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, PARTE PRIMEIRA 

CAPFrULO I 

Yh•geus e tleseob:t•ilnentos DJari-thnos tios 
Po••t;ng;nezcs.- Descob:t•inoento da Aine
ri•~a. I•ot! CJ"D:I·i.~St;ovão Colo1nbo. - Va~co 

tla Gsuna. 

A idade moclei·na não ·se annuncia unicamente vela 
extincção do estado social e político que predominou na 
média idade, isto é, pela desapparição dos poderes Io
caes constituidos pela femlalitlacle, os Cluaes são substi
tuidos por um poder nacional representado pela realeza ; 
nem ainda pela revolução que soffrem as lettras e as 
ar-te.s, tlanclo logat· á renascença, á philosopl!ia e á reli
gião, que preparam o regin)en do livre exame e da tole
rancia. 

Grandes invençõe:;;, que se não foram feitas no se
cuJo XV, é comtudo nelle que começam a ser melhor 
conhecidas e universalmente applicadas, contl'ibuem 
poderosamente para a transformação da sociedade em 
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todas as suas faces, estabelecendo assim uma verdadeit·a 
linha divisaria ent.re os tempos da média idade que 
findam, e a sociedacle moderna que co11 eça. A desco
berta da imprensa, o uso cada vez mais frequente da · 
polvora e da bnssola, têm a primazia entre as demais 
conquis(as que o homem fez nos nossos t1_ias. Com a des.
coberta da bnsso la, novos mares são percorridos, novas ' 
terras descobertas, as relações entre o oriente e o occi
clente estreitam-se, o commercio desenvolve-se e por seu ' 
tnrno a incl nstria e a lavoura tomam grande incremento. 

Na vanguarda elos povos europeus, qne se entregaram 
con1 ardot· ás viagens e expe<lic;ões da idade mo<lerna, 
acham-se em onlem cln·onologica os Portngnezes e os 
Hespanhoes. Depois é que vieram os IJollan<lezes e 
Inglezes. 

E ncetadas no reinado ele D. João I, sob os anspicios 
do Infante D . Henrique, e continuadas nos reinados de 
D . Duat·te e D. Affonso, as descobert.as e expedições 
marítimas haviam, sob D. João li, chegado ao cabo da 
Boa Esperanc;.a . 

A 2 de Agosto de 1486 saíram de Lisl.Joa dons. 
navios commandaclos por Bartholomeu Dias e Pero ou 
João Infante, sendo o primeiro o chefe da expe(1ição. 
Uma barca mais pequena, carregada. de provisões, 
acompanhava-os, con1manclando-a Pe.ro Dias, ii·n, ~o de 
Ba r t holomeu . Levavam os navios expedicionarios n e
gros que deviam deixar espalhados pela costa, afim de 
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que podessem' dar aos seus compatriotas noticiás favo
raveis de Portugal e do poder do seu monarcha. 

Depois de uma terrível lucta contra os ventos e 
contra as ondas, approximou-se· a expedição elo Cabo 

O S. Rapltael, navio portuguez. do XVI seculo 
(segundo o modelo existente na esco]a naval 

de Lisboa). 

da Boa Esperança, passou-o ao largo sem vel-o, en
voltos com.o iam no manto da procella. Longe da 
patria, no meio das ondas cuja immensidacle jámais 
tinham visto, os marinheiros protestaram não 1n·ose-
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guir. Bartholomeu acquiesceu e só de regt·esso é que 
descobriu o famoso cabo, que na ida lhe ficára enco
berto e ao qual elle chamou Tm·mentoso. 

A l9 de Dezembro de 1487 chegou a expedição a 
Lisboa, após uma viagem de 16 rí1ezes e 17 dias. O 
rei exultou d~ jubilo e, qnerenilo arrancar ao cabo a 
temerosa denominação que lhe fõra dada pelo nave
ga<lor, mndou·ll1'a em out1·a mais · J·ic1ente, que a fot·
tuna jnstifiron. Chamou-o Oabo rla Bof! Ei!pe~·w,Çf!. 

Christo,·ão Co.ombo. -Nasceu em Genova, em 
1441, ou, segnnclo outros, em 1436. Estudou profunda
mente geographia, na ltica, mat.hemafica, e, guiado por 
t>stes conhecimentos assim romo por antigas tradições 
que se refe riam . a uma terra chamada A.lla11ti<la, ad
qnirin a convi cçiio de que exist.ia ainda por descol.>rir 
nma gnuHle extensão de terra que, visto a redondeza 
d<l nosso planeta; devia ficar no hemispherio oppos.to 
ao então conhecü1o. 

Snppuuha elle que as Inclias prolongando-se para 
o Oriente cleviam approxima1·-se é! as ilh>ts que · os Por" 
tugnezes haviam recentemente c1escoberto ao occiilente 
ela Afdca ; e d'a rjllÍ concluía que se poileria achar nm 
caminho mais extenso para ir ás Indias navegando 
para · o occiclente. Planeon Colo1pbo desde Jogo des
cobrir es8a terra cuja existencia se lhe afigurava in
f<tllivel. Baldo de recursos para pode•·, a expensas 
ro.1ria~. n.rmar nma extlerliçfto, rlirigiu-se prin1eira-
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mente a Genova, sua pà.tria, que não qniz otívil-o; 
offereceu-se em segnilla a D. Joii.o II de Portugal, que 
igualmente o cl-esatteneleu. Recorreu então Colombo a 
Fernan<lo e Isabel, e, ·uepois de oito annos ele instan
tes roga ti v as, obteve afinal o desejado auxilio, gra'}as 
á rainha Isabel. 

Á frente de uma expedição composta de tres ca
ravelas (Santa JHaria., Pinta e Nina), partiu· Colombo 
a 3 ele Agosto ile 1492 do Porto de Paios, e navegou 
pat·a o oc.cielent.e da Europa. Na noite de 11 para 12 
ele Ontubro elo mesmo anno cllegou a terras ela Ame
rica. 

A primeira porção do mnndo que descobriu .foi a 
ilha de G nanahany, do grupo das Lncayas, a qual 
denominou &. S <<lvador. Em seguida rlesr.obriu as ilhas 
de Cuba e S. Domingos, chamanclo a esta ultima 
Hespaniola. De vqlta á Europa, foi Colombo magni
ficamente recebido em Barcelona pelos reis catholicos, 
que o nomearam vice-rei -elos paizes que havia des
coberto. 

Em 1493, á testa de uma frota de 17 navios, fez 
Colombo seguntla vjagen1 á An1erica e descobriu d'esta 
vez a gran<le i lha ,Tamaica e muitas das pequenas 
Antilhas, cotno Domiuica, Gnadelupe, Antigoa ; e sub
mett.eu a ilha de S . Domingos, onde fundou a cidade 
do mesmó uome. Pretendia J>roseguir em suas des
cobertas, quando sua reputação lhe attrahiu invejosos 
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que· o calumniaram junto á côrte de Isabel; teve por 
isso de voltar á Hespanlla, onde plenamente ~e jus
tificou. Em 1498 effectuou uma terceira viagem e 
descobriu a ilha 1\>Iargarida, tocando em· terra ·do con~ 
tinente, que pet·corren desde a foz do Orenoco até 
Caracas . Dirig·in-se á Hespaniola 11ara reprimir uma 
sedição, quando de novo se viu accusallo por seus gra
tuitos inimig·os. Franciseo de Uo<ladilla, encarregado 
por Fernando e IsalJel de syudicar elo p1·oceclimeuto 
de Cqlombo, metteu-o em ferros e neste estado fel-o 
conduzir á Europa. Isabel, porém, clesapprovou o pro· 
cedimento do seu Llelegaclo, mandon pôr o heróe em 
liberdade e induziu-o a fazer uma nova viagem á 
Amel'ica. 

Em 1502 empreloendeu Colombo a sua quarta e ultima 
viagem e, de)JOis <le haver descoberto a M>trt.iniça, foi ter 
<~ ilha de S. Domingos, onde não pô<le )Jenetrar em vil·· 
tulle dE: haver o governa<.lor Ovmulo a isso se opposto ; 
passou de[lois á Jamaica e descobrilt o cabo Gracias a 
Dius e a bahia de llondnn•s. Esteve ain <la dons anuas no 
Novo Mun<lo e, ao voltar á Europa, em 1504, soLtbe da 
morte de Isabel, sna pro tectora. Cheio ele desgostos, fal
leceu dons annos depois, e foi enternulo em Sevilha, 
d'onde mais tarde foram seus ossos transpol'taclos para 
Havana. ) 

Vasco da Gnma.-No intnito <le colher o" resnltaclos 
da descoberta de Bart.holomen Dias, or<lenoc n. ]\[anoel 
a Vasco da ·Gama que fosse fazer uma viagem ás Imlias, 
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afim de completar a obra de Dias e assegurar o commer
cio portnguez nessa _parte do mundo. A 8 de Julho de 
1497 a esquadra levantou ancora, fazendo Vasco da Gama 
tremular as insígnias de chefe no navi~ S. Gabriel, do 
qual era piloto Pero d' Alemquer, tão olvidado e todavia 
tão digno de ser illuminado poP uma porção da gloria 
que illumina quasi exclusivamente as figuras de Gama e 
Dias. Acompanhon a expedição Bartholomeu Dias, não, 
como alguns e>criptores sem fundaménto dizem, para 
pôr a esqnatlrilha a cam inho do Cabo da Boa Esperança, 
mas simplesmente para ir á costa da Mina fazer o res-
gate rio ouro. , 

Dobt·ado o Cabo ela Boa Esperança, percorreu Gama 
tocla a costa oriental da Africa, tocan-do em Sofala, M:o
çambique, Mombaça e Melinde; d'alti, atravessando o 
oceano Indico, chegou á costa de Malabar e aportou em 
Cal ictü, onde eÜtabolon relações de com mercio e ami
zade com o Camorim. Em 1502 fez segunda viagem ás 
Inrlias, fmHlando estabelecimentos importantes e m Sofala 
e ~fo '_cunbir(ne. Em 1524, tomo vice-rei da In<lia j)Ortu

gn~za., fez Gama terceira ·viagetn a essa região, poré1n 
falleceu no mesmo anno ao chegar a Gôa. 

Começavam os acontecin1entos a justificar ·o sobre
nome de Ventn•·oso, que a posteridade havia de dar a 
D. Manoel. 
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CAPITULO II 

DescobJ.'hnento •lo B••nsil.- Seus 1~riuaeir~s 
exploi·a•lores 

Tres nações enropéas disputam-se a gloria do dé~co
brimento do nosso paiz: a França, a Hespanha e Por
tugaL 

A primeira apoia-se em uma viagem, não proyada, 
feita em 1488 por Jean Cousin, mercatlor de Dieppe_ Os 
escriptores francezes Desmarquets e Gaffarel debalde 
se esforçam pot· tornai-a_ possível; sims argumentos, po- · 
rém, considerados á luz dos documentos conhecidos, são 
por tal modo improcedentes que, por emqnanto, afasta-r 
a Ft·auça d'esse prelio· glorioso, é deve11 do· historiador 
criterioso. 

Chronologicamente, á Hespanha cabe a gloria do des
cobrimento, sendo heróe d'esse sue cesso Vicente Yanez ; 
Pinzon, que partiu de Paios com quatro caravelas nos 
primeiros dias de Dezembro de 1499, p~sson pelá's' Ca
narias, pela ilha de S. Thiago (archipelago de Cabo 
Verde), e depois de 14 dias de viagem d'este ultimo ponto 
chegou no dia 26 de Janeiro ao cabo de Santo Ag08tinho, 
que então recebeu o nome de Santa Mc,·ia de la Oonsola

lion (l); d'alti seguiu beirando a costa septentl'ional do 
Brasil, descobriu mais tarde o rio Amazonas, a que deu 
o nome de Mct,--clulce, e chegou até ao cabo de Orange, 

(1) Porto Seguro é de opinião que foi o porto de Mucuripe. 
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a que denominou S·. Vicente, e ' ao rio Oyapok, que se 
ficou chamando Vicente Pinz01r; sendo este o ultimo 
ponto em que tocou. 

A outra viagem hespanhola bem verificada é a de 
Dieg.o de Lepe, que, sainclo de Patos ou Cadix em De
zembt·o de 149~, foi ter á ilha do Fogo (no archipelago 
de Cabo Venle) e d'ahi chegou ao Cabo Sallto Agostinho, 
dobrou-o, seguiu 11ara o sul \lm·ante :.lgum tempo, e 
depois regressou para o norte, seguindo o mesmo rumo-
de Pinzon. (~) . ' 

Depois dos hespanhoes é que vieram os portuguezes 
ao Bras il. 

Raindo do Tejo com destino ás Inclias no dia 9 de 
:Março de 1500, com 13 navios 
(tre~ dos qnae~ ~e denóminavam 
Annu.ncütila, S. Peclro e .El·Rei), 
passou Pe<lro AI vares Cabral en
tre as ilhas Canarias no <lia 14, 
e defron te da ele S. Nícoláo, t\ma 
das tlo archipelago 1\ e Cabo Verde, 
a 22. Nest.e nltimo ponto · tle,gar
ron-se a náo de Vasco de Athayde 
que, não obstant.e as 1liligencias 
empregadas pelo capitão-•nór , · CABRAL 

não foi ll1f\iS encontrada. Scgu~~~tei.:.:: E~~~~~~ çxis .. 

(1) C. de Abreu. 2'1wse de Ooncurao. 
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De Cabo Verrle, fazendo rumo approximadamente de 
SO, a 21 de ...:\.bril (1) a armada descobriu .. siguaes d~ ·· 
terra; a 2~, pela 1nanhà, tliversas aves; e, á tarde, UITI 

arto monte, qne recebeu a denominação de Pctschoal, e1,i1 
attenção á festa da I'aschoa, que se celebrava a borào 
e em Loda a clt rist.andade. ' 

Nesta noite ancot'aranl os navios a seis leguas· da 
terra e c·om 19 braças de fundo. 

No outro tl ia approximon-se a esquadra da terra>' an
coran rlo obra de meia leg:ua em fre_:nte a um pequeno rio, 
que o general Rohan suppõe ser o Cah y, e qne foi son
dado por Nicolao Coelho, companh eiro de Vasco da Gama 
na viagem á India, e o primeiro portuguez ctne pisou em 
territorio b i·as ileii·o . 

Á noite soprou snéste tão rijo que fez gaí-rar 
as náos , pelo que resolveu o a lmirante procurar sur- · 
gidonro Jnais seg uro, que foi encontrallo d'ahi a dez 
l egua~ . 

J . 

(1) Algnns nucf.ot·cs cH'í.o para dia do dcscoht·in;cnLo do Brnsil 
3 de :Maio. Como lemb ra B. Rohnn (Rev. Inst. XXXI, 1805 1 2~ p., 
p. 2BI-2:l8), foi p ol' fa:zerem a oorrrcçíio g r('gcnin.nn di.! 1582. Em 
1822, An Lou ia Gonçalves Gomide, por i nsi n nayílo de Diog9- de. ~.roledo 
Lara Ortlonhcs , p1·opôz que, sendo o dia B de Ma.io o elo descobri
mento do Brnsil, fosse este destintLllo para a abcrt.uro. do parlamento 
brasil e iro. (Ret'. Inst . XLVIII, lSS5, pat·te l 1

.t, png. 503). A idén foi 
aciccit.a c se tem posto em pratica até hoj e i n. nossa. Constituição 
politica. consigna.-;\ n o nrt.. 18. (C. de Abreu, lliBt. elo Bras. de Fr. 
Vicente do Sa1vrulo r·, not.. 8, png. 7). 
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No dia 25 a armada entrou no porto, então denomi
nado Porto Seguro, e que hoje corresponde á bahia de 
Santa Cruz. 

No dia 26, domingo da Paschoela, celebrou Fr. Hen
Tique missa em um ilhéo da bahia; na sexta-feira, 1 de 
lllaio, celebrou o mesmo frade outra missa na praia, 
onde se erg·ueu uma cruz feita i! e madeira do paiz. 

Snpp0111lo ser a ten·a degcoberta uma grande ilha, 
deu-llle Cabral o nome de lllw de Ven' Crnz, que llepols, 
verificado o equivoco, foi mudallo para o rle Tc1Tn rle 

Ve,·a c,·uz e mais tarde (1504) para o de Brasil. O nome 
deVera Cruz foi posto á terra quarta-feira, 2:l tle Aln·tl, 
inflnintlo para elle a Cruz da Ordem ue Christo, com que 
todas as velas das náos vinham assignaladas. (1) 

A 2 de Maio seguiu qabral para as Indias, tomando 
~rumo ela Europa, sentiu Andt'e Gonçalves ea canegatlo 
de levar a D. Manoel a feliz nova do descobrimento. 

Pelo exposto se vê que, antes de Pedro Alvares Ca
bral, navegantes hespanhoes descobl'iJ"al1l te!'L'aS do nOSSO 
paiz. Como, pois, genl-lmea te se diz que foram os portn-
gnezes os descobridores do Brasil? · 

« E foram os hespanhoes que o descobriram, pot·qne 
• Cabral viu terra mais de meado de Abril; Pinzon vi n-a· 
« em Fevereiro; e Lepe, quanclo Cabral ainda nem per
« cebera signaes de terra, j{l, dobrava o Cabo de Santo 
-« Agostinho para o sul e to1nava para o norte. 

(1) Correia., Lendas da lndia, I, pag. 149. 
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«_.Esta é a solução chronolqgica. · 
«A solução sociologica é differente, nada devemos 

« 1'\0S llespanhoes, nada influíram sobre nossa vida pri
« nlitiva ; prendem-se muito menos á nossa hi~toria do 
« que os francezes. 

« Sociologicamente falando, os descobridores do 
«Brasil foram os po1·tugnezes. Nelles inicia-se a nossa 
« historia, por elles se continúa por seculos ; a elles 
«devem-se principalmente os esforços que produziram 
« uma nação moderna e civi lisada em territorio an
« tes povoa<lo e percorrido por broncas tribus noma
« des.» (L) 

Ao cllegar André Gon çalves a Lisboa, deu-se 
pressa D. Manoel _em scientificar as nações em·opéas 
do inesperado descobrimento, que acabava de dilatar os 
seus domínios. 

R~solvendo mandar explorar a região descobe1·ta 
e querendo que na expedição destinada a tal fim hou
vesse um homem capaz ele clirigil-a, procurou D. Ma
noel avocar a seu ferviço a Americo Vespncci, que 
-então se achava em Sevi llla, de volta ele sua viagem 
com Lepe. Accecle<l Vespucci, e ao chegar á côrte de 
Portugal encontrou uma esquadra prestes a partir. 
Compunha-se de tres navios, sendo o sen commando 
confiado a André Gonçalves (a D . Nuno Manoe l, se
gundo outros). 

(1) C. de Abreu. Tlwse cit. 
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A esquadra deixou o Tejo em Ma-io de 1501 e 
surgiu no cabo S. Roque (1), nome que lhe deram por _ 
ser o do santo d 'esse dia. Seguindo para o sul, passou 
o cabo Santo Agostinho, que assim foi desig·uado por 
ter sido dobrado a 28 ele Agosto. D'esse cabo a nave
ga~ão proseguiu pela costa, tocou no rio S. F rancisco, 
cabo S. 'l'homé, Rio de J aneü·o, Angra elos Reis, ilha 
de S. Sebastião e Porto de Cananéa, deixando neste 
ultimo Jogar dou~ degredados, um dos quaes o celebre 
João Ramalho. 

Uma seg·tmda esquadra veio ao Brasil, em 1503, 
mas essa com o fim de I>rocurar pelo sul do nosso 
paiz uma passagem para uma ilha denominada J\'[alaca, 
na qual affirmava João da Nova existirem grandes 
l'iqne zas. Compunha-se ella de seis navios, e tinha como. 
capitão-mór Gonçalo Coelho, sentlo um dos navios 
commandado por Americo Vespucci. 

A esquadra saíu elo Tejo a 10 de Maio de 1503., 
e depois ele ter tocat1o nas ilhas de Cabo . Verde, che
gou ás proximidades da ilha Fernando de Noronha 
(ou Loronha), onde a náo capitanea deu em um ca
chopo, submergindo-se, salvando-se apenas a trlpolaÇão. 
Por orrlem do capitão-mór foi Vespucci procurar un• 
porto onde os navios se J)Odes$em abrigar. Navegando 
para a ilha encontt·ou o navegador ftot'entino um abrigo 

(1) C . Mendes affirma que foi' nos Ma1·cos, ao N. da bahia d a 
Traição . 
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segm·o, no qual se demorou oito dias, aguardando a 
vinda do resto da esquadra. 'rranscorrido esRe tempo, 
avistou pelo mar fóra um navio e . por elle sabendo 
qüe Gon<;alo Coelho seguira caminho do sul, dirigiu-se 
Vespucci em demanda da Bahia de Todos os Santos 
que, no regimento que traziam, fôra marcada ))ara o 
ponto de reunião da armada. Alli se demorou pat·a 
mais de dons mezes e, seguindo depois para o sul, 
fnndou uma feitot·la, a primeira que houve no Brasil, 
ou em Cabo Frio, segundo Varnh::tgem, ou em Carave
las, segundo C. Mendes , dirigindo-se depois para Lisboa, 
onde cheg·on a 18 ele Junho de 1504. 

Gonçalo Coelho seg~lira igualmente para. o sul, 
procurando, conforme as instrucçõ_es que recebera, che
gar a Malaca. Esteve 110 Rio de Janeiro e, cançado de 
esperar por Vespucci, dirigiu-se emfim para a Europa. 

Após estas expedições, começaram a ser frequentadas 
as costas elo Brasil, nlto só pelas frotas que navega
vampara as Inclias, como por uavegaclores hespauboes que 
pretendiam encontrar na extremidade meridional do con
tinente americano co~municação entre ós dons oceanos. 

Coube a gloria d'este ultimo feito a Fernão de 
Magalhães, que effectnou a primeira vi_agem de cir· 
cumnavegação em torno do nosso planeta, achando-se 
então, não ao serviço de Pot·tngal, onde nascera, mas 
ao de Castella. Esteve o intrepido navegador no Rio 
de Janeiro; bahia a que deu o nome de Sant~ Luzia 

lUOREIRA. PlNTO- HIST. DO DRA.SIL 
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por nella ter entrado a 13 de Dezembro de 1519. Dons . 
a nuos depois, no mesmo dia e mez em que Magalhães -· 
estivera em nossa formosa Guanabat·a, descta ao tn
mnlo D. Manoel, succedeudo-lhe seu filho D. João III. 

Com o fim de guardar as costas do nosso paiz e 
conter os armadores de Dieppe e Honfiem·, que vinham 
aqui fazer carregamento de páo brasil, mall(lou o novo 
soberano preparar uma esquadra, cujo commando con
fiou a Christovão Jacques, rtne, aqni cheganclo . fe,; 
activissima guerra aos · Ft·ancezes. Parece que Jacqnes 
fizera duas viagens ao Brasil, pois, ao passo que Var- · 
nhagen diz ter elle partido i!epois de 5 de Julho de 
1526, sabemos pela <'arta de doação <le P e t·o Lope< 
que Jacques fundou uma feitoria em Pernambuco (1), 
e pela carta de Luiz Ramirez (2) que esta feitoria já ' 
estava fundada em come~os de Junho de 1526. Ain <ln 
mais, affirma Ramirez que em 19 de Outubro já se 
sabia JJa ilha de Santa Catltarina lle uma annada pot·
tugueza que esteve pelo Rio da Prata e que esta at·
mada tivera como capitão Christovão Jacques. «Ad
mittido mesmo, diz C. <.le Abreu (3), que a feitoria de 
que dá noticia Luiz Ramirez no mez; de Junho não era 
a fundada por Christovão Jacques, porque este em 
Julho ainda estava em Portugal, aitHla teremos de ex-

(1) Fr. Gaspar, Mernnrüts de S. Vicente , pag. 149. 
(2) Re~ . do Inat., XV, pag. 16. 
(3) Nota. 37 á HiBt . elo Brabit, de Fr.· Vice nte do Salvado r. 
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plicar como, de 5 tle Julho a 19 de Outubro, pôtle 
elle ir de Lisboa ao Rio da Prata e voltar para o 
Norte. Sem dttvicla a rapidez não é 'em si grande 
objecção, porque, embora a \nédia de uma viagem de 
Lisboa ao cabo de Santo Agostinho fosse então de 50 
dias, podia haver circumstancias especiaes. Effectiva
mente houve-as, mas especialmente desfavoraveis. ;!la· 
mirez por cansa do tempo conservou-se em Pernambuco 
desde 5 de Jnnllo até 29 · de Setembro sin teni•· una oTa 

de timnpo para pode,. sali1·; tl'este clia á 13 ele Ontubro, 
o tempo foi ora favoravel, ora não; a 13 houve tempes· 
ta ele horrível e cerração, e · só a 14 é que se declarou o 
bom tempo. Não é só i~to: _ sab~mos que em ' 19 de 
Outubro Christovão Jacques já passára ·de S<j.nta Ca
tharina, pois que ahi já conheciam os seus feitos . E 
de Santa Catharina que rumo tomou? Ramü·ez vinha 
do Norte e tambem não o encontrou. Para o sul elle 
não tinha itlo, pois de lá viera. Nem para a Europa 
igualmente, pois a sua commissão devia dnrar dons 
annos, a contar do dia em que ·chegou ao Brasil. Que 
J'umo teria tomado?>> Com a hypothese de duas via
gens, conclue C. de Abreu, a qnes t ito se simplifica, 
de~apparecem as contradicções. Na primeira (entre 1516 
e 1 521) Christovão Jacqnes fnm1ou uma feitoria em 
Pernambuco e foi até ao Rio da Prata; na segunda 
(1526-1528). foi que elle fe z a guena activissima ªos · 
Fraucezes. 

Observe-se aiuüa ser um pouco plausível a indif-
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ferença do rei de Portugal sobre as viagens de Solis (1) 
e Magalhães. Era seu dever mandar uma expedição 
acautelar os seus novos domínios. 

Finda a commissão de que fô1·a encarregado, 
deixou Jacr:~nes o Brasil, sendo substituído na incum
beucia de guardar o littoral do nosso paiz por Antonio 
Ribeü·o, que a 26 de Outubro de 1528 já era capitão
mór (2). 

Uma expedição mais importante do que essa man
dou preparar o rei; commanuou-a Martim Alfonso de 
Souza. 

A 3 de Dezembro de 1530 fez-se J\'Iartim Affonso 
ao mar, e em 31 de Janeiro do anno seguinte, cl1 egantlo 
á altura do cabo Santo Agostinho, aprisionou tres na
vios francezes carregados de páo brasil, e com a sua 
esquadra assim accrescida foi ter a PernamLuco no 
dia 17 de Fevereiro. Ahi chegado, enviou um dos na
vios apt·esados, carr egaclo de j)fLO bras i! , pan< Lisboa; ' 
despachou Diogo Leite afim de explorar o littot·al do. 
Maranhão, e, navegando para o sul, · foi ter á Bahia 
de Todos os Santos, onde se encontrou com um nau
fl'ago portuguez, Diogo Alvares Corrêa (o Oan"'"'"''). 

(1) Ramircz diz que Ohristovão Jo.cques levou pot· linguas, 
ao subir o Prata, uns h.espanhoes que tinham ficado da expe- , 
àiçllo ele Sotis, parecendo assim que a primeü·a. expedição de 
Jacquc-s deve estar comprehendida entre as clatas 1516 e 1521 ,. 
como affirma. C. de Abreu. 

(2) Navarette, Y., po.g. 314. 
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Após uma demora de poucos dias na Bahia, dirigiu-se 
Martim Affonso para o sul; a 30 de Abril fundeou no 
porto do Rio de Janeiro, d'onde enviou pela terra 
dentro quatro homens , que, depois de dons mezes, 
regressa1·am, tendo caminhado 115 leguas, das quaes · 
65 por grandes montanhas e 50 por um vasto campo. 
Estas montanhas são as serras dos Orgãos, e os campos · 
provavelmente os dos Goytacazes (1). Do Rio de Ja
neiro seguiu para o sul, e a 12 de Agosto fundeou entre 
a ilha de Cauanéa e o continente do actual Estado 
de S. Paulo. «A 1 de Setembro' de 153 1, de Cauanéà 
mandou o mesmo :M.artim Affonso uma tropa . de 40 
besteiros e 40 espingardeiros', de - Pero Lobo, a desco
bi•il· J?ela terra a <l e ntro. Levou-o a dar este passo 
Francisco Chaves, companheiro de João Ramalho, que 
se obrigou a tornar dentro de dez mezes com 400 
escravos carregados de pra~a e ouro. Tu<lo quanto se · 
sabe do destino ulterior d'esta bandeira é que foi com
pletamente destroçada pelos Carijós. » (2) Depois de 
44 dias de demora em Cananéa, v e lejou MarLim Af
fonso para o sul e, ao dobrar o cabo de Satll'.a 1\fartha, 
um fo:rmidavel pampeiro salteou-lhe a esquadra, for
çando·o a regressa t· para o Norte. De accôrdo, porém, 
com os officiaes de boedo, · resolveu Martim Affonso 
enviar Pero Lopes de Souza p~lo Ric. da Prata acima, 

(l) O. de Abreu, 'Tlu~ac cit. 
(2) C. de Abreu, Tlteae cit, 
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afim de proceder aos necessarios exames e collocação 
de padrões, ilevendo na volta acolher-se á ilha das 
Palmas, onde l\Iartim Affonso o esperava . De feito Fero 

Lopes partiu e, depois de 
satisfeita a commissão de 
que fôra investido, voltou 
áquella ilha. l\Iartim Affonso 
ainda ahi se demorou quatro 
dias, passados os quaes sé
guiu mais para o Norte em 
clirecção a S. Vicente, onde 
ancorou a 20 de Janeiro de 
1532. Dons dias depois des
embarcou a tripolação. l'llar-

PAonxo qu e os portuguezes 
eollocavam nas Lc r·ra s que iam tin1 Affonso, em obediencia. 

descobrindo. ás ordens régias, lançou OS. 

fundamentos da primeit·a povoaiJâO, a Villa de S. Vi
cente, fundando pouco depois no interior a vHia de Pi~ 
rat.ininga. Nesse afanoso trabalho de colonisação, foi o 
benemerito portngnez mui secundado por João Ramalho. 

Afim de scientificat· ao soberano do resultado ela 
expedição, resolveu Martim Affonso enviar seu irmàd 
a Po•·tngal. Partiu Fero Lopes a 22 de l'llaio de 1532; 
e, pa~sando por Pernambuco, tomou uma feitoria frau
ceza fundada pelo capitão Du Perret no mesmo logar 
em que exis_tira a de Ciiristovão Jacques. 

Estava Martim Aff~nso a inda em S. Vicente, quando 
teve noticia , tla intençfto que tinha o rei de tlividh· o 

[ 
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Brasil em extensas capitanias, repartindo-as por àona

tw·ios, aos quaes eram concedidos importantes direitos 
e numerosos privilegios, e i sso com o louvavel intuito 
de assegurar-se da maior extensão .do littoral do Bra
sil e ferü· de morte as tentativas invasoras dos Fran
cezes. 

CAPITULO III 

rovos que llabitavn:an. o Brasil na éJ•Ocn 
do seu descobJ.•hnento 

I 

Os ethnologos nllo chegaram a um accôrdo sobre 
o numero de gt·upos ethuogt·aphicos a que se podem 
reduzir as tribus de índios que habitavam o Brasil. 

Antes de Mat·tius não ha"ia classificaçíto alguma 
de índios, que em geral eram e são diffe rençados pela 
maioria de escriptores em Tupys e não Tupys . Gonçal
ves Dias, reproduzindo a o):iinião geralmente acceita, 
comprehenu e sob o nome de Tapuyas, todas as tribus 
não tupys. Para o Sr. Visconde de Porto Seguro e di
versos outros escl'iptot·es que se occuparam dos índios 
do Brasil, os não Tupys eram 'I'apuyas. 

1\1artius distingue oito grupos de línguas ou povos: 
os Tupys; os Gês ou Krans, os Goytacazes, os Crens 
ou Guerens, os Gucks ou Côcos, os Parexis ou Parecis 
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ou Guaycurús ou Lengoas e os Aruaks; os dous ul timos 
dos quaes não têm sobre o tenitorio brasileiro senão 
um pequeno numero de representantes. «A classifica
ção de M:artius, diz o Dr. Rodrigues Peixoto, baseada 
em parte em pequenos fragmentos de língua e voca
bularios insufficientes, em parte na relação historica, 
só póde ser acceita temporariamente e em falta de 
melhor, emquanto um estudo sério, baseado nos cara
cteres physicos e no exame do esqueleto, não nos for 
necer uma classificação scieutifica dos índios do Brasil.» 
Nos ultimos tempos parece que· esse numero tende a 
ser reduzido. 

Armas e adornos dos incli o s 

Pelas regiões que habitavam as tribus durante a 
vinda dos portuguezes, estavam os Petiguares ou Poti
guares ua costa do· Rio Grande do Norte; os Oaetés, que 
se seguiam, até o rio S. Francisco; os Tupinambás, lia 
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Bahia; os Titpiniq_nins, em Pot·to Seguro; os Goytaoa
zes, em Campos; os Tambyos, desde Cabo ~Frio até Angra 
dos Reis; os Gnctyl:mazes, em S. Vicente; os Guantnys 
ou Tupys, desde o rio Itanhaem até Cananéa; os Oa1'ijós, 

d'ahi até ao rio dos Patos. Mais tarde foram appat·e
cendo os Pctyaguás, em l\'[atto Grosso; os Cayapó8. em 
Goyaz; os Mnras, Mcmés, Munclurucú,, no Amazonas; os 
Guaycwr'l'is, no alto Paraguay, etc. 

O estado intellectnal, moral ·e social das tribus do 
Brasil, exceptuando as que habitavam no valle do 
Amazonas, cujo r •. diantamento relativo resultou pro
vavelmente da inflnencia das civilisações transandinas, 
era na verdade bem atrazado. Emquanto aos instru
mentos de que se serviam, estavam na idade denomi
nada da pedra polida, parecendo que descobertas feitas 
ultimamente tendem a demonstrai· que a idade ante
rior a esta, a da pedra lascada, tambem deixou vestígios 
no Brasil. (1) 

Procuraremos dar uma idéa da situação em que 
foram encontradas as gentes que habitavam o BrasiL 

Afóra a liugua que ainda estava no período agglu
tinante, e certo progresso material na industria, nen
hnm caracter essencial, nem corporeo, distinguia · os 
'.rupys das raças limitt·ophes. Eram todos de estatura 
ordinaria (2), reforçados e bem feitos ; de aspecto tris-

(1) Gama Berquó. 

(2) IIiBt. Geral de Porto Seguro. 
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tonho, olhos pequenos, frequentemente negros, enco• 
dos e erguidos, por via de regra, no angulo exteri 
como na raça mongolica ; sobr'olhos estreitos e m11 

arqueados; orelhas grandes, cabello liso, seguro e b 
negro; dentes alvos e pés pequenos. 

Eram mais ou menos baços na côr, talvez dev 
ao clima em qne habüavam. Qnasi todos pintavam 
corpo com tinta negra do genipapo e as faces e 
pés com a vermelha do urnc ú. Diversas tribus fürav . 
os beiços, principalmente o infel'io r, pondo no burf 
um grande boloque (metara), pelo qne fol'am deno1 
nados Botocuüos pelos europeus. 'l'ambem furavam 
ventas e as orelhas e nellas encaixavam semelhanl 
botoqnes ou arrecadas de osso. Outros índios cos; 
mavam perfurar as faces, introcluzindo nos bura< 
dentes de an imaes. 

Uns deixavam crescer a g·ne<lelha; outros nsav;: 
de cercilho, pelo que em :Minas os denominavam ( 
•·oa<los; o uso geral, poréli1, e !'a -tosquia!' e aparar 
cabello, mui regularmente, por nma linha que passa 
pelo cimo <las oi·elha". Conheciam o uso de lustrai· 
untando-o com azeites. 

Os prin cipaes ornatos eram fios de contas branca 
feitas de buzios, .ou dentes dos inimigos, ou de a1 
maes ferozes, mortos pelos que os tt·aziam. A ta 
collares chamavam ailwará. Pot· cada victima juntava 
ao collar um dente · d'ella, quando o potliam obte 
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As mulheres tambem se pintavam e usavam de contas 
no pescoço e nos oraços, e as donzellas traziam umas -
ligas verme I h as, tapacm·li, corno distinctivo de virg·in
dade . 

