado para a Freguesia de Irajá, Francisco Xavier para Moxambomba e Martim
Correia para Aguaçu, com o governador.»
(71) Duguay-Trouin (Memórias) informa que, «no momento em que tudo
ia mover-se, o Sr. de Lasalle (Cadete), que servira de Ajudante de Campo ao
Sr. Duclerc e ficara prisioneiro no Rio de Janeiro; apareceu e veio dizer-me,
que a plebe e as milícias amedrontadas com o nosso grande fogo, apenas este
começara, e persuadidas de que se tratava de um assalto geral, achavam-se
dominadas de tamanho terror, que desde logo tinham abandonado a cidade com
tal confusão, que a noite e a tempestade tornaram extrema, e que, comunicando-se este terror às tropas regulares, tinham sido arrastadas pela torrente; mas
que retirando-se tinham incendiado os armazéns mais ricos, e deixado minas nas
fortalezas dos Beneditinos e jesuítas, para que aí perecesse ao menos parte das
nossas tropas. Que vendo de quanta importância era advertir-se em tempo,
nada desprezara para isso e aproveitara a desordem para evad : r-se. . . As
disposições que eu notava na atmosfera, levaram-me a prever este contratempo (o temporal) e para o remediar tinha antes de anoitecer mandado ordem
ao «Brillant» e ao «Mars» e a todas as nossas baterias para ainda de dia apontar todos os canhões contra as trincheiras, e conservarem-se prontos para disparar no momento em que vissem partir um tiro de peça da bateria onde eu
me colocara.»
(72) Duguay-Trouin (Ibidem), diz que, também, fez «desembarcar 4
morteiros portáteis e 20 grandes fundidos, a fim de formar uma espécie de
artilharia de campanha.»
(73) No que tange ao papel desempenhado por esse Jesuíta nos entendimentos de trégua, vale, por interessante, citar o que, então, se passou, através
da palavra de vários autores. Assim na Cópia da Carta que a Câmara da
Cidade do Rio de Janeiro devi ao senhor rei D. João 5° da entrega que o
governador dela fez ao Almirante francês Uu Guay Trouin, extraída do livro
de registro das Cartas da mesma Câmara, a f Is. 79 (em Memória apresentada
na Academia Real das Ciências de Lisboa pelo seu sócio D. José Joaquim de
Azeredo Coutinho, Bispo de Eivas, em outro tempo de Pernambuco, Londres,
1819), em numerosos trechos utilizada por Tasso Fragoso (ob. cit.), vê-se
que o Padre António Cordeiro, da Companhia de Jesus, avistou-se com o governador e lhe fez uma prática, expondo-lhe os danos que decorreriam de sua
inesperada resolução, porém nada conseguiu — isto é, abandonar a praça.» •—•
É o que, também, refere a Terceira Memória perpetuada na conta que deu o.
Serrado (da Câmara) a el-rei em data de 28 de Novembro do mesmo ano de
1711, e se registrou no Livro 11 de Registro do Senado a folhas 174 donde foi
extraída, (Cf. Monsenhor Pizarro, ob. cit., 1°, p. 113): «Tendo disto notícia
o Padre António Cordeiro, da Companhia de Jesus lhe foi fazer uma prática,
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expondo-lhe os danos que se seguiam a V. Majestade, e a esse povo de tão
inesperada resolução.» Já na Segunda Memória ( c i t . em Monsenhor Pizarro,
Ibidem, p. 95), encontra-se este trecho: «Os Padres da Companhia, que em
toda a ocasião são famosos, deixaram ficar no Colégio o Padre António Cordeiro, o qual entendendo queriam demolir as fortalezas, e queimar a cidade,
intentou capitulações, as quais com efeito se fizeram, passando-se reféns de
parte a parte: foram elas como os meus narizes, e tais, que meteram nojo a
qualquer português.» ~ Robert Southey (ob. cit., 5°, p. 156), diz que, pelo
romper do dia, apresentou-se, Duguay-Trouin, diante da posição dos portugueses, ao saber da próxima chegada das tropas de Minas, a fim de apressar o
convénio, «enviaram-lhe como ele contava um Jesuíta.» Neste trecho, o Cónego
Fernandes Pinheiro, em nota, acrescenta: «O Padre António Cadeiro (sic)
serviu d'intermediário nesta negociação havendo fundadas suspeitas da lealdade
dos discípulos de S. Inácio de Loióla, a quem Duguay-Trouin prodigaliza os
maiores elogios.» — A este propósito, o Padre Rafael Maria Galanti, S. J.
(História do Brasil, 2» ed., S. Paulo, 1911, III, p. 142), escreve: «Não sabemos onde se inspirou o Sr. Cónego F. P. (Cónego Fernandes Pinheiro) para
afirmar ter havido «fundadas suspeitas da lealdade dos discípulos de S. Inácio
de Loióla, a quem Duguay-Trouin prodigaliza os maiores elogios», e para
dizer o seguinte: «Lançou, pois, mão com toda solicitude (trata-se da primeira
conferência para capitular) do oferecimento que lhe fazia o Padre António
Cordeiro da Companhia de Jesus, que ficara no seu Colégio, onde hospedara o
almirante e mais oficiais, para servir de medianeiro neste negócio.» Afirma
aqui o Sr. Cónego F. P. três coisas a saber: 1) ter havido fundadas suspeitas
relativamente aos Jesuítas; 2) ter o P. António Cordeiro intervindo na primeira
conferência; 3) ter o dito P. Cordeiro hospedado o almirante e seus oficiais.
Nada disto se encontra nem nas memórias de Duguay Trouin, nem nos documentos citados pelo Sr. Cónego, nem nos Anais do Rio de Janeiro, nem em
qualquer outro dos muitos autores que consultamos. Eis o que se lê na Carta
que a Câmara escreveu ao rei acusando o governador (An. do R. de J., V, 340) r
«Tendo disto notícia (de querer o governador abandonar a cidade) o P. António
Cordeiro da Companhia de Jesus, lhe foi (ao governador) fazer uma prática,
expondo-lhe os danos que se seguiam a vossa majestade e a todo o povo de
tão inesperada resolução; e não bastante isto mandou o dito governador...»
Nas Memórias de Duguay-Trouin achamos o seguinte: «Surpreendido o governador (observe-se que não se trata da primeira conferência, mas da segunda),
enviou um Jesuíta, homem inteligente, com dois dos seus principais oficiais,
para representar-me que ele tinha.. . Quando estive a ponto de partir, confiei
este depósito (vasos sagrados, prataría e ornamentos das igrejas) aos Jesuítas,
como únicos sacerdotes deste país que me pareceram dignos da minha confiança, e os encarreguei de os entregar ao Bispo diocesano. Devo fazer justiça
a estes padres, dizendo que eles muito contribuíram para salvar esta florescente
colónia convencendo o governador da conveniência de resgatar a cidade; sem
o que eu a teria arrazado completamente apesar da chegada de António de
Albuquerque e de todos os seus negros. Esta perda que seria irreparável para
o rei de Portugal, de nenhuma utilidade seria para o meu armamento.» Onde
estão aqui os fundamentos para suspeitar da fidelidade dos Jesuítas? Onde a
hospedagem dada aos franceses? Se os padres aconselharam a capitulação, o
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fizeram porque julgaram que naquelas conjunturas isto era menos mal. e se se
enganaram, foi em boa fé, não por falta de fidelidade; e cumpre confessar que
neste mesmo engano (se engano se pode chamar) caíram tantos outros sem
excetuar o próprio António de Albuquerque, o qual, conquanto reprovasse o
ajuste, achou que não convinha opor mais resistência, não só por falta de
balas, mas principalmente pela tendência bern pronunciada que o povo em
geral mostrava para traficar com os franceses. Hoje a esta distância, também
nós somos de parecer que, apesar da falta de balas era menos mal não capitular, porque os moradores do interior, acudindo ao Rio, podiam rechassar os
invasores, como outrora o tinham feito na Bahia, no Maranhão e em Pernambuco. A perda material, talvez, seria maior, mas, ao menos, a honra ficaria
salva. Tudo isto é verdade; porém, quem não sabe que a impressão causada
por um fato no momento em que se está realizando, é muito diverso da que
produz quando mais tarde esse mesmo fato se encara vagarosamente e a sangue
frio? Em todo o caso, isto provaria erro e até, se quiserem, covardia; nunca,
porém, falta de fidelidade. Não queremos dissimular que o Sr. Cónego cita as
palavras de um Vasconcelos Velho ( * ) : «Os Padres da Companhia.. . deixaram-se ficar no Colégio? Quando todos fugiram? ou foi depo s que os franceses
se retiraram? Por que não se explica mais claramente o autor? Por que não referiu um trecho inteiro que formasse um sent:do bem claro e determinado? Se
quisermos ser lógicos e justos é força reconhecer que estas acusações feitas
assim com frases truncadas, não mostram o fundamento da suspeita; mas, pelo
contrário, a falta dele até na opinião do acusador.» -- Sobre a pessoa do
Padre António Cordeiro, é de notar o respeito com que sempre o trata o
Tenente Lagrange, como se vê no texto, dispensando-lhe, tambím, elogios. •—
Serafim Leite S.I. (História da Companhia de Jesus no Brasil, 1945, p. 51,
nota 2), assevera que «António Cordeiro... não existe nos Catálogos da Companhia, neste ano de 1711 (o grifo é do A . ) . Supomos ser desdobramento
erróneo da abreviatura Card" (Cardoso), pois de fato havia então o Padre
António Cardoso, homem dotado do trato de gentes, e que foi depois Procurador
Geral do Brasil em Lisboa, e Reitor no Rio, o mesmo que tem o seu nome
gravado no «Peão das Terras», em Niterói, no Saco de S. Francisco.» Ainda
o Padre Serafim Leite, na relação dos escritores da Companhia (Ibidem, VIII,
p. 138), registra o Padre António Cordeiro como nascido «pelo ano de 1669
em Luanda... Entrou na Companhia, na Bahia, com 15 anos de idade, a 20
de novembro de 1684... Fez a profissão solene a 15 de agosto de 1702, em
Olinda»; acrescentando: «Defendeu os interesses do Rio, na tomada da cdade
por Duguay-Trouin, com quem serviu de intermediário.» -- Nota: (*) —
Manuel de Vasconcelos Velho, autor da Segunda Memória, (Monsenhor Pizarro, ob. cif., 1°, p. 84).
(74)

Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia.

