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AO LEITOR 

Em 1873 funccionava em Campinas o Collegio S. João, de 
propriedatle do sr. J. B. da Silveira Caldeira. 

De&cjando este ca"alheiro cercar aquelle estabelecimento de 
merecida nomeada, assente !l'uma solida educação, comidou I) 
sr. dr. Americo Braziliense, para, em dias determinados, ex
plicar a seus alumnos lições de historia patria. 

Estas lições a principio foram semanaes, depois mais amiu
dada~. 

O sr. dr. Americo nraziliense acquiesceu ohsequiosamente 
ao pedido e desde logo se tornou publico esse facto, que lodos 
applaudiram de coração. 

As notaveis prelecções do sr. dr. Americo l1raziliense, que a 
principio deviam apenas ser ouvidas pelos rliscipulos do Col
legio, foram escutadas por innuIIleros cayalheiros que iam ou
vir a palavra clara e erudita do illustre doutor. 

No numero dos presentes achava-se tambem o obscuro edi
tor deste livro. Conhecendo ligeiramente a historia do paiz 
pelos pequenos livros destinados ás escholas, parece!l-lhe que 
seria de grande imporlancia a publicação das prelecções que 
alli ouvia-pois reuniam ellas em si maior somma de factos 



historicos, elucidados com mais melhodo e além dis,o acom
panhados de uma critica judiciosa, illdispensavel em oLras de 
semelhante ordem. 

Dirigio-se, poi~, ao sr. dr. Americo Braziliense e solici

tou-lhe com installcia a permissão para edilar na Gazela de 

Campinas (lle que enlã,o era gerente) e depois em lilro, essas 
esplemlidas li ções, que não deyiam só ser proveitosas ao au

ditorio que as escutava, mas aos que tivessem avidez de saber 

das cousas da patria. 

Foi renhida a luta; urna mal entendida modcslia do dis

lincto historiador ia sepultar, para sempre, no esquecimento 
esse consciencioso e magnifico trabalho. 

Entretanto, á força de instancias, conseguio o editor destruir 

todos os obstaculos OppO:itos pelo honrado doutor e dias de

pois a Gazela de Campinas publicava as primeiras prelecções, 

que o publico, em geral, applaudio e a impren'a festejou 

com os mais merecidos encomio" tendo varios trechos sido 

transcriptos em algumas folhas. 

Diversos motivos demoraram, em começo, essa publicação, 

que appare~e hnje 110 presente livro. 
Acrtdita o editor, que publicando-o, presta um pequeno 

serviço ao paiz, que Ião benignamente o tem acolhido, e re

commenda á gratidão de todos os brazileiros o nome já fes

tejado, por muitos diversos motivos, do iIlustrado doutor, 

collocando-o na fileira dos mais distinctos historiadores do 

paiz. 
Terminando esta succinta exposição, cumpre-me agradecer 

intimamente ao sr. dr. Americo o valioso presente que me 

fez da propriedade das suas Líç6es de Hisloria Palria. 

s. Paulo-Setembro de 1876 

JosÉ MARIA LISBOA 



HISTORIA P ATRIA 

I 

(25 de Janeiro de 1873) 

Hazào desta" pxposições. -Instrucção eivica.-O que é a historia. 
- Viagem de Christovam Colombo á America e a de Pedro 
Alvares Cabral ao Brasil. -Considerações sobre ambas.- Expe
dições dI) Portugal.-Divergencia dos historiadores.-l\lartim 
Atl'onso de Souza e a fundacão da vilIa do S. Vicentc.-João 
Hamalho. - Tebyreçá. -Gua'yanazes 1.' outras tribus.-Obsl'r
vaçües sobre as dactas. 

Sonhores.-O director d('~t(· colh'gio p .. diu-mc que désse li
(:.:ies de historia patria ao!' "t'Il~ alumnos. 

De boa voutadp accedi ao pedido do sr. Caldnil'a compromet
tendo-me a vir aqui, uma n'z por semana, dar-lhes conhecimen
to dos principaes acontecimentos do nosso paiz desde sua ues
(·oberta. 

Não me é desagradavel ter oecasiões de prestar auxilios au 
director, cujos esforços constantes em ampliar as materias de 
pnsino lwstc collegio sou o primeiro a reconheeer. 

Além disso folgo muito de podar ou ser util .. \ mocidade pau
lista, que aqui vem procurar instrucçào. 

Espero que de minhas explicações algum resultado aprovei
tllvel lhe ficará. 

Para que assim aconteça usarei, na narração e apreciação 
dos factos, de uma linguagrm singela e tão clara, quanto me 
fôr possivel, o como convém á natureza e fim do trabalho littc
rario, que agora enceto. 

O estudo das coi~a~ pal rja~ vao muito descuidado. E' facil 
encontrar entre nós muitas PC~~()JS no caso de dizrrem alguma 
coisa dos antigos gregos, e dos romanos, da Allcmanha, da In
glaterra, da França. 

Mas poucas são as que conhecem a historia do Brasil. Pódp-
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,;e dizPI' sem r"cc,iu d,' pnar que IlIPSl/lU na nossa alta socieda
de raras SilO as que telll sciencia dos prirlf'.ipaf's aeonteeinH'llto" 
das proprias provincia~, (,llI que nasceram. 

O estudo da historia patria, a meu ver, faz parte do que se 
(';l,lma-illsl1'w:cão civica. 

E esta é altamente ronsidcfada e diffundida em todos os paÍ« 
"", (;m que S(' procura fazl'r de cada hOllH'lll um cidadão, ea
jJi\Z de intl'rvir nos IlPgoeios publicos. 

HC"orclo-me de t.er li(to ha pouco tempo um rdatorio!lo mini,·· 
tro hrasileiro, na i'uis';J, ao nosso minist.ro de l'xtraugeiros, dl
zend'J que ali SI' dá muita importancia á-instrucçillJ eiYica
crbinalldo-sr nito só ii historia do paiz, como os direitos e dc
verl'S do llidadito. 

~Il União Am(;ricana pnsina-se a historia de cada estado, e 
com psprcialidade a eOl1stitucionill. 

Pareee-rrlP qlll' semelhante dilfusito de eonhecimentlls só se 
dá entre as naçües rpgidas por gOH'rnos e instituiçürs dcmoera
ticas. 

E' nellas onde ~e procura e facilita o dcscllvolvin1f'nto inte
graI e harmonico do homem cm sua natureza, em todas as suas 
faCilidade". 

Os povos, quc desconhecem a sua historia, que ignoram o 
Sf'U passado, não podem d'ahi tirar li(,(les, que o guiplll no fu
turo. 

A historiil, disse Cicero, é-lestis lempumm, tr'_témunha dos 
tcmpo~, lux t'Crilalis, luz da vprdadc, magi~lra vila:, mestra 
da vida. 

Houve nas pa~sadas epochas uma celehre maximil, que ao hi~
toriador cumpria ter em vista e era-deve-se respeito aos vil'O', 
não se deve aos mortos se não a verdade. 

Depois veill outra expressada nesta frase-parce scpultis. 
Com esta parece se queria dizer o contrario d'aquclla: aos 

mortos não se devia a verdade, desde que era preciso poupai-os 
dian te da historia. 

Quanto ii mim a ,"erdadeira maxima, que ao historiador cum
pre obsPl'var, é-que se deve respeito e n~rdade aos vivos e ao~ 
mortos. 

A justiça da historia assim o exige.-ElIa tf'm por missito, 
aprpciando os factos na linguagem calma, desapai'Xonada. apre
sentar os vivos e os mortos t3es quaes são, ou tac5 quaes foram. 