Ulensili_os e insLr·umenlo s dos indios 
/ 

Andavam os índios em completa nudez ; alguns,. 
de climas mais frios, cobriam-se com pelles de animaes. 
Et·a uso trazerem na cabeça . um cocat· de pennas ama-· 
relias ou vermelhas, acangnape e kanitm·; na cintura, 
uma faixa ~e. pennas, enduape para os homens, e m·açoyá 
para as mulheres ; e sobre os hombros, um manto de 
pennas, açoyaba. 

Suas armas oonsistiam em uma pesada clava ou 
maça, de quatro faces, com ornatos, e mais delgada. 
e arredondada no cabo ; algumas tribus chamavam
lhe tama,·ana, e, quando eram em· fórma de remos ou_ 
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_pás e com gumes, tangapemas, e, no Amazonas, cuidanJ,, 
Seguiam-se um grande arco, a que denominava• 
·•<i•··a1>ant , que era feito de uma especie de páo dure 
~lastico e forte que ainda hoje, em virtude de t E 

uso, se chama páo d' a1·co ; e flechas, huhy, tendo n 
ponta ossos, dentes afiados, e ás vezes hervadas , 
para se resguardarem contra o veneno mettiam a 
pontas em aljavas, cada uma das quaes de ot·dinari 
continha sete flechas. Tambem usavam de lanças d 
páo feno, hervadas, mui compridas, e a que denom 
navam »mnteús. No alto Amazonas faziam nso da esgt 
'·avatana, tubo õco, de mais de uma braça de largo , co1 
bocal e mira, pelo qual, por meio de sopro, atirava1 
settas finas e hervadas. 

Serviam·se geralmente de escudos feitos de cour 
.d'anta ou tapü· ou da p elle do peixe-boi , entretecidc 
.(!e taquaras. 

A guerra tinha por fim fazer prisio neiros, par 
serem escravisa<los, ou pat·a exercer tuna vfngançf 
Era emprehendida, pdncipalmente, na época da matt 
ridade do milho, dos aipins ou dos c·. aJu~, porqu 
isso permittia celebrar melhor o sacrificio do~ prisi! 
neiros com os vinhos que d'essas substancias se tir1 
vam. A maior gloria para o gnerrei1·o era assenhorea1 
se de um dos inimigos, trazel-o comsigo prisioneiro, 
ufanar-se com as honras do sacrificio, ao qual todc 
.assistiam. Depois de uma victoria, as mulheres apr< 
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goavam as novas proezas de seus maridos, e pt·ocla- · 
mavam os nomes de guerra que acabavam de tomar 
dos contrarios que haviam mot·to. 

Assentavam os indios suas habitações, tabas, or
dinariamente em grandes casarões, ocas, cobertas 'de. 
capim, palha ou folhas de palmeiras, em torno de uma 

Taba de indios 

praça, ocan<, que, quando proxima de inimigos, era 
cercada de uma trincheira, cahiç<<>·a, em cuja entrada. 
espetavam, em páos a pique, os Cl'aneos dos inimigos. 
Por utensili.os domesticos (que estavam a cal'go das 
mulheres) tinham o paliguá ou panacú, especie de 
canastra; algumas talhas, igcoçabas, para vinhos e para 
agua; cestos pal'a preparar a mandioca, panellas de 
barro, etc. 
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II (1) 

Pôde-se dizer que a unica crença forte e radicad! 
iJ.Ue tinham os iuc1io~, era a obrigação de se vingarerr 
uos estranhos que offendiam a qualquer dos seus 
Esse espirito de vingança levava-os até á anthropo· 
phagia , a que se entregavam, não pe la gula, mas pel< 
prazer que sentiam na desaffronta. 

Aos prisioneiros de guerra sacrificavam solemne· 
mente no meio de um terreiro, devendo todos prova1 
ila carne da victima. Nesta expiação tomavam partt 
homens e mulheres, velhos e crianças ; e até para m 
ausentes se guardava, moqueado, algum pedaço. Po1 
esses feitos juntava o sacrificador mais um ftorão ~ 

sua corôa de gloria. Quando havia muitos prisioneiros, 
tinham a prioridade os mais gordos. 

Antes de infligirem a morte á victima, atavam-m 
pela cintura com a corda, •nussu•·ana. Nesta situaçã( 
assistia o infeliz ás danças que em torno d'elle tinharr 
logar, e ouvia as mais graves recriminações. Chegada 6 

hora do sacrificio, o executor, vestido de gala, approxi· 
mava-se da victima e bramlia a terrível tangapema 
tambem enfeitada. Ao tombar a victima, sem vida, sobrt 
ella atiravam-se as velhas, que esquartejavam o cada ver, 
retalhando-o para o hon·ivel banquete. 

(1) Vide a Hi8t, Gorai de Po1·to Segu.-o, 
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As danças chamadaspo•·acés, prendiam-se a esses sa
crificios e .~s fes tas religiosas_ Deviam ser acompanhadas 
de bebidas fermentadas e elos sons de muitos instrumen
to!< . Havia ainda outras danças, a que davam o nome de 
gúaos e "'""C"l'is; mas o nome para as danças, acompa
nhando o canto em que celebravam as proezas de seus 
antepassado>', era peroqn"i. Os instrumentos indígenas da 
mnsica eram o m<tnwá, chocalho fe ito de uma cabaça 
com pedrinhas dentt·o e ornatlo com peJJnas de gttar·á; 
imtb-ia, bozina; way. tanobor; memby, gaita feita do femur 
do inimigo, bo,.é, etc . 

A familia tinha uma organisação muito especial; a 
geração se regulava pela do pae, a mãe só era consi•le
rada como guanla on dep0sitaria do feto até dar á luz, 
e dever algum contrahia com ella o filho, que amamen· 
tava. O pae denominava ao filho tai•·<t .ou «o procedente 
do sett sangue», a mãe chamava- lhe membi•·a «o seu 
parido» ou procedente do seu seio. 

Se os 'l'upys tomavam as escravas por mulheres, aos 
filhos d'ellas só passava a condiçãó do pae. ]filho de es· 
cravo ficaria escravo, e se o pae havia sido inimigo, ainda 
que a mãe fosse filha de um principal, havia de ser sa
crificado. 

Ao recem-nascido furavam o labio inferio1· e o dei
tavam na rede com as armas que devia manejar, e ahi 
esticavam-lhe os bra~:os e pernas, com o fim de tornai-o 
forte e agil. · 
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Nas enférmidades sujeitavam-se a diversos trat 
mentos ; no caso do enfermo se achar em perigo, aba; 
danavam-no, ou matavam-no para abreviar-lhe os soffr 
mentos. 

Os enterramentos faziam-se em covas, tiby, dent· 
do proprio rancho do finado, ou em cemiterio, tibyaoaT 
A obrigação de abrir a cova cabia ao parente mais pr 
ximo. Ao defunto servia de feretro a propria rede, 
sendo principal, ia trajado de pennas e com todas ; 
armas. Outras vezes, punham o defunto de cócaras, de 
tro de uma talha de bano, igttaçaba. 

A crença fundamental da religião dos Tupys é q' 
tudo tem mãe, cy. Assim, o sol, Ua.Ywy, foi considera' 
a mãe do dia, e a lua, Jcwy, a mãe dos vegetaes. 

«É provavel que essa crença date da época em q1 
a mulher era considerada como unica fonte de geraçã 
pltase pela qual ha indícios de ter passado a famil 
'.rupy. 

«Algumas tribus respeitavam um ser benefico, Tarr 

(avô), que lhes ensinára a agricultura, e em honra 
qual entoavam hymnos acompanhados do· ruído dos ba1 
bús batendo no chão . Esta mesma ehtidade apparece • 
outras tt·ibus considerada como pae da agricultura s 
o nome de Sumê, ou de Caryba. Era quasi geral á cren 
no espü:ito do trovão, T«pã, palavra1 provavelmente 
origem onomatopaica; Anháng, o espírito da sombra, E 

geralmente temido, e os seus domínios eram, segun 
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Lery, a moraàa âas almas dos ft•acos, covardes. R eville 
considera Anhang como representando a lua sob o seu 
aspecto malefico. Os cm·upiras, ou espectros nocturnos, 
que atacavam os inàios no matto, os j urnparis ou e spí
ritos dos pesadelos, os igntpiáras, habitantes das aguas, 

{)S caaporas, que exer ciam uma influen cia malefica, os 
baetatá que, sob o a specto de fachos luminosos, pet·se
guiam e matavam quem os via, e alguns espíritos da 
~esma especie completam a mythologia da raça 'l' upy
Guara1ly. 

« Sobre a c reação não tinl1am syst ema mythologico, 
a não >er o que Tltevet descreveu na sua · Oosmogr:aphia, 

reproduzido em parte por Ferdinand Denis na Fête B•·é
.sllienne . 

« Ainda que sem escrupulos se possa admittir que os 
Tupys acreditavam em Tatá, o fogo, em Mair, d'onde 
proviria o nome dado aos francezes pelos indígenas, 
cremos que a organisação do mytlio seda, no toclo ou 
em parte, obra do franciscaMo companheiro de Ville
.gaignon. 

« Eru a lgumas tribus dominava a religião lunar. 
« A llÍa, Taru, era a causa de todos os phenomenos, 

~ra a causa do trovão, Taru-te-cuan, e inspirava grande 
receio pela sua influencia malefica, principalmente sobre 
-os feridos; doentes e crianças, tendo as mães o cuidado 
de não as expôr ao luar. Acreditavam que havia de cair 

MOREIRA PINTO- JIIST. DO llRASl'L a 
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sobre a terra, destruindo todos os seres, mas não lhe t : 
butavam culto A s cerimouias praticadas pelos Tupys 
occasião de sepultar os mortos, revelam claramente q 
acreditavam na existencia de uma outra vida; a es 
idéa ligava-se entre algumas tribus a de recompensa 
castigo, emquanto que na maior parte d'ellas essa ex 
tencia não era mais do que a continuação da vida tE 

res tre. Tinham grande respeito pelos pag~s, especie 
feiticeiros, aos quaes attribuiam grande poder sobre 
espíritos, e o culto que prestavam ao maracá, que e 
um verdadeiro fetichismo, talvez fosse vestígio de ur 
fórma religiosa anterior. 

«Tal era o estado de cultura dos habitantes , 
Brasil na época do descobrimento, qua1ído entraram f 

contacto com as raças branca e negra, que constituE 
os tres elementos de que se formou o novo povo que 
tlevia substituir nos va•tos domínios descobet·tos p 
Cabral. Nesta formação predominou a raça branca, r 

presentada pelos portuguezes, que, já constituídos ent. 
em nacionalidade com o seu caracter proprio, e de pos 
de uma civilisação muito superior á dos indígenas 
dos africanos, deviam sofft·er menos modificações do q 
as outras duas t·aças; operando comtudo sobre elle~ 
inflttencia do meio e do cntzameuto, de modo que a ~o 
nacionalidade apresentou um caracter pt·oprio e ind 
penlienÚ!. 

" A raça negra foi a que· menos influiu na form 
ção, e o espírito da nova nacionalidade nada lhe dev 
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podendo apenas attribuir-se á sua influencia alguns pre
conceitos populares. Não se póde asseverar o mes mo da 
influencia exercida pela raça indígena, que se manifestou 
na lil~gua, introduzindo no portuguez numerosos voca
bulos, os quaes, reunidos a outras causas, têm contí·ibuido 
para differençar a lingua falada no Brasil da· que se fala 
em Portugal; muitos dos seus habitos e usos 11a ssaram 
para os colonisadot·es, fazentlo-se senti!· esta influencia 
até na literatura, e manifestando-se nas primeiras pt·o 
ducções literarias do seculo XVI. A fu s iio entre estes 
tres elementos começou logo com a colonisação do Bra
sil. » (1) 

CAPI'l'ULO IV 

Sy-'itCUIR de co)onisnção Clll)•rcgn.dO po1• 
D. João II:I.-<Jn.t•itanin.s lae•:eclitaa·ins 

Bem depressa percebera D . • Torw III que só com 
grandes difficnldades podia manter os nucleos coloniaes 
recentemente fnndados e estabjllecer uma corrente ím
migt·atoria para o Brasil, quando todos os olhares se 
voltavam para a India. 

F;ntretanto a terra descoberta não podia ficar aban
donada e pa_t·a povoai-a era misté t• que o rei falasRe á 

ambição de seus subditos, fizesse largas conces!'ões, ainda 
que muitas d 'estas ferissem as leis portuguezas. 

(l) J. M. Berqu6. 
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Assentallo fica11, pois, qtte o !Brasil fosse div'ididc 
em grandes capitanias 'he•·eà'itadas, sendo estas conce· 
didas a diveTSas pessoas gradas elo rei110 e expedin
do-se na mesma data o competente fo•·a~ para todaE 
ellas. 

A donatarios e co1onos foram impostos e concedido• 
deveres e direitos, dos quaes não deixam de ser ímpar· 
tantes os seguintes: 

Aos donatarios concetleu o rei as capitanias em 
plena posse perpetua e het·editaria, com o titulo df 
capitães e governadores; auctorisação ele captivm· gen· 
tios p.ara seu serviço e de seus navios, podendo ai,nila 
mandar vendei-os em Lisboa até 39 por anno , livres dE 
siza que pagavam todos os que entravam;- dar ses 
marias, segundo a s leis do reino, aos que as solicitassem , 
sendo c luis tios;- crear vi1las, dando-lhes fóros espe 
ciaes e nomeando para governai-as os ouvidores, mei 
rinhos e mais officiaes ele justiça; - conhecer das appel · 
!ações e aggravos de toda a capitania, com alçada eu 
cansas crimes até morte natural, para os peões, escravo! 
e até gentios, e dez annos de degredo e cem cruzada! 
·para as pessoas de maior qnalidade, etc. 

Os colonos, peloforal, tinham a posse das sesmaria·, 
sem mais tributos . q~1e o dizimo;- a isenção de tributo; 
não especific~dos n,a carta de doação e no fora!; - f 

exportação livre de direitos para quaesquer terras d; 
Portugal, excepto por navios estrangeiros, pagando 
dizimo da entrada, etc. , 
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A cm•õa reserva v a para si' o quinto dos metaes e 
pedras preciosas, monopolio do páo-brasil, das drogas 
e especiarias; o dizimo do peix-e que não fosse pescado 
,;. canna, o dizimo de touos os productos (visto set· o rei 
Grão-mestre ela Ordem de ();lll:isto); os pouco'> direitos 
das ltlfandegas; e exigia a assistencia dos empregados 
da Fazenda nas capitanias para a cobrança d'essl\s COJ!· 

tribuições. 

Fossem quaes fossem os inconvenientes que o novo 
systema de colonisação api•e<e ntasse, é fóra de duvida 
que exprimia elle um progre>so, e que para o tempo 
melhor talvez não se podesse empreherrder. 

Vejamos quaes foram as capitanias .creadas, quãl a 
extensão de cada uma. qnaes os seus donatarios e o 
desenvolvimento que consegn,imm. 

A Capitania de S. Vicente foi doada a ~lartim Affonso 
de Sonllia, naturallnente po1· sua propria escolha. ·con
stava de IOO Ieguas, divididas em dons quinhões; 55 que 
começavam de 13 leguas ao Norte de Cabo Frio e aca
bavam no rio Cu.t"tlpacé (Juque,·yq"e,·é), e 45 que c·ome
çavam no rio S. Vicente e acabavam 12 leguas ao sul d1a 
ilha de Cananéa. (1) Como re vê, ha uma porção de tel'· 
ritorio compreilendido en.tr:e o rio Ourupacé e o ri9 

(1) E -is os termos da d oação de :M. Afl'onso fei tn. em Evorn. a 
20 de JaneiTo de 1535 ; ~~ Cincoenta e cinco leguas d e terra., que 
começarão de tt·eze legu·ns ao Norte de Cabo Feio c a.caba.rilo 
no rio Curupacé, e do dito Cabo Frio começarão as di.,tas· treze 
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S. Vicente, que não pertenceu a Martim Affonso, mas sim 
a seu irmão Pero Lopes, como adiante veremos. 

Martim A.!'o nso não voltou mais ao Brasil. Os dons 
nucleos coloniaes que fundara em S. Vicente e Pirati
ninga fiearam a cargo, este de João Ramalho e aquelle 
de Gonçalo Monteiro. Em pouco tempo S. Vicente so f
freu varios revezes, já pelas hostilidades dos colonos de 
Ignape, já pelo entnlhamento do seu porto, o que deu 
logar a que o porto de Santos adquil'isse tocla a superio
ridade e ahi flo rescesse uma povoação, que prosperou aos 
cuidados de Braz Cubas . 

O ultimo donatario d' esta capitania, Carlos Car
neiro de Souza, vendeu-a a el-rei D,. José, que por 
Decreto de 23 de Outub1·o de 1754 o creou conde de Le
miares, com diversos privilegias e favores (1). 

ao longo da costa. para a banda do Norte, e ao cabo d'ellas se 
porá um padrão das minhas armas e se lançará uma linha pelo 
rumo de Noroeste até altura. de 21° , e d'esta altura se lançará. 
outra linha que virá direitamente a I oeste , e se porá outro padrão 
da banda do N orte do dito rio Curupacé e se lançará uma linha. 
pelo mesmo rumo ele Noroeste até á nltura de 23'', e d'esta altura · 
cortará a linha direit.amente a loeste; e as quarenta e cinco le
guas que fallecem, começarão do rio S. Vicente, e acabarão 
12 leguas a,.o sul da ilha de Oananéa, e no cabo das ditas 12 1eguas 
se porá um padr~o e se lançará uma lfnh& que vá direitnrnente 
para. loeste do dito rio de ~S. V icente, e no braço da banda do 
Norte se porá um padrão e se lançani uma Unha que c o rra direi
tamente a loeste . ,, Rev. do Inst., IX, 184.7 , p. 153 e 154. 

(1) Capistrnno de A breu , Nota.8 á Hist. de F.r. Viocnte do 
Salvador, p. 101. 
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A Oapitctnia de Sctuto .A.>nct!'O e Itan•a,.acú. foi doada 
.-a Pero Lopes ele Souza. A carta de doação passada · em 
Evora a 1 de Setembro de 1534 diz: «Oitenta leguas de 
terra na dita costa do Brasil , repartidas nesta maneira: 
40 leguas que come~arão de 12 leguas no sul da ilha 
de Cananéa e acabarão na terra de Sant' Anna (1), que 
·está em altura de 28 grãos e um terço ... e 10 leguas 
·que começarão no Rio Curupacé ~; a cabarão no rio · qe 
S. Vicente ... as 30 leguas que fallecem, começarão no 
·rio que cérca em redondo a ilha de Itamaracá . .. e aca
barão na bahia da Traição, que está em altura de 
·6 gráos. » 

Pero Lopes não voltou mais ao Brasil i pelo donata
rio, installou Gonçalo Affonso uma colonia em G"ai1nbé, 
-que depois veio a chamat·-se de Santo Amaro; e João 
·Gonçalves, uma outra em Itamm·acá. As tet-ras desde 
Paranaguá á Laguna nlio foram colonisadas. 

Por alvará ·de 22 de Outubro de 1709 resolveu 
Dom Jolio V que a compra d ' essa capitania fosse feita 
para a Fazenda Real, e effectivamente passou-se es
criptura a 19 de Março de 1711. 

A Capitania· da Pm·altyba do Sul foi doada a Pero 
·de Góes da Silveira, irmão de Damião de Góes, auctor 
da Olwonica d' E l-Re i D. {!fanoel. Tinha 30 leguas desde 
-o rio Macahé até os baixos de. Pargos, proximamente 

(1) A extensão de Paranag uá para o sul até as lmmecliações da. 
Laguna era denominada :-terra ele l$ant' Ãnnq. 
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ao Itapemerim, confinando cem as capitanias de S. Vi
cente e do Espírito Santo. A doação foi feita a 28 de 
Janeiro de 1536 (1) e o fora! passado a 29 de Fevereiro 

(1) Carta de doação. uD. João .. . Faço saber, que conside
rando eu qunnto serviço de Deus e meu, e assim proveito de meus 
Reinos e senhorios, e dos naturaes e subditos d'elle, o ser n. minha 
oosta e terra. do Brasil povoada- : 

Hei por bem e me praz, havendo respeito aos serviços que 
me tem feito Pera de G6es, fidalgo da minha casa, assim na ar~ 
mada que Martim Affonso de Souza f0i por capitão~mór na dita. 
costa do Brasil, como em alguns descobrimentos que o dito :a.Iar
tim Affonso fez no tempo que lá andou, em todas as mais causas 
d e meu serviço e a. que se o dito Pcro de Góes achou, asSim com 
o dito ~Iartim Affonso como sem elle, depois dn. sua vinda por 
ficar lá, nas qun.es deu de si bôa conta, e havendo a isso mf"Smo 
multo respeito e a outros serviços que d'clle tenho recebido, e ao · 
diante espnTo receber, por folgar lhe fa7.Cr mercê, de meu moto 
proprio, c~rta sciencia, poder real e absoluto, sem m'o elle pedir, 
nem alguem por elle . 

Hei por bem e me praz de Lhe fazer mercê, comó de facto por 
esta presente carta faço mercê e irrevoga.vel doação entre vivos, 
valedora d'este dia para. todo o sempre, de juro e herdade, para 
elle e todos seus filhos, netos, herdeiros e succcssores que após 
d'elle vierem assim. descendentes como trnnsversn.es. colla.tera.es, 
segundo adiante Irá declarado, na Capitania de 30 leguaa de terra. 
na di ta oosta do Brasil, que começarão de ereze ~eguas além do CalJQ 
Fn"o pela Qanda do Norü, onde se a.cab::t a Capitania. do dito 
Martim Affonso de Souza e se acabarão nos Bai:oos dos Pargos; 
se, porém, não houver denf.ro do dito.limite da dcmarcnçU.o as ditns 
30 leguas, eu nílo lhe serei obrigndo n. lhe satisfazer, e havendo 
mais :flca.rá com tudo que ma.is fôr; e bem assim serão da. di ta 
sua. capitania e annexas a ellas aquellas ilhas que hOllver, até
lO leguasJ ao mar, na fronteira das 30 lcgua.s, as qu.n.es se esten
detilQ e sertio de largo a.o longo d& costa .. en~ra.rilo na mesma. la.r-
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d<J mesmo anno. Chegando aos ~eus dominios, no siti0o 
que ainda boje se. conhece pela denominação de Bar~ 
rei•·as do Retiro, lam;on os primeiros lineamentos de 
uma povoação, a que denominon Villet àa Ra.inhet e ond~ 
ergueu uma capellinha sob a ~nvocação de Santa Catha
rina, talvez com o intuito de lisonj~·ar o amor propri0o 
da esposa de D. João III. (1) 

Voltando para Portugal, deixou Pero de Góes a co:
lonia entreg~e a José Martins; em seu regresso achou-a.· 
em situação tão deploravel, pelas constantes incursões 
dos Goytacazes, que abandonott tudo, recolhendo-se á 
Capitania do Espil'ito Santo, d'onde pouco depois se reti
rou para Portugal. 

Essa capitania reverteu á corôa, por compra, em 10 
de Junlw de 1753. 

A Oa1Jilania do Espi>·ito Santo foi doad-a a Vasco
Fernandes Coutinho, e constav·a de «cincoenta feguas de 

gura. do sertão e Lerra firme a. dentro, tudo que puderem encpntra.r 
e fôr da minha conquista. 

E esta doação e mercê e tudo nella contel1do se entenderá cum
prido inteirame nte, desde dez dias de MM:ço do 01nno de 1534 em 
diante, porque do dito dia lhe fiz esta mercê, da qual tinha Alvará. 
de lembrança por mim asaigna.do,. que .foi :roto ao n.ssigna.r d'estn... 
em 18 de Jan e iro de 1536 .. , 

(I) Vindo mais tarde novos p<;>voado-:res: e pela. cireumsta.noi.a. 
de ainda a>hi existi rem alguma:."! mós do. pedJ:ã. enropéa, chamaram
lhe Logar de Santa Cat1J.a.1'Í?ta· daa· M'Qs. Ultimwrnente foi esse po. 
voado elevado a freguezi,a, seb a dcnomlnnção de 8. Sebaatl4o d.r 
Itabapaana. 
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·.terra, as quaes se começat·ão na part~ onde acabarem 
.as 50 leguas de que tenho feito mercê a Pero de Campos 
Tourinho, e correrão para a bantla do Sul tanto quanto 
couber nas ditas 50 Jeguas.» Estendia-se desde o rio 
Itapemerhn até o rio Mucury. A doação foi feita por 
-Carta Régia de 1 de Junho de 1534 (1) com o foral de 
7 de Outubro ele mesmo anuo. 

A 23 de Maio de 1535, que era domingo, desem
barcou Coutinho com a sua gente em terras que ficam 
á margem direita da entrada da Bahia da Victoria, em 
uma enseada que elle julgou set· a foz de um rio, a 
qual deu o nome de Espil'ito Santo, em wnsequencia 
de ser esse o dia em que a Igreja commemorava a 
Paschoa do Espil"ito Santo, ficando des!le aquella época 
conhecida aquella primeira povoação do Estado com 
este nome, que mais tarde foi mudado para Villa Velha, 
mas que presentemente conserva o nome primitivo. 

Ao desembarcar, porém, viu-se o donatario a braços 
com os indígenas, qne obstaram a que elle saltasse em 
terra. Repellidos os selvagens, pôde Coutinho tomar 
-conta da terra e fundou uma povoação a que chamou 

(1) Na nota 52 da H ist. de Fr. Vioente do SaV.ador, d;z O. 
Abreu que a. dott_Ção de Vasco F er nandes Coutinho foi feita em 
Evora a 25 de Setembro de 1537, que o .foral é de 7 de Outubro do 
.mesmo anno, e que ambos os documentos foram publicados pot 
Braz da. Costa Rubim na Rev . do IrWJt'. de 1801. Á pn.g. 103 da 
mesma Hlst. diz C. de Abreu que Vasco Fernandes Coutinho teve 
donção a 1 de Janeiro de 1534 e governou até 1561. 
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Victo1·ia, que pas30U a ser vil la, e é hoje a capital dt.! 
Estado. Victima da insuoorJinajão e ingratidão dos 
.colonos, dos fidalgos que comsigo tt·ouxera e de DL1arte 
de Lemos, a quem dera as ilhas de Santo Antonio, aca
bou Coutinho tão miseravelmente seus dias que nem ao 
menos te~e um lençol em que fosse amortalhado seu 
.c.Hlaver. 

Foi ultimo donatario d'esta capitania Cosme Rolim 
de l\1oura, que, a 6 de Abril de 1718, a vendeu á cot·ôa· 
por 40 mil cruzados. 

A Oapit<mia <le P01·to Segu,-o foi doada a Fero de 
Campos Tourinho, cuja doação, feit.a em Evora a 7 de 
Outubro de 1534, continha os seguintes dizeres: « Hei 
pot· bem e me praz de lhe fazer mercê ... de 50 Ieguas 
de terra na dita costa do Brasil, as quaes se começarão 
na parte onde se acabarem as 50 leguas de que tenho 
feito mercê a Jorge de Figueiredo Co!Têa na dita costa 
do Bt·asil, da banda do Sul quanto conuer nas ditas 
50 leguas.» O fora! foi passado a 28 de Setembro do · 
mesmo anuo. 

Fundou o donatario, no mesmo Jogar em que Pedro 
Alvares Cabral desembarcára, uma colonia que a prin
cipio prospe1·ou , decaindo depois sob a administração 
de seu filho Fernando. 

Foi confiscada e incorporada de uma vez á corôa, 
·em 1759, sendo donatario o marquez de @onvêa, . exe- · 
·Cutaclo a 13 de Janeiro d'esse anno como regicida. 
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A Capitania de Ilhéos foi concedida a Jorge de 
Figueiredo Corrêa por carta de doação passada em 
Evora a 26 de Julho de 1534, e que continha ·os se
guintes dizeres: « ••• Hei por bem e me praz de lhe fazi!r 
mercê ... de 50 Jeguas de terra na dita costa do Brasil, 
e que começarão no ponto da bahia de Todos os Santos 
da banda do Sul e correrão ao longo da costa para o
dito Sul quanto coube1· nas ditas 50 legnas.,. Esten
dia-se desde o fim da capitania de Porto Seguro até a 
barra da IJahia de Todos os Santos, tendo por limites o 
rio Jequitinhonha e o rio Jaguaribe. O foral era de 11 
de Março úe 1535. 

O donatario mandou por seu Jogar--tenente Fran
cisco Roméro (por João de Almeida, segundo Gandavo), 
castelhano, ftmdal" uma colonia no morro de S. Paulo, 
na ilba Tinharé; mudou-a depois Roméro para o sitio 
onde está a cidade dos Ilhéos, que assim se chama pelos 
q•w tent <lef•·onte da ba1·ra; bateu os Aymorés, malquis
tou-se com os colonos, que o remetteram para o doua
tario, o qual ainda commetteu o eno de querer de novo 
impôl-o aos colonos, que o recusaram. A desunião deu 
em resultado a uestruição da colonia pelos A.ymorés. 

Foi seu oitavo e nltimll· donatario D. Antonio José 
de lastro, que a vendeu á corôa. 

A Capitania da Bahia foi rloada a Francisco Pe
reira Coutinho, por Carta Régia de 5 de Abril de 15341 

que continha os seguintes dizeres: «Por esta ptesenta 
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-carta lhe faço mercê de 50 leguas de terra na dita, 
costa do Brasil, as quaes se ·começarÍi.o na ponta do 
rio S. Francisco e correrão para o Sul até a ponta da 
lbahia de Todos os S,antos, entrando nesta terra e demar
-cação d'ellas. toda a dita balüa de Todos os Santos e 
a largura d'ella de ponta a ponta se contará nas ditas 
50 leguas, e não havendo dentro do dito limite as 
ditas 50 leguas, ·se lhe entregue a parte que para 
-cumprimento d'ellas fallecer para a banda do SuL» O 
foral tem a data de 26 · de Agosto de 1534. 

Desembarcou Coutinho na ponta do Padt·ão, hoje 
de Santo Antonio, e estabeleceu-se no Jogar gue depois 
se denominon · Villa Velha. Manteve pazes com os set
vagens e ftmdou dons engenhos. Não tardou, porém, 
a ser victima de aggressões dos índios, o que o obd
gou a retirar-se para a capitania de Porto Seguro. (1) 
Voltando cl'ahi, naufragou na ilha de Itaparica e foi 
<:om seus companheiros devorado pelos Tu].:)inambás. 

Por sua mot·te, no anuo de 1547> succedeu-lhe 
seu fi.Uto Mànoel Pereira., o qual, com o consentimento 
de sna mulher n. Philippa e d.e seu filho mais velho 
Miguel Coutinho, desistiu da demanda que trazia com 

(1) Fr. Vicente do Salvador diz que foi para a capitania dos 
Ilhéos (lli8t . . d<J Bms., pag. 76). Gomo se ve dé uma carta ' cle Pero 
-de Campos Tourinho. escripta a D . .João III em 28 de Julho 
<Ie ]5!!6, Ooutinhe ~·efngiou-se na. cnpita.uia. de Porto Seguro 
{Rev. d<! Inse., X, 1848, pag. 134). 
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El-Rei por um padrão de 400$000, de que se fez verba 
a 6 de Agosto de 1576. (1) 

A Capitanic' de Pen•ambuco foi doada a Duarte 
Coelho por carta de 10 de :Março de 1534 (2) e foral 
de 24 de Outubro do mesmo anuo. Teve 60 leguas desde 
a foz do rio S. Francisco até o rio Iguanissú. (3) 

Fundou Coelho estabelecimentos em Olinda e Igua
rassú, e governou sua capitania até 15-54. 

Em 1716 reverteu ella á corôa. 

A extensão do tittoral d'ahi para diante coube a 
Antonio Cardoso de Barros, a João de Barros, a Fernã(} 
A lvares de Andrade, estes dons associados a Ayres da. 
Cunha. 

(1) C. d e Abreu, Notas á Hist. de Fr. V. do Sn.l,•ador, pag. 106. 
{2) Na N Qta 78 á IIUt. de F1·. V. do Sn.lvatlor, O. de Abreu 

diz que a cnrt u. de doação foi passada em EvorR. a 10 de Março. 
d e 1534; e na. pag. JOS diz que a capit.anin. de Pernn.mbuco foi 
doada. a. Duarte Coelho a 11 de Ma.rço d e 1534 - )'Iattoso Maia. 
em suas Lições de Iliat. do B1·as., p. 71, diz que a doação se. fez_ 
por Carta Régia de. 10 de Abril de 1534. 

(3) Na Nota 78 á Hist . de Fr. V. do Salvador, lê-se: A 
carta de donçüo Ioi pnssada em Evora a 10 de Mnrço de 1534 e diz· 
textualmente... u Hei por bem e me praz de lhe fazer, como de· 
feito por esta presente carta faço mercê... de sessenta leguas de 
terr-a na dita. Costa do Brasil, as qunes se começarão no rio de-
8. Francisco, qn e é do Cabo de Snnto Agostinho J"lbJ'U, ..: 3·1·1. r.. 

acabarão no no que céroa P.m redondo toda. u. ilhn. de Itama
racá, ao qual rio Ol'a novamente ponho nome rio Santa Cruz, 
e mando que assim se nomeie. )I (Fernandes Gama., Memoria.= 
Hi1torica1 de Pernambuco, 1, Recife, 1844, png. 43). 
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Antonio Cardoso de Barros teve 40 leguas, que
limitavam ao S tll com as primeiras 100 d e João de 
Barros e ao Norte com as 75 de l!'ernão de Andrade. 
Nada fez em beueficio de suá capitania (do Ceará), 
vindo servir d e Provedor-m ó•· da fazenda · com Thomé 
de Souza, primeiro ·governadot·-geral. 

João de Barros teve 150 leguas, sendo 100 da 
bahia da 'fi·ai ção ou Acejutibit·ó á extrema do actual 
Estado· do Rio Gt·ande do Not·te ou, como quer Can
dido Mendes, até o l"io Jagriaribe ; e as outras 50 desde 
a abra de Diogo L e ite (foz do rio Gm·upy) at.é á ponta. 
dos 1\iangues Verde;;, hoje denominada 'l'odos os Santos. 

A F e rnão Alvares_ de AncÚ·ade couberam 75 leguas, 
que iam dos Mangues Verdes até ao rio da Crbz ou 
Camocim. 

O resto do littoral para o Norte (Pará) foi doado 
a Luiz de Mello ·da Silva: 

Deixamos de entrar em detalhes pot· nada tet· occor
rido de notavel nessas capitanias. 

CAPITULO V 

Estabeleehnent;o tle nn1. governo geral • . , 
Thon1.é de Souza. Dtullrte da Costa. 

O systema de colonisação empregat!o ~nr D. Jo_ão
III, não era de todo mão, apezar dos muitos inconvenien
tes que apresentava, como fossem, pat·a exemplo, a. 
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grande extensão das capitanias, a falta de meios effi
-cazes para os· donatarios resistirem ás invasões dos 
,geJ vagens e de um centro administrativo que acudisse 
de prompto aos contl.ictos que surgi-sem entre os dona
tarios. Esses senões, porém, só o tempo e a experien
-cia poderiam remediar, e não tardou muito que o 1•ei 
se apercebesse de alguns. 

Foi assim que em 1548 creou um governo geral, 
~xercendo esse elevado posto Thomé de Souza, rlistin
cto por seus dotes governamentaes e pelo valor e 
pt·udencia que provara em occasiões diffi ceis na Africa 
·e na Asia. Importantes ins trucções l11e foram dadas, e 
·-que muito abonam ao Conde ila Castanheira, que foi 
quem as ridigiu; constituíam e lias um regimento de 41 
.at·tigos e mais sete supplementos. Preceituava esse 
regimento, entre outras disposições o bom tratamento · 
-que se devia dar aos gentios, estabelecendo-se alliança 
com OJ Tupiniquins, visto como os Tupinambás se 
haviam levantado ; a imposição da pena de morte aos 
.co'onos que escravisassem índios; o modo de se darem 
.as sesmarias para os engenhos de assucar, devendo os 
senhores cl'estes se fortificarem e ficarem obrigados a 
moer as c11.nnas dos lavt~adores vizinhos, sob as clan· 
sulas que o governador designasse ; o estabelecimento 
-de feiras periodicas e a exploração e descobrimento 
-de todo o rio S. Francisco ; a faculdade de poder o 
governaclor, aos que prestassem bons serviços, armar 

/ 
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eavalleiros, prover os officios de justiça e fazenda-~ 

con 'eder donativos , aiUantar ordenados, etc .. 
Para o cargo de ouvidor-geral, com al çada e aucto

ddade de passàt· provisões em nome d 'e l-rei, foi no
meado o deRemlJargador Pera Borges, que seevia de 
-corregedor no Algarve . 

