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Resumo 

Trata-se de um estudo histórico de Arquitetura Militar sobre os construtores italianos das 
Fortificações na Amazônia no Século XVIII, fruto do Tratado de Madri de 1750. Nesse 
contexto, a arquitetura e a história desses italianos nas relações internacionais se dão as 
mãos. O trabalho examina o contexto histórico, a cartografia dos limites, a geopolítica, a 
sociologia da conquista. Ele estuda os engenheiros militares italianos que vieram ao Brasil 
na Comissão Demarcadora dos limites da partida Norte: Henrique Antônio Galluzzi e 
Domingos Sambucetti, que morreram durante a construção das duas maiores fortalezas da 
Amazônia, ou seja, a Fortaleza de São José de Macapá e o Real Forte Príncipe da Beira, 
que serviram de base para operações de reconhecimento e demarcação do Tratado de 
Santo Ildefonso por Lobo D’Almada, e simbolizou o poder do Estado controlando os 
Missionários e os índios. A política da Coroa Portuguesa, subsequente ao Tratado de Madri 
(1750), de fortificar, demarcar, ocupar e povoar a região que lhe cabia fazia parte da decisão 
pombalina de substituir as missões religiosas por freguesias, confiadas a militares, a 
representantes do rei, e a alguns membros do clero secular.  
Palavras-chave: Amazônia, engenheiros militares italianos, Arquitetura Militar na Amazônia, 
Fronteira Norte do Brasil. 

Abstract 

This historical study on military architecture focuses on Italian builders of Amazon fortresses 
during the 18th century, as a result of the Treaty of Madrid (1750). Under this scope, the 
architecture and the history of these Italians are bound together as seen by the studies of 
international affairs. We’ll go through historical context, border’s cartography, geopolitics and 
sociology of the conquest. We will analyze particularly the Italian military engineers that went 
to Brazil as being part of a Commission on the Limits of the Continental Shelf for the northern 

region: Henrique Antônio Galluzzi and Domingos Sambucetti, who died during the 
construction of the two biggest fortresses in the Amazon, i.e., the fortress São José de 
Macapá and the Royal Fortress Príncipe da Beira, both having served the purpose of being a 
base for scout missions and border establishment of the Santo Ildefonso Treaty by Lobo 
D’Almada, which was a symbol of the State power and the control of missionaries and native 
Indians. The politics of the Portuguese Crown subsequent to the Madrid Treaty of 1750 was 
to fortify, establish territories, occupy and populate the region that was now hers. This was 
part of the Marquis de Pombal’s decision to substitute religious missions by freguesias 
(parishes) which would be ruled by the military, the King’s representatives and some 
members of the secular clergy. 
Key words: Amazon, Italian military engineers, Military Architecture in the Amazon region, 
Brazil’s northern border. 
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INTRODUÇÃO 
A presença dos italianos no Brasil se nota antes mesmo da vinda de 

engenheiros, através da difusão dos Tratados de Arquitetura, como os de Alberti 

(1492), Filarete (1464), Di Giorgio (1500), Serlio (1537), Dürer (1554), Palladio (1556 

e 1570), todos eles anteriores ao de Serrão Pimentel (1680) – o primeiro em língua 

portuguesa. Depois, essa presença se faz notar na influência dos Padres 

Matemáticos, que foram contratados por D. João V para mapear a América 

portuguesa. Em concreto, os italianos estavam na vanguarda da astronomia voltada 

para a determinação de longitude: Giovani Domenico Cassini foi contratado pela 

França para dirigir o observatório de Paris e modernizar sua cartografia, que se 

tornou a melhor de todo o planeta. Nessas pegadas e detentores dessa ciência 

estão os primeiros Padres matemáticos contratados pelo rei de Portugal: Carbone e 

Capassi, que fizeram diversas medições em Portugal, vieram ao Brasil a fim de 

elaborar mapas precisos. Carbone faleceu, sendo substituído por Diogo Soares.  