(75) Não era o Colégio provido de duas sobvbas igrejas, mas, s'm,
apenas, de urna; a outra pertencia aos Frades Capuchinhos.
(76)

Vd. nota 96.

(77) Sobre António de Albuquerque e sua vinda ao Rio de Janeiro, á
frente de um corpo armado, há várias versões a respe:to do efetivo do mesmo.
Apresentamos, a seguir, algumas delas: Duguay-Trouin (Memórias) escreve:
«No d'a seguinte, 11 de outubro, D. António de Albuquerque chegou ao acampamento dos inimigos com 3.000 homens de tropas regulares, sendo metade de
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cavalaria e metade de infantaria. Para ali chefiarem mais prontamente, pusera
êlr n : nfantaria à garupa dos cavaleiros, vindo acompanhado por mais de 6.000
negros bem armados, que chegaram no dia seguinte.» . — Nas Memórias do
Descobrimento e Fundação da Cidade do Rio de Janeiro, cif., encontrasse este
trecho: «Na mesma tarde em que entrou a armada francesa se expediu um
aviso ao Governador da Capitania de S. Paulo, António de A'buqucrque
Coelho de Carvalho, que nesta ocasião se achava em Minas, e que pondo-se
em marcha com 3.000 homens bem e mal armados, chegou a esta cidade a
tempo que já estava vencida e capitulada, e não achando reméd'o em desmantelar a feira, conveio nela.» — Sebastião da Rocha Pita (ob. cif-, p. 399); diz:
«Tinha ido aviso no mesmo dia, em que entrara a armada francesa, a Antôn:o
de Albuquerque Coelho, que estava governando as Minas; juntou logo três mil
e tantos homens, bem, e mal armados, e marchando com eles para o Rio de
Janeiro, quando chegou soube, que estava ganhada, e vencida a cidade, e não
achando remédio a baralhar a feira, conveio nela.» Por este trecho, se vê que
Rocha Pita nada mais fez que, com pequenas alterações, reproduz r a Memória.
— Entretanto, a última palavra se encontra na Carta do Governador e CapitãoGeneral António de Albuquerque Coelho de Carvalho ao Rei de Portugal, de
26/11/1711, (Rev. do Inst. Hist. e Geog. Brás., LV, l parte), da qual extraímos
os inícios por assaz valiosos: «Em 21 de setembro, me chegou a notícia as Minaí
de que havia entrado no porto desta cidade a armada francesa, e constava de
18 embarcações de guerra, e sem mais certeza nem aviso do Governador Francisco de Castro me resolvi a vir socorrê-lo, o que logo pus em execução, partindo a 28 do mesmo mês, com perto de 6.000 homens da melhor e mais luzida
gente, que tem as ditas Minas, assim forasteiros como paulistas, formados em
dez Terços, três auxiliares e seis de ordenança, e o pago novamente levantado
pela ocasião, de soldados escolhidos e oficiais capazes de serviço alguns e
com cabedais para despesas de semelhantes marchas, assim mais um rcg:m:nto
de boa cavalaria; em 17 dias cheguei às vizinhanças desta cidade e parecendome a acharia ainda defendendo-se, tive aviso do dito governador de que a
havia perdido, pedindo-me a viesse restaurar.» — C. R. Boxer (ob. cit.,
p. 103), em perfeita síntese, assim registra como, então, se passaram tais
acontecimentos: «Já que não havia transporte rodante e os animais de carga eram
relativamente poucos, cada homem não podia carregar muita pólvora e balas.
Portanto, Albuquerque enviava reiteradas mensagens a Castro Morais, dizendolhe que mantivesse um bom suprimento dessas munições essenciais de prontidão.
No dia 15 de outubro, antes de escalar a Serra do Mar, Albuquerque recebia
mensagem do governador do Rio dizendo-lhe que a cidade caíra e pedindo-lhe
que viesse retomá-la. Cruzando as montanhas alguns dias depois recebia uma terceira mensagem, anunciando que a capitulação fora concluída e reféns dados
como garantia. Ainda esperando que não fosse assim tão tarde, Albuquerque
avançou até o lugar onde Castro Morais estava acampado, e ficou sabendo que,
embora houvesse pólvora suficiente, só quatro pequenas barricas de balas estavam disponíveis. Viu, também, que os franceses estavam fortemente instalados
nas fortalezas, baterias e trincheiras, e que a maior parte do resgate tinha sido
pago. Ainda mais: que Castro Morais não tratara de exigir também reféns
franceses, em troca dos seus. Diante de tais circunstâncias, Albuquerque, relutantemente, compreendeu que nada havia a fazer senão aceitar o fato consumado.» — Por isso, o Procurador Geral da Coroa, no Parecer do Conselho
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Ultramarino (Tesoi, cif., An. da IV Cong. de Híst. Nac., VI, p. il57), assim
se pronunciou: «E não requeiro o mesmo contra António de Albuquerque, por
ser notória a culpa contra ele, como contra Gaspar da Costa Átaíde e na
devassa se examinará a sua culpa.» Sendo que o Conselheiro António Rodrigues da Costa (Ibidem), em seu Parecer, diz: «Como o Governador António
de • Albuquerque não se isenta de gravíssima culpa que lhe resulta de não
expulsar da cidade e das fortalezas os franceses, deixando eles nela mais de
20 dias, depois de haver chegado àquelas vizinhanças, trazendo eles 6.000
infantes bem armados e um bom regimento de cavalaria, como ele afirma, ao
que se poderá agregar outra tanta gente do Rio, deve também sua majestade
mandar devassar dele e que a falta da bala miúda era tal que não podia remediar a operação, advertindo, porém, que não pergunte pela culpa de António
de Albuquerque, senão depois de recolher para as Minas e não se proceda
contra ele sem se dar primeiro conta a sua majestade do que resultar e receber
do que se deve executar, porque não convém que aquele novo governo fique
sem governador e isto se sua majestade não entender que é mais conveniente
mandar-lhe logo sucessor e ordenar o seu embarque para este reino, como parece necessário. Porque sendo esse caso tão grave, toda a demonstração é
precisa e a jurisdição militar que ele pertence não deve ser tão circunspecta e
cingida às formalidades que sigam as disposições ordinárias em que se observem
as sutilezas do foro contencioso, não podendo António de Albuquerque desculpar-se em ter já feito a capitulação Francisco de Castro quando ele chegou,
porque ele não estava obrigado a guardar o pacto que não havia feito, mas o
estava a recuperar a praça».
(78) Ao seu comandante, o Sargento-Mor Miguel Alves Pereira, cf.
Parecer do Conselheiro António Rodrigues da Costa (Tese, cif., An. do IV
Cong. de Hisí. Nac., VI, p. 158), foi determinado: «Que também se procure
prender o sargento-mor governador da fortaleza de Santa-Cruz, que se entregou
aos franceses e lhe sequestrarem os bens.» — «O sargento-mor de São João
logo fugiu, o de Santa-Cruz logo colheu a bandeira a chamar por eles, e capitulou, e lhe deram navio para que dentro em oito meses se retirar para outra
terra, que não seria prisioneiro, e assim se entregou a cidade, e todas as fortalezas.» (Primeira Memória, Monselhor Pizarro, ob. cif., 1°, p. 80) — Esse
governador, Sargento-Mor António Soares, «que fria e escandalosamente entregara a fortaleza de São João», foi sentenciado «em morte natural, que não
sofreu em pessoa, por fugir, satisfazendo-se, contudo, a pena na estátua que
o figurou.» (Monsenhor Pizarro, Ibidem, p. 123) .
(79) Sobre isso, Duguay-Trouin (Memórias), escreve: «O Sr. de Beauville, Ajudante-General, tomou posse dela (Santa-Cruz), assim como das fortalezas de S. João, e de Villegagnon e das outras da entrada. Por ordem
minha, cravou ele todos os canhões das baterias que estavam desencravadas.»
(80) A bandeira branca aí referida é o estandarte real, dos lizes.
(81) A presa inglesa, «era um navio de 12 canhões que havia partido de
Lisboa a fim de carregar trigo em Dublim, devendo regressar ao mesmo porto.
Foi detido pela fragata UAmazone. (Du Plessis-Parseau, ob. cif.) —
Ainda este autor diz: «No dia 24 o comandante de um navio inglês de 12
canhões que se encontrava fundeado diante da cidade no dia em que entramos
e que fora ocultar-se no fundo da baía, veio entregar-se a M. Du Guay. Ele