Não lhe é licito recuar diante das lapides, que cobrem tumu
los. Sem que se manejpm expressões acres, epithetos injuriosos, 
bem se póde expor á opinião, ao jtl.izo do publico, os aconteci
mentos, embora tenham desapparf'cido dentre os yi,·os as prs
'oa~, que directa 1)11 indirf'dam'!nte enyoherRm seus nome, no~ 
..:u(~('rs~os) 



1I1:'\TufilA l',UIIIA • 
E ~c aS~lnJ nhu iü:3:-,c~ ronlO conhrct'I' a~ af'~:úll:.:' g'lj)riosJ~ cip 

'111:' " O;; tri,\t':' {l'itos di' outros? 
Cnmo dizl'1' diante rio tmnulo de Sllcrates: aCjui estilO os res

to:; do philosopho Itota,'el, que foi eondemnado a morte por seus 
mimigns, (],>pois de ha"er sm;tentado, contra as idéas de seu 
tC'mpo, as wrdadps et')rna5 e fundamentaes da sociedade huma
n,\-a immortalidadp da alma-Il existem'ia de um só Deos, 

Como dizC'r (II' :\cro-foi o des,'airado imperador romano que 
se deixou dominar de satanicas intenções, symbolisou a perver
si,ladc f'lll delirio, e assignalou com caracteres de sangue a sua 
passagrm p,-Io mundo. 

S,- ii historia nüo é dado enunciar a yerdade, porque encon
tra de frente o parce sppultis, se den, escolher as posições so
ciaes, para lisongear os grandes, os poderosos, e julgar com 
sCH'ridad,) os pobres, os pequenos, os abandonados pela pros
peridade, então a sua justiça é abominavel. Em taes casos a 
phil050phia da historia é urna sciencia sem merito, sem prin
cipias certos, sem logica, sem utilidade para direcção da rida 
dos povos, para ensinar-lhes os mais seguros meios de pro
gresso e felicidade. 

S,.) ao historiad.or fosse permittido adulterar intencionaln'lente 
os factos, conforme as eircumstancias das pessoas, que nelles 
intcrderam, se) á narraçüo e julgamento não devesse presidir a 
imparcialidade, s,- esta nüo fosse essencial condição da justiça, 
I'll não teria o direito de vir aqui, repetindo o que a historia 
nos conta, dizer aos alumnos do collegio S. João-o dia de 
hoje é o anniversal'io de uma uata memoravel. 

Ha 319 annos, isto é-cm principios de Janeiro de 15f'l-! 
treze collegiacs de S. Vicente, dirigidos pelo padre Paiva, par
tiram com clestino aos campos de Piratininga. 

Eram estes habitados por algumas trihus de Guayanazes, 
tribus notaveis por seu caracter paci/i('o, mas altivo, incapazes 
de sé sllgeitarem á eseravidão, a ql~e eram reduzidas ~ó pelo 
emprego de muit.a fOfi:a c cm ultima extremidaI1i'. 

Ainda neste estado pensayam sempre na libc!'uade, e procura
vam todos os recursos para recuperai-a Era seu chefe Tebyrecil. 

Chegados os pad res ao campo, e, SPl'Viudo-lllc das frases 'do 
Quadro llis/arica de 1IIaeha,]o de Olil'flira, fitando na formosa 
miragem do paiz, que ant!) ellcs se distendia, fizeram parada 
nas alturas sobranceiras ao rio Tilmanduatehy e riboiro Anhan
gabahü, e ahi levantaram um rustico aposento para seu abrigo. 

A 25 de Janeiro, dia em qne a igreja commcmora a conver
são de S. Paulo, celebrou-se missa nesse lugar. 

Deste facto se derivou a denominação dada á povoação, que 
S~ começou a levantar, dpnomillélr,iío "lup {, ('onservada até o 
pl'e,ente pelit nos~a proyincia. 
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Mas antes dI' expt'ir os acontecimentos dessa data cm dianlt~, 

(: necrssario que {'li não deixc rm silc"lcio os do passado. 
Fallri por incidente da fundação da povoação do S. Paulo; 

foi rm attenção ao dia de hoje. lIa porém muita coisa a dizer
vos dos annos precedentrs a 1554. 

O jim do seculo XV e o começo do XVI se assignalaram 
por dous memorareis descobrimentos-o do Novo-mundo c o 
da terra de Santa Cruz Ol1 Brasil. 

Mas uma llotavel di/rerenca os caracterisa. 
Um foi, permitta-se a frase, um acontecimento scientifico, 

como scientifica se deve considerar a viagem de Christovam 
Colombo ou Colono 

Sahindo de Paios a 3 de Agosto de 1492 o immortal na
""gante chegou a 12 de Outubro do mesmo anno á ilha Gua
nahy, uma das Lucayas, á qual põz o nome de S. Salvador. 

A rlin'cção, que tomou nesta viagem, disse algures Edgar 
Qllinl't., foi semelhante á da frécha disparada a toda á força 
do arco. 

Quem lançar os olhos para um lJlappa-mllndi moderno, de 
Colton, ycrá confirmada aquella opinião. Os estudos feitos por 
Colombo levaram-no a planejar e executar a viagem, como 
fluem conhecia o caminho e o ponto, a que se rlrstinava. 

Outro tanto não se póde dizer da viagem de Pedro AI"arrO' 
Cabral, do descobrimento do Brasil. 

Este facto foi devido ao acaso: um forte (pmporal de~riára 
o illustre portuguez da róta, que elle sl)guia com dr5tino á~ 
Indias. Ainda quando porventura não se queira aceitar esta 
explicação, quando nem se queira crêr que Cabral, para evitar 
as calmarias das costas da Africa, procurára o oéste de Cabo
Vrn!r, logo depois de se haver desgarrado da armada o navio 
de Vasco de Athayde, nas alturas da ilha de S. Nicoláu, o 
certo é que a nenhum historiador ainda approuve dizer que 
semplhante viagem, com destino as terras brasileiras, fosso (l 

ri'sultado de estudos c llccordo do descobridor com as yjsta~ 
do governo de D. l\lanoel, então rei de Portugal. 

Foi o acaso e só o acaso a origem do acontecimento. J\ frota 
commandada por Cabral, em demanda das In(lins, sahindo do 
Téjo 11 !) de l\farço de 1500 desviou-se de sua carreira c veiu 
sé aproximando das costas do Brasil. No dia 21 de Abril, ul
tima oitava de Paschoa, foram encontrados signaes de terra. 

A 22 do mesmo mez, e segundo outros historiadores, a 24 a 
frota tl'VÜ á vista uma montanha redonda, c uma terra chi! 
coberta de arvoredos. 

A' montanha deu Cabral o nome de-.~fonte-Paschoal-e â 
terra o de-Vera-Cruz. 

PP 2~! III' Ahril a 2 rlf' Maio. nl';:;';I' I'prindlJ dI' rlem(lr~ rta 
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armada no Bril,;jl, ii"; occurencias mais IlnjJorlan(c!' foram, rlt~
pois de ancorada a frota em Porto-Seguro, a tom,lda de posse 
da terra em nome de D. Manoel, a collocação dc uma cruz 
com as armas do rei, e a celebração da missa por Frei Henri
que em um altar erigido ao pé daquella. 

E' aqui occasião de notar que alguns escriptorc,;, entre c,;
tes Constancio citando João de Barros, dizem ter sido a pri
meira missa celebrada no dia 3 de Maio. Eu porém que na 
exposição, que agora faço, sigo a narração de Ferdinand Dilliz 
e Abreu Lima, não posso acompanhar aquella opinião. 

J~stºs dois historiadores dizem que a armada de Cabral par
tiu do Brasil a 2 de Maio. O que me parece fóra de duvida, 
é que a missa dita no altar ao pé da cruz, no dia em que esta 
foi levantada, teve lugar alo de Maio. 

Se houve outra antes, não se deu á elIa a me5ma importan
cia historica que á de IOde Maio. 

Se lambem hou\"(' uma a 3 do citado mez, fica então S('lll 

explicação a partida da frota no dia 2. 
Eu, torno a dizer-vos, aceito a narração dos dois historiadol"t's, 

a que venho de referir-me, porque elles firmam-se em docu
mentos que me parecem sem contestat:ão séria. 

Não duvidarei reformar este meu modo de pensar, quando 
me convencer do contrario. 