Paralelamente aos astrônomos e matemáticos, surge a figura dos 

engenheiros1, indivíduos polifacéticos, que além de conhecerem a astronomia 

estavam habilitados para levantar plantas de cidades, construir pontes e desenhar 

fortificações2.  Os italianos requisitados por Portugal e Espanha na segunda metade 

do século XVIII, contribuíram para firmar esse modelo renascentista de profissional 

nas Américas, África e Ásia3.   

A assinatura do Tratado de Madrid, em 13 de janeiro de 1750, com o 

estabelecimento de “novos limites” entre os domínios de Portugal e da Espanha no 

Novo Mundo, notabilizou-se pela importância do trabalho das “Comissões 

Demarcadoras dos Limites”. Estas eram compostas por engenheiros militares, 

cartógrafos, geógrafos, astrônomos, matemáticos, e desenhadores, responsáveis 

pela escolha das “balizas naturais” da linha de demarcação no período de 

Tordesilhas.  

1 Engenheiros Militares – O conceito de engenheiro existe desde a antiguidade. Os exércitos chineses, gregos 
e romanos empregaram máquinas e invenções complexas como a artilharia, desenvolvida pelos gregos por volta 
do século IV a.C. Estes desenvolveram a trirreme, a balista e a catapulta. Na Idade Média, criaram o trabuco. O 
primeiro engenheiro militar a trabalhar em São Vicente foi o hispano-italiano Giovanni Battista Antonelli, autor da 
Fortaleza da Barra Grande em 1583. Fonte: MORI, 2003, p. 97. 
2 Fortificação – É a denominação genérica de obras de defesa militar. Ela pode ser passageira ou permanente. 
Fonte: BARRETO, 2011. 
3 MORI, Victor Hugo; LEMOS, Carlos A. Cerqueira e CASTRO, Adler Homero F. de. Arquitetura Militar: um 
panorama histórico a partir do Porto de Santos. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado: Fundação Cultural do 
Exército Brasileiro, 2003, p. 24.  
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Os portugueses contrataram técnicos estrangeiros e se valeram da experiência 

italiana em fortificações a partir do século XVII, abandonando totalmente as técnicas 

baseadas na tradição medieval de altas muralhas e ostensivas torres de defesa, para adotar 

o Sistema Vauban4.

Nesse contexto, os italianos Enrico Antonio Galluzzi e Domingos Sambucetti, 

que destacamos no presente trabalho, tiveram um relevante papel no desenho das 

duas mais importantes fortalezas na Amazônia brasileira.   

O texto privilegiará a função cosmopolita dos engenheiros militares italianos 

que vieram nessas comissões, quando a Itália fornecia técnicos que detinham a 

capacidade diretiva e enriqueciam toda a Europa com seus projetos e construções. 

Enrico Antonio Galluzzi e a Fortaleza de São José de Macapá - AP (1764) 

Enrico Antonio Galluzzi nasceu em Mântua, na Itália, em 17205. Era 

engenheiro militar, ajudante e chegou até o posto de sargento-mor de Infantaria6. 

Seus conhecimentos abrangiam astronomia, cartografia e engenharia militar. 

Ele tinha 30 anos, quando foi contratado para formar parte da expedição 

técnico-científica em novembro de 1750, encarregada da demarcação das fronteiras 

entre Portugal e Espanha, previstas no Tratado de Madri, (TAVARES, 2000)7.  

Após o Tratado de Madri, em 1750, a Coroa Portuguesa, pelo projeto do 

Marquês de Pombal, consolidou o vale amazônico como território luso por meio da 

demarcação e principalmente da ocupação mais intensa, além da substituição das 

missões por povoações e vilas governadas pela autoridade civil, coisa que se refletiu 

na mudança de nome das localidades. A fim de executar a política pombalina na 

Amazônia, o Marquês de Pombal nomeou seu irmão Francisco Xavier de Mendonça 

Furtado, Governador-Geral das Capitanias Unidas do Grão-Pará e Maranhão, em 5 

de junho de 1751. Segundo Jaime Cortesão8, Mendonça Furtado tomou posse em 

Belém, na data de 24 de setembro de 1751. 

