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ADVERTENCIA A 4A EDIÇÃO 

Em 4a edição c consideravelmente melhorada apparecc 

esta obra cuja cxtracção tem sido exclusivamente devida á 

cxpontancidade do cu acolhimento por parte do publico. 

Emancipada da tutela do officialismo a sua real aceitação 

é a prova mais patente da sua utilidade o que sobremodo 

nos lisongcia, estimulando-nos para sempre tornai-a digna 

de trlo signilicativa distincções. 

Extremamente reconhecido aos nossos concidadãos pela 

maneira por que se dignaram coroar os nossos esforços, 

rcgosijamo-nos outrosim por haver desta forma concor

rido lambem para o progresso intellcctual da nossa Patria. 

O AUCTOR. 





HISTORIA DO BRASIL 

CAPIT LO I 

Viagens e descobrimentos maritimos dos portu
guezes . D escobrimento da America por Christo-

vam Colombo. Vasco da Gama. . I 
l .i!S - 1499 

I. - O scculo decimo quinto correu propicio para: 
PorLu ""al; pois que, pelas suas admiraveis conquistas 
e descobertas conseguiu collocar-se na vanguarda 
das outra. nações da Europa. 

O infante O. Henrique, o Navegado1·, dotado de 
solida illustraçã.o e genio cmprehendedor, foi o esco
lhido pela fortuna para Lomar a iniciativa desses 
commettimentos. 

Em 1418, João Gonçalves Zarco e TrisLão Vaz 
Teixeira, sob. a proLecçã.o do infante, sorprehendidos 
por uma tempestade quando se dirigiam para o cabo 
Não, perderam-se em alLo mar e foram arribar a uma 
ilha, a que, segundo João ele Banos, puzeram o 
nome ele Porto Santo, por se terem nella salvo. 

E' es te o ponto iniciativa do"primeiro periodo dos 
descobrimentos el os porluguezes. 

Os descôbridores apressaram-se em dar parte do 
o?corrido a O. Henrique e offereceram-se para colo
msar a tr.na san ta, sendo auxiliados por Bartho
lomeu Pereslrello, criado de D. Henrique . . 
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O mesmo au ctor das Dccadas conta-nos que não 
pa so u despercebida aos descobridores uma ccrraçfto 
n:gra qu? se avis tava sempre no mesmo ponto; c no 
eira 1 de .Julho de 14.10, Lendo . ahido de Porlo-Sanlo 
com destino a ess ponto, em pouco tempo encon
traram uma ponta de ler'l'<t , a que deram o nome de 
S. Lourenço, por assim se chamar o navio que os 
conduzia ; c nayerrando mai · para o . ui , fund earam 
•m uma praia , on le de embarcou Ru y Paes, o pri 
meiro que pôz o p · na ilha qu e enlü lhe denomi
naram i\Tad eira (I ala dr• l e:;namr) , em razão de a 
virem coberta de e: pes: arYo r ' do. 

Comquanto os Ar;ores j[t fi g uras em nas cartas 
geo rrraphicas d · a época, co mtudo, ainda não se 
achaYam poYoado . 

Antonio Cordeiro e outros escriptores relatam 
que em 143 1, mandou o infan te a Gonçalo \ elho Ca-
bral naYegar em di rec<;Ctü ao poente em bu · a de al- J. 
gumas ilhas que d veriam exi s tir para aqu elle lado. ~ 

Gonçalo Velho enco ntrou, com effci to, uma cadêa 
de recifes; e por ser ahi perigo issima a navegação, •

1 
tornou a Porlu"'al. 

Em 1432, se ndo de novo enviado pelo infante, 
encontrou a 15 de agosto uma ilha a que denominou 
Santa Maria. 

A 8 de maio do armo seguinte, dia de S. :\liguei, l 
gunda vez, a ilha a que deu o nome do santo do .. dia. · 
encontrou Gonçalo Velho, sendo enviado pela se- ·., 

A ilha Terceira, que chronolo,.,.icamente o proprio 
nome indica ser a tercei ra, foi descoberta entre 1444 
e 1450. 

O descobrimento da ilha de S. Jorge é atlribuido 
a Vasco Eanes Corterreal; a Graciosa e Fayal foram 
lambem descobertas em seguida, mas ignoram-se 
quaes os seus descobridores. 

A ilha do Pico, que tim o nome de um altíssimo 
mon.le que ahi existe, foi facilmente descoberta, pois 
fica á distancia de ~ma legua da do Fayal. 
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As ilhas das Fl ôres c Corvo, que se acham mais 
afastadas das acima mencionadas, foram descobertas 
muito posteriormente ; como descobridores da pri
meira, a historia nos ap resenta os nomes de Oiogo de 
Teive e de seu nlh o João Teivc. 

Damifto de Góes na 11 a chronica conta-nos que 
no cume de uma serra desta ultima ilha fôm encon
trada pela · primeiras pc:soas que nclla desembar
caram uma c tatua montada sob re um caYallo c com 
o bmço :-.:tendido ar onl ando para o poente, co mo 
que mo: trando a Amcrica ao · ·eu descobridores; 
e ·tc facto é r ·putado p los dcmai · hi toriadores 
como uma I nda ap roYcitada em seus poemas por 

anta Hita JJuriLO, José \ gos tinho de i\lacedo e Cha
lcau briand. 

O cabo flojador era até cntüo o limite das nave
gações: em ·1431- Gil Eancs conseguiu dobrai-o. Se
guem-se as descobertas do cabo Branco por Nunes 
Tristüo, do Cabo Verde em 14-1•5 por Diniz Oias e das 
ilhas do Cabo Verde em 1400 por Antonio de Nolla. 

Com a morte do infante O. Henriqu e, em 1460, 
as descol erta dos portuguezes n~LO arrefeceram. 
pois que foi no r inado de Affonso V, que os navio: 
porlu n-uezes pa. aram a linha equatorial. 

No tempo de O. Henrique suas núos· chegaram at~ 
o cabo Roxo, hoje ponta Tussa. 

As descobertas no reinado de O. Affonso V foram 
lodas de ink iativa particular e devidas ao interesse 
de commercio entre os armadores porluguezes e os 
negros de Guiné; a mais importante foi a passagem 
do Equador em 14i0 pelos pilotos Marlim, Fernandes, 
e Alvaro Esteves que chegaram até á ilha do Anuo
Bom. 

Morrendo Affonso V, succedeu-lbe seu filho D. 
João li ; as descobertas mais importantes no seu rei
nado foram a do Cabo da Bua Espemnça por Bar
Lholomeu Dias e a da America por Chrislovam Co
lombo que se acha\ a aq serviço de Hespanha. 
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O. Joüo li, com o flm de estabelecer relações de 
amizade com um poderoso monarcha afr icano, n'lan- ·• 
dou preparar uma xpcdiçüo ompos la ele el ous navios 
qu e deixaram o po rlo el e Lis l ua a 2 cl ag-o. to el e 1486, 
sob o com mando de J3arlh olomeu Dias , leva ndo como 
pilolo a Poro d'Aienqu er e co mo co mmandanle de 
uma barca de manlim cnlos a Poro Dias, jrmfto de 
BarLholomcu. 

Oulros cscriplore .. lio a cordes em afflrmar que o 
.fim cl sla exped i ·üo foi facilita r o commer io com as 
Judias, o tJnal era fei to por meio el e a raYanas, ser
vindo de intermediaras a]o·um as el a cidades da ILalia, 
donde lhes provinha ex.Lraord i na rio lucro. 

Barlholomeu Dias, depois de pu ar a co ·ta dos 
Ho LLenLoLes, chego u a um aiJO a 28° c !d : de laLiLude 
sul a que denominou das VoiLa: , ond e demorou · 
cerca de cinco dia: sem poder pro c" ui r ; a lé que, 
impelli clo [_)Or forlis imo Yenlo, and ou errante ·por 
espa<iO d .Lrcz dias. No flm desse tempo clle e os da 
contiLiva fi ca ram baslanle so rprehendicl os por niio 
encontrarem para lés le Lel'l·as como speravam e 
Yelejando depois para o norte, BarLholomcurcconhe
ceu qu e Linha dobrado sem sentir algum cabo, mas 
obrigado pela Lripolação, YOILou para Portugal, Lendo 
chegado alé o rio elo Infante, hoje Gt'ea t F i$ft-River. 

Na volla Bartholomeu descobriu o famoso cabo que 
João de Barros diz lh e puzera o nome de Tormentoso 
em razüo dos muitos Lo~.me nlos que ahi passára; e 

. levantando ahi o paclrfto chamado de S. Fclipi)e, chc- . 
· gou <i Lisbôa a '19 el e dezembro de 1487 depois de Hi 

mezes e 1í dias de viagem. 
· I I 

'-- ll. - O descobrimento do Novo Con Li nen L e que Ayres 
do Casal dentre outro · affi rma ser unido em outro 
Lempo com aAsia é aLLribuido a Chrislovam Colombo, 
natural de Genova e nascido talvez em 1446. 

O mesmo historiador diz ·que a causa da immorlali
dade d.e Colm~lJo eslá em elle se achar na ilha da I 

. J 
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i\fadeira (1480) quando ahi aportou o piloto andalu
zian o Affonso Sanr hes om o re ·Lo da marinhagem 
que escapou de 11m horriYel temporal em um·a rcmo
Li s. ima loncriludc o ci
denlal onde avistaram 
lerms alé entJo n:to rc
prc ·enlada m arlas 
geographi ca: n. 

Qu er movi do pelas 
revelaçõc de 'an hc:, 
qu r n-uiarlo p lo plano 
de Toscanclli ou impcl
lido por cu · propri os 
calculos. o c·r rlo é qu e 
Colombo) Lah·cz no 
proposilo d a ha r um. 
caminho mai s dir elo 
para chc"'ar ú lndia 

., 

C: hris tomm Colombo . 
sem rodear a r\ f'ri ca, . 
aprescnlon-s a D . .J o,-tO LI a quem expôz o seu pro · 
jeclo e pcrli ll , d ttlr' onlra · r compensa , alguns na
' ios para essa cx pcdi<;<'io. 

D. JoCto ll r "·ciLO il a proposta de Colombo, depois 
de ouvir a D. Di on·o Orliz , bispo de Ceula, c aos mes
tres Rodri,.o e Jo ·é, cus co nselheiro· em cousas 
desta natureza, o: quacs lambem a recusaram; e nito 
conlen le, sulJm ellcu-a a uma junta scienliflca . que 
lambem foi el o mesmo parecer. 

Colombo s pas ·o u {L Caslcll<1 c apresen tou-se a O. 
Fernando, a qu em cons "'uiu fallar depois de muito 
tempo por inlcrm cdio do are bispq de Toledo, D. Pe-

. dro GonçalYcs d · Mendonça; o ''Taças it offerta de 
Luiz de 'an langcl, :ó no ftm de 8 annos de solicita
ções foi qu e Colombo co m as Lres caravcllas, . 'anta 
llaria, PilLta \ ina, deixou o porto de Paios ~ 3 de 
agoslo ele ·J/~02 . 

\' ) .\yrcs do Cusul suppõc ser nlgumn das ilhas Curnhybus. 

L 
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Em a noite de 11 para 12 de outubro (') desse 
mesmo anuo, Colombo locou em terras da America a 
que denominou . Salvador, ilha que era chamada 
pelos naturaes Guanahy, do gru po das Lu aya ·, a qual 
Lomou pelas do Japfto c das Antilhas de Marco Polo. 

Em seguida descob riu a de ·. Domingos a que deu 
o nome de Hespaniola c a de Cuba. 

Chegando ú Hespanll a foi nom ado vice-rei das 
terras que descoürira c recch 11 d D. Fernando c Isa
bel honrarias compaliYcis co m a n Li ia g randi osa 
que trazia , ao pa o qu e o noYo Lcrritorio fo i-lll c ga
rantido pelo papa Alexandre VI. 

D. João H, valendo-se da Bu lia do papa Marlinho V, 
pretendeu junlar mais es ta co nqui La (t sua corôa, 
sem com ludo realizai-a em vi rtude do tratado de Tor
desilhas, í de junho de H 94. 

Colombo aind a fez mai s Lrcs viarre ns (t Amcrica ; 
na serrunda descobriu a .J amaica c al rruma: das pe
quenas Antilhas fund ou a cidad e de S. Domingos 
na ilha do mesmo nome; a tcrcei r a foi em -l498, locou 
no continente sem sabel-o percorrendo desde a em
bocadura do Orenoco alé Caracas ; Mto pôde prosc
guir porqu e foi accusado e leYado a ferros á prc ença 
de Isabel, que nfto só mandou-o pôr em liberdade, 
como alé animou-o a emprellender uma qu arla via
gem em 1õ02; nesla viagem reconl1ccc u as cos tas do 
paiz que aclualmenle conser va o nome do descobri
dor, Columbia . 

A's suas descobc1'las denominou Jndias Occiden
taes , pois, suppuuha lei-as encontrado. 

Em ·1504 voltou á Hespanha onde morreu misera
velmente a 21 de maio de 1.506 sendo enterrado em 
Sevilha, donde foram Lransporladas mais tarde as 
suas cinzas para Havana. 

(' ) Este dia foi considerado de festa nacio11al pelo Governo Pro
visorio da Hepublica dos E. U. do llrasil para commemornr n dcs
"Qbcrln da America. 

' \ 
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Esle novo mundo, roubado aos segredos do oceano 
pelo dcs\ enlurado genovcz, recebeu a denominação 
de America para pcrpelúar a gloria immerecida de 
um negociante norcnlino Amcrico Vcsp ucci. 

O. Joáo H morreu a 25 de outubro de 1495 e succe
deu-lhc s u primo O. i\lunoel, chamado o. Vcntw·osv , 
por ler PorLu rral no seu reinad allingido ao mais allo 
g rú.o de poder e rr randcza c pelas admiravcis desco 
berlas qu os seus fi lho cmprehcndcram. 

IIr. - D. :\'lanocl lralou de approvcilar-se dos esfor
ços do seu antecesso r c preparou uma frola cujo com
mando co nfi 11 a um nolaYel naveganlc porluguez 
chamado Va co da Gama. 

No dia de julho de 111 97, depoi s de Vasco da 
Gama c o· da expedi ·fto, na qual lambem ia BarLho
lomcu Dias, ouYirem mi : a na ermida de Belém, se 
fizerem ú vela para as l11di as. 

'o dia 3 de agos to Barlh Iom cu Dias se separou do 
reslo da esquadra · rrui ndo o caminho de Mina. 

A 22 de novembro, cerca de meio dia, foi dobrado 
esse cabo, qu e o grand e epico lu: ilano figura o Gi
gante A damasto1· ; e a frota começou a sulcar as 
aguas do mar oriental. 

Cheo·aram a 22 de janei ro á foz do Quilimane, perto 
da opulenta 'ofala onde anteriormente estivera Pero 
de Covi lhü, o eoYiado de O. Joüo li ; seguiram para 
Mo ·ambique onde Vasco da Gama conlractou dous 
pilotos para conduzirem-nos ~L lndia; seguindo para 
Quilôa ven Lo con trarios for ·aram-nos para l\lombaça 
onde chegaram em uma Ycspcra de domingo de Ra
mos ; partiram para l\lelind c e dahi para Calicut, na 
costa de l\1alabar onde chegaram a 17 de maio; de 
Calicut vo ltaram para a A f'ri ca, chegaram a 1\'Ielinde, 
passaram por l\lombaça , dobraram o cabo da Bôa
Esperança a 20 de Março e chegaram (L Lisbôa de
pois de vinte e cinco mezes e vinte e um dias de 
viagem. 
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CAPITULO JI . 

. Descobrimento do Brasil; s e us primeiros exploradores. 

·! .{ !)!) - 1532 

I.- O seculo decimo sexl celebri so u-sc nas pagi
nas da nossa hisloria [J tllri a co m o d scobrim cnto elo 
Brasil; mas; antes ele tra tarm os dcsle a ontccim ento 
é juslo qu e digamos al•~umas palavras. obre o se u 
período embryonari o. 

Esla é a época em que mais oscillam os faclo po
sitivos e em qu e cli versas na<;õc· daEuropad i pulam 
entre si a primazia no descobrimcn Lo des le paiz, si bem 
qu e Lodas refutadas por não repousa rem em viage ns 
provaveis, mas sim em tradições co nlracliclori as . 

Demarquels c Gaffarel reclamam a priori dade para 
a Franç..<t , fund ados em uma viagem emprehend ida 
em co meços de •1487 por Jean de Cousin, di scípulo do 

, padre Descaliers. 
~ · · V Varnhagem, dentre outros escrip lore ·, aLLri buc 

chronologicamcule o desco brimento do Brasi l aos 
hcspanhóes \ icenle Yan ez Pinzon e Diogo de Leue. 

O prin1eiro sarpou ele Palos a ·L de novembro de 
1490, aco mpanhado por Americo Ve:pucci e c!Jcrro u a 
um cabo(') qu e denominou Santa ~1m·ia de la Con-

1 solaciou ou Roslro Hermoso (" ) ; e costeand o, des
cobriu a foz do \.mazo nas (jUe denominou Mm·-dutce , 
o cabo Orange que denominou S .. Vicente e flnal
meulc chegou ú foz elo Oyapok que lhe Lomou o nome 
durante algum ' tempo. 

(") Varnhogcnt di~ sc1· a ponta tlc Mucuripc. 
('") Segundo A,Ivcs Nogueira é o Ca!Jo de ::;, Agos tiul(o. 

. ; ' j 
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O segundo sahiu de Pulos ou Cadiz em dezembro 
de 1499, chegou ao ca bo el e .· .Agostinho c depois de 
ler viajado para o ui durante algum lempo, retro
g rudou para o norle, SC"IIin do mais ou menos Pinzon .. 

\ arnha"em L rala d ·uma viar•em em junho el e ·1.-1-!)f.l 
de Hallon o el e lJ ojcda seguid o de Joilo de la Cosa c 
Amcrico Vespu ci ' lliC her-a ram nlé o ri o das Pi
ranhas nó nio-C rande do !\'orle. 

Ta111 bem a um V clcz ri e ~I endonza 6 allri buida uma 
Yiagem ao Brasil. 

obre a viarr m do primeiro abundam opini ões con
troYersa · ; c da d ulli1no ap nas po ucos c:criplores 
se lem occupado. 

Tend o Vasco da Cama cheg-arlo a Portugal da sua 
viarrem ús ln dius, c saiJcndo O. Manoel do resultado 
favoravel, tratou de procurar angari ar a amizade dos 
reis do oriente c c: La belcc r uma feito ria em Calicut 
na co ·La el e )l aia bar. 

Na anno ele 1500 n. 
lllanoel mandou prepa
rar uma a rmada ·o m
pos la de dez cara\' •li as 
c tre · naYi os redond o , 
Lripolado · por 1200 ho
mens, sob o com mando 
de um fidal go portu
guez, Pedro Ah·nrcs Ca
bral , indicado a D. )Ia
noel, ser•undo a Jrruns 
cscriplorcs, por Vasco 
da Cama. 

Os commanda nlcs 
dos navios foram -: San
cho de Tovar como im

Pedro Alvares Cabral. 

mediato de Cabral na chefia, da qual cltegou a tomar 
po~se emCalicut por occasifto da perfidia do rei des lc 
p;uz e·por achar-se enfermo Cabral; Nicolúo Coelho, 
companheiro de Vasco da Gama na sua primeira via-

' 



·. 

10 UISTOH!A DO DHA !L. 

gem as lndias; Bartholomeu Dias, o heróe do A da
mast01' · Diogo Dias, seu irmão ; Gaspar de Lemo., 
commanelanle do nuYio de man timentos; Vasco 
d'Athayde; Ayrcs Gomes da Sil va; Nuno Leilã.o; 
_Simfto de Miranda Azevedo; Simfto de Pina; Luiz 
Pires e Pedro ele Athayde. 

Esta esquadra deixou o Tejo a 9 de março de 
1500; passou pelas Canarias u 14 e u 22 pelo a rchi
pelag o de Cabo-Verd e, onde em frente {t ilha de 
S. Nicolau clesgarrou-se a n úo de \ asco d'Alhayde que 
foi ler u Portugal. 

A 2'1 de abril, Lend o-se Cabral afas tado da cos ta 
para e vi Lar as calmarias, segundo a recommendação 
de D. l\lanoel, co meçou a nota r sin-nae de te rra , os 
quaes mais se accenluaram na manhft seguinte com a 
vista el e um monte redond o, a qu e o capitCto-m ór 
deu o nome de Pascoal ; o de V era-C1·11 ::. foi dado ú 
nova te rra descoberta ('). 

Nesta noile ancoraram a 6 lerrua de terra e no 
dia seguinte, lendo-se approximaelo mais, pararam 
em fren te a um rio C') dond e aYislaram cerca de 
i homens. 

(' ) Segundo uma carta de Pero Vaz de Cam inha foi o Brasil des
coberto a 22 de abril ; porem, por um decreto do Governo Provi
sorio da Hepublica dos E. U. do Brasil fo i con idcrado de f esta 
nacional o dia 3 LI C maio para commemorar a da ta do descobri
mento do Brasil, c lambem pelo artigo 11 da Constituiçao da He
publica foi destinado este d ia para a abertura dos trabalhos do 
corpo legislativo; como conciliar es tas duas datas? O fac to explica
se da seguinte forma : em 1500 o anuo solar era calculado, segun
do o calendario Juliano, em 365 dias c G horas, qunodo rea lmente a 
sua duraçã o é de 365 d ias, 5 horas 48' 41" 5 ; com o correr dos 
tempos es ta di!Tcreuça de pouco mais de 11 minutos em cada a uno 
attipgiu, no pontificado de Gregorio XIII, a um lapso de dez dias 
em que o anuo civil adiantou-se sobre a evolução natural do auno 
solar. Foi então que este poutificc, no proposito de corrigir o ca
lendario, decretou que ao anuo civil de 15 2 fossem supprimit!os 
10 dias, passando-se do dia 4 de outubro immediatamentc para o 
dia i5 do mesmo mcz. 

(") O Sr Dcaurcpaire Hohan diz ser o Cahy. 
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Nicoláo Coelho foi o designado pelo capitão-mór 
para sondar o rio . 

Na manhft sea-uinle, caminharam para o Norte em 
demanda de melhor porlo, e, cerca de dez leguas, 
encontraram-no ao qual denominou Cabral P01·to~ 

S e.r; m·o . 
Affonso Lopes, enviado pelo capiliío·mór pam son

dar o porto, trouxe ú sua presença dous indígenas 
da lribu dos Tupininquins que enconlrára pescando 
em uma canôa. · 

Domingo, 2G de abril, desembarcaram os porlu
guezes em um ilhéo ond e construíram um pavilhão 
com as arma: de Portugal e denlro um allar onde 
celebrou a primeira missa frei Hemique de Coimbra. 

Determinand o Cabral mandar um enviado a El-Rei 
com a nova do descobrimento, recahiu a escolha so
bre André Gonçalves, segundo uns ; Gaspar de Le
mos, segundo outros. 

No dia 1 de ma io foi celebrada a segunda missa e 
no immediato ser•uiu a esq uadra para a India, lendo 
deixado na praia dous degradados. 

/ D. l\'Ianoellratoulogo em julho desse mesmo anuo 
de communicar aos soberanos da Europa o · résultado 
da no\ a de André Gonçalves; comludo, não lhe deu 
a devida imporlancia por se achar todo preoccupado 
com os negocias da Inclia , limitando-se apenas a en
viar expedições com o fim de r econhecer e explorar 
o liltoral e g uardai- o dos hespanhóes e francezes que 
traficavam com os selvagens. ---.. 

/ li.- Sobre as primeiras expedições pairam muitas 
opiniões controversas, devidas á falta de documentos 
coevos. 

O commandante da primeira expedi9ã.o (1501-
1502) foi André Gonçalves, c nfto D. N.uno Manoel, 
como pretendem Varnhagem e outros('). 

(") Segundo Cnpistrano de Abreu. 
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André Gonçalves, levando como pilo to a Americo 
Vespucci , a quem O. Manoel ltamúra da Hespanha 
ao seu :·en ·iço, deix u o Toj o m maio de '1501, com
mandando a p rin~eira . quadrilha ompos la de lrcs 
cnnl\'ellas; a 1G de ng·o. lo ~wi:Lou um cabo a que 
deu O nome do ·anl o d dia (.','. fiO(flle); () 11 .1\'e"'ando 
para o sul foi pro ecl cndo do me. mo modo co m os 
lugar es por onde ar orla1·a ; n. si m, locou no cabo de 
Santo Ago. Linh o r io: d ·. 11i ;1ur !, . Jeronymo, 

. F1·an i ·o, dus Vir:; r11 , bnhia de Todo o antas, 
rio de, 'rmt a L u::.ia, caiJO de ' . Thomé ba hia do Srd
I.X td07' , Hio dr• Junriro ( I d • j an iro de 1502), Angra 
dos f(ei , ilha d s·. 'r•bastiâo c porlo de ·. Vicrnte, 
d ndc pa ou pa ra Cmuméa, d ixando ahi dous de
gradado:, um dos quacs suppõe- ·c ser o ce lebre 
Jo[to Hamalho. 

De CroiCméa se0 'ltin clo para o sul chc,.,.ou a esqua
drilha a um cabo q tt c r cebeu o nome de ·anta Ma
?'irt: •, ainda v elejando na di r CÇ<'ío : ue lc, o I ou 
uma.s terras muito L •mpe ·tuo as c cobertas de ncl'e, 
donde r egressou para Portugal. 

' · .\ 10 el e j unho rl '150::1 sa hiu de Lisbôa a segunda. 
.u ·quacl ra com o fim de nconlra. r umapa ·.ag mpam 
J\lalaca ; compunha- ·c clla el e . eis caraveiJas ·oiJ o 
commando de Gonçalo Coe lho c l evando como piloto 
a Ameri co Vespucci. 

Oepoi · de locar nas ilhas de Cabo-Verde, avistou 
uma ilha, suppõc-: e ler sido a de Fernando de No
r onha, a principio S. João, onde a núo capi lanea, indo 
de encon tro a um cachopo, ·ubmcrg iu-se1 sah:,_'l ttdo
se a pena. a lripola ·ão; \ espucci Lendo-se separado 
do rc l o da esquadra, naYegou para a ilha onde de
m orou-se por espaço de oi lo dias; findos os quacs 
avistou um navio pelo mar fóra e por ell e soube que 
Gonçalo Coelho havia se,.,.uido para o Sul ; com o na
v io encontrado, seguiu Vespucci para a Bahia onde 
demorou-se para mais de dous mezes e seguindo para 
o sul, a duzentas e sesse.nla leguas ~uudou uma feito-
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ria em· Cabo-Frio, .segundo Varn·hagem, ou em Cara
vellas , como sus tenta Candid o 1\Tendes ; ahi , depois 
de fazer carregam en lo de púo-brasil e de vi veres para 
seis mez s, deix ou 'M l1 omens . eguiu Yiagem para 
Portugal. onde hcgo u a 1 d junho d 1ti04; mais 
tard e chegou Go nr;alo Co lho com do 11 n.wi o . 

Si bem qu o fim de la xp di<;üo n<io fô. ·e a ex
plora ·.:to do lilloral, V . pu ci co nse,...uiu em parle 
cherrando, · "'IIIHio Ayres el o r.a. al, a l6 o Cabo das 
Jlirg en . 

Da le re ·ira exp di r;i'i (i:iO;i- 1006) de D. Nuno 
1\Tanoel, mandada co m o mesmo fim , pou co se sabe 
sobre a sua veraci dade. 

Tnfelizm nl d poi: de Lanl s esfor o empregados 
.. p r D. i\Ian •I afim l descol1rir um caminho para a 

ilha el e Joü ela i\ova Leve monarck t o pezar de 
v'.J-o achado por Fernüo de :'lfarralhãe , qu e embora 
porlug u z achaYa-se ao s rviço de Caslella , a Hes
panha pela egund a Yez hombreou-se com Porlugal 
na encla do · cl sco hrim enlo ·. 

Fernüo de ~l agalh ;"t e Lev na Bahia elo Rio de 
Jan eiro a 13 el e dez •mbro el e 1519 ú r1 ual deu o nome 
de S. Luzia , ig norando (Jue outro naveo-a nte (André 
Gonçalv ) ahi j(t esli\·era. 

Além de. Le: exp)omclores deYemos cila r me mo 
no reinado de D. :'lla noel, JofLO da XoYa, 1501, a quem 
se allribue o desco brim ento da ilha da Ascensüo, 
hoje Trindad e; Ferniwcle Noron ha qu e, egundo Var
uhagem, d s obriu pelo S . Joüo de 1503 a ilha que 
hoje lhe con erva o nome ; Affon o de Albuquerque, 
1503; D. Francisco de Almeida, 1505; c Trislüo da 
Cunha, 1506 ; sobre o pon lo onde es tas frotas aporta-
ram nada coo La. ....... 

1 ...... Fall ecendo D. Manoel a 13 de dezembro de H>2·l , 
succedeu-lhe seu fi lho D. Joilo IH, que sabendo das 
explorações de Garcia e Gamboto no Rio da Prata por 
ordem Llo "'Overno he pánhol, c das viagens de ar
madores francczc · na cos ta do Brasil, aprisionando 
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embarcações pmtuguczas , resolveu mandar uma es
quadra com o fim de g uard ar o l illoral. 

Para chefe desta esquadra, composta de t náo e 
5 caravellas, foi escolhido Chri s tovam Jacques ; o qual 
partiu de Portugal em ·1 5~6 c an orou no Brasil 
em um canal que separa a ilha cl Itamaracá do con
tin ente ('), onde deu começo a unú feilo~a no lugar 
chamado dos ~fm·cos; dahi seg uiu para o ·ui até o 
Rio da Prata c de Yolla para o norte encontrou-se 
com trcs navios francez q11 e mel le u a pique aprisio
nando a tripolaçfto. ··. 

Voltando para Porturral, . 11 c d u-lhc nes te en
cargo, g uardador da costa, Anto nio flibeiro. 

No dia 3 de dezembro de ·1530 deixou o Tcjo uma 
esquadra compos ta de 2 núos , 'L r•alcüo e 2 cara\·el
las sob as ord ens de Martim Affon ·o lc 'ouza, que 
vinha r eves tido de podere· ex.traordinarios; nella 
vinha lambem seu irmüo Pero Lopes de So uza, a 
quem devemos dados ob re es ta expedição. 

A 31 de janeiro de -153·1 avi Lou a notilha o cabo de 
S. Agostinho onde tomou trc · navi os l'rancezes com 
os quaes entrou no porto de Pernambuco ande fe
vereiro ; dahi mandou i\Jartim Affonso ao capitilo 
Diogo Leite com duas ca ra vellas ex.plorar o i\Iaranhüo, 
o qual chegou pelo menos até w, IJahia de Gurupy , 
que se denominou por muito tempo ab1·a de Diogo 
Leite; enviou a Joüo de Souza com um dos navios 
aprezad·os e carregado de JJCÍo-brasil a dar parte a 
el-rei do occorrido ; e velejando para o s ul, entrou a 
~3 de março na bahia de Todos os Santos, onde en
controu o celebre Diogo Alvares, o Ccu·ambo1·ô. 

Continuando em sua derrota para o sul fundeou 
o capi tão-m6r a 30 de abril em o nosso porto, 
donde enviou quatro homens que reg ressaram no 
fim de dous mezes, acompanhados do maioral dos 
indígenas, lendo caminhado 115 leguas. Esta foi a 

n lgunrnssú. 

I 
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primeira expedição qu e se realisou para o interior. 
Depois d mais al n-uma demora no Rio de Janei1·o, 

sen-uiu em direc ·[to ao Rio da Prata, então S. Mm·ia ; 
no flri1 de 12 dias de viagem cll cn-o u a esquad1·a a um 
porto deno mina do Cananéa, na ac lua l província de 
S. Paulo ; i\larlim \ff'onso enviou a Ped ro Anncs afim 
de ir ler ~om os· natura s, o qual vollou no fim de 
cinco d ias em o mpanhia de um bacharel portug uez 
e c.l c um c ·rl Francisc Chaves , a qu em o capiWo
m ór con dc 11 11m ba nd o de 80 i1 omens ao mando de 
Pcro Lobo para i1n-cs Lig a r :crlão . 

Pas .. ados 4'~ d ias em Cmwnéa c 11 ão chegando a 
expedição qu :c s uppõ viclima dos Canj'ós, seg uiu 
l\lartim Aff'onso para o fl io c/(1 Prata ond nlio pôde 
ch g a r po r soff'rc r uma h or rível tempestad e junto ao 
riach o Clwy , do nde r esulto u o naufrag io da n[Lo ca
pilanea; mas e nviou Pc ro Lop s acompanhado de 
Pero d G 'c a xpl oral-o, qual n o fim de lrinla e 
lanlo dia . r uniu a seu irmão na ilha das Pal
mas, ao norlc do cabo de 'anta Varia, lendo desem
penhado pe rfci lam nle a ·ua commi sslio . 

i\'Tartim Afronso serr11iu para o norle , vindo a s urgir 
a 20 de jane iro de 1 ~32 diante de S. Vicente , onde, 
em obediencia á ord ens qu e lrazia, lralou de lançar 
os l'undamenlos da primeira povoaçfw porlug ueza no 
Brasil ; ahi le ria o capilüo-mór de s us lenlar repelidos 
ataques contra os selva"'ens, se nfLO fôra a inlerven
çüo do seu compatriota JofLO Ramalho que, casado 
com a filha elo principal chefe 1'eby1·içâ, gosava de 
g rande influ encia sobre os selvagens, enlre os quaes 
vivia desde 14!)0 C) . 

A pedido de Joüo Ramalho e Tebyriçá dirigiu-se 
Marlim Afronso aos formosos campos de Pi1·atininga, 
onde fundou a segunda povoação de S anto And1·é da 
1Jo1·da do Campo , h oje S. Paulo. 

(') De conformidade com a sua propria declaração feita em tes
tamento, na villa de S. Paulo,_ a 3 de maio de i580. 
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A 22 de maio de 1532 enviou o capilão-móe a Poe
lu gal o seu irm üo Ped ro Lopes, afim de scienlificar a 
D. Joüo lJl do eslado elas d11as ciladas villas; o qual , 
el e passagem por Pernambuco, des truiu um eslabele
cimenlo de fran cezes fundad o por Ou Perret. 

Pol' esse tempo chegou a ·.Vicente JoJo de Souza, 
lrazendo a carla de D. Jo<To llf, da tada ele 28 de se
Lembro de H.i32, na qu al declarava ha,·er feilo a Mar
Lim Affonso donalario da capitan ia de S.\ icenle. / 

h 
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I 
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CAPITULO III 

Povos que habi tavam o Brasil na época do seu desco
brimento Ethnograpbia, língua e período de civili
sação dos índios , tabas ou a ldêas; usos; armas e 
costumes dos índios; religião ; forma de governo; 

guerras e matanças dos prisioneiros. 

I.- Diversos eram os poYo · de raça americana 
que ltabilavam oB ra il, quand o e: lc foi descobcrlo 
pelos porlu n-ucze. . \ raça predominante era com 
ccrleza a tup!J qu e dominava Lodo o nort e e lilloral e 
a (Jlta?·any, da m sma origem, que aYassallava o sul 
c occupa a a · bacia· do htran[L c Paraguay. Esl[L 
co mludo averiguado qu e a familia tupy-gum·any foi 
in vasora e j{L Linha encontrado oulros povos infe rio
res, tapuya;, que, obrigados pelas gucnas, foram-se 
internando pelo serl~LO. 

ll.- A clhnographia americana eslú ainda longe 
de .offereccr um quadro exaclo da di tribuiçüo das 
raças em o novoco nLinenle. Co m o auxi lio elo esLuclo 
das línguas c Lcm pod ido cl eLerminar com algumaap
prox_imação os limi lcs "'eographicos de algumas raças . 

Os ki1·in's parecem divergi r dos lupis, mas conser
vam em relaçüo a esles, ponlos de affin idade incon
Leslaveis . . 

Os tupis dividem-se em innumeras Lribus com de
nominações differenlcs, como tupínambás, tupinin
quins, eLe. 

Com a chegada dos porLuguezes, os indios se foram 
retirando do lilloral e a marcha de sua migraçiLO 
effecluou-se do sul para ·o nol'Le, e só se de li v eram 
na bacia do Amazonas e afftuenLes, onde aclualmenle · 

• 
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existe o maior nucleo da raça tupi, hoje em via de 
exlincção. Seg undo as observações do sabia Mat'lius, 
as diversas lribus c nações brasilicas cons tituíam 
duas famílias elhnographicas, - a Jos Tupis c a dos 
Gum·anys. . 

Os estudos neophilologicos n os tem demonstrado 
que lodos estes dialeclos süo originarias de uma lín
gua commum. 

lll.- O idioma tupi-guarany eslú classificado co
mo uma língua polysyntiJelica , isLo é, urnalingua em 
que Lodos os elementos analyLicos de uma phrase são 
parles componentes de urna unica expressfto. O vaca
bulo, em sentido normal , encerra sempre a predica
çflo e póde-se dizer que quasi Lodas as palavras tem 
a fu ncçflo do Yerbo. 

Como n~to existe o verbo abslraclo ser as fónnas 
que indicam exi ·Lencia sfto expressas por simples 
agglutinação: che-catu, eu sou hom=cu-bom . Nestes 
casos o pronome cite deve ser interpretado como o 
objectivo rne e a phrase equivale á latina me bonztm 
(dicilur). 

Outro caracter imporLanLc da língua r;uamny é o 
uso das posposições. Os sig naes de relação preposi
cional e as vezes conjunctiva, são sempre pospostos: 

. Tupaope=tupli-ú-pe=tupã-oca-pe=na egreja, 
islo é na casa de Deus, Dei mansione in . 

O syslema verbal do gua1·any ou tupi é comple ta
mente diverso do das línguas de flexflo. Existem mui
lissimos modos, porém só ha um Lempo originaria, 
unico, que serve ao presente, ao passado e até ao fu
turo. A-atá, ando, andei, andarei, e le. Comtudo usam 
as palavras explicitas para determinar o passado e 
especialmente o futuro com a posposiLiva ne. 

Os accidenles conhecidos em as nossas línguas por 
numero, genero e g1·áo são sempre expressos por pa
lavras que indicam emphaticamente a idéa que se 
quer exprimir. Assim o plural se exprime pela pospo-
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siçi"lo do vocabulo ?'etâ, ltetâ , que significa : muitos. 

O feminino é indicado pelo vocabulo posposto : 
cuniill, quer dizer: fcmca, e le . 

IV.- O período de iYili saç:-Lo el os indios é o que 
na anlhropolo('o' ia é conll ido sob a dcnominaçl'to de 
neolithico o u da pedra pol ida. Parece, todavia averi
g uado qu e a cvoluçiio anlllropologica da America foi 
dislincla c orig inal , po is nüo se pôde afflrmar a exis
lencia do perí odo paleolitltico ou da pedra lascada, 
entre os aborigc n s da Am crica Meridional. Os índios 
ainda 11llo tinham a lliw··irlo ao pe ríodo pasto1·il, pois 
nüo Linham animaes domes ti co , e os g randes mam
miferos americanos nüo se prcs laYam ú clomcslici
clade, por se re m ,...c ralmenlc ca rnívoros. Dos h e rbí
voros de g rande Lall1 c só o Yeado e poucos oulros , 
em geral , raro· no contin ente. O· índios praticavam 
a caça c uiLiva Yam os campos. \ indus lria rudimen
tar da farinha c dos vinhos c bc lJidas fermentadas 
eram-lhes familiares. \ind a os seus processos , por 
mais alrazados que sejam, perduram e foram adop
Lados p elos conqu is tad ores, e Lacs ~Lo na agricullura 
o sys lema do adubo pela incincraçk'to, os aceiros e 
coiva1·a , e le. 

Os índio~ do Brasil não conheciam os melaes: o 
ow·o, o ( erro c o sino e ram cha mad os por elles ita-juba 
(pedra amarella), ita-una (pedra-pre ta) e ita-nlwem 
(pedra que sôa nltaem ! ). 

V.- ViYiam sob o regimen p·alriarchal ou da tribu. 
Cada Lribu Linha o seu chefe montbichaúa ou cacique, 
a quem obedeciam, max.ime em tempo de guerra. A 
fami lia não se linha ainda desaggregaclo da lribu ; 
vivendo em perfeita communidade desconheciam o 
roubo . As suas eslancias ou aldeias eram denomina
das tabas, e raro era aquella que não fôsse fechada 
por uma cer~a ele mourões , a que chamavam caltiça· 
ms e defendida por fojos. 
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As autoridades mais imporlanles da taba eram o 
chefe Lem.poral ou uw?·ubichaba e a entidade semi
relig iosa, o medico c feitice iro conhecido po r pagd, de 
ordinario id oso c Lendo 0 Tande a. ncl cn ·ia sobre os 
l ffbay guas ou morado res ela t aba. A obcdi ncia pres
tada aos pagds, era mo li ,·a da pelo Lcmor, o pagé 
sempre ouvido c procurado, Linha para os propri os 
indi os um caracter an Li paLhi o : e Lal in fl uencia exer
cia no animo dessa genle que aq uelles a quem pro
gnosticava a morlc flnc ,·am-. c de medo . 

PronunciaYam e te a crcloles os cus oraculos 
ao som el os ma1'Clcâ (caba 'a !1cias el e ped rinhas) e 
viYiam no mei da · t ap éras ru i na ). 

Os indios geralmente YiYiam nú . i'i:üo co nh ciam a 
necessidade de YC: Lir- c, ma 1üo eram in di rfercnles 
[t arte decora ti,·a e ufcita Yam·sc d plumas (co l.:a-
7'es) ; cing ian1 os rins co;n cinto. de pcnna. (indua
pes) e pinlaq m o co rpo. r\l rrun. dcllcs, o · bolocudo: , 
furavam o labio: onde punham rocl lias d mad eira 
e outros enfeites cxlraYa"·anle ·. A t atua,r;em ou a 
arte de decorar de ornatos o corpo c o. cmblanlc era 
praticada por muita lribu . 

Viviam em compl la p ol!;gm1úa . O hefc de lribu 
lioham um numero considera,· I el e mulher 

Como se obser va nas civilisa ·ões primili ,·as , para 
a celcbraçüo de qualquer facto exi lia m ccremoniaes 
indispcn ·ayeis e cheio de. olemnid acl e. 

A relig iào dos indios co n:islia em um mi xlo de 
crenças c lendas sobre a origem da co usas e no cullo 
e veneraçüo dos mortos. Es la,·am no período do puro 
fetichismo . Nào Linham noçüo de Deus, mas acredita
vam na influencia so l.Jrcnalural exercida por pessoas 
ou por co usas. Tudo, para clles, representava a viela e 
o animado; os rios, o sol, os bosques, e as montanhas. 

Tinham algumas lribu a tradição de um dilu vio, 
em qu e só un homem Tamandm·é salvou-se sobre 
uma palmeira. 

Tinham uma vaga noçito da vi da fu Lu r a na i m pos-
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sibilidade de explicar .a morte de seus semelhan les. 
Quando monia um ele seus companheiros, p unham o 
cada ver dentro de Ullla rr randc tal ha de barro i gaçaba 
e cntcrrnvam-n<t, onjunctnm nt • co m o alimento 
·urficicn Lc para a su p p sla viat; ·m qu e o morto de via 
fazer. E Lcs ceretn nia eramaco mpauhados de dan
ças c g randes Iam •nt.:tt;õe . 

'i o morlo era chefe d Lri bu, o seu succe or de
via ser o mais Yalente e o IJLI C maior numero de vic
lot·ias tivesse alcançados bre o. in imigos . 

VI.- Na occa iüo {lc rruc rra ,. os combateoles eram 
animados por um tru ·o de n u ·icos, Lambem mili
tantes, que op raram in lrumcnlo alor loadores 
como o b01·é c a in11bia feitos de o. so ·, pedras e can .. 
na ·elvarren . A armas de qu ntais frequ ente uso 
faziam eram o arco c a (lr'clta c a Langapema} mons
Lru o ·a clava el e litt ada ao co m bale sing ular . As fle
chas eram hervad:1 om u cos venenosos, para 
que as feridas fôs ·em morlae . 

Feilo um pri ·ioneiro, era amarrado com cordas, 
mus urana , I vado ÍL tribu nlregue ao cuidado 
das mulheres . A ll e pre lavam a· maiores honras e 
davam-lh e as mulh er s mais bella · da Lri!Ju . Depois, 
no dia marcado para a vingança reuniam-se os habi
lanle da · Yizi nhas Labas, Lendo ido com anlcceden
cla preparado o caoim (bebida de mi lho e mandioca 
fenuenladu ), o pri ·ioneiro era alado a um po Le e 
uma mu lher mala a-o com um golpe de l angap ema. 
O cauaver era levado para o fogo, onde o cozinhavam 
p<tra servir ao banquelc monstruoso da victoria. 

Tinham o · índio , os me ·mos que nflo eraman lhro
pophagos , a crença de que a carne do inimigo dava 
dobrado valor aos vencedores. 

A matança elo pri ·ioneiro era o acto e a fesla mais 
solemnes da: taba , e por isso mesmo só pralicado 
no meio do maior regosijo da Lribu, que toda se reu
nia nu occasião designada. 

2 

., 
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CAPIT ULO IV 

Systema de colonisaçã o do Bras il empregado por 
D. João III. - Capitanias hereditarias. 

I. - .MuiLos foram os fa lorc. qu e conco rreram 
para o sy. Lema el e olonisa ·fio cmprc'•ado por D. 
Joüo Ill ; como prin ipac pode mos i La r: o clc,·ado 
onus que sobrecarr ant o lh ouro publi o om a 
fundaç~LO do nncl o: oloniac: d ·. Vicenl c Pira
lininga; o ex mplo do rapid cl : nvoh·imenLo elas 
ilhas Açores c ladeira qu e com doaçõc · de l rras 
men os extensas, rlcaram em po11 co Lempo proporcio
nalmenLe mais povoadas qu e alg uns di sLricLos de 
Portugal · c a informa ·õ do, Dr. Diogo tl c Gouvca 
em França sobre o 1·apido dcsenYol,·imenlo qu e os 
francezes iam Lendo 11 0 tranco el o páo-bra il. 

ALlend endo a csla cir umsLancias , resolveu D. 
Jofto lll dividir a cos La do Brasil em um ccrlo nume- · 
ros de parLes e do: ponLos de di,·isão . ituacl o na 
cosLa lirar linhas geoo-raphicas parall elas em dirccçüo 
a oesle; e reparLir c La zonas, a qu e denominou 
cap itanias lteredita1·ia ) por fidalgos da sua cul'le, a 
modo de senhorio-; f •urlae ·, o · quae deyeriam ir ou 
mandar povoal-as no fim de um ccrlo praso por co
lonos europeus . 

EsLe sysLema, como se lê em \ arnhagem , foi Lam
IJem seguido pelos hollandezes quando por 1G30 co
lonisaram os EsLados-Unidos, o Delaware, Hudson, eCc. 

Por uma carLa de D. Joüo lii a MarLim Affonso de · 
Souza, rlaLada de 1õ32, vê-se que nessa época foi. Lo
macia pelo monarcha a r esoluçüo da divisao do Brasil 
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.em capi tania · ll ercd itarias; em 1534 é que fomm pas
sadas as cartas de doa ·õc: . 

Estas cartas eram feitas pelo rei, quasi todas no 
mesmo teor e d !arada · Yalirl as, apezar el e irem 
contra a lei m cntrd, a me ·ma que serviu para 
D. Duarte dar o prim eiro rro lpe nos privileóÍOS 
senhoriae . . 

O direito dessas do<~ ·õ s era !Jcrcditario, devendo 
os descendentes "U <~ rcla rcm o:; mesmos appcllid os. 

Os donatari o , al6m de outr s priviJ crrios, podiam : 
captivar rrc ntios pnra cu ·c t· vi1;0 e at6 mandar ven
dei-o uns lnnl por ann o ; c nccder sesmarias a 
quem as p di c; rca r ,·i! las c nom ar para ""OYer
nal-as ouv id orc• c !'fi iac d j ustiça. Co mpelia
lhes : o dizi mo el o quin to dos m ineraes c pedras
preciosa · qu e e •nc nlra ·: m ; a \'int na do mono
polio do pcío-bra i ! , mai · tard reyorrado ; o direito 
das al fand erra · d a l ~r 1 n · rios mais ou m nos caudaes, 
c finalm ente tinham ai ·ada no crime c no cível ape
na limitada m rlo. caso · c jamais seriam sus
pensos ou nl 'nciado . em 1 rim eiro crem ouvidos 
pelo prop ri o . oiJerüno a qu em . ómentc respon
deriam. 