A chegada, desembarque e outros passos de Cabral e ~ua 
comitiva não encontraram hostilidades da parte dos possuidon>s 
das costas. Os Tupiniquins, que ahi habitavam, associaram-~(' 
aos trabalhos dos portuguezes; os l'Iuxiliaram a transportarelll 
a cruz para o lugar, qlle devia occupar, e assistiram ás rpl"t'
monias religiosas. 

De todos os selvagens da raça Tupira eram elles os mai~ 
Irataveis: talvez a isto se deva essa facilidade de relações, que 
se estabeleceram nessa occasião. concorrendo para inspirar-lh('s 
mais confiança na comitiva. o facto de ter Cabral tratado bem, á 
bordo, a dois indigenas, que Alfonso Lopes, quando sondou o 
porto, recolheu ao seu batel, e levou ao (·}mmandante da 
frota. Cabral fel-os desembarcar depois de vestidos de ra
misas, c com barretes. 

Depois da descoberta do Brasil o governo de P.()rtugal re
solveu fazer explorar a terra de Santa Cruz. Para isso man
dou armar uma frota. Aqui apparecem tambem divergentes as 
opiniôcs dos historiadores. Não ha entre elles accordo ncm 
quanto ao anno das expedicões, e nem quanto aos seus chefes. 

Pensam alguns que em 1501 Gonçalo Coelho viera comman
dando a frota destinada a reconhprer o Brasil, e que em 1526 
viera ii dirigida por Christovam Jaqucs para guardar os marf's, 
ltmpando-os da pirat.aria PllfOp{·'l. :-uppi)rm ontros (flll' logo dc-
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pOb da prllílf"ira foi expedida uma csquadl'1l com G caravell;l~, (' 
q!H' desta foi commandante o mesmo Jaques. Varnbagen: inrlina
~c a crêr que o chefe dessa foi Fernão de Noronha. Alguns en
tendem que D. Manoel enviou em 1502, e segundo outros em 
1503, a Americo Vespucio para aquelle fim. 

Sobre a vinda de Vespucio ainda dividem-se os escriptores. 
Quanto a uns elle veiu com? chefe dQ frota; quantQ a outros 

elle não serviu senão como piloto ou em posição secundaria sob 
as ordens de navegantes portuguez~s. 

Além de todas as discordancias, que venbo de referir, appare
ce ainda a opinião daquelles que negam ter vindo Vespucio pa
ra per80rrer as costas do BrasJl. Estes suppõem fabulosa seme
lhante viagem. Cumpre-me nesta occasião tambem dizer-vos 
que mesmo a respeito do reconhecimento, que se attribue ao 
cosmographo Florentino, da terra firme do Novo-mundo, de
pois de Colombo haver descoberto a ilha de Guanahy, e outras, 
não ha uniformidade nos escriptos dos historiadores. 

Além das Pesquisas historicas do visconde de Santa rem, on
de elite falIa das suppostas descobertas de Vespucio, vem ainda 
esta outra opInião, que sustenta não ter-se originado da via
gem del!e o nome dado ag continente Amerirano. 

Pensam alguns que na epocha, que s~uiu-se ao descobrimen
lo do Novo-mundo, era geral entre os sabios europeus o estudo 
da lingua grega: traduziam-se nesta até os nomes proprios. A~
sim nã\) julgam sem fundamento que o continente recebesse um 
nome CQmposto de radicaes gregos. Conjecturam os authores dOi> 
cscriptos, onde se encontra o que fica exposto, que Amcrica é a 
mesma palana Ameirogaia, isto é, terra mui remota do antigo 
mundo. Esta palavra é composta de meiró, que quer dizer-di:' 
"idir, separar ou myrios, muito grande, muito di~tantc, gaia, 
lerra. 

Deixo expostos os juízos dos historiadores: mas confesso que 
no meio dp tão pronunciadas dil/ergencias é difficil acertar 
.;om a Y('fdade. A YÓ" fica inteira liberdade de aceitar a opi
lliiw que "l'OS parecer melhor fundada, depois que tiverdes, 
mai~ taÍ"tl,~, prpsl.ar!o profunda attenção e minucioso exame so
!Jn' os rlados hi,loricos. 

Voltando á narração dos acontecimentos patrios cumpre-me 
rl;zrr-yos que as informaç'-)cs Jeyadas pelas expedições do 
Rrnsil ao conhecimento de D. João III, rei de Portugal pela 
rnorll~ de D. l\1anod cm 1~)21, eram incompletas ou pouco sa
I.isfatorim; no qUf' diziam rf'sp,!Íto ás terras e mares /lO Sul da 
Bahia a!ú o !lio da Prata. No intuito de conhcrel-os bem, D. 
Joito OrdmlO!l flue se armass,~ !lma esquadra. Della nomeou com
mandanV' a l\Iarfím A !Tonso di) Souza, a qucm c!lcntT,'goll de cs· 
tabdi'cf'r lima rol(;lIi~ cm 'l'li\I'l'H'l' hwnr do O'ul.. '11Ii' ilf"ha"", 



iIlSfUI\lA !'.\f1IIA li 
mais cumnlOuu para !:iSU, e ueu-Ihe faculualh: ele L:OllC\'Uel' ,;",;
marias. 

A armada sahiu ue Lisboa a 3 ue Dezembro de 1500. Depois 
de ter reconhecido o cabo de Santo Agostinho seguiu para o sul, 
entrou no porto de Pernambuco, no da Bahia, e 110 do Hio de 
Janeiro a 30 de Abril de 1531, onde demorou-se trps mezes pa
ra reparar as avarias. Dahi partiu em Agosto e a 12 deste IllI'Z 

ancorou entre a terra firme e a ilha de Cananéa. 
Depois ue 44 dias de demora ahi, tratuu Martim Alfunso ~t~ 

dar cumprimento á um ue seus principaes encargos, que era la
zer explorações até o rio da Prata, 

Dizem alguns historiadores que elle primeiro sl'guiu sua der
rota para o Prata. Escrevem uutros que fez partir a armada, 
confiando a seu irmão Pel'o Lopes de Souza aqul'llcs serri
coso 
• Depois de fundar a povoacão ue S. Vicente, vultou Martim 
Alfonso á Portugal. D, João para facilitar a colonisa~'ào, !I0 \'oar 
o continente, resolveu repartil-u em porções de 50 legoa,; dl~ 
costas. Deu-lhes o titulo de capitanias, e em recompensa de ser
viços á coroa feitos por varios de seus vassallos diYldiu-as entr,! 
estes, a quem incumbiu de á sua custa trazer ou fazer nr colo
nos para povoai-as. 

E' uccasião do desinvolYer um ponto historico, de t[ue fallei 
ligeiramente. Refiro-me ii funuaçào da villa ue ~. Vicente, quP 
deu nome á capitaRia. Devo desde já prevenir-vos de que llas 
exposições, que vou fazendo da historia patria no intuito d(~ 
dar-vos noções ou conhecimentos geraos dos acontecimentos, 
eu procurarei ser mais demorado :las explicações dos que tive
rem mais intimas rclacões com 11 capitania de S. Vicente. A' 
nós paulistas corre mais de perto o dever de estudai' e conhecer 
tudo quanto diz respeito á nossa provincia desde seus princi
pios. Neste trabalhu eu me aproximarei quanto puder dos es
criptos de Frei Gaspar, e do brigadeiro Machado de Oliveira. 

A chegada de Martim AUonso áS. Vicente p a fundação des
ta vllla ndo é narrada de moào uniforme PE': IS historiadores, 
começando a divergencia delles quauto ao aIJIlO, isto é, se os 
factos deram-se em 1531 0\1 1532. Eu vou tratar dessas opiniões 
e das bases, em que assentam. 