4 Sebastian Le Preste, Marquês de Vauban (1633-1707) foi um arquiteto militar francês, introdutor do método 
de construção de fortificações com sistema abaluartado. 
5 THESAURUS. CERL – www.thesaurus.cerl.org/record - Data de nascimento de Galluzzi, consultado com a 
ajuda do Adido Militar da Embaixada da Itália em Brasília, Mauro Sabbione em 1º de agosto de 2013. 
6 FONTANA, Ricardo. As obras dos engenheiros militares Galluzzi e Sambuceti e do arquiteto Landi no 
Brasil Colonial do Séc. XVIII. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2005, p. 51. 
7 TAVARES, Aurélio de Lyra, 1905-1998. A Engenharia Militar Portuguesa na Construção do Brasil. Rio de 
Janeiro: Biblioteca do Exército Ed., 2000. 
8 CORTESÃO, Jaime. O Tratado de Madri. Brasília: Senado Federal, 2001. Vol II. 
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Na demarcação das fronteiras foram criadas duas comissões, uma para o 

Norte e outra para o Sul. Para isso contrataram, em diversos países, astrônomos, 

geógrafos, cartógrafos, engenheiros militares, desenhadores e outros.  

Em 21 de setembro de 1751 Antonio Galluzzi foi designado para a segunda 

tropa da expedição destinada ao Norte do Brasil, como ajudante engenheiro. Apesar 

de estar com 30 anos, foi contratado como ajudante; mas em breve mostrou sua 

competência através de mapas e fortificações, como se verá.    

Antonio Gilberto Costa (COSTA, 2007)9 menciona, em seu Roteiro Prático de 

Cartografia, que a tropa partiu no dia 2 junho de 1753, de Belém da Foz do Tejo, 

para Belém do Pará, na Comissão de Demarcações, que contava com astrônomos, 

matemáticos, e outros italianos, homens de ciência, como por exemplo, Giovanni 

Angelo Brunelli, Padre Ignác Szentmártonyi, os capitães João André Schwebel, 

Gaspar Gerardo de Gronfeld e Gregório Rebelo Guerreiro Camacho, os ajudantes 

engenheiros Enrico Antonio Galluzzi, Adam Leopoldo de Breuning e Filipe Stürm, o 

arquiteto Antonio Giuseppe Landi, o tenente Manuel Fritz Goetz, os cirurgiões Daniel 

Panck e António de Matos e outros. Alguns nomes e nacionalidades dos integrantes 
da Comissão Demarcadora da Partida do Norte estão listados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Alguns membros da Comissão do Norte 

n Nome Profissão Nacionalidade 
1 Ignác Szentmártonyi Sargento-mor, Astrônomo, padre jesuíta Croata 
2 Sebastião José da Silva Engenheiro militar, Sargento-mor Portuguesa 
3 Phelippe Frederico Stürm Ajudante-engenheiro de Szentmártonyi Alemã 
4 João André Schwebel Engenheiro militar, Capitão Alemã 
5 Giovanni Angelo Brunelli Astrônomo, lente de Aritmética e 

Geometria 
Italiana 

6 Gaspar João Geraldo 
de Gronfeld 

Engenheiro militar, Capitão Alemã 

7 Miguel Angelo Blasco Engenheiro militar Italiana 
8 Enrico Antonio Galluzzi Engenheiro militar, ajudante, Sargento-

mor 
Italiana 

9 Antonio Giuseppe Landi Desenhador, arquiteto Italiana 
10 Gregório Rebelo Guerreiro 

Camacho 
Engenheiro militar Portuguesa 

11 Adam Leopoldo de Breuning Engenheiro militar Alemã 
12 Manuel Fritz Goetz Tenente Alemã 
13 Domingos Sambucetti Engenheiro militar, ajudante Italiana 

Fonte: Graciete Guerra da Costa, 2013. 