A corôa rc. ervava para i o direito da alfanderras 
com algumas re. lric õe · ; o monopolio das drogas c 
especiarias; o quinto do: melae ·c pedras preciosas; 
e o dizimo de Lodos os prod uclos que pertencia ao 
rei como grão-mes tre da ordem de Chri lo, em Lroca 
do que deveria prover o cullo divino. 

Os colonos tinham o seu ( omL onde se achavam 
ex·arados lodos os direitos qu e consistiam principal
mente : na posse de sesmaria · su,j eilas ao dizimo ; no 

. commercio lin·e enlre . i ; na iscnçtLO de lribulos nfto 
constantes no fora! e de direito: de exportação para · 
qualquer ponlo de Portu,rral ; e na franquia de mer
cadorias importadas de Portugal; salvo as trazidas 
por navios es trangeiros . . 

Cada capitania era declarada coulo e homi ·io, e 

., 
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ning uem podia ser n ella perseguido por crimes ante
riores. 

Apezar elos priYil g ios qna i illimitados confe
ridos aos donatari os, que d •yiam le r o liludo de ca
pitão e governador das uns capitan ias, não fo i g ran-

Antigas divisões do Drnsil. 

de a concunencia entre os fidalgos da côrle para 
alcançarem laes capi tanias; pois qu e, quinze qui
nhões foram divididos por doze donalarios. 

Pela exposiçüo rapida que se segue, veremos que 
destas doze capitanias, apenas seis conseguira!~ 
medrar, r esultando o conlt:ario com as restan tes. 

li. -1 "· Capitania de S. Vicente,- a doação eles la 
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capilania nssignada na cidade de Evora a 20 de ja
neiro de 1535, oube a Ma rlim Affonso de Souza, o 
fundador da colonia de S. Vicente. Cons tava ella de 
cem leguas de co ·La div idida em dous quinhões desde 
a barra do rio Maca l1 é a té ·12 leguas ao sul da ilha 
de Cananéa, ex epto uma po r ·üo de 10 legua · encra
vadas nas terras de :'llarlim Affon o, do rio Curu pacé 
(Jequ iriqueré) até ú barra de .'. Vicente ("), a qual 
perleocia a se u irmJo P ·ro Lopes de Souza. 

Comquanlo a np ita nia de :'lla rlim Affonso ti vesse 
·100 legua ·de ·osta c a· do· outros clo nat~rios só 50, 
aconleceu aq u ll e ncn r co m menor a rea pelo facto da 
cos ta MLO co rrer IH\ di r cçüo norte para sul como a 
dos outros . 

i\1artim \ffonso de 'ouza ni"to voltou mais ao 
Brasil ; chen·anclo a Li sbõa partiu como cal_)ilüo-mór 
pÇtra a Asia, onde se illu strou !_) elos seu · brilhantes 
fei Los. 

O do us nu leo: coloniaes por elle fundados pros
peraram sob a direc ·üo de Go nçalo Monteiro no de 
S. Vicente e de Joüo Llamallto no de Pi ra lininga. 

Em breve tempo el e ahind o a colonia de S. Vicenle 
por causa da invasfto dos co lonos de Ig ua l_) e sob o 
comma ndo de um Ruy Mosq ucra, e de haver-se en
tulhado o l_)O r to, surn·iu a povoaçào de Santos, hoje 
um dos primeiros por tos elo Brasi l pelo seu commer
cio, devido ao · esforços de Braz Cubas. 

Dezeseis a nnos depois da funda ·ão des ta capitania 
encontravam-se alti seis enn·e nltos, para cima de 
seiscentos colonos e mu itos escravos; foi ella a pri
meira do Bra ·il em apresenta r o primeiro engenho de 
assucar. Ainda nfLO conlava es la capita nia quarenla 

(') Ma& como este rio tem lrcs b<u'ms, fo rmadas por duas ilhas 
iluadas na sua rr,z, c como a carta de doações destas capitanias 

nito assigna laram qual dcllas cria a con iclcratln como dcmarca
dora, deu es te facto motivo :is dissenções s uscitadas posterior
mente pelos povos visiobos c seus her deiros. 

2. 
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annos, quando se lhe tirou quasi metad e para a crea
çüo da do Rio de .Janeiro . 

Desapparecenclo o limites meclitcrran eos des taca
pitania co m a de S. \maro, tornou-se o territorio 
mais amplo e hoje acham-. e nell c cslabcl ciclos os 
Eslados d Mina:-Gcra' ·. Goyaz, !)lat to-Gro. so, Pa
ran ~t , Santa Ga tharin a Ri o- ranel do ' ui. Hevcr
lcu ú corôa p r compra em n de 11 vembro de 
1701. 
~· . \ Capitania dP . . Amo1'0 (P te1'ra df' ant'An

na) e l tamm·acâ-f"oi doada a P •ro Lop s de 'ouza 
por carta rc()'ia. c1 I el e s t miro de 1534. Go nslava 
de O Jer•uas di vidi da: em lr · · porr.õe: : ·LO leguas 
mel tidas nas terra de }larlim .\ ffon o desde o ri o S. 
Vi cente at · o G11rupacé; 40 le~·uas desci Parana()'uú 
até o rio :\lampitu ba, c ao le,!)ll [l. desde a baliia da 
Trair.fto até o rio 1--uara. : li , inclu iYc a ilha de Ila
ma.rac[t. 

Pero Lopes el e 'o uza , co mo s n irmJo, e embar
cou para Porlu "·al e não tornou mai · ao Brasil, 
vindo a fallecer de um naufrac.io em ·153!) j unlo tL ilha 
el e l\laelagasca r. 

O prim iro quinhão el e ·lO 1 r-ua. pro perou om a 
denominaçfto de Guaimbé depois 'anlo .\maro ·ob a 
direcção do ler-alo Gonçalo Afl'on o; as lrinla lec.uas 
para o norte tamb m pro ·peraram com a denomina
çüo de llamaracú ·ob o r·overno de .João Gonr;alves ; 
c, finalm ente, a terceira partiçfto Mto no: cons ta qu e 
fôsse povoada. 

Por morle elo donalario, sua YiU\"U n. !zahcl el e 
Gambôa nomcoulugar-lenenlc de s 11 fi lho :\l a rlim 
Affonso a Cl1risLovam d' \ r.uiar AlLcro, a quem succe
deu Jorge Feneim e por fim o fidalg Antonio Ro
drigues d'Almeida ; llamaracc't reYerlcu ft coroa por 
compra em 1743 c S. \maro lambem por compra em 
1í00 ; a primeira comprehendc aclualmenle os Esta
dos da Parahyba c Pernambuco , a segunda os de S. 
Paulo, Paran[t !3 S. CaLharina. 
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A pot·çüo de Pararutrru(t ú Larruna é algumas vezes 
designada por capitania d'EL-J!P!), tal vez por ler sido 
logo de principio ann sacia i-Í co rôa. 

3•. A capitania de PPrnambuco- foi doada a Duarte 
Coelho por art a rc:'"ia el I O de abril de 1531~; con
stava do üO lerruns de: de a foz el o H. i ' . l."ranci ·co a lé 
o rio Jrruarn. sú. Onarlr Co llro che''Ou em 1535 com 

· sua mulher c ,·a ria: l'amilias na ald .,a de l1arim, de
pois Olinda, da qu al f •z apilal ela sua capi tania e 
graças no seu ·abio go vern o, Ol illda foi nesse tempo 
a pri meira olonia do Brasi l na a:'"ri ultura c in cluslria 
npezar da· continu as t; ucrra rn o: Cactés. 

Por morlc do d na ta rio, 1 55'~. n ·al'l·errou sua 
viuva D. Briltes de .\ lbuqu •rq11 aos ·u irmüo J ·ro
nymo d'Albuqu crqu o rro y ·mo da capitania , em
quanto chen·a va d · P rluc;·al, ond e stava es tudando, 
o eu sobrinh o (fillr do donatario). O ul timo go,·cr
nador des ta apitania foi i\[alhia el e Albuquerq ue em 
1630, a qual r v rt u (t c r6a por aband ono do do
natario em 11351-. E la c"pi la nia co mprehencle hoje os 
Estados de Pcrn ambu o e Ala rroas . 

4". A capitania do E 'pirito ·auto - foi doada a 
Vasco Fernand s Co 11 tinh o por carla regia de 1• de 
junho de 1 531~ ; on Lava de 50 I rruas desde o rio 
lla.pemirim alé o MucutT . O donatario Yendcu ludo 
quàn to poss uía em Porlugal c cherrou ao Brasi l em 
1535 acompanhado de muito· colonos e enlre elles 
alg un · fidalgos e prin i pi ou o a se 11Lamenlo de u·ma 
povoaçfLO a que hamou- clo Espirilo-Sanlo na bahia 
da Vicloria. Passa 11 do á dis lrih11içüo das sesmarias 
deu a primeira ilha da ns ada a D. Jorrre de Menezes 
e oulra a de . . Antonio a Duarte de Lemos, sendo 
para essa ui lima que se passo u depois a villa, com a 
invocaçüo da Senhora da \ icloria, hoje capi lal do es
tado . E les mesmos flclalrros, proLerridos pelo do na
lario, c mais D. imüo I e l.as lcllo 13ranco companheiro 
de D. Jorge de :'lfcncze nos dcscobrimenlos da Africa, 
e como ellc condemnaclo a degredo se desavieram 
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por la! f6rma com o donala rio r1u e os gentios Goyata
cazes e Tupininquins, an im ado. pela desordem que 
ahi reinava, assaltaram-na por Yezcs com vantagem. 

Vasco Fernandes, d s,.ostoso, morreu miseravel
mente na ilha de S. Antoni o e a cap itania reverteu á 
corôa a 6 de abri l de ·J/1 8, no reinado rl e D. Joüo V, 
por compra a Cosm ' Rolim pela qu antia d 40.000 cru
zados. Esla cap ita nia co mpreh ' nd e hoje o es tado 
do Espirito- ·anlo. 

f)a. A capitania d Porto Sr'r;uro- foi doad a a Pero 
de Campos Tourinho; consla,·a de 50 lc"uas a contar 
do rio Mucury para o nol"l . 

O donatario, depois d L r '" ndido tud o quanto 
possuiu em Portuga l, •mba rco u-sc om sua mulher e 
um filh o Fernando Yaria: fam ílias e vciu surgir no 
lu""ar onde Cabral d emiH\rcú ra; ahi encontrou já 
a lguns porlug ucze · e com ell e omc ·ou a fundação 
da capitania qu e em pou o Lcmpo tornou-se uma 
villa co nsidera,·el c flore cenle. Fal lec •ndo o dona
tario succedeu-lhe o se u filh o c dessa época começa 
a decadcncia da capitania ; por morte des te sua irmfL 
D. Leonor de Campos a vend eu ao duqu de \veiro e 
em 1/;)9 reve rteu ú co rôa por co nfi: co. 

Esta ca pitania comprchende aclualm cnte o es tado 
da Bahia. 

6'. A capitania dos JLhéos- foi doada a Jorge de 
Figueiredo Co rreu em 1° de abril de ·1535; con. Lava 
de i>O leguas tl e.sde o ri o Jequitinhonha a té o Jagua
ribe. O donatario, qu e exercia o lu,.a r de escriváo de 
Fazenda na Côrle, nomeou seu ~ugar-Len ent e a um 
castelhano Francisco Romero ; este, tendo começado 
a conslrucçáo da colonia no cimo do Morro de S. 
Paulo, na ilha de Tinharé, mudou- a depois para o 
porto dos ilbéos e deu-lhe o nome de S. Jorge, que 
como vimo , era o nome do donatario. Francisco Ro
mero indispondo-se com os colonos, es tes prende
raín-no e mandaram-no ao donalario, que querendo 
reintegral-o no posto, nüo o conseguiu por obstina-
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çüo dos moradores. Eslas circumstnnciasconcorrcram 
para ser a colonia in vadida c tO ITiada pelos Aymorés. 
Por morle do donalnrio, o :cu : uc c:so r desistiu em 
favor de um seu irmt1o J ronymo d'Ainrc[LO de Fi guei
redo; e em -1/61 r Ycrt ' LI ú corüa por compra. Esla 
·capitania co mprchcndc hoje o c lado da Bnhia. 

7•, a, 9• . A w pitania do Jllm·onlulo- foi doada 
de parceria a J üo I Can· se Fcrnüo \I vare de An
drade; o pri1n ·iro lin ha JGO J 'guas divid idas em dous 
quinhões; 100 lcgua. cl : de a bahi a da Traiçfto a té a 
bnrra do Mo s J'(j ou do r i .faguaribe, corno pretend e 
Candid o i'lfcnd s, c n · 011lras 50 ri sei· a Abra de Dio
go Leite (foz do Curupy) até a ponta do· Manrrues
Vercles (cabo d Todos os .·anlos) ; o. e"'unrl o po ·suia 
75 I "'uas d sei ' a ponta dos :lla n'··ue -\ erdcs até o 
rio Camocy. Co1n s dous donalnrio: nüo pudessem 
sahir de Portugal c rn Yirlud c dos cmprccros que ab i 
exerciam. a. ·o i aram-se a \ yrcs da Cunha , qu e partiu 
com uma armada de dez navio: lripolado · por 900 
homens co nlanclo-:e dous fi lhos d Joü de Bari·os, 
c um dei rrado de L<'c rn itO Ah·a re ·. E. la SCJ LlUdl'U 
naufracrou no. ilaix io do Jfnra nh it . nh·nndo- cape
nas poucas pc ·soas, que mui· lardc co nseguiram 
che"nt· (L Porlu "al. 

Dcsi Lindo Joüo de Barros da ca pi tania concedeu-a 
o monarcha a Luiz de Mello da Si h·a, que Lambem 
foi infeliz na cmpreza. E sas capitanias reverteram 
mai larde ~L corôa. 

10•. A C tpitania do Ceará - foi doada a Antonio 
Cardoso d Barros ; consta ya de -10 leguas encravadas 
entre as U[ ilan ias de Fern üo \! vares ao norte e de 
Joüo de Barro ao :ui. Nüo nos consta que o dona
lario cherras ·e a colonizai-a; em 1549 vemol-o chegar 
ao Brasil com Thomé de Souza como p1·ovedo1·-m61·. 
Esla caphan ia co mprehencle hoje parte do es tado do 
Cear{t. 

H a. A capitania da Parahyba do Sul- foi clo'ada 
a Pero de Góes da Silveira em 1535; constava de 30 
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leguas desde o rio l\lacahé alé aos baixos dos Pargos. 
O donalario fund ou tt margem do rio Pamhyl)a uma 
povoação a qu e chamou v illa da l!ainha; faltando
lhe capilacs Yoll.ou a PorLu n·al deixando em seu 
lugar a um José ~Tarlin :; de ,·olla encontrou a sua 
capitania em compl Lo abandono qu crm)do resla
beleccl-a foi ferido em um com bale co m o Goyalaca
zcs relirand o-sc para o Espirilo- 'anlo c mais tarde 
para Porfu n-al. E la capitania reYc rleu [t corôa por 
com pra em l/53 c compr l1 cnd c o aclual c lado do 
H.io de Janeiro. 

·123 . A copitania da Bahia de Todo o antas. -
foi doada a Fran i · o P r ira Co utinho por carla 
regia el e 5 de abril de 15iH; con laYa de 50 Jen-uas 
desde a barra ela Bahia de Todo· ·os anlo. alé ít foz 
do rio S. Franci. co. O donalario chen-ou it Bahia entre 
1535 c ·1536 c ahi encontrou a Diogo AlY<H s e Lralóu 
tle fun dar uma colonia. 

Lu la · entre indi os e colonos foram a causa do 
donalario relirar-: e para Porto- 'e rruro ou llhéos; c 
de vo lta para a s11 a ca pita nia, naufran-o u na ilha de 
llaparica, sendo devorado pelos TupinamiJús . Esln 
capitania reverteu em ·1548, ·por morte do donalario, 
ít corôa c hoje comprebende o es tado da 13ahia. 

t 
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CAPITULO V 

Estabelecimento de Úm governo geral. Thomé de 
Souza e Duarte da Costa. 

1549 - 1;}5 

I.-D . .l ouo 111 reco nheceu em pouco tempo os in
convenientes do seu syslcma de colonisa üo, poi que 
a granà ·xlcn :~LO !la capitan ias era a causa dos do
nalari os nüo pod rem se o correr coulra o ataques 
dos selvan-cn . c contra a urro- r ssõcs de piratas fran
cezcs, re oh·cu crcar um governo unico a quem 
ncassem lodo o oulro. ujeilos para evilar ~ambem 
confliclo entre os donalarios. 

Estare olu ·;To foi l omada pelo monarcha em 1548 e 
posta em cxecuçüo a 7 de janeiro do anuo seguinte, 
sendo nomead o para o cargo de governador elo 
es tad o elo Bra il , Thomé de Souza. 

D. Joüo l1l anles de enYiar a exped içüo escreveu 
uma carta a Caramboru, na qual recommendava-lhe, 
bem como a seu genro, que ajudasse o governador 
no que pudesse. 

li.- No dia 1• de fevereiro de 154-fl sahiu Thomé de 
Souza, de Lisbôa, co mmandand o 3 núos , 2 cara vcllas e 
um berganlim, c chegou ú Bahia a 20 de março, com 
cU e vindo além de outras au loridades o ouvid01·-oel'al 
Pero Borges, o p1·ovedo1·-mó1· Antonio Cardoso de Bar
ros, o capitilo-m61· da costa Pero de Góes da Silveira, 
6 jesuitassob adirecção do padre Manoel da Nobrcga('), 

(') Os oull·os 5 jesuítas erào os padres João de Aspilcuela Na
varro que aprendendo e m pouco tempo a lingua brusilica, nito 

.·. 
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GOO homens cl"armas 100 degradados e muilas famí
lias de colono . 

Thomé d 'ouza chc!:!·ando (t Bahia encontrou cerca 
de 1.0 colonos, scr·undo Nohrcr.a c enlrc cll s o cele
bre Caram!Jorú fJII Ih sc rYiu de mu ilo na fundaçüo 
da fulu1·a capilal da olO Jiia porlugucza o't qual deno
min ou o r.ovcrnador d ' cidodc do. 'alvador. 

Era e: lc Caramboru um l)ior•o Aharcs, nalu1·al de 
Vianna do Minho, fJII C se suppõc Lcral1i naufragado por 
1510 ; i'l'larlim Affon: ri Sollí:a j ú a ili o cnconlrúra. 

Conla-se qu na ufraga ndo j uJILO a bar ra da Bahia 
escapou de ser d v rado pelo. TupinanilJá , como o 
foram os seu compan il iro:, r. ra a ú fel iz idéa de 
salYar uma cspi nr•arda c al n·uns barri s de polvora c 
alirar sobre um pa aro q u \·o a Ya razendo-o cahir im
medialamenl morlo a s us p ~ .. : o c. Lampido aler
rou de Lal modo os sch·ag n 11u e fu giram delle bra
dando Cm·mnóo1·ô ! (o inva or r;u r> allrahe o mio) ; 
mas o naufrago convencendo-Ih · por r•e Los que não 
lhes faria mal alg um, conseg uiu dcll cs hospitalidade 
e mais Larde Lornou-seo cu oraculo maLa11do o chefe 
de uma lribu inimin-a . Ca ou- ·e com a formo a Pm·a
guassú, fi lha do cbef da Lribu. 

Diogo \] vares, fall cccu a 5 de oulubro de 1551 na 
pO\ o ação do Per i r a. 

A admioislraçüo de Thomé de 'ouza, apenas de 
qualro annos e mei o, foi abia, ju ·La e feliz · anles de 
deixai-a (1552), acompanhado de }lanoel da i\obrcga 
e Pero de Góes, percorreu o·govemador as capitanias 
do Sul prodigalisanclo-lhes mil beneficios, Laes como 
a creaçüo ela villa de S. André, em S. Vicenle, no
meando a João Ramalho para alcaide-m61· e a confir

·mação das villas de Sanlos e Ilanhaem. 

só se fez ouvir no pulpito como verteu para essa mesma iiugua 
algumas oraçlies; Leonardo Nunes, chamado aba l'ébebé " padre 
q.ue vóa " i Antonio Pires; c os irmãos Vicen te H.oJrigucs c Diogo 
Jacome. 



111 1'0 1\lA DO BRA IL. 33 

Thom6 de Souza cuidou lambem das explorações 
de mina ~ uriferas , pois qu e, no seu governo notam
se as xpediçõcs d Migücl llenriqu c · e Jorge Dias . 

.Em 1550 chego u mai · um rcfon;o de 4 jesni las ; c 
fomm os padr • · Salvador Hodri " UC , Ma noel de Pai
va, Affonso l3raz c l~'ranci co Pires. 

Foi no "'overno de Th omé de So uza qu e foi creado 
o bispado do Brasil . cparado do el e Funcbal, chegan
do á Bahia a 22 de j unh o de 1t>52 o primeiro bispo 
D. Pero Femand c · 'urdinha. 

A 13 de ju lho el e 1553 e ntregou a administração ao 
seu su cces ·o r Dua rl da Co ·La qu e foi menos feliz no 
"ovem o-gcral qu o seu prcdeccs or. 

m.- Co m Üil arlc da 
Cosla chegaram mais al
guns jesui ln s em uj o 
numero con La ,·am-se 
Jo. é d An hicla c Lniz 
da Gran. 

A adminislra</tO .de 
Duarlc da Co: La t'oi pcr
Lurbada por lrc: aconle
cimenlos de qu e pas
samos a tra ta r : lr uxe
ra o goYem ado r um 
fiU1 o chamado D. Alvaro, Jo é de Anchieta. 

mancebo inlrcpido, que conLrahira na Afri ca, onde 
militára, hab itas poucos decorosos ; lendo o bispo 
censurado publicamente um de seus aclos , romperam 
as hosLilidadcs entre ambos; declarando-se o gover
nador a favor de seu filho, deu lugar a dividir-se o 
povo em dous partidos, apezar dos esforços empre
gados pelo jesuita Antonio Pires para reconcilia!-os ; 
o bispo embarcando-se em a n{to N . S. da Ajuda para 
Portugal afim de justificar-se perante el-rei, naufra
gou nos baiiios de D. Rodt·igo, quasi na foz do Curu- . 
ripe, onde foi devorado pelos indomitos Caetés. 

:J 



j 

34 UISTORTA DO BRASH-. 

Por esse tempo a capital da colonia foi atacada pe.: 
los gentios das immecl iações; e, g raça · ao valor de 
D. Alvaro ela Cos ta, deve u a .13ailia a sua pacifi caçuo. 

Acontecimentos identi cos se passavam nas capita
uias do Espirilo-Sanlo e Perna mbu co. 

Na primeira, os administ?·ados (') , que eram· em 
g rande numero, reYolla ram-se , des lruiram muitas 
fazendas e mataram entre outros a D. Jo r"·c de l\'Te
nezes e D. SimfLO Castcllo Bra11C0 cujos nomes jCL fi gu
raram quando tra túmos da fundaçüo da capita nia. 

Na segunda, foram comple tamente subm c LLidos 
por Jeronymo de Al buquerque, cunhad o do dona
tario . 

Para o sul, de Cabo-Frio ú Berlioga, hordas de sel
vagens capitaneadas pelo celebre Cunlwmbeúc, avan
tajavam-se a lodas as oulras pela audacia c feroci
dade. 

A frequencia dos nav ios franccze pelo nosso lit
toral deu em resullado o es tabelecimcnlo desses 
aventureiros no Hio de Janei ro, cabendo ao successor 
de Duarte ela Cos la a g loria de es.pul sal-os . 

No governo ainda de D. Duarle da Cosla pranteou 
o.Brasil a morte de D. Jo[LO 111 a 11 de j unho el e 155í. 

A 16 de janeiro de 155fl entregou Duarte da Cos ta 
as redeas do govem o ao seu successor li·Tem de SCL 

(') lnd1os cscrav isados. 



111 TORIA 0 0 BRASIL. 35 

CAPlTULO VI 

Men1 de S á, terce iro governador geral. 

t ;J:.JS- l;J/ 2 

Mem de Sít succedeu a D. Duarte da Costa a 1G de 
janeiro de 1558; os quatorze annos do seu gove rno 
foram coroado do mui · feliz exilo. 

Ao tomar conta do n·o yerno conseguiu acalmar os 
espíritos ainda exallados das CJues tões suscitadas en-
tre o seu antecessor e o mini stro da egreja. -

Occupou-se lambem em pacificar os seh·agens fun
dando missuc confi adas a mPirinlto coadjuvados 
pelos jesuilas. 

Para punir o vicio da anlropophagia mand ou pren
der a um principal da ilha de Cururupeba e o entre
gou a Vasco Rodrigues Cald as qu e o castigou. seve
ramente. 

Tendo-se levantado os indi o do Esp írito-Santo, 
mandou contra elles um seu filho Fernüo de Sá que, 
apezar de vencedor, mon eu de uma fl echada recebida 
em combate, succedentlo-lbe Diogo de Mo ura. 

Constando ao governad or que os ín dios faziam as 
suas correrias pelas capi tan ias do Espí rito Santo e 
llbéos, para lá partiu acompanhado do bravo Vasco . 
Rodl'igues Galda's e obrigou-os a pedir paz. 

Chegando á capi _lal da metropole leve no ticia da 
carta regia de 29 de março de 1559 que facilitava o 
trafico dos escravos do' Congo. 

O facto principal do seu governo foi a expulsão 
definitiva dos francezes do Rio de Janei ro, seguindo
se immediatamente a fundação da cidade do mesmo 
·-nome. 
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As scenas de sangue moliYadas pelas f] li C tões reli
giosas de Calvino e seus co ntinuadores enlucla ram no 
seculo X.\ I, as pag inas da hi . toria fra nceza. 

Gaspar de Colig ny, amigo particular de ll enri que H, 
era nessa época consid erad o o chefe do partido pro
Lestanle, ou huguenote em França ; e de ej:.llldo pór 
a salvo os seu · co-religionari o:-; das per: e'·uir;ôes de 
qu e eram Yictimas, lembrou-se de funda r 11ma colo
nia na bahia do Rio de Jan eiro da CJ IIalj ú hnYia obtido 
informações bastante fnYoraYci: ; F1·ança Antm·tica \ 
era a denominUÇttO que lhe des tinaYa . r 

Com o consentimento do monarcha preparou-se 
uma expedir;üo composta de dou JJ a Yi os e uma cha
lupa sob o com mando de i'\icolúo Durand Vill crraignon, 
vice-almirante da Bretanha. 

A 6 de maio de ·1555 deixou c: ta ·xpedi ·Jo o l-lavre . 
com des tino ao Rio de Janeiro onde chego u a 14 de 
novembro desse mesmo anno diante do Pilo de As
suca1·. 

Villegaignon escolheu a principio para o assento 
da sua colonia um rochedo . ituado ú entrada da barra 
a que denominou natier e os no so La:;e; c mais 
tanle transferiu -a para uma ilha mai · proxima ú terra 
chamada pelos Tamoyos, seh·agens qu e habitavap1 
estas paragens, Se1'(!Í]Je e a qu e cll e d nomi nou de 
Fo1·teColigny em honra ao seu proteclor . . Julgando 
indispensavcl a amizade dos Tamoyo , nüo tr pidou 
em firmai-a lançando mCto de varias meios para ÇJ> U
seguil-a. 

Em breve Villcgaignon mandou ped ir novos soc
corTos a Coligny que enviou uma expcdiçií o de lres 
navios tripolados por cento c vinte homens, :ob o 
commando de Bois-le-Comle, sobrinho de Vill egai
gnon. Esta cxpediçüo, da qual faziam parte alguns 
ministros e theologos calvinistas, chegou ao Rio de 
Janeiro a 10 de março de 1557. . 

Em novembro de 1559 chegou á Bahia uma esqua
dra commandada por Barlholomeu de Vasconcellos,. 
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enviada de Portugal para expulsar os francezes ; a 9 
do mez seguinte chegou o segundo bispo do Brasil 
O. Pedro Leilüo, que com os jesuilas e dentre ellcs o 
padre Nobrega qu e foi {L ca pitania de S. Vicente aOm 
de solicitar mais um reforço para a emprcza, ajudou 
a reunir o maior num •ro de homc11 s para a lucta que 
se deveria travar. 

1\tem de Sá ·ahiu de Bahia a ·16 de janeiro de 1560 
com duas núos e oito navios mercantes c chego u á 
barra do Hio de Ja neiro a <2·1 de fevereiro ; ahi espe
rou o refor ·o de S. Vicente organizado por No!Jrega 
c Anchieta. 

Com o reforço de S. Vicente que con. lava de algu
mas canôas sob a rlirecf;O:io dos jesuitas Fernão 
Luiz e Gaspar Lour n o, inve liu :Hem de '{L a 15 de 
março a ( ortaLe::.a-illta, e lllrega ~t do-s e-lhe a guarni
çflo que al ém de fra11cczcs compunha-se de oito
centos freclteiros t amO?JO , . cus alliado ·. 

Vi llegaig non já não se achava mais ahi; lendo vol
tado ao calholiciEmo, mallratúra a alc•uns de seus 
companheiros laes co mo aos dous ministros calvi
nistas Richier e Charli cr e ao Ycnerando Fclippe de 
Carguillerai , senhor Du PonL. Já I ta via pois oi to mezes 
que' illecraignon partira para a Éuropa. 

Considerando 1\Iem de Sá que nfLO podia guarnecer 
a sua conqu ista vi ·to lhe faltarem não sú recursos, 
mas pessoal, resolveu des trui l-a e abandonai-a reti
rando-se do nosso porto a 31 de março para S. Vi
cente. 

Mem cfe Sá visitou a capitania de S. Vicente trans
ferindo a villa de Piralininga para o collegio de S. 
Paulo, e enviou des ta capitania uma expedi ção para 
o sertão sob a direcçüo de um mineiro Luiz Martins 
em busca de ouro. · 

Passando pela capitania do Espirilo-Sanlo nomeou 
a Belchior de Azcredo para governai -a em lugar do 
donatario Vasco Femandes que a rennnciára. 

Chegando ú flaltia enviou varias expedições para 
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explorarem o paiz : os seus chefes foram Antonio 
Dias Adorno para as bandas el o rio Ca ravcl las , Vasco 
Hodrigues Caldas c Anlonio Ribeiro. 

Para a capitan ia de Porto-Sen-uro que se achava in
valida pelos Aymores, enviou o governador-,...et·al 
soccorro. sob as ord ens do ouvidor-(Jeral Braz Fra
gozo, que conseguiu re ·tal elcc r a raz . 

. ~l em el e Sú em pregou em seguida o tempo do seu 
governo em co nceder se ·marias e rroLc0 cr as mis
sões jesuiticas, donde resultou prosperi dad ccrc ccnte 
para a colonia. 

Emquanto a capital da colonia por tug u za prospe
rava Lranquillamente, a capitania de S. Vi ce 11Lc Yia-se 
ameaçada pela con(edcraçúo dos tamov os ; clc \·cu a 
sua sahação ú cora n-em dos padre· !'iobre"a c \n
chieta que co n en-uiram o armi ticio dr Jp ·royg. 

Os mesmos francezes que se haviam rcfu'"iaclo no 
conlinenle e mais os tamoyos cu alliados, adtando 
o paiz desamparado, fortificaram-se na ald6a de Unt
çumerim, l10j e p1·aia do Flanwngo, e na de Parana
pucú, actualmente ilh a do Governador. 

D. Catharina, qu e go vernava Portugal na meno
ridade do seu neto D. Se bastião , re··olvcu expul·ar · 
def1ni ti vamenle os francczes de seus domini os para 
o que mand ou preparar uma esquadra composta de 
dous galeões cujo com mando confiou a Eslacio de Sii, 
so brinho do governador-geral. 

Eslacio de Sá chegou [t Bahia e depois de ahi rece
ber algumas inslrucções do seu tio e Lambem algum 
reforço, seguiu em direcção ao Rio de Janei ro, pas
sando pelo EspiriLÔ Sanlo, onde se lhe juntou mais 
um conlingenle e com elle o capitüo-provedor Bel
chior d'Azeredo e Lambem o valente Arm'?J(Jboia que 
mais Larde Lrocou o nome na riia baplismal pelo de 
l\farlim Affonso, c avislou o Püo de ;l ssucm· nos pri
meit·os dias do mcz de fevereiro de 15G5. 

Reconhecendo Eslacio de Sú as siluacões vanla
iosas e disposições hoslis dos francezes, · resolveu ir 
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a S. Vicente buscar mai s combatentes, e lendo-os con
seguido g raças a Nob rega e Anchie ta, veiu ancorar 
perto do Pào de A ucar em re,·erci ro de HiG5 e forti
fi co u-se entre cs ·c 1 cncdo c o morro de S. João, no 
·si tio onde é hoje a Praia Vermelha , tra tando da fun
claçüo da cidad a que deu o nome de ·. 'ebastifLO 
em bonra ao monarcha impera nte de Portugal., e por 
armas um mólho de sc lla ·. 

Levo u Eslacio de .' ;L cerca de um anno em com
bal es e eseant mu (;as se m a vicloria decidir-se para 
qualqu er das pnrles mbale ntc , alé qu e, informado 
i\lcm de Sú por Ancl1i ela qu e fOra ú Bahia receber 
ord ens sacra do bispo , do cslndo do se u sobri nho, 
veiu em cu so OITO aco mpanhndo do Capitüo-mó1· 
Chri lovam de Barro · do bi spo O. Pedro Lcilüo. 

Chego u i\l cm de .'iL ao n io de Janeiro a 1 de ja
neiro de 1;-iG/ e d •termin ou que o dia 20 seria o desti
nado pa ra o co mbate. 

Começo u a victoria dos porlur•uczcs pela tomada 
de Untçunu·rón, junto a foz do riacho Ccwioca , hoje 
Cattete, e termin ou na.ilh a de ['(lranapucú , hoje clla
mada do Govrrnador, por ler sido doada a Salvador 
Corn!a de Sú. 

Neslc co mbate, ullimo c decisivo, leve-se a lamen
tar a morle do capitüo Gaspar 13ar1Jo a e ·de E ·Lacio de 
Sá que, ferido por uma flechada 110 ros to , fall cceu ao 
cabo de alg uns dias, sendo o se us ossos mais tarde 
trasladados para a cgreja de S. 'ebastiüo situada no 
morro. 

Mem de Sá transferiu a cidade para o allo de um 
morro chamado de . Jamwrio , hoje Caslello, e con
cedeu sesmarias aos padres da companhia de' Jesus 
e lambem, dentre outras pessoa·, ao celebre Marlim 
Affonso . 

Nomeando para n-overnador da cidad e a um seu 
sobrinho Salvador Correa de ·Sú, deixou o Rio de 
Janeim, e retirou -se para a Bahia donde continuou a 
instar com a Gôrle pela sua demissüo. 
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Salvador Corrêa de Sá foi s ucced ido por Chrislovnm 
de Barros por carta regia de 31 ele ouluhro de 15i1. 
Clnislovam de Barros era filho do infel iz donalario 
Antoni o de Barros . 

Em I5i2 e ntregou Mem de 'á as redeas do goveroo 
ao conselheiro Luiz de 13rilo c Alm eida, mas não 
chegou a retirar-se para Portu"'al , pois fall eccu na 
cidade 'do Salvado1' a 2 de março desse mesmo anno, 
sendo sepullado no cruzei ro da e"'reja dos jesuitas. 
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CA PITULO Vli 

Divisão do Brasil em dous governos e subsequente 
reunião em um só. Dominio da Hespanha. Estado 
em que se achava o Brasil em 1581. 

·I:J72 - 1581 

I.-Allcndend o D .. 'cba. li<! o ús repelidas carlas ele 
Mcm de "ú, na · quae inslaYa pela sua dcmissfLO 
por se1· velho e te1· fi lh o que andavam desagasalltados, 

. nomeou em 1560 a D. Luiz de Vasconcellos para sub
sli lu i l-o. 

O novo govemador-'"'eral não chegou a tomar con la 
do govemo, pois qu e, em meio da viarrem, foi viclima, 
hem como 69 je ·ui las qu e com ellc vinham, dos cor
sarios calYini slas .facques Sorc c João Capdeville. 

Considerando o jovc n monarcha lJUe as te1·7·as da 
costa do Brasil eram rrandes e distantes umas das 
outms, reso lveu em fin de Hli2, dividir o governo 
geral elo Brasil em dous ; designando a cidade do Rio 
de Janei ro para a capital das capitanias do sul e a 
do Salvador para a séde das do norte a contar do 
Espírito San to exclu sive. 

Pam governador das do not·lc foi nomeado o con
selheiro Luiz de Drilo e Almeida e para das do Sul o 
D1·. Anlonio Salema qu e já exercia o cargo de ouvidor 
em Perna1nbuco; depois dos rrovemadores haverem 
firmado na cidade do Salvador o accordo ele 6 de ja
neiro ele 1574, relativo aos indios, seguiram a lomat· 
conla dos seus governos. 

O primeiro aclo de Luiz de Brilo foi a conquista de 
Sergipe alé o Rio Real, jú improficuamente lenlada 
pelo poderoso proprielario Garcia d'Avila. 

3. 
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Em Híi5 lenlou suhjlirrat· os indio da Parahyba, 

ao norle de llamaracú , os qu acs haviam alacarlo o 
engenho de Oiogo Dias no Tracunhacm ; marchou a 
cambalei-os acompanhado do ' C il so brinh o Bernardo r 
Pimentel de Almeida, mas foi infeliz. 

Ainda no seu goYcrno empr hcnde11 An lonio Dias 
Adorno nma viagem pelo · e rl~t o em p rocura tias mi
nas de c ·mcraldas falada: por "c basliüo Fernandes 
Tourinho ; esla bandeira :subiu pelo rio Caravellas alé 
a serra das Esmeraldas; na Yolla dividiu-se, des
cendo uns pelo ri o J3 •lm onlc c oulros co m Adorno 
vieram por terra para a Bahia , passando pela fazenda 
de Gabri el Soares de 'o uza , cu.i irmfto, J iLO Coelho 
de Souza , mais larcl c mprchcndcu co m algum resul
Laclo uma viarrem para o scrtüo, sendo depois ubsli
luido por Ga!Jri el Soare . 

O Dr. Anlonio 'alema por se u lado orga ni ou uma 
expediçüo com gcnlc das capi lania · do E ·pirilo San
Lo e S. Vicente e · ai ·a n ·ou brilhanle Yicloria contra 
os índios do Cabo Frio es lrcilamc nlc Ji"ados a conlra
banclislas franceze:s. 

A' visla das in forma((õe · dos n·o vcrnadores sobre 
os inconveni entes da d sun idade do govern o-geral, 
resolveu D. Sehasliüo de noYo suj ei tal-o a um sú, rc
cahindo a escolha ·obre Lourenço da Veiga, por carla 
regia de 12 de abril de 11f i/ . 

Anleriormenle lambem po r breve el e Gregorio XIII, 
de Hl de julho de 15/5, foram de ·membradas do bis
pado do Salvador as capita nias suj eitas a 'alema, 
sendo nomeado aclmin is lrador deltas o padre Bar
lholomeu Simões Pereira. 

11.- Lourenço da Veig-a Lomou posse do governo 
em 1" de janeiro de 15í8 e foi o ultimo govornadot• 
nomeado no domini·o porluguez. 

Nesle anno, a morle de O. Sebasliüo e da nõr da 
nobreza de Porlugal nos campos de AlcaceréJuibir, 
na Africa, foi o pronuncio do domínio hespanhol sobre 

\ 
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o Brasil , de ha n1L1ilo almejado , poslo que obtido in
direclamenle. 

Com a morlc ele O. Sebastiüo succedeu-lhc no 
lhrono seu lio o ca rd ai D. Henrique que ·ralleceu 
apoz anno c meio de inorlori o reinado, passando a co
rôa pela força e nrto pelo direilo para as mãos de Fe
Iippe D de He pan ha, nlho el e Carl os V e de D. Iza
bel, irm ft el e D. Duarte. 

Felippe fl foi pro !amado rei a ·l O el e abril de 1õR1 
pelas côrlcs reunida.· em Thomar, lendo anles o 
duque cl 'Aiba com 20 ,000 home ns balido a D. Anlonio, 
prior de Cra lo , em 'anlarem, o!Jrigando-o a refugiar
se na Fran ·a do n !c pr •l >ncl cu fazer valer os seus 
direi los . 

Sendo Feli ppc 11 r conh cicl o em Portugal, egual
menle o foi no Bras il ; por indi ca ·üo ela côrlc foi no 

~ Brasil pres tado o juramento a 25 ele maio de -15R2. 
Lourenço da Veiga fall eceu na ci dade el o 'alvaclor 

a 4 de junho de ·I 58 L; os fa los mais importantes do 
seu govem o fora m o incendio el e onze navios fran
cezes em nos:a cos la , provaYclmenle de co ntrabando, 
e a Lenlaliva el a colonisaçJo ela Paraliyba pelo rico 
propriela ri o de Pernambuco, Frucluoso Barbosa, 
mais larde rcalisada. 

Ill . - OBra ·il em 1õ8·1. achava-se apenas povo(tdO 
pelo lilloral e as im m ·smo em varias pontos. 

Vejamos rapidamente qual o es laclo das cap itanias 
nessa época. 

fl capitania da Parahyba. apenas começava a po
voar-se g raça aos esfon;os el e Frncluoso Barbosa. 

A clqlitania de Itamaracá só linha de imporlanle 
a pequ ena Yilla da Conceiçfto onde moiam lres en
genhos. 

A capitania de Pernambuco era a mai s aclianlada e 
florescente; os se us habitantes, na mai or parle na
lumes de Vianna, eram em numero de 2,000, sem 
contar outro lanlo de escravos e ostentavam, no dizer 
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de Cardim, mais vaidade do que em LisbtJa; tinham 
em Olinda alguns ed iflcios el e perlra e cal como a 
egreja malriz e o co ll e""io da co mpanhia ; lrajavam 
os seus habilanles ves les egu;1es aos de Li !5búa e fa
ziam-se conduzir em ricos palanquin carregados por 
n egros ele Guiné na falla de ca iTUa"'en · . O Recife 
era apenas um insig niflcanle poYoarl o . A renda da 
capitania e ra el e .1.!),000 cru zad o' send o po uco menos 
da m e tade provenienle do pâo-brasi/, arrendnelo por 
10 annos. Uma oulra fonle de re nd a ra o dizimo dos 
engenhos em numer o de 66 que produzi am 200,000 
anobas de assucar por anno. As mai o res f'o rlunas 
que ahi exis tiam eram [H'OYenie nLes do Lrnfico dos 
prelos. 

A c:tpitania da canJa (Bahia) p rO"Tedia qu asi hom
breada com a de Pe rnambuco; . i bem qu e a s ua po
pulação fôsse de ·12,000 habilantes (2,000 colo nos, 
4,000 africanos e 6,000 índios) não riYali zaya com 
Pernambuco em luxo e riqu eza , La!Y ez por causa de 
se achar es ta mais proxima da Europa ; Linha a cidade 
alguns ediflcios como a sé em co ns l.ru cçüo e o col
legio da companhia ; conlava 16 engenhos <JU e pro
·duziam 120,000 arrobas el e assucar por nnno. 

A capitania dos lthéos ameaçada pelos sei vagens, 
eslava em decad encia; a. villa de S. Jo rge conlava 
apenas uns 50 colonos em lugar de 500 que Li vera e 
uns Lres engenhos. 

A capitania de Po1·to-Seguro, cujo donalari o e ra 
nessa época o duque de Aveiro, possuía apenas um 
engenho de assucar ; os seus habiLanles , em numero 
de 40, sem en lrar os da villa de SanLa Cruz e as a ldêas 
de índios de S. i\'Ialheus e San to-Amaro, eram pobres. 

A capitania do Bsph·ito-Santo e ra a que mais pros
perava desLas duas ullimas; conLava ·150 colonos e 
possuia seis engenhos de assucar e muito gado. Os 
indios eram mansos e ajudavam os moradores nas 
suas lavo uras. 

11 capitania do Rio de Janeiro com vinle annos de 
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fundaçüo, conltwa j;'1 3 cnn·cnhos c 150 colonos; o 
collegio da ompanhia , a asa de mi eri c01·dia e o 
hospital eram o pri 11 cipac rslabe lccimcnlos. 

A capitania df' S . Vicente pas ·o u por morte do 
Olho do donalario a Lopo de ."ouza, qu e nomeou seu 
lugar-Lencnlc a .l cronymo Lcilüo. 

S. Paulo de Piralini11~n era a poYoaçào mais norcs
c·enfe c povoada ; ro nla ,·a 1 ~0 hahilanlcs c alrruns 
padre· da companhi a ; cultivava m a canna de assu
car, a uYa , o lri r·o c a ccYada ; do nuclcos coloniaes 
da vizinhança era Con cir;;lO dos Pinheiros o mais 
imporlanlc; a ,-i lia d ~ - \' ie nlc c ta,·a em decaden
cia manifes ta, devida ú in,·asõcs de piratas; no liL
loral a villa da Con ci<;üo d llan hncm eslava mais 
em decadencia qn c '. iccnlc. 
· A cap_itan ia dP ·. Amaro Linha por donalari o a 
O. lzabcl de Lim a, nela de Pero Lopes, sendo o se u 
procurador o ~overnado r Salvador Corr \1. A vi lla 
de S. \maro conla\'il ap ·na. um c n ~cnho, ao norte 
da ilha de S. Amaro havia o· fortes de S. Fclippe e 
S. Thia~o e pam o . ui , ú entrada de S. Vicente , uma 
guarnição de 100 so ldados. 
Ape~ar de ·Las duas ullimas capi tanias serem dis

linclas e lerem dou dona larios, achavam-se quasi 
que fundida · em uma uni ca om o nome de terras de 
S. Vicente, em razl'to do g r(to de parentesco dos dona
larios e Linham auloridad esco mmuns; a demarcaçào 
dos limites das esmarias foi mais tarde lhema de 
graves discussões. 
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A.P lT LO VI ti 

Governo interino d a primeira junta governativa, 1581-
1583. Manoel T e lles Barreto , 1 5 83-1587. Governo 
interino de uma segunda junta, 1 5 87-1591. 

158 1- 15!) 1 

I. - T •ndo full ecido a lt de junho d • IGS·I o •rover
nador-geral Lourenço da V i.-ra, r Ul li tl- a camara 
da cidade do 'ah·ndor e deliberou qu e lia com o 
bispo D. frei Antoni o Barrei ro. , qu havia succedido 
em 1516 a D. Pedro Leili'LO, o ouvidor-geraL Cosme 
Ran .-rel de ~) acedo se en arr ora . ·eln dfl go verno até 
a chegada do novo governador. 

Por questões el e .-roverno se desavieram o ouvidor
ge?'al e o bispo que - retirou da nd mio i traçüo e 
pouco depois da capital ; Rangel de :'llacedo in flu en
ciando na eleiçi'LO de vereadores, clle"·o u a dominar 
exclusivamente. 

ll. - A 9 de maio de ·1583 tomou Manoel Telles 
Bane to as redeas do governo e tratou lo.-ro de acalmat· 
os animos exaltados com as discordia da junta trina, 
queimando os processo· entre os quaes achava-se um 
de Manoel de Sú , sobrinbo de ~t em de '[L; pouco de
pois resolveu colonisar a Parahyba, em preza jú ten
tada em 1582 por Frucluoso Barbosa. 

Aprovei tando- ·e Barrelo de uma esquadra hes
panhola que ahi ·:e achava ancorada de volta do. 
estreito de Magalhães, sob o commando do ge neral 
Diogo Flores Valdez, combinou com esle no meio mais 
conveniente de realisar esla conquista. 

Flores Vuldez seguiu para a Parabyba com uma 
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esquadra de nove navios: em caminho locou em Per
nambuco, oncl confer enciou om Felippe de i\loura, 
lugar-tenente do cl onaLari o, o qual marchou por l erra 
em companhia de Fru Lu o o Barbo a com uma força 
de mil homens. 