«No r egimento que recebeu, foi-lhe concedido co
nhecer nas causas crime por acção nova, e teve al çacla 
.até morte natural, excltBive, nos esr.ravos, gentios e 
peões christflos livres, aos quaes, quando competisse 
pena de morte, poderia esta applicar-se sem appella
-ção, concot·dando nella o governailor-geral, e não con
cordando, teria de remetter os autos ao cot;regedor da 
eôrte, com o preso. Nas pessoas de mór qualidade teria 
o ouvidor al çada até cinco .annos de degredo. No civil, 
foi dada ao ouvidor alçada até sessenta mil réis: isto é, 
até o dobro da que tinha no tribunal da côrte. » (1) 

Para o cargo de provedor-mór da Fazenda foi no
meado Antonio Cardoso de Barros, donatario que foi 
de uma das capitanias; e para o de capitão-mór da costa, 
Pero de Góes, mallogrado donatario de Campos. 

Nomeado a 7 de Janeiro de 1549, saiu Thomé de 
Sot1za de Lisboa a 1 de Fevereiro, em uma armada 
de tres náos (Conceição, Salvador e Ajuda), du~;~-s cara
velas e um bergantim. Em sua companhia vinham, 

(1) Porto S eguro, HUJt. Geral do Era~ • 

. MOREIRA PJN T O -liiST, DO :BRA§IL 
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além de diversas auctoridades, seis jesuitas, incluindo o 
chefe l\Ianoel da Nobrega, 600 homens d'armas, 400 
degredados e muitas familias. A 24 de Março chegou 
Thomé de Souza á Bahia, onde, com o auxilio de Cara
murú e dos colonos que ainda restavam da capitania, que 
a corôa chamára a si indemnisando o filho do donatario 
Coutinho, lançou os fundamentos da nova cidade, a que 
denominou do Sa:lvadm·; mandou construir diversos edi
ficios, e para defeza da cidade levantou trincheit·as 
com dons baluartes ao longo do mar e quatro do lado 
da terra . Ao mesmo tempo deu á futura cidade por 
armas em campo azul uma pombinha, tendo no bico 
um ramo de oliveira com a divisa «Si c illa ad .A,·cano 

t·eve·rsa est. » 

Auctorisado por tres capitulas do seu régimento. '. 
começou Thomé de Souza a fazer concessões de sesma
rias, e, observando faltar o gado para as mais urgentes 
necessidades daR roças e lavouras, mandou buscai-o ãs 
ilhas de Cabo Verde. 

Ao pas~o que o governador desenvolvia o maior -
zelo e actividade no progresso da colonia, os padres 
Aspilcueta Navarro e Nobrega aprendiam a lingua sel
vagem e nella prégavam, chamando assim á civilisa
ção e ao christianismo centenas de filhos das nossaa 
florestas. 

Para attender ás exigencias do culto, foi creado· 
em 25 de Fevereiro de 1551 o bispado do Brasil, suffra-
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ganeo do arcebispado de Lisboa, e nomeado bispo ·_ 
D. Pero Fernandes Sardinha, que chegou á Bahia no 
dia 22 de Junho do anuo seguinte . 

1\IE-ái:n.nça do primeiro bispo da Bahia 

Vendo approximar-se o termo de sua administra 
ção, quiz Thomé de Souza pessoalmente visitar diffe
rentes capitanias, afim de informar-se de suas forças. 
Em Fevereiro de 1552 chegou a S. Vicente, esteve n a 
povoação de Santo Andt·é, que recebeu a categoria d~ 

villa em 8 de Abril, tendo sido Ramalho nomeado 
alcaide-mór; approvou a funda ção de Santos e vil! a de 
Itanhaem. 

Depois de uma administração, curta pelo tempo que 
durou, mas extensa pelos beneficios que a colonia cl'ella 
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aufe;riu, e1;1tregou Thomé de Souza, a 13 de Julho de 
1553·, as redeas do governo a seu successor Dum·te da 
Costa. 

Cheia de difficuldades correu a ·nova administra
ção. Os desregramentos de Alvaro da Costa, filho do 
governador, fizeram surgir entre este e o bispo pro
runda e lamentavel divergencia, occasionando a reti
rada do ultimo, que, dirigindo-se a Lisboa, nauf•·agou 
nos baixos chamados de D. Rodrigo, proximo da foz 
do rio Cnruripe, e caindo nas mãos dos Caetés, foi 
por estes devorado. 

Pelo sul as cousas não iam melhoÍ;. 
Manoel rla Nobrega, que acompanhara Thomé de 

Souza na vi~ita ás capitanias do Sul, achava-se em 
S. Vicente, quando soube da 
chegada á Bahia de Duarte 
da Costa e de José cl' An
chieta, nomeado provincial. 

Resolvera Nobrega, fun
dar naquella capitania um 
novo collegio, e como não 
lhe parecessem boas para 
esse fim a villa ele Santo 
André e a altleia de Fira- . 

o PADnE ANCIHETA. tining·a, escolheu nn1 logar , 
~minente entre os rios Anha11gabahú e 'l'amancloatehy, 
a tres leguas da villa de Santo André, e ahi lançou; 
em Janeiro de 1554, os fundamentos do collegio que 
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tomou o nome de São Paulo, por ter sido a primeira 
missa celebrada a 25 de Janeiro de 1554, rlia em que 
a igreja commemora a conversão c1'esse santo. 

Fundado o novo collegio, começaram a immigrar 
para e)le differentes sei vagens dos outros nucleos co
loniaes, o que descontentou immenso a João Rama lho, 
tão cioso pela sua villa de Santo André. Rivalidades 
Jameutaveis apparec'eram entre os jesuítas, que pro
curavam engrandecer S. Paulo, e João Ramalho, que 
empt·egava esfon;os pela prosperidade rle Santo André . 
Afinal, em 1560, trimnpharam os j esuítas . conseguindo 
que l'>1em de Sá, . em S. Vicente, ot·dena~se a extincção 
e demolição da villa de San.tD André, o que se 'verificou, 
transferindo o fora! de vi !la para a· povoação jun to ao 
collegio, que desde enty> tomou o nome de S. Paulo de 
Piratininga. · 

Foi ainda durante o governo de Duarte da Costa 
que os francezes, commandados por Nicoláo Durand 
Villegaigno'n, se estabeleceram no Rio de Jáneil'D, le
vantando no ilhéo Set·ygipe o forte Coligny. 

Um anuo antes de Duarte da Costa deixat· a admi
nistra<,ão da colonia, fa lleceu em Portugal, a i 1 de Ju
nho de 1557, D. João III, snccedendo-lhe D. Sebastião, 
ainda menor, sob a regencia de D. Catharina d' Ans
tria. 
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CAPITULO VI 

MeiD de Sá 

Tomou Mem de Sá conta da administração a 16 
de Janeiro de 1558. Depois de aquietar os espíritos re
voltosos, aproveitando dos jesuítas tudo quanto podiam 
fazer em beneficio da colonia; depois de pessoalmente 
ir a diversas capitanias conter os selvagens nas suas 
repetidas excursões, occupou-se 11Iem de Sá em expel
lir o;; francezes do Rio de Janeiro, empreza que des
empenhou, não sem grandes difficuldades, mas com feliz 
exito. 

Como vimos, em 1555, Nicoláo Durand Villegaignon, 
vice-almirante da Bretanha, chegou ao Rio de Janeiro 
e occupou a ilha Serygipe, onde deu começo á edifi
cação do forte Coligny. Destinavam os francezes o nome 
de Hem·iville á cidade que fundassem na parte conti
nental da bahia de Guanabara, como capital dos esta
belecimentos coloniaes, a que já chamavam de França 
d.nta.·ctioa. Procurando desenvolver a colonia que fun· 
dâra, escreveu a Coligny pedindo-lhe auxilio. O celebre 
reformista francez enviou-lhe, sob a direcção de Phi
lippe de Co1·gilleray, onze genebdnos, que embarcaram . 
em Honfleur, onde o rei havia mandado equipar tres 
náos, que sob o commando de Bois-le-Conte, sobrinho 
de Villegaignon, deviam trazer. a este Oii! auxilias so- · 
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licitados. Chegou Bois-te-Conte ao Rio de JaneirÓ em 
1557. 

A vinda dos novos colonos foi seguida de modifica
ções na administração do estabelecimento francez, sendo 
a auctoridade de Villegaignon subst,ituida pela ~e um 
.conselho de 10 membros, sob sua presidencia. 

Pouco depois, havendo Villegaignon abraçado os
tensivamente o catholicismo, foram expulsos do forte_ 
Coligny os genebl'inos, que se retiraram pa>ra o conti
mente para o Ioga r denominado Bdgueterie, que o · ex
:senador Candido Jlfeudes suppõe ficar no espaço que 
medeia entre os morros do CasteÍ!o e S. Bento. Após 
grandes privações; embarcar~m os · genebrinos para-·ã 
França, não se demoran<lo- Villegaignon em fazer o 
mesmo, em vista dos desgostos que sua administração 
causava aos seus compatriotas. 

Succedeu-lhe no commando do forte, Bois-le-Conte. 

Em cumprimento das ordem' de Portugal, Mem de 
Sá. partiu da Bahia com os reforços que da Europa llle 
~hegaram, commandados por Bartholomeu Vasconcellos 
da Cunha; e ao chegar ao Rio de Janeiro atacou os 
inimigos, fortemente auxiliados pelos índios. 

Durou o combate tres dias, rendendo-se alguns fran
cezes e refugiando-se outros no continente. Não dispon.(lo 
de forças sufficientes para occupat· as posições abaudo
nadas, e repellir o resto dos invasores 1 an-asou .l'>'lftrn. 
de Sá. o forte, encravando a artilharia. 
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Não tardou muit'o que os francezes de novo se 
fortificassem na bahia do Rio de Janeiro. Em tão séria. 
emergencia appellou Mem de Sá para a metropole, 
que de prompto enviou dons galeões, commandados por· 
Estacio de Sá, sobrinho do governador. 

Chegou Estacio de Sá á Bahia em 1564, e em 
Janeiro do anno seguinte dirigiu-se para o Snl, pas
sando pelo Espírito Santo, onde conseguiu alg·um re
forço obtido pelo ouvidor-geral Braz Fragoso. Ao apor
tar, porém, ao Rio de Janeiro para bater os francezes, 
ob~ervou serem escassas as forças de que dispunha, 
para um combate formal, pelo que navegou para São 
Vicente, d'onde com algum auxilio voltou em fins de 
Fevereiro á bahia do Rio de Janeiro, e, desembarcand(} 
na Praia Vermelha, ahi se fortificou e lançou os funda
mentos da nova cidade, a qne chamou S. Sebastião em 
lembrança do nome do rei. 

Durante dons annos houve alguns combates sem 
resultado definitivo, a~é que, sendo Mem de Sá in
formado d'esses acontecimentos por Anchieta, resolveu; 
correr em soccorro de seu sobrinho. 

Seguiu o governador-geral com o bispo D. Pedr(} 
Leitão em uma expedição commandada por Cht·istovão _ 
de Banos. Com reforços obtidos no Espírito Santo, do
chefe temiminós A•·arigboia e com outros que vieram 
de S. Vicente, chegou Mem de- Sá á barra do-Rio de 
Janeiro a 18 de Janeiro de 1567, e, reunindo-se com 
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todas· as forçás experlicionarias, effectuou a enhadã:. 
no dia seguinte, combinando com Estacio de Sá darem 
o assa l to geral no dia immediato, 20, em honra do santo
padroeiro da nova cidade. 

J;niciada a l ucta no logar denominado UnÍcú-miri'm 
(1), apolleron-se Mem de Sá em seg·uida da ilha de Vi lle
gaignon, terminanllo o combate na ilha Paranapuan (2), 
hoje do Governar1or, onde se decidiu a victol'ia, senllo· 
Estacio de Sá mortalmente ferido no combate. 

Transferiu J\fem de Sá a cidade para o morro de-
S. Januario, hoje do Castello, regressando para a Bahia 
e deixamlo como governador do Rio de Janeiro a Sal
vallor Correia de Sá, outro sobrinho seu . . 

A A dtrigboia, como 1·ecompensa dos serviços pre
stados, deu Mem de Sá uma sesmaria no lado fronteiro 
á cidade, ila ont1·a banda da bahia. Essa $esmaria foi 
de uma legua de terra no Iit.toral e duas pela terra a 
dentro, desde S. Lourenço até S . João de Icamhy, 
tendo a doação lagar por desistencia que d'es·sas terras
fizel·am seus proprietarios Anton io _Martins e Izabel 
Velha, sua mulher. 

So licitando Mem de · Sá sua exoneração, a côrte
portugneza despachou em 1569 como governador-geral 

(1) No sitio onde é hoje a prnia do Flamengo . 
(2) Tambem denominada ((Paracu.mbucúl) (mar largo) e

t1Mnraoayáll ou do Gato, por · causa dos indios M1tracayás que a.. 
ha.bitn.vam 4 Pcro correr dos tempos cltllmou-se tambem ilha dos. 
Sete Engenhos. 

(· 
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<do Bl'asil a D. Luiz de Vasconcellos, que, em meio da 
viagem, foi atacado e morto por uma esquadrilha de 
.huguenotes. 

Só em 1572, o emerito governador consegniu dei· 
~ -xar a administração da colonia, não podendo volver á 

patria, pois morreu na cidade ,de S. Salvador a 2 de 
Março, sendo sepultado no cruzeiro da Igreja dos Je 
oauitas. 

CAPITULO VII 

Divisão do Brasil en• tlous governos e 
snbsequente reunião e•n n•n só. Passa• 
ge•n tio B••nsU para o tlon~fnio da Hes• 
pnnl1a. 

Á not_icia do desastre occorrido com D. Luiz dt 
-vasconcellos, o governo de D. Sebastião nomeou, en: 
1572, o conselheiro Luiz de Brito e Almeida parE 
·substituir a l\fem de Sã ; e, observando ser por demail 
-extensa a colonia para um só governador, resolve~ 

·dividil-a em duas porções, s ujeitando as capitanias de 
Norte até Porto Seguro áquelle conselheiro, e as capi 
"tanias do Sul ao Dr. Antonio Salema, que exercia ~ 

·cargo de Ouvidor de Pernambuco. 
Reunidos os dons governadores na cidade de Sãc 

'Salvador, séde do governo do Norte, como o Rio dt 
..Janeiro o era do Snl, conferenciaram com o novo ouvi-
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dor-geral Fernão da Silva e com os padres da Com:
panhia a respeito do •·esgate dos esc•·avos. As conferen
cias ltavidas sobt·e este assumpto produziram o accôt·do 
de 6 de Janeiro de 1574, constante de 10 artigos, ~ue 

pouco adiantaram em favor da libet·dade dos índios. 
De posse de seu governo, Luiz de Brito distin

guiu-se pelo ataque e reducção do gentio das tenas 
~o rio Real, ao norte da Bahia, e estabelecimen\-0 nessas 
terras da primeira vil! a, com a invocação de Santa Luzia, 
-com o que deixou pt·evenida a formação da capitania, 
-depois chamada de Sergipe. Tão feliz, porém, não foi 
-em uma outra expedição contra o gentio da Parahyba, 
.ao norte de Itamáracá, pois a frota em qu(l elle proprio 
ia, foi dispersa pelos temporaes. 

Pelas bandàs do sul·, Antonio Salerna, imitando 
.as tendencias guerréiras do seu collega do norte, in
vestiu contra os índios de Cabo Frio, que, instigados 
pelos francezes, constituíam pet·manente ameaça con
tra o socego do Rio de Janeit·o. A victol"ia·foi comp_leta, 
.ascendendo a muitos mil o numero dos prisioneiros. 

A esse tempo chegava á Bahia (1576) D. Fr. An
tonio Barr~iros, terceiro bispo (1). Conseguira D. Se
bastião que Gregorio XIII desannexasse, por Bulia de 
19 de Julho de 1576, o territorio do Rio ,de Janeiro e 
·capitanias do sul, creando uma P1·elazia com jurisdi
-cção ordinaria- e independente do bispo dioces"ano. O. 

(1) D. Pedro Leitão fa.lleoeu na Bahia em 1:!73. 
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primeiro prelado nomeado foi o bacharel Padre Bar· 
tholomeu SirnCes Pereira, por Carta Régia de 11 de 
Maio de 1577. 

Convencendo-se o governo portuguez, ainda que
tarde, dos inconvenientes que resultavam dá falta de
unidade de acção governamental, com a divisão do Brasil 
em dons govet·nos, resolveu reunir a auctoridade nas
mãos de um só governador-geral. Para esse Jogar foi 
nomeado Luiz de Brito e Almeida (1577) que, retirando-
se para Pot·tugal, foi substituído por Lourenço da V eiga, 
que tomou posse a 1 de .Janeiro de 1578 e foi o ultimo
governador-geral nomeado por D. Sebastião. 

O anno ele 1579 foi fatal para Portugal. 'l'e udo· 
D. Sebastião, o Desejculo, attingido os 14 annos de
ida<l e, assumiu as r•3(leas elo governo e arro.ion -~e im
prmlentemente a uma guerra na Africa, lá mol'l'endo a 
4 de Agosto Lle 1578 na batalha de Alcacer-Quibir, com 
a f!ô ,- da nobreza de Portngal. 

Dos numerosos filhos de D. :Manoel , restava apenas
o cardeal D. Henrique , o Cctsto, que foi proclamado rei 
a 28 ele Agosto de 1 578 e falle ceu a 31 de Janeiro de 
1580, após 17 mezes de inglorio t·einadó. 

Vago o thron_o de Pot·tugal; diversos candidatos, que
tiravam seus dit·eitos do facto de serem descendentes
mais ou menos proximos de D. :l\Ianoel, apresentaram-se
a elle. Quem tinha mais dit·eitos et·a a infanta D. Catha
rina, duqueza de Bragança, neta de ú. Manoel, por ser 
filha do infante D. Duarte, duque de Guimarães, linha. 
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~masculina. Philippe II, neto ' de D. Manoel por sua mãe.. 
-a imperatriz D. Isabel, teve de luctar sómente contl'a 
D. Antonio, que era fo r temente sustentado vel o povo, e 
que-foi o unico candidato que teve a coragem de se apre 
sentar em campo . 

Fez-se D. Antonio acclamat· rei em Setubal e em 
seguida em Lisboa (1580); então as tropas hespanholas, 
ao mando do duque d' A!ba, invadiram Portugal, derro· 
taram D. Antonio em diversos pontos, e; depois de 
vencidas todas as . resistencias e de haverem obrigado 
D. Antonio a fugir para a Fmuça, erltraram victoriosas 
-em Lisboa. 

Philippe II foi , so lemnemente proclamado rei de 
Portugal pela cõ r te de Tho.ü1a r a 19 ele Abrll ele 1581 
sendo reconhecido no Brasil e em todas as colo nias de 
Portugal~ 

Reconhecido r ei de P.ortugal, Philippe II foi igua l
mente reconhecido no BraRil (1581). Logo depois de ter 
-o Bt·asil adherido a tal r econhecimento, appareceram 
tres naus fran cezas no Rio de Janeiro, pretenllendo fazer 
valer os direitos d e D. Antonio. Salvador Conêa lle Sá, 
que desde 1576 ou 1577" governava pela seguncla vez o 
Rio lle Janeiro, e que se tinha sujeitado á acclamação 
de Philippe II, r epellin essas embarcações. 

Falleceu Lourenço da· Veiga em Junho de 15.81, 

tendo durante os tr\!.5 annos de seu governo pt·ocnraclo 
colonisar a Parahyba e explorado o l'io S. Francisco, 
muito além da Cachoeira, de Paulo Alfonso. 





PARTE SEGUNDA 

DOMINAÇÃO HESPANHOLA 

CAPITULO I 

O Brasil 1lnrante o reinado de Pbilit•pe I 

Philippe I de · Portugal e .li de Hespimh!). reinon_ 
desde 1581 até 1598. 

Lourenço da Veiga, em cuja administração se deram 
os acontecimentos que acabamos de mencionar, fallecetL 
na cidade de S. Salvador em- 1581, e, como não houvesse· 
quem o substituísse no governo, reuniu-se a cama·ra da.. 
cidade de S. Salvado1· e deliberou que o b,ispo D. Fr .. 
Antonio Barreiros, que havia succedido a D. P edro Lei
tão em _1576, e o Ot1"idor-geral C~s.me Rangel ele 1\'[aceilo
com ella se encar regassem da adminis t ração ela colonia .. 
Não tardou a romper a desharmonia e nti'e • o ouvidor
geral e o bispo, que se retirot1 da administração e· 
logo depois da capital, dominando aquelle exçlusiva
mente. 
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Este governo provisorio, que começára em 1581, 
:acabou a 9 <le Maio de 1583, com a cllegacla do nov~ 
governador-geral Manoel 'l.'elles. 

Logo que tomou posse do governo, Manoel Tell,es 
tratou de acalmar os animas, publicando uma amnistia 
:ampla para todos os implicados nos acontecimentos que 
se tinham dado durante o ulLimo g·overno provisorio. O 
facto, porém, mais importante da sua administração 
foi a colonisaçrto da Parahyba. 

Já no governo de Lourenço da Veiga, o rico pro
prietario de Pernambuco, Fructuoso Barbosa, empenha
ra-se em conquistar a Parahyba, mas a expeclição para 

-esse fim preparada foi dispersa pelas tempestades, mal
logrando-se assim as suas esperanças. 

Na adminisp·ação de Cosme Rangel de Mace,lo, o 
mesmo Fructuoso Barbosa ainda uma vez quiz realisar 
os seus projectos ; fez novos preparativos expeiliciona
rios, seguiu para o ponto objectivo de sua em preza, in
cendiou 5 navios francezes de 8 que encontrou, e fortifi
cou-se defl·onte do Cabellello, consegnindo conter os ín
dios . A morte de um seu filho, victima de uma emboscada 
contra os gentios, fel-o retirar-se, perdemlo-se ainda 
uma vez o~ esforços empregados. 

Em 1584, Manoel Telles Barreto determinou a Djogo 
Flores Valclez, que acabava ele entrar na Bahia á frente 
de uma esquadra, que fosse tentar a conquista d'aquelle 
iJ.ogar, emquanto de Pernambuco D. PhiUppe de Moura. 
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logar-tenente do donatario, e Fructuoso Barbosa se,-
guiam por terra para coadjuvai-o. 

Chegou a expedição ao ponto de seu destino, deter
minando Valdez que se levantasse á margem do rio 
Parahyba um fot·te, a que deu o nome de S. Philippe, e, 
deixando nelle Francisco Castejon, seguiu para a 
Europa. 

Não foi sem grandes difficuldades que os coloni
sadores conseguiram firmar-se nesse ponto, pois tivet·am 
contra si aggressões dos selvagens e de duas naus fran
cezas. 

Fallecendo Manoel T.elles Barreto na cidade de 
São Salvador a ' 27 '•de Março de 1587, ficou a admi
nistração interina do Bràsil éonfiaàa ao bi spo D. Fr. 
Antonio Barreiros , ao provedor-mór Christovão de 
Barros e ao ouvidor-geral Antonio Coelho de Aguiar, 
que pouco tempo depois deboou o governo por ter de 
ir a Pernambuco, em serviço publico. 

Soube o novo ·g?verno provisorio manter a ordem 
e dirigir · pruclentemente os negocies da colonia. Foi 
durante elle que tiveram Iogar a pacificação 'de Ser
gipe e os começos da villa, hoje cidade da Cachoeira,· 
na Bahia, na margem do rio Paraguassú. 

Foi esta segunda Junta _governativa substituída 
em 1591 por Francisco de Souza, cuja administração 
se salientou pdncipalmehte pela _descoberta de minas, 

MOJtEntÁ Pl!"fTO- Hr&T. DO RRASrL 
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pela conquista do Rio Grande do Norte e J!Or aggres
sões de corsarios e inimigos externos. 

Gabt·iel Soares de Souza, senhor do engenho de 
Jaguaripe, ás margens do Jequiriçá, no Estado da 
Bahia, e auctor de uma obra notavel sobre o .Bt·asil, 
offereceu-se ao governo da Hespanha para descobrir 
minas de prata pelo sertão . da Bahia. Após muitas 
delongas, fora-m os seus offet·ecimentos acceitos pelo 
rei, que lhe concedeu grandes favores. Partiu Gabriel 
Soares, de Lisboa, a 7 de Abril de 1591, avistou a costa 
do .Brasil em Junho, . e no Vasa-Barris, no Estado de 
Sergipe, querendo entrar na barra, teve sérios pre
juízos. No entretanto Gabriel Soares organisou com 
os restos que lhe ficat·am, uma nova expeclição, que 
reuniu em terras uo seu engenho ele Jeq~liriçá, e ati
rou-se ao descobrimento. A 50 leguas de distancia, na 
serra de Guarerú, construiu uma fortaleza, onde deixou 
uma guarnição de 12 soldados, e seguiu 50 leguas 
mais adiante para as cabeceiras do Paragnassú, onde 
fundou uma segunda fortaleza; mas ahi as · molestias 
e a falta de mantimentos occasionaram não só a morte 
do emprehendeclor Gabriel Soares e de muitos de seus 
companheiros, como tambem o mallogro completo da 
expedição. 

Em 1597, Manoel Mascarenhas, capitão de Per- · 
nambuco, partiu para conquistar as tinr~s do Rio 
Grande, e a menos de tres _kilometros da barra cl'este 
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rio fundou a povoação, a que deu o nome de Nalal, 
e para defender a entrada do rio levantou sobre o 
recife, do lado meridional, um forte que tev'e a deno
minação de T1·es Reis Magos. 

Emqnanto a colonis~ção se ia estendendo-assim pelo 
Brasil, começaram os colonisadores a experimentar hos
tilidades de corsarios inglezes. 

Em 1591, Thomaz Cavendish, com tres navios, o 
Leicesle>· sob seu commandÓ, o Roeb•<clc sob ·o de Cook 
e o Desi>"e sob o de John Davis, e duas embarcações 
menores, saiu da Ingla~erra e chegou a ilha Grande (1) 
indo em seguida ancor·ar na ilh::J, _de S. Sebastião, onde 
Cavendish já estivera em uma viagem ;mterior, 1586-
1588 (2). D'esta ilha enviou Cook e Davis com dons na
vios para se apoderarem de Santos. Chegados á barra, 
metteram-se nos escaleres e surprehenderam no dia 
seguinte os moradores na igreja, assistindo á missa, 
<lnde os fizeram prisioneiros. 

A negligencia, porém, de Cook permittiu a evasão 
üos prisioneiros para o interior, pelo que Cavendish, 
cheg·ando oito ou dez dias depois, mandou incendiar a 
povoação de S. Vicente, fazendo-se ao mar até ao es
treito de Magalh&es, d'onde voltou em vista das avarias 
-da esquadra. 

(1 ) P e rten ce ao municipio de Angra dos Reis . 

.(2) B e rquó, 'TiteBe de concurao. 
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Em Santos, onile chego11 sómente com o Leiceste-r. 
e o Roebuc7c, encontrou apercebida a populaçã<!; nave
gou depois para o Espirit.o Santo, onde uma tentativa 
de desembarque feita por Morgan foi repellida, morrendo, 
muitos dos assaltantes . 

Cavendish, desgostoso, dirigia-se para Europa quando 
pereceu em viagem. 

Á tentativa _ de Cavemlish, seguiu-se a de James 
Lancaster, que, ligando-se a João Yenner, tambem 
corsario, se apr·esentou com a sua esquadra em frente 
de Olinda a 29 de 1V!a{:ço de 1595, e no dia seguinte apo
derou-se do Recife, onde se conservou por 34 dias, reti
rando-se emfim a 2 de Maio do mesmo anuo, tendo 
antes perdirlo muitos dos seus soldado><, mortos em uma _ 
emboscaila preparada pelos pernambucanos. · 

Os francezes continuaram com as suas expedições á 
Parahyba do Not·te (1597), mas foram repellidos pela 
insignificante guarnição do forte Cabedello. 

Os hollandezes premeditavam commet.timentos mais 
sét·ios,_ como dentro em breve veremos, vindo (1600) os 
capitães Hm·tnum e B•·om·, que assolaram varios pontos 
<1e nossa co.sta ; e Paulo von C,arden (1604), já no go
verno rle Diogo Botelho, com - 7 navios, entrando na 
Bahia ile 'l'orlos os Santos, incendiou uma urca dentro' 
do porto e apossou-se de uma outra carregada de manti
mentos. 
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CAPI'l'ULO li 

O Brasil <•n••an~e o reinado 
de PbiliJ•J~e II 

Philippe li de Portuga! -e III de Hespanha· sub in 
ao throno em 1598 e reinou até 1621. 

A D. Francisco de Souza succedeu, no governo 
geral do ~rasil, Diogo Botelho, que já ant.eriormente 
governára Pernambuco. Tomou posse a 12 de Maio de 
1602 e exerceu o cargo até 1? de Fevereiro de 1607. 

Empt·egou o novo govérmJ.dor todo o tempo de sua 
difficil administração na conquista do Ceará, conquista 
que não teve a gloria de v~r realizada, apezar dos 
esforços de Pedro Coefho e dos padres Francisco Pinto e 
Luiz da Figueira. 

A Diogo Botelho substituiu, como "governador geral 
do Brasil, D. Diogo de Menezes , ulteriormente conde· 
da Ericeira, nomeado a 22 de Agos to de 1606. Exerceu 
o novo governador esse cargo em 1ius de 1607, residindo 
em Pet·nambuco e pondo em ordem a admlllistraçào das 
capitanias do norte. 

No empenho de dar novo impulso ao descobri
mento das minas, resolveu a côrte de Maclrül esta
belecer de novo uo Brasil dons governos geraes,· e 
nesse sentido nomeou D. Diogo de Menezes governa
dor das capitanias - do Norte, e D. Francisco - de 

> 
I I 
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Souza, que já havia sido / governador geral do Bra~il, 
das do Sul. Morrendo D. Francisco de Souza, em ' 
1610, succedeu-lhe seu filho D. Luiz de Souza, qre, 
nomeado governador das capitanias do Norte em 1616, 
reuniu assim no anuo seguinte as duas administrações,-, 
cuja divisão ficou extincta. 

Na governação do norte, D. Diogo de Menezes 
t•ecebeu em 1609 oito ou mais desembargadores, que 

pesse mesmo anuo installaram na Bahia a primeira 
Relação do Brasil, sendo ·seu preij>idente OLt chanceller 
Gaspar da Costa. 

Querendo D. Diogo de Menezes crear tres novas 
capitanias, no Ceará, Piauhy e Maranhão, co nseguin 
que Martim Soares •Moreno, tenente da cap itania do Rio 
?-rande do Norte, fundasse em 1~10 a _primeira feitol'ia 
no Ceará, levantando na praia viz.inha da ponta do Mucu
ripe um forte, a que deu o nome de Fo7"lale2'a, nome que 
se estendeu á p9voação que ahi se desenvolveu. 

A D. Diogo de Menezes succedeu em 1615 Gaspar 
de ~Souza, que estabeleceu sua residencia em Olinda, 
para de mais perto occupar-se da conquista e colonisa
ção das terras que se 'estendem do Rio Grande do Noite
até ao Amazonas, mandando para começo d'esta obra 
Jeronymo de Albuquerque fundar uma capil ania além do 
Ceará, no porto de Camocim. 

Entretanto, já desde o tempo de D. Francisco de 
Souza tinham se estabelecido os francezes no Maranhão. 



/ 

71 

E~ 1594', Jacques Riffault e Carlos de Vaux, armadores 
de Diepp!), chegaram áquella ilha, lançaram nella às 
bases de uni estabelecimento, e, seguros do apoio do 
.gentio, voltaNl.m á França, onde . conseguiram !JfiUÍpar 
tres naus que, sob o commando de Daniel de la Touche, 
senhor de la Ravardi'ére, chegaram ao porto de Mara
nhão em Ma•·ço de 1612 . Escolheu Ravardiére para 
assento da coionia uma chapada á esquerda do porto, 
e deu-lhe o nome de S. Luiz, em honra de Luiz XIII, 
rei de França. 

Tratando Jeronymo de Albuquerque, poucos mezes 
depois, em 1613, de desempenhar a commissão de que 
fôra incumbido, pa~tiu ,pãra o norte, e fundou .uma po
voação, a que denominou N. S . do Rosario, na bahia 
das Tartarugas ou Jararacpára . De volta a Pernam
buco fo i .Jeronymo de A lbuquerque incumbido de ex
pulsar os francezes do Maranhão, commissão que ga
lhardamente desempenhou a 19 de Novembro de 1614, 
derrotando completamente La Ravardiére, que propôz 
um armísticio por um anuo, emquanto chegassem novas 
ordens dos respectivos governos; mas nesse anuo, re
cebendo Albuquerque um reforço tl"aziclo por Fran
cisco Caldeira Castello Bt·anco, obrigou o chefe fran
cez a entregar-lhe o forte de Itapat·y ou de S .. José, 
e a comprometter-se a partir no fim do anuo prescripto. 

Chegou, porém, em 1615, ao Maranhão, com o 
titulo de governador-geral -da armada e com a uctoridade 
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superior á de Albuquerl}ue, :Alexandre de ]';loura, que 
forço u os francezes a se t·etirarem, e tomando conta 
do forte de S . Luiz, deu-lhe o nome de S. Philippe, 
_passando aquelle nome á povoação ·que é hoje capital 
do Maranhão. 

Jeronymo de Albuquerque tomou d'essa época 
em diante o nome de Ma•·cmhiío, e morreu a 11 de Feve
reiro de 1618, succedendo-lhe seu filho Antonio. de 
Albuquerque. 

Alexandre ~e Mo tua despachou para funtlar ·á" 

capitania do Pará a Ft·ancisco 1Jaldeira Castello Branco, 
qne em 1616 lançou os fundamentos da cidade de _1 
N. S. de Belém, sobre a bahia Guajat·á, na margem 
oriental do rio d'este nome, e pouco depois foi deposto 
pelos colo.nos, ficando aô mesmo temp~ a capitanüt L 

ameaçada pelos índios. 

D. Luiz de Souza, então governador-geral do · 
Brasil, nomeou capitão-m6r do Pará a .Jeronymo Fra
goso de Albuquerque, e deu a Bento Maciel Parente 
o comma.ndo de uma expedição contra os gentios; o · 
primeiro restabeleceu a paz entre os colonos; o segun
do desenvolveu contra os selvagens uma guerra · de 
extermínio, matando milhares d'esses infelizes e re
duzindo outros tantos á escr.avidão. 

A 13 de Junho de 1621, a côrte de Hespanha. 
resolveu crear o Estado do Maranhão independente do 
resto do Brasil, nomeando para seu primeiro governador 
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a ~r-ancisco Cqelho de Carvalho, capitão da Parahyba, 
qbe, nomeado a 25 de Março 'de 1624, 'só tomou conta 
.da administrâção a 3 de Setembro de 1626, em conse
quencia da primeira invasão hollandeza no Brasil. 

Desde 12 de Outubro de 1621, tinha Diogo de 
Mendonça l!'urtaqo ~do a D. Luiz de ·Souza 
no governo geral do ;Brasil. 

CAPITULO III ' 

O BrasH dn1.•ante o reina<lo de P:hUippe III 

I 

1621-1625 

Por morte de Pbilippe II, em 1621, subiu ao throno 
Philippe III de Portugal e IV de Hespanba, que reinou 
até 1665. Nesse espaço de 44 annos, apenas 15 abran
gem o governo dos dons paizes, pois, como ·veremos, 
~m J.640 Portugal conseguiu liberta1·-se elo jugo hes
panhol. 