9 COSTA, Antonio Gilberto (Org.). Roteiro Prático de Cartografia: da América portuguesa ao Brasil Império. 
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. 
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Jaime Cortesão (2009, p. 295) em seu livro História do Brasil nos Velhos 

Mapas, relata que em 2 de outubro de 1754, Mendonça Furtado partiu de Belém do 

Pará, com destino ao Rio Negro, no Amazonas. A comitiva de 796 pessoas, 

distribuída em 35 barcos esperava vencer os desafios que a região impunha10. Outro 

tanto ocorria na Partida do Sul. Em resumo: até então nunca se havia enviado às 

Américas uma quantidade tal de profissionais gabaritados na arte de fazer mapas11. 

A Partida do Sul conseguiu demarcar boa parte da fronteira e produzir uma 

cartografia excepcionalmente valiosa. 

A Comissão do Norte estava planejada em três partidas: a primeira se 

ocuparia dos limites desde a boca do Japurá até as terras do Suriname; a segunda 

marcaria a linha Leste-Oeste (na região do Acre); e a terceira operaria desde o Rio 

Madeira até a Foz do Jauru; entretanto, não passaram de intenções. A demora dos 

Comissários espanhóis fez fracassar o projeto, do ponto de vista de um trabalho em 

conjunto. Apesar disso, a permanência de Mendonça Furtado no Rio Negro foi rica 

para o trabalho cartográfico e para a expansão portuguesa no Alto Amazonas. Essa 

vasta região ganhou sua autonomia com o nome de S. José do Javari, ao mesmo 

tempo em que os portugueses firmavam e alargavam sua soberania na Capitania do 

Rio Negro, pacificando índios, nomeando autoridades nas aldeias e construindo 

fortalezas no extremo Norte do Brasil, como a de São Gabriel da Cachoeira, no Rio 

Negro, e a de São Joaquim, na confluência do Uraricoera e do Tacutu, afluentes do 

Rio Branco, fronteira com a Guiana Inglesa, três deles visitados, em 2013, durante 

as atividades do Pós-doutorado da primeira autora.  

Os primeiros quatro listados nessa Tabela 1 trabalharam juntos numa carta 

do Amazonas que deve ter sido, segundo Cortesão (2009, p. 299)12, a primeira carta 

dessa região com longitudes observadas, depois do mapa de La Condamine”. 

Segundo esse autor, ainda deixaram obra meritória Schwebel e Galluzzi. 

10 CORTESÃO, Jaime. História do Brasil nos velhos mapas. Tomo 1. Ministério das Relações Exteriores, 
Instituto Rio Branco, Rio de Janeiro, 1965. Pode-se consultar também a nova edição: Imprensa Nacional Casa 
da Moeda, 2009, p.295. 
11 Para comparação, nos Estados Unidos, a primeira comissão cartográfica mais séria foi contratada na 
Inglaterra (2 topógrafos) para demarcar as fronteiras entre os estados de a Pensilvânia e Mariland em 1763 
(Danson, 2001)  
12 CORTESÃO, Jaime. História do Brasil nos velhos mapas. Tomo 1. Ministério das Relações Exteriores, 
Instituto Rio Branco, Rio de Janeiro, 1965. Pode-se consultar também a nova edição: Imprensa Nacional Casa 
da Moeda, 2009, p.299.  
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Em 1759, Enrico Antonio Galluzzi elaborou o Mappa Geral do Bispado do 

Pará, provavelmente, a pedido do frade dominicano Dom Miguel de Bulhões OP, 

nomeado Bispo do Pará13. Este Mappa repartido em quatro folhas, com desenho a 

nanquim colorido, sendo que cada seção mede cerca de 59,5 centímetros por 45,5 

centímetros.  Ele integra o acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro - BN. É 

um mapa de muito boa qualidade e mostra como havia progredido nas ciências 

astronômicas e cartográficas, a ponto de aventurar-se a elaborar sozinho obra de tal 

envergadura, ainda que se tenha servido possivelmente de dados levantados pela 

partida do Norte (Costa e Cintra, 2013). Depois disso elaborou, agora sim sem 

contar com a ajuda de outros profissionais graduados, o mapa da Capitania do 

Piauí, também de qualidade inconteste. 