havia sido precedido por um de seus passageiros que era Governador de Sumatra
nas índias Orientais e que posteriormente resgatou o navio por sua conta, tendo
dado seu filho e um outro companheiro como reféns do pagamento de 20.000
escudos. Retiramos, além disso, do navio prata e coral.» ~ Joseph Collet,
comandante desse navio, denominado Jane, e que pertencia à Companhia das
índias Orientais, teve permissão para resgata-lo», com sua carga por 3.500 libras,
em letras de câmbio sacadas contra Londres. Também reconheceu que DuguayTrouin o tratara, e aos seus compatriotas, «com muitíssima cortesia.» (The
Private Letter-Books of Joseph Collett, cit. por C.R. Boxer, Ibidem, p. 1-6)
Ainda é de acrescentar que «o pequeno Jane, de 180 toneladas, aparece nas
Mémoires de Duguay-Trouin como um navio de guerra de 56 canhões.» C.R.
Boxer, Ibidem, p. 341, nota 35) .
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(82) Vd. nota 77.
(83) É evidentemente uma balela a propalada loucura do Maquines. Ciado
Ribeiro de Lessa (artigo do Jornal do Comércio, c i f . ) , atribui a Sebastião da
Rocha Pita a invenção dessa história. De fato, ao relatar como mandou Gaspar
da Costa Ataídc, atear fogo aos navios da esquadra, acrescenta este historiador: «Na desordem destas disposições descobriu esse cabo (o chefe da esquadra)
a falta, e variedade, que já experimentava no entendimento, e crescendo mais
em tanta desgraça, ficou padecendo este defeito em todo o tempo que lhe
restara de vida.» (Ob. cit., p. 397) — O Barão do Rio Branco (Efemérides.
p. 445), escreve: «O Sargento-Mor de Batalha do Mar (Chefe de Esquadra
ou Contra-Almirante) Gaspar da Costa Átaíde reuniu, no Engenho-Novo, neste
mesmo dia 21 (de setembro), as tropas que por ordem do governador haviam
evacuado a cidade, e aí formou um campo entrincheirado.» — Também, o
próprio Lagrange, em mais de um trecho de sua obra, assinala várias ações
efetivas de guerra do Maquines, que se não dariam se estivesse ele louco. —
Comprovando, porém, à ÍUZ de documentos, Alberto Lamego (Tese, cit.,
p. 182), diz: «Se não estivesse ele no gozo de suas faculdades mentais não
assumiria o comando da tripulação das naus até a capitulação da cidade e nem
se teria correspondido com o Governador Geral da Bahia (síc) e nem este
lhe teria perguntado qual o socorro que necessitava para a defesa da cidade e
se seria conveniente mandar debaixo de todo o risco as naus que se achavam
na Bahia» ( * ) ; e, «quando não bastasse toda essa correspondência para prova
que Átaíde não tinha enlouquecido, o seguinte documento inédito que publicamos desvanece qualquer dúvida que, porventura, ainda exista a este respeito.
Referlmo-nos à Carta, atrás transcrita, que o Governador Geral da Bahia (síc)
escrevera ao Secretário de Estado Dom Diogo de Mendonça Corte Real, em 22
de julho de 1712, comunicando-lhe que a frota daquela cidade, composta de 51
navios, seguiria para Lisboa no dia seguinte sob o comando do Sargento-Mor
de Batalha Gaspar da Costa Átaíde, que iria embarcado na nova nau Nossa
Senhora da Penha de França armada em guerra.» — No Parecer do Conselho
Ultramarino sobre a Capitulação da Cidade do Rio de Janeiro, (cif.), conforme
Parecer do Procurador da Coroa, há este trecho: «E na mesma sorte deve
escrever ao Governador da Bahia aonde se diz estar Gaspar da Costa Átaíde,
que o mande prender e sequestrar os seus bens e o remeta a esta corte pois
não se livra de sumamente negligente e descuidado neste sucesso.» — No Parecer do Conselheiro António Rodrigues da Costa, se lê: « . . . que da mesma
forma se prenda a Gaspar da Costa Átaíde, passando-se logo ordem ao Gover-
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nador da Fortaleza de Belém, que tanto que a frota da Bahia entrar neste porto,
mande prender a bom recato naquela torre...» (Alberto Lamego, Tese, cif.,
pp. 157/158) — Este mesmo historiador (Ibidem, p. 183), conclui: «É, pois,
possível que ao chegar a Lisboa fosse recolhido à prisão. A devassa sobre a
tomada do Rio de Janeiro em 1716 quando chegou às mãos do rei, com o
parecer do seu conselho, Ataíde já tinha falecido em 8 de setembro desse
mesmo ano.» — Nota- ( * ) — O trecho da Carta do Governador Geral a Gaspar
da Costa Ataíde, de 30-10-1711, é o seguinte: «Se é conveniente mandar debaixo
de todo o risco as quatro naus de guerra que neste porto se acham com a sua
gente de mar e guerra e mantimentos em socorro dessa praça, ou se será mais
útil não se exporem à contingência de um sucesso, não havendo outras para
comboiar as frotas.»
(84) Bento do Amaral Coutinho, segundo o Barão do Rio Branco (Efemérides, p. 450), «o valente chefe dos estudantes fluminenses por ocasião da
invasão de Duguay-Trouin, voltava de um reconhecimento à Fortaleza de São
João, quando perto da Lagoa da Sentinela, no ponto de junção dos caminhos
de Matacavalos (hoje rua do Riachuelo) e de Capueruçu (atual Frei Caneca),
encontrou duas companhias de granadeiros franceses. Logo as atacou; mas,
acudindo logo duas outras comandadas pelos capitães de Brignon e de Cheridan,
foram os nossos destroçados. Amaral Coutinho morreu pelejando. No dia 21
(de setembro) recebera do General Costa de Ata ide, no Engenho-Novo, a
comissão de Mestre de Campo.» — Na Terceira Memória, enviada pelo Senado
da Câmara a el-rei (Monsenhor Pizarro, ob. cif., 1°, p. 117), se lê: «Vindo-se
recolhendo Bento do Amaral em distância já de meia légua da cidade achou
o inimigo com três emboscadas, de cem hcmens cada uma, e investindo à
primeira, a derrotou, e pôs em fugida; e saindo à segunda, e terceira, o mataram, não levando ele consigo mais do que vinte homens, por haverem ficado
os outros mais atrás: e foi tão est.mada a sua morte pelo inimigo, que chegou
a festejar com luminárias, e outras demonstrações públicas.» — Ainda essa
mesma Memória (Ibidem, p. 107), registra: «Bento do Amaral Coutinho, uma
das pessoas principais desta cidade, com cento e cinquenta homens, que sustentava à sua custa, aquartelado na Bica dos Marinheiros, que é a fonte onde
as naus fazem aguadas, para impedir que a não fizessem os inimigos, nem nos
tomassem aquela entrada, que é a única pela qual se comunica a cidade cora
o país.» — Constituía essa fonte um pequeno chafariz, onde a marujada dos
navios, então surtos no porto, fazia aguada. Ficava situada na foz do Rio
Iguaçu, que tomou, posteriormente, o nome de Rio Comprido, e, que desembocava no mar, em frente de S. Diogo. — Duguay-Trouin (Memórias), diz:
«O seu comandante chamado Amara (sic, o grifo é nosso), homem entre eles
afamado, ficou morto no campo; o Sr. de Brignon aprcsentou-me as suas
armas e o seu cavalo, um dos mais lindos que tenho visto.» — Du PlessisParseau (ob. c i f . ) , escreve: «M. Brignon, à frente de sua companhia de
granadeiros, teve a glória desse encontro, tendo morto por suas próprias mãos
o chefe dos adversários, chamado Dalmara (sic, o grifo é nosso), que o
enfrentou corajosamente e que passava entre os seus como o mais bravo.> —
É de notar, a fidelidade com que, em geral, grava, Lagrange, este e outros
nomes próprios. — O Conselheiro António Rodrigues da Costa, em seu Parecer (Tese de Alberto Lamego, cif., An. do IV Cong. de Hist. Nac., 6°, p.
160), assim se manifesta: «...aos herdeiros de Bento do Amaral se deve
fazer mercê avultada, pois a singularidade que se achou neste vassalo contra
o exemplo de todos os mais merece, também, a especialidade do prémio.» Por