Frei Gaspar em suas Memorias diz que a principio 5ustentou 
ter l\Iartim Alfonso alli chegado a 22 de Janeiro de 1532. Mas 
depois aceitou o que disse o sargento-mór Pedro Taques de Al
meida Paes Leme, que affirmou ter Martim Alfonso aportado a 
aquelle lugar a 22 de Janeiro de 1531, sendo certa a sua parti
<la, de Lisboa, no fim do anno de 1530. Funda-se Frei Gaspar 
na carta por D. João escripta a 28 de Setembro de 1532 em 
que diz, responuendo a que Martim Afl'onso lhe dirigifa do 
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Bl'<1;;il, t(,)' m:lnd,I(!" II<' lInno passado fazer prestes UIll Ilavio 
para vir saber mais novas de Martim Afl'ollso. 

Assim, entende o citado historiador que o anno passado sen
do o de 1531 deve se crêr por legitima consequencia que já nes
se anno o chefe da armada estava em S. Vicente. 

Eu aceito a opinião contraria á esta. E neste ponto não divirjo 
do Quadro Hislorico, do brigadeiro Machado de Oliveira, no qual 
se lê que Martim Alfonso chegou a 22 de Janeiro de 1532 á costa 
oriental da ilha lnduá-Guassú, cujo nome foi mtidado pelo de 
S. Vicente. Tornando em attenção as razões dadas por Frei Gas
par não vejo procedencia na argumentação. Em primeiro lugar 
a carta de D. João III, em resposta as de Martim Affonso, pôde 
provar que este esteve no Brasil em 1531, mas não dá a legiti
ma consequencia de ter cbegado á S. Vicente no mesmo anno. 
Bem podia eIle escrever de qualquer outra parte do Brasil as 
cartas, á que o rei de Portugal se referia. f<:m sf'gundo lugar 
merece-me muita consideração a profunda differença, que vai 
entre a viagem de Colombo e a de Martim Affonso, não poden
do eu crêr que este realisasse a sua em menos tempo. 

Já vos disse no principio dpsta licÇàO que Colombo sahira de 
PaIos a 3 de Agosto de 1492 e chegára a 12 de Outubro do mes
mo anno á ilha Guanahy. A sua viagem foi em linha recta e, 
por isso Quinet a comparou á direcção da frécba disparada á 
toda força do arco. Colombo gastou entretanto dous mezes e 
nove dias naquelle percurso dr] PaIos á Guanahy. Ora l\lartim 
Alfonso sahiu do TéJo a 3 de Dezembro de 1530, tocou em por
tos brasileiros do norte, até que chegando a bahia do Rio de 
Janeiro ahi demorou-se para reparar avarias, como já deixei 
narrado. Como suppõr que eUe tivesse chegado a 2'2 de Janeiro 
de 1531 á S. Vicente, gastando assim 49 dias de viagem? Co
mo crêr na probabilidade de tão feliz viagem naqueIlcs tempos, 
rm que o~ meios e recursos da navegação estavam muito atra
zados? 

Além de tudo isto é sabido que Pero Lopes de Sousa, irmão 
de Martim Alfonso, veiu na mesma armada e escreveu o Diario 
da sua navegação. Recorrendo-se a este escripto ahi encontra
S(~ claramente exposta a altura, em que se achava a armada a 
22 de .1aneiro de 1531. Do citado Diario consta que naquelle dia 
Pero Lopes «tomou o sol em 2 gráus; demorava a ilha de Fer
lião de Noronha ao sudoeste e a quarta d'oeste, achando-se a 
armada distallte deli a 45 leguas.lJ 

Ainda no mesmo Diario, e eu vou reproduzil-as, encontram
se, referindo··se a 22 de Janeiro de 1532, as frases seguintes, 
snlvo o esquecimento de urna ou outra palavra: « Terça-feira 
af"!wi um rio estreito muito 3hl'igado de todos os ventos ~ á tar
de mrttpmos as nilus dfmtro com rPr/to snl. Estando dentro 
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lllill1UOU o eapltuo J. (refere-se a Martim Atrtltlso) fazer uma ca
sa Vara metter as vélas e enxarcias.-Aqui neste porto de S. Vi
cente varámos uma náu em terra: a toJos nós pareceu tão bem 
esta terra que o capitao determinou de a povoar e deu tClTas a 
todos os homens para fazerem suas fazendas, e fez uma viUa 
na ilha de S. Vicente ... )) 

Se a um espirito de investigaçao rigorosa não podem inspi
rar confiança os factos, que venho de expor, se para elle hca 
definida, não a verdade, mas a duvida quanto ao anno da che
gada de Martim Alfonso á S. Vicente, cumpre-me entretanto 
dizer-a opinião, lJue designa o anno de 1532, me parece amai, 
aceitavel, pois é a que pelo menos mais se acommoda ás pro-
babilidades historicas. 

A recepção da comitiva de Martim Atronso pelos indigenas da 
terra, onde desembarcou, não foi rodeada de diillculdades. Con
correram para este resultado os esforços do portuguez João Rama
lho, que ha annos estava no Brasil, nào se tendo podido expli
car se era eUe um naufrago, ou um condemnado, que eumpri~l 
sentença. João Ramalho era casado com Bartira, tllha de Te
byreçá, o chefe das tribus confederadas. 

Martim Alfonso, depois de explorado o litoral, e escolhido o 
da barra da Bertioga para o desembarque de sua gente, depois 
de levado á terra o seu sequito, quer por inspiração propria, 
quer por conselhos de Ramalho resolveu lançar na ilha de S. 
Vicente os fundamentos da povoaçào. Para ahi transportou a~ 
familias contractadas para a colonisaçào. Desinvolvendo toda a 
actividade tratou de fazer construir igreja, cadêa, casa de con
selho, estaleiro e o mais que era necessario para os sl3rviços da 
colonia. Não se descuidou de tambem provei-a de emprega
dos para o exercicio de funccões religiosas e administrativas. 

Nomeou o padre Gonçalo Coelho para parochiar a igreja, a 
Belchior de Azevedo para provedor de fazenda, e á Henrique 
Montes deu o lugar de almoxarife. Em virtude dos poderes, que 
tinha recebido do governo portuguez, fez distrihuiçao de terras 
na ilha de S. Vicente, na de Guaymbé e na parte conhecida 
do interior. 

Cabe aqui dizer-vos que foi em S. Vicente, onde se construiu 
o primeiro engenho para o fabrico do assucar. Foi ahi onde se 
cultivou primeiramente a canna, no Brasil, sendo depois trans
plantada para outros pontos. 

Mas antes de continuar a tratar dos trabalhos do coloni
sador e de sua gente cumpre-me dar-vos noticias das tribus, 
que se achavam no lugar. Já vos disse que foi Joào Ramalho 
quem pelo prestigio, de que gosava perante seu sogro, Tebyre
çá, conseguiu deste ordens no sentido de evitar a aggressão, 
flue se intentava contra o~ rpcpm-chpglldos. Foi pIle filiem 
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facilitou e alcançou estabelecer amiga veis relações entre us ehe
ÍI.''; dos selvagens e os portuguezes. Eu creio bem que se Ra
malho tivesse nascido no meio daquelles indigenas, e ahi fosse 
creado, não deixaria de ser dominado das mesmas intenções 
hostis, que á principio levaram as tribus a se prepararem para 
rcpellirem a invasão dos europeus. Mas o homem, que via nos 
invasores irmãos de nacionalidade, não sulfocou sentimentos 
elevados para associar-se aos planos dos naturaes da terra. 
Hamalho prestuu todos os servicos, todo apoio ás vistas de 
Martim Alfonso. o 

Talvez só possa bem comprehender tanta dedicação, todo 
alcance desse sentimento, que se chama amor da patria, a in
tensidade desse prazer ao encontrar patricios, quem está em 
alheias terras. Eu não sei se é possivel achar mllios de expli
cai-os satisfatoria e plenamente. Parece-me que tudo isto só pó
de bem conhecer e avaliar quem se vê distante da patria. Não 
me refiro só ao homem, que se acha no meio de incultos povos. 
Mesmo aquellc, que vive nos paizes civilisados, contemplando ahi 
as bellezas das artes, rodeado das distrações das grandes cidades, 
sente uma infinita satisfação, um contentamento sem limites, 
quando encontra seus patricios. Vem-lhe á memoria saudosas 
rocordações até das pequeninas coisas, dos insignificantes acon
tecimentos. Em tal encontro apresentam-se ao espirito com en
l'lIntadoras, e attractivas proporções e vivamente le!t1brados ?s 
bosques, os campos, as casas, as desertas ruas, ate a propna 
fealdade da aldea, em que se nasceu. 