No reinado elo novo soberano foi o Brasil scenaFio de 
importantes acontecimentos, por occasião da conquista 
que os hollandezes fize1·am úe grande parte do norte do 
nosso paiz. 

Não era o Brasil um paiz desconhecido á Hollanda 
c O primeiro navegador hollantlez que visitou o Brasil 
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foi Vau Noord, quando, em 1598, emprehendia a sua. 
viagem ao redor do mundo. ·Entrando no rio Doce e
no Rio ele .Taneiro para fazer agnada, foi mal recebido· 
pelos habi tante~. Em 1600, Hartman e Broer, com sete· 
navios, foram traudados pe lo almirante Leyssen parà 
devastar as costas elo Brasi l, recolhendo-se á Hollanda. 
com ricos despojos . Pelo mesmo tempo duas expedições. 
saídas de Flessingue fundavam no Brasil 'duas colo·
nias, a primeira denominada Orange, a 73 leguas da 
foz do rio Capiberibe; e a seg·unda, Nassau, em uma 
ilha, sete leguas mais acima.» (1) 

Em !neta contra a Hespanha, resolveu a Hollanda, 
organizar uma companhia com elevado capital e larga,s. 
concessões do govenw, pois era por este protegida, com 
o duplo fim de apoderar-se dos transportes qtte levavank 
á Hespanlla as riquezas aufel'idas de suas possessões no: 
continente americano, e de apossat·-se de alguma região· 
pertencente ao domínio llespanhol. 'l'omon essa compa
nhia a denominação de Indias Occi<le?ltaes, em opposição· 
a uma outra, a das India.• O•·ientaes, que desde anuas. 
anteriores funccionava, cansando graves prejuízos á 
Hesp..,uha, principalmente na Asia. 

Resolvida pela dit·ecção da companhia a invasão do
Brasil, preparou-se uma esquadra que, em Janeiro de· 
1624, fez-se ao mar. Governa v a então o Brasil Diogo-

{1) Berqu6, Tll.ese ds concurso. 
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de Mendonça· Fnt·taclo, que, como vimos, succedera em 
1621 a D. Luiz ·de Souza. 

' A esquadra tinha po~nte o Jacob Willekens, 
por vice-almirante a Pieter P1eterszoon Heyn, 'e, com.o 
encarregado de' <;ommandar as tropas e governar os 
paizes que fossem conquistando, Johan vaq Dorth. 

Recebera a Hespanha aviso da expedição; a propria. 
lnfanta D. Izabel, governante dos Paizes-Baixos, pre· 
veniu·a, mas o governo do Conde Duque de Olivares 
nada fez para repellir o inimigo, A 8 de Maio de 1624 
ós navios hollandezes ancoraram na bahia de Todos os 
Santos, menos o navio de Johan van Dorth, que, na . 
altura de Gabo Verde, se separár·a do resto da es
quadt·a. 

A cidade estava indefeza; os preparativos feitos 
por Mendonça Furtado foram inntilisados pela demora . 
dos invasores e pelo bispo D. Marcos Teixeira, que 
por um· zelo caritativo mal entendido, fez com que as 
forças se dispersassem. Facil foi, pois, a conquista
d'ella, send? Mendonça Furtado preso no palacio, depois 
de ter opposto aos invasores a mais tenaz resistencia, 
e remetticlo para a Hollanda, onde só obteve liberdade 
em 23 de Novembro de 1626. Van Dorth tomou logo· 
conta do governo, e, reputando firmado o clominio hol
landez no Brasil, inconvenientemente fez retirar diver-
sos contingentes da e=-qnallra. 
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Entretanto D. Marcos Teixeira (1), que fôra esco-
lhido interinamente para dirigir a administração e a 
guerra, preJlarava forças, e Mathias de AJbuquet·que 
-enviava de Pernambuco, sob as ordens de Francisco 
·Nunes Marinho, grandes soccorros. 

Lourenço Cavalcanti- e Antonio Cardoso, encarre• 
gados pelo bispo da direcção da resistencia, pozeram 
..a cidade em sitio, e com o reforço de Marinho conse
-guitam as maiores vantagens. Van Dorth caiu em uma 
--emboscada, sendo morto pelo capitão Francisco Padilha; 
.Allert Schouten morreu tambem pouco depois, e 'Villem 
Schoúten, sen irmão e snccessor no commando, pro
-duzia descontentamentos pelos actos t·eprovados que pra
"(;icava. 

Nesse tempo, entretanto, D. Francisco de Mom·a, 
.natural do Brasil, chegou da Europa, despachado com o 
.titulo de capitão-mór do reconcavo, para tomar o com
mando das tropas; e pouco depois d'elle chegou igual· 

·-mente uma esquadra hespanhola, commandada por D. 
Fradique de 'l'oJedo Osorio, marquez de VaJduega. Esta-_ 
-belecidas as comm unicações com as forças· do mar e 
terra, completou-se o cerco dos invasores, que foram 
coagidos a capitular no dia 30 de Abril de 1625, sob 

-condição de Hans · Erne8t ·Kyff, que era entllo o com.' 

·- (I) D. Marcos Teixeira. morreu a 8 de Outubro de 1624, sendo 
..:Sepultado na capella da Conceição de ltapa.gipe. 
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mandante dos sitiados, voltat· para a Hol\anda com as: 
suas tropas em navios para esse tlm concedidos. 

Ao tempo que a esquadra de Fradique chegava á< 
Bahia, o vice-almirante Pieter Heyn atacava: a capita
nia do Espírito Santo, fazendo saltar na villa trezentos 
soldados, que foram repellidos, graças ao inesperadO> 
auxilio que trouxera do Rio de Janeiro Salvador Corrêa
de Sá. 

II 

1630-1640 

Após a restaut·ação da Bahia, retirou-se D. Fra
dique de Toledo Osol"io, passando o govemo a D. Fran
cisco de Moura que, no fim de um anno, o entregou por
seu turno a Diogo Luiz de Oliveira, conde de Mimnda 
(1626). 

Persistindo em atacar o Brasil, organizou-se na Hol
landa uma nova armada e essa mais formidavel. Nella· 
vinham Hendrik Corneliszoon Loncq, como comman
dante geral, Pie ter Adl"iaanszoon, como almirante, e
Diederick von Weerdeuburch, como general das tropas· 
da expedição. 

Ainda d'esta vez foi a côrte de Madrid avisada em 
tempo, e Mathias de Albuquerque, que ahi se achava 
então, recebeu ordem de voltar p11ra Pernambuco, afim 
de prover a todas as necessidades e levantar fortifica- · 
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-çõe3; e, para acudir a uma defeza energica, deu-lhe a 
·()Ôrte como unico auxilio t1·es ca1·avelas e vinte e sete sol
d ctdos. 

A 15 de Fevereiro de 1630, a armada hollandeza 
-rompia fogo contra a cidade de Olinda, ao mesmo 
·tempo que Weerdenburch desembarcava com tt·es mil 
homens no Pau Amarello, e, marchando na mad1·n
gada de 16 sobre aquella cidade, tomou-a depois de ter 
batido na passagem do Ri_o Doce a 1\fathias de Albu

-querque, que nobremente lhe disputou o passo. Con-
-quistada Olinda, dirigiram-se os hollandezes contra o 
Recife, povoação que conquistaram, apezat· ela heroica 
1·esistencia que lhes oppoz o bravo capitão Antonio de 
Lima. 

hlathias de Albuquerque, tendo fundado um arraial 
bem fortificado, que recebeu o nome de Bom Jesus, 
creou as famosas companhias de emboscadas, de uma 
.das quaes foi capitão o celebre índio Poty (Camarão), 
:na-tural do Ceará, e depois conhecido por Antonio Phi· 
·"Iippe Camarão; e só assim pôde conter os hollanclezes, 
·e de tal modo que, além de outros, o general Loncq, 
saindo com uma numerosa escolta e caindo na embos
·cacla de Camarão, foi completamente batido, e só deveu 
.a vitla á velocidade ele seu cavallo. 

Em 1631 chegara,m successivos reforços aos hollan
<Iezes, q_ue nem assim podet·am tomar a ilha de Itama- ' 
racá, que foi corajosamente defendida pelo capitão Sal
vador Pinheiro. 
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Teuclo a côrte de Madrid recebido noticia de que na 
Uollanda se equipava uma esqnadra que devia sll-ir 
para o Brasil, sob o commando de Adrien Jansse Pater, 
apparelhou uma outra commandada I!Or D. Antonio 
·Oquenclo, que, chegando á Bahia·a 13 de Julho de 1631, 
a 3 de Setembro seguiu para o norte, e a 12 encontrou 
.a esquadra d,e Pater, com a qual travou renhida ba
talha, resultando a derrota do. bravo almirante hollan
.dez, que se precipitou no oceano por ser este o 'mico 
tmnulo digno ile .wm alnti>·ante batávo. Oquendo, depois de 
.deixar na Barra Grande um contingente de mil sol· 
dados debaixo elas ordens do general cond~ de Banhuolo, 
voltou para a Europa. 

Os bollandezes concentraram suas forças n<;> Re
cife, incendiaram a cidade de Olinda a 23 de Novembro 
.de 1.631, e foram ;rechassados de alguns pontos que 
pretendiam toma,r. A sorte da peleja vae mudar. Do
·mingos Fernandes Calabar, natural de Porto Calvo, 
bravo e intelligente, deixou o campo portuguez, onde 
llempre houvera galhardamente batalhado, e passou-se 
:no dia 20 de Abril de 1632 para os arraiaes hollan 
-dezes. Guiado pelo intrepido Calabar, Weerdenburch, 
.a 1 de Maio de 1632, toma a villa de Iguarassú, e o 
major Sehkoppe ataca em Janeiro de 1633 o forte do 
·rio Formoso, e toma-o depois da mais beroica resis
·tencia. Ainda nesse anno Calabar leva o general Rem
•bach, successor de Weerdenburch na direcção da guerra, 
:a atacar o posto dos Afogados, além do Capiberibe; 
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soffre, porém, um grande revéz, induzindo o generaf 
hollandez a cair sobre o Campo Real do Bom Jesus, 
ficando Rembach morto no campo. Segismundo von 
Schkoppe toma o commando das tropas, e, guiado. 
ainda pelo intrepido Calabat·, apoderou-se dos Tres 
Reis Magos e dos portos do cabo de Santo Agos
tinho. 

Mathias de Albuquerque, desanimado pelas conti
nuas derrotas que soffriam os seus, resolveu retirar-se
para Alagôas, afim de reunir-se a Banhuolo, que para lá. 
se dirigira depois da perda de Porto-Calvo, aguardand<T 
mais propícios tempos. 

Tinha Jl.iathias de Albuquerque de passar perto de 
Porto Calvo e achando-se ahi Calabar e o chefe hol
Jandez Picard com insignificantes forças, offereceu-se 
a este Sebastião do Souto para ir explorar o campo de 
Jl.iathias de Albuquet·que, com quem se entendeu contra 
os hollandezes, e de volta tanto depreciou as forças· 
brásileiras, que Picard e Calabar deram-se pressa em 
atacai-as. Travada a peleja, foram os hollandezes for
çados a capitular, e Calabar, feito prisioneiro, enforcado: 
no dia 22 de Julho. 

~Iathias de Albuquerque ainda assim proseguiu enj 
sua t·etirada para as Alagôas, onde entregou o co·~- 

mando das tropas a D. Luiz de Rojas y Borja, que allf 
chegára á frente de uma expedição e com o novo gover
nador-geral Pedro da Silva. 
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Rojas y Botja foi infeliz logo na primeira ·ba.'alha 
que travou em Porto Calvo contra Artichofski, que o 
venceu e matou na peleja. O conde Banhuolo tomou 
então o commando das tropas e encetou um systema 
de guerrilhas, que, dirigidas pelo intrepido Camarão, 
pelos capitães André Vida! de Negreiros, Rabello, Souto 
e por Henrique Dias, causaram graves prejuízos aos 
hollandezes. João Mauricio de Nassau, que desembar
cára no Recife a 23 de Janeiro de 1637, atacou perto 
de Porto Calvo o conde Banhnolo, qne, apezar dos actos 
de inexcedivel bravura de Camarão e de sua mulher, 
de Henrique Dias, Rabello, Souto e de tantos outros, 
foi obrigado a retirar-se para além do rio S. Francisco. 
Mauricio de Nassau, ·depois de mandar levantar um forte, 
a· que denomino á Mmt>'icio; -na foz do rio S. I<'rancisco, 
recolheu-se ao Recite, onde encetou uma série de provi
dencias, que bem patentearam seus vastos tale!ltos de. 
administr·ador. 

De110i.s de realizar uma série de medidas admi· 
nistrativas que fizeram a sua gloria, Mauricio de Nas
sau, obediente ás ordens que recebêra do seu governo, 
éntt·ou na Bahia de Todbs os Santos a 16 de Abril 
de 1638 e des!)mbarcou· as suas tropas a 6 kilotnett·os 
cla cidade, sem encontrar opposição. Mas Banhuolo, 
acudindo a tempo, repelliu os hollandezes, vendo-se 
Nassau forçado a levantat· o sitio e a retirar-se para o 
Recife. - ---

MORE IRÁ. PINTO - H IST, DO BRA.SlL 
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A 19 de Janeiro de 1639 chegou á Bahia, t~:a

zendo uma poderosa esquadra, D. Fernando de Masca
renhas, conde da Torre, nomeado governador-geral do 
Brasil, e, depois de 1·eunir grandes reforços e contin
gentes, foi diante da Pamhyba travar batalha com a 
esquadra hollandeza. Willeu Coruelissen, o almit·an'te 
hollandez, foi logo morto ; o vice-almit·ante Huyghens 
o substituiu e ganhou os louros da mais completa 
victoria, chegando o conde da Torre com o resto ·da 
sua esquadra á Bahia. 

Após alguma demora na remessa de t·ecursos por 
parte do governo hollandez, chegou a 20 de Março 
de 1640 uma esquadra sob o commando dos almirantes 
Job e Lichtbart, que trouxeram ordens para Nassau 
apoderar-se da cidade de S. Salvador; e, não senu:O 
isso possível, mandou Nao.sau que Lichthart fosse de
vastar o reconcavo da Bahia, o que este executou. 

A 5 de Junho de 1640 chegou á cidade de São 
$alvador D. Jorge ele Mascarenhas, marquez de Mouc 
tal vão, para substituir no governo ao concle da Torre; 
cabendo-lhe a fortuna de receber a noticia da revo
lução de Portugal, operada no dia 1 de Dezembro de 
1640., e da pror.lamação do duque de Bragança como t'ei 
de Portugal. 



PARTE TERCEIRA 

CASA DE BRAGANÇA 

CAPITULO I 

O Brasil duran1;e o rcinaalo de D. João IV 

1640-1656 

Foi D. João IV acctamado em todas as capitanias 
não sujeitas aos hol!andezes; tendo, porém, o vice-rei 
ouvido reservadamente os homens mais notaveis da cidade 
sobre o que cumpria fazer, foi deposto e t·emettido preso 
para Portugal, constituindo-se um trinmvirato composto 
do bispo D. Pedro da Silva, do mestre de campo Luiz 
Barballto e do provedor-mór Lourenço de Brito Col'l'êa, o 
qual começou a governar intet·inamente a 15 de Abril de 
1641. 

As circumsta_ncias embara<:osas em que se achava 
Portugal, ameaçado de uma guerra com a Hespanha, 
obdgaram D. João a r.outemporisar com a Hollanda e a 
fazer com esta uma alliança offensiva e clefensiva co·ntra 
a Hespanha e um armi'sticio de 16 annos. Demorando-se' 
D. João IV em apresentar a ratifica~Jão do tratado, 
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o governo da Bollanda oruenou a Nassau que estendesse 
as conqnistas hollandezas no Brasil. 

Obediente ás ot•a_ens do governo da ReÍmblica, de
tel'minou Nassau que uma esquadra commandada por 
Lich thart, tendo por chefe o coronel Kosin, fosse con
quistar o Maranhão, que eft'ectivamente foi conquistado; 
sendo tambem assegurada, pela -const;·ucção do forte das 
Cinco Pontas, chamarlo Schoo11e?nb01·ch, a posse do Ceará, 
onde já antes os hollandezes haViam entrado. 

A e~ta deslealdade respondeu Antonio Telles da 
Silva, que viera renuer a 26 ele Agosto de 1642 ao tri
umvirato, com outra, pois, l'ecommendando sempl'e eín 
setts actos pubHcos que se respeitasse o armistício, secre
tamente excitava a revolta contra os Lollandezes nas 
capitanias poe elles conquistadas. Antonio 'l'eixei1·a de 
:Mello conseguiu expellir do Maranhão os hollande.zes em 
Fevereh·o de 1644, tendo-os lançado fóra do Ceará poucas 
semanas antes. 

Retirando·se J/Iauricio de Nassan para a Bollanda, 
a 22 de Maio de 1644, tres negociantes, Bamel, Bol
lestreten e Bas, succedeJ·am-lhe no governo, e logo des
contentaram o povo por abusos e vexames e pela into
leran cia l'eligiosa. 

A retirada de Nassau foi uma fatalidade para os 
hollanclezes no Brasil. Em Setembro de 1644, André 
Vidal de Negreiros partiu da Bahia em uma caravela 
carregada de .munições da guerra a de bocca, .que devia 
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de prevenção deixar em Pernambuc·o, simulanào ven· 
del-as para cobrir· as despezas de viagem. Desembar
cando no Recife, Vida! mostrou submetter-se á obri
gação de vemler suas munições ao governo hollandez, 
por não lhe ser permittido fazel-o a particulares, e 
facilmente obteve um salvo-comlncto para ir por terra 
á Parahyba, pretextaudo ir visitar seus parentes. Du
rante a viagem foi preparando os animos para uma in
surreição geral, achando dii<postos para isso, a lém de 
outros, o portuguez João Fernandes Vieira, que fõra 
feito prisioneiro no Campo Real "do Bom Jesus . 

Concertados todos os planos, voltou Vida! para a 
Bahia, e, nomeado logo, afim de dar execução á em
preza, governador da fronteira do norte, que era o 
rio Real, fez partir para os set·tões de Pet"nambuco o 
capitão Antonio Dias Cardoso e o bravo Henrique Dias, 
e, sob o tH·etexto de perseguir a este, o famoso D. An
tonio Philippe Camarão. 

EJTI Pernambuco, João Fernandes Vieira, de accôrdo 
com os outros patriotas cons]Jiradores, tinha aprazado 
o rompimento da t·evolução para o dia 24 de Junho 
de 1645 ; mas dons portugnezes e cinco judeus de
nunciaram a trama, pelo que os chefes hollandezes po
zeram os fortes em esta(lo de sitio. Reunidos então 
os conjurados, e vendo que era impossível quat.qner 
contemporisação, precipitaram ,a revolução, e a 13 <le 
J\mho_ de 1645 soltat·am o grito da liberdade. Os hol· 
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landezes, tendo á frente o coronel Haus, saíram a 
atacar os pernambucanos, com quem se encontraram 
3 de Agosto no monte das Tabocas, onde se feriu lllll 
grande batalha da qual saíu victorioso o capitão D~as 
Cardoso. 

Depois de não pequenas derrotas soffridas pelos hol· 
landezes em diversos pontos, chéga do Recife nm1 
esquadra commandada po1· Segismundo von Schkoppe1 
que, tentando duas vezes atacar Olinda, foi em amba1 
rechassatlo, Schkoppe não desanima, vae desembarcai 
com uma pouerosa força na ilha de Itaparica, vencé ( 
mata a Francisco Rabello, que acudira em defez 
da ilha com 1.200 soldados. Ut·gido pela Hollanda 
D . João IV ordena sinceramente ou não a 'l'elles d: 
Silva que desarme a ius urreiçi:io pe•·nambucana, mas o 
chefes d'esta por orgão de Vieira responderam qnc nã· 
podiam obedece1· á ordem do rei, e qne só deixariam a 
armas depois de expellir de Pernambuco o estrangeir 
invasor. 

Antonio de. Souza Menezes, conde de Villa Pouc 
de Aguiar, chega á Bahia e rende no governo gerB 
do Brasil a Antonio 'l'elles da Silva a 22 de Dezembl' 
de 1647 ; mas, ao mesmo tempo que D. João IV pf 
recia dar assim satisfação á Hollanda, que se que 
xava de Telles da Silva, mandava secretos reforçc 
a Barreto de :Menezes e ordem para commandar ! 

insurgentes. Os hollandezes, tendo proposto uma amni 
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tia, qne não foi acceita, deliberaram romper a l ucta. 
Chocam-se os dons exet·citos a 19 de Abril ele 1648 , 
em uma estreita passagem que a menos de 18 kilo
metros do Recife se mostra e ntre os montes Gna
rarapes e as aguas das Corcorauas, saindo Ban-eto 
de Menezes vencedor e Segismuudo ferido e derro
tado . 

Nesse mesmo anno, assignal a elo por tão estrondoso 
fe i to, fall e cen D. Antonio Philippe Camarão, sendo sub
stituído no c ommando dos indios por um seu sobrinho , 
D. D iogo Pinheiro Camarão . 

Cont inuan d o o cerco <lo R e cife com grande detri
mento dos interesses hollandezes, reso lveram os gene
raes tentar de novo a sorte d e uma batalha . 

Van den Rrink, que substituíra no commando a 
Segismnndo, á frente de 300 hom e ns vae occnpar os 
montes Guararapes, onde encontra o exercito dos 
insurgentes, dá-lhes batalha e é completamente clerro
tado, morrendo na acção . 

Esta segunda batal ha dos Gnararapes foi mais fatal 
do que a primeira aos hol lamlezes. Niio obstante, aincla 
não estava segura a restauração de Pernambuco. 

Em Março de_ 1649, institnit{-se em Portugal a 
Oompa11h-ict G entl de Cormne1·cio <lo Brasil , que obteve! 
al ém de outras concessões, ordem ele expulsar do Brasil 
os h ollan dezes. 
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Differentes esquadras da Oo1npanhia Geral de Oom
,;tercio, trouxeram grandes auxilios aos insurgentes, qtie, 
pondo em apertado cerco os hollandezes, foram-se apo
derando de todas as fortalezas. Restava sómente aos 
invasores o forte das Cinco Pontas, que foi investido 
por Vidal de Negreiros. Coagido pelas circumstancias, 
Segismundo so licitou uma conferencia para capitular, e, 
obtendo-a, assignou a 26 de Janeiró de 1654 na cam
pina do '.raborda um accôrdo, pelo qual os hollandezes 
entregavam o Recife e todas as praças que ainda occu
pavam no Brasil, amnistiando-se os portngnezes que 
tivessem abraçado a cansa dos hollandezes, e dando-se 
a estes não só o tempo necessai'io para ultimarem os 
seus negocios, como ainda navios que os conduzissem á 
Hollauda. 

Coube a D. João IV a gloria de vêr ultimada em 
sua espet·ançosa colonia uma guerra que poderia ter 
um desfecho muito differente, se para isto não concor
ressem differentes cansas, entre as qnaes a situação das 
Províncias Unidas em face da Inglaterra. 

De facto, a ambição que a altiva Bretanha tinha 
em firmar o seu domínio dos mares, e as hostilidades que 
para consecução d' esse deside>·atunt foi mister esta
belecer com as Províncias Unidas, não permittiram a 
e~tas a concentt·ação de suas forças para assegurar a 
posse do Brasil hollandez. 

' No transcorrer dos acontecimentos que terminaram 
pela capitulação do Ta borda, de parte a parte se hon--
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veram os combatentes por modo digno dos maiores 
encomios . . Registrando com orgulho a historia nacional 
os altos feitos de illustres brasileiros, não póde ella 
deixar de assignalar as t:eaes vantagens que o Brasil 
auferiu com a invasão hollaucleza e os beneficios pt·e" 
stadoi! pela esclat·ecida administração de Mauricio de 
Nassr.u. 

CA:fiTULO II 

O Brasil nos reina(los «le Aft'"onso VI 
e Pe<lro II 

1656-1706 

Não se conformarat~ as Provincias Unidas com o 
tratado feit.o pel-os hollatidezes, e, não podendo hostilisar 
o Brasil, pois seria recomeçar uma guerra em que novos 
sacrificios tinham ele ser feitos sem pl'obabilidades de 
bom exito, delinearam bloquear o 'l'ejo, na Europa. 
Não teve Affonso VI animo forte para fazer frente ás 
novas hostilidades, e, por esforços do Conde de MÍni.'nda; 

cHenrique de Souza 'l'avares da Silva, e por mediação 
da Inglaterr-a, concluiu em 6 de Agosto de 1661 com 
~s Prov_incias Unidas um tt·atado, que, se restituiu a 
tranquillidade a Portugal, mais e levou a capitulação 
do Taborda assiguada pelos hollanclezes no Brasil. Foi 
Portugal ou antes o BraBil fot·çaclo, a·lém de outras 
concessões, a pagar no prazo de 16 annos a somma de 
quatro milhões de cruzados I 

) 
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Victima de uma conspiração da nobreza, a cuja 
ft·ente se collocaram o duque de Cadaval e á pr·opria 
rainha, entregou Affonso VI, a 23 de Novembt·o de 
1667, a regencia do reino ao infánte D. Pedro, sendo 
transferido depois para a ilha Terceira e d'ahi para Cin
tra, onde falleceu annos depois, em Setembro de 1683. 

Analysautlo os aetos da administra~;ão de D. Pedro 

0 PA.OnE ANTONIO VJP.ITIA 

em relaçãq ao Brasil, 
encontt·a-se a fundação 
da Sé elo Maranhão pela 
bulia de 30 de Agosto 
de 1677, de Inno cencio 
XI, ficando suffrag'anea 
do a1·cebispado de Lis
boa. No anno antet·ior ti
nha obtido a creação do 
arcebispaLlo da Bahia e 
a m·eação dos bi~p,Hlos 

do Rio de Janeiro e Per-
nambuco, suffraganeos d'aquelle arcel.Jispaclo (bulia de 
16 de Novembro de 1676). 

Em Novembro de 1653 chegou ao Pará o padre 
Antonio Vieira. (1) 

(1) Antonio Vi e ira. (Padre). A 24 de Novemb ro do 1653 
chegou pelA. primeira. ve~ a. Bel ém (Par~\ . ) Ia invçstido da uuctm:i
dade de sup e rior das missões, e t\presentou ao senado da ca.mara a 
Carta rég ia. de 21 d e Out"ubro d e 1652 , qu e lh e clava a faculdade 
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Em 1684, o governo portuguez organisou para o 
Estado do Maranhão uma companhia de commet·cio, 
dando-lhe o monopolio da exportação e importação, e 
o da introdncção de esct·avos africanos, compromet· 
tendo-se a companhia a fazer entrat· no Estado qui
nhentos por anuo e a vendei-os a cem m i I t·éi s cada 
um. Pouco fiel ao compromisso contrahi!lo, começou 
a companhia a vender generos de ruim qualitla<le por 
um preço exorbitante, o que deu logar a urna revolta, 
a cuja frente se collocaram Manoel Beckman, portn
guez e rico fazendeiro do Maranhão, ~eu irmão 'fhomaz 
Beckman, portuguez, e Jorge Sampaio. A revolta rom
peu no dia · 25 de Fevereiro de 1684, ~enilo Balthazar 

de evn.ngeliso.r, co n struir igrejas e Cundar missões pelos sertões 
e nas localidades que lhe parecessem convenientes, levar indios 
oomsigo , desentranhando-os das snas florestas, ou deixal·os nas 
suas aldeias. llouYc uma rcpresen tn.ção dos habitantes ele Belém 
c ont ra as amplas faculdades conced:das ao Padre Vieira e chegou
se a podir a expulsrto dos padres da companhia de J esus. A c amara, 
'que promettcrA. att.ender á representaçflo , J)ão d eu entretanto pl·o.vi
dencia nlg~1ma. Em 8 do Junho de 1654 partiu o padre Vieira pruh.. 
Lisboa, de onde regressou para o Ma .. rn.nhão, indo em 5 de A:;oslo 
de IG59 á ilho. Mll.ru.jó, n.fim de assentar pn.zes com as tribus n.nt.ht·o
pophagn.s cfos Ncengahibn.s. Em 17 de Julho d e lQúl o povo da. 
cidade ele Bclóm, exaspe rado contra. os jesuiLns, prende-os afim de 
rem e ttel-os para I..isboa. Igual sorte tevú o Padre Vieirn., que el·a. 
entüo visit:1dor: dn. companhia naquella capitüuia, nrto indo, p01·ém, 
para Lisboa, co mo seus companheiros, mas panl. o 1Un.1·nn h i'in. Em 
18 de Julho de 1007 fallcce.u no collegio de sua ordem na cicln.de 
da. Dahia. Nascera e m Lisboa. na rua. dos Conegos, a G de Fevet·ei ro 
de 1608. É bastante considerado como escriptor e o~·ador sugt·ado. 
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:J!'ernandes, que interinamente assumira as redeas do 
governo, no impedimento de Francisco de Sá e Me
nezes, preso e deposto do mesmo, extincta a Companhia 
de Commercio, e expulsos os jesuítas por deliberação de 
umajunta chamacla dos Tres Estados (clero, nobreza e 
povo), que immecliatamente se installou e despachou 
'l'homaz Beckman para Lisboa, afim de representar ao 
rei conforme as idéas ila revolta. 

A 15 de Maio de 1685 desembarcou no Maranhão 
o novo governador Gomes Freire de Andrade, que 
dissolveu · a junta, restabeleceu os jesuítas e a compa
nhia, puniu 08 culpados, morrendo no patíbulo Sam
paio e Manoel Beckman, que, occulto na sua fazenda 
do Mearim, foi entregue á justiça por Lazaro de Mello, 
seu afilhado e protegido. 

O delator infame, com. o espírito lacerado por pun" 
gente remorso, suicidou-se, garroteautlo-se em um en
genho de sua propriedade. 

Para acabat· com as duvidas sobre o direito que 
a corôa de Poúugal julgava ter sobre a margem es
querda do rio da Prata, mandou D. Pedro em 1678 a 
D, Manoel Lobo, governador do · Rio ele Janeiro, que 
fosse occupar aquella margem do rio, fundando uma 
colonia na ilha de S. Gabriel, e etfectivamente Lobo, em 
1679, subindo pelo Prata até á ilha designada, fundou 
sobre o continente a colonia do Sacramento. 

Tornou-se em breve essa colonia um germen de, 
discordias entre Portugal e Hespanh&, . discot·dias que 
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chegaram a tomar por vezes um caracter bastante grave, 
e que só se extinguiram em 1777, qnan<lo D. l\Iaria I fez 
cessão aos hespanhoes da colonia fundada pelos portu
guezes. 

Por morte de D. Pedro II, a 9 de Dezembro de 1706, 

sncceden-lhe no throno seu filho D. João V, que foi 
acclamado no dia 5 de Janeiro de 1707. 

CAPITULO III 

O B•·asil sob D. João V 

1707-1750 

I 

No reinado de . D. João V muito progrediu o Brasil 
com o augmento da população, com os descobrimentos 
dos pauli;;tas e com a colonisação que se estendeu pelo 
sul e interior. 

J oã:o de Magalhães ·chegou em 1 726 ao Rio Grande 
do Sul com a incumbencia ele estabelecer, atravéz elo 
sertão, communicações com a colonia do Sacramento,. 
e o brigadeiro José da Silva Paes, desembarcando ll(} 
Rio Grallde do Sul em 1737, lançou os fundamelltos 
de uma povoação, mais ou mellos a 12 kilometros da 
barra, na ma1·gem meridional do Rio Gran<Ie de Sã(} 
Pedro. 
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Pela provisão de 11 de Agosto de 17 38 foi a ilha 
de Santa Catharina creada capitania snbalterna e 
dependente do Rio ue Janeiro, sendo nomeado se1i go
vemador aquelle mesmo José da Silva Paes. A villa de 
Nossa Senhora do Desterro, o povoado do Rio Grande, 
que foi e levado a villa sómente em 1743, e a villa da 
Laguna passaram da dependencia dos governadores de 
S. Paulo pa,ra a dó Rio de Janeiro, a quem estava 
tambem sujeita a colonia do Sacramento. 

Por outro lado, os infatigaveis sertanejos de São 
Paulo proseguiam com o maior ardor nos seus desco
brimentos pelo interior do Brasil. 

Em 1726, Bartholomeu Bueno descobriu as minas 
de Goyaz, e estabeleceu-se no Jogar onde hoje se acha o 
arraial dos Fen·ei!-os . 

Paschoal Moreira Cabral levantou nas marg·ens do rio 
Coxipó-mirim algumas cabanas em 1719, e em 1723 trans
feriu para o sitio de Cuyabá a povoação que, sujeita a 
São Paulo, recebeu tres annos depois o titulo de villa, 
sob a denominação de Villa Real elo Senha>· Bom Jes"s ele 
Cuyabá . 

Fernando Paes de Banos e seu irmão Arthur Paes 
descobriram em 1734 a região extensa conhecida pelo 
nome de Matto Grosso , onde funlla.ram um arraial, cuja 
igreja foi dedicada a S. Fran.cisco Xavier. 

' Á vista da extensão do territorio descoberto, re
solveu D. J oflO v, em 1720, desannexar da capitania de 
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s. Paulo todo o territorio de Minas, com o qual se con
stituiu uma nova capitania, Rendo seu primeiro governa
dor D. Lourenço de Almeilla. 

Por alvará de .H de Novembro de 17 44 foi separado 
de Minas Geraes o districto de Goyaz, que, tornado ca
pitania geral, teve por primeiro governadot· D. Marcos 
de Noronha, depois conde dos Arcos. E, finalmente, por 
provisão de 9 de l\faio de 1748, constituiu-se em Cuyabá 
outra capitania indepentlente, da ,qual foi governador 
D- Antonio Rolim de 'Moura. 

Ao mesmo tempo em que se iam creando estas novas 
capitanias, fundava Clemente XI, pela bulia de 18 de 
Novembro de 1720, o bispado do Pará, ficando com o elo 
Maranhão, ele que se separára, suffraganeo do arcepispado 
ou patriarcbado de Lisboa ; e Benedicto XIV, pela bulla 
ele 6 de Dezembt·o de 1746, os bispados de S. Paulo e de 
Marianna, e as prelazias de Goyaz e Cuyabá, separados 
da diocese do Rio de Janeiro. 

Algnm tempo antes d'estas divisões, já o governo 
do rei tinha consideravelmente melhorado a aclminis
tmçfto da colonia, isentando em 1712 a repa't·tição judi
ciaria de toda e qualquer depenclencia dos governadores 
geraes, que foram melhor aquinhoados em seus venci
mentos e considerados delegados directos do soberano. 
Além d'estas medidas foram muitas outras executadas 
por D. João V, cujo re-inado, em relação ao Brasil, 
offerece grande contraste com 11 de alguns ele seus pre
decessores. 
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Foi ainda durante o reinado de D. João V que ti
veram logar as duas gúerras de-nominadas dos mascates e 
dos e?nboabas e uma nova invasão franceza no Rio de 
Janeiro. 

li 

De ha muito que havia uma tal ou qual animosidade 
entre os naturaes do paiz e os portuguezes. Com o per
passar dos tempos, essa animosidade foi-se accentuando 
cada vez mais, prep..unciando contlictos que não tardaram 
a explodir. 

'l'eve a guerra dos mascates por origem uma riva
lidade entre o Recife e O linda. A primeha, muito mais 
favoravelmente situada para o commercio do que Olinda, 
bastante se engrandecera durante a occnpação hollan
deza. Não tinha, porém, sido elevaila á categoria de 
villa, continuando rlependente de Olinda, e era habitada 
em sua maioria por portnguezes que, desembarcando ahi 
pobres, haviam enriquecido pelo commercio. A segunda 
era habitada pot· muitas famílias aristocraticas de Per
nambuco. 

Com o fim de prevenit· graves acontecimentos e en 
vista do rapirlo incremento q.ue . o Re.cife ia tendo, o go 
verno da metropole resol·veti elevar essa povoação a -villa 
cummettenuo a iucumbeucia da élevação do pelonrínho 1 

a fixação dos limites da nova vi !la ao governador Seb"as 
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tião de Castro Caldas e ao ouvidor dã. capitania Dr. Luiz 
de Valeuzuela Ortiz. 