Isso a Carta Régia de 7-4-1712 (Catai. das Cartas 'Régias, Provisões, <v'c.,
cif., p. 243), dizia: «Por me ser presente o zelo e valor com que se houve
Bento do Amaral Coutinho na ocasião em que os franceses invadiram a praça
do Rio de Janeiro, até chegar a dar a vida em defesa dela, me pareceu ordenar-vos chameis à vossa presença os herdeiros do dito Bento do Amaral e
lhe segureis o muito que me foi agradável o valor com que se portou com os
franceses, chegando a dar a vida por ocasião do meu real serviço, fazendo-se
por este respeito muito louvável a sua memória que fico com grande lembrança
desse honrado procedimento, para ihe fazer mercê igual o que lhe mereceu o
dito seu parente e que espero deles procedam nas ocasiões que lhes oferecerem
com a mesma fidelidade que se experimentaram com o dito Bento do Amaral,
para que se façam merecedores de todas as honras.»
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(85) Conta Du Plessis-Parseau (ob. cif.), que, «mal havíamos regressado ao nosso alojamento, quando se apresentou um Padre Jesuíta empunhando uma pequena bandeira branca e montado em um belo cavalo que
marchava como exigia a gravidade de seu cavaleiro. Ele foi levado à presença
do nosso general, a quem pediu o favor de ouvir uma proposta de capitulação
da cidade e que lhe permitisse ir a vários pontos dos arredores a fim de
reunir as pessoas necessárias para aquele fim, as quais se achavam todas
espalhadas, pois cada um se havia retirado para o sítio em que julgava poder
subsistir mais comodamente. M. Du Guay, que não desejava outra coisa senão
impor um resgate à cidade, concedeu-lhe sem dificuldade os necessários passaportes.»
(86) Refere-se o autor, aí, a si mesmo.
(87) O saque e a pilhagem produziram um resultado de quase 30 milhões
de cruzados. — O Jesuíta, Padre Estanislau de Campos, em carta de 13 de
julho de 1713 (Serafim Leite, ob. cif., VI, p. 52), escreve: «No assalto e
tomada da Cidade do Rio de Janeiro, pela segunda vez apetecida pelos franceses, sofreram muito os da Companhia com o inimigo e com os moradores.
Os inimigos 'entrando no Colégio roubaram o que quiseram; os soldados correndo as fazendas próximas da cidade comeram os bois dos carros, as ovelhas,
os galos e as galinhas; deu o Reitor para sustento dos soldados todos os bois
que puderam trazer de outras fazendas; e tiraram do engenho todo o açúcar e
objetos que puderam. . . Tomada a cidade, a maior parte dos da Companhia
se acolheu às fazendas mais distantes, enquanto se tratava do resgate para não
se queimarem as casas, passando no caminho a pé, fome e sede; e preparavam-se para maiores padecimentos, até que, pago o resgate, voltaram ao
Colégio, achando saqueada a despensa e a coroa de ouro de Nossa Senhora
e o diadema de ouro de S. Francisco Xavier, e a cruz de prata, e a lâmpada.»
— Na Primeira Memória (Monsenhor Pizarro, Ibidem, p. 82), se lê: «Levaram de Santo António muitas fazendas em ouro e prata, que estavam no
Sumidouro, e muita em roupas, levaram toda a prata do Senhor da Sé e de
São José, e de São Pedro, e de Nossa Senhora da Ajuda, assim sagrada,
como ademais durou o saque mês e meio, adonde os portugueses furtaram antes
do saque, e depois do saque, quase ou mais da terça parte do saque, fez-se o
concerto com os franceses na compra de pólvora em dezoito mil cruzados, e da
terra em seiscentos e dez mil cruzados, que se deu de todos os cofres, e da
Casa da Moeda, e dos quintos de el-rei. Comprou-se nvuita fazenda, os portugueses aos franceses, eram tão amigos, que todos pareciam franceses, e não
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se queriam ir se não fora vir o senhor António de Albuquerque das Minas
com onze mil homens que quando chegou já estava a cidade entregue, e as
fortalezas da barra, e feito o concerto da venda da cidade, e dado-lhe algum
dinheiro à conta; muitas várias razões deram sobre se entregar esta terra tão
facilmente, que não podiam dar expedição aos juízos que faziam.»
(88) Duguay-Trouin (Memórias), diz: «O Sr. de Saint-Germain, Major da Marinha em Toulon, foi nomeado pela corte para servir de major n;i
esquadra; sua atividade e inteligência, foram-lhe de extraordinário proveito
durante a expedição.»
(89) Não existindo ursos no Brasil, provavelmente, confundiu, Lagrange,
com um género de carnívoros plantígrados, aliado aos ursos, inteiramente
arborícola, e que possui uma longa cauda flexível, como a de certos monos;
segundo registrou Henry Walter Bates (O Naturalista no Rio Amazonas,
Comp. Edit. Nac., Rio, 1944, l", p. 79). Cândido do Melo Leitão, que
traduziu e anotou essa obra, escreve: «Refere-se Bates ao Macaco da Mela
Noite, Pofoi Flavus» (Ibidem, nota 79 A ) .
(90) O Capitão João Pinto da Costa Morais.
(91) Martim Correia de Sá, então Sargento-Mor dum dos Terços da
Guarnição da Praça do Rio de Janeiro, teve sentença proferida pelo Juiz do
Fisco ida Alçada: « . . . o condenam tão somente em perdimento do posto de
Sargcnto-Mor e nos documentos e soldos que depois da deserção houve dele que
se liquidarem na execução da sentença, e que vai degradado por tempo de
5 anos para a Praça de Mazagão, em 3 mil cruzados para a Fazenda Real,
e serão aplicados na forma das ordens do dito sr., e nas custas da Alçada
pro-rata a respeito também dos que não tiverem por onde satisfazer a sua
parte ,e pague os autos.» (Apud, Augusto Tasso Fragoso, ob. cif., p. 246,
cf. mss. da Bib. Nac.) .
(92) «Governador que foi de S. Tomé» (Segunda Memória, Monsenhor
Pizarro, Ibidem, p. 87). O grifo é nosso. Era ele comandante da fortaleza
de S. Sebastião. Também a todas essas personagens, continua Lagrange,
bondosamente, a outorgar o tratamento de «Dom».
(93) O Parecer do Conselheiro António Rodrigues da Costa (Tese,
cif., p. 159), diz: «E porque ha notícia de que os mesmos portugueses, depois
de abandonada a cidade e principalmente os soldados e marinheiros da frota
fizeram grandes roubos na campanha, escalando as casas dos engenhos e
quintas, matando e ferindo aos que lhes resistiam em defesa de sua propriedade, que também devasse este caso, dando exemplar e rigoroso castigo aos
culpados.»
(94) A esses padres, Frei Félix Lopes, OFM (Introdução à Conquista
Espiritual do Oriente, de Frei Paulo da Trindade, 2 vols., I parte, Lisboa,
1962, p. XV), assim se refere: «Uma breve explicação para quem não ande
familiarizado com a nomenclatura monástica de que a obra vai cheia. A
Ordem Franciscana é a grande família de todos os que professam a regra
de S. Francisco de Assis e se chamam, por isso, Franciscanos ou Frades Menores. Em três ramos se divide: a Ordem dos Frades Menores Observantes
ou simplesmente dos Franciscanos; a Ordem dos Frades Menores Conventuais,
também chamados simplesmente Conventuais; e a Ordem dos Frades Menores
Capuchinhos, ou simplesmente Capuchinhos. A Ordem dos Frades Me-
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nores Observantes ou simplesmente franciscanos era a governada por
um Ministro Geral periodicamente eleito em assembleias chamadas Capítulos Gerais, aos quais acorrem determinados representantes de toda a Ordem,
Até princípios do século XIX, o Ministro Geral vivia com sua Cúria alternadamente em Roma e em Madrid. Quando vivia em Roma tinha em Madrid
um Comissário Geral que em seu nome governava a Família Cismontana, ou
seja os frades de aquém dos Alpes. Quando viv:'a em Madrid tinha em Roma
um Comissário Geral para a Família Ultramontana, ou dos frades de além
dos Alpes. Também para as regiões muito distantes, que o Geral não podia
convenientemente assistir, se nomeavam por vezes Comissários Gerais Assim,
houve Comissários Gerais nas Américas ou índias Ocidentais, como os houve,
por vezes, nas índias Orientais, ou índias de Portugal. O Ministro Geral era
e é ainda hoje assistido por um Conselho que se chama Definitório Geral.
A Ordem dos Frades Menores dividia-se em Províncias, ou grupo de conventos, governado por um prelado ordinário chamado Ministro Provincial, ou
simplesmente Provincial, também periodicamente eleito em assembleias ditas
Capítulos Provinciais nos quais se reuniam representantes de todas as casas
da Província. É de notar que as Províncias nem sempre tinham um território
próprio e exclusivo, e o fato explica-se desta forma: Entre os Franciscanos
Observantes, alguns entregavam-se a uma vida mais recolhida e austera, tm
conventos mais pobres e retirados, numa mais estreita observância da Regra
de S. Francisco. A estes frades chamavam Recolctos sujeitos ou dependentes
de determinada Província Observante, e Reformados se viviam independentes
das Províncias Observantes, formando Custódias ou Províncias à parte.
Sucedeu também que por vezes as casas Recoletas de uma Província Observante, porque cresceram em número, se tornaram independentes, a formar
Províncias Recoletas. Aos Reformados c Recolctos que formavam Províncias,
o nosso povo chamava Capuchos indistintamente, embora a alguns dessem
nomes particulares, como Arrábidos aos Reformados da Província da Arrábida
e Antoninos aos Recoletos, tinham os seus conventos espalhados no território
por onde uma ou mais Províncias
Observantes tinham os seus conventos; e
por isso sucedia haver nuu1'''. mesma povoação conventos franciscanos de várias
províncias, um dos Observantes, outro dos Capuchos ou Recolctos. As províncias tinham cada uma seu nome próprio que as distinguia, nome que podia
ter perdido a sua significação original e óbvia em virtude de fatos históricos
particulares. Por exemplo: a Província de Portugal compreendia todos os
conventos de Portugal; depois dividiu-se em duas e uma ficou a chamar-se
ainda de Portugal, embora não abarcasse a parte sul do país, e a outra a dos
Algarves com os conventos também do Alemrejo e parte da Estremadura.
Vários conventos de uma província podiam formar o que se chama uma Custódia, governada com certa independência por um prelado que tinha o nome de
Custódio e era eleito em Capítulo ou no Capítulo que a Custódia podia celebrar se as leis peculiares isso determinavam. As casas onde viviam ao menos
doze frades chamavam-se conventos e também Guardianías. Dos frades, uns
eram Clérigos, outros simplesmente Leigos. Uns c outros entravam na Ordem
com a cerimonia de vestir o hábito e durante um ano de experiência tinham
o nome de Noviços. As casas mais pequenas tinham na índia vários nomes:
Vigairarías, governadas por Vigário ou Presidente, Reitorias, governadas por
um Reitor.»
(95) Refere Du Plessis-Parseau (ob. &(.): «Recebeu-se, ao mesmo
tempo, denúncia de que no Convento de S. António, situado nos limites da
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cidade, deviam existir grandes riquezas ocultas. M. Brignon, com um destacamento de sua companhia, teve ordem, no dia 8, de para lá seguir e obrigai
os frades a descobrirem as riquezas escondidas. A intimação que lhe fez
recebeu ele como resposta, por parte dos frades, que de fato o convento havia
sido rico, mas que, alguns dias antes, quatro ou cinco oficiais haviam se apresentado da parte do general e tendo-lhes posto suas pistolas nos peitos os
haviam obrigado a revelar onde estavam os tesouros e os tinham carregado.
M. de Brignon, cujo aspecto é imponente, não se satisfazendo com tal resposta, encostou a boca do seu fuzil no estômago do mais saliente, dizendo-lhe
em tom firme que teria impressionado qualquer outro, mesmo que não fosse
frade, que ainda devia haver mais e que, se não nos mostrasse imediatamente,
faria dar a todos o último passo. Essa intimação violenta produziu todo o
efeito que ele esperava e fez com que lhe revelassem ainda 400.000 libras,
parte em ouro em pó, parte em objetos de prata, sendo-se-lhe dito que os
primeiros enviados haviam retirado pelo menos o dobro. Os frades foram
levados ã presença do nosso general e reconheceram alguns dos supostos
enviados. Fizeram-se indagações e um dos culpados, tendo desconfiado, pretendeu desertar para o inimigo e tentou resistir a um oficial enviado para
prendê-lo, porém, como faziam parte daquele grupo alguns dos principais maluínos da esquadra, o escândalo foi abafado. Soube-se apenas que haviam sido
guiados por um dos cadetes de M. Du Clerc.>
(96) Trata-se da Igreja da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco
da Penitência, verdadeiro e preciosíssimo escrínio de arte religiosa.
(97) A contribuição para o resgate da cidade ficou assim constituída
(Cf. O Patriota, out. 1813): a Fazenda Real: 67:697$344; a Casa da Moeda:
110:077$600; o Cofre da Bula: 3:4841,660; o Cofre dos Ausentes: 6:372$880;
o Cofre dos Órfãos: 9:733$220; Francisco de Castro Morais:
10:387$820;
Lourenço Antunes Viana: 6:784$320; Francisco de Seixas da Fonseca: ....
10:61bí,i40; Rodrigo de Freitas: 1:166^60; Brás Fernandes Rola; 6:062J080;
Paulo Pinto: 3:031$040; Francisco da Rocha: 1:356$000; António Francisco
Lustosa: 839!£60U; Tomé Farinha de Carvalho: 783í>t>00; os Padres da Companhia: 4:8ó6$000; o Prior de São Bento: 1:575$680; Cristóvão Rodrigues:
1:643$200. — Os 200 bois e as 100 caixas de açúcar deram os Padres da
Companhia. .— A Consulta do Cons<V/io Ultramarino acerca das informações
enviadas pelo Governador fc?Q Rio de Janeiro sobre o lançamento e cobrança
da contribuição para o resgate daquela cidade do poder dos franceses, Lisboa,
8-2-1714 (Inv. dos Doe-, cif.) assinala: «Pareceu aos Conselheiros os Doutores João de Sousa ^e Alexandre da Silva Correia, que se deve estranhar ao
governador do Rio de Janeiro alterar a resolução do que v.m. tinha determinado, assim na quant.a do dinheiro que devia pagar o povo, como no tempo
da sua cobrança, pois sendo este de 4 anos, conforme a ordem que lhe foi e a
quantia de 300.000 cruzados, deliberou que fossem em 3 anos e o dinheiro em
400.000 cruzados... E quanto aos 200 bois e 100 caixas de açúcar que deram
os Padres da Companhia de Jesus para se entregarem aos franceses por condição da capitulação que se fez com eles, que como v.m. lhe manda abater a
estimação e preço destas coisas na parte do que haviam de contribuir para o
resgate da mesma cidade.» — A Carta-Régia dirigida go Governador do fii»
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de Janeiro, sobre o pagamento do dinheiro do resgate daquela cidade, Lisboa,
31-3-1713 (Inv. dos Doe., c i f . ) , assrn rezava: «Francisco de Távora — Amigo
— Vendo o que me escreveram o Governador Antôn : o de Albuquerque, mais
Ministros, Oficiais da Câmara e Prelados dessa Capitania sobre as juntas que
nelas se fizeram para se determinar a forma como se devia cobrar e donde
hav.a de sair a importância do dinheiro que sã deu aos franceses pela compra
e resgate dessa cidade e suas fortalezas, para se restituir aos cofres donde se
tinha tirado por empréstimo, resoluções que neste particular se tomaram, dúvidas que se ofereceram assim por parte das religiões como do clero, e ainda dos
mesmos moradores, e o que sobre esta matéria responderam os meus procuradores da coroa e fazenda: Fui servido resolver que pela minha fazenda se
devem pagar 210.000 cruzados, e que os 400.000 cruzados se paguem em
primeiro lugar pela fazenda dos culpados na invasão, porém não se podendo
por ora averiguar a sua importância, nem serem obrigados antes da sentença
condenatória se suporá entretanto que poderão importar 100.000 cruzados e
o resto dos 300.000 pagarão os moradores da cidade em quatro anos, dando
em cada um deles 75.000 cruzados, concorrendo também os ecles'ásticos
seculares e regulares que tiverem propriedades que pod;am ser demolidas e
arruinadas e com o dito resgate foram livres do dano e ruína, e os que as não
tiverem não devem contribuir senão no caso que por uma prova legal vos
conste que os franceses determinavam demolir os seus conventos ou igrejas.»
(98) Pura justificativa que se não conforma com a realdade. De fato,
assas apreensivo deveria andar o general com a próx : ma chegada de António
de Albuquerque; como mostra este trecho das Memórias: «Entrementes soube
por diferentes negros trânsfugas, que o governador da cidade e D. Gaspar
da Costa, comandante da frota, tinham reunido suas tropas dispersas e estavam fortificados em distância de onze léguas de nós, onde esperavam poderoso socorro das Minas, sob a direção de D. António de Albuquerque, general de grande fama entre os portugueses. Assim julguei conveniente, precaver-me contra eles.»
(99) Du Plessis-Parseau (ob. c i f . ) , registra o segu'nte: «D'scutiram-se
muito, de um e outro lado, as cond'ções de paz e foram necessárias diversas
idas e vindas ao governador antes que o acordo fosse concluído. Finalmente,
M. Du Guay, vendo que não podia tirar maiores vantagens prolongando as
negociações e que aumentavam dia a d : a os motivos para apressar sua partida,
resolveu fazer a paz nas condições cuja essência era a segu ; nte: o governador pagaria a quantia de 615.000 cruzados em três parcelas a saber: a primeira em 15 dias e a última dentro de um mês; além disso, forneceria 100
caixas de açúcar e 200 bois; em troca, M. Du Guay compromct a-se a entregar-lhe a cidade, ao part r. as fortalezas e todos os canhõ2s, sem nada destruir. Essas convenções foram assinadas por ambas as partes, sendo resolvido
além disso, mas verbalmente, que o governador se comprometia a enviar para
a França os prisioneiros de M. Du Clerc, que havia alguns meses tinham
sido mandados para a Bahia de Todos os Santos. Em seguida entregaram-nos
seis reféns, dos mais importantes para garantia desse tratado, depois do que,
nossas tropas começaram a retirar e nós regressamos assim, sãos e salvos, sem
dar um tiro (?) graças á covardia portuguesa, que não qirz no campo, como
anteriormente na cidade, tirar partido de suas vantagens.» — Seguiu-se, então,
o srqirnte: «Em os trinta de setembro de mil setecentos e onze. em o sitio
do Engenho-Novo dos R. dos P.es da Companhia do Colégio do Rio de
Janeiro, aonde se acha acampado o Governador desta Capitania Francisco de
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Castro Morais; aí convocou as pessoas da nobresa, e negócio, que se acharam
presentes aos quais propoz que o general da armada de el-rei de França que
tinha entrado na cidade, lhe havia feito presente a queimaria, e ao país, se
acaso os moradores dela a não quizessem resgatar contribuindo com o preço
em que os deputados de uma e outra parte concordassem, para conclusão de
cujo neg° cessariam por espaço de cinco dias as armas, pelo que era preciso
que sobre esta matéria acordassem o que convinha, e declarassem se eram contentes que as pessoas que ele para esta Conferência com o inimigo havia
nomeado eram as que eles queriam para o mesmo efeito, e lhes davam poder
para em seus nomes e de todo o mais povo tratarem esta capitulação; o que
visto, e ouvido por eles, disseram que aprovavam pelo que lhes tocava as
d. as pessoas que eram o D. or Juiz de Fora Luís Forte Bustamante e o Mestre
de Campo João de Paiva Souto Maior aos quais concediam os poderes em
direito necessários para efeituar este resgate, assim da cidade, como das fazendas e o mais que lhes tocasse. E pelo que tocava a s. mge. que Deus g.e
estava a cargo dele dito governador, lhes concedia os mesmos poderes.»
(Apud, LÍITO cios Termos, Homenagens e Assentos, Publicações do Arq. Nac.,
VII, 1907, p. H) . — Nas Capitulações que o Governador Francisco de. Castro
Morais, ajustoti com o inimigo francês nesta cidade, cujo teor delas é o seguinte
(Ibidem, p. 16), ainda consta o original do texto assinado por Duguay-Trouin:
«Nous Chevalicr de 1'Ordre Militaire de Saint Louis, Commandant General dês
Trouppes et de 1'Escadre dês Vaisseaux de sã Majesté dans Ia Rade de Rio
Género et nous Chevalier Conceiller du Roy en sés Conceils, Conceiller de Sá
Majesté en La Cour Souveraine de Parlement. Certifions à tous qu'il apartiendra que pour de sixcent dix mil croisades dont nous sommes convenus avec
Monsieur D. Francisco de Castro Morais Gouverneur pour Ia Cappitulation
de La Ville et dês Forteresses de Rio Género nous avons reçu vingt six
arrobes et demye et deux cents quatre vingt dix sept octaves de poudre d'or
sur Lê pied de quatorze testons et quatre vingtins 1'octave onze arrobes dix
neuf livres soixantc et une octave et demye d or enbarres Lingots on monycz
dor prestes a marquer sur lê vingt quatre monyes d'or et un quart de nouvelle
fabrique de quarante huit testons Ia piesse; plus nous avons reçu deux cent
beufs pour lê rafraichissement dês dittes trouppes, et cent quaisses de sucre;
tous lês reçus pour lês dittes sommes de quelque espèce qu'il soient demeureront nuls; et dans Ia ditte Cappitulation de Ia ville et dês Forteresses nous
ny avons pás compris Ia poudre; En foy de quoy nous avons signé lê present
pour servir et valoir ainsy que de raison abord du vaisseau du Roy Lê Lys lê
sixieme novembre 1711.» — A Capitulação propriamente dita (Ibidem, p. 13),
reza: «Saibam quantos este público instrumento, dado e passado em pública
forma do oficio de mim Tabalião virem que no ano do nascimento de Nosso
Senhor Jesus Cristo de mil setecentos, e onze anos aos onze dias do mês de
novembro do dito ano, nesta Cidade de S. Sebastiam do Rio de Janeiro em
pouzadas do Juiz de Fora D.or Luís Forte Bustamante aonde eu Tabalião
fui e sendo aí por ele me foi apresentado uma resposta do senhor governador
as capitulações do sfior general francês, cujo teor é o seguinte: Que promete
de pagar seis centos mil cruzados, em doze, ou quinze dias; e que por não
sentir donde possa tirar mais contribuição deste povo, oferece á sua senhoria
cem caixas de açúcar, duzentos bois, e dez mil cruzados em dinheiro, ficando
com o sentimento de se não achar com mais para lhe oferecer; e o sobredito
ajuste é pelo resgate da soberania da terra, cidade redonda, e suas fortalezas
com todas as artilharias a elas pertencentes. Que a pólvora se comprará1 aos