Janaína Camilo (2009, p. 103), aponta que, no Pará, Galluzzi viveu momentos 

difíceis, não só ele, mas outros cientistas de origem judia, perseguidos pela 

“Inquisição tardia” de 1763 a 1769, instalada no Grão-Pará em 176314. 

Galluzzi dedicou-se ao estudo do local da futura Fortaleza de São José do 

Macapá (Figura 1), junto com Sambucetti, Landi e Brunelli. Executou cálculos 

astronômicos, inclusive dos eclipses solares e lunares. Procedeu à vistoria do 

Palácio dos Governadores, em 13 de agosto de 1759, em Belém do Pará, em 

conjunto com Landi, Goetz e os mestres carpinteiro e pedreiro Manuel da Silva e 

Manuel João da Maia. Realizou serviços cartográficos desenhando alguns mapas, 

como o Mappa do Bispado do Pará, e das Capitanias do Pará e do Piauí15. Casou-

se no Pará. 

13 Dom Miguel de Bulhões e Sousa - nasceu Manuel José Correia da Silva em Verdemilho, Aradas, em Aveiro, 
Portugal, no dia 13 de agosto de 1706. Era religioso da Ordem dos Pregadores (Dominicanos). Ordenou-se 
padre no dia 12 de março de 1730. 
14 CAMILO, Janaína. Homens e pedras no desenho das fronteiras: a construção da Fortaleza de São José 
de Macapá (1764/1782). Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2009, p. 103 
15 TELLES, Pedro Carlos da Silva. História da Engenharia no Brasil (séculos XVI a XIX). Rio de Janeiro: 
Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1984, 2ª edição. 
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Figura 1: Planta da Fortificação de São Jozé de Macapá, Enrico Antonio Galluzzi. 
Coordenadas geográficas: 0°01'51.81"N 51°02'56.88"W 

Fonte: Arquivo Histórico do Exército, de AHU-pa 

Em 1760, elaborou o Mappa Geográfico da Capitania do Piauí16. Esse mapa 

foi analisado em detalhe em dissertação de mestrado (Assis, 2012) e em trabalho 

nos anais do presente Simpósio (Assis e Cintra, 2016). Como na Amazônia esse 

mapa é materialização do projeto de Pombal para o Piauí, independizando-o da 

ação de potentados de outros estados e criando uma rede de vilas e cidade com 

administração civil. Por seus méritos foi promovido a capitão em 21 de abril de 1761.  

O Governador e Capitão-general do Estado do Grão-Pará e Maranhão, 

Fernando da Costa de Ataíde Teive, dirigiu-se à Vila de São José do Macapá, em 2 

de janeiro de 1764, onde, em companhia do Sargento-mor engenheiro Enrico 

Antonio Galluzzi, examinou o terreno e aprovou a planta geral da nova fortaleza. 

As obras da fortaleza se estenderam por dezoito anos, marcados por 

períodos de forte atividade e por momentos de estagnação17. A pedra fundamental 

da fortaleza foi lançada em 29 de junho, no ângulo do baluarte, sob a invocação de 

São Pedro. 