Houve desbarmonia entre as duas auctot'idades, que
rendo o governad01,. que as freguezias do Cabo, lpojuca e 
Moribeca, pertencessem ao Recife; e o ouvidor, que per
tencessem a Olinda. D'abi nasceu profunda desintelli
gencia, que desde logo se aggravou, 1:ecebendo o gover
nador um tiro em uma perna, Em represalia ordenou 
o governador a prisii.o do ouvidor, que logrou evadiL·-se, e 
a do capitão-mór Pedro J.libeiro, que, longe de imitar o 
procedimento d'aquelle, deu o signal de alanna em No
vembro de 1710, prendendo o capitão João da Motta e 
promovendo a q uéd'a do \ governador, que fugiu para a 
Bahia, assumindo em seu Jogar o governo o bispo D. Ma
noel Alvares da Costa. 

Deu-se pressa o bispo em amnistiar os revoltosos em 
nome do soberano; mas em Junho de 1711, achando-se no 
Recife, cuja villa não tinha ainda sido installada, ope
rou-se uma reacção promovida pelo capitão João da 
1\Iotta, que o prendeu, obrigando-o a conceder tambem 
uma amnistia aos novos sublevados, deixando-o ir depois 
.para Olinda. 

Começou então a guerra dos masaates, assim chamada 
porque os pernan1bucanos davam por menospreço essa 
alcunha aos portuguezes. De um lado estava O linda com 
sua camara; o mestre de campo Christovão de Mendonça 
Arraes e o ouvidor; do outro, o Recife"tendo á sua frente 

MOR.J-: lRA PINTO-IIJST. DO BRASIL 
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o capitão João da Motta, auxiliado pelo governador d~ 
Parahyba, João da Maia da Gama, por Seba.,tião Pi_
nheiro Camarão, chefe dos iudios, e po1· outl·os. 

1 

O Recife foi posto em sitio ; o sangue correu em di· 
versos combates, e a guerra parecia estar longe do seu 
te1·mo, quando a 6 de Outubro de 1711 chegou a Pernam
buco o novo governador Felix José Machado de Men
donça, trazendo a confirmação das duas amnistias con
cedidas pelo bispo. Felix Machado, bem re cebido pelos 
dons partidos, procedeu infamemente, desenvolvendo a 
mais infreue perseguição contra os pernambucanos . Des
terrou o bispo para as bandas do rio S. Francisco e 
remetteu presos para Portugal muitos naciouaes. 
Esses fac tos de canibalismo e selvageria só tiveram 
termo por ordem d'el-rei de Po1·tngal. 

III 

Pouco antes da guerra civil dos >nascat"s, rebentou 
em :Minas a guerra civil dos e rnboabas . (1) 

A noticia da existencia de ricas minas de ouro no 
Sabará, despertou a cobiça de alguns paulistas, que 

(I) Baptista Caetano diz que emboaba, no pé da letra, significa 
laçador d e gente, con seg uintcmento p&rjidos tra idorBS, d esign ados 
assim os fo ras te iros de Mina.s GcrtJ.e s. O Dr. Mace do Soares julga. 
que a palavra emboaba, venha de aboamlJoaba, home m da cabella> 
ditfcrente. 
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para alli se dirigiram e effectivamente encontrarttm 
o precioso metal, remettendo amostras á côrte de 
Lisboa. 

Immediatamenté bandos numerosos de aventureiros 
coneram para aquellas terras auríferas, que se cha
mavam então Minas _Ge•·aes dos Gataguás (nomes dos 
índios coroados que alii havia), e entre os ambicioRos 
e:x:ploradores avultaram' principalmente os portuguezes, 
a quem em breve o ciume e a cobiça sepal·aram dos 
paulistas, que os chamavam fm·astei•·os, ou, ao modo do 
gentio, emboabas. 

Do ciume para o odio foi um momento; os pau
listas commandados por· Domingos da Silva Monteirc>, 
e os emboabas capitaneados por !Hanoel Nunes Vianna, 
travaram bat.alha em 1708 junto ao rio, que recebeu a 
denominação de Rio das Mortes - pela grande mortan· 
dade que resultou d'esse combate, no qual foram derro
tados completamente os portug·uezes. Dentro em 
pouco, o infame Vianna simula querer conciliar-se, e, 
apanhando de surpreza e desarmados os paulistas, der
rota-os e persegue-os, obrigando aquelles que esca
param á morte a fugir para S. Paulo, onde ouvem de 
suas mães, esposas e irmãs, verdadeiras espartanas, a 
nobre intimação de que só podiam ser por ellas bem 
recebidos · depois de tirarem um desforço prompto e 
definitivo dos embbabas. Nunes Vianna, orgulhoso de 
sua desleal e ignominiosa victoria, assumiu tão inso-
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lente auctoridade, que chegou a fazer recuar o go. 
vernador do Rio de Janeiro, Fernando Martins de Mas 
carenhas, que fôra a esse Jogar para restabelecer a 
tranqnillidade e ~ordem. 

Os paulistas preparavam-se para, no campo da 
batalha, desaggravar sua honra offendida, quando a 
côl'te de Lisboa fez serenar os espidtos, perdoando ao 
sublevados e creanclo, peta Carta Régia de 3 de No
vembro de 1709, a capitania ele S. Paulo e lllinas, inde. 
pendente da do Rio de Janeiro; e nomea.1do governado 
para ella a Antonio de Albuquerque, a quem Vianna 
prestou obecliencia. 

IV 

A guerra de successão da Hespanha proporcionou 
favoravel ensejo para os frau cezes renovarem suas ten 
tativas de C011Cltlista sobre o Brasil. 

A 11 de Setembro de 1710, sendo Francisco de Castr 
de Moraes governador-geral do Rio de Janeiro, Carlo• 
Duclerc (1), official da marinha franceza, desembarco 
em Guaratiba com uma força de mil soldados, e avan 
çou para a cidade do Rio de Janeiro, onde entrou 
19 de Setembro. 

Acossado por paisanos e estudantes armados, D 
clerc retirou-se para um trapiche, chamado trapiche d 

(1) AJg~ns dizem João Francisco Ducierc. 



tv'\AE:.Sí~0~-
-lG .. -= \01 ' ~~~tC\ONI\.l I 

0F- . -~ ' 
Cidade, e ahi capitulou, e · s · 'Iswneiro com 
todos os seus, 

O governador Castrp de :Moraes, só depois de ulti
mada a peleja foi 'que se moveu com as forças, do 
campo do Rosario, tendo mandado disputar o passo ao 
inimigo seu irmão Gregorio Castro de Moraes, que 
nobremente caiu no campo da acção. 

Na noite de 18 de Março de 1711 foi Duclerc as
sassinado. Renato Dngnay-Trouin, tomando por pre
texto a morte de seu compatriota, fez-se ao mat· com 
nma esquadra de 18 vasos para atacar a cidade do Rio 
de Janeiro, e a 12 de Setembro conseguiu, graças á 
inepcia do pusillanime governa<'!or Castro de Moraes, 
tomat· a ilha das Cobras, que foi logo abandonada. Em 
seguida desembarcou no Sacco do Alferes, occupou a 
Bica dos Marinheiros e as linhas dos montes de S. Diogo, 
da Gambôa e da Conceição, havendo apenas alguns 
combates parciaes, nos quaes ainda Bento do Amaral 
Gnrgel, á frente dos estudantes, deu. novas provas de 
valor e heroismo. 

Castro de Moraes, covardemente, fugiu da cidade 
com toda a tropa e todos os habitantes, dando assim 
occasião a que os francezes tomassem no dia 22 de Se
tembro a cidade, saqueando as ' igrejas e as casas, e 
fazendo avultadissimo esbulho ; p!J.ra cumulo de vergo
nha, o mesmo governador, sem esperar soccorro com 
que devia contar, voltou de Iguassú para onde fugira, 
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e ajustou com Duguay-Trouin o resgate da cidade 
por >·eiscentos e dez mil cruzados em dinheiro, cem cai
xas de assucar e duzentos bois; concorrendo para pagar 
tão avultada somma não só os cofres do Estado, mas 
taml>em os das corporações religiosas e de diversos 
particulares . Antonio de A!bnquerque Coelho de Carva
lho chegou de Minas com poderoso soccorro, mas já 
encontrou firmado esse asqueroso contracto, e Tiuguay
Trouin, que ainda se demorou no Rio de Janeiro algu
mas semanas, saiu emfim com a esquadra a 13 de 
Outubro de 1711, perdendo no mar o melhor das rique
zas que levava. 

Determinando a Carta Régia de 2 6 de NuYembro 
de 1709 que fosse entregue a auctorida<le a Antonio <le 
Albuquerque, e chegando este ao Rio de Ja11eiro, l01~ou 
conta do governo no auno cfe 1711 e o conservon até 
1713. 

Contt·a o procedimento de C astro de :Moraes repre
sentou o senaflo da camara a el -rei, qne condemnou o 
gove1·nador a degredo e pri~ão l' erpetua em uma das 
fortale.,.as da India. 
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CAPITULO IV . ' 
O Brusil sob D. José I 

1750-1777 

Morrendo D. João V, a 31 de Julho de 1750, 
succedeu-lhe no throno de Portugal seu filho D. José I, 
que reinou até 1777. Este monarcha foi, durante todo
o seu reinado, dominado por seu ministro Sebastião 
José de Carvalho e Mello, conde de Oeiras e marquez 
de Pombal. 

Empenhou-se logo e~te habil . e intelligente minis
tro em dar execução ao 
tratado de Madl'id, encar
regando da demarcação 
do Sul a Gomes Freire 
de Andt·ade , depois conde 
de Bobauella, e da do 
Norte ao govel'lla!lor de 
Matto Gt·osso D. Antonio 
Rolim de Moura ; sendo 
nomeados pela côrte. ue 
Ma(lrid para se encarre· 
garem da demarcação do 

GOMES FREJTIE DE ANDRADB 
Sul, o marquez Vahleli- (Co,.de de Bo/,adella) 

rios e da do Norte D. José Itnrriaga. 
A 19 de Fevereiro de 1752 partiu Gomes Freit·e para 

o Rio da Prata em desempenho de sua commissão e, com 
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o seu collega Valdelirios, principiou a demarcação pe-las 
aguas vertentes até Santa Tecla, quando tivet'am de 
luctar com a opposição dos índios das Missões, que eram 
instigados pelos jesuítas. Vencida esta primeira difficul~ 
dade, nem por isso foi adiantada a demarci!ção do sul, 
porque surgiram duvidas e questões sobre as quaes os 
demarcadores não se poderam entender, pelo que Gomes. 
Freire se retiL·ou para o Rio de Janeiro. 

Ao norte tambem a demarcação da fronteira não se 
pôde effectuar pela opposi_ção . que soffreram os demar
cadores da parte dos jesuítas, que lhes oppunham toda a 
sorte de obstaculos. 

Comprehendeu o Marquez de Pombal que chegad() 
era o tempo de tomar medidas rigorosas contra os je
suitas. Começou por mandar publicar uma bulia de 
Benedicto XIV, de 1'741, prohibindo a todos os secu
lares ou religiosos de qualquer ordem (e portanto aos 
jesuítas) de comprar, vender, dar ou receber em escra
vidão os Indios, separal-os . das suas famílias, privai-os 
dos seus bens e coarctar-lhes de qualquer fórma a li
berdade. Como consequencia d'essa medida decretou o 
grande ministro a e>nancipaçao dos Inàios do Pará e 
Marankao (6 de Janeiro de 1755), e em seguida a de 
todos os índios do Brasil (8 de Maio de 17 58). 

Não satisfeito com esse golpe desfechado contra os 
padres da Companhia de Jesus, resolveu Pombal fazel-a 
desappat·ecer dos domínios portugnezes, e, tirando argu
mento contra. ella do proceder altamente irregular e cri-
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minoso dos mesmos jesuítas, solicitou, em data de 1 de
Abril de 1758 e em nome do rei, ao papa Benedicto XIV, 
ttm Breve para reforma da Companhia, missão de que foi 
incumbido o cardeal Saldanha que, em uma pastoral, ful· 
minou os desmandos dos jesuítas, retirando-lhes a facul
dade de confessar. Os jesuítas entíl.o accusaram publi
camente o rei, qualificando-o de inepto e incapaz de go
vernat·, pelo que o marquez de Pombal conseguiu a assi
gnatura de ;o. José para a lei de 3 ele Setembro de 17591 

que expulsou dos domi:nios portnguezes a Companhia de
Jesus. 

Conseguido isto, obteve aind'a, com a coadjuvaçíl.o da:. 
França, Hespanha e Napoles, que o papa Clemente XIV 
(Ganganelli) abolisse a Companhia pela bulla Domit.-u& 

Redentptm·, de 23 de Julho de 1773. 

Pouco mais de um anuo depois da expulsão dos je
suítas, os reis de Portugal e de Hespanha celebraram a . 
12 de Fevereiro de 1761 um ajuste pelo qual annullaram 
o tratado de Madrid de 1750. 

Tendo os soberanÓs da Fránça, da Hespanha, das
Duas Sicilias e do ducado de Parma, todos da familia. 
Bourbon, assignado a 15 de Agosto de 1761 um tra
tado de alliança, que, por ser celebrado entre parentes, 
se denominou pacto de fantilia, e que tinha por fim uma. 
colligação contra a Inglaterra, esta, preparando-se para. 
a guerra, "arrastou -Portugal para o seu lado, e deu assim. 
occasião a novas luctas no sul do Brasil. 
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D. Pedro Ceballos, gov~rnador de Bueno&Ayres, 
intimou a guerra ao conde de Bobadella, a 5 de Outubro 
-de 1762, e atacando a colonia do Sacramento, tomou-a; 
invadindo depois o Rio Grande, apoderou-se da Villa de 
S. Pedro, mas foi coagido a abandonar aqnella colon<ia 
-em consequencia do tratado de paz que se celebrou em 
Paris a 18 de Fevereiro de 1763. A despeito da paz, .o 
governador José Custodio lançou os hespanhoes fóra da 
margem do Rio Grande, sendo desatten<liilas pelo vice-

. l.'ei do Brasil as reclamações que por cans'J. d'isso fez D. 
Francisco Urena, que succedera a Ceballos no governo 
-de Buenos-Ayres. 

As hostilidades continuaram mais ou menos no sul, 
até que, em Fevereiro do 1776, o brigaileiro José Molina 
foi atacado na villa do Rio Grande e obrigado a eva
c uai-a, chegando depois ao Rio de Janeii·o um ajuste 
de suspensão de hostilidades feito pelas côrtes de Lisboa 
-e Madrid. 

Os ultimas acontecimentos d; sul interromperam de 
novo as relações de Portugal e da Hespanha, e D. 
Pedro Ceballos, mandado contra a Brasil com uma for
midavel armada, tomou a ilha de Santa Catharina a 20 
-de Fevereiro de 1777, capitulando indignamente o seu 
.governador Antonio Carlos Furtado de Mendonça; e 
-tomou a 31 de :Maio a colonia do Sacramento, que tam
bem foi entregue por vergonhosa capitulação do seu 
gÔvernador Francisco José da Rocha. -
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CAPITULO V 

O Brasil sob D. ltin1.•in I 

1777-1792 

O anuo de 1777 foi fatal aos portuguezes; desas
troso para elles ao sul do Brasil, ainda ficou assigna
làdo pela morte de D. José I, e logo depois pela 

·demi~são do benemerito marquez de Pombal. 
D. :Maria I, succedendo no throno, celebrou com 

<O rei da Hespanha, no dia 1 de Outubro de 1777, o 
humilhante tratado de Santo Ildefonso, perdendo o 
Brasil a colouia do Sact·ameuto, a~ mi.sl'iões do Urugnay, 
-não pouco territorio ao sul, e r ehavendo a ilha de 
:Santa Catharina. · 

O marquez de Pombal operou as mais profundas 
Teformas, ainda que procedesse algumas vezes com 
tyt·annia. Entre as medidas que tomou em relação ao 
Brasil, cumpre relembrar a incorporação á corôa de 
·todas as capitanias que ainua tinham donatarios, e sem 
•prejuízos para estes; animou a indnstria e o commer
cio; creou a Relação do Rio de Janeiro em 1750, 

-defendeu a liberdade dos índios, espalhou a instrucção 
primaria pelas capitanias e considet·ou os brasileiros 
distinctos, nomeando-os para elevados cargos, e fi
nalmente, o que 'constitue a sua maior gloria, diminuiu 
-os poderes do tribunal da inquisição, de nefanda me
'IDOria, qne só do Brasil arrancára e condemnára perto 
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de quinhentos infelizes de ambos os ,sexos, entre os' 
quaes o celebre poeta Antonio José. 

A rainha D. Maria chamou para ministros os ad
versarios de Pombal. Por ordem do novo governo, foi 
Pombal submettido a um processo e condemnado á . 
morte; mas a rainha commutou a pena exílando-o
para vinte leguas distante de Lisboa. Pombal falleceu 
no esquecimento e obscuridade em 1782, com oitenta. 
e · tres annos de idade. Felizmente a posteridade fez
lhe justiça collocando seu glorioso nome entre os dos 
primeiros homens do Estado que têm apparecido. 

Foi no reinado de D. Maria I que appareceram 
em nosso paiz as· primeiras manifestações de indepen
dencia, coincidindo o patriotico tentamen dos bene-
meritos mineiros com a aspiração que igualmente nu-
triam alguns brasileiros que estudavam em Montpellier, . 
na França. · 

Domingos Vidal· Barbosa, natural de Minas Geraes, . 
e os fluminenses José Mariano Leal e José Joaquim da, 
Maia, estudantes naquella universidade, inspirados na. 
independencia que os Estados-Unidos acabavam de con-
quistar (1776), e nas idéas liberaes que invadiam a Eu
ropa, acreditaram ser empreza facil a libertação do nosso
paiz do jugo portuguez. Para isso conferenciaram com• 
Jefferson, ministro dos Est?.dos Unidos na côrte qe Luiz: 
XVI, pedindo-lhe o apoio d'esse Estado americano.· Tão· 
judiciosas foram as ponderações feitas pelo prudente mi-
nistro, que,- convencidos os estudantes da prematnridade 
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-de suas ambições, desanimados regressaram á patria, 
menos José Joaquim da Maia, que morreu em Lisboa. 

Na capitania de J'flinas-Geraes já lavrava o fer
mento revolucionado, pretendendo-se estabelecer em 
. nosso paiz o governo republicano, pois não só era esse 
o governo dos Estados-Unidos, como não havia aqui 
príncipe algum sobre cuja cabeça podesse fulgurar a 
corôa de imperador. 

Entre os conspiradores distinguiram-se o coronel 
Ignacio José de Alvarenga Peixoto, poeta estimado, 
que se encarregára de redigir as leis e dect·etos que 
-deviam desde Jogo ser promulgados; Claudio Manoel 
da Costa, advogado e exímio poeta ; o desembargador 
'Thomaz Antonio Gonzaga, onvic~or de Villa Rica e 
·tambem famoso poeta; o' alferes Joaquim José da Silva 
·xavier, por antonomasia o Ti>·a-dtmtes; os t.enentes
coroneis Domingos de Abreu Vieira e Francisco de 
Paula Freire de Andrade; os padres Carlos Corrêa de 

''Toledo e José da Silva Oliveira Rolim; e diversos outros. 

Era então governador de Minas o visconde üe Bar
·bacena, e vice-rei do Brasil (1) Luiz.de Vasconcellos. 

A semente revolucionaria propagava-se em todas 
.as camadas sociaes ; estabeleceram-se francamente as 
bases da conjm·ação. As circumstancias do momento 
.favoreciam a. propaganda activa dos inco•l.fidenies. An
..nunciava-s_e para breve a effectiva cobrança dos paga-

(1) O Brn.sil havia sidQ __ e1c.vn.do b vice-reino em 1714. 
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mentos atrazados do imposto do quinto do ouro, cuj~ 

irnportaucia montava a 700 anobas . 
Esse imposlo era o maior vexame que pesava sobre 

a população, e a noticia da cobrança dos atrazados· 
era recebida como verdadeira medida de affronta. O 
momento para arrebentar a insutTeição não podia ser . 
mais opportuno do que esse em que se effectuasse a 
dm·rmna. 

Depois de celebradas diversas reuniões, accordaram 
os conjm·ados, por proposta de Alvarenga, que a ban
deira da nova repuhlica teria por divisa as palavras 
do poeta latino : LibeTtas qure se,-a tmnen (liberdade ainda 
mesmo tarde) ; que se transferiria a capital para São 
João rl'EI-Rei, e emfim que romperia a revoluçã() 
quando o governo effectnasse a cobrança de todas as 
dividas atrazadas do quinto do ouro . 

Para obter a coadjuvação dos fluminenses e comprar. 
armamento, o destemido e heroico Tiradentes partiu pa1·a 
o Rio ele Janeiro, onde já havia estado e conferen
ciado com o Dr. José Alves Maciel, recentemente che
gado da Europa, e que importantes serviços prestou á 
conjuração. 

Estavam dispostas assim as cousas quando o vis
conde de Barbacena, que succedera a Luiz da Cunha 
:Menezes no governo da capitania de 1\'finas-Geraes, a 
11 de Junho de 1788, recebeu a 15 de Março de 1789. · 

denuncia da con spü·ação, que lhe foi dada pelo coronel 
portuguez Joaquim Silverio dos Reis, e logo participoU: 
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tudo quanto acabava de saber ao vice-rei Luiz de Vas
concellos e Souza, que, para impedir o bom exito da con
spiração, suspendeu o lançamento da derrama, que era o
principal motivo dos desgostos do povo. 

A estas cautelosas medidas seguiu-se a prisão de
quasi todos os ' chefes da conspiração em Minas e a de 
'I'iradentes no Rio de Janeiro, instaurando-se devassas
em 1792 nesta e naquella cidade. 

Foram feitos muitos interrogatorios, sobresaindo· 
nelles o a lferes Tiradentes, que attrahiu sobre si to<la a . 
responsabilidade, isentando nobremente os seus compa
nheiros da culp.abilillade do crime. 

Reuniram-se na quarta-feira 18 de Abril <le 17U2 én~ 

relação extraot·dinaria os 
ministros da alçada e os 
demais adjuntos, tendo 
por presi<lente o conde vi
ce-rei. Após 18 horas de 
sessão, resolveram conde
muar os conjurados, uns á 
morte, outros ao dest.erro. 

Por Carta Régia de 
15 de Outubro de 1790, 
D. Maria I commutou e.rn 
degredo a pena de morte O ALFERES TIIlADENTES 

para todos ' da conjuração, com excepção do alferes Tira
dentes, que- com baraço e pregão devia ser conduzid~ 
}>elas ruas ·publicas ao Jogar da forca e soffrer morte na-
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tural; e que depois de morto lhe seria cortada a cabeça e 
levada a Villa Rica, onde em logar bem publico se ele, 
varia sobre um poste até que o tempo a consumisse. Seu 

-corpo, esquartejado, pregar-se-ia em postes pelo camir{ho 
de Minas, nos sitios da Varginha, Cebolas e de outt:as 
povoações, até tambem a consummação. Declarar..se-ia 
infame e infames seus filhos e netos; seriam seus bens 
applicados para o fisco e camara real ; a casa em que vi
vera, arrasada e salgacla, erguendo-se no chão um padrão 
_pelo qual se conservasse em memoria a sua infamia l 

No dia 21 de Abril de 1792 foi Tiradentes execu· 
-tado . 

O supplicio não podia ter sido mais barbaro. 

« Da enorme massa popular que havia attendid 
.ao convite do vice-rei para assistir ao desaggravo d. 
xealeza e que se achava n o logat· do supplicio tram 
ida de commoção ao vêr a fria calma imperturbavE 
-do martyr patriota, ergueu-se um grito de. horror n 
momento em que o corpo se balouçava no ar, preso d 
forca pelo baraço esticado .. . 

« O rufo dos tambores marciaes e o vozear dos ch 
Tirts abafaram, porém, essa explosão espontanea ( 
.coração popular. 

«Em seguida, ante o morto, emquanto os carrasc 
ul timavam a execução, procedendo ao torpe esquart 
jamento do corpo quente ainil_a, Frei Raymundo 
Penaforte, para aproveitar, o scenario e para confot·to 
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povo, fez uma prégação solemne, dissertando sobre o 
seguinte trecho do Ecclesiastes: .cNem por pensamentos 
Lrahirás ao teu rei, . porque as mesmas aves levarão a 
tua voz e manifestarão o teu juizo».-In· cogitatione 
tua •·egi, ne det,-ahas . .. q•da et avis c reli po.-tabunt 'llbcem 
tuam.» (1) 

Entre os co.ndemnados contavam-se Claudio Manoel 
da Costa, que se suicidára (?) na prisão; Alvarenga Pei
xoto, que foi degt·edado para,Ambaca; o Dr. Maciel, 
para l\Iaçangano; outros para diversos presídios e · o des
embarg·ador Gonzaga para Moçambique. Os degredados 
partiram do Rio de Janeiro para Angola e Moçambique 
u 22 de Maio de 1792. (2) 

' 
(1) Rodrigo Octavio. •<Festas .Naciona~•.n 
(2) A punição imposta aos conjurados foi tllo grande como 

o premio conferido ao traidor Silverio dos Reis. Por decreto de 
4 de Outubro de 1794 foi S. :M:. servida, em a.ttençito aos distin
~tos serviços preatt\doa com uexempla.r lealdaden pelo coronel 
Joaquim Silverio dos Reis, fazer-lhe mercê, por principio de re
muneração, do Habito da Ordem de Christo, com 200$000 de 
tença, pagos effectivamente, e no dia 20 do corrente o P1'incipe 
N. S. houve po1· bem lançar-lhe o Habito pela sua Real Mão. 
Por decreto de 13 de Outubro do mesmo a.nno foi S. M.. servida 
levantar o sequestro feito e entregar a .Joaquim Silve:tio todos os 
seus bens (qu e se achavam apprehendidos pela Real Fazenda pelo 
alcance de 167:553$770), como um testemunho da Real approvação . 
pelo fiel e louvavel comportamento com que honrou o nome por~ · 
tuguez. Por decreto de ·20 de Dezembro ainda. de 1794 foi 
S. M. servida. honrar o coronel Silverio com o titulo de Fidalgo da 

MOREIRA P.IN'l'O-HlST. DO BRA.SJL 8 
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Entretanto já tinha havido em l\finas um movi
mento revolucionaria quando era governador D. Pedro 
de Alcantara, conde de Assumar, que, em fins de 1719, 
tomára providencias para pôr em execução determ-i
nações regias, contra as quaes se sublevou o espírito 
publico. 

Uma conspiração foi planeada. O chefe temporario 
da republica seda Sebastião da Veiga Cabral; o com
mandante superior das forças brasfleiras seria o mare
chal de campo Paschoal da Silva Guimarães, o )11ais emi
nente dos conjurados; o Dr. Manoel Mosqneira Rosa 
seria o ouvidor, e chegou a tomar conta do cargo por 
imposição popular perfidamente sanccionada pelo gover
nador. Os demais conjurados de maior preponderancia 
em diversas villas e arraiaes da capitania eram: Phi
lippe dos Santos, ft·ei Vicente Botelho, frei Francisco de 
Monte Alverne (1), João Ferreira Diniz, Manoel ·da 
Fonseca, Thomé Affonso ... (2) 

sua. Real Casa em fôL·o e moradia., e fazer-lhe mercê da Thesouraria 
Mór da. Bu1la de Minas, Goyaz e Rio de .Janeiro. (1) Não pa· 
1·arnm ahi as honrarias. A 24 de Fevereiro de 1795 os Exmos. 
marquez Mordomo M6r a o conde ele Rezende, presidenle do Con
selho ultramarino, armaram cavalheiro da Ordem de Clíristo o co
ronel Silverio, sendo igna.lment.e seus padrinhos. 

( 1} uGnzetn. de LisbmLn annos de 1794·1795. 

(1) Rocha PitLn. na llillt. da America Po'rt'l.tgueza- L. 10~ § 45'-t 
chama esLe frade de Antonio e o outro de Frei Vicente Boto. 

(2) lt'Ia.rtim Francisco li"iJho, Os PrecurBores da Independ~ncia
S. Paulo, 187.,1. 
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Amadm·ecidos os planos, a -revolta estalou. O povo 
em massa inva liu a casa do ouvidor Mat·tinho Vieira, 
cujo espirito violento e arbitraria sobre todos conquis· 
tára odio_sidade publica. Graças á fuga providencial, o 
ouvidor conseguiu a vida, mas sua casa foi s~qneada. 
Niio parou ahi a revolta; o povo foi sitiar o governador, 
que se achava cercado pelos dragões no palacio de 
1\farianna, então villa do Cat·mo. 

Atemorisado, como confessa (1), pela attitude do 
povo, e certo de que indefet·ir-lhe as pretenções seria 
augmentar a ~gitação, o governador attenden a toclos 
os Tequerimentos, satisfez a todos os pecliclos, obede 
ceu aos mais pequenos desejos que lhe f<:>ram mani· 
restados. 

Esse procedimento desequilibrou um tanto a atti
tnde dos chefes, ·que contavam com a resis tencia do 
conde para levar o patriotico movimento tl'iumphante 
ás derradeiras e ambicionadas conseqnencias. T e ndo 
os seus intentos immediatamente satisfeitos pelo dele
gado do despotismo, a furia popular se attenuou, e 
o governador,. aproveitando o momento opportnno, per
fidamente fez prendet· no proprio palacio Veiga Cabral, 
que foi acorrentado e preso incommuuicavel, 11:0 mesmo 
tempo que alguns dragões fizeram com surpreza e perfidia 
outras pt'isões simultaneas. 

(1) Carta do conde de Assumar. publicada. no tomo 25 dQ. 
Revis~o Instituto HisttJ1•iC() e Geograpltiw. 
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«Vendo-se trahido e ludibriado, o povo reaccendeu 
a furia revolucionaria, que não teve, pot•ém, por falta 
de um chefe que a dil·igisse, força para reagir efficaz
mente sobre o inesperado procedimento do conde gover
nador. Philippe dos Santos, o mais destemido dos 
revoltosos, a cuja audacia e resolução se devia a victoria 
alcançada, achava-se fóra de Villa Rica preparando 
nos arraiaes vizinhos mais um contingente patriotico 
para o golpe decisivo; os demais conjurados capazes 
de dirigir o povo sublevado achavam-se presos e acor

_rentados no fLmdo de ergastulos sombrios. O povo nada 
mais pôde fazer que saquear as casas, depredar os 
campos, atear o iuceudio. 

« Mas as forças da tyrannia restabeleceram a sub
missão, e o conde de Assumar entrou victorioso nos 
arraiaes desmantelados do inimigo. 

« Estava suffocada a primeit'a explosão nacional 
em prol ela liberdade da patria ; era cedo de mais: 
estavam reservados para o Brasil tempos mais horro· 
rosos sob o domínio do jugo estrangeiro. 

« Dominada a rebellião, restabelecida a tranquilli 
dade, o governador mandon os presos para o Rio de 
Janeiro, de onde alguns seguiram para o reino, sendo 
que de nenhum d' elles se teve mais noticia, a não ser 
de Paschoal, que se soube haver fallecido em Lisboa. 
O governador, porém, não se pôde fnrtar ao desejo 
de fazer, elle mesmo, justiça a algum de entre tão fa 
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migerados criminosos. Foi escolhido Philippe dos Santos 
- o 1nais diaboUco dos homens -segundo e,xpressão do 
proprio conde (1). Seu j~ligamento foi snmmario ~ a- pena 
capital a que o condemnaram não tardou muito em ser 
executada . 

«Na tarde de 16 de Julho de 1720 (2), an·t~ enorme 
concurrencia popular que chorava pelo 'Seu herõe em · 
momento tão extraurdinario, foi o primeiro martyr da 
independencia nacional atado vivo á cauda de quatro 
fogosos animaes bravios e arrastado pelas ruas acci· 
dentadas de Villa Rica ... 

« Consummado o supp licio, o seu corpo dilacerado foi 
esquartejado e atirado em pedaços ao pasto das aves de 
rapina ... (3) 

CAPITULO VI 

O Brasil sob D. João TI 

1792-1821 

I 

AI teradas 'as faculdades mentaes da rainha D. Maria I, 
tomott contar do governo do Estado, em 1792, na quali· 
dade de ptfri';;ipe regente, seu filho D. João. 

(1) Citada. carta do conde de Assumar. 
(2) Martlm Francisco Filho. O!Jra citada, pag. 128. 
{3) Rodrigo Octavio. 
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Grave era a situação politica da Europa quand 
D. João assumiu a regencia. Napoleão Bonaparte, ~pó 

innumeras e brilhantes victorias, desejoso de ferir co 
nm golpe mortal a Inglaterra, domina'dora dos mar 
e inimiga da França, decretou em BerlÍJ'.l o cele)n 

D. JOÃO Yl 

bloq,eio continental, ao qual diversas potencias adhe 
riram. Não o quiz, porém, fazer Portugal e, conse1 
vando-se fiel á Inglatena, attrahiu contra si as ir11s d 
imperador. Declarou NapoLeão que havia deixado o 
reinar a casa de Bragança, riscou o reino da carta d 
Europa, e fel-o inv~dir por Junot. 



-119-

Ameaçado o principe regente pelo exercito francez, 
embat·cou-se no dia 27 de Novembro para o Brasil, 
com a rainha, os principes, as priúcezas e toda a 
côrte. 

Sendo a esquadra separada por uma tempestade, 
alguns navios éom pade 
da familia real chegaram 
ao Rio de Janeiro, des
embarcando ·D. João a 23 
de Janeiro de 1808 na 
Bahia, onde, por conse
lhos do preclaro brasi
leiro José da Silva Lis
boa, ulteriormente vis
cond.e de Cayríi, assignou 
o decreto de 28Ai:eJaneiro VISCONDE Dl! CAYnÚ 

de 1808, franqueando os portos do Bt·asil a todas as 
nações amigas . Depois de curta demora, partiu o priu· 
cipe regente da Bahia e chegou ao Rio de Janeiro a 7 
de Março , sendo recebido no meio das mais estrepitosas 
acclam ações . 

No dia 1 do Março publicou D. João um manifesto 
de guerra á França, onde escreveu as seguintes pala
vras: a o6Ttt> levantani sua voz ào novo impe·>·io que vae 
c•·ea•·· Deton o Rio de Janeiro com importantes melho
ramentos e (lntre elles releva notar: a creac<âo de um 
supremo conselho militar, o desembargo do paço, a 
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academia de marinha, a casa de suppllcação do Brasil, 
a que foi elevada a Relação do Rio de Janeieo, a 
fabrica de polvora, a imprensa régia, o Banco do 
Brasil, uma escola medico-cirurgica, o jardim botanico, 
a academia das beiJas artes, a nova capitania das 
'Alagoas, a relação do Maranhão, e outros melhora
mentos. O principal promotor de tão acertadas medidas 
foi D. Rodrigo de Souza Coutinho, conde de Linhares, 
que falleceu em Janeiro de 1si2. 

Apezar d'essas vantagens que o Brasil auferiu da 
permanencia do regente no .Rio de Janeiro, o povo não 
deixou de ' resentir-se das mais crueis violencias e dos 
mais duros vexames. 

Grande numero de fidalgos e criados de ordem 
inferior tinham acompanhado o príncipe regente, e, 
sendo necessario accommodar .tanta gente, etfectuou-se 
o despejo forçado de muitjj,S casas. Além d'este inqua
Jificavel abuso, deram-se muitos empregos de admi
nistração a indivíduos sem as precisas habilitações, 
e .cujo unico merecimento consistia em terem acom
panhado os príncipes e pt·ecisarem viver á expensas do. ' 
,Estado. Para se calcular a prodjgalida<le ct·imiuosa da 
éôrte, basta saber-se que a ucharia por si só consumia 
seis milhões de crnzados por anno. 

Por decreto de 26 de Dezembro de 1815, o Bt·asil ' 
foi elevado á categoria de reino. 
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II 

Antes da partida de D. João pbra,O Bt.as'11, grave-s_ 
complicações tiveram logar ao norte e ao sul do nosso 
paiz. 

Havendo a Hespanha declarado guerra a Portugal 
em um manifesto · publicado em Madrid a 23 de Feve
reiro de 1801, Sebastião Xavier da Veiga Cabral, go
vernador do Rio Grande do Sul, emquanto esperava or
dem para começar a guerra, approximou-se da fronteira, 
obrigando os hespanhoes a concentrarem-se no Serro 
Largo. Auctorisado emfim pelo governo, Veiga Cabral 
abriu a campanha ~anda,n~contra o Serro Largo o 
coronel Manoel Marques de · Souza, que á frente de 
1.200 homens tomou esse logar e d evastou a fronteira 
até além do Jagua,rão e Santa 'l'ecla. 