senhores oficiais franceses. Que pela manhã irão os reféns até satisfazer o
dinheiro prometido. Que as mais condições se acomodará com a intenção de
sua senhoria para o embarque das tropas. E que para as mercadorias enviará
homens de negócio que tenham dinheiro para compra-las ficando desde hoje
em paz assim com os moradores do país como com as embarcações que entrarem nele.» — Francisco de Castro Morais, em sua Carta (cit.), d'z que
mandara «procurar os oficiais da Câmara que se puderam descobrir com a
brevidade que a matéria pedia e assim com os poucos homens da governança
que ali se achavam e o Dr. Juiz de Fora, se fez um termo que se se largasse
a terra até dois milhões era conveniente resgata-la, visto a gente se não
juntar para impedir o passo ao inimigo, que se quizesse entrar no país, e o
mesmo concordaram depois os vereadores. Para tal ajuste mandou o general
francês dois cabos em reféns e da nossa parte se nomeou para ir fazer o
ajuste o Dr. Juiz de Fora Luís Forte Bustamante c o Mestre de Campo João
de Paiva Souto Maior, que se não ajustaram no prazo de cinco dias, porque
a nossa tenção era dilatar e dar tempo a que chegasse o Governador das
Minas António de Albuquerque Coelho de Carvalho com o socorro.»
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(100) Foi Comandante do Novo Terço da Guarnição do Rio de Janeiro,
r m 1710. Teve, após a devassa sequestrados seus bens; sendo, também, preso.
(Cf. Consulta do Conselho Ultramarino. Lisboa, 4-2-1714, Inv. dos Doe.).
(101) O Juiz de Fora, Luís Forte Bustamante, foi, em seguida á devassa,
condenado a «seis anos de degredo para a Praça de Mazagão, em 400 rnil
reis para as despezas da Alçada e nas custas dele pro-rata a respeito também
daqueles que não tiverem por onde satisfazer a sua parte e pague os autos.»
(Cf. Tasso Fragoso, ob. cif., mss. da Bib. Nac.).
(102) O Mestre de Campo Francisco Xavier de Castro Morais, sobrinho
do governador, «que sucedera a seu pai Gregório de Castro Morais, no posto,
mas não no valor», foi condenado a degredo por toda a vida. (Monsenhor
Pizarro, ob. cit., l", p. 153, nota 106). — Tasso Fragoso (Ibidem), citando,
diz: «Francisco de Castro Morais, Mestre de Campo de uma das forças da
guarnição desta praça do Rio de Janeiro, quando foi' invadida pelos franceses»,
foi condenado a «perdímento do Posto de M. e de Campo que ocupava e na
restituição dos soldos e emolumentos que do tal Posto recebia do dia que
desamparou a cidade até ao tempo em que foi sucedido que se liquidarem na
execução da sentença e hão por inhavelitado (sic) para qualquer emprego
militar do serviço do dito sr., ele e todos os que tivessem feito o d'a da deserção, e o condenaram outrossim em degredo por toda a vida para o Estado da
índia (sic), impedimento de todos os seus bens que em qualquer parte lhe
forem achados para satisfação da Praça para quem concorreu que serão aplicados na forma da ordem do dito sr. e nas custas da Alçada a respeito dos
Réus que não tiverem por onde pagar a sua parte e pague 05 autos.»
(103) A Bula da Cruzada, era, segundo Fortunato de Almeida, (História
da Igreja em Portugal, III, parte l'1, p. 618, cif. por Hildebrando Accioly, Os
Primeiros Núncios no Brasil, Instituto Progresso Editorial, S.A., S. Paulo,
1949, p. 177, nota 8), «um dos meios de que os papas se serviam para auxiliar os reis de Portugal na obra dos descobrimentos e conquistas», pela concessão de muitas graças e indulgências a quantos cooperassem, de qualquer
modo, em tais empreendimentos, transformara-se, depois, numa espécie de fonte
de renda.»
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(104) Faz sentir Duguay-Trouin (Memórias), que «desde o primeiro
dia em que entrei na cidade, tive grandíssimo cu'dado de mandar reunir os
vasos sagrados, a prataria e os ornamentos das igrejas, e os mandei por nossos
capelães guardar em grandes cofres, depois de punir com pena de morte a
todos os soldados ou marinheiros, que tiveram a impiedade de os profanar e
apoderar-se deles. Quando estive a ponto de partir, confiei este depósito aos
Jesuítas, como únicos sacerdotes deste país que me pareceram dignos da minha
confiança, e os encarreguei de entregar ao Bispo Diocesano. Devo fazer
justiça a estes padres, dizendo que eles muito contribuíram para salvar esta
florescente colónia, convencendo o governo da conveniência de resgatar a
cidade; sem o que eu a teria arraiado completamente, apezar da chegada de
António de Albuquerque e de todos os seus negros. Esta perda que seria
irreparável para o rei de Portugal, de nenhuma utilidade seria para o meu
armamento.» .— Du Plessis-Parseau (ob. cif.), assinala: «Não passarei, entretanto, em silêncio sobre 05 sacrilégios que se pretende terem sido cometidos em
algumas igrejas, onde os vasos, os mais sagrados, foram roubados depois de
ser <derramado por terra o que nos deve levar ao céu. Crime tão detestável
quanto impossível de ocultar á justiça divina! Foram saqueados também muitos
paramentos de igrejas, sobre os quais se deu uma busca a mais minucioza
possível e que M. Du Guay restituiu em seguida ao Bispo do Rio de Janeiro,
sem nada guardar, de tudo o que se encontrou de uso das igrejas.» — Na já
referida Segunda Memória (Monsenhor Pizarro, Ibidem, p. 97), se encontra
este curioso trecho: «...o cabo da armada Monsieur Duget (sic, DuguayTrouin) é um famosíssimo soldado; porque teve muito particular atenção a
que se não bolisse no Sagrado, de tal sorte que chegou a mandar arcabuzar
dezoito soldados seus, por lhes serem achados nas mãos coisas da Igreja.»
(105)