Mas, senhores, deixando estas considerações, a que involun
tariamente fui arrastado, continúo a falIar das tribus, que 
dominavam as terras, onde Martim Alfonso lançou o germen 
de colonisacão. 

Tres povôs indigenas habitaram essa região. Eram os Guaya
nazes, os Tupys, e os Carijós. Não conheço escriptor que me
lhor tenha tratado desta parte de nossa historia do que o bri
gadeiro Machado de Oliveira. Eu vou pois reproduzir o que elIe 
disse. 

Os Guayanazes oecupavam a parte austral do paiz, gonfinan
do com os Tamoyos á leste, 50 legoas no litoral, e no inte
rior a extensão, que lhes permittiam os Payaguás e outros abo
rigenes do centro. Os Tupys demoraram habitualmente no ter
ritorio, que vai do rio Itanhaen ao de Cananéa, apossados de 
40 legoas de costa, e tendo por visinhos os Carijós pelo occi
dente. Os Carijós espalhal'am-se por um litoral de 70 legoas 
desd'o rio Cananéa, divisa entre elles e os Tupys, até o dos 
Patos, que desagua cm frente da ilha de Santa Catharina. 

Tebyreçá era o superior destas nações, sendo porém Cayubi, 
:"oh as ordell'; ual{lwll<'. dlt'f" das l!lIP SI' éwhavam no litoral. 
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Oecupando localidades differentes, e de dialectos tambem diver
sos, ellas se aproximavam quanto aos usos e costumes. Nos 
campos de l'iratininga residia Tebyreçá e a tribu dos Guaya
nazes. 

Já vos dei noticia desta, dizendo-vos que era de indole pa
cifica mas altiva. Tinha costumes brandos, habitos sedenta
rios, e não se dava á antropopbagia. DEsta tribu faziam parte 
ainda os GUllrulhos, Maromomis, e Uvurays. 

Dos Carijós se diz que eram, apezar de affaveis e soccgados, 
maliciosos, e indolentes, e de faci! sugeição á escravidão. Cons
ta mais que eram traiçoeiros em accommetter os inimigos, e 
faziam carnificinas só nos inermes e prisioneiros. 

Dos Tupys se teve conhecimento, algum tempo depois de con
quistado o territorio, onde se fundou a capitania de S. Vicente, 
quando el\es reunidos a outros selvagens ataGaram, em 1562, ii 

nova povoação de S. Paulo de Piratininga. 
Do que tica enunciado vê-se que a serra de ParanllpiacalJiI 

não era só uma separação orographica do litoral e dos caDI
pos de Piratininga. 

Até certo ponto dllve-se considerai-a como uma separa~·,j(\ 
elhnographica das tribus residentes nas costas e das que vi\inlll 
áquem da referida serra. 

Embora se aproximassem essas nações, como ha pouco di""e, 
qnanto a usos e costumes, havia entretanto diversidade de ori.
gem, e de dialecto. 

E entre os Guayanazes e Carijós já mostrei bem delinida ,1 
ditierença de indole, quando eu disse que aquelles com immen
sas difficuldades se sugeitariam á escravidão, ao passo que d,i 
parte dos Carijós não seriam encontrados os mesmos obstarulo;., 
a mesma altiyez, o mesmo amor de liberdade, que caracteri"iI\',1 
os Guayanazes. 

Vou terminar a lição de hoje; nilO desejo fatigar vossa atten 
ção, e sobrecarregar vossa memoria. 

Antes porém de fazei-o devo dar-yos uma rapidil. é'Xplir,1f'ilO ii 
respeito das datas, que tenho mencionado. 

E' conveniente que liqueis sabcndo que ellas se acham !lpfpr 
minadas conforme o kalendario então cm vigor. 

O anno foi no tempo de Romulo dividido em 10 mez l ''', pon· 
tendo 304 dias. 

Numa Pompilio accrescentou os mezes de Janeiro e Fl'ycreírn 

fazendo que o anno tiycsse 355 dias. 
Julio Cesar considerando imperfeito este kalendario o rf'for

mou, ouvindo um astronomo celebre do seu tempo, e tendo 
adoptado como base a opinião desse astronomo, qlle daya ao 
;lnno solar 365 dias e 6 horas completas. Grr;gorio XIlJ tpndo 
nrccitado por hasf' (I anno solar dr :~(jii dia", ii hora,; "Lfl IlJi-
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nutos reformou o kalelldario Juliano.-ElII 1082 comecou ii li-
gorar a correcção ou kalendario Grpgoriano. 00 

Se como se crê a dilferença entre os dois cstylos é de 12 dias, 
fica bem claro que as datas dos annos anteriores a 1582 serão 
alteradas, quando tomadas ou consideradas em face do novo 
kalendario, que é o aceito pelas nações catholicas, e tambem 
pelos protrstantes depois de longa opposição. 

Assim o dia 10 de Maio de 1500 em que se disse a missa jun
to ii cruz, que Cabral fez levantar logo depois de seu desem
barque no Brasil, segundo o nosso kalendario deve ser 13: o 
dia 6 dr Janeiro, em que se diz ter Martim Alfonso ch.'gado á 
Angra dos Heis, deve spr IS. 

Está concluida a primeira exposição. 
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II 

(1° de felereiroj 

Habitantes do I3ra:iil. -Consideraçóes geraes.-Divisão do paiz 
cm cal'italllas hcrcditarias. -Colonis3!;ão de uma, e má 5itua 
~'ão de outras,-Caramurú.-Creação de gO\'(~rtlO geral. 

Senhores. 
Dizem os histonadores que ao tempo da descoberta do BrasIl 

mais de cem naçóes ou povoações differentes occupavam a gran
de extenção entre os rios da Prata e Amazonas, vivendo umas 
lIlternadas nas florestas, outras nas costas; umas tirando da ca
ça e pesca os meios de subsistencia, outras das producções da 
terra; umas pacilicas, outras de caracter feroz; quasi todas er
rantes e separadas por odios hereditarios. 

llpconhecem a impossibilidade de tratarem de todas, visto 
que muitas tnbus não foram bctn conhecidas, limitando-se elles 
a fallarem só das que deixaram tradicções, que foram melhor 
conservadas. Eis como se l~nllnria Abl'eu Lima. 

Outros elevam a mais de quatrocentas o numero das tnbus. 
F. Uiniz diz que duas prineipaes raça~ existiam no I:Irasil - os 
Tapuyas e os Tupys. Não é uma opinião isolada: tambem ou 
tros historiadores assim pensam. Os Tapuya~ expellidos do tito· 
ral pelos Tupys achavam-se espalhados pelo Norte, á chegada 
dos portuguezcs. Della faziam parte mais de setenta povoações 
guerreiras, de nomes diffc/'entes. As variedade- mais conheci .. 
das dessa casta eram os Paliés, Mandavés, Naporás, Cuxaras, 
Guayos, Jaborós-Apuyares, Aquigiros, Margajas,. Campeho~, 
l\briquitos. 