Marchava contra os portuguezes o marquez Sobre
mont, sub-inspector das tropas do vice-reinado de Bne
nos-Ayres, quando a noticia da paz de Baclajoz, cele
brada a 6 de Junho, ch egou ao sul do Brasil a 17 de 
Dezembro de 1801, e pôz tet·mo ás hostilidades, ficando, 
apezar das reclamações dos hespanhoes, em poder dos 
portuguezes os territo.rios conquistados; porque es~e 

tratarlo cousa alguma estipulára sobre restituições na 
America. 

Em 1808, tendo sido levados em captiveiro da Hes
panha para a França o rei Carlos IV e seu filho Fet·· 
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nando VI, julgou-~e a pl'inceza D. Cat·lota, que era filha 
de Carlos I V e esposa de D. João, príncipe regente de 
Portugal, com direito á soberania dos Estados vizinhos 
americo-hispanicos por falta d'aquelles príncipes, e foi 
por isso mandado do Rio de Janeiro a Bnenos-Ayres, 
para fazer valer esses direitos, o brigadeiro Joaquim 
Xavier Curado,. levando ·uma carta da princeza para o 
governador Liniers, que não acquiesceu aos desejos · da 
pretendente. 

Sobrevieram as revoluções emàncipadoras dos Esta
dos-Unidos da America Hespanhola; Liniers foi fuzilado, 
e D. Francisco Xavier Elio, governauor de Montevidéo, 
cercado nesta cidade pelo caudilho José Artigas, que 
teve de levantar o cerco pela presença de duas coln
nmas corurnandadas pelo marechal Curado e pelo bl·iga
deiro i'IIello Marques de Souza, que correram em uef'eza 
d'aquelle governador. '.riveram, porém, os dons distin
ctos generaes de t·etroceder pela intervenção do governo 
inglez, pelo que foi ajuSt~J,do em Buenos-Ayres um 
armísticio illimitado em 1812. Foi ue curta duração 
esta paz; a guen·a accendeu-se de novo no sul em 1816, 
colhendo os portuguezes brilhantes victorias das quaes 
foi a ultima a de «lndia Muerta>, onde o general 
Sebastião Pinto de Araujo Corrêa derrotou completa
mente Fructnoso Rivera. 

Na campanha de 1817 continuaram os portuguezes 
a colher novos louros ; além do. triumpho alcançado em 
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Catalão pelo marquez de Alegrete, a colonia do Sacra
mento Se prOllUllCÍára a faVOl' dos portuguezes, rece
bendo Carlos Frederico Lecor uma deputação do cabido
de llfontevidéo, que llle fílra entregar as chaves da 
cidade, contra a qual elle avançava. 

Ni"w obstante tantas derrotas foi ainda Artigas ven
cido em 1820 em 'l'aquarembó pelo conde da Figueira, e 
obrigado a fugir para o Paragpay, onde o Dt·. Francia o
reteve. 

Foi então celebrada em 1819 entre D. Prudencio 
l\llorg·niondo, plenipotenciario do cabido de l\iontevidéo, 
e o coronel de engenheiros J'y>ão Baptista Alv.es Porto, 
uma convenção deinarcadora dos limites das duas pro
víncias; dilatando-se o Rio Grande da banda do mar 
até a Angustura de Castilhos, e da outra banda d~ 

Uruguay até o rio Arapehy. Emfim, a 31 de Julho de 
1821, foi, por um accôrdo livre e espontaneo, incorpo
rada a Banda Oriental ao Brasil com o titulo de pro
víncia Cisplatina. 

Nào obstante estes acontecimentos ao sul do Brasil, 
outros tambem graves se davam ao norte. 'fendo o prín
cipe regente dec:larado g·uerra á França pelo seu ma
nifest,o de 1 de :Maio de 1808, ordenou no mesmo ann<> 
ao:.. coronel Manoel Marques que fosse conquistar a 
Guyana Franceza ; e este, fazendo-se á vela do Pará em 
Novembro de 1808, obrigou em Janeiro do anno seguinte 
o general Victor Hngues a capitular. A quéda, })Orém, 
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-de Napoleão fit·mou a paz entre as nações da Europa, 
-e pela convenção de 28 de Agosto de 1817 determinou-se 
.a entrega da Cayena aos Francezes, ficando os limites 
com o Brasil pelo Oyapok, o que foi confirmado em 30 
de Novembt·o de 1900 pela decisão do conselho Federal 
Suisso, escolhido pelos dons paizes como arbitro nesta 
·questão de limites. 

Em Novembro de 1817 foi entregue a Cayenna pelo 
governador João Severiano Maciel da Costa, depois 
marquez de Queluz, ao conde de Saint-Cyr, governador 
nomeado por Luiz XVIII, rei de França. 

rrr 

A rainlta D. Maria I, que desde muito vivia em 
-estado de demencia, morreu a 2 de Março de 1816. 
Sua morte nenhuma alteração trouxe á atlministt·ação, 
porqne o príncipe regente D. João, que lhe succedeu, 
era de facto rei e governava como tal desde 1792. Cabe 
.ag·ot·a relatar um acontecimento, cujo sanguinolento des
fecho denamou o lucto sobre uma província inteira, pa
ralysando por muitos anuas sua crescente pro.operidade 
-e anuinando muitas familias. Referimo-nos á mal lograda 
revolução de Pernambuco, que rebentou no dia 6 de 
Março de 181 7 . 
. . Duas foram as causas primordiaes d'este successo: 

uma, e a que apressou o golpe, foi sem duvida a cres
-cente rivalidade entre os brasileiros e portuguezes; outra, 
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as legiÜmas aspirações que nntriam os brasileiros, de um 
governo livre. 

Desde 1711 que eram fundos os odios na capitania. 
de Pernambnco ; de um lado o europeu, branco, rico, 
dominador no commercio, no fôro, :.10 exercito e até 
preferido nas relações intimas; do outro, o colono, 
cabra, ralé, subordinado nos empregos, ultimo até na. 
participação dos gozos particulares. Do conjuncto de 
taes circnmstancias havia de nascer por certo o desejo 
da libet·tação, que, embora tíbio, balbucia seu credo 
em 171 L como em 1817. Vencido na Europa o direito 
divino da realeza, abatido o pt·edominio hespanhol nas 
colonias. da .Amet·ica no principio d'este seculo, justo. 
era que-no Brasil, onde a velha côrte portugneza sere
fugiára, ostentatÜlo seus vícios, acordasse o espírito de 
resistencia e procurasse por todos os meios dar incre
mento á idéa da em::~ncipação. 

Um negociante de nome Domingos José Martins, 
natural da Bahia e educado na Inglaterra, era em Per
nambuco destemido prégador dos mais adiantados prin
cípios libe~·aes e muito partidario dos officiaes pernam
bucanos, com quem tratava de conspirar; além d'isso 
os moç\)s congregavam-se quasi em publico, banquetea
vam-se frequentemente e em seus brindes manif~s

tavam sem rebuço os seus desígnios. Isto bastou para 
irritar ainda mais os portuguezes, sempre desconfiados e 
ciosos; porque viam em tudo aquillo uma ameaça contra 

·' 
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o seu predomínio. Sem embat·go, Caetano Pinto de Mi
randa Montenegro, capitão general de Pernambntlo e 
tambem depois marquez da Praia Grande, conservava-se 
sempre indifferente, até que uma cii·cumstancia bem tri
vial veio excitar todas as desconfianças: um portuguez, 
que proferiu algumas paiuvras ü:juriosas contra os bra
sileiros, foi espancado pot· um official do regimento Hen
rique Dias. Este facto , apenas individual, tomou um ca
racter de partido, e assustou o governador; desde então 
a desconfiança o subjngou, e a fidelidade üos officiaes 
brasileiros pareceu-lhe duvidosa. Neste estatlo de effer
vescencia, um ilhéo obscuro veio ainda augmental-a, 
dando denuncia de uma conspiração tmmada pelos bra
sileiros contra o legitimo soberano; em consequencia do 
que o governador reuniu em conselho em 5 de Março os 
officiaes e genemes portuguezes que estavam no Recife, 
e com elles deliberou que n.o dia seguinte se effectuasse 
a prisão de a lguns militares e paizanos mais compro
mettidos. '.rudo se ia levando a effeito sem maior diffi
culdade, mas o brigadeiro Manoel Joaquim Barbosa de 
Castro, portuguez altivo, orgulhoso e severo, querendo, 
além de prender, castigar com insolencias a officiaes 
suspeitos do regimento de artilheria que elle comman
dava, foi morto pelo capitão José de Barros Lima, o 
Leão coroado, que o atravessou com a espada. 

Rompeu a revolta; o povo nuiu-se á tropa; abri
ram-se as portas das prisões; Martins e outros presos 
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políticos recobraram a liberdade. Montenegro, obrigado 
a abandonar o palacio, encerrou-se na fortaleza do 
Brnm, onde capitulou a 7 de Março, convindo os revol
tosos em deixai-o partir para o Rio de Janeiro. Tri
nmphante, a revolta ot·ganisou o seu governo, sendo 
proclamados membros d'elle o capitao de artilheria Do
mingos Theotonio Jorge, elevado tambem a governador 
das armas, o padre João ·Ribeiro Pessoa, governador 
provisorio, o Dr. José Luiz Mendonça, Manoel Jo~é 

Corrêa de Arat)jo e Domingos José Martins; instituiu-se 
um conselho ele cinco membros, e foi nomeado ministro 
do interior o padre Miguel Joaquim de Almeida, o Mi

guelinho, O governo provisorio augmentou o soldo das 
tropas e fez promoções; organizou as repartições do 
governo; adoptou o tratamento de v6s; adoptou a ban
deira branca, symbolg da paz; despachou Antonio Gon
çalves da Cruz para os Estados Unidos, afim de comprat· 
armamento e contractar officiaes adestrados na arte de 
guerra. 

A revolução estendeu-se á Parahyba, ao Rio Grande 
do Norte e as Alagoas. Para o Ceará foi enviado o 
padre José l\fartiniano de Alencat·, que ahi tinha im
portantes relat;ões de família; sendo preso, porém, no 
Crato. Na Bahia, o emissario do governo provisorio, 
lu. José Ig·nacio Ribeiro de Abreu Lima, conhecido 
depois de sua infausta morte pela denominação de Padre 

Roma, que por ·u~ presentimento Iançára ao mat· antes 
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do desembarque os papeis que levára, foi preso', jul. 
gado por uma commissão militar, condemnado á m9rte 
e fuzilado no dia 29 de Março no Campo da Polvora, 
Calmo e tranquillo diante de seus juizes e no tra. 
jecto para o supplicio, Abreu Lima mostrou resignação 
de philosopho christão ; suas faces não se desbotaram 
senão quando o sangue que as tingia, correu das feridas , 
regando o sólo onde cinco annos depois se firmou para 
sempre a redempção de sua patria. 

O conde dos Arcos, governador da Bahia, assim 
que soube da revolução, preparou alguns navios e 
mandou bloquear o Recife, fazendo ao mesmo tempo 
marchar por terra uma columna ás ordens do mare· 
chal Cogominho . Emquauto isso se passava, chegou do 
Rio de Janeiro Rodrigo Lobo com uma esquadra para 
refot·çar o bloqueio, que logo se estendeu do rio S. 
Francisco até o Rio Granue do Norte, pronuncian
do-se logo este estado e o da Parahyba contra o 
governo de Pernambuco. O govet·no provisorio expe
rimentava as ancias da morte ; o marechal Cogomi· 
nho avança v a sempre . Confiado em sua popularidade, 
'partiu do Recife Domingos José Martins, mas fo i 
derrotado e preso por uma companhia dos pardos de 
Penedo e dos Indios de Atalaia . Chegando á capital 
a noticia d'este desastre, o governo provisorio tratou 
logo de capitular com o commamlante do bloqueio ; mas 
Rodrigo Lobo repelliu a idéa de uma convenção, pro· 
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pondo a entrega da lll'aça sem -condições. Tinha-se 
entabolado nova negociação, quando Domingos Theo
tonio, nomeado dictador por Lobo, sem esperar pelo 
resultado, retira-se do Recife com toda a guarnição 
(18 de Maio), levando conjnnctamente os cofres pu
blicos. A deserção do governo, abandonando a capital 
tinha annullado quaesquer meios de resistencia. Á 23 
de Maio foi arvorada a bandeira real no Recife_ Con
sternados com esta noticia, perderam toda a esperança 
os cl1efes da revolta, que, com 2.000 homens, esta
vam no Engenho Paulista. A força debandou aterrada ; 
Domingos Theotonio e outros ftÍgiram disfarçados ; o 
padre José Ribeiro suicidou-se. 

Desde então 'começou a lnctuosa serie de actos de 
barbaridade praticados contra os infelizes revoltosos. 
A 29 de Junho de · 1817 chegou a Pernambuco, na qua
lidade de governador, o capitão general Luiz do Rego 
Barreto. Foi recebido com jubilo e recompensou com 
a infamia. Por sua ordem foram logo sequestrados os 
bens dos pt·esos, ficando suas innocentes es}wsas e 
fi lhos igualmente expostos aos horrores da mendicidade. 
A commissão militar se poz em permanencia, e a for.ca 
se levantou para serem executados nove infelizes, entre 
os quaes Domingos Theotonio Jorge, tendo já sido fu
zilados na B~hia, a 12 de Junho, Domingos José Martins 
e o padre MÍgu~linho. 

~OREII\A .i'JNTO- IIIST . .DO URASIL 9 
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Por ordem da côrte, foi sustada a carnificina para 
ser manejada por juizes togados, talvez com o fim de 
se dar ás victimas toda apparencia de justiça. Foi insti
tuída uma alçada, da qual era presidente o desembar
gador do Paço Bernardo Teixeira Coutinho, e que se com
punha ele dous desembargadores do paço e dons da Casa 
de Supplicação. 

Xão entraremos na historia da tremenda alçada, 
nem nos pormPnores de seus escandalosos manejos; bas
tará saber-se· que o proprio Luiz do Rego chegou a unir 
sua voz á do senado da camara do Recife, e ambos 
representaram ao soberano, implorando uma amnistia, 
que foi concedida por decreto de 6 de Fevereiro de 1818, 
dia da coroação do rei. 

As paixões políticas têm algumas vezes jnlgado com 
acrimonia essa gloriosa revolução republicana. Para 
uns o levante foi offensa á disciplina, vindo do quartel 
e não da praça publica ; para outros não passou de par
voiçada insolente, e bem poucos lhe concedem o indulto 
da prematuridacle. Esgarra-se sem duvida do respeito 
devido á dignidade humana, quem aftirma que numa· 
sociedade de senhores e servos a humilhação nunca pro
duzira a revolta. 

Criminosa foi ella por querer proclamar a republica i' 
Quem podia appellar para a realeza, quando D. João VI 
fugira sem honra de seu paiz invadido pelo estran
geiro? Não; D. João VI não tinha as qualidades. de 
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chefe de uma monarchia moderada, Representante d:a 
~tbsolutismo, cercado i! e in ti nencias malevolas e aca
nhada!':, os acontecimentos <le seu tempo fizeram-no 
estatua da caducidade, motTemlo como vivera- entre 
o per:jurio e a imbecilidade. 

Púdem os pregoeiros dos successos felizes encomiar 
as scenas de 1822, mas não devem accusar uma re
volução que, depois de proclamar todas as liberdades, 
experimentou todos os vilipendias. 

Aos martyres nao cabe a ironia malcriada e o sar· 
casmo aviltante . Quem conta apenas comsigo pócle cair, 
mas ha de se erguer sem maculas.- Quem chega a seus 
fins transigindo, não vence, antes se torna o ludibrio do 
proprio erro. 

Em 1817 os vencidõs do campo elas pelejas subiram 
o solio augusto do sacrificio -o cadafalso ; em 1822, 
os vencedores que iusufll.aram a vaillade palaciana, foram 
enxotados da Constituinte como malfeitores. Obtive
ram depois honras e empregos por mercê da mise
ricOI·dia principesca, mas nunca conseguiram formular 
as bases da propria redempção. Ficou sempre ele ·pé o 
di>·eito do •enll.o,·, e ainda em 1831 o rei que se embar
co'u, não fugiu, mas demit.t-.in-se livremente e assignou a 
~nccessão. 

No meio de todos estes factos, cansa indignação 
a alegria dos · louvaminh eiros exaltando fraquezas que 
envergonham e ''epl'imindo acções que são feitos de 
civismo. 



-132~ 

Em todos os tempos o sacPificio sagrou as victimas, e 
na sepultura de quem morreu fiel a seu credo, só cabem 
as lagrimas da saudade. 

O pt·esente póde esquecer as culpas do passado, mas 
fica·lbe vedado o esbulho das glorias appensas ao mar. 
tyrio, porque constitue o patrimonio da nação. 

IV 

A retirada de D. João para o Brasil e a sua per 
manencia nesse paiz durante tres annos; o predomini 
dos inglezes que por muito tempo vexára o patriotismo 
portuguez; o damno soffrido pelo commercio portugue 
com a abertura dos portos do Brasil ás nações do mundo 
emfim, o ardor das novas idéas politicas que originava 
aspirações de um governo constitucional, taes foram a 

. "cansas que determinat·~m a heroica revolução de 182 
em Portugal. O exemplo da Hespanha, onde uma re 
volução se consummára em Março de 1820, restauraud 

. a constituição que alli se tinha promulgado em 1812 
veio dar impulso aos patriotas portuguezes, que s 

.pronunciarâm na cidade do Porto a 24 de Agosto d 
1820 e proclamaram um regimen constitucional an 
logo ao da Hespanha, espalhando-se a revolução po 
todo o reino e firmando-se victoriosa em Lisb.~a a 15 d 
Setembro. · 

Chegando ao Brasil a noticia d'essa revolução, lo 
no dia 1 ~ de Janeiro de 1821 as tropas da guapliç 
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do Pat·á adhel"iram a eUa, sendo eleita uma j1<nla go

ve·rnativa para essa capitania. Na Bahia alguns corpos 
roilitares proclamaram a 10 de Fevereiro a futura consti
tuição que as côrtes de Portugal tinham rle promulgar, 
e estabeleceu-se outrosim uma j_unta semelhante á tlo 
Pará. 

O rei D. João VI, que at~ então parecia querer 
contemp_orisa•·, resolveu enviar a Portugal o príncipe 
Dom Pedro, afim de se1·enar os animÓs e para resta
belecer as reformas e leis que pudessem consolidar· a 
constituição portugueza, sendo-lhe esta remettida, afim 
de receber a sua sanC:ção ; e ao mesmo tempo convocou 
no Rio de Janeiro os procuradores eleitos pelas cida
des e villas do Brasil e ilhas do Atlantico, para que 
til·assem dos artigos da constituição portugueza tudo 
quanto fosse adoptavel no Brasil e propozessem as mais 
reformas necessarias. O Decreto de l8 de Fevereiro 
de 1821, que isso dispunha, m·eava tambem uma com
missão que devia entrar logo· em exercício, e depois 
trabalhar com os procuradores convocados, e effecti
vamente foi nomeada a commissão, que se compoz de 20 
membros, em grande parte brasileiros. · 

A 26 de Fevereiro, porém, os ·corpos da guat·nição 
do Rio de Janeiro apresentaram-se em sedição no Lar·go 
do Rocio, e o príncipe real D. Pedro, que veio infor
mar-se das ;;uas exigencias, voltando a S. Christovão; ' 
de lá; trouxe um decreto com a data de 24 de Fe-
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Yereiro, pelo qual o rei declarava approvar desde então 
a constituição que se estava fazendo em Lisboa, e 
recebe i-a no reino do Bt·asiL A municipalidade reuniu-se 
logo no tlleatro S. João, na mesma praça, e o prín
cipe real e seu irmão D. Miguel juraram a futura 
constituição em nome do rei e nos seus propdos. Se
melhante resolução do rei fez com ·que ás Províncias 
do l\laranhão, da Parahyba, do Ceará, do Piauhy e de 
Pernambuco adl1erissem á t·evolução. 

D. João VI acceitando, bem a pezar seu, o con
selho da maioria de seus ministros, resolveu retirar-se 
para Portugal, deixando D. Pedro encan·egado do go
verno do Brasil; ao Decreto de 7 ele Março, em que 
elle manifestou essa resolução , seguiram-se, publicadas 
no mesmo dia, as instrncções para eleição dos depu
tados ás côrtes de Lisboa. 

O Decreto de 7 de Mat:ço exacerbou os animos 
dos eleitores, que na Praça do Commercio se reuniram 
para eleger os deputados. Revestindo- se de poderes 
extraordinarios, mandaram elles a S. Christovão uma 
commiRsão para pedir ao rei que adoptasse a consti
tuição hespanhola, no qu'e foram immelliatamente at
tendidos; mandaram ordem ás fortalezas para q ne não 
deixassem sair a esquadra que devia conduzit· a fa
mília real; e sabendo que a tt·opa portugueza estava 
reunida no Largo do Rocio, mandaram chamar o c.om
mandante das armas, pediram-lhe explicações, e, illti-



-135-

didos por elle, continuavam a deliberar, quando ás 3 
horas da madrugada do dia 31 for a Praça do Com
mercio invadida por um forte destacamento da divisão 
portugueza, Que dispersou os eleitores e o povo des
armados, ficando mortos tres indivíduos e feridos muitos 
outros. 

Este acto de selvageria animou muito ao rei, que 
no llia 22 de Abril promulgou dons Decretos, um an
nullamlo tudo qttanto !fizera coagido pelos eleitores, e 
outro nomeando o príncipe · D. Pedro regente e seu 
Jogar-tenente no Brasil; organizou novo ministerio, e, 
depois de por meio de proclamações recommendar ao 
povo fidelidade ao príncipe, retirou-se para bordo da 
esquadra, que zarpou do porto ilo Rio de Janeiro a 
26 de Abril, dirigindo a seu filho as seguintes palavras, 
quando d'el!e se despediu: Pecl•·o, o B ·t·asil b>·evemente se 
sepm·m·á ele Pm·tngal; se assim f6•·, põe a cor6a sob,· e a tua 
C(f,b6Ç{t, antes que algum aventu,,·e'i'1·o lance 'ndo d' ella. 

CAPITULO VII 

O H••asil sob a regench., «le D. Pe«h.•o 

1821- 1822 

lún critica situação deixára D . João VI o Brasil e 
portanto o principe·regente. O thesouro ficára exhausto 
de recm·sos; o .Banco do Brasil suspendera seus paga-
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mentos e o patronato e a prodigalidade tinl1am compro
mettido sériamente a fazenda do Estado. Por outro lado 
os portuguezes adheriL·am sem restricções a todas as 
idéas da revolução de 1820 em Portugal, e os brasi
leiros repelliam os planos de recolonisação do Brasil. 
planos que estavam no pensamento d ' aquella revolução; 
d'ahi resultou um antagonismo que separou em campos 
oppostos brasileiros e portuguézes. O príncipe regente 
para .acudir ao descalabro financeiro, iniciou uma polí
tica toda de economia, ao mesmo tempo que procurava · 
congraçar os dons povos distanciados. 

Entretanto, depois de feitas as eleições dos depu· 
ta.dos brasileiros, foram t·ecebidai} de Portugal as bases 
da constituição para serem juradas no Brasil; e que
rendo o príncipe regente adiar o acto do jm·amento á 

espera da noticia dos effeitos da chegada de seu pae a 
Lisboa, as tropas portuguezas, que formavam. no Rio de 
Janeiro a .divis/I.o auxiliadm·a, marcharam para o Largo 
do Rocio no dia fi de Junho de 1821, coagimm-no a jumr 
as bases da constituição, a mudar o ministedo e a tomar 
diversas outras mertidas. 

Emquanto gra\'es acontecimentos se davam em Per
nambuco, o príncipe regente recebia inesperadamente 
de Lisboa uma Lei pela qual as côrtes declaravam in
dependentes do Rio de Janeiro todos os governos pro
vinciaes, que ficavam sujeitos aos tribunaes ele Por
tu_gal. 
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Tendo semelhante lei pon fim quebrar os laços ue 
união que prendiam todas as Provincias do Brasil, ma
niff'lstou-se profundo desgosto, não só da parte dos 
brasileiros como da do príncipe, cuja auctoridade ficava 
assim !muito ~nf'raque<:;ida. Não obstaute esta lei, re
cebeu o príncipe regente a 10 de Dezembro dous De
cretos que detet·minavam fossem abolillos os tribunaes 
mais importantes que no Rio de Janeiro se tinham 
fundado, e que o príncipe embarcasse para a Europa 
afim de aperfeiçoar sua educação scientifica, ficando 
governado o Rio de Janeiro por uma junta que se 
elegeria dentro de dons mezes. _ Profundamente resen
tidos os brasileiros com tão inqualificavel procedimento 
das cõrtes de Lisboa, começaram a conspirar. Joaquim 
Gonçalve!) Ledo e Januario da Cunha Barbosa, na in
prensa; José Joaquim da Rocha, Luiz Pereira qa· No
brega e o franciscano Frei Sampaio á frente de um 
club patriotico, reagiram nobremente contra ,os des
bragados Decretos tão ofl'ensivamente expedidos pelas 
cõrtes de Lisboa, Por iniciativa do club patriotico 
fot·am · promovidas representações contra a retirada do 
príncipe, partindo Paulo Bat·bosa da Silva para Minas 
Geraes, e Pedro Dias Paes Leme, depois marquez de 
Quixera.mobim, para S, Paulo, afim de moverem as 
juntas d'ess'as Províncias a representar no sentido deli
berado. 

A província de S. Paulo foi a primeit·a a acudir ao 
reclamo patriotic,o; a junta provisoria, da qual era 
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vice-presidente José Bonifacio de Andrada e Silva, e 
o senado da camara de S. · Paulo representaram, pe
dindo ao príncipe que sustasse o seu regresso para 
Portugal. 

Os patriotas do Rio de Janeiro, acoroçoados pela 
decisão dos paulistas, en
viaram tambem uma re
presentaçãe, que no dia 
9 de Janeiro de 1822 foi 
pelo senado da camara 
entregue ao príncipe, que 
mandou pelo illustre José 
Clemente Pereira declll,
rat· ao povo, congt·egado 
em torno do 11alacio, que 

JBSI~ CLEiU.ENTE PERIHHA « 00»t0 e •ra pcu·a O ben& 
ele todos e felici<lacle geral da nação, ficava no B1·asil.» 

Á vista de semelhante attitude tomada pelo prín
cipe, Jorge de Avilez, commandaote da cUvisão auxi

liadm·a, pediu logo demissão; antes, porém, que esta 
lhe fosse dada, as tropas portuguezas tomaram arma~, 
e, saindo dos quarteis no dia 11 de Janeiro, occnpa 
ram o morro do Castello. O povo fluminense e a tropa 
brasileira reunieam-se então no Campo da Acclamação. 
Sério conflicto estava eminente, quando Avilez , obede
cendo á intimação do príncipe regente, capitulou, reti· 
rando-se para a praia, até que se aprestassem os navios 
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que deviam levar a divisão auxiliadorl} para Portugal, o 
que teve Jogar a 15 de Fevereiro . 

Comprehendendo a gravidade e o alcance da re
volução que se inaugurara, o príncipe regente demittiu 
o ministerio, e por Decreto de 16 de JaneiÍ·o nomeou 
José Bonifació de Andrada e Silva, que chegára ·ao 
Rio de Janeiro como membro da deputação de S . Paulo, 
ministro e secretario de estado dos negocios do reino 
_e estrangeiros. Quebrados- os é los que nos prendiam a 
Pot·tugal, José Bonifacio, inspirado pela providencia 
da razão política, procurou rodem· o principio da in
dependencia naciona l de elementos de vi<la e de força 
que o amparassem na !neta que se ia travar, e que lhe 
servissem como de um ponto de 'apoio para resistir ás 
eventualidades do futuro. 

A s côrles haviam com suas medidas desorganizado 
o paiz e introduzido nelle a discordia e a anarchia. 
José Bonifacio tratou logo de chamar a um centro 
commum de união os animos divididos, e como pri
meiro passo pat·a esse fim convocou por Decreto de 
},6 de Fevereiro um conselho de procm·adores geraes 
das provinci<t~, tendo não só voto consultivo, como 
direito "de iniciar projectos de reforma na administração 
e as medidas que ·parecessem uteis, devendo reunir-se 
no Rio · de Janeiro. A este Decreto seguiu-se outro 
ordenando que lei alguma promulgada pelas côrtes de 
Lisboa fosse no. Brasil obedecida sem o cum1n·a-se do 
príncipe regente. 



- -140-

Não se consnmmam as grandes revoluções sociaes 
sem largos saet·ificios, sem a Jueta do patriotisÍllú com 
as . velhas idéas. O norte do imperio debatia-se · preso 
nas dissensões civis e entregue ás depredações das tro
pas portuguezas. Na Ballia a lncta tomou proporções 
assustadoras . O brigadeiro portugnez Luiz lgnacio 
Madeira rle Mello recebeu a 11 de Fevereiro ;:;;,a carta 
régia que o nomeava para o commando das armas, 
cargo que era exe1·cido interinamente pelo brasileiro 
brigadeiro Manoel Pedro de Freitas Guimarães. Os 
dons partidos chocaram-se; a 19 de Fevereiro travou-se 
renhido combate entre as tropas brasi leiras e portn
guezas, sendo Manoel Pelh·o preso e rem ettido para 
Portug·at, e ficando Madeira senhor da cirla<ie de São 
SalYador, onde se i\eclarou em desobecliencia ao go
verno do Rio ele J·aneiro. Os brasileiros, derrotados, l'eti
raram-se para o interior, onde, com muitos outros 
patriotas, se pronunciaram 110 dia 27 de Junho na então 
villa da Cachoeira, reconhecendu o governo do prín
cipe e installando uma junta interina conc'iliatm·ia e de 
defeza, a que adherii·am diversas villa~, .encetando-~e

a guerra que tinha de ser tão gloriosa. 

Em Pernambuco o povo fez embaecar para Portugal 
alguma tropa portugueza que ainda alli havia, e'fclufu 
do commando das armas o brigadeiro portuguez José 
Corrêa de Mello, e vict.oriou ~ junta provisoria, que de
clarou reconhecer a auctoridade do principe regente. ;. 
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Chegando ao Rio de Janeiro noticias de desordens 
imminentes em Minas-Geraes, e de que o governo proV-i
sorio se negava a obedecer ao príncipe regente, este 
partiu para essa Província, e, depois de serenae os animos, 
voltou para o J;tio de Jan~iro, onde recebeu a noticia de 
que o governo de Pot'iougal notificára aos seus agentes 
nos portos estrangeiros q ne se oppozessem á remessa de 
armas e munições bellicas para o BraziL Semelhante no
ticia irritou os patriotas, que pot· intermedio do senado 
da camara dirigiram ao rei uma petição para que accei
tasse o titulo de Defenso,. · Ptnpett•o ào B,.asil, e para que 
convocasse uma constituinte brasileit·a, que de facto foi 
convocada a 3 de Junho. 

Ao passo que o príncipe regente assim inaugurava 
o systema .constitucional, desenvolvia a maior activi
dade e firmeza na sustentação dos direitos do novo 
imperio, que ora começava a constituir-se. Para sellar 
esta grande obra da libertação do paiz, o Decreto de 
1 de Agostq de 1822-ordenou que fossem repellidas 
como inimigas quaesquer tropas portuguezas enviadas 
ao Brasil. A 6 de Agosto dirigiu o príncipe regente 
um manifesto aos governos e nações amigas, expondo 
a marcha dos acontscimentos e a situação do Brasil, 
offerecendo-se a entabolar com todos elles relações de 
amizade, e declarando continuarem abertos os portos 
ao comme~cio. Em seguida D_ Pedro deu principio á 
guerra, fazendo partir uma expedi<,;ão sob o commando 
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do generarPedro Labatnt, em auxil_io dos patriotas da 
Bahia . 

Na Província ·de S. Paulo, lavrando séria deshar
monia, para alli se dirigiu o príncipe e conseguiu com a 
sua presença e com adequadas providencia-s aplacar os 
espíritos. Voltava depois pelas margens do Ypirapga, 
quando recebeu novos decretos das côrtes, nos quaes se 
davam por unllos todos os actos do governo do Brasil ; 
então o princ ipe, enraivecido, comprehendeu que - não 
podia comtemporizar mais e logo a lçou nos campos do 
Ypiranga o gdto - Independencia ou m01·te - a 7 de 
Setembro de 1822. 





PARTE QUARTA 

ll\'IPERIO 

CAPI'l'ULO I 

Reinado de D. Pcdt.•o I 

P t'O clamada a 
independencia em 
s·. Paulo, voltou D. 
Pedro ao Rio de J a- . 
neiro, sendo no dia 
Í.5 de Setembro, 110r 
voto unanime e no 
meio do mais fervo
roso enthusiasmo, 
acclamado Impera
dor Oonstitucio11al 
e DefensoP Perpe
tuo do Brasil, cere
moliia que teve lo
gar no dia 12 de 

1822-1831 

D. PEDRO J. 

Outubro, anniversario natalício do príncipe e tambem 
MOREIRA PlNTO-ll.lST. DO BRASIL 10 



-146-

anniversario do descobrimento da America. A sagração 
teve Jogar a 1 de Dezembro, instituinllo o imperador 
nessa mesma data a Imperial Ot·dem do Cruzeiro. 

Renhida lucta travou-se no paiz poi· largo tempo, e a 
sabedoria do governo de ent.ão, auxmada , pela energia 
da vontade nacional , deu-nos a victoria. 

Lorcl Cockrane, chamado do Chile ao serviço elo 
Brasil, arvorou o sen pavilhão de almirante na nil.o 
Pecl?·o I e dirigiu-se á Bahia, no dia 3 de Abeil de 1823. 
O g·eneral Labatut desembarcára nas Alag·ôas no anuo 
antecedente, e depois de d eixar reconhecida a anctori
dade do imperador em Sergipe, dirigiu-se á Bahia, onde 
depois de alguns combates foi preso a 26 de Maio de 
1823 , sendo substituído no commaudo pelo coronel Joa
quim José de Lima e Silva. 

Madeira, cer cado por mar e por terra, evacuou a 
cidade de S. Salvador a 2 de Julho, embarcando nesse 
mesmo dia para Portugal, seguido pela fragata bra
sileira Nicthe>·oy, ao mando do bravo capitão João 
Taylor, que chegou até o '.rejo. Lord Cocluane, após esse, 
triumpho, seguiu para o Maranhão, onde fez com que 
a · junta provisoria d'essa Província adherisse á causa 
da Independencia, e, apodet·ando-se do brigue portuguez 
D. JJiiguel, fez ne!le seguir para o Pará o capitão Green
fell, que, ahi chegando, conseguiu que tremulasse na ci
dade de Belém o estandarte am·i-verde. Terminaram 
assim todas as resistencias portuguezas á iudepeudencia 
do nosso pai?:. 
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Emquanto a Bahia se achava empenhada na lucta 
pela independenci'a, procedia-se nas províncias do Im
pel'io ás eleições pam deputados á Assembléa Consti
tuinte, convocada por Decreto de 3 de Jt1nho de 1822. 

O projecto de Constituição elaborado por essa assem
b.éa não foi discutido nem approvado, pela viole~ta 
dissolução de que foi victima a primeira corporação 
política d'este paiz. 

Entretanto era mistér dar um co~igo político ao 
Bra.<>il, ·e para isso o imperador encarregou (26 de No
yembro de 1823) a uma commisPão de dez membro;:, 
da organisação de uma constituição que merecesse a 
approvaçãn do povo e do imperador. 

A 25 de Março de 1824 era a nova constitu'ç:to, já 
approvada pelos povos por intermedio das Camaras 
l'IIunicipaes, jul'ada no Rio de Janeiro pela Família 
Impel'ial, Ministerio, Bispo, C amara Municipal e demais 
funccionarios publicas. 

A dissolução da constituinte e a deportação de al
guns dos seus membros, !'ecebidas com inditfei-ença em 
qu::<si todas as Províncias do imperio, não o fot·am entre
tanto na Província de. Pernambuco, onde existiam ainda 
m nitos representantes da !'evolução de 1817, sectarios 
de uma fórma de governo ditferente da que tínhamos. 