Vald ez fez I ·vanLar [t Jllilr"·em squerda do rio 
Parnhyha um forLe que chamou de ·. L•'e lippe, em 
honra a Felipp 11 , nell deis llu com alca ide ao ·eu 
compaLrioLa Frn11 ·is · Ca ·Lcj on · retirou- ·e para a 
Europa no dia I de n1nio d · l i:i8 1. 

CasLejon Leria logo a prin ·ipi o abandonado o forle 
si não fõ sem osso CO ITOs trazidos a Lempo por Pero 
Lopes, c~ pilão d I Lamnrac(t ; ma ' ,·cnclo-sc amuos 
abandonados (l lo us c r spo Lo· a Loda a so1'Le de 
privaçõ ,' inc nr!i aram o for l c r Li raram-sc para 
Pernambu o; ' JJLrelali L , a · loni " ll;üo foi deflniliva
menl firmada por Joil Tav:u cs, e crivüo da camara, 
que para esse fim (segundo Var iih a'~em) li,...ou-sc com 
o índio Pirajyba ontra Parahyba. 

Foi ainda no ~~o " rno d Te!! • · Barrelo que se 
c ·Labeleceram no Bra ·i! as ordens r ligia ·as dos Be
nediclinos, dos Fraoci cano Capuchos, de S. Anlonio 
e dos Carm e! i l as . 

III . - Em marc;o de 1587 , d poi de uma adminis
lrat;üo feliz, falleccu na cidade do alvador , Manoel 
Telles Barrelo, ucced ndo- lhe no goYerno a segunda 
junLa lrina co mpo La do bispo D. frei Antonio Bar
r eiros , el o 7n·ovedor-m ór ChrisLovam de Barros (filho 
do donaLari o do C~arú , A nt nio d Barros, m orLo 
p los scl va o-ens, quando ia em co.mpanhia do bispo 
O. Pero Fernandes ~nrd inha) e do ouv ido1·-geral A n
tonio d'Arruiar, que pouco Lempo depois Leve que 
deixar o governo para ir a Perna111buco. 

EsLa junta duplice ""Overnou os dcsLinos da colonia 
porlug ueza por e ·pa ·o de 4. annos, duranL os quaes 
nüo apresenta a hisLoria fa Lo algum de g rande im
portancia a nQo ser a in\ asJo m al succedida de duas 
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náos ing lezas e a fund açüo da capi la nia rl e Sergipe . 
Chris lova m de Barros de ix a nd o o go verno en

tregue ao bispo, preparou uma ex p erli r.~üo por mar 
com o fim de colo ni sar Serrr ipe m a ndo u por lerra 
os it·müos Alvaro llod rigues c Rod ri rro ~ l arlins com 
oulra. 

De pois de bat er o mor ubi.ra!Ja 13oepeba , que se 
havia fo rlificado com 20 ,000' frecll eiros nas margens 
do Vasabarri s . levanlo u Chri slovam de Ba rros um 
fot·Le junlo ~l foz do ri o 'e rg ip • • pe rlo fundou uma 
po voaçfto a qu e chamo u de · . Chris to ,·a m ; deixando 
ahi a Thomé da n ocha com o ca pilüo> re li ro u-se para · 
a Bahia. 

O governado r-gemi no meado pa ra s u e rl e ra Te llcs 
Barr·e lo chamava-se Francisco Ciraldes, que nüo che
gou a tomar conla do go verno. 
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CAPIT LO IX 

D. Francisco de Souza , 1591 a 1602. 
Diogo Botelho , 1602 a 1607. 

150 1- 1607 

I.- O. Francisco de OtiZa, o sue essor de Giraldes, 
chen-ou á Bahia a !) de junho de 1Q!) I ; os ·factos de 
maior im portnn ia do seu gov rno foram : as ten
tativas para a de· obcrta de mina ·, as agressões 
de corsarios in ..... J z s c a conqui La do Rio-Grande do 
Norte. 

Por esse tempo Yi,·ia na cidad e do Salvador um 
abastado fazend iro chamado Robcrio Dia descen
dent e do celebre Caramboru, o qual se apresentou 
em i\ladrid e se off receu a Fc lippe 11 para revelar-lhe 
um sitio muito abundante em prata c pediu-lh e como 
recompensa o Lilul o de l'Jarquez das Minas, titulo 
mais tarde conferido a um neto do governador de 
egual nome; o monarcha hcspanhol recusou-se a 
conceder-lhe esse titulo promellendo-o antes a 
O. Francisco de Souza, que ahi se acha\ a nomeado 
govemador-geral do 13 rasil B limitou-se apenas em 
nomeai-o adminis trador das referidas minas com pri
vilegias limi tados. 

Roberio Dias, resentido, logo que chegou tl Bahia 
tratou de apagar Lodos os ve tigios que por ventura 
pudessem revelar os seus thesouros, o qu e deu lugar 
a O. Francisco de Souza despender grandes cabedaes 
c tempo sem entretanto encontrai-os. · 

Com o fallecimcnlo de Roberio Dias dissiparam-se 
no espirito do governador-geral Lodos os projectos 
de vingança que nutria contra aquelle. 
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Além desla fru slrada es pcdiçüo, qu e nem ao menos 
foi cilada de passao-em por \ arn lwgcm, D. Francisco 
de So uza, em Yirtudc das o rd ens qu e trazi a, auxiliou 
a Gabriel Soares em uma exp di 'ilO ú aclual provincia 
de i\Iinas . 

Gabriel Soares (irmüo d .J o;io Coel ho de Souza c 
herdeiro ele um prec.ioso do um enlo sobre o rol iro 
por esle realizado no: s rlôcs) dcp is de ·eis annos 
gastos em rcqu crim cnlo · ús t'J rlús. oiJLc\·c finalmente 
as concc ·:ões que desejava e em ba r ou-se para a 
America com cerca de sess nla home ns, inclusive 
quaLro reli c•io ·os carm •li La·, um dos qu acs, !'rei Hie
ronymo de Cana Yeze ·, v i u a s r mais La rd e pro \·in-
cial da Companhia . . 

Es la expecli <;üo subiu pela margem direita do rio 
Paraguassú alé a sua YerLenles ond e fal le cu Ga- · 
bricl Soares; succedendo-o Jul i;-to da Co ·La , nüo pOde 
ir mais além e por ordem do governador regresso u 
para a Bahia. 

Em HS!H foi a villa de ·anLos in vad ida c feiLos pri
sioneiros os seus habiLanLes quand o se achavam assis
lindo a missa, pelos piraLas d · Th omaz Cavcndish 
capitaneados pelo seu imm cdiaLo Cock. 

Conseo-uindo illudir a vigi lancia de Cock c \·ad iram
se os pt·isioneiro para o interi or o qu e deu lugar a 
Cavendish mandar poucos dia · depois incendiar a 
povoação de S. \ icenle. 

Cavendi ·b seguiu para o ui e chegou até o e Lreilo 
de Magalhães ; no seu ren-res: o para a Europa passou 
pela capitania do Espiril o Sanlo onde perde u mu~tos 
dos seus companheiros em um alaque sob o com
mando do capi tão l\lorgam. 

O corsario inglez nüo chego u a desfructar o . eu 
Lhesouro tão mal adquirido, pois · que naufragou em · 
viagem. . 

A 29 de março de 1500, se ndo go vernador de Per
nambuco D. Felippe de Moura, apre ·entou-se dianle 
de Olinda uma esquadra composta de doze navios sob 
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o commanclo de Jarnes Lan asl er , associado a João 
Venner , corsari o corno IJ . 

No dia seguinle apoderou- se do Reci fe donde se 
r elirou a 2 de mai om a p rdn d ,·ice almiraule 
13ark er e de un: e1n s ldnd : mort os em uma cm
bo. cada preparada p ·los rc· rnnmbucnnos. 

Em 159/ foram L macio: JJa Ba l1i a dous navios 
frnn ceze- vindos da .\ frica C' lll erg i[P um oulro 
onde foram aprisiOIIadns 1 1ü Lri pola11les. 

Na Parali ·ba l r ·ze11lOs c ci 11 ·oenla fm n zes in vcs
Liram o forl ai> •d '·lo ap na: defendido por vinle 
homen · in o pc<;as, :em omludo d ll c se ap dc 
rarern ·o seu omma11 lanl ', qual l.eonidas na: Til r
rnop rJas, faliCCC ll ncs la dcfc. a, SIICCedcndo-lhe JoüO 
de MaLLo · Car d so. 

conqui la d Hi -Crand do \ orle foi r eal izada 
em 15!)/ por Manoel i'l a ·car nlw.:, capilüo de Pel'llam
buco, que co n lruiu forte dos Tre lleis Magos 
obr e os recif JIIC ficam ú ' lllrada do rio, e del le fez 

enlrerra a .l cronymo d' lbuquerquc. 
Nüo foi com p u ·a. di ffi cul dacle qu e os conquista

dores con e" uiram ahi se c Label ecer , pois qu , os 
índios potiguare , de parce ria co m os francezes, a 
i ·o se oppuzeram ; ma Jerony mo d'Ai buqu erquc 
auxiliado pelo chcf', ,"orobabd e ou Lros venceu-os fir
mando ahi o domi 11io hcspa11hol ; em seguida fundou 
~L margem di reita do ri o e á meia l egua dislanle da 
barra uma povoação a que chamou Natal. 

Os franceze , sempre repeli idos, foram-se enca
minhando para o nor lc . a Goyanna I<ranceza, si
Luada na cxlrema s pl nlrional do nosso conlinenle, 
é, em nossos dias, um Le ·Lemunho da p erlinacia 
desses nlhos da Gallia. 

O. Francisco de 'ouza, deixando em 1598 a admi
ni lmção da Bahia a Al varo de Carvalho , percorreu as 
capi lnoia · do sul , animando as explorações de mina . 

11. - Em 160-1 Diogo Botelho, uomeado por Fe-
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lippe li , succedeu a O. Francisco de Souza; empt·egou 
quasi lodo o tempo do goYemo na conquista do 
Ceará, 3em comludo realizai-a . 

Em 1603 o capilüo Pedro Coelh o de ouza, cu
nhado de l<ructuoso Barbosa, pa ra a hi :crruiu com 
80 colonos e 800 indios; depoir-; de exp ulsa r o franccz 
Bombille entrou pelo ri o Ja n-uaribc c fundou um esta
belecimento colonial em ·uas mnrgc ns; mas sua 
gente, começando a de~crta r , ve iu em seu soccot'l'O 
João Soromenho, que com eç.ando a capliYa r os índios 
amigos e inimigos, fez com qu e. e Lom as ·e mais ge
ral a deset'ÇÜO. Pedro Coelh o. Ye ndo- c quasi só e 
abandonado, vi u-se obrin-ado a rcli rar-se para o Rio
Grande, onde fall eceu pouco depois , viclima da pe
nosa jornada qu e fizera. 

Em 160í Dio""o Botelho concedeu uma e colta de 
40 inclios aos padres Francisco Pinto e Luiz Firrucira, 
que qu e riam encarrerrar-se da conquista do Ceará . 

Es tes j esuilas partiram de Pernambuco a 20 de 
Janeiro de 160í e chegaram ú serra da !piapaba; a 
principio foram bem recebidos pelos selvan-cns, po
r ém mais tarde experimentaram o m ais trislfl de
sengano; pois que , Francisco Pinlo foi devorado 
pelos selvagens, e seu companh eiro , para escapar á 
egual so rle, leve que fu g ir por entre densas florestas, 
pam o Rio-Grande do Norte, bem arrependido do que 
fizera. 

Diogo BoleU10 foi o primeiro governador-gemi do 
· Brasil, nomeado por Fclippe I de Portugal e li de 
Hespanha. 



111 TORtA DO URASIL. 53 

C\PITULO X 

D. Diogo de Menezes. Nova divisã o do Brasil em dous 
governos e subsequente reunião em um só, 1617. -
Francezes no M aranhão . 

1607 - IGW 

I. - A Diogo 13oLe lho s uccede u no go verno geral 
D. Diogo de Menezes e Siqueira , ulte riorm ente pri
m ei ro. conde de Ericeira ; send o nomeado a 22 de 
agosto de 1606 6 a 3·1 de ma io do a nno se'"'uinte foi 
que se embarcou pa ra o Brasil, aportando por a tTt
bacla no Rio-Grande do i\or le ; d'ah i eguiu para Per
nambuco, o nde se demoro u por s paço de um atlllO 
melhorando as fo rti fi cações . 

Logo depois qu e ~I c neze · parliu de Portugal, ope
t·ou-se a nova divi são do governo do Brasi l em dous, 
cabendo-lhe a adrn ini traçfLO da · capitan ias do norle, 
e das do sul ao ex-go vernador-gera l D. Francisco de 
Souza. 
_ D. Diogo indispôz-s· co m o bispo e jesuítas por 

questões sobre índios e conseguiu juntamente com o 
povo que fôsse revoóada a lei baixada da m elropole 
e motivada pelo cle ro, com a dala de 30 de julho de 
1609, na qual eram declarad os li\Tes Lodos os iudios. 

No govemo de n. Diogo de . Menezes chegamm á 
Bahia em 160!) o · desembargadores encarregados de 
ins lallarem a primeira Re laçf~o n o Brasil sob a presi
dencia de Gaspar da Cosla. 

O Brasi l deve a O. Diogo de Menezes a coloili sação 
do Ceará ; e a his toria , o se u magnífico livro intitu
lado Razüo do Estado do Bmsil . 
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D. Di ogo propôz em 1G·I2 a cren ;-10 de tres novas 
capitanias para o nort : no Ccarú, no Porto de Camu
cim (Piauh ·) c no ~I ara 1iii ~I O: mns d' sta só mentc a 
primeira é qu e tc,·e o rrazcr de v (· r r •al izaJa , cabendo 
a da ultima a eu su cc: or. 

D. Oi ogo de Menez ordenou m IGIO a i\Tarlim 
'oares que fund as c a primeira f• ilori a do Cearú; 
'oare edificou junto a ponta do }!ucurip um forte 
a que denominou F o1'tale::-a, nome que mais tarde 
se extendeu [t povoaçflo qu e ·. actualmcnte a capital 
do es tado e construiu uma erm id a om a invocaçü.o de 
N. ' .do Amparo. 

Gaspar de 'ouza succcdeu em 1() 12 a O. Diogo de 
l\feneze ; e no intento de coloni ar o norte do Brasil, 
fixou a sua res id encia em Oli11d a; se,...uindo o seu 
antecessor, mandou a Jeronymo d Albuq uerque, 
fundar uma povoa ão ai m d peq u no rio Ccan:t, no 
porto de Cam ucim; \l buq uerqu c, passando pelo 
Ccarú, concertou com l\fartim 'oa rc pa ra que fôsse 
observa r os "franceze c em s guid a fundo u na bahia 
rias Tartantgas uma povoa ·üo ·ob a invocação de 
N. S. do Ro ari o, onde deixou quarenta homens ás 
ordens de um se u sob rinho, retirando-se para Per
nambuco . 

Em 160/ D. Francisco d 'ouza foi nomea lo ••over
nador nas capitania do sul e :up rintend ente das 
minas com concessões muito ,·aolajosas. 

D. Francisco Locou primeiro em Pernambuco e d e~ 
pois chego u a S. Paulo, onde real izou um conlmcto 
sobre minas de ferro, vin do a falle er em ·lG·I I, sue
cedendo-lhe seu filho O. Luiz 

Em 1617, sendo de novo o Brasil ·ujeilo a um s6 
governo, O. Luiz foi d'elle encarregado até ·1622, 
quando foi subslituido por Oiogo de Mendonça Fur-
tado. · 

11. - Em razüo do fim funesto que tiveram as expe
dições de Ayres da Cunha e de Luiz de Mello para 

., 



111 . TO HI A DO BI1 A IL. 55 

as·conquislas da· lcrras do Maranhiio , aconteceu que 
perman eceram qu a. i um · cu lo em co mplelo aban
dono por p<lrt da mclrop I , do qu • se aproYcita mm 
os francéze , o: mllis u ·ados Lmfi canLcs do nosso 
lilloral. 

En 1594- Jacq uc. lt ifl'aul L, ap ilüo franccz, chegou 
ú ilha do i\la ran hüo com Lres llllYi os , c de lia fac i lmen le 
se apoderou, c Labclcccndo- ·c ahi em serruida. 

i\lais la rdc, laYrand o a di ordia cnlrc os seu: , re
Lirou-se 11iffaull, sub: Liluindo-o Charle · el es Vaux , 
CJue es lcve por algum tempo pri : ioneiro dos porlu
guezes c mais lardc co n crruiu rclirar-se para a 
França. 

Teria a rcce nl c I ni a franceza succumbid o vi
clima el a ar·rcs. õc. do. Tup in(!mÚ(Í I :enh orcs cl cs lâ 
rcgiüo, si o: u · halJila nl . , m onlra. Lc com s 
porluguezc ·, não procura. s m l<1 n ·a r müo de lodo: o 
meios po si\·ci: para ai ·ançar a ua confiança. 

Em 1G12 Dani I de la Touche, s nhor ele la Ravar
dicrc, parliu de Can al om uma fl otilha de sele 
navios, na qual Yinha el es Vaux, co m dcslin o ao l\1a
ranb~to · ahi h errando lralo u de I vanla r um forlc 
que tomou o nom de ·. Lu i7. em honra a Luiz XIII , 
cnt~to r i el e França. 

Em 1ül 4. Jer nymo de Albuqu erque com Diogo el e 
Campo foram incumbidos de a tacar c expulsar os 
francczes; desembarcando no i\la ranhão no lugar de
nominado Guaxenduba com 500 homen. , ahi se for
lificaram c cl errolara m complctamcnle o francczc.s 
que o~: vieram alacar, morrendo nc ·Le com bale o im
medialo de Ravardicrc, i\l. Pcri cu e um filh o do ca
pitào-mór. 

T<Io complela foi es ta viclbria que Ravardiet·e 
viu-se oLrigado a firmar com Albuqu erque um armis
ticio por e paço de um anno , em cujo inlervallo se 
consultariam a rcspeclivas côrles. 

Passando alguns mezcs, em 1615, chegou ao i\la
ranhito Alexandre de Moura com palenle superior á 
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de Albuquerque e lendo assumido o cornmando do 
exercito, inlimou a Ravardic re que se rendesse, ao 
que esle obedece u co mprome llendo-se a pa1·Lir no 
fim elo anno com a incl emnisaçüo das hemfeilorias 
·que fizera e em confiança fez-lh e ntrega do fo rle lla
pary ou S . .To:·., mas no fim de a l0·uns mezes foi 
esle paclo alleri:tdo com a chegada de Dio"O de Cam
pos que vol.Lava de sua embaixada :'t LisbOa , condu
zindo um pod eroso r e forço. En lrego u Bavardi cre o 
forle de S. Luiz que de pois s flcO tl ch amando de 
S. Felippe em homena,.,.em ao monn.rcha llüspanliol, 
r e lirando-se a g ua miçào para a ~uropa. 

RaYardicre em viagem para a Fran<:a passou por 
Lisbõa onde o re li v e ram preso na to rre de Belém por 
espaço de tres annos,co n eguindo no fim desse lempo 
chegar ú França. 

Reslaurada a capitania do :lla ranbiío, eli1 virlude 
~las ordens que Lrazia, Alexandre de :lloura enviou 
o chefe elo primeiro soccorro Francisco Caldeira Cas
Lello Dmnco com a palenle de capito"to-múr a funda r 
a capitania do Pari't. 

Caldeira deixo u o porlo el o i\Iaranhüo conduzindo 
lres caravellas lripoladas por ·!50 homens e enlrando 
pela bahia de Guajará fund ou· ahi a povoação que 
é hoje a cidade ele Belém e um !'orle a que chamou 
do Santo Ch1·isto. Desla exped içií o fazia parle o capi
tão Pedro Teixeira, que além dos brilhanLes feitos de 
Guaxenduba, em 1637 , emprebendeo uma an·is
cadissima viagem pelo rio Amazonas indo alé Quilo, 
capi lal do Perú. ' 

Em 1617 foi Francisco Caldeira preso e deposlo do 
govemo pelos co lonos, sendo acclamado em seu lugar 
o capilfto Ballhazar Rodrigues de Mello até a chegada 
de Jeronymo Fragoso de Albuqu erq ue, que prendeu 
a amlJos e restabeleceu a paz indo ao encalço dos ín
dios, aj udado pelo inlrepido e feroz Benlo Maciel 
Parente. · 

Por esse lempo fallcceu no Maranhão Jeronymo 
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d'Albuquerque succedendo-lhe seu filho Antonio d'Al
buquerque; a vi ctoria alcan çada pelo primeiro sobre 
os francezes lhe valeu a alcunha de Mamnhlio , que 
juntou ao nome de f'amilia , ·e qu e j[t se encontm 
assignnda no pac to cele brado co m Ravardierc. 
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CAPIT LO XI 

Primeira invasão dos hollandezes. Perda e restauração 
da cidade do Salvador. 

1 G2.~- I G2'' 

Antes de tratarmo · da primeira inV<l ' iiO dos hol
lanclezes no Brasil co iwcm rcmonto. rmo · ú causa que 
a isso deu o rige m. . 

Fallecendo em ·1508 Fcl ipp c 11 rei de Hcspanha, 
succedeu-lh e no thron o seu ulho F clippc 111 que tra
tou de celebrar uma tregua co m o. ll ollanda , em '1600, 
por espaço de 12 annos, para allcnuaro. lucla em que 
se achava com es te paiz , motivada p lo rro ye rno op
pressor c cruel de se u anlecc ·or . 

Durante es ta tregua foi o no so pai z vi ·itado por 
expedições hollancleza · alg umas das quaes com 
disposições ho ·tis; as prin ipae fo ram: Van Noo rd 
em 1598, que Loco u no Rio de Ja neiro sendo repel
lido pelos habitantes; Harlman e llroe r em 1600 que, 
depois de saquearem o lilloral , r etiraram-se para a 
Hollanda; duas expedi ·ões que se c ·Labeleceram na 
foz do Amazonas , co nlra as quacs fo i enviado o capi
Lüo Luiz Aranha de Vasconcellos ; e duas núo · hollan
dczas qu e foram atacar o Ccarú send o re pe llidas por 
l\1arlim Soares; em surnma, durante o anno de 16iô 
tomaram os hollandezes 28 navios de carreira do 
Brasil, subindo aiO em 1623. 

Em 162·1 formou-se na Hollanda una companhia de 
commercio inlilulada das /ndias Occidcntacs, diri
g ida por um conselho de 19 \nembros, a qual resol
veu apoderar-se do Brasil, colonia da Hespanha. 

Esta primeim invasão, como observa Vamhagem, 
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era muito legitima , poi · que, sendo concluída a lregua 
a 9 ele abril de ·1621 , o proprio rei da Hespanha 
ordenára por carta el e 5 do mesmo mezqu c os hollan
dezes fôssen; lralaclos como in im igo ·. 

1.- Em 1 6~4 deix ou os porlo rl • Texel, :\f usa e 
Goréa urn a form idaY 1 esq uadra lloll andeza ornposla 
de lrinla e lres Yclas Lripolacla por mil c se iscentos 
marinheiros c mil c se tece ntos olrh clos sob o co m
mando do Jaco b \\'il l ·kcn:;, do a lmira11le Piler Pie
Ler. z Heyn e (lo g ' ll (' ra l das fol'f:as de lerra Hans Van
doi:Lh ; lendo-s ·s la esqu adra di vidid o por causa do 
múo lempo, r uniu -s naallurado morro de ·. Paulo 
e vciu s urgir diante da cidad ri o Sal vador no dia 8 
de maio el e ·I 021 .. 

Dio,.o de Mend onça Furlad , qu e ahi go vernava, 
jú linha ·ido av isacl p la m •lropol , el a· disposições 
hostis dos holl andcz s; aj ud ado pcl IJi: po D.Marcos 
Teix eira , qu e l1 av ia s ucccdido a D. Co n ·lanlino Bar
radas, lra lou i\lcndn nça Furlacl o de se prepara r para 
a defesa com os Ire· mil homens d'armas qu e havia e 
n1 ais·al rrun s moraclo res c ccclc ia. Li cos; mas co mo 
tardasse a esquadra inimiga c .iul" asse o hi po infun
clada a· suspcila ·, Lra lou de fazer o povo reli
l'!U'-s~ para os s us la res, pois qu e j á começava a es
tranhar o serviç mililar. 

No dia 9 de maio forçou a esquadra Hollandeza a 
bana da Bahia, rend endo-se o forlc de S. Marqell o 
(hoje do i.\Iar) emquanlo desembarcava junlo do forle 
de S. Antonio uma força de mil duzentos e quarenta 
homens sob o commando do maj or Alberl 'choulen 
com direcçào á cidad , vindo pernoitar nos seus ar
rabaldes. 

Poder-se-ia dizer qu e a cidade fôra tomada sem 
nenbu ma resislencia i a hisloria nfLo nos apresen
tasse o nome de Dio""o de )fcndonça , que entrinchei
rando-se no palacio do governo com o seu joven 
filho Anlonio·de Mendonça e alguns bravos, offereceu 
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alguma resislencia ; send o finalm cnle preso e en
viado com os seus companh eiros para a ll ollanda. 

As ·um indo Vandorlh o com mando da praça, Lrn
Lou de forlifical-a, cmquan lo os ulros chefes, illud i
rlo com a fa il Yi Loria. se r tiraram , i11dO \\"illekens, 
com ·I 1 11avio. para a Hollatrda, carregados de des
pojos c Heyn para CO IIf!Ui sla r Loa 11d a c An o-o la , o que 
Mro chcrrou a realiza r. 

Seguro da pml;a, Lrat ou o r ir fc holl.:l.ndcz de espa
lhar proclama ·õe: co rr,·id ;rrHio o: morad ores para 
r C"Tessarcm üs uns casa , pr m Llc•nd -llt cs plena 
liberdad e civil c rclig io.' n ; poucos , l or6rn , foram os 
que accederam a es l CO IWil , pois (jU C, cnver<YO
nhados da rcLirada pre .ip ilada qu e fi zeram, organi
zaram a celebre companhia dr b 'móo codas que mui lo 
moles lou os inimi rro. m nlinu as " uerril has. 

Em uma deslas orli das morr u \"and orlh comba-
-Lendo corpo a corpo com o api lüo Padi lha ; Alberl 
Schoulen, qu e lhe StJ cccdera no commando, Leve a 
mesma orle ; e \\"i lhen cho11 lcn, irm ão do prece
denle c seu ucce sor, foi tl cpos lo do ommauclo, 
sendo acclamado em seu lur··ar Han J<:rn es l 1\iff. 

Em virlude das v ias de succe ào :'IIaLhias d'Aihu
querque, governador de Pem ;:un buco, deveria sue
ceder a Diogo de Mendonça Furlad no goYerno-ge
ral , mas como Lardassem a · ornmuoicações enlre 
es las duas capilanias pas ou- e a elen-er a AnliLO Mes
quila de Oliveira, que era ouYidor-geral , o qual , em 
virludc da sua avan ada idad e, resirrnou nos coroneis 
Lourenço Cavalcanli de Albuquerqu e c João de Barros 
Cardoso; a de. uni ito dcsle · dou chefes fez recahir 
o commaoclo sobre o bispo D. i'llarcos Teixeira, que 
se forlificou nas margens do Rio-Vermelho. 

Francisco Nunes Marinho foi o enviado por i\Ialhias 
de Albuquerqu e para ·ucceder ao bispo , que falleceu 
pouco depois viclima das ex lraorclinarias fadigas por 
que passúra. 

ALLeudeudo D. Fel ippc IV aos pedidos de fidalgos 
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porlug uezes, orei nou ao seu mini ·tro conde-duque 
de Olivare qu trala se dare ·Laura ão da Bahia. 

Prepararam-: uma esquad ra em Lisbõa c oult:a 
em i\ladrid ; a pri111 eira partiu do porto de Lisbôa a 19 
de novembro de 102;.. sob o mmand o de D. Manoel 
de i\[eneze ; e a he ·panhola do de Cadiz a 14· de Ja
neiro do anno . ef!;11i nte :ob o ommando do bravo 
n. Fradiqu e de T ledo Osorio . marqu ez de Valdu eza; 
fazendo juncção 11 0 Cabo- Verd e se(Yuiu es ta armada 
luso-hespan hola d in oenla do us navio·derruerra. 
·em conta r os lran ·porl :. Lripolfldo por doze mil 
homens, ~;o b o pri ncipa l mmand rle D. Fradique , 
vindo a surg ir diante da barra da Bahia a 29 de março 
de 1625. 

D. Franci co clü :\loura 1\ ollim , qu ahi já se achava 
com o lilulo de COJJiüio-mrJ7· do J!rconcavu, apre ou
·e em ir a bord o aíim de onferencia r com o rre neral 
hespanhol. para p r m io do :i ti o for ·ar os inimigos 
a uma cap ilula1;üo, Yi:l nü tardar um podero. o 
reforço qu e con ·ta,·a prepara r- e na lfollanda . 

Acceita a capitul a - ~~ por 1\ iff, nlraram as tropas 
lu . o-he. pan hola na idade no dia 1• de maio de ·1625. 

A 22 de maioap rc:en lou-se di ante da Bahia o reforço 
hollnnd ez de lrinla qua tro v la sob o commando 
de Bondewiyn H ndril; szoon qu e, sabendo do sue
cedido, retirou-s . 

Por es e tempo a esquadra de li eyn atacava a capi
. tania do Espírito San to endo repelli da pelos colonos 
ajudados por um reforço vindo do Hio de Jan ei ro, 
diri rrido por Salva lor Con·ea de Sú . 

Durante o . ili onY m nüo e qu ecer o: nomes : 
de Giovano \ icenzo 'anfelicc como co m mandante da 
artilharia qu e mai s tard e co m o lilul o de cond e 13a
gnuoli desempe nh u pap L muito saliente na segunda 
invasão holland za ; de Jeronymo de Albuquerque Ma
ranhão, filho do conquis tado r do Maranhão; c de Sal
vador Corrêa de ú, nela do de cgual nome, que ahi 
: ~10gou ·com um reforço de duzentos homens. 

4. 
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CAPIT ·10 XJ l 

Segunda invasã o holla ndeza; perda d e Olinda e do 
Recife ; historico d a guetT a a t é a retirada de Ma· 
thias d'Albuquerque , 1630 a 1635. 

IG30- IU3.:; 

I. - Em ·1626 TJ iorro Lui z d'Oliv ira succedeu no 
govern o geral do Bra. il a O. Fran i co de i\loura 
Rollim. 

A Companhia das Jndias Ocridmtar• , em desafogo 
do desar por qu e ha,·ia pas ado a mallo"rada expe
diçüo da Bahia, tra tou de preparar uma poderosa es
quadra com el e ·Lino a op ·rar em r r 11ambuco, cap i
tania riquis ima e meno favore ida do meios de 

. defesa que a capital· da colonia hespanhola. 
Comquanto os preparaliYos dessa esquadra fôssem 

feitos no maior segred , dell es foi sabedor O. Fe
li ppe IV de Hespanha , pela infauta D. Jzabel que go
vernava os Paizes-Baixos i\leri dionae: (13 el •ica). 

Mathias d'Albuquerque, que se achava então em 
fad rid, recebeu ordem do ministro conde-duque de 

O li vare· para se embarcar para o 13ra il ; com tres 
can1\ ellas tripoladas por vinle e se t soldados sabi u 
Albuquerque do porto de Li hôa co m des ti no a Per
nambuco, onde cherrando !ralou de se fortificar do 
melhor modo qu e pôde. 

A vi lla de Olincla contava dous mi l habi tantes e 
era defendida por cerca ue se tecentos soldados . 
. No dia '14 de fevereiro de 1630 s ur~iu dian te de 

... OI inda a esquadra hollandeza compos L~ de cincoenla 
navios, Lripolados por cerca de seLe mil homens sob o 
com mando supremo de Hendrick Corneliszoon Loncq, 
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sendo ·eu almirante Pi eLer ALlri ens c commandanLe 
das Lropa: o ·or ncl Oicd ri k van \\ eerdenburch: 
no dia scguinlc foi bombardeada a Yilla c simulLanca
menlc dcscmlw rcaYa \\ crd nburch co m Lrc · mil 
horn en no silio han!(ld o Púo Amar llo, om de ·Li no 
ú villa onde ch "'Ou 111) dia : g uinl depois de Ler ba
Lido nas mar"" n · do r io Doce, ao lll·a ,·o :\J alhias d'Aihu
qucrfJuC que l cn lou impedir-l he a passabcm c lam
bem ao l l ·roi o Sal vad or de Azevedo, que se llavia 
cnLrinchcirado om ai --uns bravo· no co ll cg io dos 
Jcsuilas. 

Os f orLes de ·. Jorge c '. Francisco q uc defendiam 
a entrada do porlo do ]{ ceife , fo ram l omados pelo 
inimi,.,.o depois da h ro ica hraYu ra ~om que o defendeu 
o capi lüo A ulon i o de Li ma o pri m c i ro, c da uüo menor 
heroicidad qu )l anocl Jla lw o l',\ o-uiar a[ rc cn
lou no ul l imo . 

EnlrelanLo :\l aLhias d'Ailwqu ·rqu depois de haYer 
lançado fo<>· no H cei fe pam os inimi r•o:; nüo se apro
vciLarern elo manLirncnLo · que •x i Liam em se us ar
mazens , reuniu as sua l;m guidas Lropas em uma 
vasla planici si tuada a Ulll[l l egua de Oli nda, onde 
fund ou um arr<:tial a qu d nominou Fo1'trJ Ueal do 
/Iom Jesu f r Lificand 0-0; ahi TCO O lambem as cele
bres com1 anhia de cmbos adas, de uma da· quaes 
escapou de ·r ,·icLima o o-eneral Loncq, que com 
uma numero ·a c co l l a pretendeu alacal-o. 

i\ o dia 12 de se Lembro de ·l G3 l , foi a Bahia de S. Sal
vador LhcaLro de uma san r-ui nol cnLa bala lha naval 
enlre a· esquad ras t)orLun·ucza ao mando el e D. \n
lonio Oqu endo e hollandeza ús ordens do YalenLe 
Adrien Jansc Palcr ; depois de porfiada peleja, vendo 
Paler a sua núo i nccnd ia da , preferiu en Lregar-se 
anles ao oceano do que ús miLOS dos seus inimi<>·os; 
c envolvendo-se no seu pavilhiLO aLirou-se ao rn,ar por 
ser o unico tunutlo digno de um almi1·ante batavo. 

Os hollandezes de Olinda, na impossibilidade de 
se rassarem ao Recife por causa das companhias de 
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emboscadas, e lambem sabendo qu e Orj uendo conse
g uira desembarcar na Hm-ra-Grande mil homens sob 
as ordens de Bagnu oli , cl esarnpararnm aq uella villa, 
incendiaram-na c conccnlrcll:arn a . uas forças no 
Reci fe. 

Antes do fim funesto da armada d Paler foram 
lambem infelizes o ho lla nd zc · no a laq uc que de ram 
á ilha de llamaracú , brilhanlC' mcnlc defendida por 
'alYador Pinhe iro . i\'él Parahy ba Lc nLa ram por meio 

do s ilio apode rar-se do forl ,aiJ d llo . em o conse
g uirem e, no Ri -Grand e do i\ rlc uma oulra expe
dição foi mallograda, dando-se o mcs m com ou lra 
em Pernambuco n o Ponlal de ~aw re lh . 

Um fac lo , porém , veiu mudar a . i lua ·üo que du
ranle dous annos se con ervrtra quasi lJUe estacio
naria. 

Domingos Fe rnand es Calaba r , na lural de Porlo 
Calvo, esforçado e in l repiclo miliLnnle das fo rças ua
cionaes, passou-se para o lado lr ollancl cz no d ia 20 de 
abril de -1 632 · o motivo de:; La pc rfldi a. seg und o frei 
l\lauoel Calado , seu co nfe so r , fóra o receio de ser 
castigado por causa c! rrrandes crimes c mme llidos. 

O coron el Weerd enburch , rruiado po r Calabar, e 
commandando '1 ,500 homen , accommelle de impro
viso a villa de lg ua rassú, saq uea ndo-a e praticando 
loda a sorlc de profanaçõc:; o ma,i or Schkoppe 

. conduzido pelo audacioso mameluco apodera-se do 
rio Formoso , depois el e morLos Lodos os bravos que 
o defendiam, á excepçfLo do rhefe P dro de Albu
querque, encontrado quasi moribundo c de um ouli·o 
que escapára a nado; o geneml Renbach, q~w sue
cede ra a \~1eercl enburch , ainda g uiado pelo astucioso 
mesliço depois de alacar o poslo elos Afoo-ados, cahe 
de improviso sobre o Campo Real do· JJom Je us, 
pagando com a vida o esforço de lanla ousadia; Se
gismunclo von ~chkoppe succedeu-lhe n o commanclo 
das Lropas. 

Schkoppe, conduzido pelo lransfuga Calabar, apo-
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dera-se da ilha d llamara c[t ; van Ccu l cn do forlc 
dos Tt·cs Reis l\1a .. ·os 11 0 Hio-Grandc do ~orle e de 
S. Agoslinho. 

i\Ialhias de Alhuqu crquc, venci os rapidos pro
r•t·essos que alca nt;avam as arm as holland ·zas, consi
derando no indiffcr ntismo com que a. He. panha en
carúra os JI C"O io · da Amcri ca, c al l:m de lu do, sendo 
sabedor da po ·i ·~t ,·antajo a de J3agnuoli nas Ala
"'ôa.· , resol veu diri "'ir-·c para lú, co nvida.ndo os mo 
radores para a.co mpanhal-o. 

A Lomada. do Campo- ltcal do Dom Jesus brio a
menle defendido por .\nrlr · . .'ll a1·inho, a perda da Pa.
rahyba e a. I' ndi ' iLO do f r t' de ~aza. re lh , disputa.cla 
por Pedro Correa. da Gama ' Luiz J3a. rhalho, aprcs
sara.m a parlida de Albuqucrqu do a. rra.i al de eri
nhaem onde se havia ultimamente fortificado. 

Malhia de Alhuqu rq ue, serrui do por cerca de 
8,000 m orad ores • · oi Lados pelos indios de Ca
marüo, ou pelos prelo: do val enl Henrique Dias , se
guiu para a· Alar•ôa: Lomando d impro\'i ·o Porlo 
Calvo, g raça ao ard il de ~ebasti üo el o Souto, aba 
lado negociante da locali cla.d , que con ·erruira ante
riormente caplar a confia.nça dos chef · hollandezes . 

Nesla o casiüo cahiu pri íon iro dos porlur.·uezes 
o famoso Calabar que a h i se achava co m o chefe hol 
land ez Picarei , provid o do posto de capi lüo, subindo 
ao palihulo no dia 22 de Julho de 1630; o m esmo lu
ga.r que lhe erYira de i.Jerço foi a sua sepultura. 
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CAPITULO XIII 

Segundo período da guerra hollandeza, desde a reti
rada de Mathias de Albuquerque até a acclamação 
de D. João IV no Brasil, 1635 a 1641 . 

1 635- 1 6~ 1 

A côrte de Madrid, ·ciente da s vanla ,...e n dos hol
Jand ezes no Brasil , resolveu cnYiar-Jh c em 1635 um 
socco rro de trinta velas sob o command o de O. Luiz 
de Hojas y Borja qu e .deveria succcdcr a Malhias de 
Albuqu erqu e qu e era chamado ú Côrle para justificar
se da perda de Pernambuco; nessa armada vinha lam
bem Ped ro da Si lva como r•overnador-rre ral e succes
sor de Diogo Luiz de Oliveira. 

Rojas y Borja foi infeliz Jo ..... o no prim eiro combate 
(da l\falla-Redonda) qu e L YC co 111 os hollandezes 
(18 de janeiro de ·163G) commandacl os po r \rtichofsld 
por causa da illimil ada confia nça fJII e em i deposi
tava; perdeu a vida na peleja, se ndo seu successor o 
conde de Bagnuoli . 

t\ 23 de janeiro de 1637 chegou ao Recife como go
vernadO?', capitào e almimnte r;eneml o conde João 
Mauricio de Nassau escolhid o pela. Companhia das 
lndias Occidentaes pelo seu ,...rancl e pre li ,...io e tactica 
militares; sob a sua presidencia deveria. fun ccionar 
um conselho composto dos Conselhei1·os ecretos vau 
Ceulen, Gisseling e Adrien van der Dussen. 

Nüo era decorrido ainda um mez de sua es tada em 
Pernambuco ejáNassau derrotava o conde deBagnuoli 
em Porto-Calvo e rendia ao bravo ~Iiguel Giberton 
nüo obstante os aclos de inimilavel b.t;avura dos seus 
cabos; Henrique Dias, ferido pela sexta vez tornou 
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ao combale depois d haver ampulado uma das 
mãos ; O. Anloni o Fclippc Camarão sua mulher 
D. Clara, Rebello c Soulo :üo di r··nos da maior vene
ração pelos aclos de sobrehumana oracrem qu e pra
licaram. 

fiagnuoli relirou-sc para ·cr0 ip · e i\assau perse
gui u-o alé a marg·e 11 . do .·. Fra11 isco; ahi che
""ando, levanlou um r rlc a alc;uma dislancia da foz 
desse rio, no ilio em qu e c acha hoj e a cidad e de 
Penedo, a qu e denom inou l\Tauricia e vollou para 
Pernambuco, onde lral u d · púr em pralica medidas 
de grande alca11 ce ad mi11 islraliYo. 
~abend o Ba' ' IIU Oli em S r" ipc que onlra ellc era 

ell\·iada uma xpcdi <;üo . oiJ as ord ns de 'chkoppe. 
dclêrmin ou pa:;sar co m o: se us lrcs mil homens ~t 

Bahia, onde n<J co nscr··11iu chc'··ar [leia oppo içüo qu e 
lhe fez P dro da ' ilsa, co nl nla ndo- e com fi ca r em 
Ton·e de Garcia d'AYila. 

i\lauri io de i\a . au, ·hcgand o ao Hccifc, lralou da 
parle admini lraliva, reando uma amara de escaúi
nos e permillind o o ullo de lodas a cilas c pôz em 
ex.ecuçüo uma . cri e de melh oramcnlo: importanles, 
tacs como :are lauraçüo de OI inda c a edificação da 
cidad e Vrwricio na ilha formada pelos ri os Capi
beribe c Bcberi iJc ligach ao Hccife por uma soberba 
ponte. 

A 1G de abril de 1638, ohrin-arlo pelo gov rno hol
landez, pre tendeu :'\as. au c apode rar da cidade do 
Salvador por meio do. ilio qu e foi obrigado a levan
tar e a relirar-sc om perda para o n ecife; em·'com
pen açüo a capitan ia do Cearit c a ilha de Fcmando 
de Noronha cabiam por essa época sob o seu do
mínio. 

Animado co m e ·Las conqui ·Las, inteirado das dcs
inlclligencias que reinavam cnlre Bagnuoli e Pedro 
da Silva, e mais que Ludo para salisfazer ao con:elho 
dos XIX a quem Nassau jtt principiava a desmerecer, 
talvez devido a uma longa enfermidade lJLTC o pros-
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lrú.ra ou ú intrigas de inYejosos, resolveu Nassau 
tomar a Bahia pelo sitio. 

Esla rcsoluçüo n<lo foi coroaria de exilo ela parte do 
inYasor c leve Rn.,.nu oli. qu e ass umir o supremo 
mand o, occasiüo para rccup emr o se11 crecl ilo na 
senda hi:lori ca co m o sah o-co nd11clo do lilulo de 
prín cipe qu e lhe foi co nferido : o " OVernador Pedro 
da :::iilva foi filo cond e de '. Lour n o o inlrepido 
D. Antonio Camar~to rccell " 11ma ommcnda lucra
Uva. 

A côrlc, allcndend o ao ami11darl os pedidos do go
vernador. envi ou-lh e uma poderosa esquadra sob o 
commando de O. Fernando il la arcnha ·, conde da 
Tone, nom eado para succcdc r-111 . 

A armada do cond e da Torre, r·randemcnle rE!for
çada no Bra il , encontran do- c om a hollaodeza, 
diante da Parahyba, travou com clla rcuhida batalha; 
morreu o almirante \Vil! m Cornelli sen e uccedeu
lll e o \iC •-almirante lluyghen ·, que derrotou com
pletamente o conde} forçando-o a retirar-se para a 

· Bahia. 
A 20 de março de 1640, chego u o reforço pedido 

por Nassau commandaclo pelos almirantes Job e 
Lichlhardl, que vinham com ord en para Nassau se 
~poderar ela cidade da 13ahia ; o que n ~[o sendo possí
vel envi ou ao admiranle Lichthardl com vinle navios 
para devaslar o Recon cavo, o que csle executou com 
grande exilo. 

No dia 1° de dezembro de 1640 manifes tou-se em 
Porlugaluma revoluçt'LO que Ler"minou com a accla
maçtLO do duque de Bragança ao Lhrono desse paiz; 
o duque de Bragança, que tomou o nome de 
D. Joüo IV, em lucla com o· hespan h6es, resolveu 
assignar com a Hollanda um armislicio por espaço 
de 10 annos . 

Por esse Lempo govemava o Bra:il com o Litulo 
de vice-rei D. Jot·ge de Mascarenhas, marqucz ele 
Monlalvão, que havia succedido em 5 de .Junho desse 
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mesmo anno ao conde da Torre; Lendo elle noticia 
de lão notavel ·uccesso, convoco u as principaes 
autoridades da capital para darem por escripto os 

seus pareceres sobre o que se deYeria fazer ; tanto foi 
bastante para que fósse depos to do go verno e enviado 

preso para Portug al ; co ns liluiu·se uma rcgencia 
trina, composta el o bi spo D. Ped ro da Silva, do mes tre 
de campo Luiz .13a rbalho e do provedor-mcí r Lourenço 

·de Brito Corréa. 

·) 
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'CA.PJT -LO XIV 

·Estado do Maranhão e d as capitanias da Bahia para 
o sul até 1641 . 

1624- 16.-l l 

A 13 de junho de 162 1 a urLc de :'lladrid creou o 
E Lado do i11m·an!tcio ompo Lo do Parú, :'llaranhão e 
Cenrú, desligado da obedi en ia ú Bahia e :ú sujeito 
ú de Lisbua nomea 11 do · u primeiro o-overnador a 
IJ . Diogo de Cú 1· amo ; a r ecusa des Le cl CII lugar ú 
nomcnçüo el e O. Fra n isco de i\loura c fi nalm ente com 
es te lilulo foi qu e chcn-o n em 1U21 a Pernambuco 
Franci co Coelho de CarYal ho, vindo a tomar posse 
dous annos depois por causa do c ·Lado bellicoso em 
que se achavam es tas parar' ens. 

A colonisaçfto el e cada uma c\ : Las cap itanias foi 
feita chronolog icnmenl c na razüo dir ela da 'disrancia 
em que se achavam da cidade melropole; assim : o 
Ceará foi fundado em ·1603 pelo ca pitü o Pedro Coelho 
de Souza ; o i.\laranhã.o, já occupaclo pelos fran cezes, 
hem como o Cear~1 foi, em 1615, por Jeronymo de 
Albuqu ·rque Maranhüo; e o Partt, jú occupado pÇlr 
hollandezes , em i6·15 por Fmncisco Caldeira Caslello 
Dranco. 

Em 1624 os hollanclezes pretenderam assallar o 
Ceará sem o conseguirem, g raças aos esforços do 
bravo Marlim 'oares. 

Em 1 G41 foi o Maranhão occu paclo pelos hollan
dczes commandados pelo vice-almirante Lichlhardl 
sendo preso o govemador Bento Maciel Parente ; eni 
1644 Antonio Teixeira de i.\1 cllo os expulsou. 

Manoel de Souza d'Eça, que succedeu em 1624 a. 
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Benlo .l\'laciel Pàrcnte, mand ou duas expedições con
l!'U os índios, uma dirig ida por Pedro Teixeira junto 
ao rio Tapajoz c outra pelo pernamb ucano Ped ro ua 
Cosla FaYeiJa ·mais Lard c em IG25 cs es mesmo· de
salojaram os ho llandczc~ do Tu uj (u; e Xinn·(t apri
sionando a Por cl, um do · se us chefes. 