Os Aymorés, descendcntl~s til) uma tt'ibu de Tapuyas, appil
rcceram no litoral tempos depois do descobrimento da terra de 
Santa Cruz. Tambem eram conhecidas as seguintes nações: -
Goytacazes, Onilyanares, MolopiI'll\cS, Ovaitagnasses, Tymbiras, 
Aucapura>" jeico~, Guaycul'lís, Guanarcs, Arahis, l3arbados, 
Papanases, Maraql!P,';, al'~m ,Ia:; '11le se achavam no, campos (k 
l'iratininga c !lI] Ittllr;!l ,I,.' c,;. Y]I"'ut", n!Hf"rlIl" J'1 P:\"I'lirt'10j 
11;\. "~~') r;lco;\,la 
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IIOllWS disliJlt:los, hrmalldo nar,ões separad,ls, Ao; mais \'\11111,,

.. idas ('mlll os Carijüs, Tupynamhú:i, Tamoyos, Cahctés, Tabap, 
f \'>', Pilagoan's c Tupiniquins, QUilsi todas eram dadas ú antr(l
I'0phagia, 

A liJgllagem lJIaio ntlg,lt'isada cril a dos Tupys, a qual tem 
sido cOlIsiderad,~ por varios escril'tores um dialecto do Gual'illl}', 
E' por isto que se sUJlpüe que a casta Tupy provciu do Para
gllay, onde atei hoje ha uma tribll daqllellc nome, Fallavam-se, 
porém, naquellcs tempos mais de ceIll línguas barbaras, 

Alguns historiadon's dizpm que a Ilação Tapuya pra de raça 
mongoliea, pela ci\r da pelle, maçüs do rosto e salientes e por 
outros traços, Os Tupys apresentavam em sua organisarüo al
gllllla eow'a da ra(:a eaucasiciI. 

COllstanciu toma-se mais daro ii este I'espeito quandu ODSl'r
\iI qu,~ as duas raças eram dilrorentes, uJlJa quasi tiio alva como 
a curopéa, de aHa p"f,atul'a e fei<;üps regularl's, e out.ra de mc
!lor estatura, ('01' fula mais ou menos avernIPlhada, e feiçúcs 
llIeno~ europ~as, Devo entretanto dizer-vos que me parece ha
ver muita ohscuridade quanto a algulls dos factos, que ficam 
"x postos , Assim a proposito das liuguas o citado author entende 
que apesar dos trabalhos dos hespanhoes, colligidos e analysa
dos por Hervás, e das noçües dadas pelos sabios viajantes ::-;pix 
() Martius e outros, nada ha de certu ou bem claro, 

Tambem não ha dados infalliveis que authorisem a aillrnlllr, 
I'omo algulls en1em, que as tl'ibllS existcutes no Brasil nos tem
pos, de lJllP fallo, tinham vindo do Pel'lí e do Chile, Nem s(' 
púdl~ diwr !JIW viesselll da A merica do Norte. Acho que é qUl'S
l.iiO, que ainda por largo tempo tirará sem solução. Na I'ealida
d" é diillt:iJ l'!lI111t:iar juiws seguros sobre a matcria, E tão \'as
to I~ o eampo das conjeduras qUl' alguns até SUppiJCIll que va
rias tribus do Brasil vieram da Patagonia. 

F, Viniz sustenta que a povoaçào da Auwrira SI: operou so
bre muitos poutos, e foi devida ii raças dim'rt~ntes, e que ('s" 

tas subjugaram um pOHJ auluchtúnu, cuja primeira origem niio 
é possivel desflobrir, Encontra-sp mais em seu liHo este pen
samento-que ainda volLariw aI) t~stlldo dos sabios muitas des-ii, idéas adoptadas ppjo seculo XVI, e qUl' o cxanlP ~I: 1110-
lIum8ntos, a descoberta de ('ertas antiguidarll's na Arnerica dI' 
~orte, as et.YllIologias constatadas por Ilumboldt, ree,on!;tm wc; 
IlOmes dos l'henicios e Carthaginezes, povos navegantes d,l 
antiguidade, que começam a ser considet'ados corno os primei
ros exploradores do Novo-mundo 

Nao me l',lU'illll adllli l'iI\';'\o as dificuldade,', fOlll 'Jlte Iudalo 
'i' I'sc:rip!.ol'l" ""Illfll'l' 'lu,> «111'1'<'111 "Sdill'ül'l'f o,, bl'lns d<Js [f'11I

li", 'Ild""I>,klll"- 'I <1"""""<:1'1.1 ri" "'ITil ri<' <-:"llla I:rru, (' t<"llH' 
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1)1'111 ti", ,{III: Ikl'.VIT.'I\1I11 pr'lxilllanl,'III" .1",,1<, .\l'Pllk.'illit'ntu. 
Il .. m s ... "umpl't'lwnd"1I1 li" ,'mbill'iI'.'Üs, <[III' I'SI"'Clalllklll" ('tll 
r<'l~r.;\tl ao IlUlll,'!") das tl'ibllS I'IICllnll'ilrialll, '1l1andll os l'lc!lwn
tos da estatistica Nalll 1.[10 POIII,O conlll,cidus, () não explü!'adas 
as terras, onde ellas residiam. 

Hoje que esta sciencia oITt~rece mais aperfeiçoados recursos, 
lia mais facilidade di) communicuçües e de viagens pelo inte
rior do paiz, outra organisaçüo administratiya e C'mfim conhe
cimentos e meios, de que pôde dispôr uma naçüo ciyilisada, 
ainda ninguem sabe ao certo qual é a populaçào do Brasil. E 
a respeito do numero de indigenas recordo-me ter visto o cal
"lllo de quinhentos mil enunciado em um livro publicado em 
1~(j6 e destinallo a acompanhar os productos naeionaes, qUl' 
tildlam de ser remettülos, como com cITt'ito o foram, á Expo
sil'ão de Paris em 1867. 

"Segundo a geral opinião rssa obra foi escripta por dois bra
silpiros, conselheiros d'estado, e crue go~am do conceito ck 
muito illustrados. Que base tomaram para esse calculo é o qll" 
não posso dizer. Não acredito porém na sua exactidão. E COIH 

razão, pois que annos antes do apparecimento desse lino jú 
havia nC'ste paiz a mania de se dizer c escrever dando COlHO 

certo sempre o mesmo numero do qllinlwntos mil indios. \0:' 
sem dUI'ida (limeil crêr-se qUQ os quinhentos mil nunca fos
sem, romo se costuma dizer, nem para traz nem para diantl'. 
Tal pormancncia seria um facto anormal c incxplicavel. 

Ultimamente o ministro da agricultura, o sr. Barros Barrdo, 
disse no relatorlO apresentado ás Camaras que a populaçllo in
digena pódc computar-se em mais de quinhentas mil almil~. 

A conclusllo do que fica dito é que com justos motil'os tcm 
se visto os historiadores na impossibilidade de drterminarem com 
certeza o numrro de naçücs on tribus existentes cm nosso paiz, 
quando os portugllr:zes cá ,tlwgaram. 

Fallando dos Tapuyas c TU[lys eu I'OS rderi a" opiniücs, 
que sustentam pertencer aquelles á raça mongolin o apresen
tar ostes os maiô aproximados rarartrrcs da callc;"iana. 

E' orcasião de vos dar algumas noçiies sobre as raças hu
manas. Ha 3 grandes raças, em que a humanidade pstá phy
sieamente dil'idida. O aspecto, a ctll' e a estructura anatomira, 
diz Emilio Montegllt, constituem trps profundas separar,ücs,
a raça negrn ou ethiopiea, - a llm:lri~lIa ou mongolira,-r ii 

branca ou caueasica. As outras raças, como a vermelha, a ma·, 
layo-polynesianna, e as mais, significam y,lI'irdades e mislurJs 
das 3 primitil'as, Os raractcrrs de cada lima ~üo tão deíinidos 
o prolluncindos ,[uO 10m Irvado vario>' sabios ii nito eom,ideral-a" 
,'orno din'rsos modos dI' 11m nwsmo I.ypo, mllc, com" ln', [la
dr,-).''; da fôrma humana. 