A Oonfeàm·ação do Equador, proclamada naquella 
Província a 24 de Julho de 1824 e á qual adheriram 
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muitos dos filhos das Províncias limitrophes, ·foi auní
quilada, estabelecendo-se, para punição dos culpados, 
commissões militm·es em Pernambuco e no Ceará, as 
quaes deviam julgar b•·eve, vm·bal e sunwu~>·issimmnente . 

O numero dos executados foi de 17, incl niudo o por
tuguez João Guilherme Ratcliff (1), e seria maior se 
em favor dos revoltosos não acuc!isse a clemencia 
imperial, que a muitos aproveitou, p•·incipalmente a 
Manoel de Carvalho Paes de Andrade, post~riormente 
senador do imperio. 

Em 1825 achou-se o Brasil a b1·aços com a gue1·ra 
plati11a, que terminou pela independencia da banda 
Oriental, sendo a praça de Montevidéo evacuada pelo 
geneml Francisco José de Souza Andréa, a 24 de Abril 
de 1829. 

Baixára D. João VI ao tumnlo no dia 10 de Março 
de 1826, devendo o throno portuguez pertencer a 
D . Pedro . Não podendo conservar as duas corôas, 
optou D. Pedro pela do Brasil, abdicando a de Portngal 
em sua filha D . Maria II, que se casaria com seu tio 
D . Miguel de Bragança, governando este, entretanto, 
o reino como simples Jogar-tenente até a maioridade 
da rainha . Fingindo acceder a essa combinação, D. Mi
guel, depois de ter jurado a constituição, a 26 de 
Março de 1828, dissolveu a Camara dos Deputados, 

(1) Foi enforcado no Rio de Janeiro. O Padre Caneca foi fu
zilado por não haver carrasco que quizesse enforcal·o, 
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procedeu á convocação dos Tres Esl atlas, cuja assembléa 
abriu a 22 <le Junho, e fez-se a 15 do mez seguinte pro-
clamar rei absoluto. t 

Em vista d'es~es factos, resolveu o imperador en
viar sua filha á Europa, afim t1e ser collocada sob a 
protecção do impel'atlo l' da Anstr·ia, avô matel'no da 
n1esn1a rainha; en1 viageu1, 11oré.111 1 o 1narquez tle Barba
cen,a, que acompatJbava D. l~aria, resolveu levai-a pat·a 
a Inglaterra . 

A attitude d'es~e paiz parecia não corresponder ás es
pel'anças de D . Pedro, 
que se deu pressa em 
fizer sua filha regl'es
sar ao Drasil, o quo 
c01h e lfeito snccedeu, 
trazendo a rainha em 
sua - companhia a Prin
ce~a D. Amelia ile Leu
chtemberg, que vinha 
ca~ar-se com o Impe
rador .. 

Celebron-se o con
soJ·cio, creanCo-se por 
essa occasião a Impe
rial Orden;t da Rosa. Esta tua de Pcllt~o I (Uió d e Jnnci1·o). 

(Decreto de 17 de Ontub J'O de 1829). 

Não obstante todos esses factos, 'l.Lie ileviam trnzer 
em constante ag·itação o espírito imperial, a J?O:sição 
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do primeiro imperador foi-se tornanuo bastante critica 
pelo desgosto que iam procluzindo suas tende<cias 
muito accentuadas para um governo absoluto. 

A revolução de Julho em França veio avolumar 
os descontentamentos pela política impeFial e fortalecer 
os sectarios dos principias democraticos. 

D. Pedro, dotado de um espírito atilado, bem de
pressa percebeu que tinha diante de si uma situação 
eheia de gravidade. Restava-lhe, pois, ou enfrentar com 
os acontecimentos, para o que lhe sobrava coragem, 
ainda que sua attitude produziRse uma revolução, 
on transigir com os princípios I iberaes que abriam 
brecha na opinião, ou finalmente abdicar a corôa . 

Preferiu o impera!lor o terceiro alvitre . 

O povo, nes;;a occasiilo, assumiu uma posil;ão digna 
de si. Demittic1o o ministerio de 13 de .Março ele 1831, 
foi substituído pelo de 5 de Abril, cujos membros per
tencialn ::\ fa,cção a·nlica. Não se demorar~un as Inani
festações de desagrado por parte do povo, que, reunido 
no Campo ele Sant' Anna, deliberou enviar uma depu
tação ao imperaJor peclindo a llemissão do ministerio de 
5 de Abril e a reintegração do ant.erior. 

O caracter altiYO de D. Peclro repeli in tão t.remenda 
imposição . Annuir era para elle, não só a abdicação de 
uma prerogativa constitucional, a de escolher liYre
mente os seus ministros, como uma demonstração de fra-



-151-

qneza incompatível cm~ os_seus olentime.ntos de homem.·o 
de imperador. 

Entreta'nto nem sempre é assim; a revoga"ão ·de um 
acto contrado aos desejos populares, longe de ames
quinhar a suprema auctoridatle de um paiz, eÍeva-a no 
f.roprio conceito do povo, de quem o imperador era me
ramente um delegado. 

· Parece-nos, porém, que a D. Pedro não ficava bem 
transigir. A attitude hostil do povo era uma ameaça, e 
nessas situa

1
ções, que é de sã política evitar, um dilemma 

twemendo surge diante dos olhos do }JOder: •·evolução ou 
aiJdi<x<ção. 

Ás duas horas da madrugada do dia 7 de Abril de 

J9SÉ --BONIFACIO 

1831 entrl?gou o imperador 
ao major Miguel de Frias 
e Vasconcellos a sua ab
dicação, concebida nos se
g·uintes termos : Uscmdo 
do di're1to q'ue a. constituição 

1ne concede, decla1·o qttte 

he·i 'n'llltito volunta_'l"ia'lnentlJ 

abllioado na pesso·a c~e 1neu 

~nwito au~ado e prezado filho 

o S ·r. D. Ped•·o de .Alcan
ta.-a. Boa Vista, 7 ele Abril 

de 1831. Receioso de que a situa~ão política peiorasse 
com a conservação do ministerio impopulal', D. Pedro 
denlittiu-o, conservando no novo gabinete sómente o 
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.marquez de Inhambuque, 11ara, na quali<lade de minis
tro do iinperio, entregar a administração a quem de 
direito pertencesse. Ao romper do d·ia retirou-se para 
bordo da náo ingleza Wa,-spi'le, Jevapdo em sua com
panhia a imperatriz, a rainha D. Maria li, o duque de 
Leuchtemberg, o duque e a duqueza de Loulé e a comi
tiva dos criados de sua casa. 

Para tut.or de seus filhos, .que aqui .ficavam (D. Pe
dro li e as princezas D. Jannaria, D. Francisca e 
D. Paula), nomeou D. Pedro a José Bonifacio de Andrade 
e Silva. 

A 13 do mesmo mez e auno, D. Pedro, a imperatriz 
e o duque de Leuchtemberg seguiram para a Europa 
a bordo da fragata ingleza Volage, e D. Maria II com 
o duque e a duqueza de Loulé no navio de gueJTa francez 
La Seine. 

CAPITULO II 

O Brasil sob D. PedJ.•o II 

I 

Reunidos no Paço do Senado 26 senarlores e 36 dep u
tados, procederam á eleição de uma Regencia interina, 
que assumisse a adminiRtração publica. Ficou ella com-
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posta do marquez de Caravelas, do brig·adeiro Fran
cisco <le Lima e Silva e de Nicoláo Pereira de Campos 
Vergueiro. 

Durante a sua administração occorreram na Bahia, 

D. PEDRO li 

Hinas e Pernambuco sub
levações que não tarda
ram a desapparecer para 
!lar Jogar ao restabeleci
mento da ordem publica. 

Foi essa regencia inte
rina substituída por uma 
p~rmanente e composta do 
brigadeiro Francisco de 
Lima e Silva, do marquez 
de :Monte Aleg-re (José 
da Costa Carvalho) e de 
João Braulio Muniz. 

A nova Regencia teve logo nos primeiros dtas do 
seu govenw de suffocar uma sublevação militar no 
Rio de Janeiro, sendo então occupada a pasta da justiça 
pelo euergico Diogo Antonio Feijó. 

Com a sedição militar do Rio de Janeiro coincidiram 
rebelliões em diversas Pt·ovincias, algumas das quaes per
duraram por longos annos. 

No Pará, apenas chegou a noticia da abdicação 
do primeiro imperador, um dos partidos politicos ela 
Província solicitou a depos.ição do commandante das 
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armas, que era então o brigadeiro Francisco José de 
Souza Soares. de Andréa; outro partido mais forte, porém, 
oppoz-se a semelhante medida, sendo conservado não só 
o ,commandante das armas, como o presiU.ente, barão de 
Itapecurúmit·im, até a chegada das novas auctoridades 
nomeadas peia regencia. Com effeito, a 16 de Julho de 
1831 alli chegaram o Visconde de Goyanna, na qualidade 
de presidente, e o coronel José 1\:Iaria da Silva Bitteu
court, como commandante das arma~. 

Pouco tempo se demorou o novo presidente, pois 
logo a 7 de Agosto uma sedição militar o depoz, re
mettendo-o para o Rio de Janeiro, ficando a presidencia 
confiada ao conselheiro mais antigo, e assim permaneceu 
até 22 de Fevereiro de 1832, dia em que chegou ao 
Pará a corveta Defenso•·a, levantlo a bordo os tenentes
coroneis José Joaquim Machado de Oliveira, para 
presidente, e Antonio Corrêa Seara, para com mandante 
das armas. 

O partido dirigido pelo conego Baptista poz-se 
logo em campo, e proclamou inclepenilente do Pará a 
comarca do Rio Negro, matando o commanclante coronel 
Joaquim Philippe dos Reis. 

Taes vantagens iam tendo os particlarios de Ba
ptista, que chamaram a si o presidente Machado de 
Oliveira, e em Abril de 1833 impediram que desem
barcassem o novo presidente desembargador José Ma
riani e o commandante das at·mas tenente-coronel Ignacio 
Corrêa de Vasconcellos. A esse acto de desobediencia 
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seguiram-se outros excessos do mesmo partido, chegando 
a ponto de ensangnentar a capital da Província com uma 
carnificina atroz . 

O governo da regencia, diante de tão lnctuosos aconte
cimentos, limit ou-se simplesmente a nomear para o Pará 
novas auctoridades, que não tardaram a ser sacrificadas. 

Este estado de causas perdurou ainda por muito tempo, 
ficando sómente aquietado durante a administra~ão do 
brigadeiro Soat·es de Andréa, que, mandando occupat· 
a cidade ele Belém pelo capitão ele mar e guerra Frede
rico ll1ariath e tenente-coronel Joaquim José Luiz de 
Souza, fez sua entrada naquella capital no dia 13 de 
Maio de 1836, e por meio de medidas rigorosas conseguiu 
a pacincaçi"lo do resto da Província. 

:\"as Pt·ovinr·ias do l\1aranhiio, Pernambuco, Ceará, 
l\1inas-Geraes e .Mat.to-Grosso, a rebellião alçou o collo, 
e não foi sem grandes sacrificios de vidas que as ancto
ridades conseguiram vencer os sediciosos e fazer imperar 
o r egimem da legalidade. 

A braços com o restabelecimento da ordem publica, 
qnasi por toda a parte alterada, não po<leram as reg·en
cias provisoria e permanente, nem a Assembl éa Geral 
Leg-islativa, durante o anno de 1834, dotar o nosso paiz 
com reformas e outras medidas de grande utilidade; 
ainda assim houve a creação da Guarda Nacional, a 
organisação do Thesouro Nacional e Thesourarias Pro· 
vinciaes, sendo extiucto o Conselho da Fazenda, e a 
definitiva organisação da Academia das Bellas-Artes. 
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Não eram entretanto sómente as seüições nas Pro
víncias que impediam a marcila do governo de então. Xo 
Rio tle Janeiro diffet·ent"es J'acç'ões se degla<liavam, dis
putando cada qnal a preponderancia pol itica e produ
zindo grandes clifficnldades á adtninistrac;ão. Entre ellas 
notava1n-se a cru·lt?1l/l(.,1"1.Í ou .,·estaurado1·a, a ?nocle t·adn e a 
exaltada. A primeira pretendia fazer D. Pedro I voltar 
ao Brasil, senão para ele novo cingir a corôa, ao menos 
para como tutor de seu filho garantir a este o tltrono. 

A morte <lo ex·imperaclor, a 29 de Setembro ele 1834, 

veio crestat· as esperanças tl'essa facção e retiral-a da 
liça. 

Da Regencia perma
nente apenas conservou
se na atlministração até 
1835 o genet·at Franc isco 
de Lima e Silva. ,João 
Braulio l\Inniz tinha fal
Ieciüo, e José da Costa 
Carvalho, clesgostoso e 
doente, ret.irára-se para 
S. J'aulo. 

De accôrdo com o Acto PADnE DIOGO ANTONIO FCIJÓ 

Ad<licional, promulgado a 12 de Agosto de 1834, e que 
tinha cshtbelecido um só Regente, em v ez de tres, pro
ce<len·~e a 7 de Abril de 1 835 em to<lo o Império á e lei
ção <le Regente, recolilendo Diogo Antonio l!,eijó o maior 
numero de suffragios . 
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A 12 de Ontnbro, F'eijó entrava no desempenho <las 
altas prerogativas de seu cargo, que só renuncion a 19 
de Setembro de 1837, senclo então snbstituido pelo seu 
collega sena<lor Peclt·o ele Araujo Lima. 

Ka administração ele Feijó houve a pacificação 
da Província do Pará e o rompimento da rebellião do 
Rio Grande do Sul, conhecida por G«etT<t dos l''an·apos. 

Não correram placidos 
e serenos os dias da regen
cia ele Pedro ele Araujo 
Lima. Além ele durante 
ella prosegnir a rebellião 
d'aquella Província, hon
ve na Bahia a ce lebre 
Sabincula e no Maranhão 
a revolta dos óaloios. 

Tempestuosos haviam 
sido os temnos do im11edo 
após a abdicaçãQ do pri-
meiro imperador. 

PEDnO DE AnAUJO LIMA 

( JJiarqae::; de O! inda) 

Por toda a parte campeavam os bandos revolncio 
narios, ·fazemlo não poucas victimas, obrigando o dis
pendio ele dinheiros que podiam melhor ser aproveita
dos, e paralysamlo o commercio e a iudnstria. No Rio 
lle Janeiro e na sécle ela administração "ll[Jerior, longe 
dos partidos concentrarem seus esforços para cercar 
a anctoridade snperior de todo o prestigio e força, 
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afim de fazer frente aos obstaculos que de toda a 
parte surgiam, ao contrario, degladiavam-se cruelmente, 
já na praça publica, já na tribuna do parlamento. 

A situaçãp politica do imperio a muitos se afigurava 
cheia de incertezas e perigos. 

Foi pot· isso que se levou a effeito a decretação da 
maioridade de D. Pedro II, que teve Jogar a 23 de 
Julho de 1840. 

A revolução do Rio Grande ainda proseguia, para 
só terminar em 1841 ; e na Província da Parahyba do 
Norte o presidente Dr. Pedro Rodrigues Fernandes 
Chaves era victima da sanha popular. 

O ministerio organizado a 24 de Julho de 1840 
havia sido substituído pelo de 23 de Marc,;o do anuo 
seguinte. No meio das convulsões politicas, que de todos 
os lados assoberbavam o imperio, o gabinete de 23 de 
Jl.farço promulgou algumas medidas, entre as quaes a 
creação de um conselho de Estado (23 de Novembro) 
e a reforma do Codigo do Processó (3 de Dezembro). 

Estas leis foram decretadas pelo governo conser
vador, e considerada's como medidas de reacção contra 
as doutrinas sustentaclas pelos liberaes, as qnaes predo
minaram no período regencial de Feijó, em 1837. Este 
partido pronunciou-se contra essas leis, e, tendo obtido 
maioria de representantes nas eleições geraes, aguar-' 
dava a reunião do parlamento para profligal-as e re-
vogai-as. f· 
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Infelizmente veio o decreto de 1 de :Maio, que dissoh 
veu a Camara. 

Nessas circumstaucias re~olveram os liberaes fazer 
um pronunciamento contra o governo. Os deputados de 
Minas e S. Paulo tomat•am este accôrdo aqui no Rio de 
Janeiro, e os liberaes de S. Paulo planejaram e providen
ciaram no sentido de ser levada a etfeito a manifestação 
hos til ao poder. 

'l'aes circumstancias se d eram, porém, que os libe
raes desistiram d'esse proposito, retirando-se o coronel 
Tobias de Agniar, o eidadão de maior influencia polit,ica 
em S. Paulo, para sua fazen<la . Com esse proceuimento 
esperava o coronel Tobias levar ao espírito do governo a 
convicção de que o plano de uma manifestação hostil 
tinha sido abandonatlo, e a ssim poupar aos liberaes as 
perseguições do pode1·. 

A despeito, porém, da attitude do prestimoso chefe 
liberal, o governo preparava forças com destino a São 
Paulo. 

Cheg·ado Tobias a Sorocaba, ouviu os correligio
ual'ios , que em grande maioria se pronunciaram por 
uma manifes tação r evolucionaria . Tobias não hesitou 
um instante, e, obediente ás exigencias de amigos po
líticos, a ccedeu a que a manifestação se fizesse , e 
prestou jnra!nento de presidente interino da Província, 
cargo pa.ra o qual fôra nomeado a 17 de 1\Iaio pela 
Camara Municipal. 
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Proclamações foram espalhadas por toda a parte, 
concitando os povos á rebellião. 

Feijó, que se achava em Campinas, partiu para So
rocaba, tendo sido precedido pelo Dr. Gabriel Rodrigues 
dos Santos. Em Sorocaba o ex-regente redigia o Pau
lista, onde advogava a cansa da revolução. Á columna 
libertado•·a dos revolncionarios respondeu o governo com 
o Exe>·cito Pacificado.·, ao mando do barão Lle Caxias. 

Facil foi ao governo a victoria. Além do pronun
ciamento revolncionario não met·ecer a adhesão de todo 
o Estado, muitos cidadãos que nelle se envolveram 
começaram a desertar, diminuindo assim o numero de 
combatentes. 

No dia 20 de Junho, o barão de Caxias entrava na 
cidade de Sorocaba. 

Comeo;aram então os processos para punição dos cul
pados. Feijó, obrigado a retirar-se de S. Paulo, foi 
deportado para a Província do Espírito Santo, onde 
esteve em exilio por seis mezes mais ou n'Lenos, reti
rando-se depois para o Rio de Janeiro. A attitnde que 
assumiu diante do senado é a pagina mais gloriosa de 
sua viila poli"tica. 

Infelizes foram tambem os revolncionarios de Minas. 
O pacificador de S. Paulo foi o encarregaclo de igual· 
mente pacificar aquella Província, o que conseguiu em 
menos de tres mezes. 

Em 1848 a ascensão do ministerio conservj.Ldor (2.9 de 
Setembro) deu Jogar ao rompimento em Pernambuco da 
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celebre revolução p•·aic ira, em que t omoll pa r t e o des
embargador J oaquim Nunes Machado, que foi barbara
mente assassinado. 

II 

Outro tanto não podemos dizer das guerras externas. 
Além ela guerra que com João Manoel Rosas, di

ctador de Bllenos-Ayre~, tivemos de sustentar de 1851 

a 1852, e que cobriu de gloria os exercitas nacionaes, ti
vemos em 1865 ele abrir lucta contra Aguin·e, presi
dente <la Republica elo Uruguay, e contra J<~rancisco So
lano Lopez, presidente do Paragnay . 

Baldados foram sempr·e todos os esforços emprega
elos pelos nossos goveL"nos para evitar lnctas ; os ata· 
ques repetidos contra a 1•ropriedade e os actos de vio
lencia praticados contra cidadãos brasileiros e residen
tes na Republica do Uruguay não podiam ficar impu
nes. A guerra tornou-se inevitavel e a republica ven
cida teve de curvar-se suumissa diante de nossos 
exercitas agnen·iclos e ele nossos generaes valorosos. 
O convenio de 20 de Fevereiro fechou a campanha do 
Uruguay. 

A guerra do Paraguay foi iniciada por uma perfidia 
sem par na historia. Navegava aguas do Paraná o 
vapor brasileiro Ma•·quez de Olin<la, levando a bordo o 

MORE I RA. PINTO-HlST. DO DRASII.. 11 
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coronel Frederico Carneiro de Campos, deputado geral e 
presidente ele J\laLto-Grosso. 

Chegando a Assnmpção, e, algumas horas depoi;;;, 
quando devia partir, foi inopinadamente detido por 
ordem de Lopez. Os passageiros, com excepção de tres, 
foram levados para uma cadeia, e toda a propriedade 
de bordo, inclusive 400: 000:1;000 em notas do thesouro, 
foi confiscada. Diante de tão insolita aggt·essão, o mi
nistro brasileiro pediu seus passaportes, que lhe fot•am 
'conceclillos com a insolente intimação de deixar imme
diatamente o territorio da republica. 

ARsim rompeu a guerra contra o Paraguay, sem que 
a tivessemos provocado .. 

Durante ella, duas províncias, Matto-Grosso e l=tio 
Grande do Sul, sentiram a invasão d'esse povo barbaro, 
que nada respeitava em sua passagem. 

Para vingar aquelle ousado aprisionamento e repellir 
do solo da patria o invasor que o pisára, o patriotismo 
nacional ergueu-se a uma altura verdadeiramente he
roica. As bandeiras dos partidos se enrolaram; só tre
mulava a bandeit·a da patria, para cuja defeza legiões 
de voluutarios correram de todas as Provi11c>ias, collo
cando-se á frente d'e~se patriotico movimento S. l\L o 
Imperadot·, que partiu, acompanhado de seus genros, 
para o Rio Grande do Sul, e ahi obrigou Estigarribia a 
assignar a capitulação ele Uruguayana. . - -

Todos cumpriram com o seu dever. ]\,farinha e exer
cito fizeram jús á eterna gratidão da patria. 
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Passemos um rapido golpe de vista sobre essas cluas 
ultimas campanhas. 

Como dissemos, desattendidas as reclamações por 
vezes feitas ao Governo do Estado Oriental, a respeito 
das violencias ás propriedades de subditos brasileiros 
residentes em territorio da Republica, resolveu o gabi
nete de 15 de Janeiro de 1861 enviar o senador José 
Antonio Saraiva em missão especial a Montevidéo, com 
as instrncções necessarias para exigir o castigo dos 
culpados e as medidas indispensaveis para evitar a . 
repetição dos crimes. 

Não sendo attendido o nosso ministro, foi a 4 
de Agosto apresentado ao 
presidente da Republica 
um uUimatuon que não foi 
tomado na menor conside
ração. No dia 10 o senado1· 
Saraiva communicou que ia 
tt·ausmittir ao commando 
da estação naval brasileira 
as ordens necessarias para 
protecção da vida e pro
prierlade dos cidadãos bra· 
sileiros. AL:)IJIIAXTJ:: TAi'tlAXDAIII~ 

Obediente ás ordens recebülas, o almirante Tamau
daré fez subir pelo Rio Uruguay uma divisão sob o com
mando de Ft·ancisco Pereira Pinto, que encontrando 
o vapor Villa àel Salto, den-lhe caça, não conseguindo 
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aprisionai-o, pois o vapor escapou-se, sendo defronte de 
Paysandú incendiado pela tripolação. 

Em vista d'e!!lse acontecimento, o almirante brasileiro 
julgou indispensavel o bloqueio dos dons portos da Repu
blica, Salto e Paysandú. 

Scientificado do facto, Aguirre expediu os passaportes 
ao ministro residente, o Sr. Loureiro, cassou o exequat"1· 
aos consnles brasileiros e mandou queimar na praça pu
blica todos os tratados celebrados com o Brasil. 

F lôres, que já estava capitaneando a revolução contra 
a Banda Oriental, propoz ao almirante Tamandaré a 
união dos esforços da esquadra com os dos revolucionados 
contra o governo de Aguirre. 

O almirante acquiesceu á proposta e comprometteu
se a entregar a Flôres as praças ele Salto e Paysandú, 
logo que as tomasse, e a auxilial·o em todas as ope1·ações 
militares. 

J <Í o presidente do Parag·uay, apenas tivera conheci
mento elas reclamações feitas a Agnirre pel!!c missã() 
especial, declarára em data de 17 de Junho a~ governo 
imperia! que havia assumido o encargo jle mediador 
entre os contendores. 

Igual communicação recebeu o enviado brasileiro, 
q:ue respondeu julgar desnecessaria a mediação, pois 
alentava a esperança de vêr solvidas satisfactoriamente 
as questões. 

Informado do "li'irnatum e dos primeiros successos 
occorridos, Lopez, que buscava motivos para romper 
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eomnosco, declarou attentatoria ao equilíbrio dos Es
tados do Prata a occupação uo territorio oriental. O 
ministro brasileiro em Assumpç,fto replicou que o g·o
verno imperial não llesistia do proposlto em que estava 
de defender os interesses e a vida dos snbditos bra· 
sileiros. 

Lopez aguardou a primeira opportuniclalle qne lhe 
facilitasse a pratica de nm attentaclo contra o imperio; 
aquella não se fez esperar, e o dictador aprisionou o vapor 
Mco·q1<ez âe Olin<la, como vimos acima, e mantlou invadir 
a província de Matto-Grosso. 

Celebrado o accôrdo entre o bari:to de Taman_daré e 
o general Flôres, o 1~ tenente Joaqtlim José Pinto apre
sentou-se diante da Villa elo Salto, emquanto Flôres 
a cercava por terra. 

Â 22 ele Novembro de 1864 a praça rendeu-se, sen<lo 
entregue ao general allia•lo. 

Em seguida resolveLl o almirante ata~ar Paysantlú, 
que igualmente caiu em nosso porler a 2 ele Janeiro de 
1865, sendo entregue áqnelle general. 

Precisavam, entretanto, ser regularizadas pelos meios 
cliplomaticos as nossas relações com Flõres. Não só 
para ess'il fim, como para alcançar a alliança da Repu
blica Arg-entina na questão pendente , enviou o governo 
imperial o Sr. José Maria ela Silva Paranhos, depois Vis
conde do Rio Branco, que, chegando a Buenos-Ayres, 
{)bteve do g-eneral :Mitre a declaração de que manteria 
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neutralidade na guerra. Em seguida teve conferencias 
com o general Flôres, que acceitou as bases da alli

VfSCON.DE DO RIO HRANCO 

ança com o Brasil e obri
gou-se a prestar-nos au
xilios na guerra contra o 
Paraguay. 

As vistas dos alliados 
conve•·giram entfto para 
Montevidéo, cujo assalto 
estava decidido, e que não 
foi effectuado pot· te•· Vil
lalba, que então gover
nava essa cidade, apresen
tado propostas conciliato
rias. 

Em consequencia de conJerencias havidas, foram 
estipuladas as bases em que se tirmon a convenc;ào cle 20 
de Fevereü•o, que entregou o govet•no provisorio da Re-
publica ao general Flôres. f 

O Brasil, que até então só contava com a alliança de 
Flôres, adquiriu tambem a do general Mitre, presidente 
da Republica Argentina, o qual, não querendo romper 
com a neutralidade que promettera, se recusára a dat• 
pelo seu paiz transito ás forças paraguayas, que deviam 
invadir o Rio Grande do Sul. 

Enfm·ecido, Lopez faz seguir cinco vapores de guena. 
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com destino a Corriente~, . aprisiona alguns vapores 
argentinos (Abril ele 1865) e invade aqnelle EstaLlo. 

Nessa conjunctura, J\litre deixa a ueutralülade, que 
até então guanlcü-a, e prepat·a-se para a guerra, cele
bt·anclo com o senaclor Francisco Octaviano, nosso en
viaLlo ext.raordinario, e com Flôres o tratado da Tl'iplke 

.Alliança ( l de Maio). 
Começou o novo tratado a prodnzir descle logo os seus 

eJleitos. 
Emquanto o exer

cito, soi.J as orilens 
do brigacleiro Osorio, 
acampava diante de 
Paysandú, <luas divi
sões da esqmulra .su
biam o Paraná. para 
receber a bordo o 
general argentino 
Pannero. De accôrdo 
com o commandante 
rla esqnadra, o chefe 
de divisão Franciscc 
l\fanoel Barroso, re
solveu o general Pau-

AL)tiJIAXTE BAIIHOSO 

(Bw·âo doAnu~:;onas) 

nero a tacar a cidade de Conient.es (24 de :Maio), que 
caitt em seu poLler, pouco tempo 'e ilemoranclo 11el!a 
pm· temer que os Paraguayos, superiores em numero, o 
a tacas~en1. 
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A divisão brasileira seguiu para as Tres Boccas e 
bloqueou o Rio Paraguay. 

Foi então que teva logae (11 de Junho) a mais impoe
tante batalha naval da America Meridional. Foi es~a 
a memoravel batalha do Riachuelo, que para sempre 
immortalizou o nome de Barroso, galardoado então com 
o titulo de Barão do Amazonas. 

;Depois d'esse feito verdadeiramente homerico, ainda 
a esquadra distinguiu-se nas passagens de JYiercedes e 
C nevas. 

Ao passo que a esquadra alcançava esses trimnphos, 
em 10 de Junho de 1865 os paraguayos atravessaram em 
cha la11as o Rio Uruguay, e em numero de oito mil 
homens atacaram S. Borja. Depois de saquearem es>a 
povoação brasileira, seguiram com destino a Ita'}ui e 
U rug·uayana, que foram tomadas, aquella a 17 de Junho 
e esta dons dias depois. 

Um grito de vingança echoou em todo o paiz ; ba
talhões de volnntarios organizaram-se, e o imperador, 
acompanhado de seus genros e do ministro da guerra, 
parte para o Rio Grande, cheg·ando a Uruguayana no dia 
11 dé Setembro. 

Já as tropas do general Flôres haviam feito juncção 
com as de Mitre, e assim reunidas alcançaram a victoria 
de Yataby contra o major Duarte. Destruída essa co
lrmna paraguaya, o corpo argentino e oriental atraves
sou para a margem esquerda do Pat·aná e seguiu para 
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Uruguayana, onde em 10 de Setembro tambem chegou 
o general 1'1Iitre. Marcou-se o ataque da cidade para o dia 
18 de Setembro, mas nesse mesmo dia os paraguayos, 
em numero de 6.000, commandados por Estigarribia, 
capitularam. O imperador regressou á capital do imperio, 
onde chegou em Novembt·o de 1865. 

Depois de libertada Uruguayana, ficaram alguns ba
talhões brasileiros de observação á fronteira, servindo 
elles mais tarde de nucleo ao segundo corpo· do exercito 
commandaclo pelo barão de Porto-Alegre. 

As outras tropas marcharam com destino ao t·io 
Paraná, onde só chegaram a 1 de Abril de 1866, por 

lloiANOEl~ LUIZ OSOHlO 

(Marque:;; do llcr,,al) 

terem occorrido muit&s 
circumstancias desfavo
raveis que retarUaqun 
sua marcha. No dia 5 

do mesmo rnez atacaram 
e tomaram a pequena 
ilha fronteira ao forte 
ele Itapit·ú ; a 15 o ge
neral Osorio toma este 
forte, permittinrlo assim 
ás forças alliadas dis
porem de uma passagem 

franca e atravessarem para a margem direita do rio, 
onde Osorio foi o primeiro que pisou eom 12 soldados 
brasileiros. 
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Estavam os exercitos em pleno territorio paraguayo. 
Duas victorias foram Jogo alcançadas pelos allia clos : 
a de Estero Bellaco (2 de l\iaio) e a de Tuyuty (24 
de Maio). 

Bastante enfermo, retirou-se da guerra o general 
Osorio, já barão do Herval, sendo substituído pelo 
marechal de campo Polydoro da Fonseca Quintanilha 
Jordão, que assumiu o commando das tropas irnperiaes 
em 15 de Julho. 

Chamado o segundo corpo do exercito para unir-se ao 
primeiro, chegou ao Passo da Patria a 29 de Julho. 

A essas tropas coube atacar as for t ificações de 
Curuzú no dia 3 de Setembro , sendo occupada essa po
sição pelo segundo corpo ao mando de Porto Alegr e. 

E s tes · re vezes levaram o presidente do P a raguay 
a p edir uma confe r en cia ao g e ne r a l 1\iitre, ent ã o com
mandante em chefe dos exerc itos alliados . Mitre e 
Flôre annuiram ao convite; o general bras ileiro não 
compareceu. 

Dissiparam-se, pois, as espet:anças de Lopez. Vol
tando para Curnzú, resolveu o gene t·al :Mitre atacar 
Curupaity no dia 21 de Setembro. Os fortes aguaceiros 
d'esse dia, tornando o terreno intransitavel, ob rigaram 
o genera~ em chefe a adiar o ataque pat·a o dia 22. 

Infelizmente a sorte das armas ahi nos foi desfa
voravel. A artilheria inimiga dizimou os nossos bata
lhões, que soffreram perdas consideraveis. 
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O não comparecimento do general Polylloro á con
ferencia proposta por Lopez trouxera certo descon

DUQl'E n.E CAXTAS 

~entamento entre os 
chefes .alijados; esse 
facto e o desastre de 
Curupaity l evat·am o 
gabinete de 3 de Agos
to a confiar o comman
do de nossas forças ao 
marqnez de Caxias, ge
neral ele preRtigio e de 
grande ~ino militar. 

O marqnez entrou no exercício do seu cargo a 28 
de Novembro de 1866. Ao chefe da es<J.nadra Joaquim 
José Ignacio foi entregue o commando da força naval. 

O legendario Osorio, ainda mal curado das o:onfer
miclades contrahidas nesse inhospito solo paraguayo, 
não pensou em "i e só attendendo ás exigencias da pa
tria e ás eRperanças que nelle depositavam todos cs 
brasileiros, ergueu-se elo leito e á frente de nm terceiro 
corpo de exercito formado no Rio GrmHle do Sul, marchou 
lle novo para a campanha, a prestar o concurso da 
sua bravura inexcedível ao Vfllho general Caxias, seu 
amigo. 

Até Junho de 1867 tt-atou o marquez ele Caxias 
de organizar e disc iplinar as tropas que iam chegando, 
e de preparar os meios para atacar o inimigo. 
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Ultimados esses trabalhos e proseguindo a g·uerra, 
em fins de Julho de 1 86 7, 'l' nvú- Cné foi occupa<la. 

Em meiados <le Agosto, alguns encoin·aça<los trans-
pozeram Curupaity e approximaram-se àe Humaytá. 

As principaes l>aterias d'es'a formidavel fortifica
ção foram bombardeadaR com grandes perdas para o 
inimigo . 

. Continuaram os encontros e os exerci tos alliados 
alcançaram victorias a 3, 21 e 29 de Outubro e 2 de 
Nowembro. 

A 3 do ultimo mez, forças paragnayas cairam ines
peradamente sobre Tuyuty, que estava então sob o com
mando de Porto Alegre, mas forall> d<>n ·~ 

O marquez de Caxias, que e ra então chefe das t'ropas 
alliadas pela retirada do general Mitre, delineou com 
o almirante Joaquim José Ignacio o plano da passagem. 
de Humaytá. 

A execução d'esse plano realizou-se a 29 ae Feve
reiro de 1868, ao mesmo tempo que o general Caxias. 
atacava o reducto do Estabelecimento. 

Forçada a passagem de Hnmaytá, o marechal Lopez. 
transferiu seu acampamento de Pa~so Pocú para Tebi
quar:y, mandando transportar para Hnma:ytá toda a ar 
tilheria pesada . 

Tendo-se apoderado de varios fortes, o gene1·a1 Caxias . 
resolveu coi·tar as commnnicaç.ôe::; elo injn1igo com a for
taleza de Humaytá, e para esse fim mauuou occupar-
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o Chaco, e ordenou o reconhecimento das fortificações 
d'aquella fortaleza. 

Foi esse r ecoullecimeuto galhardamente executado 
a 25 ele l\Iarço ele 1868 pelo denodado Osorio, que assim 
acct·escentou mais um fiarão á sua corôa de ' batalhador 
invi cto. 