Em 1630 os iw·l zc , em num ero de 200, Lendo- e 
alliaclo ao Tapui a , co nstruíram un1 forlc na ilha de 
Tu cujá , o qual foi tomado pnr .lacome naymundo de 
Noronha, em virtud e el a: orden qu e r ecebera do go
vernador do Es tad o do :\Jaranhão, Francisco Coelho 
de Carvalho. 

O ahar;t de 15 ri març de IG21 relativo ao. índios 
c l'crvorosament abraçado por frei Chris loYam de 
Li ·Ma sú foi cxc 11Lado no jfa ranllüo. 

No goYern o d' .J acn mc l. ay mundo de i'io ronha, que 
havia uccedi d a Fra ncisco Coelho d Carvalho, usur
pando a juri di ·üo a .\ nloni o CaYalcanle de Albu
lJU erqu e, o frad · franci an Domingos el e Bri cda 
c André de Tolcdo, acompanhados d seis soldados, 
partiram em 1037 de Qui lo e chegaram à Belém de
pois de have rem perdid o ch fe da sua expedição, 
João de Palaci :, morlo pelos índi os EncaócLLados. 

Nesse me ·mo anno uma cxpcdiçfto co mpo La de 
45 canôas, lripoladas por 70 soldado c mil índ io · dei
xou o porto de Camet[t g uiada pelos dous frad e~ e 
sob as ordens do valente capitão Ped ro Teixeira, com 
o ítm de explorar o Amazonas até o Perú . 

Depoi s de a\ o-un dias de viagem os indios se re
voltaram e regressar~m para o Parú ; lendo Pedro 

· Teixei ra diYidido a sua esquad rilha em dua divisões 
e confiado uma dellas a Bento Rodrigues de Oliveira, 
proseguiu em sua derrota ; Rodrigu s, que ia na van
guarda, lendo parado na embocadura do rio Paya
mino, conforme as ordeJl · qne tivera, desembarcou; 
junlhmenle com Teixeira, derois de _penosa · iagem 
na qual percorreram uma ex lensào de mais de íO 
leguas chegaram a Quilo, onde receberam as felici-
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tações do vice-rei conde de Chin ho n que se achava 
então em Lima, aggrega ncl o-se-lh s mais os jesuítas 
Chrislovam de cui'ía c An lré el e Arli cda como em
baixaoore · ú cõrl c de ;\ladrid . 

iHai tarde, em 1630, a exp di ~üo de ceu pelo rio 
Napo onde se juntou na o nflu cn ia de te rio com o 
Aguarico ao bravo p rnamhu an Pedro da Costa 
Favella ahi deixad o nnle · por T •i ' irn e assim re
forçada foi sahir no Am azo nas; cl s e ndo csle ullimo 
chegaram a llelém e m dez mbro el e ·e m esmo anno. 

Pedro Teixe ira r e c bcu em r ompensa a patente 
de capilfto-múr do Parú. 

A capitania da Bahia e La i núra em seu desenvol
vimento por causa da inva ão qu se r eceiava da 
parte dos bollandezes já pre med i La da por Nassau e 
Li chtbardl ; o tri bunal da reJa iio foi supprimido para 
se applicar á tropa a ve rba do seu cli s pendio ; os sel
vagens, talvez invejoso. da bõa fortuna dos hollan
dezcs pretenderam La mbem com o e u repelidos 
ataques se apossarem cl cs la capitania, trazendo ~m 
constante sobre ·aJlo O SellS moradores. 

Das capita nia não ujeitas ao domí nio hollanclez 
apenas a ele . Vicente e Rio el e Jan eiro é qu e se avan
tajavam infelizmen te a todas as outras pelo trafico 
dos aborígenes . 

Os paulis tas , com o fim de capturarem os índios, 
invadiram as l\lissões do Guajarit e de Acarahy e de
vastaram os lerritorios banhados pelo Paraná e Tieté ; 
os jesuítas no proposilo de contei-os , manda ram a 
Roma o padre Francisco Dia · Taõo c a Madrid o pa
dre· Antonio Ruiz de ll'lonloya o quacs volta ram com -
a bulia de Urbano VIII, fazendo cumpri r a anterior 
de Paulo I11 que declarava incorreriam em excom
munhiio Lodos os que caplivassem índios o u que se 
aproveitassem do seu serviço, e com a carta do ante
cessor de O. João IV permittindo ao vice-rei do Perú 
armar os índios das Missões paraguayas para resis
tirem ús invasões dos Lmficantes vicenlistas . 
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· .A bulia apresentada no Rio de Janeiro por Dias 
Ta no provocou g raves connic tos entre o povo e maio
res seriam si niío fô ·sem a prud e ncia do governador 
Salvador Con·· a el e ii e Be ne Yides e a noticia da 
exaltação da ca ·a de Bragança ao throno portuguez, 
recebida pouco rl e poi:;. 

A acclamn .;io de O . .J oao IV fez sentir osseuseffei
tos na capitania de S. Vi cente, alg un s hespa nhóes ahi 
estabelecidos ri · e n tn: c lles IL J oito :\Iatheus Rendon 
e p. Franci. co R 'IH.l o n d Que vedo, genros do abas
tado fazenrl c ir Amado r Bue no ela Ribe ira, lra mítra m 
uma conj uraçf10 co n1 o fim el e nfto pres tarem vas
sallagem ao rei de Po rtu gal cons tituire m um r eino 
independente a ·clama ndo pa ra seu re i a Amador 
Bueno ; es te, por m eios bran do e en n-e nhosos, dis
suadiu-lhe· el o seu firm e propo ·i to, legando deste 
modo aos seu o m provincianos um nome sem ma
cuia e um carac te r no bre e rtel. 

As outras capitan ias e tas am em completa deca
dencia, a fa lta de do umcnlo. c m cm orias que possam 
servir para a s ua· hi s to ri as é a prova mais convin
cente do estado de atrazo em qu e viviam. 1 -, 



I.IISTOI\IA DO IJ IIA 11.. 

CAPIT ULO XV 

Guerr~ hollandeza no Bras il des de a acclamação de 
D . .João IV até o rompime nto d a insurreição per~ 
nambucana. 

tG.il - 16-1:> 

'o dia 1• de dezembro d IG'.O ara a de IJragança, 
de ba muito us urpad <l p la (1',\ u lria, foi res taurada 
ua pessoa do duque de IJra ~a n ça, acclamaclo rei de 
Porlugal com o li lu lo de n. Joüo n·; e ra de cendeotc 
de reis portu n-uezes por Sita aYú O. Ca tharinu, neta 
de D. Manoel , o Vcntw·oso. 

O Jesuila Francisco de Vilh ena foi o cncarregl!do 
de levar ao vice-rei doB ra ·il as o rd ens para a accla
.maçüo de D. João I\ c bem as ·im !'oram-lhe confe
ridos pode res para obrar cncrg icamcnle, caso oão 
fô s ·e ella acceila pelo m esmo Yi ce- rci, devendo no
mear uma junta para sub lituir-lhe composta do bis
po D. P dro da ' ilYa do m es lre de campo Luiz llar
balho e do p rovedor-mór Lourenço de llrilo Corrêa. 

Como o marquez de Monlalv;Io procedesse com 
cerlas reser vas nesla lran rorma ·fLO, talvez de' idas 
ús lropas hispano-italianas que a lli se achavam esta
cionadas, foi preso c r m ellido para Lisb'ôa. 

8 ' de suppor que Vi lhena livesse revelado as suas 
instrucções aos interessados, e que a ambiçüo do go
verno fôsse a causa de tal successo; poi , anterior
mente jú linha o vice- re i enviado uma commissão 
composta do seu Olho O. Fernando e dos jesuítas Si
müo de Vasconcellos c Antonio Vi eira para felici tar 
o novo monarcha. · 

Nüo podendo D. Joüo IV res taurar o Brasil do do-
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mm10 hollandez , em virtude da lucta em que se 
achava com a Hespan ha, resolveu adiar a sua idéa e 
propôz um armi ·Licio com a lfollancla por 10 annos, 
o qual foi acccilo a 12 de junho de 1G4f. 

Por parli cipaçüo ·dos dons paizcs es ta tregua se 
fez sentida Lam bem II U Am crica, rcs lilu indo-sc de 
parle a parte al r•uns pri ·ioneiros c suspendend o-se 
as hostilidad es. 

Nassau , por '·m, manchou o seu nome com um · 
facto ind ecoroso 11a s 11a Yida ; aprovcitanc)o-sc da 
su ·pens[to das hos tili dades, clc ll a abusou mandando 
o cu par · rr• i pc al ·· n Ri o H cal por A ndréas, e a 
Loaoda p 'lo alm irnnt Job, o pr•1·nrt df' púo . 

A demora qu e II Ot i \ ' C na 1'Ctt ijicaçâo do tratado 
entre as duas cu rtes dcn lu n·a r a Nassau aug mcntar 
mais o domini il nlla ndez na Am erica , com a on
qui sta. do .\lara nhüo err cluada a 25 de novembro de 
1641 e cl cp is co m a do Ccar~t. 

Para o .\[a ranh[tO foi enviado o Yi cc-alm irante Lich
thard t e o dirc Lor 13aas os quacs prenderam o go
vcm ador Bcnlo Maciel Parente e levaram-no para o 
Recife ond e nüo co n. g uiu l1 er-a r, pois morreu em 
viagem. 

Anlo!Iio T llcs ela ,'i lva chegou ú Bahia e succe
dcu a 2G de a"oslo de 1M2 ú J u n La Trina. GovCÍ'nali m; 
em sua companhia vciu o bcnemerito parahybano 
André Vida! de Negrei ros a quem se a llribue a ini cia
tiva das primeiras idéas de iwurreiç;w. 

No l\Ia ranhüo rebentou uma revoluçüo ú frente da 
qual se achava Anlon io Muniz Barreiros ao qual, fal
lecendo em combate, succccl eu Antonio Teixeira de 
Mello a. quem coube a g loria da restauração desta 
capitania. 

André Vida! de ~egreiros foi nomeado governador 
e capitão general el o Maranhão a H de agos to de 
1644 em virtude el e uma promess_a que lhe tlzet·a em 
Lisbôa elrei D. João IV. 

Por esse Lempo, a 22 de maio, lendo obtido a sua de-
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missão , cmharcava-sc Nassau pa ra a Europa , ficando 
o o-overno da batavia- am ('1'iwna confi ado aos tres 
conselheiros Henrique H a mel , A. va n Bolleslrale c 
Kodd van de r Buro-h qu e pouco dcpoi: foi subsli
luido po r Pedro .Jan c n Bnas. 

Os s ucces ·or es de i\n: . au, n o e mpenho de tirarem 
o maio r lu cro po: iYe.l da co lonia para om pensar o 
dc(tcit quecom a ' 'a a c xpcrim •n LaraCompanhia das 
Jn dias Occidcntacs, em pr ' a ram nw di las Yexatorias 
para com o · m orad ores. Lo rna ndo n L· o · proprios 
senhores de engenhos simpl .- ::Hi minislradores de 
suas p ropriedades. 

Andr '• Vid al de 1\e"Tc iro , nnimado p lo brilhant e 
exilo dos ma rnnh nses, com bi no n o m o "'ovcrn ndor
"'eral Tclle da ' ilva o m eios de pr mo Yer uma r evo
lução n a Pa rahyba e e m P rna mhu o : mbarcando
se em se te m bro de 161.4. m om pnnhia do a lferes 
Nicolúo Aranha para a Pnrnhyba oh pre lexlo de vi
sitar sua fa mília Locou no Recife, o nd e conferen
ciou com o ri co mad ci ren .I o:to F rnandes Vieira, 
que fõ ra fcilo pri ionc iro no Ca m po R al do 13om Jc-

us c qu e c;osava da onnanr;a dos ho llandezes ; ahi 
v iu-se obrigado a ve nde r as ·ua · munições ao go
v em o hollandez po r nfto lhe ser p ermillido negociar 
com particular es , ob len do um snlvo-conduclo pa ra a 
Parahyba. 

Vidal seguiu por len a e em viagem foi sondando 
os m orado res e prepa rando os anim os para uma in
surreiçfto. 

Ao ren-ressar á Bahia deu conta ao govem ador de 
Lodos os seus passos sendo enviado d'ahi por Lerra 
para Pemambuco o capi lt'to \nloni o Dias Cardoso 
com um troço de quarenta soldados e colhidos para 
auxiliar a revoluçüo . 

Em 16M> insis tido por Vieira, chegava de novo 
Anlonio Cnrdoso a Pernam b uco com um novo reforço 
e com a nomeação de Vieira para capitilo-mó1· e go
vernado?' ~a guc?Ta. 



IIISTO IIIA DO 111\ASIL. 77 

A 14 de ou Lu hro de 1644- foi a r evolução denunciada 
aos do Conselho p lo judeo Ga ·par Francisco da 
Cunha e mais dou outros. mas as providencias que 
aquelles tomaram foram : •nviar emissarios á l3ahia 
afim de se entend erem com o governador-g~ral e 
escrever para a Hollanda pedindo reforços. 

Por propo la d Vi ira foi a revoluçfLO aprazada 
par~ o dia de S. João (24 de junho), dia do san to do 
seu nome, mas ant ri orm e11t e Henrique Dias e Ca
marfto havi am deva Lado a fronteiras do Rio Real, 
sendo expedida ordem de pri . ão, po to que appa
renle , conlra o prim eiro. 

O signal de alarma f i ollado no dia 13 de junho, 
pois que, Sehas li ~t de CarYal lto, um dos compro
meLLidos, receiando · r a ·Li ..,.ado pelos bollandezes, 
como o fõra anle . denunciou os planos da revolução, 
dando lugar aos do co nselho mandarem prender os 
principaes; e Les, ·endo avi ados, refu g iaram-se no 
engenho pertencente a Luiz Braz Besine, onde accla
maram chefe da in urrei ç~to a JofLO Fernandes Vieira 
e a Antonio Cavalcante. 

'i. 
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CA PITU LO X\ [ 

Ul~imo periodo da guerra hollandeza, desde o rompi
mento da insurreiçã o perna 1nbucana até a capitu-
lação da campina do Taborda . . 

IG.í G- 16;)4 

O g rilo de li herdade sollado a 13 de junho de f645 
pelo~ pe rnambucanos fez echo a 3 de a,.,.os to desse 
mesmo anno no monle da: Tn ho as com os hymnos 
de Yi cto ria enloados pe lo in: urg enles ; nes te espaço 
de lempo a brav ura dos !te r ic s pe rna mbucanos 
m ediu-se nos comba les qnas i que di a rios com a não 
m enor audacia dos inlrcpidos hollandezes . 

O coronel Ha us ú frente de oitocentos hollandezcs 
hem di ciplinados , sahiu ao encontro do · revoltosos; 
es tes, a nimados pelo patrio ti smo c nfto pelo numero, 
"'anbaram uma brilha nte victo ri a além de muitas 
armas, munições e pri sione iros ; es la vicloria seria 
comple la se nüo fôra a de mora el e Camarfto e Hen
rique Dia , qu e do Rio Renl rnarchaYam em soccorro 
dos seus irmãos d'a rma . . 

Antonio Dias Carclozo c João Fernandes Vieira 
conquis ta ram mais uma corôa de louros para figurar 
ao lado de outras ante riormente oblidas . 

Os do Conselho , ·desenganados de qualquer capi
lulaçüo, chegaram a pôr a premio a cabeça dos chefes 
da revolla ; pralica ex ercida antes por Nassau eonlra 
Paulo da Cunha e des le em represalia para com 
aquelle . 

Os chefes hoUandezes, lemendo maiores p erdas, 
enviaram ei!lbaixaclores ao governador-geral Anlo-
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nio Tellcs da Sih·a, afim d • tra tarcrn ·obre a lrcrrua 
dos dez anno:; clcl>rada ntrc PorLu n·al e a Hollanda 
e pedind para qu em sa li ·fa f10 aos artirro elas tre
guas fo ·sem cas tigad s i11 surreclo ·; Tcllcsda ' ih·a, 
sob prclexlo de CO ! IL r os rc,·o ltosos, envi ou uma cx
ped içüo sob ocomma11d o de André Viela! de Nc"T ·iros 
c Marlim oarc . os quacs, ele em barcand o em Ta
maodar6 se junt a ram a Vieira, qu e recebeu a no
meaçúo d m st rc cl • ampo, assim junlos, encami
nharam- c p.:u·a a ,·arz a do R cif c obrigaram a 
Joüo Blas qu e se ntrinchcirúra no c n""enho de Wilh, 
chamad ca ·a (ortr . a uma apitulaçüo. 

Apezar d de a n1parado r eJa. cõ rtc · de Li:bõa, 
de qu em niio e:p raYam n •nhum occo rro, os insur
geole. se apoderaram de i\aza re th, cuj o comman
danle Hoogslrat n, Gaspar Van Der Lcy c outros, se 
alislamm nas fil eiras res tauradoras. 

Emquanto os in urc;enle aben oavam a sua feliz 
fortuna por meio d · ·tas Yictorias, os hollaodezcs sob 
a direcçüo de Lichthardl vingavam:se em Tam andar6 
derrotando ·a c quadra de Scrrüo de Paiva e ap risio
nando o seu chefe; a Parahyba c o Rio-Grande do 
Norte serruiam a so rte de Tamandaré; mas em com
peosaçüo cahiam em poder dos rcstau radore o forle 
de Por to Calvo, o de Cabedello juolo ao rio de S. Fran
cisco e La mbem o Rio-Grande (do Norte) qu e depois 
foi res taurado pel commendndor Camarão. 

Grande numero de indios alliados dos holland ezes 
hand cavam-sc pam os in urgent e· por causa da 
morte praticada em seu chefe Jaco b Rabbi a mandado 
de um chefe hollandez. · 

Tão succes i v o· revezes leYaram os hol.landezes a 
desampara r m Olinda c a r colherem-se ao Recife e 
ú cidade lfauricia (ilha de Santo Antonio) concen
trando ahi loda a sua gente que vciu do Rio-Grande, 
Parahyba e lLamaracú. 

Os pernambucanos, depois de se apoderarem de 
Olinda, fortificaram-se na Varzea, [t margem do Ca-
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piberibe, a que deram o no me de Jb '1'(Ú(Il 1\ ovo do 
Bom Jrsus e fo ram siti a r os ho ll a nd cz · no Recife, 
os qua s se Le riam r cndid s 'niio fô ra o soccorro 
chcrrad o a 23 de j unho d IG1G p l0s pequeno· barcos 
Falecia c lzabcl. 

Estava m as cousas n c. lc c. Lado rpw nd o chegou ú 
Bahia e m dezem bro de 1 GI~í .\n loni o de Souza Mene
zes, cond e \ illa Po nca cl 'Aguiar , a r nd •r no rrovcrno 
,..,.era! n Antoni o Tcllcs da Si h · a. om . n Lisfação pres
tada á Hollanda; m a an tcri o rm cn Lf' 11 viúra D. Jofto IV 
·ecre lamente a Fr ancisco Rn rr lo de i'l lcnczcs oo rn al
g um reforço a fim de a sumir o ommando dos bule
pendentes, cujos ch efes s aclJaYnm m desharmonia 
por causa de uma ordem do m es mo m onnrcha, que 
mandava ao governad o r desa rma r os reYollosos. 

Barre to de Men eze cahiu pris i n iro dos holJan
dezes e no IIm el e nave rn zcs fo i qu e conseguiu esca
par e apresenta r-se no .4?Taial l\ ovo do /Jom Jesus, 
a ·sumindo o supremo m ando. 

Por delibe ração do G1·andc Cou elho do Recife e em 
virtude de re forço chegado. da Holl and à, dirig iu -se 
Scgismundo co m qua tro' mil c quinh cnlo homens 
bem providos a fazer uma excursão pelo sul da pro
víncia; apoderaram-se da estancia la 13arre ta e dis
punham-se a continuar as uas co nquis tas, quando 
Francisco Ba rreto, para obstar-lh e os pa. sos, diri
gi u- c á frente de clous mi l e duzen tos hom ens por 
um es treito pa. so situad o entre ·os m ontes Guarara
pcs e as aguas das Corcornnas. \ Hl de ab ril de i648 
teve lugar ahi a primeira bata lha do · Guararapes, da 
qualt·etiramm-se Segism un rlo ferido e Barreto ven
cedor. 

A 12 de agosto deste m esmo anno chegou ao Re
cife o r eforço composto de mais de dous mil hom ens 
commanrlados por Schonenborr.h o qual fora mandado 
perlir antes pelos do co nselho; os coroneis Segis
mundo 'on Schkoppe e Hinderson eram os comman
"'antes das tropas . 
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Inslallado o novo governo do IJTasil hollandez, tra
tou elle de fazer esqu ecer o passado promulgando 
uma amnislia aos insurrectos, a qual serviu de zom
baria a Fernandes Vi eira e aos outros chefes . 

O coronel Schkoppc lc nlo u por duas vezes se apo-. 
derar de Olinda sendo em ambas repcllido e até fe
rido em uma dcllas; Hinde rso n , mais feliz que o seu 
collega, conquistou a povoaçilo de Penedo , ú mar
gem do Rio S. Francisco, n intuito de ntLO só pl'ivar 
os sitiantes do gado que dah i lh es ,·inha, mas lambem 
de surprehendcl-os pela re taguarda; os moradores 
com soccoiTOs da Ba hia ca u ·a ra m Lanlo m al aos da 
guamição que c ·tcs · passaram ao forte da ilha de 
llaparic.a, que por es c tempo fôra invadida pelos hol
landezes. 

Para cumulo de infeli cidade da mallograda expe
dição da Parahyba tiveram os flamengos a lamentar 
a morle do bravo almira nle Lichlhardl, fallecido em 
Penedo; e os insurgentes a nfto menos pranteada do 
bravo m es tre de campo Francisco Rabello que com 
algum reforço acudira m defesa da ilJ1a, m on endo 
traspassado por uma bala. . 

Sem esta vicloria le ria Portugal ced ido ú Hollanda 
o territorio comprche ndido entre o Rio-Grande (do 
Norte) e Serg ipe a lém de dez mil caixas de assucar 
Ludo em troca da paz como propug nava ojesuita padre 
Antonio Vieira e muitos outros estadistas, contra o 
voto dos tribunaes; o deste ullimo foi o seguido pefo 
rei. · 

O acampamento dos silianles foi reforçado depois 
com a chegada do te rço com mandado pelo mestre de 
campo Francisco de Fig ueirôa, o qual coincidiu com 
a morte do bravo D. Antonio Felippe Camarão, qne 
foi substituído no governo dos índios pelo seu so
bl'inho D. Diogo Pinheiro Camarão. 

Animados pela assignalada vicloria dos Guararnpes 
apertaram os insurgentes o cerco do Recife a ponto 
de forçarem os sitiados a uma segunda batalha. 
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O coronel Van de r Brincke, na ausencia de Sch
koppe, que ainda e acha Ya en fe rmo . ~L frente de tres 
mil e quinhentos hom ens foi occnpar o monte Guara
ra pes e ahi se fortiri co u ; e mqua nto que Barreto cot"\} 
.dous mil e seiscentos homcn · acampaclos na planície 
co ntemplava o inimigo s uperi or m forças e em po
siçüo; pelo ama nhe ·c r do di a ·I 9 de fcyereiro de 1649, 
13rincke veiu ba te r o ini mi"'O qu e, apoderando-se da 
cxcellente pos içüo desampa rada p los h ollandezes 
travo u renhida ba ta lh a da qtt al sa lt iram pela segunda 
vez vencedores aqu elle · qu e pel eja Ya m pela patria; 
Brincke pe receu na lu cla. 

Maiores foram os damno: sofft·idos pelos hollan
dezes nes la seg unda ba ta lha ; mas, toda ,·ia , nüo pu
deram os pernamb uca nos sa udir o j ugo do es tran
geiro in vasor , prolOH"ancl o-se ainda por cinco annos 
essa luc la em prol da l ibe rdad e . 

Dous factos vieram enfraq uecer o poder hollandez 
no Brasil ; a decla raçüo de n-ucrra ú Jn o-laterra e a 
creação em Portuo:al de uma co mpa nh ia intitulada 
Companhia Ger al do Commenio do !Jrasi l, com o fim 
de auxiliat· o commercio c res ta urar os po ntos con
quistad os pelos holla ndezes. 

A 20 dP. dezembro de 1653 ch egou a Pernambuco 
enviada pela Compa nhia uma frota de 60 velas com
mandada por Pedro Jacq ues de i\1ag alhãe ·, ulleri.or
mente 1° visconde de Fonte Arcada. Magalhães come
çou por bloquear o Rec'ife em quanto Barre to apertava 
o cerco por te rra . 

O forte das Cinco-Ponlas, o unico que defendia a 
cidade, foi inves tido por And ré Vida! de Negreiros ; 
e Segismundo, forçado pelos seus sold ados que se 

_haviam amotinado, pediu capitulação e assig nou-a a 
26 de janeiro ele 1654 na campina do Taborda em 
frente ao forte das Cinco-Pontas . Pela capitulação 
obrigavam-se os hollandezes a entregar o. Rectfe e 
os outros pontos por elles conquis tados, era conce
did~ amnislia aos porlug uezes que li vessem seg uido 
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o partido hollandez e era permillido aos invasores 
se ·abastecerem de vi Yercs e se retirarem para a 
Em·opa. 
A~~ de janeiro de 16M tomava Vieira posse do 

Recife e dias depoi s seguia Vidal de Negreiros para 
Portugal afim de scicntifi car c l-rei 'do occorrido. 



84 UISTOHIA ()() DHASIL. 

CA PIT LO X JI 
Paz de Portugal com a Hollanda . Ca usa da ruina do 

poder hollandez no Brasil e triumpho obtido pelos 
pernambucanos. Resultados da guerra. 

16G I 

I. - Co m a Capitulaçiio do TcdHHda Lcrminou a 
o-u erra holland eza no 13ra il , mas na Eu ro[Ja onLiuua
mm as hoslilidadcs; Lemc ndo a ll o lla nda múo ex.jlo 
em uma expedição enviada ao Bra. il, omo já an tes 
experimenlára , c li vre da Ing la te rra m virtude da 
paz n rmada com Crom"'ell , r ·o l\·e u fe rir Portugal no 
seu proprio seio e pa ra o que mando u uma poderosa 
esquad ra, que se des tinava conlra a França, bloquear 
o· Tejo , lendo anteriorm ente expu lso os po rluguezes 
rio Ceylão , que era (segundo alg uns hi storiadores) 
possessão mais rendosa que as províncias brasilei ras . 

Quando a esquadra hollandcza commandaLla por 
Wassenaar chego u a Portugal, ah i governava a 
rainha D. Luiza de C11 smão, viuva de O. João IV, 
na menoridad e de seu [tJho D. \ffon o VI ; a qual 
nadé). conseguindo n egociar re tirou-se para a Hol
landa, deixando uma decla ração de g uerra . 

Em meiados de 1650 mandou a Hollanda uma 
segunda esquadra commandada pelo almirante Ruy
ler a bloquear o Tejo, a qua l lres m cze · depois leve 
de retirar-se para a H·ollanda em razão das questões 
suscitadas enlre a Suecia e a Dinamarca. 

Finalmente o casamento d·e Carlos li, príncipe 
da Grã-Bretanha, com a infanla D. Calharina, irmã. 
de D. Affonso VI, veiu pôr lermo a essas questões 
com o tratado de 6 de agosto de 1661 redigido em 
l~lim e assignado em Haya. 
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Em virtude dos artigos estipulados nesse tratado 
obrigava-se Portun-al : a pagar {t Hollancla como in
dcmnjsação, quatro milhões de cruzado no prazo de 
dezeseis annos, em dinh eiro. o u em m ercadorias; a 
restituir todas as muni õe. qu e se encontrassem no 
Brasil com a armas das ProYincias nida · · a garan
tir a liberdade do ullo r c lig io. o; c a conceder o liYre 
comm ercio no porlo. d Bra. il. 

A Hollanda por s 11 vez re nun ciaria as suas pre
tenções sobre lodos os paiz s to mad os a Portugal, 
logo que se visse mil lsada da lluanlia es tipulada. 

li. - A causa, 0 11 a nles, as causa' da rui na do poder 
hollandez no Brasil f ra m mlrila" c diver as; como 
principal pod emos citar a re tirada d Na sa u, cujas 
medidas eminenlcm nlc adm in islraliYa fiz eram 
adormecer a idéa d libe rdad e n o espirilo dos per· 
namhucanos, qu pare iam querer anle viver sob o 
dominio -holl and cz qu e daqu ell e poYo a qu em lanlo 
odiavam·; a jus li ·a imparcial dislribuida por este in 
lerrro magis trado entre os eu · palricio e os nalu
raes, foi cau a daqu •ll es accusar em-no calumniosa
menle ante o govern o ltollandez , apressando desla 
fórma a sua re tirada deste paíz. 

Os successores de i\assau foram os membros de 
um Conselho cs lalJe lccido pela Companhia das bulias 
Occidentaes os quacs , avidos mercadores, trataram 
de lançar mãos de lodos o· m eio· para au ferirem o 
maior lucr o possivel em favor da Companhia, sem 
cuidarem de qualquer medida beneficaria e m proveito 
do paiz; com o fim de proceder em a cobrança dos 
impqslos, nomeavam officiaes para effectual-a, os 
quaes reduziam os pobres senhores de engenho, a 
simples ( eitm·es de suas propriedades; o cu !lo catho
lico, tão protegido por Nassau, foi pelos seus succes
sores perseguido. 

A restauração da casa de Bragança no thr_ono de 
Portugal, foi uma preparaçfto no animo dos pernam-
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bucanos para o g rilo el e liberd ade soltado a 13 tlc 
junho ele 1645, o qual foi imitado mais tarde nas 
margens do Ypiranrra pelos palrio lico: clescendenlcs 
de .J otio Ramalho. 

Muito con orreu Lambem para o enfraquecimento 
elo poder holland ez no Hrasil , a lu la em qu e se acha
Yam empenhadas as Pro\'incia - ' nida · com a lngla
lcrra . 

A causa do lriumpho, obtido pelo: pernambucanos, 
foi devida, Lüo sómcnlc ao seu i11 c·xccd ivcl valor e 
amor 1 alrio, pois qu e) só mui lo ta rd e roi qn e a rne
lropole intcr\'ciu na lu cla r m a ,. a fio da Compa
nlúa Geral dr Commercio do /{r{lsi/. 

llf.- Os resultad o da " " erra hol land za no 13ra·. i! 
foram de alrrum alcance para sú u con eq uent e 
d ·e1wolvimenLo c prospcrid ad ; na parle social, 
approximou mais o cscra\'O a .. ·nhor pela necessi
dade em que se viam de junlo · trabalharem para a 
causa commnm; na parle o·cographica, fi ·ou mais 
conhecid o o lerrilorio scplcnlrional por causa das 
viagens, quer marilima ·, quer lerrca s, a qu e se viam 
forçados os conquistados c co nq11i laclorc: a cmpt·e
hend rem ; na parle comm r ial , tornou mais conhe
cido, no es lrano·eiro, os no ·os produclos agrícolas, 
facilitando mais des la fôrma o seu co nsumo; na 
parte es lralcgica, ·üo tes temunhos ela sua es tada 
ne le paiz as fortalezas do Brum, Cinco-Pon tas , Bu
raco. llamaracú, Rcmedios e outras hoje em rui nas· 
na parle incluslrial , aperfeiçoaram os engenhos de 
assucar c a engenharia nüo se deixou esquecer com 
duas pontes qu e ainda hoj xislem. 

As arles, as le llras e as scicncias tiveram lambem 
o seu desenvolvimento, pois, com Nassau vieram os 
celebres pintores Fmncisco Po L e A. Eckoul, o 
archilecto Pierl Paler, o lillcralo Francisco Plante, o 
bolanico i\farcgrav, o sabio medico Willem Prio, o 
".osmographo Rui ler · e outros homens no laveis. 
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CAPITULO X"\ III 

Erros administrativos do Brasil. Luctas entre os 
jesuítas e os colonos. Beckmann. 

lG52 - lG85 

I.- Um dos maiore erros ad minis trativos na me
lropole foi a desc· nlm li a<;ito do govem o no Brasil; 
D. Pedro li e m 16/i s ujeilou os "Overnos de Per
nambuco e do Ri o de .lanciro ao da Bahia, fi cando 
sómenle o Estado do }J a ran hfto independ ente do go
vemo geral. 

Em 1652 o capitão Lu iz ele Magalhães governava 
o Estado do l\laranhão quando foi supprimido este 
Estado, a pedido dos moradores, sendo nomeado 
Ballhazar de 'ouza Pere ira pa ra govemador do Ma
ranhão e l r>" nacio do !lego Barrelo para o do Pará ; 
mas, em virlud do m C:LO resullado desta medida, pois 
que lmzia como g raYes con eq uencias a falla de cen
lmlisação do govem o, erro administrativo já por 
vezes reparado em nossa historia patria, tornou a ser 
restaurad o o Estado do i'llaranhüo dous annos depois. 

As dissidencias entre Francisco Barreto de Menezes, 
governador da Bahia, e And ré Vidal de Negreiros, 
anteriormente g overnador do l\laranhào, não dei
xaram de produzir alg uma influencia na gerencia 
daquella capitania. 

A companhia Geral de Commercio produzia serias 
desinlelligencias em todas as capitanias do Brasil, 
a cujas queixas respondia o governador ordenando 
devassas e onlms medii'las vexatorins. 

Pam w-redondamento de moeda foi no Rio de Ja
neiro elevado o preço dos generos sujei los ao estanco; 
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o vinho que era vendido a 666 r ·is a canada passou 
a vender-se a 680 e as ·im ulras mercadorias . . 

A camara c o povo enviaram a Francisco da Costa 
Barros como procurador anl a cô rlc de Lisbôu, as 
quae , atlcnd ndo ús ua representa õcs bem como 
ús do "'OYemacl or-ge r.:J l co n le cl'.\toun- uia aboliram 
um a das clau sulas, r e lativa ao 1·inh . bacalhúo, lrigo 
e azeile levantando o ul ras por influencia ·da Com
panhia; depois de novas rcpre. en t.:1çõc conlra es ta 
r esolu uo , te rminou a qu e ·Lüo d .~ mon polios, para 
surg irem oulra nüo m eno.- " raY 

A ignora ncia ou csp culaçü do 0'0 Ycrno da melro
pole palenlua-se po r c sa ··poca •m cerlas pro\i
dencias absurda , La e como: a . uppressuo dos ou
rives para im pedir o el e caminho do o uro; a prohi
bição da expor ta ão da aguardenl pa ra \ngola sob 
pre texto de ser nociva á saudc do africanos ; e alé 
a prohibição elas salina· com o fim de proleger a cer
tos indivíduos que com e te com mercio a dqui riram 
g randes fortunas. 

Chegando ao Estado do Maranhüo, Leve \ ieira o 
contentam ento de vê r reali sados os se us desejos por 
André Vida!) qu e fô1:a nomeado governador desse 
Eslado . 

Alliando-se os moradores do Parit com os do Ma
ranbfto contra os jesuí ta , representaram ao Padre · 
Vieira sobre as privações por que passavam por falta 
de escra' os; e, obtendo como rc pos tas evasivas e 
sublerfugios) revoltaram-se, prenderam-no, . Qem 
como aos seus companheiros e enviaram-nos para 
Lisbôa d'onde foi Vieira degradado para o Porto e 
depois para Coimbra. , , 

No Rio de Janeiro houve lambem uma desin lelli 
gencia en tre os camaristas e os j esuítas, sobre a qual 
providenciou o r egente D. Pedro em favor dos pri
meiros. 

Tambem em S. Paulo o r eitor padre Francisco Mo
raes se obrigava, mediante um conlraclo celebrado 
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com a camara, a não i11nuir nas qucslões sobre os 
indios. 

Em 1681, ta lvez por influencia do padre Antonio 
Vieira, o govemo P rLu rruez provid enciou para que 
virrorasse a Provi üo de 5 de j ulho de 1605 que decla
rava livres lodos os índi o:; ; Lnc di spo ·ic;õe: levaram 
os moraclore · do Padt c Ma ranhão a enYiarcm ít có rle 
a Ignacio Coelho da ' ih·a c Fran isco da i\lolta l"al
cão afim de rep re n la r m · hrc cs la m edida. 

Por e ·te tempo orga ni. aYa-se em Porlugal a Com- . 
panhia de Comm erci , fi ca nd as cousa · no m esmo 
eslado ; só se lenla c la 11 Lo: annos depois foi que 
aboliu-se terminanteme nte captiveiro dos índios. 

li.- A' Companhia de Comme1'cio do E stado do 
Pa1'á e ~1a1'anhào foi did o por Yinle annos o mono
palio do comm ercio de importa ·ão e cxporlaçfto ; esta 
companhia obrigava-se lamlJem , com o fim de sup
prir a falla de braço dos índ ios , a inlroduizir no es
tado 500 escravos africano por anno e a vendei-os 
por cem mil ré: i · cada um. 

Em breve tempo. deixou a companhia de real isar 
os seus compromissos ; muilos engenhos deixaram 
de moer por falla de braços para a lavoura e os pro
prios generos por ella oll'erecidos no mercado e ram 
estmgados e de m[t qualidade; its qu eixas dos colonos 
á metropole respondia o govemador com m edidas 
violentas para os pobres moradores, que, exaspe
rados, tramaram uma revoluçüo , a cuja frente se 
achavam o ri co portug uez Manoel Beckman, o seu 
irmã~ Thomaz Beckman, Jorge de Sampâio Carvalho, 
Francisco Dias Deiró, Manoe l Sert'àO de Castro e ou
lros. 

!'io dia 23 de fevereiro de 1681 r eben'lou a revo
luçfto, sendo preso o capi lão-m ór Ballhazar Fernandes, 
que exercia interinarnen lc o cargo de govemador por 
se achar no Pará o govemador Francisco de Sá Me
nezes lomando effeclivo o estanco (monopolio); ex-



90 liiSTOnJA DO BRASil.. 

pulsos os jesuilas e abolida a Companhia, inslallou
se logo uma j u n La chamada dos Tres Hstados (clero, 
nobreza e poYo) iL imilaçil o do r •i no, a qual enviou 
á côrle como procurad or do pOYO a Thomaz Beck
man . 

A 15 ele maio de ·1685 desembarcou na cidade de 
S. Luiz o novo governador Gome · Freire de Andrade, 
com cuja chegada serenaram-se os unimos fugindo os 
principaes. 

Manoel Beckman, que se havia re fu g iado na sua 
fazenda do ~·Iearim, foi indig namente entregue á 
justiça por um seu afllhado e pro tegido chamado 
Lazaro de Mello. 

No dia 2 el e novembro d ·IGR5 foram executados 
no lugar denominado Praio do Anna:;em ll'lanoel 
Beckman e o Yelho Jo ro-e d ampaio. 

Lazaro de lllello, desprcz<~d o por Lodos , suicidou
se mais Larde em um euge nl1 de sua fazenda. 

Gomes de Andrade disso h·eu a J un la e res tabeleceu 
os jesuilas e a companhia, para mais larde exlinguil
os legalmente. 
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~PIT ·10 \I\ 

Destruição dos Palmares. guerras c i vis dos Mascates 
e En1boabas. 

l (i!l:i - 1109 

I. - Durante o p ri do em CJ u c os hollandezes s
Li\ eram em Pcrnam iJU o, g ra nde numero de escravos 
e desertores fora m o ·cu par as fra lda · da serra da 
Barriga e ahi ·c c ·ta llclcc rum, formando uma es- · 
pecie de rcp uhli a. qu ' ·. o nhc ida na h i toria oh a 
d enominaçüo de Pa!!ll ru·r· ·,em raz;J o da g-ra nde abun
dancia de palm eiras qu e ex i · tiam e m torno das suas 
habitações. 

A existencia desse quilombo, cujo local dizem flcar 
entre Porto-Cal YO e a idade das Alagoas no s i li o onde 
actualmenlc s mos tram as villas de \Lalaia e .Jacu
hype, trazia em co n ·ta ntc sobresallo os morado res 
da circum,·izinha nça ; a sua po[)tdaçüo aug menlada 
.cada vez mais com a chegada de no Yo co mpanheiros, 
era calculada e m ma is de onze mil alma: ; obedeciam 
a um chefe Zambi e s uas crenças e cos tumes e ram 
compatíveis com o meio e m que Yiviam. · 

Por mais de meio seculo zombaram os palmei
renses do poder nüo sú dos hollandezes como dos 
pernambucanos; es tes em lu ela com aquelles, sú 
em 168í, depois de Ytll'ias tentativas infructifcra ·, 
conseguira m aniquilai-os; j á ante riormente \ntonio 
Dias Cardoso e dc[)Ois Fe rnito Carrilho haviam feito 
guena a esse quilombo sem comtudo extinguil-o. 

O Paulis ta co ro ne! Domingos .Jorge \ elho, dcjlois 
de conferenciar com o goYcrnalior de Pe rnamuuco 
C:.telano de i\'lcllo c Cus tro acerca das vantagens ljlle 



92 111STOH IA I) BHA . 11. . 

auferiria si con cgui ·se dcs Lruil-Os 1 pa ra HL marchou 
com o seu regi men to d Pa ulistas; depois de por· 
fi ado comba te fo ram os palmeircnscs que sobre· 
v iveram reduzidos :'t c ·c t"lYidão por nüo quererem 
imiLar ao ·cu chefe 1 que 1 .-c.-.·uido dos principaes, 
atirou- e do alto de u111 a mo nla nlla; morreram com 
a li be rdade para nJo sc"uircm a cru el sorte que os 
ag uardava. 

11. - Desde a occupa CL dos hollandezes em Per
nambu co qu e a villa de Olinda havia dccahido consi
deravelmente, talvez por ·e r pouco dcfensavel; não 
obstante era considerada a capi tal da capita nia e ha
bitada pelas famílias mais an Ligas. 

O Recife que progr edia co n. idc rav lmente, che
gando a ser no tempo de Nassau a primeira praça de 
g uerra é de commercio do nort e do Brasil , nem se
quer era villa; os seus habitantes ~ e n1 maior numero 
e pela m aior parLe porlu o·uezes 1 aspi ra ndo cargos po
lilicos, ferira m de despei to a os oli11 denses 1 os quaes 
representaram nesse sentido ao governo porLuguez; 
este, com o fim de ev itar confli cLos, elevou o Recife 
á villa1 encarregando ao governador SebaslifLO de Cas
tro Caldas e ao ouvidor Luiz de Valenzuela Ortiz da 
determinação dos limites. . 

Esta medida produziu e!feilos contrarias aos que 
esperava o govem o porLuguez ; os do us commissarios 
em desacüOrdo sulJre a fixação dtl lin.il"c;, dividiram 
os moradores em duas facções e em virtude das per
seguições que o governador com eçou a mover contra 
os olindenses, exacerbaram-se· por La I fórma os animas 
que escapou de ser morLo de um Liro. Continuando 
Castro Caldas no seu sys lema de perseguiçõésl 'das 
quaes foi vicLima o ouvidor, rompeu uma revolução, 
começando pela tropa que se insurgiu por occasifto 
de ser dada a voz de prisão ao capitilo-múr Pedro Ri
beiro, sendo preso o capitão João da l\'lotla, pot·tador 
f]e tal mandato. 
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Sebasliito Caldas vellll o- e sem apoio, fu g iu para a 
Babin . · 

Ahcrlas as vias d succcssüo, foi acclamado govei'
nndor o bi po D. :'lfa ,, o 1 .\l\·ar s da r.osla , qu e con
cedeu amn i :!'a a Lodos os cnYol v idos Pa co nspi raçüo. 

Depois de .,eLe 111 zcs de g·o , c m o, acha nd o-se cw 
junho dt ·l/li o bi . po no Recife, lcYanlo u-se al!i uma 
rcvolla 0 1110 reprcsalia ao qu e haYi am :offrido os 
seus moradores , ú fre nlc da qual se achava o capilüo 
Joüo da i\lolla t.: Jl. Franci co ele So uza qne consegui
ram do bispo amni ·Lia c outras medid as por meio de 
ameaças. 

Livre dos insurgentes procurot: o bi po sub:nellel
os c'r ()linda ; c a per li naz recusa forçou-o a bnç:u· 
müo uns armas para cLamn~-os ú obccl icncia ; cncar
rcgqu el es a miss;-to a ouYidor e ao m 1~ Lre de campo 
Chrislovam de ~ l cndo 11 ·a Arraes, os tJ uacs puzcram 

. em cerco o elo nccifc, mquanlc os . il i;.nlcs pres ta
vam ohecli cn ia ao apilfto J üo da ~.hLL\1. , a 8ebas
Liiio Pinheiro Gamarüo, chefe dos iu d1 w . a 1Jomin0·os 
Rodrigues Carneiro e ao goYCI'IIarl• r da Parahy iJa, 
Joüo da i\laia ela Ga111a. 

Depois de varia luclas c r l'rt·g·as e11Lrc amhos os 
pnrlidos reslabeleceu-sc a pnz co m a h':gada do novo 
govemador Felix: Jo:é Machndo de }lcndonça a 6 de 
oulubro d.: •I iH; Lrouxc o noYO gove rnad or a confir
mação das duas amnis lias co nced:dns pelo bispo c a 
sua chegada foi muilo festejada por ambos os parti
dos; mas perce bendo o olindensc..; inclinação do go
vemador para co m os seu paL1·ic:os do Recife, de
clararam-. e em hostilidades aLLral,indo des la fúrma 
o odio do novo governador que começando a pcrse
guil-os severamente, terminou a : de abril de 1í'l4 
por ordens expressas da melropole ; o proprio bispo 
viclima dos seus des,·m·ios, foi deste1;rado para as 
bandas do Rio de S. Francisco. 

lH. -;-Niio eram sú os pernambucanos que se hosti
G 
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lisavam com os porlug uezes ; pois o paulistas, talvez 
movidos pela m esma cau a - o deSJ)eito, imitaram 
os seus irmão do no rte . 

A noticia das minas a urífe ras trazida em 1694 a 
S. Paulo por Du a r te Lopes de pe 1'Lo u n o animo dos 
.vicenli las o desejo de cl pr ssa se enriquecerem c 
e m ban elos, a q 11 e chama ,·a m banclr•iras} en lranllaram
se pelo serlüo co m ta l afflu e ncia qu e no. lugares mais 
abundantes a penas locaYam l res braças quadradas a 
cada mineiro . 

Como é facil de vôr n üo ra be m ·acolhida nestas 
paragens pelos paul is tas a cherrada do· moradores 
vizinhos e principa lme n te do po rluguezes a quem 
lhes puzera m a alcunha de Pmboabas, por trazerem 
coberta a parte do corpo ela c in tura para baixo. 

Os pa uli s tas fora m os pri me iros e m rom per as bos
liliclacle · matando a um pa ·i fi o po rlug uez ; como 
nüo fôsse e ntreg ue o criminO' O co mo e xirr ia m os em
boabas , es tes qu eixa ra m- u ao go ve rna do r do Rio de 
Janeiro D. Fernando Ma rtins Masca renhas Lancaslrc 
que limitou-se a nomear capitüo-múr um dos ( 01·as
tei1'os (porlug uezes) , sem tra ta r de evita r a lucta im
minente que e m bre ve se deve ri a empe nhar. 

Em 1708 jun~o a. um rio que se chamou das il'J01·tes 
pelo cruel m orti cínio que a hi houve, travaram com.
bale os pa ulis tas e os emboaba , sendo aquelles capi
taneados por Domingos da Sil va Mo nte iro e es tes pot· 
Manoel Nunes Viarina ; os pa uli s tas sahiram vence
dores desta peleja para ma is ta rd e sere m balidos e 
derrotados por traição do chefe contrario. 

Nunes Vianna assumiu o commando dos emboabas 
com tal arrogancia que chegou a desconhecer a auto
ridade do governadot· Fem a ndo Masca renhas, que 
com alguma tropa fôra pacificar este dis lriclo de !\fi
nas, obrigando-o a retrog radar para S. Paulo. 

Com a chegada do novo govemado r Antonio de 
Albuquerque subme lleram-se os povos de l\linas; 
"~ulro tanto não aconteceu com os paulistas que che-
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gados a S. Paulo fomm repudiados por suas mftis, 
esposas e irmãs c armados se dirig iram para o Rio 
das Mortes afim de Lomarem uma desform. 