16 TAVARES, Aurélio de Lyra, 1905-1998. A Engenharia Militar Portuguesa na Construção do Brasil. Rio de 
Janeiro: Biblioteca do Exército Ed., 2000. 
17 SOUSA, Augusto Fausto de. Fortificações no Brazil. Rio de Janeiro: RIHGB, Tomo XLVIII, Parte II, 1885. 
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Além das demarcações de fronteiras ao norte, trabalhou nos mapas dos rios 

Guamá, Guiará e Caueté, da Capitania do Grão-Pará, com o caminho aberto por 

terra, da Vila Nova de Bragança para a de Ourém, destinada a servir aos moradores 

dessas duas vilas. Posteriormente, concebeu nova Planta da Praça e Villa de São 

José de Macapá, em 1763.    

Durante a obra da Fortaleza de São José do Macapá (1765, 1767) Galluzzi 

elaborou desenhos para mostrar o andamento da construção dos baluartes, do fosso 

e do portão da fortaleza, bem como nas obras do caminho que levava à cidade.   

Atacado pela febre da malária Galluzzi faleceu durante a edificação da 

Fortaleza de São José do Macapá, no dia 27 de outubro de 1769, na Vila de São 

José de Macapá, tendo servido 16 anos no Brasil, com grande empenho.  

Domingos Sambucetti e o Real Forte Príncipe da Beira 

Domingos Sambucetti nasceu em Gênova, na Itália, era militar ajudante de 

infantaria e teve ampla atuação na Amazônia, de 1753 a 1780. Veio ao Brasil na 

Comissão Demarcadora dos Limites do Norte e trabalhou nas praças de Gurupá, 

Forte Conceição e São José de Macapá, mas foi no Real Príncipe da Beira onde 

mais se destacou.  

O Real Forte Príncipe da Beira está situado bem na margem direita do Rio 

Guaporé, numa lomba18 da Serra dos Parecis, no atual município de Costa Marques, 

Estado de Rondônia, região fronteiriça com a Bolívia19. Os exames do terreno e o 

projeto do forte tiveram início em 1774. 

Para Beatriz Bueno (BUENO, 2011) Domingos Sambucetti iniciou os 

desenhos do forte em 19 de abril de 1775. O trabalho in loco era de equipe e os 

levantamentos de campo envolviam ferramentas específicas, mapas anteriores e 

“picadores de mato”, muitos indígenas e práticos para ajudar nos trabalhos.20 

18 Lomba - Cumeada; crista arredondada. Pode ser uma ladeira ou uma encosta. 
19 NUNES, José Maria de Souza. Real Forte Príncipe da Beira. Rio de Janeiro: Fundação Emílio Odebrecht, 
1985, p. 284. 
20 BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. Com as mãos sujas de cal e de tinta, homens de múltiplas 
habilidades: os engenheiros militares e a cartografia na América Portuguesa (sécs. XVI-XIX). In: I Simpósio 
Brasileiro de Cartografia Histórica, Paraty-RJ, 2011. 

 3º Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica 143



   O Real Forte Príncipe da Beira (Figura 2) é também considerado paradigma 

da perfeita articulação dos seis itens da Arquitetura teorizados por Vitrúvio21: ordem, 

disposição, simetria, eurritmia, decoro e distribuição22.  

Figura 2: Planta e perfil do Forte Príncipe da Beira (Capitania de Mato Grosso), situado na margem 
direita do Guaporé, fronteiro aos domínios de Sua Magestade Católica. Traz a assinatura de Luís de 
Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres, 4º governador da Capitania, que o mandou erigir, em 1776. 
Costa Marques - RO (1776) - Coordenadas geográficas: 12º 25' 40"S 064º 25' 21"W 

Fonte: Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. 

Sua forma é a de um quadrado regular de 50 braças23 ou 110 metros de lado, 

fruto da experiência de Sambucetti, que já havia detectado os erros cometidos no 

Forte Conceição. O traçado guardava preceitos da moderna engenharia militar, com 

21 Marcos Vitrúvio Polião - (em latim , Marcus Vitruvius Pollio) foi um arquiteto romano que viveu no século I 
a.C. e deixou como legado a obra "De Architectura"
22 BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. Desenho e Desígnio: O Brasil dos Engenheiros Militares (1500-1822).
– São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: FAPESP, 2011, p. 269.
23 1 braça = 2,20 metros.
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flanqueamento de linhas, (alinhamento das faces laterais da fortificação), 

cruzamento dos fogos e obras singulares de reforço, como os revelins24.  