Vd. nota 77.

(106) Face a esse trecho da narrativa, nSo podemos deixar de considerar, a planta que Duguay-Trouin incluiu em suas Memórias, como sendo a
verdadeira que Lagrange levantou e ofereceu ao general, contendo todos os
detalhes históricos, cronologicamente sucedidos. Naturalmente, ainda, é de
crer, dado 'o requinte do desenho, foi, mais tarde, melhorada e aperfeiçoada,
quanto ao traço, por um artista. Tem sido, a mesma, numerosas vezes, reproduzida em várias obras, inclusive pelo autor de Lês Campagnes de DuguayTrouin, cif. — O plan de rio de janeiro nu bresií 1711 par lê che. Ir de lagrange cap. de grenadiers, e que, em anexo, vai reproduzida no texto, encontrado por Cláudio Ganns na Biblioteca Nacional de Madrid, é, contudo, apenas,
um esboço; o que não infirma nem diminui, porém, seu valor documentário.
Nele, são de notar, os vários pormenores que apresenta, inclusive as profundidades da baía, expressas em algarismos.
(107) Recibo do resgate da pólvora, passado por Duguay-Trouin (Apud,
Capitulações, cif., Pub. do Arq. Nac., VII, p. 17): «Nous Chevalier de l'Ordre
Milítaire de Saint Louis commandant general dês Trouppes et de L'escadre de
Sá Majesté dans Rio género: Certiffions a tous qu'il appartiendra que nous
avons reçu par deux mil cinquante Barrils de poudre à tirer La somme de
quarante six mil cinq cents soixante croisades en poudre d'or sur lê pied de
quatorze testons et quatre vinteins L'octave et en barres ou lingots à seize
testons L 1/8 En foy de quoy nous avons signé lê present pour servir et
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valoir ainsy que de raison à Ia Rade de Rio género Lê sixieme Novembre mi]
sept cent onze à bord du vaisseau du Roy Lê Lys — Duguay-Trouin.»
(108) Diz Du Plessis-Parseau (ob. cif.): «Sendo a maior parte desses
géneros (caixas de açúcar e outros efeitos), apenas vendáveis no mar do sul,
seriam totalmente perdidos se os trouxéssemos para a França.»
(109) Revela Duguay-Trouin (Memórias), que a «dificuldade era ter
embarcações capazes de empreender semelhante viagem, e apenas achou-se
uma de 600 toneladas em estado de ir até ali, e ainda assim mal poderia conter
parte das mercadorias, de modo que para salvar o resto eu e o sr. de Ricouart
julgamos conveniente adicionar-lhe a Concorde. Conseqúcntcmente, ordenei
que se trabalhasse noite e dia para carregar estes dois navios; e como ainda
sobrassem 500 caixas de açúcar, as embarquei na mesma nau das nossas
presas, para cujo equipamento contribuía cada navio, assumindo o sr. de Ia
Rufinière o comando dela.» — Du Plessis-Parseau (ob. cif.), por sua vez,
escreve: «O comando do primeiro (navio) foi1 confiado a M. de Ia Rufinière,
Tenente de Artilharia; era um navio de 44 canhões, dos quais 30 estavam
montados, e chamava-se Rainha dos Anjos. O outro foi entregue a M. de
Brignon, não o oficial de marinha, mas um outro do mesmo nome, maluíno,
preposto dos armadores para ser encarregado de uma tal comissão em caso
de bom êxito. Chamava-se o navio Encarnação, era de duas cobertas e meia,
tinha 56 canhões, dos quais 26 montados. À este último navio foi adicionado
para o mesmo fim o Concorde, de nossa esquadra, comandado por M. Pradel,
parente de M. Du Guay. Trabalhamos, entretanto, com empenho e diligência no preparo e carregamento desses três navios segundo seus destinos, não
se perdendo tempo algum, depois de concluída a paz, para esvaziar a cidade
de todas as maneiras, distribuindo pelos navios da esquadra aquilo que não
se podia embarcar nos três navios de carga, de modo a estarmos em condições
de entregar a cidade quando do pagamento da primeira parcela do resgate,
ccmo havia sido convencionado, e que efctivamente sucedeu, tendo os portugueses vindo pagar no dia 21.»
(110) «As outras embarcações por nós tomadas foram vendidas aos portugueses, assim como as mercadorias estragadas, das quais tiramos o possível
proveito.» (Duguay-Trouin, Memórias) .
(111)

As Antilhas.