A carla reg ia de 3 d'e no Ye mbro de ·lí09, que creava 
a capilania de S. Paulo c i\'linas independente da do 
Rio de Janeiro c qu e nomeava a Anlonio de Albu
querqu'1para seu governador, Yeiu pôr Lermo a essa 
guerra ctvil qu e pare ia rrucrer prolongar-se por mais 
lempo. 
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CAP JT LO XX 

Effeitos no Brasil da guerra d a s u ccessão de Hespanha. 
Lucta com os Hespa nhóes ao s ul. Hostilidade de 
Duclerc, Duguay Tt·ouin no R io de Janeiro. Trata· 
dos de Utrecht e de Madrid. 

1668-l 'itíO 

I.- Antes de Lrala rmos da "'u rra da successiio da 
Hespanhá co nvém ri ntarn1 -no obr o pon to em 
que no Brasil reper uli ram os seu: ffeilos. 

A bulia da creaçüo de um bispado no Rio de Ja
neiro, o qual cx lendia a ua tli o e ·c alé o Rio da 
Prala, a di posiçüo r.·eographi a. d La. parte meri
dional do Brasi l, moveram o pri n ip c rc"cnle D. Pe
dro a mandar o gove rn ador do 11i o de .Janeiro D. i\la
i1 oel Lobo occupar a mar"'cm squerda daquelle rio 
com alg uma colonia, que dcsYancce ·se a l:l espanha 
do dirciLo que julgasse Le r obr e:: · Lerri torios. 

D. li'Ianoel Lobo, auxiliado pelo capiLCto de S. \i
ccnle, Oiogo Pinlo de Regoa c pelo administrador das 
minas, Jorge Soares de Macedo, sc"·uiu em companhia 
desLc ulLimo para o Hio da Prata c ·m JG/0 sulcavam_ 
a: aguas dcsLc ma"'esLoso es luario c lançaYam os 
fundameolos da Colo11ia do acramento na margem 
esquerda do rio e em frenlc ú ilha de ·.Gabriel. 

i\lais Larcle foi esLa colonia invadida e fei tos pri
sioneiros os seus habilanles pelo go Ycrnador de 
Buenos-Ayres, D. Jos · d Carro; preparavh-se Por
Lu gal para vingar-se, CJU ando ahi chcr.·o u o duqu e de 
Giovcnazzo, cuviad o pela côr lc de l\Iad rid para con
vencionar um Lralado provisorio; esLe foi assignado 
a. 7 de maio de 168i e em· virtude do mesn\o foi cu-
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lregue a colonia do acramenlo c libertos os pri!'io
neit·os, devendo : cr nomeados de ambas as parles 
arbilros qu e se r euniam na fronteira de Porlu o-al, 
enlre Elvas e Badajoz. pa ra rcsolYcre m a questão. 

Em 1683, Duarte Tcix ira .haves Lomava pos ·e ria 
colonia ao pas ·o qu e as cousa: ncavam no prim ili vo 
estadó por não chega rem a um accord o os commis
sarios arbilros. 

Por morle de Carlos li , foi accla mado em Hespanha 
para seu succes. o r, o duque de Anjou com o nome de 
Felippe V, o qual para Ler Po rtugal a seu favor , flr
mou um Lralado de a llian a a H> de junho de 1701 , 
pelo qual fi caya p rl n endo a Porlun-altoda a mar
gem esquerda do Rio da P ra ta . E Le Lra lado ficou sem 
effeilo em virtud e d de IHelhuen a 16 de maio· de 
i703, assignÇtd o po r Porlucral com a Jn crla lerra, Aus
lria e Hollanda contra a França , al li ança falai para 
Portugal, poi s custou -lhe a perda da colonia do Sa
cramento e a inimi . ad e da F rança, que se vingou 
com as expedições de Ouclerc e Dug uay Trouin no 
Rio de Janeiro . 

TI. - Sabedores os hespanhóes da America que 
deveriam consid erar com o inimigos aos porlug uezes, 
ordenou o vice-r e i do Perú ao governador de Bu enos
Ayres, Affonso Valdez que fôsse toma r a colonia; 
Valdez com um exercito de 6,000 homens põz em 
apertado sitio o governador ebaslifto da Veiga Ca
bral, que em virtude das ordens de Portugal desam
parou a colonia retirando-se para o Rio de Janeiro. 

Não foi só no sul que se deram estas hostilidades; 
pois, seis annos depois , ellas se repeliram no Ama
zonas. 

Ill. - Antes da celebraçfto elo tratado de l\1ethuen 
o Rio de Janeiro j á linha sido v iclima da audacia do 
francez De Gennes que abi qhegou em 1695 com qua
tro navios. 

G. 
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Mais tarde os francezes renovaram as suas tenta
tivas de conlJuisla obre o Hi o d Janeiro com as 
duas expediçõe · su cess irns de Duclerc e Duguay 
Trouin. 

João Francisco Duclerr , offi cinl dn armnda franceza, 
appareceu dinnle da ha t'l'a do Hi o de J <:~ n eiro a 1i de 
agos to de 1110· depois de sin111lGr desembarque em 
alguns ponto · do littoral, (le,;t·ntlwrcou no dia 11 de 
se tembro C lll Guara liha CO itJma ndando cerca de IJ1il 
homens com cleslino Ct cidade de, ·. Scbastifw ; guiado 
Lalvcz por aln·um anligo sold ado de De Gennes, após 
sele dias de via"cm ,. •i u acampar no Engenho- . 
Velho, passando por Camarim c Jacar6paguá. 

Francisco de Gastr i\loracs, cn lüo gorcmador do 
Hio de Janeiro, sabedor da app roximação do inimigo, 
concentrou todas as suas f i·ças em un~a trincheira 
1mprovisada no CcniiJJO dv Jlo ·ario; de sorte que pôde 
Duclcrc chegar até a praça do Carmo (Largo do Paço) 
encontrando ap c11as al"uma re:i:tencia em uma 
companhia de estudantes ao mando do capi Lã o Bento 
do Amaral Gurgel, na L a(!Ôa da. 'rntinella (entre as 
ruas do Conde ([Eu c !lm·âo de Paranapiacaba) e 
Lambem em um grupo de cidacl tlOs capitaneados pelo 
jesuila Francisco de Menezes na rua dos Barboiw:> 
(E van· to da Veiga) ; nfto pod endo assenborear-!'e 
do convento ({Ajuda por causa do vivíssimo fogo 
que lhe faziam o Castello e o forlc de . Sebastiüo, 
entrincheirou-se Duclcrc no Lrapiclt c da cidade, de
pois de lenlar debalde apoderar-se el o palacio dos 
governadores c entrego u-se a -1() de novembro ao 
vencedor depois de apertado siti o. 

Nes te combate Liveram os flumin enses a lamentar 
a morle de Gregorio de Gas lro ;uoraes que, longe de 
imitar o govemador, seu irmttO, perdeu a vida no 
combate. 

Duclerc , que obtivera a cidade por menagen~, foi 
assassioa(lo por dous desconhecidos· na noiLe de 18 ele 
março de liH . 
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Constando em França o m{to exilo desta expedi
ção, apresentou-se o ou:ad o mariLi mo Renato Duguay 
Trouin ao cu r ei para \'in o·ar o pavilhão l'rancez na 
America; c com o auxil io do co mm er i o de .". i\lalú 
consegniu preparar uma forle esq uadra c com clla 
urgiu a ·12 de sclcmbro de l/li diante da Barra do 

Rio de Janeiro foi occ upa r a ilha das Cob ras. 
A esq uadra porLug ucza. que c a hava no porto 

ao mando do almirante Gaspar da Co. La (o JV eijuinc-:. ) 
foi preza das chammas por ordem do seu proprio al
mirante, c Fran i co de Ca ·Lro :\loraes, que se foi 
postar no seu prcdilcclo Campo do R osario, deixou o 
inimigo de· mbarcar no Sacco do Alferes e occupar 
os morro· de S. Di ogo, Gambôa c Co nceiçJo; inti
mado o "'OYcrnador para qu e se rende ·se, julgaram 
os moradores qu e a asal iar pela sua resposta, se 
deveriam pr parar para o combate, qu ando o gover
nador se rcLirOII l ara a fazend a do jes uilas no En
(;enlw-Novo, aiJandonando a cidade que foi logo oc
cupada por Trou in . 

Constando a Duguay Trouin que ele Minas mar
chava Anlonio de Albuquerque em soccorro dos (lu
minenses , obrigo u o governador a resgatar a cidade 
sob pena de incc ndial -a; depois de assignado o res
gate que co nsla \'a de seiscentos e dez mil cruzados, 
quinhenla: caixa de assucar c do forn ecimento do 
gado qu e ncccs ·i Las ·e a esquadra para o seu regresso, 
deixou Trouin o H.io de Janeiro a 13 de novembro 
de '1711 , Lend o anles chegado a essa cidade Anlonio 
ele Albuquerqn ~ que succedeu no n-o veroo a Castro 
Momes, qu e foi degradado para as Jnclias , como ga
lardüo de sua cobardia. 

IV. -O tratad o de Utrecht foi assignado a G de 
fevereiro de ·tí1 5; e em virLucl e do qual foi res lituida 
a Portugal a colonia do Sacramento que foi em se
guida occu pada por Manoel Gomes Barbosa. 

Os di versos alaq ues tentados pelos hespanhóes 

I 

.I 
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para recuperarem a colonia deram lugar ao tratado 
de Madrid, que foi assignado a 1J de janeiro de 1i50 
por O. Thomaz da Silva Tclles ela parle ele Portugal, 
e D. José Carbajal e Lancaslre da parte da Hespanba; 
por esse Lralado passou a pertencer a Portugal o ter
rilorio dos Sete P ovos das ilfissues em troca da co
lonia que passou para Caslel la . 

I 
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CAPitULO XX I 

Do desenvolvimento e progresso do Brasil no reinado 
de D . Joã o V. 

1707- 1750 

D. João V succcdeu a D. Pedro J! a 5 de janeiro de 
1701 e por sua morte LeYe por succcssor em ''1150 o 
seu Glllo D. José I ; nes te quasi meio seculo do seu 
goveruo,· apesar das lucla: inles liuas dos E mbortbus 
em 1701, dos Mo catf'S em l'i'l O, das in vnsões de Du
clcrc e Dug uay Trouin em 17·10 c 'líl-1, das questões 
com os hespanhóes ao su l por causa da colonia do 
Sacramento que se t.Jrolongaram até o reinado de 
D. l\laria r, das in Yasões dos selvagens com mais fre
quencia para o norte c dos horrores da inquisiçüo, o 
Brasil nfto foi. re tardado na sua marcha prospem e 
progressi Ya. 

A colon in lusitana na America era destinada aos 
degmdados porLu g uezes ; e, para obstar o seu clesen
volvimeltto, o govem o da metropole, a contar de 
1720, probiiJiu , sou severas penas, toda a tentativa 

. ·de immig raçüo. Nuo obs!antc progred iu , c a popu
laçfto Lranca cruzando-se com o elemento europeu, 
aug mentou progressivamente em razüo da audacia 
dos paulistas que se embrenhando pelo interior do 
paiz, despel'La ram a cubiça dos denominadores com 
as descobertas das minas de ouro e diamantes. 

_0 desenvolvimento c progresso do Brasil no rei
nado O. Jqão \ podem-se synthelisar nos qual incati
vos de commercial, industrial, Litterm·io e adminis
Lm .t ivo e foram lambem influenciados pelas explora
ções dos colonos c pelo rl.1i:lio qu~u;)? te~ se viram fot:-

! 
~ ~ . l 
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çados a empregar para . e defend erem de aggressões 
estrangeiras. 

Seg undo se !c e m um li vro (' ) daquella época, pos
s uiu o Brasil mil c quinh 11Lo nn-e nhos que produ
ziam cerca de lrinla c sele mil caixas de assucar 
cuja imporla ncia o rçava em seis mi lhões de cruza-

. dos; o tabaco rendi a Lrczcnlo c quarenta e quatro 
contos de reis; o couro cxp rlado a ll ing ia ao valor 
el e duzeulos contos; o púo-b rasil, conlraclo das 
baleas , juntos a cem ar robas de ouro annuaes mon
tava a Lres mil c oilocen lo. co nl s , valor das produc
ções elo Brasil das q uacs urre a da Ya o E ·Lado cerca da 
quarta parte . 

Na lilleralura dis ting uiram- e: Fr. Bernardo de 
Nanles que publicou em 170!) um calechismo da 
líng ua dzumbucua, Lendo-o pr ccJido o padre Luiz 
Vizencio Mamiani com a s ua g rammalica da língua 
dos Kiriris (1699) c o Padre Anlo11io Ruiz de Montoya 
com o seu Tesoro de la lengoa Gum·cmy (1639), A1·te 
y Vocabulario, e CaLcei m o ('16/iO); ebasliiío da Ro
cha Pi lla, auclor da Li isto1·ia da A maica Po1·tu
gueza (1724); Bernardo Pereira de Uerredo , a quem 
são atlribuidos os Annaes do Jlfaranlulo (até 1718) ; o 
padre Simão :Marqu es qu e escreveu (l HD) a Brazilia 
Ponti(icia; não m enos nolaveis foram os irmãos 
Barlholomeu Lourenço de Gusmão (o voado1·) a 
quem é allribuido o in ven to da naveg ação aérea e 
Alexandre de Gusmão, nolavel estadista que tomou 
parte no tratado de Madrid . 

As medidas administrativas foram : 
A creaçüo de uma aula de artilharia no Rio de Ia

neito em 038 e dos seminarios de S. Pedro e S. José 
no anno seguinte; . 

de um vice reinado com a sua sé,de na cidade da ·-· 
n (( Cultu>'U c opulencia do Bmsil po;. suas d1'0[JOS e minas' 

com vm·ias noticias Clll' iosas, etc. • por André Joito Antonil (i1H) 
pscud. do pndrc João Antonio Andrconi. 
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Bahia sendo nomeado para· esse cargo o i • marquez 
d'Angeja que tomou posse em ·171 4; 

da capitania ele '. Paulo c i\! i nas e m nOD, sendo o 
seu ·t• govemador Anton io c! ' Albu querque Coelho de 
Carvalho ; e mais tard e em 1/20, D. João V creou a 
capitania Geral ele }\i11as-Geraes independente da de 
S. Paulo , send o o s ··u ·t• "overnador O. Lourenço 
d'Almeida. 

Em 1J·l-l a Yill a d · . Paulo fo i elevada á cidade 
do mesmo nome. 

A capitania do Espírito Sa nto revert eu á corôa em 
1i18 pela compra cl c q uaren La m i! cruzados ao seu 
donatario Cosme Rollim de Moura. 

Em 171 6 foi a capitania de Perna mbuco comprada 
pela corôa por oitenta mil cr~1zado · ao seu donatario 
conde de Vimioso. 

As principae explorações dos colonos para a des
coberta de ouro c diamantes que deram em resultado 
não só o conhecimento do inte rior do Brasil como 
lambem o seu povoame nto, datam ele uma época 
remotíssima; nfto é fúra d e proposito dellas nos occu
parmos afim de confrontarmos o desenvolvimento 
que tomaram no reinado de D. Joflo V com as épocas 
anteriores. 

A primeira expecliçfLO de que lemos noticia foi a 
que enviou Martim Affonso, de Cananéa, composta 
de 80 homens ao ma ndo de Pero Lobo a inslancias 
de um certo bacharel Francisco Chaves, a qual se 
suppõe foi devorada pelos Carijós nas margens do 
rio Iguassú; seguiram-se as de Jorge Dias pelo rio 
S. Franci~co; Sebaslifto Fernandes Tourinho em 1573 
pelos rios Doce e Jequitinhonha a té a serra das Esme
mldas ; Antonio Dias Adorno que voltou pelo rio Ca
ravellas; Antonio Mat·Lins Cfto (o llfata-Neçp·os); Mar
cos de Azevedo ; Gabriel Soares de Souza pelo rio 
S. Francisco ; Pero Coelho de Souza pelo sertão do 
Ceará e outras. 

'Em 1603 Salvador Corrêa de Sá foi nomeado supe-
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Sanlo c S. Vicente, c mais La nlc D. Francisco de 
Souza , o mallo."Tad ma rqu ez da· ~I inns , o foi igual
mente das el e .\fi nas C ra s. ::\e: La ultim a capitania 
chegou a existir nm Yaslo tcrri lo ri o, o di t?·icto diu
muntino, admini . Irado por um rrgi mcnlo especial c 
qu e escapava ú jurisdicr;ü dos proprios govema
dorcs. 

·c hegando Ou arlc Lope a S. Paulo no anno de -1694 
com a noticia elo descobrim ento elas min as de llabe
raba, causou a noYa La l im pr süo no aniino elos 
paulistas qu e dessa época é qu e rln.tam os primeiros 
resultados sali factorio ele tantas Lcntalivas quasi 
que infruclifcras . 

Carlos Pccl roso da Sih· ira e Bartholomeu Bueno 
logo se puzeram ;, frente de nma i;m1drira e odes
membram nto des ta deu m resullado mais tarde 
o descobrimento ela mina · de Ouro-/Jranco, ele Ouro
Prr.to, elos ribei rõc. el e Joito l•'aria, de Anto nio Dias, 
elo Carmo , do arraial de S .. Jofio d' EI-Hei, dos districtos 
do !No da Velha. , Mina. -Gem es dos Cataguús, do 
Rio das Mo1·tcs c do C(tf'lé. 

A noticia des tas num ero. as descobertas aLLrahiu 
para esses ]urrares lal afflu encia de olonos que mais 
tarde em 1/08 o governador O. Fernando Martins 
não pôd e acalmar ahi uma "'uei'I'U civil entre os pau
listas c os emboaba , cabendo lal empreza ao ~eu 
successor Antonio de AI bu querqu e. 

Nüo eram só os Lcrritorios das l\finas-Geraes que 
eram lavrados para a exploração do ouro, pois, nos 
sertões el o Cuiabú , Bahia c Goyaz foram Ler Lambem 
esses ousados bandei1·anles. 

Barlholomcu Bueno , qu e na idade de 12 annos 
havia acompanhado a seu pai o Anhangué1·a a Goyaz, 
sendo informado das ricas minas de Cu iabá desco
bertas pelo sertanejo Pascoall\'loreira Cabral, partiu 
de S .. Paulo em 1i22 com uma cxpediçüo em c'om
panhHl. do seu genro Jo[io Leite. Cbegand o á Meia-
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.Ponte dividiu-se a e: quadrilha em-duas, seguindo a 
outra para o Parú sob a direcçfto elo alferes José Pei
xoto da 'i lva Braga ; mal logrados os se u~ inlenlos 
vollou Bueno lrcs annos de pois e conse"u iu realisal
os com a dcseobcrla das minas do a rrai al a que cha
mou de SanL'An11 a , dC[10is Vilta JJúa e aclual cidad e 
de Goyaz. 

-Barlholomcu Bu eno foi n omeado capilito-mór dos 
terrenos qu e de cobrira , c lacs foram os seus pro
g ressos que a ·11 de fever e iro de ·1736 era esta capi
tania eleYada a Co marca c a 8 de novembro de 174-4 
era elevada a Capi ta nia Geral de Goyaz , indepen
dente da de i\linas-G raes , c ndo ·c u primeiro gover
nador D. i\l a rcos de i'ioronha. 

As minas do Rio das Contas c Jacobina foram pos
teriorme nte desco be rta. c faz iam parte da ç.apitania · 
da Bahia. 

Coincidem co m es ta é poca a fundaçüo da villa ela 
Laguna de qu e fo i cnpiLão-mór Francisco Brilo Pei
xoto , e a occupaçüo da ilha de S. Catbarina em 1728 
com uma colonia dirig ida pelo brigadeiro José ela 
Silva Paes, a qu em coube em 1737 a fundaçüo d e um 
povoado qu e é hoje a cidade de S. Pedro. 

Todas estas colo nia. assi m como outras eram fun
dadas com o flm de impedir qu e os bespanhóes tor
nassem mais amplos os seus limites terriLoriaes. 

i 



} ' lOG ) i!ST011 1A nn l111ASil.. 

CAPIT -LO XXII 

Reinado de D . José· I . - Questões e lu c tas no sul do 
Brasil. - Jesuítas e sua expu lsão . - O Marquez de 
Pombal. 

n :i0 - 1/ii 

I.- n .. José I succedc ll no Lhrono de Portugal a 
seu pai D. Joüo \ , fall ccido a 3·1 ri r julho de 1150. 

A nüo ser ua lu minof;a id(' a rhamand o o nolavcl 
polilico eba liüo José ele Ca n ·nlho c }Jcllo, conde de 
Oei ras e depois ma rguez de Pombal, pa ra faze r parle 
da adm ini lração de Porlngal, Ler-se-ia este paiz, 
antes de co mpletar os Yintc e. is ann os do seu rci
n.ado, despenhado no ahysmo para onde a passos lar
gos caminhava. 

11 . - Um dos primeiros a
elos de Pom!Jal, foi occupar
s elo lralado de i\fadrid de 
13 de Janeiro de ·1/50 e para 
o que nomeou o capitão ge
neral do Jlio, G_omes Freire 
de Andrada para Lratar da 
demarc[u;i1o dos limites mc
ridionnes c ao governador 
de Mallo-Grosso, 11 Antonio 
Holli m de Moura pará Lralar 
dos do norle ; a Hespaoha 

Go:nosFrelred!Andra<a,condedeBnbadeUn. por sua vez incumbiu ao H-
o luslrc peruano l\'larquez de 

Vald elirios para se enlen,der com Freire ele Andrada 
e a ~- José de llurriaga para cuidar dos limites s~p
tcnlnonaes com Rollim ue Moura. 
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Os dous commi ssarios encarregados da dcmarcaçúo 
no sul encontraram· c a!) de outubro jun to ao sitio 
dénominado Castilhos-Grandcs c quando comc\ aYam 
os seus trabalho foram impedidos pela opposição que 
lh rs fizeram os índios do lcn ilorios das i\li ssôcs in
. ligados pelo jc ·ui las dentre o fJII:l . fi "·11ravam o 
superior ll'lathia: ' lrohcJ c Lourenço Balda , cura de 
S. i\li3 11 CI. 

Os Lerritorios das ;'.li ssõcs eram 7 ald '.as de índios 
Guarnnys, Tnpcs c GhatT11as ad m i ni s lrndos por jesuí 
tas sob a in Yocaçiio el e '. 8orja, S. An"·elo, S . Joilo 
flaplisla, ' . Ki oi{IO, ·. Lu iz , S. ~'li3u el c S. Lou
renço. 

Kào foi ú cu. La de pouco Lrabalhos e sacrif1cios 
que foram suhm !lidos os referi dos índios; e depois 
"de vencida c. La r! i ffi culd ad c, appa rc eram ou Lras como 
o desaccôrdo cnLrc os co mmissari os por ca usa do 
Jbicuhy c a opposi ·üo· el o 2;ovcrnaclor de Buenos
Ayres D. Ped ro G hnllos que se ligúra aos jc ·ui tas. 

Reconhecendo Freire de Andrada que a sua au
sencia se fazi n. sentida na cidade do Rio el e Jan eiro, 
para ahi se dirigiu ond e chego u a 20 de ahril de 1759 
com o li lu lo de conde de Bobadell a oc upando-se lo30 
em seguida em promover o seu cl cscnvolvimenlo e 
progresso . 

A 12 de fevereiro de ·176·1, po r L}m commum accôrclo 
das duas côrle , .foi annullado o tratado de 1750. Des
prendido de lodos os compromi ssos declaro u- se Por
tugal em f a YOr da I n3lalerra, logo após a celebração 
do fam oso pacto de família (15 el e a3os lo de 1761), 
o que deu em resultado ser invad ida a Colonia por 
D. Pedro Cchallos a frente de uma expedição de cerca 
de seis mil homens, nos primeiros dias ele outubro 
de 1762. 

O governador ela praça, Viccnle da Silvà da Fon
seca, com o primeiro alaqu e dos sitiantes rendeu-se 
vcrgonhosamcrhe. t\ noticia desle Lri sli ssimo desastre 
foi a causa de um oulro nfto menos lamenlavel veri-
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fi cado na morle do conde de Dobadella, occorrida a 
·I de Janeiro de 1/63 . 

Ju s lo é que o nome d sle pr slimo o varão fique 
pcrpclun. clo na pa"·ina da n ·s·1 ]I islo ri n. palria como 
um do mais conspícuos c ze lo · s ad ministradores 
clu ranle regimcn có lonial no 11ra. il , onde govemára 
por espaço de Lri nla ann os. 

Essas Juclas ao s11l do Dmsi l onlinuaram alé a cc
lcbraçüo do lamcnlaYel Lralado de S. ll defonso (·l de 
ouluhro de '1///) em Yirludc d fJua l o Brasil ficou 
sem a Colonia c sem as :\t is. õc elo Urug uay, sendo
lhe cedida a ilha de S. Calhnrinn, conquistada anle
riot·menlc por Ceballos . 

111. - Reconh ecendo o marqu ez de Pombal que 
sómenle ú Companh ia d .Jes u · é que deveria allri
buir es les reYczes, Lralo u de aniq uilai-a começando 
por Lornar effccliva a bulia de Bcnedi lo XIV que pro
hibia a Lodos o religiosos el e qua lquer ordem ne
gociar el e al ...,.uma fôrma com o índios ; a 6 de junho 
de 1155 decrclou a emancipaçüo do· índi os no Pará 
e Maranh~to e a 8 el e maio de ·t/58 a emancipaçfto de 
lodos os índios do Brasil ; n seu pedid o o pnpa Bo.ne
diclo XLV encarregou o card cnl Saldanha de reformar 
a Companhia e prohibiu no jesuilás n faculdad e de 
commerciar . 

ludignados os jesuítas por ·e ,·crem coaclos na seu 
illimilado poder, começaram a censurar o rei de Por
Lugal como fraco, pusillanime e machina de Pombal ; 
prevalecendo-se des ta · accusaçõcs e Lornando-os 
cumplices no aLLenlado regicida do duque de Aveiro. 
apresentou Pombal á sancçüo real a lei de 3 de selem
hro de 1159 que abolia a Companhia de Jesus de lodos 
os domínios de Porlugal a qual obleve a assignalum 
elo monat·cha. 

Ntio parou só aqui a vingança do valido de D. José I; 
pois que, coadjuvado pelos governos de França, Hes
"anha e Napoles conseguiu do pa'pa Clemeule XIV a 
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aboliçflo da Companhia de Jesus pela bulia de 2·l de 
julho de 1173, si hem que fóssc rcslabelecida em 1814 
pelo sumn1o ponlifi ·· Pio VIl . 

IV.- Seha:Lif,n .l o ·é de Carvalho c l\'T llo, co nd de 
Ociras e mai s ('I nii<'Cid n por marqu ·z d • Pombal, 
nasceu em l.isll f,a a I a dü maio de ·I G!JD c Lendo com
pletado o cus es l udos na ' nivcrsidadc de Coimbra 
foi nomeado n1 inisLro em Loncl rcc; .iunlo a .J orge lf ; 
em 'l'i4G foi e1w iaclo a Vi cnna afi m de reconciliar a 
rainha da Hung ria rom o Papa; subindo ao lhrono 
O. José I hamou-o para o mini Lcri o de 2 de ago ·Lo 
de 1150 confiand n- lllc a pa. La da g ucna c dos e ·Lran
gciros; de tal modo di sli nrruin- c Pombal que em 
pouco LempÕ onfiOII -l hc o m onarcha a ger encia de 
Lodo u reino, fazendo-o prim eiro ministro. 

Não se d ·uidou esse llabil mini slro da co lonia 
luso-americana, palr ia el e seus anLepassaclos; além 
das medidas n .: laliva. aos índ ios, [H'O Lerreu o com
mercio creanelo a companhia el e commercio do Grfto
Pará c l\l aran hüo ('l/53) c a de Pernambuco c Para
hyba (1'iõD) ; f a v ore cu a na vegaçfto nacional, dando 
prefcrencia ús cmbarcaçi,cs consLruidas no Brasil; 
fundou o Lribunal da Rclaçflo do Rio de Janeiro ( liõ1) ; 
creou o vice-reinado do Bra ·i! (·t'i 6::l ), sendo primeiro 
vice-rei o conde da Cunha· a proYincia do Pai·ú foi 
lambem cont mplada pelo previdente ministro com a 
construcção rlc Yarios edificios, pois, era destinada a 
servir de refug io ao Lhrono da casa de Bragança. De 
lodas as m edida do seu rroverno com relação ao 
Br~sil foi a mai s importante a incorporação el e lodas 
as capitanias á Corôa, indemnisando aos herdei ros, o 
que trouxe como consequcncia beneflca o completo 
anniquilamenlo da colonisaçüo feudal no Bmsil. 

\ s capitanias eram onze, a saber: Cametâ, Ilha 
de Joannes, Cacté) Cumâ) Jtamamcâ, Reconcavo da 
Bahia, Jtaparica) llhcos) Po1·to-Segw·o, Campos de 
Goyataca;:,es e S. Vicente. 
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Era este ministro dolaclo el e um camcler severo, 
vingativo c orgulho o co mo o l_)rovam a sevc1·idadc 
qu e u ·o u !_)ara co m o · c n i'" tl alarios da .Mesa do 
!Jem. Commwn: a vin 0a n ·a do· Tavoras e Aveiros 
implicados na tentati,·a d r ·g icidio; c o orgulho 
qu e se l_)atenlctn-a em Lorl0s os seus aclos de que 
acima d r:Lle só o r ei. 

Fall cccndo D. José L sue ctl cu-lh c sua fllba D. 
Maria I qu e chamou para n1in is tros os aclversarios de 
Pombal; o II OYO g YCrtt O lralou cl . ul~tn c llcl- o a um 
l_)roccsso em virtud e do qu ;:\1 foi concl emnado ú 
morle. 

Como l_)ond cra um illu slrc lli s loriador (') foi o sa
cerdote confesso r el e D. )faria I (jll m co nseguiu della 
a commulaçüo ela [>Cna cl · morlc do marquez de 
Pombal. Desampa rado e lc hcncmcrito ya rüo por 
lodos os : eus am igos, foi ainda o bispo de Coi mbra, 
D. Francisco de Lemos Faria Pereira Co uliubo, .bra
si leiro de nascimento qu em o vale u no cu des terro da 
Quinta de Pombal, correndo ns suas cx.cquias por 
couta do referido sacerdote. 

· (") Dr. ~l c llo Moraes. 
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CAPIT LO XXIII 

Primeiras idéas de independencia no Brasil. - Cons-
piração mallogt·ada de Minas. - O Tiradentes. · 

li !) 

I.- As primeiras id éas da ema ncipaçào polilica do 
flrasil do jugo r tTCIIil O da melropole vicejaram nas 
alterosas. erranias da cap itania de i'll inas Gemes em 
meiados do ann o de 1/20 c onde se achava provido 
no cargo de goYernador o conde de Assumar. · 

Conforme cs lc mesmo decla ra « principiando appa
renlemenle em cau. a parti cular se red uziu a causa 
publica » e cump ria que a punição fosse La! <• que 
nüo ficasse na · .'llinas nem me ·mo a icléa lle uma 
outra revolu çüo "· i\Jas o z loso len-alo lusitano ape
uas conseg uiu delongai-a com as suas rigorosas me
didas. 

ComquanLo fi g urasse como cabeça dessa conjura
çüo o marechal d • campo Pascoal ela SilYa Guimarães, 
Felippe dos Santos foi o principal promotor do movi
mento . . 

Di spondo ele insignificantes elementos consegui
ram os co njurados sulJlevar os llabilanlcs de Villa
Hica e das vi lias ela Rainha c do Carmo os quacs no 
dia 2 de julho de 1120 Lumulluariamenlc impuzeram 
ao capilfto-gencral a reYogação el e orden:; regias COIJ1 

relal(üO aos impostos . Reconhecendo-se fraco para a 
lucla eminente deferiu o governador Lodos os artigos 
do lermo que lh e roi apresentado para depois fazer a 
sua entrada Lriurnphal em Villa-Rica ú frente de luzi da 
tropa em cujo cen tro caminhavam presos os con• 
jurados. 
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Summarissimam cnLc foi j ll l"ado « o mais diabolico 
h omem qu se pode imag inar chamado Fclippe dos 

anLos , c no dia 15 l jul ho dr 17"20 « dian te de lodo 
o povo foi YicLimado r sc 11 S quartos pos to em lodos 
os lu ,...arcs onde tumu ltuou . •• 

'' Jurei m orrer prla liberdodr' : CIIIIIJJI'O minha pala
vra! •> foram a · 111 Li mas ex prc. sCws m q uc este heroc 
Lranspôz os umbracs do panth '011 da immorLalidadc: 

11. - \ indcpcndencia ri o Brasil r ra lisada em 1 82~ 
foi anteri ormente em 1/ , !) L nLnda ninda por alguns 
patrioLicos bra. ilciros em :\l i nas (' llthusiasmados pelo 
nÇJbrc exemplo dos E Lados- 11 idos da America do 
Norl em ~- d e julho cl 17/G. Es la id a foi primeira
m enU'\ aventada em -. Coimbra por 12 c: Ludanles hra
·ilci ro. depois (1/RG) em .\l ont.p lli r por algnns 
acadcmico en tre os quac · notavam-se Domingos 
Viela! Barbosa, José l\lari ano Leal c Jo é Joaquim da 
Maia ; es te ultimo he.-..ou a conf rcn ia r com Jeffer
son, ministro pl cnipol enciario ri os Estad os- ·nidos em 
Pari s, pedindo-lhe o seu apoio; mas Vida ! Barbosa 
foi o unico que conserruiu chegar a !llinas onde en
controu os desmandos do rvovcrnador Luiz da Cunha 
Menezes e a ·ua idéa abraçada pelos principaes cida
dfLOs de entre os quaes notaYam- c o Lcnenlc-coro
n el Francisco de Paula Freir d Andrade; o coronel 
l gl')acio José de AlYarenga Pei xoto c Claudio i\'fanoel 
da Costa, notaveis poeta · o cJp ~ "' ''"maz 
Antonio Gonzarra, aucLor d- • , _ 
pciLaveis sacerdo tes .l osé 
vigario de S. José, e José 
Domingos de Abreu Viei ·· 
cias em Diamantina; c 
José da Silva Xavier, 
apparece como o prinL 
enLhusiasmo que ligou '· 
nome com a corôa de man; 

A chegada de Vida! Barbosa a ", .... __ 
1 

_ _
1 
~v ..,um-
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cidiu com as de Luiz Antonio Furtado de Mendonça, 
visconde de Barbacena, q 11 c s u bsli lu i u ao g overna
dor, e do Dr. José Al varo · i'l lac icl , filh o do capiliio-m ór 
de Villa-Rica qu e cllC'rúra da ln .... Ja le rra e que se
gundo o depoim ento el e Cla udi o ela Costa « foi o pri
m eiro qu e usei Lou e -La e pc i c, com a !em brança da 
Inglaterra .» 

Como concisa e sabiamc 11 Lc pond e ra Varnhagcm á 
vista do proccs o, « Go nza,...a nüo foi conspirador 
nem assistiu a n enhu ma das re uni ões em que se lra
lou da idéa da rcvolla . n 

Em virtude d mú cumprim ento da lei que man
dava cobra r a qu inta pa rl do ouro exlra hido das mi
nas, fo i-se accum uhncl o e lc impos to a la! ponto que 
ch egou a allinn·i r o q u in lo a mai s de setecentas a rrobas. 
Os conjurado: prc \·a leccncl o-sc d ·La circ umslancia, 
espalharam qu e o '<lpi lftO-" c nc ra l ia proceder it co
brança do alrazado ·,e qu e por o rdem da m elropole 
ning uem podia le r mais de dez escra ,·os . Como é 
facil de prev er , es tes boa tos produziram sérios des
contentamentos na popula ·üo . Os conjurados proce
diam nos se us plan os el e r vo!La sem a reserva no
cessaria áqu clles te mpo ; e em s uas r euniões lem
braram proclamar e111 Minas uma republica em 
cuja bande ira seri a pinta do um indio quebrando 
gritb?es e com a lege nda: libertas qu<u se1·a tamen 
(liberdade ainda r;ue tcu·dia). Tiradente , que era 
muito religioso, lembro u antes um Lriaug ulo co mo 
symbolo da San li ss ima Trindade . Combinaram mais 
em franqu ear a exploração dos d iamantes; fund a r 
em Villa-R ica (O uro-Pre lo} uma unive rsidade; per

doar a divida do quinto do ouro e tran sferir a cap i. l~l 
para S. João d'El-Rei. O dia combinado para o rompi

mento da revo lu çào seria o m esmo em que fôsse 
lançada a de rmma. 

Achava-se 1'i1·adentes n o Rio de Janeiro para onde 
fô ra, sob pt·e lexlo de tratar de umas emprezas, procu

rar adherenles á sua causa, quando a conspiração foi 

7. 
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denunciada ao vi sco nd e de Barbacena por meio de 
uma arla cscripla pcl oro11 I Joaqu im Si lverio dos. 
Rei . 

F' t'c ' ra el e du,·ida fJli L nüo foi om o fim de servir I 
ao . cu rei qu e ih·cri usou d sla Lraiçà , mas sim 
purn vc'·r c se ria perd oada a sua di Yida (como o foi) 
para co111 o l<:s lado L' lambem para vingar-se de iui
mi ,.,.os, li c"'a ndo a le·· a c mpro1n c ll •l-os mesmo sem 
serem •nyoiYid os na CO II ~pirac;;'t o . O Lenenlc-coroncl 
Basilio d · Brillo ~l al h e i ro c o tn cs lre de campo lgna
cio Corn\1 Pa mplona f'ma m im itadores de Joaquim 
Silveri o 11 0 ·cu proccdimc ttlo infam ·c pôde-se dizer 
que é sobre e. La lriacle i11 fa me que t'C[jousam os 
o · o· do propug nado res da lil.crdadc [ a lria . 

Senhor do . egredo. ·usp ndeu Darbaccna o lança
menlo da derrama c in form 11 d corrido ao vice
rei do Bra -il , Luiz de Vu ·co n •llo.- , o qual mandou 
effcc luar a pri . ã de T ir adf' IIL f' ·m uma asa onde 
se homi iúra na ru a do.- Latol'iro. (Conça[,·es Dias) c 
ao mesmo Lcmpo c:q cdia ord e11 · para ~li nas afim de 
c lf · Lu<lr-s o mesm o co m o · oulr s cn,·olvidos na 
conspiraçüo. 

A alçada de que fazia pa rle o el es •muar ro·ador An
tonio Diniz da Cruz c SilYa e j ú no "0 \' ·1'11 0 do conde 
d Reze nde, in Lnurou- c no 1\io d ' Janeiro em fins 
de 1_i 90 c sú a H) de abril de 1702 foi (]Ue p roferiu a 
senlcn ·a de morLc a 1·1 dos infclizc , cin co a degredo 
perpe tu o c o res lanles a lcmporari o exili o; mas a 
rainha D. }faria 1 puz mbar,.o ú La nla camificina 
commulando a pena de morl ·111 degredo perpc
Luo ou Lemporario, m nos a Tim dent cs, qu e subiu 
ao palihulo a 2'1 de a!Jril de ·I i!J2. O de•·TéHlados par
Liram a 20 do mcz scguinlc, em o naYi o ~. S . da 
Conceiçào Prince:;a do IJ1'asil para Ann·ola c Moçain
bÍLJUe, t't excepçito de Claudio Manoel ~la Cosla, CJLIC 

se suicidou na caclca de Villa-Hica. 
Dcnlr~ os degradados obtiveram perd üo c volla

··am mais tarde para o Brasil os padres Manoel Ro-
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drigues da Cosla , C:-~ rl os Corrêa de Toledo e o conego 
Luiz Vieira . .l o é d • H.czcndc Cos ta dczcse te annos 
depoi ·, lambem chegou ao 13rasil ; c, cl ito depu
tado á . A emhl 'a \.o ll sli tuinte, veiu ·entar-se co
mo A ugu to c Dir;nis ·imo }(r'prf' ' C71lante da Naçüo 
/Jra ileh·a no mcs 1110 lugar onde a ferros esperava 
oulr'ora a sua · ntença. 

111 . - Joaquim J s ~·· da ' i h·a XaYi er foi Yi ctimadQ 
no iti o (ru a do \' i: c n le do fl io llranco) onde a rr ra
lidão nacio11 al ma 11 d u col locar uma placa cornme
morativa ; sua caber;, foi kvada para Vi Li a-Rica c os 
seus quarlos allnncl 11 ados p •lo · si t ios on de se rea
lizaram as reun iüc ·; :cu:; d cc lldcnlc · foram decla
rados infames, . cu · IJ · 11 onll ·cad o · c a sua casa 
demol ida, l c,·anlando-se no ! urrar um padrfLO infa
mante. 

No emlanto, apt)s o decur o de um eculo, inaugu
rando a po t ridacl a cxtcmporanea idéa de LfLO cons
pícuos patri o tas 11üo se furtou ao dc,·er de co mme
moral -a co nd irrnam nt . 011 ·a"rando-lh es 11m dia (2·1 
de abri l) 11 0 alendari o co mo de fc ta nacional para 
immorlali sar · l[LO IIOLaYel , qu [LO lamcnlaYel aconte
cimento. 
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AP IT ·10 XXIV 

Transmigraçã o d a familia real de Bragança para o 
Brasil. Séde d a monarchia portugueza no Rio de 
Janeiro. 

·I 07 - I l!j 

Antes de trata rmos do importante acontecimento 
da chegada da famíli a real de Bragança ao Brasil que 
veiu qu ebrar a monotonia da Yida colonial e dar-lhe 
inconle ·tavelmente ,...randc in rcmenlo, cumpre-nos 
remontar aos factos o rigi nari as. 

I. - Fallecendo O. José J a 21. de fevereiro de iiTi 
succecleu-lb e no throno sua filha O. Maria r que, depois 
de um reinado de quinze ann os durante o qnal muito 
abalaram o se11 esp írito a rcacçüo dos inimigos d'e 
Pombal, os fall ecim ·ntos de seus pai . , esposo e filho 
primogcnilo e mai s a ameaças rrov nienles da revo
lu üo franceza, resirrnou o pod er nas mãos do ller
deiro presumrLivo da co rôa lJ . Joüo, CJUe Vt era prín
cipe de Bragança, o qual com ço u a reinar a 10 de fe
vereiro de 1192 com e nome de D. JMto VI. 

A alliança celebrada por Portuga l om a Inglaterra 
c a Hespanha.conlra a Rcpublica Fran ·eza atlrahiu o 
odio ele Napolcüo Bonararle co nlra aqu clle raiz: tarde 
procurou Portugal reparar o seu erro alliando-se ú 
França; pois, u ia pagar com lngrimas de sangue o 
ullrage que Linha feito ~t 11e.publica Franceza 1> se
gundo a pt·édica de Bonaparl e . 

Para conquistar aquelle paiz firmou Napoleão Bonn
parte com a Hespanha o tratado de 29 de janeiro 
-le 1801 e por um outro foi declarada a guerra a Por-

I 
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tugal: a 29 de setembro desse mesmo anno firmou 
Portugal com a Hespanha um lralado em virtude do 
qual obrigava-se aquclle entre outras clausulas a pa
gar á França vinLc milhõc de francos, a fechar os 
sens portos a .11 avios inc··l zes c a ceder á França 
todas as Lerra · do 11 rL do Rrasil a l6m do furo meri
dional do Arn~uary. 

Decretado o úLor;urio continentaL pela França com 
o fim de dar um golpe morla lna Ing laterra fechando
lhe lodos os porlo da Europa, e não submellenclo-se 
Portugal ús uas exi--encias !'oi celebrado o tratado 
de Fontaineblcau, em \·irludc elo qual a França e Hes
panha di . punl1am do: dom inio. de Porlu ""al ; sabedor 
o príncipe D .. Jo<'io qu e o rrc ncral Junot. á frent e de 
tropas fr:an ezas. marcha v a ·obre Lishóa, re oi v eu 
confiar o. destinos I rein o de Portu ga l ús mãos de 
um gov~·no interino c acolh er-se ás suas possessões 
na America. 

A 29 de no \·emlJro de '180/ deixou o Tejo a esquadra 
porlug ueza compo ·La de 8 núo ·, 5 fragatas, 12 brigues 
e 2 charru as, reforçada por uma divisüo ingleza ao 
mando de Si r ' id11ey ' milh ; em consequ ncia de um 
tempora l foi ·1 e:q uadra di persada, chegando o prín
cipe regente ú Dahia a 22 d janeiro ond e desem
barcou no dia 24. 

A sua curta r sidencia ahi foi a·. ig nalada pelo de
creto de 28 de jan iro, aLLribuindo ús solicitudes de 
José da Silva Li. bôa (visconde de Ca) n'r) em qu e de
clarava fran o· lodo os porlos do Brasil ús nações 
amigas; onlra os voLos dos bahianos deixou o prín
cipe o seu por lo a 20 de fevereiro , seguindo para o Rio 
de Janeiro, oode chdgo u aí de março. 

11. - Emquanlo taes successus se realizavam ao 
norte doBra il , tinham os fluminenses a noticia da 
vinda dos augustos hospedes pelo brigue Voado1· (14 de .J 

Janeiro).que se havia separado do res lo da esquadra; 
esla noticia logo se confirmou com a chegada de uma 
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núo concluizindo a prinreza D. }faria FranciscaBene
clicla, irm~t da rainha. c a infanla n. ~ l arianna, que nào 
quizcram dese mbarcar cmq 11 a11l0 nfto chegasse o 
príncipe. 

A ·J de mnio prenun ia Ya O. JoCto u novo impe1·io 
do /Jrasil com o cu 111Cill oravel n1 anife. Lo ele guen a 
ú Frant;a . 

Go vernava o Bra. iln a qualidad e el e vicc-_rci o conde 
dos Arcos , que lralou de pür em pra ti ca Lodos os 
meios que c tiveram a . cu alce nc para Lornar es la 
cidade digna de receber o ul tim o ;)l'illcipe do Brasil; 
o seu palacio foi cedido ao soberan o m dianle algu
mas r eformas c reparações, a i jando·sc o res to da 
comi Li v a em casas parlicula re · cuj os moradores foram 
forçados a evacuai-a · o tlP" O ianlc Elia · Anlooio 
Lopes esponlancam enl edcu a sua quinLad e !::i . Cbris
Lovam ao monarcha ; La I era o·eral cnlhusiasmo da
qu clla época. 

Trcs dias depois da ·ua ch r•ada, orr·anizouD.João 
o seu mini Lcrio chama nd o D. Rodri"·o de Souza Giou
Linho (conde de Linhar s) para a pa La da ••uctTa c 
es trangeiros ; D. Fernando .l os • d · PurLugal (marqucz 
d'Aguiar) para a da fazenda c inlcri or ; c o visconde 
da Anacl ia para a da marinha, e n ve mezes depois 
elevou o Brasil [t ca tegoria de rein o. 

Para convnemorm· a época em que apod ou a esta 
parte dos seu a ti . ·i11ws E Lados, or"anizou a or
dem da 1'o1·rc e Espada co m o flm de galardoar aos 
principaes cidadãos. 

Datam de sa épocao Jardim Bolanico, aBibliolheca 
Nacional, cedida pelo príncipe, a \ cau emia das Bellas 
Arles c as de 1\Jarinha, Arlilhari a c Forliflcação; o Tri
bunal ela Relação ; o Banco do Brasil ; a Escola i\Iedico
Cirurgica; a Imprensa Regia, ond e se começou a im
primir a Gazeta do Rio de Janeiro ; a Fabri ca da Pol
vora, e muilas oulras instituições de pouca ulilidadc 
para o paiz que foram et·eadas com o flm de empre
garem-se as muitas pessoas que acompanharam ao 
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principe; laes como a ~ l esa da Consciencia e Ordens, 
a' lntendoncia Ge ra l de Poli cia aJunta de Com mercio, 
o Conselho de Es tado e outras. 

