
Engenho Gargaú 

Sources NA Nationaal Archief Den Haag; Oude West Indische Compagnie 

1.05.01.01; 46; 01-07-1639 Herckmans (Varadouro)  

‘North of the western end of the island of San Bento enters the 

river Gargaú, and it extends itself to the northwest and a little to 

the west, seeking the land of Gargaú and today is named Rasiere, 

because of the name of the owner who bought it. To the north and 

over the mountains of the same engenho lies an Indian village 

(aldea) also called Gargaú'. 

Literature De Laet J.; 1635; História ou Annaes dos feitos da Companhia 

privilegiada das Índias Ocidentais; Rio de Janeiro; 872;  

'Ao Norte do rio há igualmente nove engenhos: o primeiro, 

chamado Gargou, movido à água, pertencendo a Jorge Lopes 

Brandão, fugido, e por isso confiscado; não mói porque está em 

parte arruinado' 

 

Goncalves de Mello; 2001; Nederlanders in Brazilië; Zutphen; 

52/53/168 

 

Imprensa Oficial; 1940; Inventário das armas e petrechos bélicos 

que os holandeses deixaram em Pernambuco e dos prédios 

edificados ou reparados ate 1654; Recife; 66 

'No Forte Margarida. Duas peças de bronze de 24 libras. Sete de 

10 libras. Uma de doze libras. Quatro de dez libras. Quatro peças 

de ferro de 10 libras. Seis de 8 libras. Cinco de 6 libras. Duas de 

cinco libras. Duas de quatro libras. Na Aldeia dos Índios. Duas 

peças de ferro de 5 libras de bala. Três de quatro libras. Duas de 2 

libras. No Forte de Santo Antonio. Uma peça de ferro de 6 libras 

de bala. Três de cinco libras. Uma sem carreta e trem. Restinga 

Duas peças de bronze de 16 libras de bala. Duas de dez libras. 

Uma de seis libras. Quatro peças de ferro de 4 libras. Dias de 4 e 6 

libras sem carretas. Uma que se rebentou. Gorgahu. Três peças 

de ferro de 3 libras de bala.' 

Menezes José Luís Mota / Rodrigues Rosa Maria do Rosário; 1989; 

Fortificações Portuguesas no Nordeste do Brasil. Séculos XVI, 

XVII e XVIII; Recife; Pool Editorial 

 