(112) Na Carfa de Pedro de Vasconcelos, Gownadot Geral da Bahia,
ao Mestre de Campo Manuel de Almeida Castelo Branco, de 31-12-1711, há
este trecho: «As noticias que V.S. me dava na carta de 5 deste mês, tinha eu
já sabido pelo mestre e passageiros de uma sumaca que haviam apresado os
franceses saindo do Rio de Janeiro ao mar de Ilhéus, 50 léguas...» (Apud,
Tese de Alberto Lamego, cif., An. do IV Cong. de Hist. Nac., VI, p. 231) .
(113) «Duguay-Trouin pretendeu, após o triunfo alcançado no Rio,
atacar a Bahia. E teria levado avante seu intento se lhe não vedassem os
ventos ponteiros com que teve sua esquadra de lutar durante quase seis semanas, depois que daqui largou. Na Europa chegou a correr mesmo o boato de
que ele havia entrado e saqueado a capital do Brasil.» ( C f . Rodolfo Garcia,
nota 41. p. 376, Varnhagen, ob. c i f . ) .
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(114) Aliás, Cabo do Calcanhar, situado na costa norte brasileira, no
litoral do Rio Grande do Norte, a 8.5 milhas da ponta Santo Cristo, «um
pontal baixo, arenoso e pouco saliente, que pouco se destaca das terras que
lho sucedem.» (Cf. Roteiro do Brasil, da Dir. de Hid. e Nav. da Armada,
cit., p. 116).
(115) Referc-se, Lagrange, ao fenómeno da pororoca, pela primeira vez
verificado, nessas regiões, por Vicente Yancz Pinzõn, em dezembro de 1499
Pedro Mártir de Anghicra, em 1516, em suas Décadas, (Traduzidas por Duarte Leite, em Os falsos precursores de Cabral, na História da Colonização Portuguesa do Brasil, Porto, 1921, I ) , assim escreve: «Estes dois Pinzons, tio e
sobrinho, padeceram durante esta navegação coisas horríveis. Tinham percorrido já 600 léguas pelo litoral de Pária e segundo pensam passado alem da
cidade de Catai e da costa cia índia além do Ganges, quando nestas paragens
se lhes desencadeou em julho uma tempestade tão violenta que submergiu a
seus olhos duas das quatro caravelas que levavam, imediatamente desancorou
e fez desaparecer a terceira, e sacudiu por tal forma a quarta ancorada que já
se estava despedaçando a carcassa. Em consequência desembarcaram do navio,
perdida a esperança de o salvar. Reunidos por isso em conselho, cogitavam
não só em preparar domicílio nestas regiões, mas também em matar todos os
habitantes, com receio de que estes, convidados os vizinhos, conviessem em
trucida-los. Mas, sucedeu melhor. Cessou a tempestade, tornou a caravela
que ela arrebatara, na qual vinham dezoito homens, e foi concertada a que
tinha ficado á vista.»
(116) Pura confusão do autor. Os indígenas da Amazónia, ainda hoje,
defendem-se, das inundações, construindo suas habitações sobre palafita-,1.
Nenhum deles, semelhantemente às tribos de pigmeus da África, vive em árvores. Naturalmente Lagrange equivocou-se, talvez, com uma espécie de símio
arborícola, o Coará, que, como registra von Martius (Viagem pelo Brasil, por
J. P. von Spix e C.F.P. von Martius, trad. bras. de D. Lúcia Furquim
Lahmeyer, ed. do Inst. Hist. e Gcog. Brás., Rio, 1938, 3°, p. 214), «poderse-ia considera-lo o orango-tango do Brasil, pois é o maior, mais ardiloso e
dissimulado de todas as espécies de macacos indígenas. Ele habita isolado na
espessura da mata virgem, em cujos mais altos galhos trepa com quase incrível
rapidez, servindo-se dos compridos brnços e da longa e flexível cauda. Em
cativeiro torna-se manso e brincalhão, e por isso é domesticado frequentemente
pelos habitantes. É esta espéce de macacos, da qual os índios em geral
dizem que resultou da união de índias ugínas ou coatá-tapuias, tribo de homens
com cauda, a qual habita entre as nascentes dos rios Purús e Juruã.» O
Vigário-Geral, José Monteiro de Noronha (Roteiro da Viagem da Cidade do
Pará até as últimas colónias dos Domínios Portugueses em os rios Amazonas
e Negro (em Colcção de Notícias para a História & Geografia das Nações
Ultramarinas que vivem nos Domínios Portugueses ou lhes são vizinhas, publicada pela Academia das Ciências de Lisboa, 1856, VI, p. 53), que deu tal
noticia, acreditando, aliás, nela piamente, cita uma certidão do Carmelita Frei
José de Santa Teresa Ribeiro, datada de Castro de Avelãs, 15 de outubro de
1768, na qual o missionário jura, in verbo sacerdotis, pelos santos evangelhos,
haver visto um índio com rabo coberto de couro, sem cabelo; rabo que crescia
bastante, e, por essa razão, era cortado todos os meses.
(117) Fazemos ponto aí, na narrativa de Lagrange, com sua chegada á
Caiena; considerando que, dora cm diante, deixa ele de se referir, especifica-
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mente, á tomada do Rio de Janeiro. Como, porém, consigna, ainda, fatos assas
curiosos e interessantes, que não serão ociosos, nem descabidos apresentar,
para conhecimento do que, posteriormente, ocorreu com essa expedição, valemo-nos do texto do autor, cm síntese, para focalizar certos trechos mais
marcantes.
Assim, após longa e detalhada descrição da Ilha de Caien;i, faz sentir.
Lagrange, que, a 31 de janeiro de 1712, em face do prccaríssimo estado em
que se encontrava o cargueiro Rainha dos Anjos, foi resolvido unanimemente em Conselho, no qual tomaram parte, além do governador, o representante do rei, comandantes e oficiais de navios, considerarem-no totalmente
inadequado ao serviço, sem condições de navegabilidade. Foi, desfarte, sua
guarnição transferida para UAigle, com exceção de 25 homens mandados
embarcar em um pequeno navio malvino, de 18 canhões, o qual deveria seguir
conosco. A 6 de fevereiro, largamos do porto de Caiena, indo fundear 3 léguas
distante, com 4 braças de profundidade. Em seguida, o comandante e vários
oficiais, voltaram á terra, permanecendo a bordo, apenas, Lagrange e dois
oficiais. Pelas 10 horas da noite, no entanto, «desencadeou-se, repentinamente,
terrível temporal — como registra o autor — acompanhado de copiosa chuva
e violento vendaval, que, em breve, tornou o mar agitadíssimo. Não tardou,
contudo, que o furor das vagas, se arrebentando sobre o navio, forçando-o, o
fizessem garrar, mal grado dois ferros que o mantinham preso ao fundo de
vasa, e, que, então, se soltaram. Apezar de terem sido todos os demais largados; foi em vão, continuando a fragata sempre a garrar, até ir bater em uma
pedra submersa.» Foi, em consequência, lançado mão de todos os recursos
usados em tais contingências, vale dizer, fazendo, continuadamente, troar o
canhão como alarma, bem como usando bombas para escoamento d'água,
quando esta, assustadoramente, passou a invadir os porões. Nada adiantou,
resultando nulos todos os esforços da guarnição, até que, finalmente, se foi o
navio espatifar sobre o rochedo chamado o Inferno Perdido. Ironia da sorte
e do destino: era uma têrça-feira de carnaval! Na manhã seguinte, cessada
a tempestade, embora se encontrasse assas agitado o mar, numerosas canoas e
embarcações, vindas do porto, passaram a prestar auxílio, já salvando a guarnição que lograra, apezar dos pezares, mantcr-se no navio, já fazendo retirar
do mesmo tudo quanto era possível e que valesse a pena.
Tornou, neste ínterim, dados os acontecimentos que vinham de se dar,
a se reunir o Conselho, assentando que, de pronto, regressasse Lagrange à
França, a fim de dar parte do ocorrido, solicitando, ao mesmo tempo, o imediato envio de um navio provido de víveres e de munições, destinado a transportar as guarnições; já que muito se temia uma crise no abastecimento da
colónia, dado o excesso de bocas que, então, nela havia. E, assim foi, embarcando-se, o autor, no já citado malvino, o São João Batista, em companhia
de 28 praças e um oficial. Pelo sim, pelo não, resolveu-se, igualmente — o
que se passou a efetuar — aparelhar o Rainha dos Anjos, no qual se embarcaram 300 homens de guarnição.
Do que foi a viagem de regresso do malvino, melhor do que ninguém,
di-lo o próprio Lagrange, ao assinalar terem escapado à perseguição encarniçada de corsários, «mais de 14 vezes, uma em seguida a outra.» De uma feita,
e a última, já à vista do porto de Brcst, ferozmente caçados por 2 guardacostas ingleses, de 60 canhões, quase na iminência de se verem obrigados a
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capitular, brilhantemente se safaram, lançando ao. mar canhões e parte da
carga, o que, aliviando o navio, fê-lo adquirir maior velocidade, escapando,
assim, à sanha inimiga.
Chegado, enfim, ao termo da viagem, corre logo, Lagrange, à terra render
graças a Deus por lhe ter, tantas e reiteradas vezes, lhe poupado a vida.
Preparou-se, então, para cumprir a incumbência que lhe fora cometida. Antes,
porém, ao indagar noticias de um irmão embarcado no Pidèlc, já que lhe haviam
anunciado a chegada de Duguay-Trouin, veio a saber da triste e cruel sorte a
esse vaso de guerra reservada, bein como ao Magnanimc, separados ambos
do restante da esquadra, «por uma das mais violentas tempestades jamais
vistas», na altura dos Açores, pcrdendo-se homens e bens. No primeiro, isto
é, no Fidèle, pereceram 600 homens e 16 oficiais; e, no segundo, o Magnaríime,
800 praças e 28 oficiais, dentre os quais o bravo Courserac; além de grande
parte do resgnte do Rio de Janeiro e outras preciosidades neles embarcadas.
«Eis, como consigna Lagrange, o trágico fim de nossa gloriosa expedição ao
Brasil.»
A 15 de abril, chega, o autor, a Marly, próximo de Paris, onde se encontrava el-rei e sua corte, prestando, então, ao ministro, contas do ocorrido,
bem como de sua comissão. E, com este objetivo, vindo, em princípios de
junho, a Rochefort, mui estupefato ficou ao saber que, o Rainha dos Anjos,
«aquele velho cargueiro português, que fora condenado em Caiena, ali chegara
com toda sua guarnição, plácida e bonanceiramente, empós felicíssima travessia
em mar de rosas; coisa que me rejubilou enormemente, pelos amigos e comandados que nele deixara. O que havíamos julgado mais seguro e garantido,
acrescenta, é presa da adversidade, como aconteceu com o Fidèle e o Magnanime; ao passo que, velha carcassa, podre e relegada ao abandono, logra
chegar ao seu destino, levando em seu bojo cerca de 400 criaturas, sem nenhum
acidente, transtorno ou dano. Eis os impenetráveis segredos da Divina Providência, aos quais cumpre, apenas, acatar e respeitar, sem procurar investigar,
de forma alguma, suas causas.»
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193-194; T. XXXIX, p. 239; T. XLIII, 1916 p. 287-300; e!
322-336; T. XLIV, 1917, p. 60-86.
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3 — «Portraif et Gesfes du Rói Louis quaforze», pref. de A. DujarricDescombes em Bonnes feuilVzs — Révuc d'étades hlstoriquei, p.
267-283.
4 — Livre premier ou rccueib dês chansons gayes, sérieuncs cf à boire,
tant nouvelles que anciennes, por lê Cher. de L. C., 1726. Pertencia o respectivo mss. ao finado Cap. Alberic Gros de Beler.
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5 — Voyages tant par mer que par ferre datis divers cmptiks, royaumes,
provinces, villes et nations avec lês travaux maritimes, relations, síèges et expeditions militaires, apud mss. pertencente ao Sr. L. Claverie, cf. o Sr. E. Charavay. Foi vendido a um colecionador russo
em 1914.
6 — Chroniques — Seconde ligne générale dês potentats de 1'Europí contce
Ia France, depuis 1'année 1702 jusques en l'an mille sept cent quaforze,
que Ia paix générale se concluí à Utrccht, à Rastadf >t ã Bade, ou Ia
succession à Ia monarchie d'Espagne dcmcura à Ia France, lê tout
arrife sous lê règne de Louis quaforze dit lê F r and, por Lou C. C.
de L. Mss. em 2 vol., in-folio, pertencente ao Padre Audierne. A.
Dujarric-Descombes chegou a conhecer o vol. 2".
7 — Voyages et campagnes d'-uerses, {aitfes en europe, en asie, en afinque,
et en amerique despuis l'an 1694 durant Ia premierc ligiíiz dês princes
de 1'curope contre Ia {rance jusques a Ia paix generalle de Riswick
en 1697. Suire de mês campagnes et voyages a Ia chine ,aux indes
orientales et occidentales, au bresil jusques a Ia seconde paix gene'
raíle d'utrecht 1713, dcdíé cf enuoyé a son altesse royalh monseigneur
L'in[ant dom philipe grand admirai d'espagne et dês indes, en octobre
l'an 1740, par Louis de chancels delagrange chcualier dês ordres mili'
taires de Sainí louis, et de Saint lazare, officier dês vaisseaux du roy
et cy deuant capitaine, general garde cosfc en guienne. Segundo mss.,
inédito encontrado por Cláudio Ganns na Biblioteca Nacional de
Madrid, 1954-55. Compõe-se essa obra de 3 tomos, a saber: l' •- a)
Campagne faite cn l'anée 1694 sur lê vaisseau «L'Apolon». Prise de
Palamos. b) Voyages aux Indes Occidentales ou siège de Carthagènv
en 1697. 2' —Premier voyage dês Français à Ia Chim, 1698-1700 —
Premier livre: l'aller; Deuxième livre: séjour; Troisième livre:
retour. 3" — Premier livre: a) Campagne dês Indes Occidentales eu
de Vigo, en 1701 ef 1702; b) Campagne faite sur «LVlurore», l'an
1703; c) Voyage de Rochefort à Toulon, 1704. — Second livre:
Campagne du Bresil, faite contre lês Portugais, 1711. 3' — a) Vogagê faif à l'lle Roy ale, 1716; b) Campagne dês deux vaisseaux du
Rói ... commandés par M. de Saint-André, 1722; c) Pvoject indubitable p(Our trouver un p&ssagc par mers du nord et cotes de Moscovie
eí Tartarie, ã Ia Chine, Corée cf Japon.
Obras \fobre Louis de Chancel de Lagrange:
1 — A. Dujarric — Descombes, «Lê Chevalier de Lagrange-Chancel —
Son voyage en Périgord», em Bulletin de Ia Société d'Hisíoire et
d'Archéohgie du Périgord, T. XLIII. 2ème. livraison, p. 136-152,
abril-março, 1916; 2' parte, T. XLIII, 3ème. livraison, p. 189-197,
maio-junho, 1916. Reproduzido em volume, com a colaboração do
Marquês de Fayole e o conde de Saint-Saud. Périgord-Ribes, 1917.
2 — Duguay-Trouin: Mémoires, Amsterdam, 1740.
3 — Duplessis-Parseau, Journal Historique ou Relation de cê quil est passe
par l'escadre du Roy commandé par Monsieur Duguay-Trouin en 1711.
Extratos publicados pela Revue Maritime et Coloniale, dezembro, 1887,
p. 417; fevereiro, 1888, p. 298; julho, 1888, p. 76, por Alfred Doneau
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du Plan. Este fourna! foi traduzido em português pelo Comandante
Adalberto Rechsteiner, c publicado na Revista do Instituto Histórico c
Geográfico Brasileiro, c f . constn nas notas ao texto.
Sobre as viagens c campanhas diversas cfetuadas, ainda, por Louis de
Chance! de Lngrange, há a relacionar mais o seguinte:
l")