A' vis ta do sen: ivel dese rw o!Yimenlo do Rio-Grande 
do Sul por cansa dos combates de 1íTi, o principe 
regente em ·I 07 e levo u-a ú capita nia geral com o 
titulo de Capilaniu d,. S. Pedro, sondo em ·1808 a 
s ua capital Viam ào (!'orlo-Alegre) el evada á villa . 

l 
I· 
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CAPIT L 

Guerra com os hespanhóes a o sul e com os francezes 
ao norte do Brasil. Revolução republicana de Per
nambuco em 1817. 

1817 

l. - 'ebasli üo \ a vi er da V iga Cabral, governa
dor do Hio-Grandc do ui Lend o co nhecimento da 
declaraçüo el e rr 11érra da H spanh a a Portuo-al, levou 
as suas força · para as fr nl iras. forçando os hespa
nhúes a se re tirarem para o 'erro-Largo, e depois 
com o consentimento dos ·u "OV rno mandou o coro
nel i\Ianoel ~!arqu es de ouza com I, 200 homens ba
Lcl~o no Serro-Largo c d vas lar a fronteira além de 

anta Tecla ; es tas luclas quasi qu e coincidiram com a 
conquista do: Sete Povo das Mi . õ s r ealizada pelos 
portuguezes ao mand o do · cabecilhas Manoel dos 
Santos Ped roso e José Borg s do Couto. 

Por mais tempo Ler-:e- ia m prolongado estas hosti
lidades, pois, contra os porlu gueze: j á marchava um 
corpo de 5,000 homens com mandado pelo marquez 
de 'obremonle sub-in peclor das tropas elo vice-rei
nado de J3u enos-Ayres, si nào fôra o tra tado de J3ada
joz cel brado a6 de junho de 180·1, que Yeiu sustei
a·, ncando entretanto os Lerritorios conq·ui s tados em 
poder dos portug uezes . 

Prisioneiros de Napoleü o, Carlos IV e seu filho Fer
nando VI , D. Cadola .loaquina, mulher do príncipe 
D. Joito e filha mais velha do rei el e Hespanha, preten
dendo fazer valer os seus direitos [t posse deste paiz, 
convi~lo~1 ao vice-rei de Buenos-Ayres, Lini ers para 
adhenr a sua causa, sendo encarreo-ado desta missão o . 
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o brirradeiro Joaquim Xavier Curado, que nada con
seguiu. 

Emquanto lu claYa a Hc panha por e dcscmbara ar 
do poder d :'íap I üo Bonn parte, as suas po ... c. 
·õcs da Am cri ca c ap roYcita Y<W1 do ensejo para c 
cmancipnrem ; Lini crs foi fuzilad o e n. Francisco 
Xavier Eli , ovcrnad or de ~l o nleYid '•o, para evitar 
o cerco c os ataq ues do caudilho Jos ', Artirra. , pediu 
auxilio a D. J üo \'I ; bri rrad iro :'lfano I i'llarque de 
'ouza e o marechal :\ avie r Curado foram em seu 

soccotTo, brig-ando A rtirra · a fcvanlar o cerco; mas 
a inlerven ú do ...,.oYcrno in n·Jez Yeiu pór Lermo a 
essas lucla s, . ndo nYi ad do Rio de Janeir o 
lcneote-co ron l Jo;·lo Radclllakcr , . qu e aju ·tou em 
Bueno -Ayrc · a 2G de mai de 1812 um armi ·licio 
qu e ap na durou I· a nnos. 

Em 1816 romperam no,·am nte a hos tilidad es ao 
sul, pend end o a vi tori a para a · a rma: portugu zas 
nas dua ba talhas dcci iYas ele Jndia Muerta ganha 
pelo o-cneral · I asli fw Pin to el e Araujo Corrca contra 
Fructuo. o Hi,·ero; c a de C'otolâo (4 de janeiro de 
1817) ga nhn pel o 11Hll'(jll eZ el e Al egrete; por run a co
lonia el o ·acram nto pronun iou- e a favor dos por
Lugu ez , rc bcndo Carlo. Frederico Le or (depois 
viscond e da Lag una) as chaves ela cidad e. 

Como co ntinuasse Artigas nas suas g uerrilhas co n
tra a guarni Jo da fronteira , marchou contra ell e o 
conde da Figueira qu e o derrotou na batalha de Ta
querembô, obri rrando-o a fu n·ir para o Para"'uay, onde 
este\e relid o durante alrrum Lempo pelo dictador 
Dr. Francia. 

Em '1819 foi celebrada uma convenção de limites 
entre os. plenipotenciarios O. Prudencio de i\largui
ondo por parte ele Monlevidéo, e o coronel João 
Baptista \lves Porto do lado do Brasil , em virtude da 
qual os lim ite do Rio-Grande eram a Ang ustura de 
Ga~.Lillos do lado do mar e o rio Arapehy do outro lado 
du Uruguay ; por proposta do Barão da Lag una ú mu-
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nicipalidade de 1\lonlevirl é foi sla regiüo annexada 
ao reino do I rasil (3 1 de j ulho d ·1821) com o nome 
de pr v incia Ci plr1ti11a . 

H. - Em virlucl c do c. l ado hostil m que e achava 
o príncipe rcg·cnlc rom a l •' r <~ n c:a c quasi coincidindo 
com a r ·La ura üo tl P Jlo rl 11~al d j u .. ·o dos francczcs 
foi a oya nna Franr z::t CO IHj ll i ·Lada pelo Lencntc-

r on I 1\Janoc l i\ larqt l s; o g neral \i l or l·l uguc , 
que all i go v rnav::t, foi forrad ::t nlr g::tl -a por capi
tul a fio a ·12 cl janeiro d 180!1 c a umbar ar-se para 
a F rança ; o se u n·o \ · ' 1'11 0 foi rnnfiaclo ao descmbar
:·ador Joito ' c v ria no :\lnn o 1 da .o. La que sahia
m nle o exerceu rluran le oi ln a1111 0 · succcdcndo-lhc, 

m Yirlud do tnllado l e ~. de nr··oslo . o conde 
ainL-Cyr, nomead o por Luiz \\' 111 , r ei el e França. 

111. - Co \·crnRva a [)1'0 \ i n ia d Pernambuco o 
apilüo-gen ral GaeLa no Pinto de Miranda Monlc

nC"TO quando ahi r ·l lenlo11 11111a r \'Oluçüo molivada 
pela anLipalhi a c animo idnd c qu e havin cnl re os bra
sileiro: c marinhei1·o (porlu n·uezcs) c para cujn reali
·açüo mui l o co ncorreram a fraqueza c faltn de ener
"'Ía do go vernado r . 

I nfo rmado Mon tcncg ro de (111 · preparava uma 
rC\'OlUÇÜO . aun·m cntou mai · O mal , publicando uma 
ordem do dia ú · tr opas uma pro lnmnçüo ao povo; 
conscio dos .- · us rcsullado ·, conf r cnciou com as 
p cs oas de patculc mais elc \·ada ela província sobre o 
qu e se deveri a fazer , r oi \·endo mandar prender aos 
principa s accusado ·. 

Pro cdiam-sc p aci fi cam en te ú · pri õ s do nego
ciante Dominrros Jo ·é ~Ia rlin s , do ajudante ~l e infan
taria Manoel de Souz:t Tcix ira c outros quando o 
]Jrigad eiro :\fanoel Joaquim Barboza e Ca ·tro, que fôra 
cncarr rrado de cffccLuar a prisüo do. o fltciaes do 
seu_ corpo entcn ~l end o que devia r cprchendel-os p ·i
m etramentc, fot mor to pelo capilüo José de Ban~~ 
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Lima (por a i unha Lcào-C01·oado) que o atraves-
sou com c 1 ada. 

Foi e ·se o signal da rcYolla; a ü el e março ele 1817 
in . urrriu-:c a tropa • a •lla se li;ro u o p0\'0. o tenente
coronel Al cxandr Thomaz de Aquiuo c . iq11 eira, 
njLiclanl d'0 rdPn: do pre. idc ntc. morr LI a trav s-
acio por um a bala qu:11 HI :e a prox iiiJa \'a do quarl ·I ; 

as pri õc fonun atTOmba1:as r cup rand o a lilJer
dadc Martin s r out1·oc;: co g-o y l'llad r, acobardando

c, encerrou- c na fortaleza el o 13 rum ond e capitulou 
rclirnndo- · · depois (Jara o P.i o d Janeiro, ond e foi 
pr o c cn arccrad na ilha da · Co iJra . 

Triumphantc a r ., olta, •I '" ram no dia I o eu 
rrovc rn o co mpos to do cap itüo Domingos Thcoton io 
Jorrrc, el o padr(' .]oito Hii H' ii'O r . ·s a, Jo . Luiz de 
M ndonça , Ma.n •J .J s ', rrt'·a de .\ ra u,i o Domingos 
Jo é ~·hrtin . ; s t ll O\·o goq;r11 0 1 ro !amou a repu
blica aus-mcntou o ·old o d milita re , aclo pt LI o 
simpl Lra la1ncnt d • rú ' , aiJoli u s impos to ·, uu ·
Lituiu a bane! •i ra bra nca com sy mh lo da paz pela 
porlu"u za • cnYi u cmis:a ri o ú · outra · provin
cla. con\ i dand o-a. a adh •rirem Ct sua aw a ; as co
mar as de Pcrn andJllco , ParahylJa , Alagoas c Rio
Grande do i\ rt • abra aram a id •a · do. P rnambu-
ano ma no Ccarú foi pr :o no Crato o pad re .l o é 

}larliniano d Al oncar, emquanlo na Bahia o ra 
crrualmcn~ c padr Jo · ~ lg nacio Ribeiro de Abreu 
Lima (por al unha radrc Roma) e condemnado por 
uma commi üo milita r era exc utado a 29 de março 
no campo da Polvora. 

Por es c lcmpo ()'o vcrnava na Babia o conde dos 
Arco (0 . Ma rco · de Noronha) o qual fez mar har por 
lc rra um contig nt ao mand o do marechal .Joaquim 
de Mello LeiLc Cogo minho de Lacerda e por mar dous 
navio comofimcl onler o· rc,,ollosos; :Lesforam 
derro tado· 1 elo pardos elo P nedo c indios d Alalaya 
sendo preso o seu hcfe Oomingos José Martins, em
quanto que o outro chefe Franci ·co de Paula Ctwal-
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cante era IJatid o no l poj uca p las ror asdcCogominho. 
O cn onLL·o das lrop.1s real i la · co m mandadas pelo 

major Gor dilho c dos rcp11hl ic:ut0s pelo capilào An
tonio .l o é Vi Loria11 0. nas .\ lagl·,as, decidiu-se em 
faYor daqu cl lcs pron unciand o-sr to das as povoações 
em rn,·or d<t l c"'a lidnd (·. 

Rodrip-o Jn. ' Ft> 1Tl'i ra l.nlln 111 P fôra enviado do 
Hio d .J aneiro co m 111na csq1 1adra ~ubmclleu o Rio
Granel do Norte a Par<t ll \' IJa 1· (' 11Lrou em Pernam
buco exigindo a enlr 'ga do ·l\ ,, ifc; quiz o diclador Do
m in"'o. Th eo lonio .J rge ca pi luhu·, 0nviando á bordo 
da fr gala Tli eti ~ o dcscmha1'g"<Hinr J ·é da Cruz Fer
r ira; mas Lobo a i,.;so ·c r c11s u cx i rrindo a entrega 
da praça m condiç!,cs : quandn se e perava que 
Theotonio Jor "'c oppuzc. se al ~ruma r· istencia om 
os ~ .000 homcn. qu e ainda lhe oh lc iam, is que no 
dia ·ID de maio abandona o He il'' c retira-se para o 
interi or , sui i dando-: 11 ·sa oc a: iüo o padre Pessoa. 
l'\o dia s cruinle R dr igo L bo . c a. senhoreava do 
Recife em nome cl'el-rci . 

A 20 de junho cnlrcn-ou Loho o rr vern o ao capitão
general Luiz do Rego 13arrcto qu ' om uma poderosa 
esq uadra Yi era ·uccedcr-lhc, co n1 ando pa ra aquelles 
infel izes a rcacçüo anguinari ada anloridades regias. 

lnstallou-se uma co mmis:üo militar para julgar os 
rcvollo~os, sendo onze o num ro de i nfelizes que 
subiram it forca, contando- entr el l · Domingos 
Theotonio Jor ..... e; anl ri ormcnl a 12 de junho já 
tinham sido fuzilado na Bahia Domingos José Mar
lin ·e o pad re Miguel Joaq uim de Almeida, mais co
nhecido por lfir~uelinho . 

Por carta r egia de G d ar•o:lo de ·I 1"i !'oi inslituida 
uma al çada de que era presidente o de. cmbargador 
Bernardo Teixei ra Coutinho; por dous annos esl e\ e 
aberla a devassa alé I)Ue pelo decreto de 6 de feve
r eiro de 1818 foram os revolto os amnisliarlos por 
O. Joüo VI a pedido da camara do Recife c alé do pro
pt·io Luiz do Rego. 
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'API'l1LO \:X.\1 

Revolução de P ortugal em 1820 ; seus effeitos no Brasil. 
Regresso da côrte portugueza para Lisbõa. 

1.':20 - 1 2 1 

I.- Com a retirada d O . . ]oito VI para o Brasil 
fi cou o o-ovcrn o porlur··u z nlrec•u a umajunla pro
visaria. Esle paiz ouLr' ora Lü o podero o achava-se 
agora reduzido a uma . implc: colonia dependenle do 
governo do Brasi l. O r enlimenLo do · porluguezes, 
alimentad o co m a opprc .. üo do prcdominío in n-lez, 
com o aniquilam ' nl do c mm crcio por cau a da 
aberlura do: porlos do Bra. il <'ts na ões c ·Lrangciras 
e com o exemplo da revoluçüo he:panhola que des
lJ t! rlon-lhes idéa lib rac , promo,·cu uma revolução 
que reben lou a 2 1 dç ago ·Lo d ·1820 na cidade do 
Porto adherind o a cll a em pouco lempo lodo o reino . 
Convocaram-:c em cguida as côrl para formula-

. rem as lei. polili cas da monarchi~. 
O regresso do r i para Li bõa era o principal, si não 

o unico fim da revolução . 

11. - A nolicia desles aconlecimenlos foi recebida 
no Brasil com en lhu iasmo c rapidamente se propagou 
pelas províncias do norle; o Pará foi a primeira em 

·manifestar [L sua adbesão ás novas idéa ·, sendo eleila 
uma junta _r;overnativa pelas Lropas da guamição ; a 
Bahia seguiu o exemplo da ·ua irmfL do norte; che
gando alé a haver mais larde derramamenlo de san
gue; Pernamb uco c alé ~'lonlcvid éo declararam-se 
lambem em favor da consliluição que deveria ser 
promulgada pelas côrles. 
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As tropas porlu,.uczn: c: Ln ·i onndas no Rio de Ja. 
n iro apresentaram-se no largo do Rocio (hoje praça 
Tirad entes) no rlia ~r; cxig i11 d qu • fosse logo jurada 
no Brasil a r onsliln i ão La! IJU al f'ura dictada pelas 
cô rlcs porLLL"'II Czcs. O priJI(' i pt• 1) . Pedro, informado 
do occo rrido . Lro11sc de ~ - Cll r io.;loYam um decreto 
datado de 'H d f vr rci 1·o, p •In qual : u pai concor
daYa om a on Li L11 i ,-tn IJII se p1·cparava · em Lis
hôa nom caYa aos se 11 s dou<> ri lhos D. Pedro c 
O. :'l!i n-u l para ,iural -a r m se1 1 nome. o: quaes o exe
cutaram no Lh calro de S. Jotto diante de numeroso 
povo. 

A 7 de mar de 182 1 pt1h licaY, l -rei o decreto em 
que munifcs taYa a rcsolt1 ~;, o de 1·ol lar para Portugal, 
deixanrl o como lu «a r-t<' ll nl e s •11 nlho D. Pedro; 
ne se mesmo dia puhl i aram-s as inslrucções para a 
cleiçüo de deputados 1t: cô rl s d Li sbôa. lostallados 
os eleitor s na pra~a do C mmer in depois de termi
nada a el eição parochial f'oi-lh : ornmunicado pelo 
ouvidor o dccrelo de 7 de abril qu e invc Lia D. Pedro 
da regencia. UILrapa ando as . uas aLLrihuições, en
viaram os eleitores uma c mmunicn üo a S. Chrislo· 
varn anm de obrignr o rei a ad oplar por um decreto 
a con ·Li Lu i ·üo he panltola, e es p •di ram ordens ús for
talezas de .·anLaCruz, Lage c Vill e:·ai .rnon para impe-· 
direm a sahida da csq11adra que cl veria conduzir a 
família r al. 

Continuavam os el iLor s na: snas deliberações, 
quando na mndru "·ada do dia 21 foi in vadido o col
le,.io eleitoral por uma companhia da cliYi üo portu
g ueza, que sem aviso previ o d u urna descarga sobre 
os inerm es eleitores c os di. pct·sou ú bayoncta calada, 
ncando Lres mortos e mais de vinte feridos . 

O pequeno numero de victima: c a hora adian lada 
em que se deu esle sini stro nos levam a admiLtir que 
poucos eram os eleitores que ahi se .achavam e não 
como pretendem algm1s escriptores, que os soldaclos 
porLuguezcs tivessem alirado par..t o ar, resultando 

'./ 
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as morles e f rimcnlos da lucla Lravada nlre a Lropa 
e o povo. 

III.- Aprovcilando- c D. Joüo VI do lcrror em que 
se acha,·a a popula~;üo, annnllou Lnd o quanlo rizcra 
na ·vespera IJrir··ado p lo p vo c ourirmou por um 
dccrelo a re n ·i a de D. P dro , r' ··a nizando um mi
nislerio de (jli C foi mcml1ro o cond dos Arco ; depois 
de dirigi r proclama flCS ao po,·o, rccommcudando
lhe ridelidad ao IHincip · rc'' ú11le , rc lirou-sc D. J o~1 0 VI 
para bordo da 11 ú D. Jolio Jl ! co m o rcs lo da fami lia 
real a 2'~ de abril d 182 1 c no dia 26 deixava a \ me
rica, onde Yi,·era per c.- pa · d Lr ze ann os. 

Na manhi:L do dia d s ua parlicl a , ao abraçar pela 
ullima vez o cu rilho, prof riu el-r i as e,.,.uioles pa
l ~vras pr ph Li a : « Pedro, o IJra il brevemeute se 
separará df' Portugal: ·e assim for, pue a corua obre 
a tua cabeça anlf' r;ue algum aventw·eiro lance müo 
delta. >> 
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CA PITCLO XX\ II 
Primeiros mezes de rege ncia de D . Pedro no :arasil. 

I. - A r eti rada de D. Joüo VI para Portugal, corn
quan lo acarre tasse g ra ndes so ffr i menlos para os flu
minenses com a pri vaçfro de ce rla commodidades _a 

que se haviam hab•
luado, veiu apressar a 
incl ependencia do Bra
sil , para cuja realisaçào 
muilo concorreram a 

... ! I 

. ·' 
.. -......... ..., 

D. Pedro I. 

._, 

ri lica i lu ação finan
ceira. em que o monar-
ha deixou o lhesouro, 

levando comsigo g ran
des q uantias e a animo
s idad e que existia entre 
bras ileiros e porlu
g uezes, resultante da 
adherencia que nu
triam aquelles ás idéas 
da revolução de 1820 

com o fim de colonisar o Bras il j ú elevado ú categoria 
a•lminislraliva e polilica de reino desde 181 ~ e dare
pu I são que os ullimos apresentavam, combatendo-as. 

O príncipe D. Pedro, aconselhado pelo seu ministro 
conde dos Arcos, tralon de, espalhar proclamações 
pelas províncias do imperio' , convidando-as a reco
nhecerem a sua autoridade.' A Junta Govenwtiva da 
Bahia foi a primeira em lhe recusar obediencia, pon
derando que súmente ús cOrtes cons tituintes com-
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peliam conferir regcncias c nüo seu pai D. Jofto VI; 
as do Pará c l\Jaranhit o seguiram-lhe o exe mplo. 

Em Pernambuco o "'overna cl or Luiz do Rego rece
beu um tiro de bacamarte na noite d 31 de julho; 
como procede ·se rig01'osamentc contr11. os qu e sus
peilaYa qu e fô ·s •tn os au lor s, cl r u lugar ú lu cta qu e 
I h c poderia ser fun es ta si ni"t o ccl bras~ a capitulaçào 
do HcbPribc c s r •Li t'<tssc om . nas tropas para Por
tugal. 

Por es. a r~ p ca· :r·•·uiram para Portugal os depu
lados bra ·ilciros its Ort • · de Li ·bôa, notando-se 
entre outros A nloni o Carl s Ribeiro de Andrada, 
Cuslodio Gon ·alves L do, Francis o Villela Bat·bosa, 
José Feliciano Fcrnnnd c · Pinheiro, Diogo Antonio 
Feijó, Pedro d Arau.i Lima , Nicoláo Pereira de Cam:
pos Vcrguciro, .José Lino Coutinho, José i\1artiniano 
de Alencar c o IJi spo D. 1\omu aldo Antonio de Seixas. 

Chegando ao Rio de Janeiro as ha ·c ·. da consti
luiçiio para ahi ·ercm juradas pelo príncipe_ e que
rendo es te adiar o acto do juramcrrto por nüo ler 
aind~ noticia dos effcitos da chegada de. cu pai á Lis
bôa, amotinaram-. c as tropas porluguçzas (5 de julho 
ele 182·1) c postadas no largo do Rocio (hoje praça do 
Tiradcntc ) obri "'aram o prin ipc-regenlc a prestar o 
referido ju.ram nto, a cl cmillir o conde dos \rcos, a 
mudar o minis lc rio a nomear uma Commissüo Mili
tar encan egada do commando da. armas c a outras 
medidas . 

O govemo porlug uez, com o f'un el e enfraqu ecer as 
forças doBra il , promulgou a Lei de 24 de abril de 
1821, em virtude da qual lodos os g:overnos provin
ciaes fi cavam ind ependentes do go vem o do Rio de 
Janeiro sujei tos súmcnle ao de Portugal ; tal decre to 
enfraquecia c opprimiaao príncipe, Lo mando-o simples 
govemador do Hio d Janeiro : em virtude desta lei a 
Junta Govemaliva da Rahia recusou obediencia ao 
príncipe, sendo pelas côrles qualiftcado o seu proce· 
di!llenlo de muilo regular. 



. 
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1.30 lll , TOniA DO llHASIL. 

Os projeclo · das curte · p rLu g 11 ezas em fazer voltar 
o Bru il .i ú eman ipudo, e qu ' por sua riq_ueza, recur
sos e populaçüo· podia dar l ·is a Porlu·'·al, 'ao antigo 
domínio colonial, manif" · ·L;traii H;c no decretos de 28 
de julho de ·182 1 q11 · dl"lerini na Yam a juncçüo do 
cxcr i lo porlug ucz a hra-;ill'ir dl' modo a formar um 
sc.í corro, c o de 2 !) de setc·mhro que abo lia os Lribu
naes mai s imporlanl es r·rrados no Hio de Janeiro c 
chamava o prin cipc- r ""t' I Il l' :·, Li: !J l!a pa ra aperfeiçoar 
a sua educaçüo, Yiaja ndo por Yari os paizes da Europa, 
ficando o gonm1o do Hio de .lanci ro conflado a uma 
junla que deveria . r elci la J cnlro do prazo de dous 
meze .. 

Preparava-se o princip para executar as ordens 
qu e recebera , quan do .1!~ un : cid< ditos começaram a 
conspirnr secrelamenle, so!J resa hindo na imprensa os 
cidadüo: Joaq uim Gon a h · s L do e Januario d_a 
Cunha Barbosa qu e na redu üo do Reverbero mani
festaram senLimenLos alLam nl · palri olico~, aclvo
gando à causa doBra il , c Lamh m o advogado José 
Joaquim da Rocha que, reunindo-se em sua casa (á 
rua d'Ajuda) com alg uns palrioLi cos cidadãos dentre 
os quaes nolavam-:e Luiz Pereira da Nobrega e o 
franciscano frei S~mpaio, resolveram dirigir uma 
represenlaçüo ao principe, ped indo-lhe a ua perma
nencia no Brasil , emquanLo eguiam Pedro Dias Paes 
Leme para S;:to Paulo e Paulo Barbosa da Silva para 
Minas-Geraes com o flm lc incuLir no espírito dos 
provincianos idéas repulsiva: á medidas oppressi
vas das côrles. 

Em . Paulo a junta provisoria de que era vice
presidente o inrluenle José Bonifacio de Andrada e 
Silva, e o senado da camara adheriram [t represen
tação patriotica, e por seu Lurno , a 31 de dezembro, 
reforçaram o pedido dos fluminenses ao prin.cipe. 

Antes da chegada ao Rio de Janeiro da proclama
Çfto do senacl~_da camara de S. Paulo, cujo presidente 
era José da Stlva Carvalho, havia o príncipe decla-
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rado fi car no Rrns il em visla de uma proclamação 
que lhe ende reçúra o povo e firmada por mais de 
oi to mil assig nalura . 

O norle, rn razüo do p re do mínio dos batalhões 
porlug uezes, s' CO II · n ·a ya submi sso ús exigencias 
das côrle , mqu a nlo o Hi o de J aneiro, S. Calharina, 
Rio-Grand e d ' ui nüo lo la.l m e nte Monlevidé o e 
lllinas-Ge ra ::; r eco 11 h ceia m a autoridade do pri ucipe 
O. Pedro . 

I·' 
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CAPIT LO XX\ III 

Desde o dia do Fico até ao do Ypira nga, 9 de janeiro 
a 7 de setembro de 1822. 

I 22 

l. - A 9 de janeiro cl 1, 22. foi apresentada ao 
principe- regenle pelo presi <l e11 L el o ·enado da ca
mara. José Clemenle Pereira. urna representação fir
mada por mais de oi lo mil pcs ·oas as quaes pediam
lhe que fl casse no 13ra il. I) •poi · cl D. Pedro ouvir 
ao relator da p e Li ç~tO c em Yi s la do numeroso povo 
qu e se acoloYclaYa em lorn do palacio, mandou 
José Clemente transm illir ao povo a sua resolução, o 
qual repeliu de uma das janellas do paço, que o pt·in
cipe declarava, que « como era paNt úem de todos c 
( eliciclade gc1·al da naçào, (ic(/va no IJra il. , 

Jorge de Avilez Zuzarlc c S0uza Fmnça, comman
danlc da divi ào aux iLiadora, Ycud o na resoluçfto do 

. príncipe uma desobcdi cncia formal ús ordens do go
verno porluguez, pediu a sua demiss<-tO e começou . 
a espalhar pelos soldados que o príncipe o demillir.tt 
pam nom ear em seu lugar um commaudan le brasi
leiro ; es lralagema es le que produziu o eff'eilo dese
jado, pois que a tropa porlugueza que subia a 2,000 
homens sahiu dos quarlcis a H de janeiro e foi occu
par em altitude hostil o morro do Caslello que domina 
Loda a cidade. 

Observando A vilez o movimento do povo e Lropa 
brasileii'U que reunidos no campo de Sanl'Anna (hoje 
Praça ?a Republica) se preparavam para o combate 
e. consi?erando na grande responsabilidade que soure 
sr Lomara, obedeceu ú intimação que lhe fizera o 
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príncipe por in tcrmcdio do general Joaquim Xavier 
Curado e retirou- ·' com a sua tropa para o outro 
lado da bahia (Praia-Grand e) com a condição de , no 
fim de um certo prazo, Cll1barcar-sc pam Portugal ; 
esgotado o tcmpn f1 :-.: ado para a sua r a rtida e temendo 
o princir c a r h n·ad n d li ma c ·r rada ·quadra por-· 
tugucza forçou-o a mbarcar- ·e no dia 15de fevereiro. 

AnteriormcnLc a LU de janeiro havia D. Pedro orga
nisado um mini , Lcrio d 

.que fazi am part · .Jo. é B -
nifacio de An drada c ' ih·a 
que vi era omo rr la tor da 
represe ntaçfto dos pau li ·
las, na pa ·ta do. n n·o ios 
do reino do :lrangci 
ros ; Caetan Pitil o de Mi
randa Monlcncrrro 11a da 
fazenda ; .loaquim d'Oli
vei ra Alvares na da· ,,.u rra. 

José Bonifn io, O ITl O fim Jose Donilacto de Andrada e Sill'a . 
de obter a união c harm -
nia elo paiz c ao me mo tempo de contentar as suas 
províncias, publicou a IG el e rc ,·c rciro um d 'Creto 
qu e com·o as a a onselho no ni o de .Janeiro os dele
gados rreraCS das prOYincia - aflm de deliberarem 
quaes a m dida: reforma · ncccssarias ús sua · pro
víncia .; c por outro el e 21 de r vcreiro determinava 
que nenhuma ord em do rro verno portu rruez ti vesse 
execuçfto no Brasil sem o cumpra- e do príncipe re
gente. 

A ã de março apresentou-se diante da barra el o Rio 
de Janeiro a esquadra des tinada a conduzir o prín
cipe pa1·a a Europa sob o co mmand o de Francisco 
i\laximiano de Souza; a 23 do me ·mo mez voltava 
ella pam Lisbôa sem realizar o se u intento e levando 
de menos a· fragata Cm·olina, cuja lripolaçiio de 
cerca el e 600 pes ·oas, abraçou a causa do príncipe. 

Emquanto laes factos occorriam no Rio de Janeiro 
8. 
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sem o dcrrvmamento de uma só rro tta de sangue, 
outros id cnticos e pu sa Y<Im na: províncias de Per
nambuco e Bahia, mas ú ll Sla d aJ•-..umas vidas . Em 
Pernambuco foi recon h c ida a aul ridad c do priucipo, 
send o cl cpos lo do comma11d o elas ar mas o brigadeiro 
portug ucz Jo é Co rr,.·a de .,l cl lo , c em barcadas a5 
tropas portu rruczas para J>orlug-al ; c na Bahia eram 
vencidas (19 de fcv ·1·ciro) a<-; fo l'(;as brasi leims ao 
mand o do IH·i" ad ci ro .\lan 1·! Jledrn de Freitas Guima
ril s pela. tropas porlug uczas IJII r ·co nheceram por 
chefe o brigad eiro porlll ' '·u ' z l,11i z lg JJacio ~ ladeira de 
~l e llb, sendo prc ·o ~l anoc l Pedro c rcmeLtido para 
Portu "·al ; mai ta rde, os ,. n ·id s r unidos na villa 
da Ga hocira c com a ad h •r 'n cia d · Yarias outras 
villas pronunciaram-se m fa v r do prin ipe e elege
ram uma junta intrrilw con itiru/ora e de defesa, 
preparand o-se dcst.:1 forma pa ra a Jucta que em breve 
se deYcria travar. 

Tendo r.hegado D. Pedro de ~lin as onde fôra acal
mar os espíritos propenso a uma g 11Crra civil e 
subm etle r o go ,·erno in te rino, oube no Rio de Ja
neiro que o •overno portu rruez orn iúra aos seus 
agen les diplomatico · no es trangeiro que se oppu
zessem ú exportação de arma · c petrechos bellicos 
para o Brasil ; iL vista destas medida. yexatorias o 
povo e o senado da camara end ·reçaram ao príncipe 
uma peti ção para que a ce itas ·e o titulo de Def ensor 
Perpetuo do fim i/ (13 de maio) e pouco depo is reque
reram a convocação de uma A · embléa Legislativa 
Con ·t ituinte qu e foi coiwocada a 3 de junho. Como 
respos ta ~~ s proYocações intempes ti vas das côrtes, pu
blicou o príncipe um mani fe. lo ú naç~es amigas 
explicand o o seu proced imento e por um dec.relo 
(1 de nrro to) declarou que fôssem consideradas como 
inimigas lodas as tropas porlug ueza · qu e se conser
vassem no Brasil sem a sua permi . sãÓ, enviando o 
general Pedro Labatut .pam a Bahia afim de auxiliar 
os seus partidarios. 
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En1julho modifi co u o principe o minislerio creando 

a pasla da ju ·Li ·a , de qu Lomou posse l.aclano Pinlo, 
entrando para a da rrucrra Luiz Pereira da Nobrcga 
c para a da fazenda }'lurlim Franci ·co Ribeiro de An
drada, irmJo d .l osé nonifacio. 

Alguns depuludos brasil eiros em Poriuo-al , para 
escaparem ús pe r · "u içü s e d sncalos de que eram 
viclimas, emhar aralll·sc furtivam ente· para a Ingla
terra dond e puiJli a ram um prol •slo ce 11 ·urando n -. 
Constiluint r / 1orl tf(j tlf"::.rt c jus tifi cando-se das suas 
retiradas; eram os e le seguintes : Antonio Carlos, 
Lino Coutinho, Fcijl), Co ·La Ag uiar, llu cno, Gomes e 
Barala Ribeiro. 

Conslando a D. Pedro qu e em . Paulo la\Tavam 
sérias de ·ha rm onias, deixou a rerrcncia confiada á 
sua consorle em companhia do seu secretario Lui7; 
de · Saldanha da Gama c de pequ ena comitiva, para 
abi se dirig iu ; acalmados os unimos exallados, e 
quando se dirigia para Sanlos no proposilo de exa
minar as fortifi cações, recebeu novos despachos das 
rôrles cheios de improperio e censuras conlra a sua 
'pessoa; ferido em seu amor proprio , proclamou 
O. Pedro a ind cpcnd cncia do llra. il ("i de setembro) 
pet'lo da marrre m do arroio Ypiranga com o memo
ra Yel brado : " lndepeudencia ou n w 1·t e ! ., 

O sete de setembro representa talvez em a nos ·a 
isloria patria um do momentos da emancipaçiLO 

)Q\itica da · i nclias de Cabral ; neste acontocimeqto 
=iguram como principaes interventores o brasilico 
- osé Bonifacio que no presenteou com a monarchia 
~o luso Clemente Pereira que foi, sob esse regimen, 
_ principal fundador de um partido que sen~pre tem 

rocurado sofrear as nossas aspirações nativistas. 
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API1lLO XX IX 

Acclamação e coroação do pri m e iro Imperador. Guerra 
d a Independenc ia. 

1822 - 1 23 

I. - Depois da mem oraYcl data de 'í selembt·o , o 
príncipe D. Pedro aind a se on. c rvou dons dias na 
lerra dos Andrada ·, ond e publicou no dia 8 uma 
proclamação de de ·pedida c no immcdialo lres de
cre tos concern entes a m edidas conYencionaes a 15 
do m esmo mcz apresentoL~-sc no Lh ealro trazendo a·o 
braço esquerdo a legenda << Jndependêrrc'i'á ou 
nw1·te:" 

Por iniciativa de Jo ·é Clem en te Per eira, publicou 
- O senado da a mara no dia 2'1 de e lembro um edital 
fixando o d ia 12 de ouluJ:H·o para o acto da accla-· 
maçito do novo monarcha. No dia d eterm\f~ado (du
plam.entc nota\'el pelo descobrimenlo~merica c 
na tal!cio do princip ) rea lizou-se <1 cereo1 onia em um 
pavilhão edificado no campo de Sanl'Anna, sendo o 
fundad or do novo imperio enlhus·aslicamen te accla
mado Imperador Constitucional e JJe( en o1· Perpetuo 
do Brasil no m eio das m aiores manifes tações de' re
go ·ijo do povo flumin ense. 

A ·l de dezembro fo i D. Pedro solemnem ente coroado 
e sagrado na Capella Imperial , send o fundada por 
essa occasião a imperial o rdem do Cruzeiro com que 
foram ag raciados os p rincipa •s prom otor es .da inde
pcndcncia e ao mesm o lcmpo o corpo militar deno-

·1.. minado Guw·da de Hom·a. 
Um dos primeiros ac l.os de D. Pedro foi esclarecer 

o governo porluguez sobre os aconlecimenlos reali-J 
, : , . , rJ ' 

"~ . -.ç:' I . 
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zados, offe rcccnd o-lh c a permula de relações amis
tosas c commcrciacs; em ·cguida dirigiu um mani
fe:lo ús forças lu sita nas que estacionavam no 13rasil 
flxaudo-lh es o prazo de quatro mczcs para optarem 
ou pelo reino o u pelo imp crio. 

A mar ha [ ro"" r •ssiva e m qu e ia o nasccnt~ paiz 
foi retardada por . '•rias diYe rgcn ias c dissensões po
lilicas que ainda perduram em nossos dias; alé m do 
odio reciproco que 1111tri am os bra:ilciros contra os 
portug uczes, diYi diam -sc os primeiros em dous par
li dos, o liberal , cujo hefc e ra Joaquim Gouçalves 
Lodo, e o m ini s! •ria\ r •pr nlado pelos irmúos An
dradas; os dow period ico /leverúero e Regulador, 
dirigidos pelos priucipa 'S clt cf •s facciosos, núo pou
pavam reciproco: re m ques injurio os . 

Reconhecendo os Andradas a grande inOucncia 
que exerciam sobre o pOYO e tropa, resolveram pedir 
a suas demissõe: d mini s tcrio com o fim de mais 
tarde se rem rciutcn-raclos e poderem mais livremente 
vingarem-se dos c us ad ,·cr:ari os de cuja causa ante
riormente o imperador intercedera, obs tando-lhes os 
seus designio · de pe r ·eguiçôcs. 

Na tarde el e 2!) de outubro assig nou D. Pedro o 
decreto de dcmiss~lO dos dous irmãos Andradas, Cae
tano Pinto de Jlliranda Montencgro c Luiz Pereira da 
Nobrcga, nomeando logo em seguida José Ignacio da 
Cunha para a pa:la do -lmperio; cbastiüo Luiz Ti
noco da Silva para a da fazenda e justiça; Joã,o Vi eira 
de Carvalho para a ela g uerra ; e Luiz da Cunha Mo
reira para a da Marinha. O plano dos Andradas nüo 
se fez esperar, pois qu e, no dia seguinte foram rein
tegrados nas suas pastas, bem como l\1onleneg ro, des
envolvendo então contra os seus adversarios um sys
lcma de perscguiçüo atroz ; Clemen te Pereira, No
brcga e outros foram deportado· e Ledo pam evilar 
a sua vingança refugiou-se em Buenos-Ayres. 

11. -Contra as guarnições porluguezas que ainda 
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·e on ·ervavam em al r-111 1. po nl . do Brasil foram 
Clw incla ror a~ llrasil ei r<t: ref r ·adas por lropas es
Lran '"iras: Lor I .orhra11 , qu' ,.i rado Chile alistar
se ú. bandeiras restauradora . . spg-uiu para a Bnhia 
como almiranle, come and o o ld oqucio da cidade logo 
no mcz s "'uin lc; o general l' !'dro Labalul q.ue mili
l.úra n s a amp'am ento-.; dl' \"npol üo; com reforços 
levado· d Hi o el e .lanrir0 c I) ' 1"11a n1bu o, depois de 
firmar a a utoridad e do ni OII \\ rf"lw ·m Sergipe, mar
chou parn n Bnhin ond e lra lou de pôr em aper~ado 
siti o a for a. porLLI'··uczas ao mando do brigadeiro 
~Iaei ira; es le :ahiu no dia R 011Lra o silianles no 
Pirajú. mas foi r cha aclo, s ·.:;·uind o-se varios com
bales parcia s ,·an lajosos para as Lropas do novo 
imperio, al '· Cfll , apertado .\l adeira por mar e por 
Lerra , e\'U uou a cidad e da Bahia a~ de julho, embar
cando- e para Porlu rral ; apoderaram- · da cidade 
nes ·c me ·mo dia as Lropa na i na s ob a conducla 
do co ronel Jos ·.Joaq uim d Lima ilva que subsli
Luira a Labalul , emquanlo o inlrcpido capitão Joüo 
Taylor na fran-ala bra iJ ira VithPI'O?J per eguia a ar.
mada porltwu za alé a foz do T jo, fazendo muitas 
preza·. 

No Cearú. a ambição ao go v rno da capilauja, aspi
rada pelo capilüo-mór Jos • Pereira I<i lguei ras e o 
commandanle Franci co l< clix , diYidiu os seus mora
da re· m dous parlido: , si bem qu e os dous chefes 
adoplassem a iuuependencia. 

No Piauhy o governador Joüo Jo é da Cunha Fiché 
conservou- c do lado do rroverno porlug uez; mas, 
chegando ao Ceará a nolicia de que Fidié se prepa
rava para forçar os moradores a abraçarem a sua· 
causa , ligaram-se a Lal ponlo o· faccioso que, com 
alg um reforço da Bahia, forçamm Fidié a uma capi
Lulaçüo em Caxias. 

No Par[t e ~laranhüo era completa a anarchia ; na 
primeira predominava o elemento mililar nas pes
soas dos coroneis porluguezes Villaça e Barala, mas, 
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depois de ·Joúo J>asco Greenfell Ler abi firm'ado a 
auLoridacle do novo monarcha e aLé nomeado uma 
juuLa para "'OVC I' IIal-a, Lcv que reprimir um movi
m enlo re,·olucionario ; com Lal Yiol cncia o fez, que 
a sua corôa tk l 1cr•í · fi cou para sempre mancharia 
com o an" u dos prin t ipac · cnbcc.;as que foram fuzi
l ado c la1nh 11 1 0 111 o de 25R infeli zes que, cncer
nHios po r sna ord m 11 0 p-orüo de um navio, pere
ceram aspliyxiaclus. ~, 1i1 Lima pro,·incia o almiranLe 
Cochraue ale, n<;ou a su, Sltbmis üo. 

Em ~l o nLc vid ··o o ommandanLc da forças lusi
tanas D. Al va ro da CosLa de 'ouza Macedo, á Leslade 
4,000 homen , reconhecendo a i mpos ·iliclade.de resis
Lir ás forças do Barüo da Laguna, po ·Lo que em me
nor numero, nüo tard ari am a se r eng rossadas por 
lropas vi ndas do norLc, embarcou-se para PorLugal a 
18 de no,·em lJrO de 1823, se ndo esLe o ul.Limo ponlo 
da America onde . c firmotL a indcpcndencia do novo 
impcri o. 

I 
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AP IT ·Lo XXX 

Assembléa constituinte . Jura mento da constituição do 
Imperio. Revolução d e Perna mbuco em 182"L. Lord 
Cochrane no Maranh ã o . Motins na Bahia. Reconhe
cimento da lndepe ndencia do Brasil por Portugal. 
Guerra no Rio da Prata. 

I 22 

I. - Po·r Decre to de 3 de junho de 1822 foram con
Yocach s todas a proYincias d Tmperio a procede
rem ~J. eleições pa ra o. deputados ú Assembléa 
Constituinte; ins lallada a refe rida assembléa a 3 de 
maio de 1823 sob a presid enc ia do bispo O. José Joa-

. 4uim Coutinho da Silva , não co ns g uimm os seus 
membros approvarem e di scutirem o projeclo da 
Consliluiçüo. 

D. Pedro em dissid encia com os Anclradas, dem!LLiu
os nomeando para subslilui l-os a José Joaquini Car·
neiro el e Campos e l\Ianoel Jacinlho Nogueira da 
Gama ; aquelles crearam dou s periodicos o Tamoyo e 
a entinella com o fim de desmoralisarem o novo 
mini lerio e valendo-se de suas influencias, preten
deram repelir o mesmo facto que occorre ra a 29 de 
oulubro. . 

No di~ 2 de setembro foi lido o projeclo da Consti
tuição na assembléa pelo relato r da commissão An- · 
loni o Carlos; esle projeclo nüo ch en-ou a entrar em 
discussüo porque os membros opposlcionislas absor
veram o tempo em questões violentas e alé alheia~ 
ús allri bu ições do cong resso. 

Em vista do.allilude que tomárao. Lt·opaemS. Chris
lovam representando ao Imperador sobre alguns dos 
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membros do pariam nlo , re ol\·cu O. Pedro dissolver 
a assembléa (12 de novembro) , convocando em se
guida uma oulra pam form ular as bases da Consti
tui ·üo · no m c: Jti O dia foram prc ·o. os irmão · An
clradas e varios outro· dep utacl9., alg un: dos quaes 
foram mais tard e deportados pam a França. 

11. - Fru ·Lrada c ·ta Lcnlaliva do Imperador no
meou ellé a 2t1 de no,· mbro de '1 823 uma commissão 
de ·iO m mbro: afim de or·"a nizar uma Cons tituição 
modelada sobre ba. cs por cll e fornecidas . 

A 25 de m arço fl e 1824 f i a nova Cons titui ão ju
rada pelo im perador. imperatriz , bispo do Rio de 
Janeiro, camara municipal , c outra : pessoas im por
tantes, torna ndo-se depois extensivo o mesmo acto 
ás outras provi1i' ias do Impcri o. 

lll.- J~m 1821• foi cl i lo piK iclenl e da provincia el e 
Pernambuco, )lanocl de Carvalho Paes de Andrade 
que desconhecend o a a utoridade de Francisco Paes 
13arreto , nomead o pelo gov rn o imperial deu em 
re ullado o bloqueio do Recife pelo inlrep ido Taylor. 

Carvalho de Andrade proclamou. a Conjede1·açtw 
do Eqllador c dirigiu circulare ús províncias do Rio
Grande do Norte , Ceará e Parallyba onde encontrou 
part.idarios. 

Dous officiaes · eám e Lamenha, parlidarios de Paes 
Baneto, effecluaram a prisão de Andrade e leria ler
minado a revolta se es te não conseguisse escapar da 
fortaleza do 13rum e collocar-se de novo na presi
dencia. 

Paes Barre to com 'e[tra c Lamenha tentaram ba
ter Andmde mas sem r esullado posili,·o, até que o 
cot·onel I•rancisco ele Lima e Silva communicando-se 
com Barre to effectuou a sua entrada nõ Recife a 12 de 
setembro. 

Carval~10 de Andrade vendo-se vencido refugiou-se 
a bordo ôa corveta ingleza Tweed . Abatida desta 

\) 
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fúrma a Con(edPmçilo do 1ir;uador, se"'uiu-se a suh
mi süo do Hio-G ra nd' rlo :"í rl '·Ceará c Parahyha c a 
creaçü o el e Lriil1tnac. c c mmi ssõ ' s mili tares parajul
gar m brevf', VPrúol P Slt/JIIII (II" i " imamente c proces
sa r os prin iJ,ae~: fora tn ·I/ os infeli zes contando-se 
entre ell e o no la ,·cl p rlug·u ·z .J oüo Guilherme Rat
clifl' c Fr i Joaquim do .\ 111or Di\' ino Ca neca, que foi 
fuzilad o em Pernambu co. 

i\fan ocl dc an ·a Jh o Pacs de ,\ nclracl logroucscapar 
dcs la l1 orriYcl (11'11 ifi ci na por inLerveuçuo ela ele
meneia imperial, prc Lando mais tard e serviços á 
palria como cnador do ln1p ri . 

IV. - Lorcl Cocil rnnc, CJ II ' fúra do Rio ele Jan eiro 
para acal mar o reh ·Ides em Jl ' rn ;:unbuco, d epoi~ de 
pa sar pela Bahia cher··ou ao :'l la ranh f10 ond e achou 
c ·Ja proYin ia em completa d rd m ; depois de 
acalmar os rcYollo o n om 'O it pr id nle a ~la n oel 
Telle ela ' il va Lobo pa ra sub tilui r a Miguel Bruce 
que foi reme LLicl o preso para o Hi de Janeiro. 

Apro ,·eilando- c Co il ranc lo seu prestigio, exigi u 
o pagamcnlo de 200:000 5' prov ni enLe das presas que 
fizera anlerionn ent e e qu e lh e fO ra recusado pelo 
tri bu nal nomeado arbitro ; p r · · tempo chegou ao 
Maranililo Pedro Jo ·é da Co ·La Barros nomeado prc
sidcnlc, e, co mo nüo coad una. c om Cochrane, foi 
por cs le preso e etJ Yi ado para o Pa rú. 

Achan do- e Co hranc :ali feito da quantia es tipu
lada r tirou- c para a Jn n·lalerra pela fra"'a la Ypi
?'anya, sem cumprir a s1ta palavra de scrYir ao Brasil 
emq uanlo durasse a "'uetTa ela in lcpenclencia. 

V.- Covcmava a Bahi a o Dr. Francisco Vicente 
Vianna quando ahi se deu uma subl cvaçfto militar 
lendo como lrisLc desfecho o assassinalo do comman
du nle das unnas Fclis lJcrLo Go mes Caldcil'a . 