~o HlSTÚHLI j·HHl.\ 

VJl{ui lJ""I'U ii gl\tllde (jllf'stilü-da llllldaJ" Ja e~p(;ci" I,u
mana, questão qUi' creou duas rscolas--a do monogrnismo l' 

a do polygenismo. Os sabios se dividiram. A primeira teve en
tre seus apostolos Cuvier, llumboldt, Quatrefagrs e outros. 
Pela segunda se pronunciaram os Lamark, Pouchet e varius. 
Apesar das importantrs discussi'les, e dos notaveis trahalho,;, 
que até hoje tem appal'ecido, o certo é que ainda não foi pro
Iprida prla scicncia a ultima palalTa sobre o assumplo. 

]\Ias o que a historia nos mostra desde as mais l'l'motas eras 
() a co-existencia das tres raças, com aptidües á civilisação, SI' 
bem que, nas frases do citado escriptor, rudimcntaes e instinc
tivas na ethiopira, fortes mas limitadas na mongolira, c dp 
expansão quasi infinita na eaucasica. 

Houve em outros tempos a crençn de que o rlima era a in
Iluencia physica, qll~ principalmente determinava as dilrerenra~ 
de raças, e dos seus dpstinos. lUont0squieu foi um dos que as
sim pensaram quando ao clima attribuiu a diversidade dos ca .. 
racteres dos povos, dos gorernos, das leis, das instituições. 
Outros tomando por base a theoria do-angulo facial-procu
ravam demonstrar a superioridade das faculdades intellectuaes 
do europeu, e a inferioridade da raça negra. 

Camper, o celebre naturalista hollandez, disse que o angulo 
facial daqllelles tinha ordinariamente oitenta gráus, e o dos 
negros perto de setenta, e á proporção que se descia do ho
mem na série dos mamiferos o llngulo tornava-se mais aglloo. 
O angulo facial recto significava portanto intelligencia elevada, 
o agudo fraqueza ou abatimento das faculdades intellectuaes. 
Mas se a coincidencia tem justificado algumas vezes a regra, 
ou o principio .em relaçà::l ao homem, não é entretanto aceito 
como verdade Illconcussa. 

Outros entendem que o clima exerce uma influencia secun·· 
daria, representa um papel accessorio na explicação dos phe
nomenos historieos. Elles dizem que dos trabalhos e estudos 
da philologia comparada nasceu, entre outros resultados, a 
importante conclusào que todos os poros fallando idiomas, que 
se prendem a uma origem commum, tem revelado faculdades 
e aptidões analogas, e que sall'o ligeiras differenças o seu 
desinvolvimento historico tem sido o mesmo. 

Conforme esta theoria não são pois unicamente as distinc
ções physicas, a côr preta ou branca, os olhos horisontaes ou 
obliquos, os cabellos lisos ou encarapinhados, que constituem 
ii raça, é tambem a lingungem. Se a linguagem é a expressão 
do homem interior, o instrumento do homem moral, se atra
vez della se alcança e conhece a alma, ella lambem como a 
conformação do corpo df)tprmina ou pxtrerna as raças 

Ha ainda a t111'Oriil dI" Darwin. fundada ,ubn- li pl'iur:ipio de' 
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,~clrcd(), d.l lw'la i't'la vida, E,le naturahola d,'síllvuheu n.nl 
mais amplitude e sob nova face a doutrina já prl'gada por Lu
marck. 

Dadas rstas noções geraes cumpre-me dizer-vos que não te
nho estudos profundos e especiaes sobre a materia, e não pos
so por isso fazer a critica das diversas opiniões. Isto nào obsta 
que eu em resultado de ligeiros conhecimentos adquiridos com 
11 leitura de alguns trabalhos dos escriptores, que tractaram do 
assumpto, me declare pela unidade da espccie humana. Esta 
doutrina apadrinhada por sabios de tão alta reputaçào COT!:O eu
vier, Humboldt, Quatrefages e outros, é a mesma ensinada pe
lo (icnesis. 

Diga-se muito embora que ha raçHs privilegiadas para me
lhor eomprehenderem-uma a liberdade, como 11 saxonia, outra 
a igualdade, como a latina, e outra a fraternidade, como a 51a
va-eu não me alfasto das crenças, que nutro. Sendo as condi
ções fundamentaes da natureza humana as mesmas em todas, 
todas tem os mesmos altos destinos. Se umas caminham mais 
depressa, e apresentam mais harmonico desinvolvimento, gosam 
de mais prospera existencia, certamente e5tas fases ditrerentes, 
que se observam, são devidas ao meio, onde vivem; nào só ás 
influencias physicas, mas ás moraes e intellectuaes, que as 
cncam. E' esta a doutrina, que professo; desde os primeiros 
tempos de minha mocidade aprendi a crêr que a intelligencia 
é um raio de luz divina dado á humanidade, que a liberdade Ó 
essencial condição de seu integral dE'sinvolvimento, que todas as 
raças tendem á perfectibilidade, que não ha bençàos para uma 
e maldições para outra. 

Passando agora a tractar das Capitanias hcreditarias, em qu~ 
foi di,'idido o Brasil, comecarei por notar que ha divergcncia 
de opiniões quanto ao seu numero: uns dizem que foram erra
das oito, outros nove, e outros doze. A perda de um manus
cripto intitulado-Santa Cruz-, de João de Barros, no qual, 
ao que cemsta, elle devia ter dado informações relativas aos do
natarios das capitanias, trouxe duvidas sobre Pbl' aSSllmpto, 

Era elle um dos que sustentavam ter sido o paiz repartido cm 
doze, Na falta porém dos esclarecimentos daqudle notavcl his
toriador tem sido aceita 11 divisão em nove, com estas denomi
nações :-S. VICente, Santo Amaro, Parahyba do Sul, Espirito
Santo, Porto ·Seguro, Ilhéos, Bahia, Pernambuco, e Maranhão. 
A primeira foi dada á Martim Afl'onso de Sousa, a segunda á 
seu irmào Pero Lopes de SOUS.1, a terceira á Pedro de Goes, a 
quarta á Vasques Fernandes Coitillho, a quinta á Pedro de Cam
pos Tourinho, a sexta á .Iorgp de Fi"ueiredo Corr(\1I, a seti!lla fi 
Francisco Pereira Coitinho, u uital'u"á DUlll·tp C'j('lho I'prpira. ii 
I1lIl1a i1 J 0111 .. d!' Barro,. 
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~,b capltêlllIé\:i ('t'iillJ dadas ú va:-"<tUo:i ,k ".'t'I u;us jll'C':ilcld,,, ii 
curua di) l'orLllgal e de l'levada posição. Us donatilriu~ gusa\'atll 
de jurisdicçãO civil e criminal, e bem assim dt' certos direitos 
de regalia. A cunhagem da moeda e a percepção do dizimo ter
ritorial não lhes pertenciam. Eram direitos reservados á coroa, 

Os donatarios trataram de povoar e desinvolver a cultura de 
suas propriedades. Mas os resultados não corresponderam aos 
esforcos de uns e ás ambiciosas vistas de outros. ]\[uito distan
tes dá acção do governo portuguez, sem poderem coutar com 
as medidas promptas, que as circumstancias exigissem, quasi 
que exc!usil'amente entregues aos recursos dos donatarios, as 
capitanias apresentavam muitas difficuldades á realisaçilO dos 
intentos de colonisacão dos donatarios. Em algumas accresciam 
á aquelles embaraços as repetidas luctas, sustentadas entre os 
selvagens, que dominavam o sólo, e os civilisados, que o inva
diam. E muitas vezes a desmarcada ambicão destes tambem 
gerou discordias entre os proprios colonos. • 

O certo é que se a capitania de S. Vicente, a mais antigil de 
todas, dava signaes de tlorescimento, se a de Santo Amaro pro
gredia em quanto tinha por donatario a Pero Lopes, irmão do 
chefe daquella, vivendo ambos em harmonia, as do Espirito
Santo, Ilhéos, Porto-Seguro conservavam-se ii custa de muitos 
esforços dos donatarios. A paz não reinava nestas capitanias; os 
indigenas constantemente as aggrediam. 