Obras essenciais: Charles de Ia Roncière, Histoire de Ia marinc ffançaise, Paris, 1928. Paul Pelliot, Lê premiec voyagc de 1'Amphitrite en
Chinc. Gouthner, 1930.

2")

Édouard Goepp: Lês Marins. Paris, 1877.
Soulié de Morant: L'épopée dês Jésuites trançais cn China.
Mlle. H. Bclcvitch-SUmkevitch: Lê goút chinois cn Francc au temps
de Louis XIV, Thèse de Doctorat de l'Univers:té de Paris, 1910.
Querbeuf, Lettres cdifiantcs et ctirieuses. Paris, ed. Mérigot, 1781.
Jean André Ghirardini ( G i o ) , Rétntioti du voyagc [aií à Ia Chinc sur
!c vaissctiu 1'Amphitrite, Paris, N. Pépie, 1700. É de acrescentar que
a bibliografia de Voyages en Indo-Chine Française, de Brébion, menciona, também, a narrativa de Ghirardini: La Chine mieux conmte ou
lês chinois (els quil [aut lês voir, Paris, Ponthieu, an. V, (1796-97).
Desjeans ( J . B . ) , Sieur de Pontis Rclation de l'Expedi(ion de Carthagéne cn IÍ97. Amsterdam, 1698.

3')

Manuscritos da Biblioteca Nacional (Paris) :
Fonds français, 5-581: Siège de Carthcgènc cn 1697. anónimo.
Fonds français, 17-240: Papiers sur Ia Chine, contendo, principalmente,
a carta do Padre Bouvct ao Padre Ia Chaise, de 30-11-1699. Reproduzida em parte em Leffrfts édifiantes et curieuses, cit., e, uma carta
do Padre Bouvet a Leibniz, de Pequim, 4-11-1700.
Fonds français, 21-690: Journal de 1'Amphitrite, vaisseau du Rói...
parti de !a Rochelle . . . r»' arrife au Cap de Bonne Esperance, lê 30
mai 1698. MSS. mais detalhado que o de Lagrange, parando, entretanto, à chegada ao Cabo da Boa Esperança.
Nouvelles acquisitions françaises, 4-756: Lettre du Père de Prémarc
sur 1'Athéisme dês chinois. Cantou, 24 de novembro, 1731.
Lês manuscrits N.A.F. — 2-086 e 9-378, que foram mencionados por
Paul Pelliot.
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A TOMADA DO RIO DE JANEIRO EM 1711
POR

DUGUAV-TROUIN