Gomes Caldeira em vez de dissolver o 3• balalhüo 
denom inado de PC1'iquitos (q ue se celebrisára pela 
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l'alla de di s iplina) como fizera o cu antecessor, o 
coronel Lima, com o cx<: rcilo pacifi cador, limilou-se 
em remover o seu co mmandanle, o majo r José An
Lonio da 'i l,·a Ca. lro, para o Hi o de Janeiro c nomear 
nm oulro offi ia! para subsliluil ·O; c la medida x-
itou por L, I ftÍ rma o a nimo do mililare que na ma

drúgada d 2iJ de oululJro foi cll e a :a si nad o por um 
g rupo d ref rid o IJaLalh~1 0. 

C mo é r, ri I de preYer, os .soldados enlrcgues a 
si 111 0 mo · co mmclleram Loda a casla de desalinos, 
obrigand o aL 1 o prc ·id enle a se recolher a bordo da 
con ·eLa .. llaria du Gloria) donde ú sahiu depois 
do embarq ue d ::1° l;alalhão; o co mmando da armas 
foi onfiado a bri ,.,.adeiro José Igyd io Gordilho de 
Barbuda La mbem nom ado para pre idir (L com
mis üo mi liL· r qu e d Yeria julga r o · cumplices no 
assa. sinalo do co ron I Fel i b rlo Gomes. 

\I. - O "'o '· rno porlu "'ucz Lendo conhecimento 
do infeliz rcsullad o do Rio de Janeiro dos seus emis
sarios CO lHI • d Ri o lll aio r c l•'ran isco Jo é \ ieiraJ 
preparou uma formidaYel esquadra om o fim de 
operar co nlra o 13rasil , si Lcnt que a lng lalel'l'a em 
oppo içüo a al" un oulros paizes da Europa, aconse
II,,tsse a PorLu rral o rcco nhccimenlo do novo im
perio. 

Desislindo o rrabinclc porlug uez dos seus projeclôs 
ú Yisla das medida empregadas pelo minislro inglez 
Lord Cannin ..... , enviou ao mesmo minislro um plano 
de reconciliaçüo cnlr Porlu rral e Brasil c Lambem so
licitou a sua inlervençüo como med ianeiro enlre as 
duas côrle . 

Eslavam as negociações encamin hadas, quando a 
conspiraçfto mallog rada da rainha D. Carlola c seu 
filho D. 1\'liguel conlra D. Joüo VI veiu interromper 
csla qucslüo. 

Heinlcgrado O. JMLO VI no lht·ono, incumbiu ao di
plomata inglez :::iir Cuarles Sluarl, que passúra por 

I 
I' 
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Lisbôa com des tin o ao Ri o de Janeiro, de tmtar com 
D. Pedro, outorgando-Ih · pod r s espcciaes. 

Finalmente pelo tratado d 2rl de a"'osto de 1825 e 
a ·sin-nado por Luiz .l o: é d L r\'a lho c Mello, Fran
ci ·co Vi llcla Barb a e lla rüo ri . Amaro, por parte 
do Brasil , e o pl cnipolcnciarioSir 'LuarlporPortugal, 
r eco nhe ·ia e Lc ultimo paiz a independencia do 
Brasil. 

Vil. - O in lrepido Joüo Antonio Lavalleja reunido 
a Fructuoso Hi vera proclamara m a in dcpendencia da 
Banda Oriental a 14. de j unho de ·1825 sob a prolecçito 
das Províncias Unidas do Prala ; no primeiro ataque 
em Mercedes (22 de setembro) a. tropas brasil.eiras 
sob o ommando do coronel .J a rdim f'ôram derrotadas 
pelas orientaes ao mand o de RiY ra ; o mesmo resul
tado Leve a cavallaria de 13 cnlo l\lanoel, que foi atacar 
em Sarandy a LaYalleja , :enhor d forças muito supe
ri ores. 

Em Yi : ta dos revezes que começaram a experi
mentaL' as forças brasileiras, partiu O. Pedro I para 
o su 1 a 'H ele novembro : II ÜO pôde chegar até o campo 
do combate, porqu e, ·orprehendido pela noticia do 
fallecimento de sua esposa, foi obrigado a voltar para 
o Rio de Janeiro, nomeando an teriormente ao l\lar
qu ez de Barbacena para subs tituir ao Visconde da 
Làguna. · 

De cut'La duração foi o exercício de Barbacena no 
com mando; pois , foi de novo reintegrado no posto de 
cltefe do exercito o visconde da Lag una em vista da 
inepcia que manifestou aquelle na batalha do Passo 
do llosario . 

A 24 de abril de 1820 foi a praça de Monlevidéo 
evacuada pelo general Francisco José de Souza Soares 
de Andréa, em virtude do tra tado de paz celebrado a 
27 de agosto de 1828 pelos diplomatas Balcarce e 
Guido no Rio de Janeiro, tornando-se independente 
a Banda Oriental. · 
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CAPITULO XXXI 

Tratados de comme rci o . - Medidas legislativas. 
Revoltas de tropas estr a ngeiras. - Almirante Rous
sin.- Tumultos e m P e rna mbuco e Bahia. - D . Ma
ria II. - A Impe r a triz D . Amelia. - Abdicação : 
7 de abril d e 1831 . 

I. - Por mais reful "'enle que seja a "'loria de 
O. Pedro I por Ler . iélo o primeiro em sen lar-se no 
lht·ono do novo I m p ri o do Brasil, é c lia offuscada pelos 
seus aclos impa rcialmente estudados por varios escri
plores e a li ús class ifi cad os de um modo assús pouco 
decoroso pa ra aquelle monarcha. Ao lado do vergo
nhoso lralado pelo qual Portugal reconhecia a inde
pcndencia do Bra: il a troco de dous milhões de libras, 
do lra lado de paz c lebrado com a banda Orienlal, 
quando o visconde da LaO'una se achava em condições 
de facilmente occupar aq uelle Lerrilorio, e dos aclos 
de seu governo de regrado, absoluto, immoral c cor
rupto figuram os tratados de conmte1·cio celelJrados 
com a Fmnça (8 de janeiro de 182G), Austria (-16 de 
junho de -1 827), Prussia (9 de julho de 1827), Ingla
lerra (17 de agosto de 1827), Lubeck , Bremen e Ham
burgo (ií de novembro de 1827), Dinamarca (26 de 
abril de 1828), Estados-Unidos da America do Norle 
(12 de dezembro de 1828), Hollanda (20 de dezembro 
de 1828), e Sardenha (7 de fevereiro de 1829). 

11. - A Lei de 20 outubro de ·1823 mandou vigorar 
no Brasil as leis de Portugal até a data de 25 de abril 
de 1821 e todos os actos governamentaes de D. Pedro 

1-
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com exclusi"lo de aJ ..... un: lllCnr ionado em uma Labclla 
annex.a. p la L i de 1, d<' sr t mhro ele 1828 foi crcado 
o uprcmo Tri bunal de .IIIsti a e 1 or outra Je 22 do 
m esmo mez fo ram abol idos o Tribuna· · da Mesa úc 
Con iencia e do Dcse mharg d Pa ·o : por L ei de 
16 de d >zembr de 1"00 foi rg<~ n izado o co ligo crimi
n <~ l ; p la d ·li d a"'O~·d o • l ii d outubro de 1827 
foram crendos dous cut"O.' dP sc iencins ,iuridicas c 
·ociae , · ndo um em ·. Paulo • ulro em Pcmam
bu o, e ,·cada c. cola · d • prim •i ra: lcllras em todas 
as cidade , Yilla lugar • · mais populo os do [m
pcri o . 

lll . - Para a ..... uerra da indr pcndencia do Brasil · 
m andou o ' 'OYcrno Cll'··ajnr c I no na All cmaoha e 
Irlanda om o fim I' s n ·ir ' nl n x r i l o. 

Em junho d 182 um bat<~l hito de ali mfte ub-
l cvou~sc no Rio de Janeiro por ausa do cas tigo que 
:offr u um ri os seu. cam<ll'<ld<l . e om ellc bem de
prc sa se juntou o dos i1·lnnd z s: em co mpleta sc
cli çüo foi a cidad do B. io cl .Jnn i ro, por spaço de 
clous dias, o th ca l ro da uns tro1 cl ia , ch gando até 
a as a inar m a um major do r f r irlo co rpo. . 

As lroras brasil eiras r for ada por al ..... uns pat
sa nos impediram d . c prolon"ar c Las desordens 
por mais lempo ; mais d 100 foram morlos c cerca 
de ·1,400 irlandczc foram nYiacl o · pa ra o ·cu paiz, 

ndo fuzilado o so ldado all cmüo tPinlwu en, con
·idcrado o cabe ·a da re\·olla. 

1\ .- O bloqueio r eali ado no Rio da Prata pela 
esquadra brasil ira deu em res ull ado o aprisiona
mento de navios m ercanl · pcrlcnccntc · a di versas 
nações; depois de reclamações inuli lmenlc apresen
tarias pelas nações I_) n~j ud icadas. a pr csen l o u-se no dia 
6 de j ulho de 182R , diante da cidad do Rio de Janeiro, 
uma esquadra franccza . ob o ommando ·d·o vice-al
nlirante Roussin que de morrõcs accesos exigiu a 
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entrerra dos na fran ezes e a i ndemni sa ão de 
perda· dam no . 

O gov r11 hrnsil i ro ante tal au lucia achava-se 
di ·po L a r p li i l-o; ma~ , a a voto de 
O. p ·dro ord (' rr LI pn"illllC11LO. o i n:ol nlc r•aulcz 
se retirou ~;-, o nplorn hoso ria . ua arT uLcza o rn o an
teri ormenl ' s ' tr orr lcrran o Dll '"' ll a • Trouin. 

V.- A hi sloria nos dú mai s urna pr va do espiriLo 
belli dos pcm arnbu ano. om o Lurnullos, que ahi 
·c u · ilararn em princi l)iO d 1, 2!); apenas os tur
bul entos , r-r rniHu·am a cadéa, · l tand o os pre
·o: s apoder, ram do depo. ito d'ar ma. , po i. que, 
a cn rg ia das autoridades o ob. to u ri mai ·;os om
prom tlid s foram j u lr·ados por uma ommi · Jo 
militar c 11 sp n:a: a. ''ararr Lias por cl crclo de 27 de 
fevereiro. 

Na 13ahia a 2~ d f ' ,·crei ro de 1R30 foi o v i conde 
de Camam (r, prcsid rr lc el a provirr ia, a vi lima de 
um 1110Li m qu e ahi se mani fes tou. 

VI.- l•'ull ccndo n. JoCro VI a lO el e março de ·182G, 
fi cou va ··o o ll rr rr o d Portu n·a l , o qual dc,·eri a ser 
occupado por D. r clr . Yi ·to S' r o h ·rd i ro presum
pli vo da COI"ôa e nCto Ler renun iado ú : ua po ·c po t· 
occa ião d rc onhccimenLo da inclepcndencia elo 
13rasil ; cst monar Ira, porém , preferiu abdicar em 
sua filha D. )Jaria lf , fazendo-a ca ·ar com o ·eu irmão 
D. Mig uel de Brar··ança, de qu m re eiavaau urpação 
daquella c roa. 

D. i.\ligu I a principio par ceu concordar com 
D. Pedro jurando a Con. liLuição em mar <iO de 1828; 
ma: a di lu ·üo da amara dos cl pulado , a convo
caçüo do Tres Estado · c finalmente a sua proclama-
ão como rei aiJsoluto foram succ ssos que discor

daram das id ··as de D. r ·rlro c acarretaram a separa
çüo cnLre Portugal c Bra il. 

\ ' vi ·La destes f.l ctos O. Pedro enviou sua filha ú 
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Europa com o fim de permanecer sob a pt·otecçfto do 
se u avô materno o imperad r da Au tria. 

\11.- O marqucz de rlar iJa ena foi o designado 
pelo imperad or para co nduzir ua filha que apenas 
ot1laYa 10 anno d edad ; Barbacena j ulgou mais 

ac rlado se,.,.uir para a fnn·lal 'na donde só voltou por 
ordem de D. Pedro ' 111 co mpa nhia da princeza 
D. Amelia de Leuclllcmber' ' da ca a de Baviera c 
l'ulu ra i m peralriz do Bra ·i!. 

Celebrou-se o con orei om L do o esplendor, 
cndo ai nda mai s real ·ado co m o d ereto de 1i de 

outubro d ·1 2!) qu e cr a,·a a imperial ordem da 
Hosa. 

VIII . - A reYoluçflo fran cczad . Lrc dias de julho 
de 1830 LeYc La! influ n ia no Brasil que deu em resul
tado o ·enlar-sc no Lhrono d s c paiz um imperador 
brasileiro; « a impren. a do Hio de Janeiro, na qual 
fi rruraYa a Aurom Flumin('71 redig ida pelo benc
merilo Eva ri s lo Ferreira ela ·Vei••a , fez-se o ecbo eles
Las excitações; " e o povo, opprimido pelo estado 
finan eiro do paiz c pelos d rcrrrados aclos do.seu 
pri nci pai chefe nüo e fez e pera r no. seu transpor
·Les de exaltação. 

O imperador, com o fim de acalmar com a sua pre
sença a idéas exal tadas que se manife Lavam em 
i\linas-Gera'es, para ahi se diri ,.iu · em sua viagem 
alé Ou ro-Prelo nito foi a ·ua pe · ·oa alvo das mani
fc La1;õcs esponlan ca de 1822, nem a sua proclama
çúo, censurando os exce. :os da imprensa, produziu 
o cffeilo que desejava, pelo qu e volveu á Côrle con
' 'iclo de sua impopularidade. 

Alguns porluguezes com o fim de contentarem o 
imperador, promoveram grandes festejos por occa
silio da sua chegada ; censuradas es tas fes tas pelos 
ualuraes resenliram-se os iniciadores e o confiicto 
sanguinolento da noite de ·12 para 13 de março (das 
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gm-rafada ·) foi o si na I de irreconciliaçfto entre as 
duas facções. 

Os brasil eiros rcn •iram enviando ao rrovemo uma 
repre enla ·üo rcdi r.ida por Evari lo Ferreira da Veiga 
e assio-nada por 23 depu lado e um senador, pediu
do-lh e providencia · c11 crgica contra o procedi
mento dos porlu ;o- ucze . 

D. Pedro n dia 20 modificou o mini Lerio sem 
com is o i11 nuir na prcl nções dos chefes li beraes os 
quaes pro · 0 uiram 11 0s · us planos mandando no dia 
25 de mal'l;o, ann iv r ari do j uramento da Consli
tuiçüo, anlar um Te-Dewn na cgreja de ·. Fran
cisco de Paula, onde D. Pedro appareceu sem ser 
convidado; iL ua hcn-aela cr,....ueu o povo vivas em.
quanto con titltCio11ol ao que relorquiu fui, sou e se1·ei 
sempre on titucional. ,, 

\ 6 de ab ril demilliu o imperador o mini lerio de 
20 e chamo u para o ,..,.o verno 6 titulares quc j.á. haviam 
sido ministro , mas elesaff'ectos ao partido li beral. 

A noticia propalada pela populaçüo fez reunir no 
Campo da A clamac;uo (Praça da Republica) grande 
ma a el e povo lJll e em alliluclc hoslil exigia a rein
tegraçuo do mini lerio el emillido, a commissüo en
carreo-ada el e rep resentar a D. Ped ro nesse sentido 
leve com re posla a seguinte plu·ase elo imperador : 
tudo farei para o povo mas nada pelo povo . 

Chegand o a O. Pedro a noticia de que com o povo 
achava-se lambem toda a lropa c reco nhecendo que 
era im minente a lucla , entregou ao major Miguel de 
Frias pela madruo-aela a sua abdica ão as im conce
bida: Usando do di?·eito que a Constituiçcio me con
cede, declcn·o que hei mui voluntariamente abdicado 
na pes ·oa do meu muito amado e presado filho o 
S1·. D. Pecb·o de Jllcantca·a. 

JJüa-Vista, 7 de abril de 1831. 
Por decreto de G de abri l nomeou D. Pedro ao vene

rando Jo ·é Bonifacio de "Andrada e Silva tutor de 
seus filhos e a 13 seguiu p~ra a Europa na fragata 

(). 
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ingl eza Volage em com pnnltin de sua consoi'Le e do 
duque de Leulchtemberg cmquanlo o navio francez 
La Scine seguia tnmhcm pnrn cgunl destino levando 
O. }faria li c o dur[uC c a duqueza de Loulé. 

Eis em Lraços lnrgos o prolon-o da hisloria da in-
fancia de no sa Palri a, que, si al • o momenlo nclual 
Lem conquistado pa lmo a palm o a sua civilisaçào para 
homhrcar-se co m as demais nações cultas , é unica
menle deYid o no dispcndio da nCto pouca actividade 

·' de seus filhos, ro mo proYarnm-no os aconlecimenlos 
mais salientes do segundo reinado. 

I 
I 

·; 
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'i\P lT LO XXXII 
Governos rege nciaes, p'rimeira parte . Regencias pro

visarias e pern~anente trina . 

I. - Apr scnLada no Campo da Acclamaçüo a abdica ·;:t do imp erad or p lo major )lig uei de Fria: , pro
rompeu o po,·o m vivas 
ao · r. D. P d r o li c m 
cgui da r unidos Lodos 

os d pulados c scnad o
re no Paço do 'enado 
ele"· rnm uma ·rc •cncia 
proviso ria qu e fi cou 
compo:La do marqu cz 
de CaraYcll as, lo bri n·a
deiro Fran i: co dcLima 
c il\'a c do cnador l\i-
olau P reira de Campo 

Vcr,.,. uciro. 

D. Pedro 11. 

i\o dia · guinl a r -
gencia pu b I icouuma pro
clamaçüo , rccommen
dando ·o· go c Lranrju illirlaclc c rcinlcgrou o minis-
leria de 5 de ai.Jr i I. 

!L - Os deslino · do 11ra il cs lavam confiado: a um a regencia provi soria , ma-;, em virluclc do arl. ·123 
da con liluiçüo reuniu- ·c a \ · cmbléa Geral Legis
lativa para nomear a rcgcncia pcrman.enlc a qual ncou compo: la dos lrcs scgniules cidadftos mais v.o
lados : brigadeiro Franci ~co el e Lima~ Silva, José da 

I , I 
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Cosla Can ·alho c João Braulio :u oniz, que foram pro
clamado· rerrenles elo imp crio a 18 de Junho de 183'1. 

O "Ovcm o do Brasil dcr oi da abd ica ão alé a re
gcn ia do padre Fcijú qu a i qu e se occupou exclusi
vam nle co m a pacirl ac:ftO do. a nimas exallados, 
pois qu e, poucas foram as . ua m dida adminislm
Li vas, como principa s nolam-sc: a crea üo da Guarda 
Nacional, a exlincçCto do COI'JJO · de milícias e orde
nan(;a!' e da Guard l de 1/om·a , a r"anisaçfto do The
souro 'acionai e Tilcsour::u·ias Pro\'i nciaes c a orga
ni . a ·üo ela Academia d J3 cl las-r\r l ' s (31 de dezembro 
de 1831) ; a sessão legi la li \'a d .I &32 reformou as 
academia · medico-cirurrrica m l<'a uldades de Medi
dicina, sendo uma no Ri o d Janeiro e oulra na Bahia; 
sanccionou o Codigo do Pr c s:o Criminal; organi
zou o Poder Ju cli iario , supprimiu a Ca a de Suppli
ca ·Jo ... , c a el e -1833 ; sa nccionou o Acto Addicionat 
que mod irlca,·a a Con Liluit;üo P liLica do Imperio. 

Sem ler m cm1hecim enLo do qu c passava na 
cicia le do Rio de Janeiro e "Lé mes mo a nlcriormenle, 
algumas províncias lo lmpcri u traba lhavam para a 
mesma causa ; « a 1·evolucâo de 'i de Abril de t83·1 (oi 
exp1·essüo gcnuina da vÓntadc de todo o 1J1·asil ; '' 
pelo que vejamo ·. 

A Lmnquillidade publica da Bahia foi no dia 4 de 
abril abalada por uma ·edição miliLar qu e dcpôz o go
vernado t: das armas João Ch rysosLomo Cal lado; nove 
dias depois sublevaram- e novamenL ·aqueando 
muilas casas de commercio c produzindo niuilas 
morLcs na população porLu rrueza ; a sua pacificação 
coube ao co mmandanle inlerino das armas .o marquez 
de Piraj[t. 

Chegando a Pernambuco no dia 5 de maio a no
licia da abdica ·üo, as Lt·opas rcvo!Laram-sc c depu
zeram o commandanle das armas, o coronel Lamenba. 
A soldadesca amolinada em numero sup erior a mil 
homens apoderou-se da cidade nos dias 14-, 15 e i6 
de se lembro e praticou Lo da a sorle de barbaridades; 
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no dia iG o pOYO que ·c havia reunido pelos arre
dores da cidad , nseguiu ven el-os, excedendo de 
300 .o numero do: morlos e de !JOO o dos prisioneiros, 
des terrado dcpoi · para a ilha de Fernando de No
ronha. 
· ~o ann s rui11 t ensaiaram-se os militares com 
uma outra r volla que endo logo abafada pelo pre
sidcnlc da fH'OY incia sur" iu pouco depois tão tre
menda qu e por c ·pa ·o de 4. ao nos puderam os amo
Li nados (Caba1tos) rc:i ti r ús bem disciplinadas Lropas 
do governo, mas não ao apo ·tolo da reli" iào o bispo 
de Pernambu o, D. João da Pu rificaçüo ~'! arques Per
digiLO, que co n eguiu a pacifi ação em 1835. 

Chegand o ao Par~L no dia 22 de maio de 1831 a no
ti cia dos ac0 11 Lecim nlo do Hio de Janeiro mani
festou- c Jor··o um movim ento r ·volucionario que foi 
aborlacl o por niLO ad lterir toda a pro,·incia ús idéas 
d um o-ru po qu e pretendia a cl eposiçüo do comman
danle das a rma o bri"ad iro Francisco Jo é de 
Souza 'oares de An lréa; es te, be m o mo o presidente, 
Barl'LO d llapicu rtl-mi rim , foram ·ubsliluidos mais 
tard e p lo co ronel José Maria da ~ilva Bitlencourl e 
visconde de Goyana. 

r\ 7 de ago Lo foi depo lo o presidente por uma 
commissão mi litar c enviado preso para o Rio de Ja
neiro, s ndo o <•·o v ·rno ela província confiado ao con
selheiro mai · anLi ' ··o que foi sub Liluido em -1 832 pelo 
tenente-coronel Jo ·é Joaquim Machado de Oliveira e 
Antonio Corrêa 'cúra, como commandanLe dasarmas. 

O pre idcn te l\lachado fazendo cau a commum com 
os partidario · de um celebre conego Baplisla, im
pediu que desembarcassem nesla província e se apos
sassem dos seus cargos o novo prc idenle desembar
gador José Mariani c o commandanlc das armas 
lenenlc-coronel lgnacio Con êa de V a. conccllos: pro
seguiram os revoltosos ern seus planos e a lucLuosa 
noite ele 1G de abril foi a mais sanguinolen ta que nos 
apresenta a llisloria destas scenas horrorosa que en-

i 
•' 



111 T OlH A O 13 11A, I L. 

volveram a proYincia por espaço de quatro annos; 
mai de 200 pe oa. foram viclimas de la anarchia. 

O n-overno da rc•rcn ia it vi La de fa los l iio graves 
limitou- ·e m nomrar um n ,·o prcsicl cnlc o depu
Lado Bern ardo de Souza Loho c o commandanlc das 
arma maj or Si lva . · anl i <~go; a in fel i idade deste rro
v rn o se mani fcsto 11 logo dt•pois pelo as a: inalo de 
ambos a í d ' janei ro d • IR:i0 ; cn1 ' ''uida os fa -
ciosos pro lnmaram prP~id c nl c ao L n nle-coroncl 
Fclix: Antonio .lcmcnlc JllolrltN c ·ommanclnnlc das 
armas um traficante el e . •rill "·a · por nome Franci co 
P •dro Vinogn' . 

N m a im fi ou LaiJclcci el o o cquilibrio entre os 
faccio ·os; Jllá lcher foi ar aiJUsado pelos parlidarios 
de Vina(J1"e. fi ando c. Lc rom a Sllf1rcma auloricladc 
da provincia al ; a hcgada do mar clwl ~l anoe l Jorge 
Rod ri n-u s a qu m Vinar;rr 11 lrcgo u o p der parade
pois dcll sea s nhor •ar , o iJI'i"aJHl o-oa r Lirar- epara 
a ilha de Tatu o a d"ond c ·ú .~ah i u em abril el e ·1836 
quando ahi ch r.-ou o bri n·adci ro 'oarcs de Andr4a, no
mead o prc id nl c commandanlc das armas da 
m esma provincia . 'oarc de Andréa ccupou-se com 
anniquilar o g rupos r vo lto o· capi taneado por 
Vinagre, A11(Jelim c out ro· cabecilhas, valendo-se 
do: pre ·ti o-ios do cap iLJo d mar c g u !Til Frederico 
i\larialh c do Lcncnlc-coronel Joaq uim Jo. é Luiz de 
Souza e só em 183/ foi que a provin ia ,.,.ozou de uma 
paz completa. 

A noticia dos fac lo. occo rrid os no Rio de Janeiro che
gou ao i\TaranhJo a 1.1. el e maio de ·I 3·1 quando ahi se 
a ha,·a como prc idcnlc o cncr gico dc:cmbargador 
Candido José de Araujo \ ianna; os militares e o poYO 
se declararam em sedição, dcpuzeram o commandanle 
das <1 r mas c ex pulsaram da provi ncia a · varias oulms 
autoridades ob o pretexto· d • ser em parlidarias do 
pod er ab ·olulo ; a 1!) de noYcmbro uma nova insur
r eiçito nhi se ~nn.nifcs l~u movida conlra o presidente 
"'qual por me1o · energ1cos desbaratou os n.narcbislas: 
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c Les, balido na cap ilal, se acolh el'ilm parao interi or 
da provin ia capitaneados pelo cearense João Damas
ceno e percorr •rum os lugares mais povoados prati
cando ri mr o. mui atrozes . l'io acommellimento 
qu e fiz rant ú vi l la do Br .i o perd eu Damasceno a vida 
o qu e impossi hilito11 s ·eu secla rio de proseo-uircm 
mai · ai ·m , L •rmi na tt doa ""ucrra ci\·il no interior para 
cuja extin r;üo mu ito oncot-reu o comman danle das 
armas (rrn;t io .orr ··n eleVa. co ncellos. 

i'lo CearCt rch •nlou Lambem uma re\·olução a cuja 
frente a hava-: • o co ronel J aquim Pinlo i\ladeira , o 
qual. sob prelcxlo de qu a abdica üo fóra forçada, 
declarou-. c em oppo. içito ao governo encontrando 
adeplo · ú · . ua. id ··as. O pri meiro combate que sus
Leolou no n;;r·nlto de Buri ly foi o pre agio da sua 
rendi ão ao ,.,.encral Laba lu L dez mczes depois, 13 de 
outubro ele 1, 2 c dn . ua ex cuçiio capital a 23 de 
noYemltro d ·1831- depois de muilo Ler padecido em 
varia pris-c por ond e es teve encarcerado; era enlüo 
pre id nle da provín cia o senador José ~l a rt i ni ano de 
Alencar. 

Em ~l a LLo-G ro ·so Lambem houve uma revolução 
que durou apenas Lres mezes, cabendo a sua pacifi
cação ao co ron I João Pap ino Calda . 

Na província de ~linas-Gcrae rompeu no dia 22 de 
março de ·1 33 em Ouro-Prelo uma sedi ão militar 
que d u em re ullado a depos i ão do Yice-prcsidenle 
Bernardo P reit·a de \ asconccllos e a nomea ão de um 
outro. Vasconcellos cons guindo e:capar para S. Joüo 
crEl-Hei sen·uiu para o Hio de Janeiro de ond e mar
chou o marechal .J osé Maria Pinto Peixoto acompa
nhado apenas de quatro offi ciacs para abafat· a 
r evolu ão , o que conseguiu sem derramamento de 
uma sú gotta de sangue : alguns do revoltosos sendo 
presos fôram amnisliaclos no anno : eguinLe. 

No Rio el e Janeiro achavam-se divididos os homens 
políticos em Lrcs partidos ; o moderado representado 
pela He9encia; o exaltado, se9uido pelos seus adver-
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sarios ; e o ccn·m7W?'IÍ ou ?'e taurador que pretendia 
reintegrar o ex-imperador no · ·cus direitos mages
lalicos. A cherrada do· mil itares in ubordinados da 
Bahia c o licenciamento e in li s iplina que encon
traram na tropa do Ri o d Juncir devidos ás muitas 
concc. sõe · qu e se lhe flzrram , tornaram o exercito 
d • dia para dia mais cxirr' nt at '· que nos dias 14 c 
15 de julho se declararam em co mpleta sed içüo; e a 
niLO . er a energia do ministro da justiça o padre 
Diogo Antonio Feijó t r-. c-hiam co n ummaçlo factos 
sanguinolento ·. Os corpo nnis incli ciplinados fomm 
dissolYidos sendo prc ·os varios orficiaes compromel
lidos e enviados para fóra da capital. 

Quando parecia de lodo pa if1 ada a cidade do H.io 
de Janeiro, manifes tou-se no dia I de outubro na ilha 
da: Cobras e em outras fortaleza , uma sublevação 
movida pelo unico corpo qu e n·-Lo fôra exlinclo , a 
artilharia de marinha, o qua l foi levado a isso por 
instigações de vario: presos d ntre os quaes Cypriano 
Jo ·é Barata. · 

Oepois desles acontecim ento nfto gozou esta 
cidade de paz completa ; roi · no dia 5 de dezembro, 
depois de alrruns individ uo in vadir ma casa da So
ciedade miLitm· e praticarem Yari s desatinos, se 
encaminharam para o paço de ·. Clu·istovam onde 
prenderam o lulor de D. Pedro 11 , o venerando José 
Bonifacio de Andrada e ' ilva desterrando-o em se
guida para a ilha de Paquelá e conduzi ram em · 
cuslodia o Imperador e suas irmüs para a cidade; 
lambem nos dias 3 e I de abril al rr uns ofllciaes mili
tares que se achavam presos em Villegaignon quize
ram revoltar-se conlm o governo, mas este os 
ler rolou em algumas refregas no campo de Sanl'A.nna 
e em Mataporcos. 
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'A 'PI T"CLO XXXI I I 

Governos regenciaes , 2 • parte. Regencia do senador 
Padre Antonio F eijó e do senador Pedro de Araujo 
Lima. Declaração da maioridade de Sua Magestade 
o Sr. D . Pedro li. 

IS:"l:j - 18-10 

1. - Depois do!' acon leci menlos anomalos occorridos 
na cidade do Rio rlc .J aneiro, procedeu-se no dia i de 
abril d · 1, 3G :L I içüo do 
prim iro r " nl em vi r
lud rl A to oddicional e 
foi cl ilo por maioria de 
volos o padre Di o o Anlo
nio Feijó cn ndidalo do par
lido mod rad ; a 1'rgencia 
permanente se acha ,·a re
duzida a um sú membro. 
pois Jofto l3raulio i\loniz 
havia fall ccido Co la 
Carvalho . c ausentúra. 

O fall ccimenlo de D. Pc-
dro I em Portu rral a 2!) de 

Padre Diogo Anlonio Fcijó. 

selem bro de 1834· in n li i li el e alguma fôrma 110 govcmo 
elo Bra ·i! ; pois, fi caram desvanecidas as esperanças 
da facçüo opposicionisla, c, porlanto, o govem o com 
maior força moral. 

H. - A brilhante administraçfto que tivera Feijó, 
quando ministro ela justiça, fazia presagiar um sabio 
governo ; mas , tal nã.o succcel eu, pois a pacificação 
da província do Par(t núo foi bastante para fazer 
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esquecer a sua rn Ct g-crcn ia na revo lução do Rio
Grande do ,' ui (dos Form1JO ) . 

. \ a ct"Lada nom acü do IJricrad ·iro 'oares do An
dr ·a p r F ijó para pr sid n tc comrn n.ndanle das 
armas da pr ovin ia el o Par(! deu m re ul lado a paci
fi a ·iio desla provín cia, ,;cn d prc. o.~ os principaes 
caber ilhn Vin ra;r" c A nr;f'/i111 . 

A 20 de etcm hro d IK:IJ r •ben lou uma revoluçúo 
na provin ia do Hio-G ra11dt• d Sul a qunl em breve 
Lcmp tomou tnl in r •men to qu • o go ,· mo do Brasil 
se julgou sem for<:ns pnra an iq 11 i lal -a. O coronel 
D nlo Gonça lve da Sil ,·a. qt l ( se coll o úra ú frente 
da r volta, for ou o prc id nt da pr ,·in ia , Antonio 
Hoclri ,.ue F rnand 13rag-a a ,·arias au toridades a 
r tirarem- da cnpital cc r fll'··iarem-s na vi lla do 
11 io-Grande, emquanto ao c mmanrlantc das armas, 
o 1narc hal · hasliüo RatT ln P reira Pinlo. que se 
a ltava na fr nt ~; irn, cmig ra ,·a para :\lontcvirléo. 

Ch 0 anel o ao Ri o de Janei ro o ex-pro ·id cnle Fer
nando · Braga co m o co fr pul dico · <JII • conseguira 
salvar , limitou-se o rc"" nLc L''ei.iü em nomear um 
novo pre· idenlc para suhli Lui l-o, emquanLo os rebel
de· pr Lavam ohediencia ao vice- pr sid nlc Marciano_ 
José Hibciro e on navam o co mmando das armas a 
Bento Gonçalves da ' il va e Q das fronteira· a Cr es
cencio de Car va lho c ~l ano I do: ·anLos Loureiro. 

O no,·o presidente, Jo ·. d .AI\1u_jo Hibeiro, con
serruiu impo:sar-se elo LI cargo C "Tano-ea tHlO a 
co11uan<;a de alg uns caudilhos rebeldes entre os 
quaes o coronel Bento Manoel Rib iro Leria pacill
cado a província, poi ·, j ú a id ad e de Porto-Alegre se 
haYia pronunciado em fnYor ela l egalidade, si nào 
fõra su bsli Lu ido pelo marechal \ n Lon i o El isiario de 
Miranda Brito. 

Em vi: La do Hns funes los que iam tomando as 
co usa · foi tt?v:u:nc1_1Lc rcint g rad o na prcsidcncia 
José de ArauJO l1tbcit·o, o qual coadjuvado pelo inlrc
pido 13cnLo Manoel tomou o forte de Jtapuam a 23 de 
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ngo Lo d rrolou complclamcnlc os rebeldes no 
com bale de Fanfa nos dias 2, 3 4. de outubro, sendo 
por es. a O('Ca i;'to np lurado o valoro. o chef R nlo 
Gon ·ah · ~ da Si h·a (' r cmcllid pr so pa ra o Hio de 
.Janei ro. i\ nl•riormr 11Lc Liv ram o I galislas a la
m entar o aprision.-t n1 nlo do c roncl ' il va Tavares, 
pelo chcf rclwld. na,·id .l o:~ )l ar l ins. 

A G d no\'C• mbro, r unido o: ch fcs r hcld s Crcs
ccncio, i\' LI o. Lima • .l o é )(ariano de ~ l allo · na vi lla 
de Piralin i 111 , procla1naram a republi a e ele" rnm 
para· . •11 pr sidt• 1rl l' l3enlo G nça lv · da Si l va, fi -
ando in L •1·inam •nle n . ·u !u rrar .J sé Gome de 

' asco n el lo · Jardim; lanla ou adia foi pun ida po r 
Bcnlo :'l lanocl qu • 11 as mar;• n el o anrliota derro
tou uma col umna de 800 homens co m mandados pelo 
coron I :.\t:LL . 

E L oulro: Lri11mpl1 os alcan .ados pelos r alistas 
pr ·a"'i;warn o aniq11ilamenlo da revoluç<lo, quando 
a nomca üo do lJri " ad iro \nlero José Ferrei ra de 
Brilo para succcdcr a Jo. é de Araujo Rihciro vei u 
prolon"ar c: a lu La por mais sele an no ; o bri r•arleiro 
Antero ainda ag"'rav u mai a situação forçando o cu 
anL c . ·o,· a r tirar-. c da pro ,·incia , aLLrahindo d ·La 
fôrma sob re i a odiosid ad de Benlo Manoel , que o 
prendeu a 23 de rnar ·o de 183/ no passo de Tapeuy 
c band ou- c pa ra o cu an li"'o · co mpanh •iros 
d'arma ; de el e enlüo a ·orLe das arma · começou a 
marlifcslar-sc em favor do r ebeldes com a vicloria 
do Ri o-Pardo e a tomada ele Ca ·apava, onde foi 
derrotado o lcgali La coronel João Chrysosl omo a 8 
de abril. 

A nomcaçüo de Fcliciano Nunes Pires para pre
id nL da proYineia em nada inn uiu na mar ha dos 

acontecimentos. 
Bento Gon ·alve , que fôra transferido das prisões 

do Rio de Janeiro para ns da Bahia . logr ou escapar 
se e apresentou-se no fl.io-GI:ande do 'u l onde assu
miu a pre ·idencia ela Republica de Pà·atinim. 
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O regente Feij ó, reconlteccnclo-se impolenle para 
pur Lermo ft ()lU!rra do F arrapo e descontente com 
a energica oppo -içü na camara dos depu tados, re·si
g nou o poder na furma da Co 11 Liluiçüo, ao senador 
Pedro ele Araujo Lima (lO de se tembro de 1837) a 
quem anteriormente havia nom eado ministro do lm
perio. 

O rcgcnlc inlcrino or .. ·a11i zo u I go no mesmo dia 
oulro gabin cL enlrand omo min istro ela justiça c 
intcri11 o do lm pcri o o dcpulaclo 13 rnardo Pereira de 
Va conccllos . o or,..a11izador el o f l{li'Lido conser vador 
c a qu em o Bra.· il deve nH·d ida · de n- rande alcance 
adminisLraLiYo, Laes como '' rnndc de:envolvimenlo 
que Lomou a i11 Lru c ·fto p11l~ li ca co m o augmenlo de 
e ·cola primarias c a crea<Jio d Gymnasio Nacional 
(outr'o ra co llcgio D. Pcdr 11 ). 

A 7 d noYcmbro d Hl37 , r bcnlou na Bahia uma 
revolu ·üo (a Saúinada) qu deri ,·ou o seu nome do 
principal chefe o Dr. 'abino Al va res da Rocha Vieira 
e cujo fim era proclamar uma rcpublica a lé a maio
ridade de D. Pedro 1!. E ·la r ,·olla não foi ympalhica 
a toda a provincia ; pois, omq uanlo o presidente 
Franci ·co de Souza Paraizo de ·amparasse o seu posto 
fug indo pnra bordo d um naYio, o vice-presidente 
Dr. Honoralo José de Barro Pnim impediu que ella 
Lomasse maior incremenlo, l a n ~ando müo dos meios 
ahi existentes. 

A's acertadas medidas emprerradas pelo comman
dante das armas, marechal João Crysostomo Callado 
e rre ncral José Joaquim Coelho, deveu o govemo a pa
cificação da província sendo completam ente derrota
dos os rebeldes nos dias 16 '17 e 18 de março de 1838 
quando já começavam a incendiar a cidad e. 

Os faclos que ainda occoneram na Regencia inte
rina do senador Pedro de At:aujo Lima (ulleriormenle 
mat·q uez ele O linda) foram: o assassinato do presidente 
do Rio-Grande· do NorLe, Manoel Ri beiro da Si lva Lis
bôa a ·l f de abril de 1838, a sua conflrmaçflo na Re-
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gencia em virtud e da eleição de G de oulubro, e are
' olla do Mara nhão a ·13 de dezembro que rompeu na 
Yilla da l\langa do lga rú, moYida pelo turbu lcnlo Ruy
mundo Gom · a qual no fim doanno cguinlc tomou 
é rias proporções. Chegand o por essa época nolicias 

de qu e a rc,·oluçüo ameaçaYa inYadir as províncias 
limilrophe. c qu ai ·m do hcfe Raymundo appare
ceram ou lr : rahc ilhas omo Manoel Franci co dos . 
Anjo· Ferrei ra (por al unha o Balaio) c o sanguinari o 
prelo Cosme que praLicavam scena · horrorosas pelos 
lugares por ond pu ·sa,·am, nomeou o governo para 
presid nle da [)I'O Yinria c comma ndanlc das armas o 
coronel Lui z Al\'C~ d Lima c ,' ilva, que leve a gloria 
de vêl-a paci tradu a,. de jan iro de 184·1, rlepois da 
maioridade do lmp •rador, "Ta a ú uas medidas 
energicas. 

Para o Ri o-Grande do Sul foi nomcarlo presidente 
e commandanl das armas o marPc!Jal ntonio Eli
siar·io de Miranda c Brilo, em sub ·liluiçi:io a Nune~ 
Pires; não foi mais feliz que o seu antecessor, pois a 
perd :t da Yill a rl Hio Pardo as d tTola do marechal 
Barreto e brigadeiro. Cunha e Calderon, a relirada· 
de Brito do ri o Cahy c a perda de dua canhoneiras no 
Passo do Contracto, lc,·aram o Hegenle a dar-lhe por 
succes ·o r o Dr. Salurnino de 'o uza Oliveira e a confiar 
o commando das armas ao tenente-general l\Ianoel 
Jorge Hoclri .,.uc · e o da esquadra a João Pascoe Gre
enfell. 

Enlrelanlo haviam os rebelde· im·ad id o o muni
cípio elas La"'c ·,assenhoreando-se dos campos da Vac
caria c villa da Lag una c jú dirigiam-se sobre a ilha 
de S. Catilarina quando abi chegou o marechal Soares 
de Andréa em companhia docommanclanlc das forças 
ele mar, Frederico Marialb ; este occupou a villa da 
Lagu na a 15 de novembro e aquelle, não se achando 
com twpas su rtlcien tcs para ir por terra bater os re
beldes no Rio-Grande, enviou por mar dous batalhões 
afim de reforçar as tropas de Manoel Jorge Rodrigues ; 
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mas e: te reforço nüo cheo-ou a lempo de opemr em 
Taquar?J, ond e, a nüo ser a bravura ele Jorge Ro
clri•·u ' s, le ri am lriumplwdo a: armas inimigas. ·· 

O ataque que Bento Go n<;ah·es e David Cana,arro 
diri .~iram co ntra a \'illa de .". José do ~orle, mlo foi 
coroado do exilo qu e esperavam. 

A 27 de julho de ·1840 tom u conta da presiclencia 
e commando das arma: o marc ·llal Andréa, em sub
stiluiçüo ao presiden te Dr. Salurnino de Souza e Oli
veira e tenente-genera l j fanocl Jorge Rodrigues que 
se achavam em comrl elo d accôrdo. 

lll. -O governo da regem ia Linha perdido grande 
parte da sua força moral com as continuas mudanças 
de gabinetes e co m a mú ge renciada guerra dos Far-
1·apos , a cri se re"'encial ma nif slou-se logo que o de
pulado Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Macbado e 
Silva propõz na camara um proj ecto em que era de
clarado nwio1· D. Pedro li antes do tempo fixado pela 
Consli Lui çüo . 

A 13 de maio appareceu no senado um projeclo 
propond o a. maioridade do 'enhot· D. Pedro 11 , o qual 
depois de calorosa di scussüo, ca.hiu no dia 20 por uma 
maiora de dous YOlos . A 20 de julho foi novamente 
propos to na. camara dos tlepu Lados o mesmo projeclo. 
por Martim Francisco e no dia. seguinte o seu irmüo 
Antonio Carlos apresentou projeclo idenlico. 

No dia 22 foi lido na camara dos deputados pelo 
secretario, o decreto pelo qual o Regente adiava a 
assembléa geral para o dia 20 de nove mbro do mesmo 
anno, em virtude o estado de perturbação em que 
ella se achava. 

Os deputados propugnadores da maioridade se di
rigimm para o senado, onde redi o-iram uma repre
senla<;ito tl Sua i'l'Iageslad e, pedindg-lhe que para sal
vaçüo do paiz tomasse desde j â o exercício de suas 
altas-att1·ibuiçues. 

Accedendo D. Pedro II favoravelmente, foi con-vo-
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catla a Assembléa Geral Legislativa para o dia imme
di alo e a 23 de julho foi proclamado maio1· o Senhor 
O. Pedro 11 pelo presid ente do senado, o marqu ez de . 
Paranaguú c 11 0 m esmo dia foi pres tado pelo actual 
mona rcha o ·,iuramenlo prescriplo pela Co ns liluiçüo. 

\ 
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. I ~P I TIL O XXXIV 

Primeiro ministerio depois da maioridade. Movimen
tos em S . Paulo e em Minas-Gera es 1842. - Pacifi
cação da provincia do R io-Gra nde do Sul, 1845. -
Revoluçã o Praieira em Pernamb!-lco, 18~8.- Guerra 
do Rio da Prata contra Oribe e Rosas. - Tratado iie 
1856 (6 de abril) com o P a t·aguay. - Questão Anglo
Brasileira (Christie) . - Desenvolvimento industrial, 
commercial e litterario do Brasil. 

I :10 - 1 G3 

I. - No dia 24 de julho de I 40, o egninle á decla
ração da m aioridade de D. Pedro 11 , organizou o 
mesmo monarcha o seu prime i ro gabinete da seguinle 
fúrma: imperio, Anlonio Carl s Hih iro de Andrada 
Machado e ' ilva ; ju Liça, Antoni o Paulino Limpo 
d' \breu; ( a::.enda, MarLim Fra.n i co H i beiro de. An-· · 
dmda ; esll·angeiro , Aureli ano de 'ouza· e Oliveira 
C ou Linho ; m arinha, An lonio Francisco de Paula 
Hollanda Cavalcante; guerra, Francisco de Paula Ca
valcante de Albuquerqu e. 

11.- A 11 de maio rompeu em Sorocaba uma re
voluçiio instigada pelo padre Feijú , co m o fim de re
pellir energicamente as reformas apresentadas pelo 
novo gabinete de 23 de março; para presidente da 
província foi proclamado o brigadeiro Raphael Tobias 
de Aguiar que começou por perseguir a todas as pes
soas que nüo se mostravam affectas ás suas idéas; em 
breve tempo varios ponlos da província se manifes
taram em hostilidades. 

O barão de Caxias, nomeado para pacificat' esta 
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província, bale n os revollosos em ' orocaba (10 de 
junho c levando-o de YCncida em Tauba té, Pincl a
l)lonha ngaba , L r ' na c Si! v iras , r es ta beleceu a paz ; 
chcband o ao Hi o de Ja neiro recebe u •s tc csfo r ·ado 
mil ita r ins tru cçõ s para marcha r sobre i\linas-G raes 
que se acha ,·a am a ·ada do m êS mo mal. Os rebeldes 
cG1J1e ndo a lg uma Ya n Lagem em Qu cluz, fo ra m depois 
(20 de arro: Lo) ' 111 numero de 3,000 homen comple ta
me nte bali dos pela · · · a a fo r a · de Caxias seu 
irmüo :l os' Joaqu im de Lima (ulte ri ormente vi conde 
d e Tocantins) g raças ao ha llil estra tagema em pre
gado por aqucll . 

111.- A. a m ni. Lia imperi a l d 22 de agos to , com
qua nto s urli se s c fl'ei Lo. desejad os nas revoluções 
ateadas em a lg t1mas províncias seplcn lrio nae: do 
Bra ·i] , n ito fo i fa \'Ora vcl men Le a o i h ida pelos r e beldes 
d o Ri o-Grande do ' ui q ue a isso fora m leYado · por 
se julg a re m ·up •rior · · em ,·a ntagen ao r ealis tas ; 
mas e La ill usüo f'oi em breve di ssipada com a no
m caçüo do bencmcri to barüo de Caxi as (21~ d e se tem
bro de ·t 1·2) para presid ente c commanda nte das 
armas daq 11 c ll a província. 

A so t'le omcç u a ser adversa ao · republicanos 
n os comi.Ja tes d Triumpho c Camaqua m 2G c 30 de 
dezembro ; e a conciliação do es forçado brigadeiro 
Bento i'll a noel Ribeiro Ye iu tornar mais precaria a . 
s ua situaçüo . 