Lopez retirou-se para Tiquiciry, e o general bra
sileiro, querendo desalojai-o d'essa posição, resolveu 
contornai-a pelo flanco esquerdo. Para isso, porém, foi 
preciso abrir, atravéz do pantanoso terreno do Chaco, 
uma estrada pela qual passou nosso exercito para as 
importantes pe lejas do mez de Dezembro de 1868. No 
espaço de 25 dias travaram-se as importantes batalhas 
de Itororó, no dia 5, em que foi ferido o mat'echal 
Argollo; a de Avally, no dia 11, em que foi ferido o 
general Osorio; a de Lo mas Valeu tinas, no dia 27, e a de 
Angustura, tlo dia 30. 

A 1~ de Janeiro de 1869. a capital do Paraguay foi 
occupada sem resistencia. 

Occupada Assuntpção, o marquez de Caxias, ou 
porque justamente considerasse esse facto como a ter
minação da guerra, ou porque seus incommodos de. 
sande o impedissem de continuar a prestar á patria 
seus relevantes serviços, retirou-se, entt·egando o com
mando ao general Guilherme Xavier de Souza. Ao 
mesmo tempo voltava para o Rio de Janeiro em meliu~ 
droso estado de saude o bravo almirante Joaquim José 
Ignacio, que poucos dias depois de _aqui chegar expirou. 



-17!'.-

Foi investi<lo do commanclo do exercito Sua Alteza 
o Sr. Conde d 'Eu, e do da armada Eliziario Antonio dos 
Santos, barão ele Angra. · 

Conservou-se a divisiio das tropas em dons corpos, 
ficando como commandante do primeiro o general Osorio, 
e do segundo o tenente-coronel Polydoro. 

O primeiro feito da nova campanha deu-se em Jejuy 
(30 de l\Iaio), anele o general Camara bateu o major 
Galeano, matando quinhentos paraguayos, fazendo tre
zentos prisioneiros e tomando ·algumas peças de arti
lheria. 

l:ma outra acção de gt·an!le importancia foi a tomada 
de Sapncaia, a chave de 'I'ebiquat·y, pelo general João 
Manoel Ivienna Barreto. 

Em 12 de Agosto, após marchas lo~heias 
das maiores <l iflicnldade~,. Sua Alteza dispoz as co
lumnas de ataque contra Pel'ibebny, com mandando a 
esquerda o general Oso•·io, o centro o Marechal Victo
rino e a direita Sua Alteza. Depois de duas horas de 
fogo activissimo, mandou o general em chefe cessar o 
bombardeio e dar o assalto. O general Osorio exce
deu-se a si p•·op>·io; o denolla<lo brigadeiro Meu na Bar
reto foi morto por uma bala de fuzil; Sua Alteza, 
sempre na vanguarda, animava os combatentes com sua 
heroica sereni<laue. 

Forain immensas as perdas do inimigo, que deixou no 
campo mais de setecentos cailaveres, entre os quaes o 
do tenente-coronel Carvalho, commandante da praça. 
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Proseguindo o exercito, apoderou-se do arsenal do 
Cacupé, e no dia 16 de Agosto chegou á extensa planície 
de Nhunguassú ou Campo Grande, onde se feriu uma 
importante batalha, que durou das sete horas da manhã 
às 3 da tarde, cassando ao inimigo a perda de mais de 
tres mil soldados. 

Sempre derrotado e sempre recuando de nossas hostes 
aguerridas, o presidente do infeliz Paraguay acouta-se 
nas cordilheiras. 

A guerra jámais fôra t;;:o difficil como agora. Os 
nossos generaes, porém, não desanimam e proseguem no 
encalço do foragitlo inimig-o. 

Em 1 de Março de 1869, o general Camara chegou a 
Cerro Corá, onde Lopez tinha parado na margem do rio 
Aquidaban. Travou-se uma pequena }neta, e Lopez, não 
qnerendo render-se, foi morto .. 

Assim teve fim a campanha contra o Paraguay. 
'l'erminada essa campanha, que tantas vidas pre

ciosas nos roubou, tem o Brasil permanecido em paz com 
as outras nações . 

A 13 de JI.Iaio de 1888 foi promulgado o Decreto que 
extinguiu a escravidão no Brasil. Assignou·o S. A. Impe
rial , então na r egencia do imperio, por achar·se grave
mente doente em Milão S. M. o Imperador. 



PARTE QUINTA 

REPUDLICA 

A 15 de Novembro de 1889 uma revolução, feita 
pelo exercito e armada, a que se associou o povo, de.t·" 
rubou as instituições, 
até então existentes, 
e estabeleceu a Repu
blica. Foram princi
paes chefes cl'esse mo
vimento o Marechal 
Deodoro ela Fonseca e 
o tenente-coronel Dr. 
Benjamin Constant Bo
telho de Magalhães. 

Desde muito que la
vrava profundo des· 
gosto nas filei.-as do 

MAHECTIAT. »RODOn< 

exercito. As trausferencias continuas de officiaes rle 
uma~ para outt·as províncias, sem que motivos de ordem 

!'tiOR.l:!.HlA l,INTO- UlST. DO BRASIL 12 
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publica as auctodzassem e sómente inspiradas por 
méros caprichos dos miniRtros; a remoção de bata
lhões para os pontos mais afastados do imperio, sujeito" 
a todas as privações, a todas as i'ntemperies e aos 
rigores de um clima extremamente calillo e doentio; 
a injustiça nas promoções, sendo preteridos officiaes 
de reconhecido merito; tudo isto tinha profundamente 
descontentado o exercito. 

Desde muito tambem que . uma propaganda repu
blicana, habil e tenazmente snstentada por talentos 
de primeira ordem, tinha por toda a parte feito nume
roso proselytismo, principalmente na clas:oe militar. Foi 
por isto que os factores do movimento, vendo que a 
Republica se approximava e que com certeza se im
plantaria em nossa patria com o sacrificio de muitas 
vidas e com grande derramamento de sangue, resolveram 
ir ao encontro d'essa idéa e fizeram d'ella bandeira de 
COllL hate. 

Depois de diversas reuniões secretas, em que con
cordaJ·am nos meios de levat· avante o rompim ento, na 
manhii. de 15 de Novembro de 1889 a tropa saiu dos 
quarleis e, com o marechal Deodoro á frente, postou-se 
diante da Secretaria da Guerra. O campo de Sant' Anna 
ficou todo occnpado pelo exercito e pelo povo con
fraternizado. 

O ministerio reunido naquella secretal'ia, depois 
de conferenci'ar com os ~generaes presentes, resolveu 
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pedir demissão, o que era uma das intimações feitas 
pelas forças militares. Expeditlo um tel egramma nesse 
sentido para Petropolis, onrle Re achava o imperaclor, 
o ajudante-general saiu <la secretat·ia, afim de com
municar ao marechal Deodoro a resolução que acabavam 
de tomar os ministros. O marechal, penetrando então 
no quartel com o seu estado maior, foi recebido com 
acclamações pela força . alli postada, e pouco depois, 
acompanhado por esta, regt·essou ao campo, sendo de 
novo muito victoriado. 

InRtant.es depois a artilheria dava uma salva de 21 
tü-os. Estava victoriosa a revolução e proclamada a 
Republica. 

Constituiu-se um governo provisorio, que dü·igiu ao 
povo a seguinte proclamação : 

« Concidadãos : 
O povo, o exercito e a armada nacional, em per

feita comnrunháo de sentimento com os nossos conci
dadãÓs res identes nas províncias, acabam de decretar 
a deposição da dynastia imperial e consequentemente 
a extincção do systema monarchico representativo. 

«Como resultado immediato cl'esta revolução nacional 
de caracter essencialmente patriotico, acaba de ser 
instituído um governo provisorio, cuja principal missão 
é garantir com a ordem publica a liberdade e os direitos 
do cidadão. 

«Para comporem este governo, emquanto a nação 
soberana, pelos orgãos competentes, não proceder á 
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escolha do governo definitivo, foram nomeados pelo 
chefe do poder executivo da na ção os cidadãos abaixo 
assignaclos. 

«Concidadãos : 

«O governo provisoi"io, simples agente temporario 
da soberania nacional, é o governo da paz, da liber
dade, da fraternidade e da ordem. 

<<No uso elas attribuições e facnldades extraordinarias 
de" que se acha investido para a defeza da integridade 
da patria e da ordem publi ca, o governo provisorio por 
todos os meios ao seu alcance promette e garante a 
todos o.;; habitantes do Brasil, nacionaes e estrangeiros, 
a segurança da vida e da propriedade, o res·peito aos 
direitos individnaes e políticos, salvo, quanto a estes, 
as limitações exigidas pelo bem da patria e pela legi
tima Clefeza do governo proclamado pelo povo, pelo 
exercito e pela armada nacional. 

«Concidadãos : 

«As funcções da justiça onliuaria, bem como as 
fnncções da administração civil e militar, continuarão 
a ser exercidas pelos orgi'ws até aqui existentes, com 
relação aos actos na plenitude dos seus effeitos ; com 
relação ás pessoas,, respeitadas as vantagens e os direitos 
adquiridos por cada funccionario. 

<<Fica, porém, abolida, deslle já, a vi ta liciedade d6 
senado, e bem assim o conselho de Estado. Fica dis
solvida a camara dos deputados. 



-181- . 

« Concidadãos : 

« O governo provisorio reconhece e acata todos os 
compromissos nacionaes contralüdos durante o regimen 
anterior, os tt·at.ados snbsiste11tes com as potencias 
estrangeiras, a divida pu!Jlica externa e interna, os 
contractos vigentes e mais obrigações legalmente in
stituídas. 

:Marechal Manoel Deodo1'o da Fonseca, chefe do go
verno provisorio.- A>·istüles da Silvei>·a Lobo, mini_stro 
do inte1·ior. -Ru.y Bm·bosa, ministro da fazenda e in
tednamente da justiça. - Tenente-coronel Be,Jamin 
Oonsta,·t Botelho ele lJfag"lilães, ministro da guerra.
Chefe de esquad1·a Ed•tanlo Wandenkolk, ministro da ma
rinha.- Qu.intino Bocayuva, ministro das relações exte
riores e interinamente da agricultura, commercio e 
obras pu!Jlicas.» 

Á 1 hora da tat·de, chegou o imperaclor ao paço, sem 
guardas, só, confiado no povo e no exercito, conscio de 
que seria respeitado. Lia-se na sua physionomia a maior 
affticção. Ligeiro tremor vet·gara-lhe o corpo, já alque
brado pela idade e pela mol~st.ia. 

Pouco depois foram reunir-se a elle a princeza, o 
conde d!Eu, o príncipe D. Pedro, senadores, camaristas 
e empregados do paço. 

Ás duas e meia horas da tarde do dia 16 o major 
Solou, commandante interino do 9~ t·egimento de caval
laria, e o tenente do e regimento da mesma arma Sebas-
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tião Bandeira, foram, com nm piquete de cavallaril!-, e 
em grande uniforme, levar ao Sr. D. Pedro II a men
sagem do governo prov isorio, que determinava a sua 
depos ição e retirada do paiz dentro de 24 horas. A men
sagem do general Deodoro terminava dizendo que era de 
esperar que S . M . procedesse como seu pae a 7 de Abril 
de 1831. O imperador respondeu: «Á vista da repre
sent.ação escripta que me foi entregue hoje, ás 3 horas da 
tarde, resolvo , cedendo ao imperio das circumstancias, 
partir, com toda a minha família, para a Europa, amanhã, 
deixando esta patria ile n ós est remeciila, a q ua l me es.
forcei por ilar constantes testemunhos de entranhado 
amor e dedicaç>w durante quasi meio seculo , em quedes
empenhei o cargo de chefe do Estado. A usent.ando-me, 
pois, eu com toclas as pessoas de minha familia, conser
varei do Brasil a mais sanclosa lembrança, fazendo at·
dentes votos por sua grandeza e prosperidade . Rio de 
Janeiro, 16 de Novembro de 1889.- D. Pedro de Alean
ta,·a.» 

A r esposta do Imperador foi entregue ao majot· Solou, 
que a passou ao ministro da guerra. 

Ás 3 horas da madrugada do <:Úá 17 effectuou-se o em
barque da família imperial, á bordo da cot·vetaParnaTI:~Jba, 
que singrou para a ilha Grande, onde devia aguardar o 
paquete Alagoas. 

Foi convocada uma Assembléa Constituinte, cuja 
eleição teve logar a 15 de Setembro de 1890 , e que sê 
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reuniu no antigo palacio da Boa Vista, em S. Christovão, 
a 15 de Novembro. 

Duraram os trabalhos da Assembléa Constituinte até 
24 de Fevereiro de 1891, 
dia em que foi promul· 
gada a Con;;tituição da 
Republica dos Estados· 
Unidos rlo Brasil, tendo lo· 
gar no dia seguinte a e lei· 
çito paraPresiilente e Vice
Presidente da Republica. 
Para o primeit·o cargo foi 
eleito o generalissimo Ma· 
no e! Deodoro da li'onseca: 
para o segundo, o mare
chal Floriano Peixoto. 

FLOHIANO PEIXOTO 

Funccionava o congresso regularmente, quando a 
Repnblica e a Patl'ia sotfreram um golpe cruel com a 
morte de Benjamin Cons tant. Já o minavam padeci
mentos graves, quando concebeu e praticou a revoln-

. ção, mas 03 desgostos que o attl'ibularam no governo 
e se fizeram pnblicos muito contribuíram para aggra
val-os: A 15 de Janeiro de 1891 demittiu-se do govet·· 
no, e pela uma hora da manhã de 22 expirou. As mais 

, significativas homenagens foram prestadas á sua me
moria. A Constituinte votou uma moção de pezar e sus
pendeu a sessão ; o governo decretou a 24 que se lhe 
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er1g1sse um monumento, e concedeu uma pensão á sua 
viuva e filhos. 

Retirado o primeiro ministerio, no dia em que foi 
votado pelo Congresso Nacional em primeira discussão o 

BENJ'A~UN CO~STANT 

projecto da Constituição da 
Republica, o marechal Deo
doro organizou novo gabi
nete, constituindo-o, exce
pção unica do ministro dos 
estrangeiros, com indivíduos 
que jámais batalharalll no 
partido republicano. Era o 
barão de Lucena a principal 
figura na nova ol:ganisa
ção ministerial, não pot·que 

tivesse ascendencia política na situação, que se creát·a, 
mas pelas relações de intima amizade que o ligavam ao 
marechal. 

To1•nado d'est'arte evidente que o pmrechal se di
vorciava inteiramente dos homens que haviam dado 
um cunho político ao movimento de 15 de Novembro, 
no qual fôra magna parte, a consequencia foi que o 
nucleo que na Constituinte lhe fazia opposição sentiu-se 
immediatamente accrescido de respeitavel numero. 

Uma lucta formidavel estabeleceu-se entre o poder 
legislativo e o executivo, que procurava por todos os 
modos sobrepujar aquelle, desrespeitando as s uas tlelibe-
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rações e contrariando todos os seus actos por meio do 
velo presidendal. 

Varias tentativas de conciliac;ão foram propostas e 
feitas no intuito de evitar a solução que aos olhos de 
todos se desenhava imminente ; mas, não só um forte 
grupo da opposição parlamentar contestava a pos~ibil,i
dade de accôrdo numa !neta que se abrira por amor aos 
pt·incipios, como, especialmente, não estava nem na ín
dole, nem na conveniencia do governo outra solução que 
não o esmagamento do Congresso. 

Realizou-se a previsão que estava no espírito de todos 
quantos acompanhavam a marcha dos negocios publicos. 
A 3 de Novembro de 1891 foi o Congresso dü:solvido, 
collocando-se á entrada das casas do pár!amento força 
armada para evitar o ingresso dos legítimos represen
tantes da soberania popular. 

Um decreto que acompanhava o acto da dissolução, 
declarava o estarlo de sitio nesta capital e em Nictheroy. 
O governo reservava-se o direito de deportRr a qnen1 en
tendesse, ~em fôrma alguma de processo. Uma commissão 
mili-tar era in cumbida de julgat· summariarnente os ini

-migos (]~j, Repul.Jiica. 

Desde então tratou-se <los meios de resistencia a 
um acto tão estupidamente despotico. Começaram as 
perseguições. A policia expediu ordem de prisão contra 
todos os congressistas que estavam na Capital Fe
qeral. I sto, porém, não impedia que o trabalho da con-
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spiração proseguisse, convencidos todos já então ele que 
não haveria força que impedisse a revolução. 

Custodio de Mello tinha comsigo a tlôr da nossa brava 
officialidade de mar. O general Floriano, inteiramente 
deuicaclo á legal idade, não comparecia aos festejos offi
ciaes de 15 de Novembro, apezar do convite pessoal que 
lhe fôra levar o barão de Lucena. "?í'amlenkolk punha em 
contribuição todos os seus elementos de força, e em torno 
do general Simeão o exercito se manifestava pela lei. 

O Pará quebrára os élos que o prendiam ao governo 
central; o Rio Grande do Sul pozera cincoenta mil lw
rnens em armas, e havendo deposto o governador, pre
parava-se para marchar sobre o Rio de Janeiro. O vis
conde de Pelotas recebia em Santos intimação do governo 
para regressar a esta capital ; a armada era dividida em 

• secções, e uma d 'ellas era enviada para Santa Catharina; 
para o Rio Grande, por Mont!!vidéo (desde que a barra 
estava em poder dos revoltosos) seguiàm varias generaes 
para commanclar as forças da fronteira, que aliás haviam 
logo adherido á revolução. Todos estes factos geravam a 
convicçi\o no animo do povo, desprovido de noticias, de 
que a t·evo lnçi\o triumphava. Por outro lado, enviavam-se 
batalhões para São Paulo, e <lizia-se que esse importante 
Estatlo se havia tambem revoltado. A g1·éve da Estrada 
Central rebentou neste momento. Não houve distnrbios; 
simplesmente não funccionavam os trens, não havia com
mnnicações com ponto algum. O sr. barão de Lucena 
queimou os ultimos cartuchos ; comprehe}ldeu, já tarde, 
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quanta razão tinha um de seus asseclas que pretendia 
fossem desde logo presos e fuzilados os mais proeminentes 
membros da opposição, e ordenou effectivameute a prisão 
de diversos gene1·aes. 

Emquan to estes factos se passavam, o almirante 
Custodio de Mello acolhia-se a bordo do Riaclwelo e tudo 
preparava para uma !neta formidav e L Felizmente tudo 
se l'esolve u pac.ili camente. 

O marechal Deodoro manüou chamar o marechal 
Floriano Peixoto e resignou em suas mãos o cargo de 
Presidente da Republica. O acto do marechal Deodoro 
to1·non-se publico por meio do seguinte manifesto : 

« B 'rasilei'rOS ! 

Ao sol de 15 de Novembro, dei-vos com meus compa
nheiros de armas, uma patria livre, e descortinei-lhe 
novos e grandiosos horizontes, dignifi cando-a e engran
decenrlo-a aos olhos dos povos todos do mundo. 

Esse acontecimento de elevadíssimo quilate patriotico 
applauclido pela nação, fazendo-a entrar em nova phase 
na altura de seus destinos historicos , é pa1·a mim e será 
sempre motivo do mais nobre e justo orgulho. 

Circumstancias extraordinaria~, para as quaes não 
conc.orri, perante Deus o declaro , encaminharam os factos 
a uma situação excepcional e não prevista. 

Julguei conjurar tão tenebrosa crise, pela disso
lução do Congresso, medida (]Ue muito me c ustou a 
tomar, mas de cuja responsabilidade não me eximo. 
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Pensei encarreirar a governação do Estado por via 
segura e no sentido de salvar tão anomala situação. 

As condições em que nestes ultimos dias, porém, 
se acha o l>aiz, a ingratidão d'aquelles por quem mais 
me sacrifiquei, e o desejo de não deixar atear-se a 
guerra civil em minha cara patria, aconselharam-me 
a renunciar o poder nas mãos do funccionario a quem 
incumbe substituir-me. 

E fazendo-o, despeço-me dos meus bons compa
nheiros que sempre se me conservaram fieis e dedi
cados, e dirijo meus votos ao Todo, Poderoso pela per
petua prosperülade e sempre crescente florescimento do 
meu amado Brasil. 

Capital Federal, 23 de Novembro de 1891.- Manoel 
Deoà01·o ila Fonsecr.t. » 

Organizado o novo ministerio, foram publicados dons 
àecretos, um levantando o estado de sitio, e outro con
vocando o Congresso em sessão extraordinada. 

Foi por esse tempo que uma triste occurrencia 
deu-se longe da patria. O ex-imperador D. Pedro II 
fallecia em Paris na noite de 5 de D e;;oembro de 1891, 

em um modesto aposento d·o hotel Bedford, tendo sido 
precedido no tumulo pela virtuosa imperatriz, sua es
posa, que falleceu na cidade do Porto a 28 de Dezem
bro de 1889. 

No dia 23 de Agosto de 1892 morreu o marechal 
Deodoro, após longos e dolorosos padecimentos. Com 
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o desapparecimento do illustre marechal, ct·estaram-se 
por algum tempo as esperanças d'aquelles que procu
ravam reconquistar o poder promovendo manifestações 
hostis contra o marechal Floriano. 

Apezar ue sua probiuade, de sua moderação, não 
correram placidos os dias de sua administração. Inte
resses ferido s pela sua política honrada e patriotica, 
ameaçavam a todo o momento explodir, prolluzindo a 
commoção do paiz. Diversas tentativas de sublevação 
tiveram Ioga •·, mas foram todas debelladas pela energia 
do cltefe do Estado, que foi forçado a recorrer á me
didas extremas, taes como a reforma de diversos ge
neraes e o desterro, para pontos da fronteira do Estado 
do Amazonas, de diversos cidadãos reconhecidamente 
criminosos, que haviam tomado parte na tentativa re
volucionaria de 10 de Abril de l 892. 

S1tffocados esse e outros movimentos, o paiz entrou 
em um periodo de calma. As rendas publicas conti
nuavam a crescer, o cambio começava a subir. 

Entretanto, o contra-almirante· Custodio José de 
Mello , que fõra ministro da marinha desde 23 de No
vembro de 189 1, que fôra o principal instigador da 
deposição dos governadores dos Estados e de todas 
as medidas, de rigor de que lançára mão o marechal 
Flol'iano, retira-se do ministerio, apresentando motivos 
futeis, mas declarando que fóra do governo continuaria 
ã manter 'a mesma lealdade de sempre, e que não se 
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envolveria em conluios conspiratorios. Era notorio, 
porém, que desde sua retii·ada do governo o contra
almirante conspirava e contava para a projectada r e
volta com lliversos corpos de guarnições d'esta Capital , 
com a gréve na Estrada de Ferro Central do Brasil e 
com outros elementos. 

Concertados todos os planos para a revolLa, esta 
t·ompeu a 6 de Setembro de 1893. Senhor do Aqui
daba.u, do Javm·y, do Repttblica e do T-rojctno, apode
rou-se de diversos out1·os navios pertencentes á com-. 
panhias particulares e atirou-se a mais desenfreada 
pirataria, aprisionando carregamentos de embat·cações 
me1·cante~ e commeLtendo muitos outros actos con 
denlna v eis. 

O governo armou-se para a defeza; ao mesmo tempo 
q ue prepa•·ava fóra do vaiz uma formidav el -esquadra, 
llistriLuia pelo littoral da Capital e do vizinho estado do 
Rio de Janeit·o forças de linh a, da policia, da guarda na
cional e de differe111>es batalhões patl"ioticos para impedir 
que os revoltosos desembarcassem . 

Durante seis mezes a invicta cidade de Nictheroy 
foi victima de continuados bombardeios ele artilheria 
de grande calibre, que demoliram diversas casas, da
muificaram diversos edificios e fizeram inuumet·as vi
ctimas. 

Desesperaclo pot·que n e nhuma das duas cidades 
se rendia, pela explosão dos paióes de polvora da ilha 
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de Mocanguê e da ponta do · Mattoso (1) e pela sub
mersão do couraçado Java>·y, o contra-almirante, allu
cinado , forçou a barra, no Aq"i<laban, apezar da beroica 
rel!istencia das fortalezas legaes. Foi reunir-se ao Re

Jntblico, que, um mez depois de rebentar a revolta, tinha, 
aproveitando-se da densa escuridão da noite, igual
mente forçauo a ban-ra, e vel<:>jado para Santa-Catha
rina, de cuja capital se apoderou. 

Foi então que o contra-almirante Saldanha da 
Gama resolveu-se a qnebrar a n e,.tntlida<le em que até 
ent,ão se tinha mant.ido , publicando um manifesto fran
camente restaurador e fazendo causa commum com os 
revo I t osos. 

Dnrante tres mezes e meio esse contra-almirante, 
gozando da confiança vffi cial e uesempenhando o cargo 
importante de director da Escola :-Java!, preparava-se 
])ara hostilizar o governo, já protegendo abertamente os 
Tevoltosos, aos quaes dava todos os recursos, já arti
lhando a ilha das Cobras. 

No começo . d'e~sa segunda phase da revolta, por 
occasião de set· toma<la a ilha do Governador, foi 
mortalmente ferido o bravo genet·al Silva Telles, que 
fallecen na noite de 23 de Dezembro de 18\13. 

Na madrugada do 12 ele Janeiro de 1894 entrou 
novamente a .lJarra o .Ag1<idaban, apezar do intenso fogo 
dos fortes legaes. 

(I) Na ilha do Governador. 
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Succederam-se muitos dias, em que os revoltosos 
levaram a atirar contra a cidade, até que no dia 9 de 
Fevereiro atacaram com grandes forças a Armação e 
a Ponta da Areia, em Nictheroy, d'onde foram t·echas
sados com granrles perdas. 

Foi um combate de gigantes. As forças legaes, 
compostas principalmente de batalhões patrioticos, ba
teram-se como leões, a peito descoberto, ueixando no 
campo da pugna muitos cadaveres. Esta tremenda der
rota desanimou aos revoltosos 'que desde então se con
servaram numa qnieta~ão contristadora. 

No dia l 2 de :M:arço o governo avisou a populaç!i.o 
da Capital Federal de que pretendia no dia seguinte 
romper as hostilidades contra os rebeldes. Avisados 
estes da attitude do governo, trataram os chefes d~ 
refugiar-se á bonlo elos navios de guerra purtuguezes, 
evacuaram as fortalezas de Villegaignou e da ilha elas 
Cobras, de sorte que no dia seguinte quando os fortes 
legaes romperam o fogo, tiveram ele suspendel-o por 
terem certeza que os revoltosos tudo haviam abando
nado . Ás 5 horas da tarrle entt·ava a barra a esquadra 
legal. 

Estava victoriosa a causa do governo. 

Foi delirantemente festejailo o triumpho, e o povo 
agradecido acclamou o marechal Floriano-o Salvador 
da Republica. 

A guerra civil continuava, porém, no Sul. 
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O presidente do Estado do Rio Grande do Sul, Dr 
Julio de Castilhos, tendo adherido á dictadura do Mare-

. chal Deodoro, fôra deposto pelo povo. Mais tarde, porem, 
o Marechal Floriano collocou-o novamente no poder com 
o auxilio da força federal (17 de Junho de 1892). O par
tido contrario, fede>·alista, reuniu forças na fronteira do 
Estado Oriental e invadiu o Rio Grande do Sul, sob a 
dii·ecção do General Silva Tavares, em 4 de Fevereiro de 
1893, prolongando-se a revolução até Agosto de 1895. 

O almirante Custodio de Mello, deixando a bahia do 
Rio de Janeiro a bordo do Aquidaban, adheriu aos fe
deralistas, que, tendo conflagrado todo o Estado do Rio 
Grande do Sul, invadiram sob as ordens de Gumercindo 
Saraiva os Estados de Santa Catharina é Paraná (Ja
neiro de 1894). Em 16 do mesmo mez o almirante Mello 
tomou a cidade de Paranaguá, atacando mais tarde a ci
dade do Rio Grande, d'onde foi repellido. 

Rechassados os federalistas dos Estados do Paraná tl 

Santa Catharl~a, voltaram para o Rio Grande do Sul, 
onde ainda lavrava a revolução. O Aq" iilaban foi aban
donado em Santa Catharina pelos revoltosos, e o almi
rante Mello entregou-se em 17 de Abril de 1894 ao Go
vet·no da Republica Argentina, onde se asylou. 

Apezar d;t morte de Gumercindo Saraiva em 10 de 
Agosto no combate· de Cavovy, a revolução no Rio 
Grande do Sul foi além do governo do Marechal Flo
riano Peixoto. 

MOREIRA. PINTO - JUST, DO BR..'-SIL 13 
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Este deixou o governo em 1,5 de Novembro de 1894, 
passando-o ao Dr. Prudente José de Moraes e Barros. 

Os factos mais importantes do governo d'este foram: 
a) O restabelecimento das relações diplomaticas com 

o governo de Portugal, 
em 16 de Março de 1895, 
mediante os bons auxilios 
do Governo Britaunico. 
As relações com Po'rtugal 
tinham sido rotas pelo 
Marechal Floriano Pei· 
xoto em 13 de Maio de 
1894, por terem os navios 
de gue1Ta portuguezes, 
surtos no Rio de Janeiro, 

PRUDENTE DE MOnAEs dado asylo aos revoltosos. 
b) A pacificação do Rio Grande do Sul em 23 de 

Agosto de 1895, feita por intermedio do general Inno
cendo Galvão de Queirõz, depois do combate de Campo 
Osodo, em 21 de Junho do mesmo anuo, onde foi derro
tado e morto o almirante Saldanha da Gama. Este almi· 
rante e seus companheiros, fugindo em Buenot>-Ayres de 
bordo dos navios portuguezes, tinham-se r!'lnnido aos fe· 
deralistas. 

c) A occupação da ilha da Trindade pelos inglezes 
em Janeiro de 1895, sendo os nossos direitos reconhecidos 
pelo Governo Britannico em 5 de Agosto de 1896, me
diante a intervenção do governo de Portugal. 
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d) A invasão pelos francezes do territorio neutro do 
Amapá, governado então por Veiga Cabral, o que deu 
Jogar a tratar-se immediatamente da antiga questão de 
limites com a Guyana Franceza, submettendo-a pelo 
tratado de 10 de Abril de 1897 ao laudo arbitral do Pre
sidente da Suissa, que reconheceu nossos direitos · em 
1? de Dezembro de 1900_ 

e) As duas insubordinações dos alumnos da Escola 
Militar do Rio de Janeiro, sendo a primeir~:~, em 15 de 
Agosto de 1895 e a segunda em 26 de Maio de 1897, 
ambas suffocadas rapidamente, sendo desligado gra-nde 
numero de alumnos_ 

f) A lucta em Canudos, pequeno arraial no sertão do 
Estado da Bahia, onde um fanaticÓ- Antonio Maciel
mais conhecido pelo nome de Antonio Gonse/.heiro, reu
nira grande numero de sertanejos, que traziam em sobre
sal to toda a zona vizin l1 a.:· 

Contra Canudos foram mandadas quatro expedições_ 
A terceira, commandada pelo coronel Moreira Cezar, e 
forte de 1.281 praças, foi completamente derrotada, de-· 
pois da morte do coronel em 4 de Março de 189 7, apode
rando-se os revoltosos, mais conhecidos pelo nome de 
Jagunços, · de quasi todo o armamento com que muito hos
tilizaram a quarta expedição commaudada pelo General 
Arthur Oscar de Andrade Guimarães, que tomou e 
arrasou o arraial de Canudos em 5 de Outubro do mesmo 
a.nno, depois de enot·mes perdas de ambos os lados. 
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Terminada a campanha de Canudos, indo o Dr. Pru
dente de Moraes ao Arsenal de Guen·a espe1·ar o gene
ral Barbosa e os batalhões que de 1ft. voltavam, foi aggre· 
dido pelo anspeçada Marcellino Bispo de Mello, . que 
tentou assassinai-o com uma garrt.1Cha. Impedido pelo co
ronel Mendes de Moraes e pelo Ministt·o da Guerra, ma- · 
rechal Carlos Machado Bittencourt, que já havia voltadó 
de Canudos, onde fôra organizat· a campanha, investiu 
MarceUino Bispo contra estes dons, ferindo o primeiro 
e assassinando o marechal Bittencourt. ' 

Em Novembro de 1896, por motivo de molestia, en
tregou o -Dr. Prudente de Moraes o govet·no ao vice

CAJUPOS SALT~ES 

presidente Dr.' Manoel Victo
rino Pereira:, reassumindo-o 
em 4 de Mat·ço do anuo se
guinte, e no dia 15 de No
vembro ·de 1$98 passou-o ao 
seu_ successor o Dr. Manoel 
Ferraz de Campos Salles. 

O Dr. Campos Salles, au
xiliado por seu ministro da 
fazenda o Dr. Joaquim J\'Iur
tinho, occ_ttpon-se seriamente 
do res tabelecimento de nos-

sas finanças, entrando em accôrdo com nossos credores." 

Em Agosto de 1899 tivemos a vi~ita uo general Roca, 
presidente da Republica Argentina. Foi a primeira vez 
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qtie rta America do Sul um chefe do Estado v1sitli.vá 
outro. Esta visita foi retdbuida pelo Dr. Campos Salles 
em Outubro do anuo seguinte. Foi nesse governo que 
começou a revolução no territorio contestado do Acre, 
zona de limites com a Bolivia, habitado por brasileiros, 
que se levantaram contra o domínio boliviano. 

Em 15 de Novembro de 1902, passou o Dr: ' Campos 
Salles o governo a seu successor· o Dr. Francisco de 
Paula Rodrigues Alves. 

O Dr. Rodrigues Alves tratou immediatamente do 
saneamento da cidade do Rio de Janeiro; a Directoria 
Geral de Saude Publica, confiada á competencia e ao 
zelo do Dt·. Oswalclo Cruz, poz em execução providencias 
taes, que 'se póde considerar extincta a febre amarella 
no Rio de Janeiro. A administração do Districto Federal 
foi extraordinariamente laboriosa e fecunda- entt-egando 
o trabalho herculeo ela t·enovaÇão da Capital ao enge
nheiro Francisco Pereira Passos-a quem nomeou Pre
feito do Districto Federal. · 

Foi importantíssima a movimentação internacional 
nesse quatrienio, sendo ministro das relações exteriores 
o Sr. Barão do Rio Branco, o negociador dos tratados 
das Missões e do Amapá.-Em 17 de Novembro de 1903 

foi assignado em Petropolis o tratado com a Bolívia 
pelo qual incorporamos ao patrimonio nacional o terri
torio elo Am·e, territorio tão extenso como os E stados do 
Rio de Janeiro e de Pernambuco reunidos, calculado em 
191.000 kilometros quadrados. Em 6 de Maio de 1904 
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assignou o tratado de limites com a Republica dó Equà• 
dot·.-Em 6 de Junho do mesmo anno foi assiguado o -
laudo arbitral de S. M. o Rei da Italia, determinando 
nossa~ fronteiras com a Guyana Ingleza. -Em 5 de Maio 
rle 1806 foi assignarlo no Rio · de Janeiro o tratado de 
limites com a Guyana Hollandeza.-Promoveu tambem o 
ajuste de limites com a Columbia e Venezuela. -Foi 
neste quatriennio que coube a um prelado brasileiro, 
D. Joaquim Arco Verde, a tunica cardinalícia, o primeiro 
cardeal da America latina. -'.rivemos tambem a visita 
do Secí·etario dos Estados Unidos o Sr. Elihu Root
quando se achava reunida no Rio de Janeiro a Terceira 
Conferencia Internacional Americana. 

Em 14 de Novembro de 1904 o General Sylvestre 
Travassos, approveitando-se da opposição feita á lei de 
Vaccina Obrigatoria, revoltou-se, e á frente da Escola 
MHit.ar marcl10u contra o Presidente da Republica. -No 
dia ~eguinte esta revolta foi dominada, tendo sido mor
talmente ferido na acção o General 'l'ravassos. 

O Dr. Rodrigues Alves deu grande impulso á viação 
ferrea, e contratou a constrncção dos portos do Rio de 
Janeiro, Pará, Bahia, Rio Grande do' Sul e o de Massi
ambú em Santa Catharina. 

Em 15 de Novembro de 1906 passou o Dr. Rodri
gues Alves o governo ao Dr. Affonso Augusto Mor.eira. 
Penua, que, logo rlepois de eleito, fizera uma viagem a 
todos os Estados do Brasil. 

I 
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