O desenho do forte, enviado para Lisboa em 6 de agosto de 1775, carregava 

anos de experiência de Sambucetti e cuidados para evitar os erros cometidos na 

implantação do sítio físico do Forte Conceição, que não podiam se repetir no 

Sentinela do Guaporé. 

Sambucetti concebeu a fortaleza, lindeira à residência para o governador, 

contendo em seu interior: capela; alojamentos militares; quartéis de oficiais; hospital; 

armazém da pólvora; corpo da guarda e calabouço; prisões subterrâneas; armazém 

de víveres e apetrechos.  

No dia 20 de junho de 1776, foi lançada a pedra fundamental do Real Forte 

Príncipe da Beira. É uma fortificação abaluartada no Sistema Vauban, utilizado à 

época, dotado de quatro baluartes de grandes dimensões, circundados por um fosso 

de dois metros de profundidade e largura variável que podia alcançar os trinta 

metros25. Os baluartes alçavam-se nos ângulos ligados dois a dois por cortinas. Ao 

todo os baluartes possuíam guarita e quatorze canhoneiras, três por flanco26 e 

quatro por face.  

Nos conformes da tradição portuguesa, eles homenageavam em seus nomes 

a Virgem Maria e santos padroeiros: o principal, a Noroeste, consagrado a Nossa 

Senhora da Conceição, padroeira do reino de Portugal; a Sudeste, na face do rio 

Guaporé, era dedicado a Santa Bárbara, que, na crença popular, protege de raios, 

tempestades, enchentes, trovões e morte trágica. Nos baluartes da parte de trás, a 

Nordeste, situa-se o de Santo Antônio de Lisboa27, patrono dos militares, e o de 

Santo André Avelino, protetor contra morte súbita e apoplexia, evocação oportuna 

diante das doenças desconhecidas que afligiam a todos.   

Em 1780, Domingos Sambucetti faleceu durante as obras do forte, vítima de 

malária. Ele viveu 27 anos no Brasil, sendo substituído pelo Capitão de Engenheiros 

Ricardo Franco de Almeida Serra.   

24 Revelim – Construção externa saliente, de forma angular para a defesa de ponte etc. Semelhante ao baluarte 
tem planta trapezoidal ou triangular. 
25 NUNES, José Maria de Souza. Real Forte Príncipe da Beira. Rio de Janeiro: Fundação Emílio Odebrecht, 
1985, p. 282. 
26 Flanco - Cada uma das faces laterais da fortificação.  
27 Mais conhecido como Santo Antonio de Pádua devido à influência italiana, mas enfaticamente defendido como 
de Lisboa, onde nasceu e onde repousam seus ossos, na Igreja que leva seu nome. 
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CONCLUSÃO 

Dentre os engenheiros militares italianos que vieram para o Brasil, Galluzzi e 

Sambucetti foram os que mais se destacaram, e a eles foram confiadas as duas 

maiores fortalezas do Brasil, a Fortaleza de São José de Macapá e o Forte Príncipe 

da Beira.  

Os italianos engenheiros militares, nomeados para as Partidas portuguesas, 

deixaram uma obra cartográfica considerável. Desenharam fortalezas, fizeram 

mapas, cada um deles se distinguiu em suas habilidades específicas. Podia se 

esperar que viessem de passagem para realizar algumas obras e voltassem a seus 

países de origem. Mas alguns deles, com dedicação, sacrifício e ânimo de cumprir 

uma missão, permaneceram no Brasil até seu falecimento, como foi o caso de 

Enrico Antônio Galluzzi e Domingos Sambucetti.  
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