No anno ·eo-uinle 11 üo pude ram os re beldes conter 
o impulso das tropas legae hai.Jilmenle dirig idas 
pelo ba r iLO de Cax.i a ; poi ·, a victoria de Benlo i\Ia
noel que com ·1 ,1~00 h omen · derrotou em Ponche
Verde uma di visüo de 2,500·r e beldes, a tomada de 
Piratinim pelo coronel ~Ianoe l Marques de Souza 
(conde de Porto-Alegre) e a assig nalada derrota de 
Bento GonçaiYcs em Cangussü a 25 clQ outubro pelo 
tenente-coronel Francisco Pedro de Abreu (barão de 
Jacuby) levaram os re \ ollosos. a en via re m á Côrle 

iO 
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um emi ari o, AnLoni Vicente da Fontoura, para 
celebrar as pazes . 

Os dou · chefes r·o nLrario: . hariio de Caxias c David 
Cana barro , de co mmu n accurdo puzcmm Lermo a 
essa guerra Ci\' il m I o d mar(; el e 1845 com duas 
pro lama ·õ · gue dir ig iram a s rio-g randenses, con
Yiclanclo-o .. a acc i lar m a amni:; tia imperial , conce
dida a •18 ri r· d ZCin br (I ' IH11. 

IV. - A subida do pll rLid onserYador a 29 de 
se tembro de ·181R foi m LiYo para em Pemambuco, 
onde mai exaiLad : . ' a het\'am o. espiritos parli
darios, romper um a r YOiu ·üo , cu.i o desfecho foi 
muil auxiliado )P io: irr('' ··ula r('s netos do Presidente 
Herculano Ferreira P •nna; o primeiro rompimento 
se rcali sou no sitio denominado f>úo-d'A l!w, seguiu- · 
do-se a tomada de lguaras: {• pelos r ebeldes e o as
salto da eidade do ltccifc a 2 d fcYcrei ro de 1849 
pelo· Afogados, g11 e foi faLai ao:-; rebeldes por perde
rem o se u princij)a l chef , o no l.aYcl tribuno desem
bargador Joaquim i\un :; i\la harl o c pela inesperada 
re isLencia qu e enco ntraram co m a hcgada do gene
ral José Joaquim Coelho, que aniquilou-os completa
mente ; assim terminou a 1·cvoluçüo pmich·a ú custa 
de muitas· vidas. 

V. /( Desde 1835 que n-ovcmaYa a Confederação 
Argentina o diclador João i\Ianoel Rosas em cujos 
proj ectos entravam o extermínio do partido unitm·io 
c o res tabelecimento do vice-r in o h spanhol do Rio 
da Prata com as annexaçücs do Estado Oriental do 
Uru n-uay e Hepublica do I ararrua) · para desembara-
<u·-se do partido que lhe era desaiTecto , não poupou 

aqu elle tyranno sanguinario, perseguições atrozes 
contra seus adeptos, obri rrando-os. a procurar 1:efugio 
em MonLcvidéo, Brasil e Chile. 

A 9 de março de: 1835, Manoel Oribe succedeu a 
·•cluoso Rivera na pre!iidencia do es tado Oriental; 
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mas como Oribe come ·as e a de envoiYcr medidas 
oppre i,·as c ,·cxa lori as contra uma certa parte da 
popula ·Cto, r>: ullou co\ locar-se o seu anlc essor á 
frente dos prejud i ados c co nsliluir o partido dos 
Co loradus qu · c mcçou a op rar co nlra o · parlidarios 
de Orib . o · /J lrm co. 

H.i\"cra , a ·olh C' ncl o os ex pul sos el e Bu enos-Ayres 
pelo eli clad r Ho as, allrahiu o oeli o daqu cllc prcs i
el cnlc que nü lrc1 idou em apoiar a· p rclençõcs de 
Orihe. 

o g II Cral Rosa. ' lah·cz com o nm ele vin n-a r-sc do 
13ra il pcl hom a lhim ' nto qu e dera ao :cu d s
a(fectos c lam h m por e oppôr ao ·cu plano fa YOri Lo, ' 
su. Le11Land a incl cp nd ncia do Estado Ori ental. co
me ou a dcsfcit 'n i-o na· pc soa de seus ·ubdilos 
ahi c · t, hclc ido:: a r prc alia 11fto c fez spcrar. 

O governo brasileiro no proposito ele. usl nlar a 
sua palaYra cclchrou com o n-c ncral rquiza , presi
dente de Et tlrc-Ri o: c C rri nlcs, e o Eslado Oriental 
uma al l i a n r~a c nlra Ro as. 

O co nd d Cax ia. á frente el e um exercito hmsi
leiro de 20,000 11 mcns irwaeliu o territorio oriental 
a 5 el e sc l·m\lro de 1 5'L e obrigou ao general Oribe 
a leYanlar o as. cclio ele ~l o'nlevid éo e a abandonar o 
seu a ampam nto d Cerrito ; a 3 de outubro foi 
Oribe compl etam nlc balido em Las Pieel ras, donde 
resullou a occu pação de lllon levidéo, seguindo-se a 
con ven ·:to de 2 L de noYembro para abater o dcspota 
Ro ·as. 

O bri·.,.ad iro Manoel Marques de Souza (conde de 
Porto-Alcn-re) [t fr nte el e A-,000 homens subiu o rio 
Paraná c fazendo juncção em Diamante com a es
quadra brazileira ao mando do almirante Greenfell 
e com o ""Cncral Urquiza decidiu do exi lo da guerra. 
em i\Ton lc Ca ·cro ·, d pois de Ler effecluado a passa
gem quasi impraticavel do Passo de Tonelcro , onde 
o general lllancilla á frente de um numeroso exercito 
zomba' a das armas brasileiras. 

. 
I 
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O di taclot· Rosa. completamente balido. fugiu 
para Buenos- Ayres c embar ando-se em um navio 
in o-1 z cliri n- iu -s para a E11ropa. 

\i. - Depois d , ... Yern o bra<; i eiro firmar com a 
Hepublica Oriental um tratado sobre a demarcação 
de limile ·,c I hr u co m a Republica do Paraguay o 
de 20 de cl ezenil)rO de 1 50 em ,·irlud e do qual nome
ariam ambo. os paizes , plcnipolenciarios para con
certarem sobre a naYrp;tH:fto do ·ruguay e eslabele· 
cerem a linl1 a diYi ori a dos do us paizes. 

O inCJualificaYel pro dim nlo do presidente do 
Parag uay, Fran isco Sola n l. p , pa ra com o en
Yiado bra: ilei ro Felip p .los ·, P .reira Leal deu lugar 
a _qu e o "'OY r11 o imp ' ria! Ctn·ias. o chefe de esqua
dra Pedro Ferreira el e Oli ve ira co m uma força naval 
para cxi r•ir uma :ali fa<'.:iO . 

A. · onvcnçõe leuradas 11ir Pedro Ferreira e 
Lopes qu e nüo foram ralill acla pelo imperador, 

cguiu-: e o tratado d 6 de nuril de 18M celebrado no 
11i o de Janeiro pelo ell\ indo parag uayo José Bor
ges, no qual estipulou- c CJU 11 0 IIm de um certo 
prazo nomear-se-iam pl nipolenciaros pa ra decidirem 
a. que tões sobre limites tcrriloria ; entretanto, não 
foi ainda des ta vez que se s labcleceu a livre nave
gação com a província de Mallo-Grosso, pois, as 
cou. as continuaram no seu primiliYo estado . · 

\11. - Em junho de ·L8G t naufa()'o u na cos ta de 
Albardito, na província de Rio-Grande do Sul, uma 
barca ingleza Princc of TVale cuja Lripolação con
seguiu salvar-se; mas l ndo a carn-a sido atirada á 
praia pelo -mar foi roubada por indivíduos que em 
seguida evadiram-se. 

10 ant~ose':"uinle, fôram presos na estrada da Tijuca 
tres of:1c1a~s 1 nglezcs da fra()'ala Forl q uc ahi passeia
vam a pawllla ; comquanlo o govemo brasi leiro 

- nodesse do modo o mais acertado nestas duas 
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qu e lões, f i sorprehendido a 5 de dezembro de 1862 
com a Olll muni açiw do ministro in,.lez \\ illiam 
Dougal Chri. li c qu e cxi n-ia uma indemnisac:ão pelos 
damnos c p rda · do naufra r•io e uma sati sfaçüo á 
marinha ill'··lcza pelo preleo o insulto qu e acabava 
de soffr r . 

A· novas •xpli ·açõc dada · pel ""O vcm o imperial 
nüo f6ram .i ulgarl a ha ·Lanle , poi., o. vapores inglc
ze · , "t?·om buli c Cul'leuJ ap resaram cinco embarcações 
bras i lei r as ava liadas m r 13,000 c cone! uzi ram-nas 
para a ilha la · Palmas. 

No proposilo de dar uma solu ·ão a es la ques l;To 
que presa<··ia,·a fun stos re ullad o > foi ella ubmet
Lida a um trib un al arbitral (Leopoldo I r i do 13cl""as) 
e a 5 de .ian ir de 18G4 declarou o ""O verno brasi
leiro onformar-: om a sua senlen ·a rclali,·a ao 
cu o d : rn ia 'S de mari nha e a pa""ar a fJ il anlia 
e ·Li pulada [J ela · [ creias c clamno · da barca Prince 
o( IValrs, o qu rea lizou na im pu rtancia de i . 3,200, 
sendo mai · tard e re tabel idas as relações diplo
mati cas cnlr os dous paizc · po r intermcdio do rei 
de Porlurral. 

VIII . - A indu ·tria agrícola 6 a dominante no 
Brasil , si b m que a manufaclurcira Lenha nes tes 
ullimos tempo: tomado erto incremento e Lenda a 
desenvolver-se influenciada pelo e ·perançoso ele
mento immi ""ra livo · para exemplo podemos men
ciona r as provin ias do sul onde ll a' endo mais immi
graçüo, ha mais induslria fabril c manufactureira. 
Os principa s produclos ag rícola· üo representados 
pelo café, assucar e algÓdão; os quae , apos o pe
ríodo cs tacionario que sobrevciu á lei equisocial de 
13 de maio, deve rito cre cer e augmentar a ponto ele 
exceder : en ivclmcntc ú quantidade anteriormente 
exportada. 

O prog resso commercial do Brasil dala do prin
cipio des te seculo com a chegada á Bahia de D. 

lO. 

I 
l i 
I 
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Joito 'I , qu e, ús soliciludes de José da Silva Lisbôa 
(Vi conde de Gayrú) abriu L dos os porlos do Brasil 
ao commer io slrangei ro: o seu commercio externo 
aclta-se Ji n-ado ú prin ipaes praças do globo por 
meio da nave;ra,; :"10 ma ríti ma ; o in Lemo , dispondo de 
poucas es trada · de ferro que facilitem o seu rapido 
desenYoh·im ell lO, a ll a-s c•n lrelanlo equilibrado, de
,:tdo ao · IIUI1l ' ro. issimos rios , na maior parle nave
gaveis, qu e r egam csl · lcrriLo rio, o mais opulento 
da Am crica :vrc ri di onnl. 

O moYim cttlo in l llc tual c es llt eli co do Brasil 
leve período lJri lhnnles no decurso da his Lo ria pa
trin ; citemos, como celchr ._ na: sciencia e nas leltras, 
os philoto:;o · A. rl c ~l o raes, A11 chie ta, Baplisla Gae
La no, Co11lo de Man·alhJc: , Fi0 u ira e olero dos 
Reis .. . ; o. 1tClLurali ·ta. Dr. Domin,.,.os Freire, padre 
BarLholom u el e Guslll ÜO (voador ) , Arruda Camara, 

1. 

Ca imiro de Abreu . 

Freire Allcrnão, Velloso, 
vi cond e elo Hio-Gran
cle .. . ; o geogmplws Ay
re do Ca ai, Gandido 
\\1 nel es, T. Pompéo de 
So uza Bra ·il. .. ; os histo-
7"iador e A breu Lima, Pe
reira da ' ilva, vi.sconde 
de Porto 'eguro(Varnha
gem), Yi sco nde de S. Leo
poldo ... ; os poeta.s AI va
re de Azevedo , Anlonio 
José, Casimira de Abreu, 
Caslro Alves , Claudio 

· Manoel da Cosla, Fa
gundes Varella, Gonralves Dias. Greo-o ri o de i\1allos, 
Laurindo Rabello, MágalhJ es, Souza Caldas, fr. S. Rita 
Durfto, T. Antonio Gonzaga que embora nascido em 
P?rlugal, como se suppõe, viveu a maior parle da sua 
vHia no Brasil onde escreveu sua famosa Jlfarilia de 
Dh·cêo .. . os m·adores sagrados fr. F. de ~lonl'Alverne; 
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· fr . F. de S. Thercza Jesus Sampai o; os pm·lamentm·es Antonio Carlos, .losé Bonifacio, Nunes Machado ... ; os 1·omanci tas Joaquim M. de Macedo, José de Alencar, M. de Almeida .. . ; c o mo

?'cdistas i\Iarqu cz de 7\Taricú, 
visconde de A mxú , vi cond e 
deCay rü ... 

O movi mento arti :; Lico, .... ~. 
mais notaYel nos Lcmpos 
modernos, Leve inciad rcs 
de merilo. Cil mos como 
i\luslres nas arLcs, os pin
tores Jo é L andro, .l o-·é 
Ferraz de A. Ju11i or , ~ I a
noel da Cu n lia l' cd r o A merico, Victor ~lei r ·11 ·s ... ; os fr. frnucisco de Monl'Alvcrnc. esculptorP Alm eida Reis, R. Bernarclcll i, \ alenLim ela Fonseca .. . ; os composi-to7·es Carlos Gomes, Franci ·co Manoel, Henrique de Mesquita, padre José ~1aurici o, .. · e cnlre os artistas dramatico o pranteado Joüo Caetano, que mereceu de seus vindouros a honra de uma eslaLua. 

i 
·i ., 
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CAP IT ULO XXXV 

Guerra contra a Banda Oriental na Republica Orien
tal do Uruguay, 1864 e 1865. Intervenção indebita 
do dictador Francisco Solano Lopes. Guerra contra 
o Paraguay, 1864 a 1870. 

1864- ·1870 

1. - O partido dos Hlanco na republica do Um
g uay depois de conservar-se durante muito tempo no 
governo, enfraqueceu-se a ponlo lal que o general 
Venancio Flôres, que se achava em Buenos Ayres ao 
serviço do presidente Milre, julgou ser favoravel a 
occasião para collocar-se á frente dos seus parlidarios 
Colm·ados e derrubar o partido Blanquilo no Estado 
Oriental. 

Continuas e repelidas eram as reclamações do go
verno brasileiro contra os assassinatos e violencias e 
roubos que eram praticados pelos orienlaes, mesmo 
protegidos pelas autoridades civis, contra os cida
dãos brasileiros ; estas reclamações se tornaram mais 
amiudadas desde que alguns brasileiros ahi esta
belecidos começaram a inclinar-se pela causa de 
Flôres. 

José Antonio Saraiva, o enviado extraordinario do 
Brasil junto ao governo oriental, nada pôde conse
guir do presidente Aguirre. 

O ministro argentino Elissade apoiado pelo pleni
polenciario inglez Thornlon e brasileiro Saraiva, ten
taram pôr lermo á essa lucla civil, reconciliando 
Flôres com AguitTe ;· mas a perfidia deste ultimo a 
isso obstou-se, pelo que retiraram-se os dous primei
ros para Buenos-Ayres, para onde lambem mais 
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tarde retirou-se Saraiva, depois de Ler recebido ins· 
trucções do seu rroverno, em virtude das quaes 
apresentou no rro verno oriental um ultimatum (4 de 
agosto), no qual fixava un1 · curto pmzo para serem 
satisfeita · as reclamações do Brasil, sem o que come
çariam a r prcsa lias. 

O almirante Tamnndaré obedecendo ás ordens do 
plenipolenciari o brasileiro, fez seguir pelo rio Uru
guay uma esquadrilha debaixo das ordens ele Fran
cisco Pereira Pinto ; o vapor Villa del alto, sendo 
perseguid o pela co n ·eta brasileira Jequitinh~nha, foi 
incendiado p la tripolaçüo defronte ele Paysandú; 
os porto.· de 'alto e Paysandú foram declarados blo
queados. 

O presidente Aguirre, lendo conhecimento destes 
faclos c para manif slar a quebra de relações de ami
zade CO lll o 13razil , fez fJU eirnar em uma das praças 
publicas de ~l o nle vidéo lodos os !ralados celebrados 
com o Brasil lend o anteriormente expedido passa
porte ao minis tro brasileiro Loureiro ahi residente. 

O almirante Tamandar(: e o gen eral Flôres conc or
daram secretamente em operar colli rrados compro
meltt: ndo-:e nqucllc a entregar a csle as pra~as do 
Salto e Paysandú Jorro que fõs ·em tornadas, em lroca 
de certa. condi ·õe ·. 

A lomada da vi lia do Salto foi realisacla sem grande 
Llifficuldade, pois, náq podendo os seus habilanles 
resistir ao ataque da força naval brasileira e cerco 
por lena do general Fl ôres, capitularam a 22 de no
vembro de HlG4; outro lanlo nfto aconteceu com 
Paysandú, depois el e um prolongado assedio por 
agua e por terra , denodadamente defendido por 
Leandro Gomes, foi a praça obrigada a render-se a 2 
de janeiro de 1805; e o general Leandro Gomes feito 
prisioneiro, foi assassinado pelos seus adversarios 
compatriota ·. 

Depois deslas duas viclorias foi celebmda a alliança 
do general Flóres com o Brasil pelo diplomata brasi-
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leiro Jos ·. Maria da ih ·a Pa ran ltos (depois visconde 
do Rio-Branco)o qualo lJl Y tamb mdorrcnemli'llitre, 
pre idente da Rcpul lli a Arg-e ntina, a declaração de 
que se conscrYaria neutro ú rru rra qu e os alliados 
iam mov r contra o Pa ra"IIa_v; por cs ·a época eram 
il1\·adidas a fronl ira · llrasilci ras pelos caudilhos 
Bazilio :\Ju i10Z Appari cio ;·L frcnl de ·1500 orientacs 
c as a llava m a ci dade de .laí:)·ua rCto. d'o nde foram 
r epelli do . 

Finalm enlc o a scd io d • ~ l o n tc ,· i d éo estipulado no 
tratado de al liança Yciu pôr Lermo a essa !nela platina; 
reconh c ncl o _,.\ r··uiiTC qu IIÜO po leri a por mais 
tempo faz r frente ús fort;as do rre neraes Flóres c 
JoiLO Pro opio :\[enna Ba rreto, r sirrnou a presidencia 
nas mãos el e Thomaz \" illal ba. que foi ·ub Litui clo pe.o 
gencrn l Fl ore. em Yirtu dc do · n,·cnio de 20 de feve
reiro de ·1805, f[U aniqui lo 11 o pa rti do Blanco. 

li.- O dictad or Franci c 'olano Lopes, sob pre
texto d manter o cqui libri o de relações amistosas 
nas rcp11 blicas plati·na · , a rYorou-. m diador entre o 
Bra ·il c a H publi a do ·rug-uay; • co mo a sua intcr
ven ç~ o fosse de co nhecida · j 1Ii " ada improcedente 
p lo min is tro bra il eiro 'araiva , ferido em seu amor 
proprio, po ·suido de odio contra o 13rasil e dominado 
pela idéa do predomí nio, enviou a 30 de ag-osto um~ 
nota ao min i lro bra ·ileiro Vianna de Lima a que 
chamou (I d clara<,:ão offi cial de rruerra ». 

O boato de que Solano Lopes d clarára guerra ao 
Brasil por lhe ser recusada a mão da princeza O. Leo
poldina , f'allecida em Vienna em _1 71 , não passa de 
uma simple· fabula allri buida ao mini .- tro dos Esla
dos-Uniclos, Washburn . 

1II. - A g uerra Lra v a da entre o Brasil c o Paraguay 
leve rompimento por parte des te ul timo pa iz , o qual, 
conculcando a fé dos tra tados celebrados com o Bra
c,;il, aprisionou nas aguas do Paraná o vapor brasileiro 
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Jlfarque:. dP O/inda que conduzia cl'cnlrc outros pas
sa..,.eiro o coronel Freei ri co Carn eiro de Campos, 
d pulado,... ral qu . cguia para Mallo-Cro ··o afim de 
tomar onla da pr sid cn ia d ·a proYincia . 

Todo. os passa ,.c i r os, iL excepçCto d c lrc ·, foram 
enca r rad . c o na\'iO, bem omo o material foram 
co nn cado , i11 lu si,·c ft.Oo: 000 '' 000 em papel moeda. 

Co ntra tal Yi ol ·n ia, se m qualiftealivo no codi g-o, 
prolcsl u o ' r. Yiann a c1 Lima, obtendo como rcs
po la o . us pa: ap rlcs c a intima :ão de relirar- e 
imm diaLan 1 nl ' da rcpublica, o qu e só conseguiu 
1 or in L rm t' ti io do mini ·Lro do· Estado - ' nidos . 

Pr cguind m ho lilidadcs serruiram o para-
"'uayo · para ;\la LLo-C ros o. Torna- ·c cli ..,.na de men
çito a ind sc ripli,·cl defesa tl o forlc de Coi.mbra ape
na dcf ndid p r •15'' oll ad . commanclado pelo 
Lcnente-c:o ron l PorLocarr iro. o pri meiro ponto ata-
ado pcl · pnrar•uayos;:cm r•rand diffi uldadcscgui

ram-s a. invasõc · de Albuq u rquc, Corumbá , Dou
ra(los, oulras povoa ões brn ·il ciras, devida ao cs
lad de d '.' JH' ,·cn ·üo em que aq uclle p~iz encontrou 
o llras il ao Lcrror da popula · ~1 0 que ú custa de mui
Los acri fl ios c pere..,. rina ·ões refugiava-se. em 
Cuyabú. 

O "'0 \'Crno bra ileiro para ob. lar a inva üo de 
Matlo-Cro o valeu· se da guarda nacional de i\lioas
Cerac · c . I au lo, servindo de n ucleo um corpo de 
tropa rc""ulare · que parLiu do Rio de Janeiro em 
abril de I8G5, ommandado pelo coronel l\lanoel 
Pedro Drago; fazen.do juncç.üo em Ubcmba seguia 
es te corpo de exercito para Cuyabú quando foi obri
gado a retroceder em dirccçüo a Miranda que fôra 
invad ida pelos pamguayos. 

Este co rpo cxpedicionario chegou a Miranda, já 
sob o commando do coronel Carlos de Moraes Ca
misüo , completamente dizimado pelos honores e 
vexações que supporlaram alravez de lcrrilorios in
saluu res c pela falla de viveres. 
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O primeiro combate qu e : uslenlaram contra os 
pararrua:·o · foi a 21 de ab ril em Bella-Visla, sendo 
Lomacl o e L forLc pelos bra. il ei ros ; c m o fim de pro
vcr-s d rrado. cliri .. ·iu -: o ro ronel Camisüo para .a 
Larruna. ond e rnco nLrou Lu do m ciuza ·;alimentado 
pela cspcran o ·a rr oLi ia dr qu • clle•.,.ú ra a i\ioac mu
niçõ s c proYi õe · para a li i s' dirirriu, couLando com 
os minguados r ur os dl' qu' dispun ha. 

A re tirada de · te rpo d ' •xc rciLo da Laguna aló 
Nioac é uma das mai s cnlcrn ccedora · phases desta 
guerra ; Livcram esL s hcrlÍ s que supporLar a fome , 
a êde, a mar ha a tra ,·cz d \'a Li imos deserLos, os 
co ntinuo ataques das fon;<- in irnig·as c mais que tudo 
a Lerri vcl epidemia do chol era, da qual foi victirna 
o coronel Camisüo. 

Cheo-ados a i\ioa compl etam ' nlc cxlenuados, en-
CO IILrarari1-na m rui na · tiY rum qu e ·e acolher a 
Cuyabá. 

Francisco 'olano Lopc , diri r·i ndo sua vis las para 
o H i o-Grand e do . ' ui , p diu a Barlholomeu Milre, 
presidente da Republica Arrr nLina qu e lhe permit
tisse a passagem dos seu · cxcrcit s pelos seus lerri
lorios, ma em virlud c da n ulralidad c que esle pro
mellcra guardar, facil e expl ica tiva tornou-se a 
rccu ·a ; EL ·upremo , que nüo conhecia obslaculos 
ao seu· de. irrnios, r sol\· u r mp r contra aquelle 
paiz , c em acLo conlinu o apri ionou alg umas embar
ca ·ões argentina e invadiu a província de Corrienles. 

Forçado I\lilre a Lirar Yingan ·a de tüo singular e 
infame procedimento moYcu-se de eu · sentimentos 
de neutralidade e celebrou no dia 1• de maio o tra
tado da 1'1-ipLice ALLiança com o plenipolcnciario bm
si leiro, senador Francisco Oclaviano e general FlÕI'es. 

O exercito brasileiro sob o commando do general 
Manoel L. Osorio foi acampar em . Francisco, em
quanto duas divisões da esquadm, commandadas pelo 
chefe de divisào Francisco Manoel Barroso, subindo 
pelo rio Paraná, recebiam o general argentino Wen-



III ST(IH I.\ 110 BIU :-:i i L . 

T t l .\1.\11 .\ 1111 F UHTE 1'1'.-\I'I IIÚ. 





li!STO nlA DO UnA !L. . ·l77 

ceslíw rauncro: os dous chefes, de commum accôrclo 
se apoderaram da cidade de Corri enles a 25 de maio de 
'i8Gõ, onde nlio se co nservaram por Lcmerem as fo rças 
pa.rag uayas muilo supe
riores em rrumez·o, come
çando cnlflO o bloqueio 
do rio Parag uay. 

O dia -H de junho é um 
dos mais memoraveis pelo 
faclo de ncllc realizar-se a 
halalha naval elo Riachue
lo, a mai imporlanle da 
America elo sul. As armas 
bmsileiras souberam v in
gar as nffronlas commet
Li das con lra seus i rmãQs, 
de carregando golpes ir

General :\lanoel L. Osorio . 

reparavei sobre o inimigo; o heroe el e lào allo feilo, 
o immorlal F rancisco Manoel Barroso, foi gala reloado 
com o Lilulo de 13arfw do Amazonas c com o poslo de 
vice-ai m i ra nlc. 

Acostumados sú a vencer, fncil foi aos cxercilos 
alliados a. pa:sagens de l\Iercecles e Cuevas, ponlos 
eslralegicos formiclavelmenle g uarnecidos. 

Os paraguayos em numero de 8,000 e comman
dados pelo Lenenle-coroncl Esligarribia conseguindo 
atravessar o rio Urug uay, apoderamm-se de S. Borja 
(12 de junho) e saquearam-na, dahi seguiram para 
llaqui , que Leve a mesma sorlc e depois para Uru
g uayana que a occuparam sem resislencia a 19 de 
junho. 

A invasão ·das duas províncias do Brasil e a Lrisle 
sorle que as aguardavam moveram os corações dos 
palriolicos brasileiros~ ponlo lal que a 10 de junho 
de -1865 um bellicoso corpo de voluntarios e tropa de 
linha, lendo {t sua frente o Imperador acompanhado 
por seus dons genros e o ministro da guerra seguiu 
para o Rio-Grande do Sul, chegando a H de setembro 

u 
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em Unwuayana em frenle a exercilo Jllll11lgo; ahi 
j á se achaYam o n· ' ncr:w" Fl il rcc; ' :lliLre. 

Fl0re hav ia pa rlid dl' CO JI CO rdia a frente de 3,600 
homcn. , c fazendo j unc61n co m a· for as comman
clada p lo ""encral Paun ro. nff ' r ceu baLalha em 
-Rc Laura ion ao I\laj r llu arl , cl errolou-o alcan-

anclo a vicLMia el e Ya la ln·, qu r c11 Lou ao inimigo 
·1100 oldacl os in cl u : i n~ o mmanrlanlc. 

O aLaqLi c para a lomada d ru,.uayana eslava 
combinado para o dia 1, , qu r Mto se cfl"ccLuou por 
capitular Esligarrihia n . s mesmo dia, nlre ..... ando: 
c pri ionci ro em companh ia d mai . de G, OOU para

guayos. 
O Imperador cl ep i. d ' ,·isilar ILaqui e ·. Dorja 

regre sou para acapiLal do Jm r crio, ond e cbegou ·em 
novemLro de ·1865. · 

R e ·tauracla rugu n ~·an a , fi ou o 2• orpo do exerci Lo 
ao mando el o barfto uc PorLo-AI " re de obsern1çào 

' pela: fronlcira . . ao pas. o que o rc ·Lanle elas Lropas 
se dirigiu pelo rio Paran(t afim d 'op rar em LerriLorio 
inimigo; a 15 de abril d t. GO o ··· ncral Ü"orio tomou 
o forle de llapirú , ' Cndo um el o: primeiros em pisar 
o lerrilorio parag uayo sc" uido de ·12 iD Lrcpidos sol-
dados. . 

Os cxcrcilos alliados in auguraram a sua entrada 
no Lerri lorio inimi rro co m clua Yicloria. de E Lero 
Dellaco (2 de maio) e a el e Tuyulu y (21~ de maio) o 
general O ori o, enlão j<i bariLO el o 11 rYal cnfermando 
r esignou o commando do exercito nas müos do ma
rechal de campo Polydoro da Jtonseca Quinlanilba 
Jordito (ulLeriormcnlc vi conde de 'anLa Thereza). . 

Os paraguayos, Lendo-se retirado para Curuzú, ahi 
se forLif1 camm; por esse Lcmro o 2• corro do exercito 
unia-se ao 1• no Passo ela Palria (29 el e julho) e o vis
conde de Pol'Lo-Alcgrc , commandanle do 2° corro , foi 
designado rara desalojar o inimigo. A intrepidez desle 
bravo mililar nesla empt·eza é assignalada pela reso
'"çüo tomada por Lopes que, baldo de esperanças so-
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·lieilou uma conferencia ao gcnerali simo i\'Tilrc, com
ma nd ante em chefe dos cxcrcilos alliaclos, a qual se 

rreclu ou a ·J2 de . clcmbro em Y::~Lahy-Cor[t sem re
sullarl o sa Li sfaclori o paru quulqucr uma das partes, 
pelo qu o <•cncral }liLre a frenlc d 0,000 homens 
Lcn Lou aLaca r Cu ru p, i ly d c ond · reLi rou-se com perda. 

O mallog-ro d CurupaiLy c o n ~io comparecimento 
do general lrrasil iro ú co nferencia so li ciluclu por 
Lop . I varam o novo gaiJi ncLc de 3 de a""O Lo a no
rn ar· o marqu •z de \.uxias para commandanle das . 
forças imp riac. c o il rc de c quadra Joaquim José 
J ~nacio (uiL riorm cnl vi.· onclt! de Inhaúma) para 
co lllm ::ur danlc em ch •fc da força naval. 

.\ 2i-J d ' n vcmiJro d ' 1860 ass um iu o marqucz ele 
Caxias o cxcr ici de . cu cargo c alé .iulilo do anno 
C''uinlc o cu pou-se em di sciplinar a Lropa · que ciLC
~avam em . o orTcr ao infelizes fl agellados pelas 
r ·hrc palu dosas c depo is pelo cholcra-mo rbus. 

O o-eneral Osorio ai 11d a en fcrnro co! locou-·c á frcn L e 
d • um Ler eiro c rpo d e.xerci Lo orn·a nizado no Hio
Grand c c marchou a unir-, ' co m Caxias. 

A ·I L d c m::II'(_;O ·de ·J ROi foi apresc n Lada uma segunda 
proposta de paz pelo Sr. \Va lriJUrn , minislro el os 
I~:; Lad s Un ido · no Paraguay, ao marqu ez de Caxias. 
que ra cnlüo o hefc das lropa · all iada pela relirada 
do gen ral i'l li lre, que fora ao seu paiz para res tabe
lece r a paz, a qual não foi acccila. 

Pro ·cguind o na g uerra, foi occupad o Tuyu-Cué em 
julho d ·18Gi ; c depois de varios combates sempre 
faYoraYcis ús arma alliadas foi levado de vencida o 
inimigo alé a villa do Pi lar. 

o o·enerall\lilre, que havia a ·sumid o o commando 
em chefe dos cxcrcilos alliados, venllo-sc de novo 
obrigado a vo ltar para Buenos- \yres, succedeu-lhc o 
marqu ez de Caxias qual , de accôrclo com o almirante 
Joaquim Jo 6 Tg-nacio, combinou o meio de Lranspôr 
a inexpugnavel barreira do Humaylú. Esle arro,iado 
com.mellimenLo foi realizado a ·19 de fevereiro de 1868, 

. I 



180 IIISTOHlA DO BHASIL. 

qua i simultan eamente com a tomada do redu"cto do 
Es tabelecimento pelo r•enera l Gaxias. . 

Ant ri orm ente (3 el e no\· mbro) haviam os para

~ l nrqucz de Caxias. 

g nayo · em numero do 
í .OOO ahido de impro- · 
viso ·ol.n·e Tuyuty com o 
fi m de faci litar as com
muni w ·õescom Humay
lú : ma. · o visconde de 
Porto-Alegre repelliu-os 
faz nela-lhes pam mais 
d 2,000 Y_ic lima.s. 

A. perda · de Humay
lít. Laur les e Curupa.ily 
f' ra.m muito lamentadas 
por Lopes o qual resol
vet t aband onar o seu 
a. rraial de Passo-Pocú e 
r tira. r- e para Tebiqua

ry, de onde d pois pa rtiu pa ra l'iquiciry . 
\. ua. pos içüo era ahi muilo va ntajosa; resolYendo 

o genet·al em chefe ata.ca.l-o pelo fl a nco esqu erdo, o 
mais favorav 1, in cumbiu ao ma. rechal Alexandt:e 
Gomes el e Argollo F rrJo (vi. conde de fLaparica) de 
cons truir uma estrada pelos ten enos pan tanosos elo 
Chaco afi m J facilita r o transporte do exercito para 
o porto fron teiro. 

O marechal \.rgollo é. di rrno de lodo· os encomios 
pela perícia com qu e desempenhou esta missào. 

Foi por es ·a es tmda comparavel a de Xerxes, que 
o exer ito brasileiro passou para empenhar do outro 
lados as memomvei batalhas do mez de dezembro 
qu e aniqu ila ram para sempre .o in imi ao; a primeira 
foi a da ponte do ILororú a 5, ond e foi ferido o vis
conde de Il.aparica ; a el e A va.hi a ·11 , Qncl e foi ferido. o 
general Osorio; a de Lomas Valentinas a 2/, e a de 
Angustura a 30. 

Em vista de lüo assignaladas victorias facil foi a 
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·occupaçáo da capital do Para o-uay no dia 1 o de janeiro 
de •ISGD, anteriormente bombardeada pelo barão da 
Passa ··em. 

O !'l l.:trquez d · Cax ias c;1 nr:a cl o el e tantas fadigas in
compati ,·eisc m as 11 a idad ,uclo ceu e relirou-se para 
Monl e,·idéo dond e tornou ao Rio de .J an eiro ; os emi
nentes ser,·it·os des te im morlal cicladüo foram o-alar
doado pelo ·Imperad or com a mercê de Duque de 
Cax.ia feila ao \·el lto soldado; em seu lugar ficou o 
marechal Cuilh en11e XaYicr de Souza a lé a chegada 
do Cond e d'E:u, nomeado para exercer o commando 
em chefe das forr~as brasileiras. O commando da es
quadra fôi lambem confiado ao chefe de divisüo Eli
sari Anlonio dos Sanlos (banio de Angra) em subsli
Lui,:üo ao lmwo Yiscondc el e Inhaúma, qu e se retirára 
enfermo para o Rio de Jan eiro, onde falleceu dias 
depois. 

O principe Conde d'Eu assumindo o mando , tratou 
de preparar-se primeiramente para nüo só fazer frenle 
ás poucas c a'··uerridas lropas de Lopes, como lam
bem para per ·eguil-o atravez das cordilheiras para 
onde se bomiziúra. 

O pt:imeiro encontro da nova campanha foi em 
Jcjuy (30 de maio) ond e o general Camara, depois 
viscond e de Pelota ·, desbaratou o major Galeano, 
castigando-o com a perda de 500 prisioneiros, 300 mor
los 12 pe ·as de artilharia. 

o n·enernl lUcnna Bnrreto , ll lLO podendo tomar Villa
Rica, apoderou-se de Sapucaia , chaYC de Tebiquary. 

A 12 de agosto travou-se a renhida balalhadePeri 
bebuy ; Sua Alteza foi nobre imitador de seu ante· 
ccs ·or, pois, sempre na vanguarda desafiou as balas 
inimig·as, qu e nfLO respeitaram o valente i\Icnna Bar
reto, proslando-o morto ; a esla batalha seguiu-se 
a de Campo-Grande ('16 de agoslo), que custou aos 
parag uayos 3000 soldados fóra de combate. 

Francisco Solano Lopes sempre derrotado inter
nava-se cada vez mais pela serra de l\'laracajú e con

ii. 
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slava que se dirigia r ara Ma llo-Grosso com o fim de 
procurar r efu g io na Bo1iYia. 

Depois de uma curla pa usa de hos tilidades pára 
habilitar os soldados a pcrscrruir Lopes por in vias, 

· desertas e a lcantil adas serra nias, fora m LomadosCuru
paily , S. Es la ni lúo c lg ualemy ullimos pontos esln~-
Legicos. . 

A missClO ele per:eguir Lo pes foi confiada ao ge
neral Can'l a ra, qu e o desbaratou m Naranjahy. 

No dia t o de mar ·o de 1K/0, acha ndo-se Lopes acam
pado no Cerro-Corú, foi inopinada mente atacado pelo 
general Camara. Travo u-se um pequ eno combate, 
onde Lopes foi fe ri·cJo; e, recusando entregar-se pri
sioneiro, foi m orlo por um soldado brasileiro á mar
gem do a rroio Aquiclaban. 

Com a m orte de Lopes te rmino u a g uerra; ficando 
vago o govern o do Pa raguay, o pleni po lenciario bra
sileiro José ~'laria da Silva Para nhos ins lallou um go
verno proviso rio alé que foram ele i Los chefes do poder 
executivo a I de agoslo os Srs. Carlos Loizaga, José 
Dias D~doya e Cyrillo Rivarola. 
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CAPTTULO XXXVI 

Ultimas acontecimentos do reinado de D. Pedro li, 
desde o fim da guerra do Paraguay até a sua 
deposição do governo e subsequente proclamação 
d a Republica. 

18i 0- ·1889 

Ariela c mono lona 6 a hi s toria el o Brasil na prose
cução dos dois ultimos períodos decenaes do r einado 
de D. Pedro TI , pois , apenas nos offerece nesse de
curso fnclos e -pa rsos c aconcatenados sem nenhum 
caracter philosophico e dentre os quaes salientam-se 
como dominantes : a) o problema da extincçã.o da es
cravidão; b) a delongada questüo ele limites cqm al
g uns Es tado. ; c) a co ntroversia cpiscopo-maçêiilica e 
d) a que tito militar qu e Leve como complemento de 
uma pbasc inicial a proclamaçüo da Republica . . 

a) Em nenhum destes acontecimentos transparece 
a innu encia dirccta do ultimo descendente bragan
lino em r egiões americanas; assim, a solução do pri
meiro foi dada por sua filha, a priuceza D. Isabel, 

. que la! \rez coagida pela força das circumstancias , refe
r endou a decisiva lei de 13 de maio de 1888, lendo 
anteriormente sanccionado a de 28 de setembro de 
18/1, emquanto que o seu augusto pai viajava por 
paizes estrangeiros. 

A h is to ria da li bertaçito do sangue africano no 
Brasil, além desta ultima data que relembra a lei 
promovicla pelo visconde do Hio Branco em virtude 
da qual foi declarado livre o ventre escravo, e da lei 
definitiva de ·13 de maio, inconleslavelmenle propu-

. gnada pela vontade unanime da nação e mandada 
H .. 
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executar pelo gabin eL Joiio Alfredo, é assignalada 
com o Lralado de -3 de no \·cmbro de 182G celebrado 
com a fn n- lalerra por um a ommi . <"io mixLa pam a . 
aboliçüo do trafico c com a d shumana lei Saraiva
CoLecrip d 2 ' de elembro de 1885 pela qual, sendo 
os sex a,.,.e narios decla ra lo: liHes, qui va lia a acce
lerar-lhes o Lermo ela Yi da, la1H;a nd -os em Lal estado 
vateludinario e ntregues a si m :;mo . 

b) A qu eslCto de limites co m a Rrpuhlica Argen tina 
parecia e la r re ·oi \·ida com o Lra lado de 14 de dezem
bro de 185/ . qu ando a sun. ni10 raLificaçito por parte 
do gov rn daC]u ell paiz L l'll Ou-o em effeilo. De
vido aos for ·os do gabin eL Go l g ipe foi nomeada 
uma commissüo rep resentada pelo illusLrado barão 
de Capanema, q u , i po r um lado pr Lou se rviços ú 
geograp hi a com o e Ludo topO"'TU[ hico do lenilorio 
em lilig io , por oulro trouxe 111 a i um elemento per
turbador para a qu es lJo , r pr . enlado pe lo rio Jan
gada. Com a proclamaçüo da Republica procurou o 
governo proviso rio occupar- ·c seri a mente com essa 
qu es l<-LO envian do em appara losa rn i ·· .:to um de seus 
membros ú capita l cr aquella naçüo . Longe de promo
ver os meios que ap ressassem o de enlace da queslüo, 
essa Yiagem tornou-a ain da mais ·omplicada; até 
que , suhmelLida ~L arbitragem do presidente dos Es · 
lados Unidos do :'.:orle, leve o 13ra.·il a ventura de 
ver conflrmados os seus direi los ·o m o u laudo e o 
prazer de ver de mais per to es trei La el as as s uas rela
ções de amizade com a republica vizinha . 

O lerrilorio co mprehendido enLre os rio· Oyapock 
e Amapá é o reclamado pelo Brasi l em de trimento 
das prelenções da Goyan na Franceza; comquanlo j{t 
f~ssem celebrados Lres Lt·alado ·(") é ai uda es la ques
lao uma hemnça da monarchia . 

c) A conlroversià epi scopo-maço nica 110 Dra·sil foi · 

(' )O Lrntndo de Ulrcchl em i113; o uc Vicnnn em 1815 · c o c.lc 
PtLrl7, em 1 t 1. · ' 

{ 
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uma humilha üo ela sua soberania nacional ante a 
tiúra papal cuja principal responsabilidade recahe 
sobr o hcfc da na ·;To. 

Ch r nologi amcnt foi seu ini iado r o bi po do 
Rio de .J anc· iro, O. Pedro de Lacerda, qu e el o alto do . 
seu poder ju lgou-se co m atLrihuiçõcs para violar a 
co n. Li luiçflo polili a lançando a se ntença de inler
dicr;Jo so bre um se u confradc que se mosldtra 
ad epto ú s ·i la maçoni ra ; mas hisL ricamente além 
de ,·a ri a. ircumsla 11cias parciac é cu principal 
prolog nisla o veh mente bispo de Olinda , Frei Vital 
de Oliveira, m cujos pt·ojc los onsliluiu·sc O. An· 
tonio de :'lfa edo Co ta, bispo do Parú, seu accrrimo 
continuad or. 

R conh e nd o o bi. pod o Rio de Janeiro em lcmpo 
o seu rro. ab leve-se de pro. eguir em cus projcclos 
em lüo bôa hora que a prisüo de seu coll egas con- .. 
olidarios a inda mai lbe fez aben ·oar sua feliz inspi-

ro ·ü o. 
Compenetrado o bispo de Olinda da elevada auto

ridade que lhe assistia e zeloso dos preceitos da 
Sa nta 'é nü o trepidou em lançar a sentença de inler
di cç~t o so bre uma irmandade do Recife, por se nito 
haver pres tado a expellir de seu ·eio um dos irmftos 
lido por maçon; lend o· La recorrido da se nlc~nça 
para a corôa della obteve proYimcnlo , mas ainda a 
le ..... itimidade foi neo-ada pelo alLiYo prelado que pro
ce sacio e suhmcllielo a julgamento, foi condemnado 
pelo 'Supremo Tribunal el e Justiça , emquanlo que 
a efferYescencia elos animos era alimentada com os 
caus ticantes artigos de Ganr;anclli (Saldanha i\'la
rinho). 

Sabedor D. Pedro H, depois ela miss~to Penedo , que 
o chefe da egreja « nada concederia para o Brasil em 
relação ú questão religiosa emquanlo os dous bispos 
nfto fossem res liluidos á sua diocese » e movido 
pelas solicitações de sua filha em prol da absolvição 
dos altivos lransaclores das leis governamenlaes, 



186 III ST0111A 1)0 1111A IL . 

niLO trepidou em suhm Ller-:c iiqnclla arrogante 
imposi ção, c em sacri llcar o bri o nacional por um 
pedido de famíli a, CO II C'C' dcndo-lhcs ampla amnislia. 

Ft· i ViLal d ' Ol i,· , i ra fali cc tt p uco depois da sua 
amni Lia c illu lrado ll . Anl onio el e .\! acedo Cosla 
foi postcri ormcnLc ar chi spo el o Brasil em cuja digni
dade ccclcsiaslica ,·ci u a l'al le c• r. 

d ) A qu . Lüo mil i tar L ,.c orn o oric;em a censura 
111 rcl em do dia man

rl :td a lanr;ar pelo go
' •r11 o imperial conlra 
dous ofll iaes do exer
ciL que pela imprensa 
di . culiram aclos de su
peri ores lticrarchicos, a 
qual terminou, si bem 
que na apparcncia, com 
a re ·olu ·üo tomada 
pel · nado ele mandar 
Lrancar as referidas 
nnlas, sob pretexto de 
nüo a"·gTaYar o precario 
c Lado de aude do Im
perador. Na phra ·e do 

barão de Coleg ipe, enli'LO pres idenLe do Conselho , 
" o rroverno cedeu com alguns arranhões na digni
dadc.n 

Vacillanle o goYertlO imperial em seu pre ligio e 
abalada de La fúrma a sua força moral, facil seria de 
prever o complemenLo deste desequilibrio quo de dia 
para dia mais se accenLuava em seu desfa vor com sub
sequenlcs acoulecimenLos que propheLisavam um 
desenlace def1niLivo ; laes foram os casos Apulcho de 
Castro e capiLão-Leuente Leite Lobo, cujas conse
guencias ainrla se acham bem recen tes na imagina-
Ç[to do povo numinen ·c. . 

Finalmente, assumindo a presidencia do conselho 
rll'\ ministros o visconde de Ouro Prelo, q~e anterior-
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mente anti[lathisúra no lamentavel impo to do 
vintem, procurou r frear este estado d cousas, lan
çand o mito ele m di da: cnero-icas; c no intui to de 
realisar 11 a. delibcra(;t>c , por tal fórma procedeu 
que at ' m smo ap res ·ou a quéda da monarcbia 
exciland o de ·conlentament na classe militar. 

Foi cnlüo qu o clo ut r B njamin .on Lanl, um de 
eu · m ·mbr , ap ro,· ilando-sc da oppor tunidade, 

acc rco u-s de se u ir
mi:LO d"armas c ele cor
r eligionari os c procln

·mou a H publica a 
15d n v mhr I 188!). 
Ainda dousdins pcrma
n eu I . P dro de AI
cantara no pa ·o da ci
dade do Ilio de Jan iro, 
fin do. o · qua eguiu 
co m sua fami li a pela 
madru ..... ada para Euro-
pa ii bordo do paquete Mnr chul Deodoro da Fonseca. 
1Lagôa . 

Os cle~tinos do Brasil fi caram então sujei tos a um 
governo provi so rio de que foi chefe o marechal 
Deodoro da l"onseca até 24 de fevereiro de 1801 , 
em cuja data foi decretada a nova con ·tituição por 
um Con ..... resso eleito para tal fim , sendo em seguida 
el eito p l o me ·mo o presidente da 11epublica dos 
Estados-Unidos do Brasil na pessoa ,do referido ma
rechal. 
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