Em Pernambuco os Cahetés e 08 colonos mantiveram-se em 
difl'erentrs occasiõüs cm estado hostil. Uma vez o estabeleci
mf>nto de Iguarassú foi sitiado por doze mil indios. O sitio teve 
duração de mais de um mez. Perdidas as esperanças, que os scl
\'agens a!entm'am, de vencerem o inimigo, retiraram-se dalli. 

A fundacão da capitania da Parahyba do Sul falhou por falta 
d(\ recursos de Pedro de Goüs, á quem ella foi dada. 

A do l\faranhão, de que foi donatario João de Barros, ndU 
fl'alisou-se por causa dos naufragios das expedicões. Na ultima 
destas succumbiram dois filhos daquelle notaveI historiador as
sassinados pelos Pitagoares. 

Quanto a da Bahia tambem não lhe foi propicia a sorte. Oiz
nos a historia que muitos annos antes da chegada de Coitinho 
havia naufragado ao norte da barra da Bahia o portuguez Diogo 
Alves Corrêa, que viajava para a India, Os companheiros de 
Corrêa morreram, uns no mar, e outros devorados pelos Tupi
nambás. Só ellc salvou-se tendo tinIdo do navio naufragado, entrp 
outros objectos, um mosquete e polrora. Seguiu a costa, trocan
do signaes de paz o atIpiçào com os selvagens. Presenteou 11 es
tl'S, que o trataram amigawlmente e o apresentaram ao ch0f(' 
da poroaçiio. Em uma ol'casião, ao matar com sua rspingarda 
'.1111 pac.sar", os sl'll'ag"lb 1J1t\'iltdu lJ I'stampido da arma. f~t'itD-
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I'ilm-Caramurú-quercndo com i~to dCllüminal-ü-humclIl de 
fogo, ou filho do trovão . 

.Este facto deu lugar a que Corrêa inspirasse medo aos im1ios, 
que desde então o respeitaram na persuasão de que era um ho
mem poderoso. Caramurú prestou-lhes bons serviços acompa
nhando-os em suas guerras. Desde então viveu sempre em bo~, 
relações com os Tupinambás, que lhe dedical'am a mais com
pleta oDd.iencia. Casou-se com l'araguassú, e fez com ella um~ 
viagem á Fran~a, onde a india foi baptisada e tomou o Home de 
C;ttharina, nome este da rainha mãi de Henrique lI. 

Voltando a llahia eontinuou a residir no lugar, onde estaI", 
fundada Villa-Velha. Progredia a povoação, á qual Correa [1-
Ilha dado certa fórma de administraçào e policia, scndo dk i\ 
chefe do estabelecimento, quando o donatario Coitinho ahi c]w
gou para tomar posse da capitania. Recorrcu á CaramLu'ú paw 
o bom exito da em preza, que o trouxera ao paiz. l\ta~, com ju"·· 
tiça ou sem eUa, Coitinho logo nutriu desconlianr.as de que ú 
suas pretenções Caramurá pra hostil. 

Além dos actos violentos e das rapinas commettidas pelo,; 
soldados e aventureiros da expedição, mais concorreu para aug
mental' os desejos de vingança da parte dos Tnpinambás a pri
são de Caramurá, em um navio por ordem do donatario. 

Os indios fizeram guerra incarniçada aos portnguezes, e de
pois de alguns annos de destruidora lucta, Coitinho foi refugiar
se com os seus na capitania dos Ilhéos leTando o preso. 

Afinal os Tupinambâs, aceitando as proposições de Coitinho, 
concordaram em ajustes de paz. 

Em vista destas disposições favofUl'eis dos selvagens, o dona
tario animou-se a dirigir-se a Bahia. Antes de ahi chegar vio
lenta tempestade o lel'Ou sobre a ilha de ltaparica, onde nau-· 
fragou. 

Os Tupinambás o f(~conheeeram, c apesar das adverlenciu& t' 

reprovações dos chefes, que intervieram no accordo para ii paz, 
Coitinho e quasi toda tripolação foram mortos. 

Nada soffreu, durante o conflicto, Caramuní, me con,;egUtll 
salvar alguns de ~eus companheiros de naufragio. Chegado ii 
sua antiga residencia eUe tornou a IcvantaI~ a sua colollla, go
sou da mesma influeneia, pxerceu (\ mesmo poder de nutr'o!'iI 
sobff~ os Tupinambás. 

Não só essa série de factos olTorridos ii proposito das fundi;
çúes das capitanias, os receio:; de que alguma naçào curop\'iI 
podesSt' se firmar l'fi qualquer parl(' da tl'rra dt' Sa nta Cruz. 
Tllas tambem o reconhecinwnto da il]('lHlveniellcia dn, privik
gios (,()\lcpdirlos ilO,", dOllatario", h'\-i1ram d .. loão I U ii revogaI 
!'~~t'S P()dfll'(l~. I' (1 ('hnnlHr a~ I'apitaniil~ ~Oh ioltnpdjafa::- \'i~·da"~ 
t' dornil\in di' ('HrÔH 
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A ti, jOdo (lan'/'cu de alta e J ül'ollheclda Ilco.:,·",d,\(j,· ('f"dl 11(1 

Brilsil lima itllthoridadt', que ii elk reprt'~l'Illas,;", l' ii roda d .. 
'{'tal os portllgllezm: se rellni~smll quer para comhatl~r o,; selva 
gpns, sempre inelinitdos a hostilisarem e rcpellin'm os conquis
ladores do sólo, onde viviam, quer para nullitil'ar us illtt'nt(l~ 
ou emprezas de outro qualquer estado, flue lançaSSt' slIas vista, 
para o BrasiL 

Foi pois nomeado um govPl'nador geral, COIII plenitude d,' ,ju' 
riôdiecão no cível e no criminal. 

ll,·;te ponto tia historia I ralarei na outra exposit;ão, 
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(8 de Fevereiro) 

Thomé de Souza, prim~iro governador geral do Bra.sil.-Funda
ção de S. Salvador.-Expedições portuguezas á colonia.
Chegada de missionarios, jesuitas.-D. Pedro Sardinha, . pri
meiro Bispo do Brasil.-Vinda de escravos Africanos.-D. 
Duarte da Costa, segundo governador.-Morte do Bispo.
!\Iem de Sá, terceiro governador.-Seus importantes serviços. 
Francezes na coloilia.-Rapida vista d'olhos sobre a Compa
nhia de Jesus. 

Senhores. 
Hesolvida a nova organisação administrativa da colonia pelos 

motivos, que já expuz na ultima lição, d. João III nomeou go
vernador geral do Brasil a Thomé de Souza. Foi o primeiro que 
o paiz teve. Sahiu de Lisboa a 2 de Fevereiro de 1549 e chegou 
a Bahia a 28 de Março. Encarregado de ahi fundar uma cidadf' 
em condições de ser a capital, e de tambem olferccer meios dt' 
defeza aos colonos contra as aggressões quer dos índios, quer 
dos europeos, tratou logo de lan0ar os alicerces della. 

Os Tupinambás influenciados pelo velho Caramurú não rece
beram maio governador e seu sequito. Pelo contrario os traba
lhos de construcção das casas e dos primeir"s edificios mais 
importantes-alfandega, palario do governo e eathedral-tive
ram auxilios dos indigenas. Em pouco tempo construiram-se 
mais de cem casas: levantaram-se engenhos de assucar, e os 
colonos fizeram plantações. Seis baterias foram montadas, qua
tro em posição de repellirem as aggressões dos indios, que vies
sem do interior, e duas fazendo frente ao mar para evitar a in
vasão extrangcira. 

O gorcrnador presidiu os trabalhos da fllnda~ão P. defeza da 
colonia (:001 toda actividade,. e deli á cidade o nome de S. ~al
vador. Dirigiu sua attenção para as outras capitanias, tratou de 
imprimir rr,gularidadc ii marcha da adminiotração, e civilit;ar os 
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indígenas. A l'xp(:di~~üo de Thomé de Sousa compunha-se de 
míl pessoas, mais ou menos, entre colonos, soldados, gente de 
serviço, () condemnados. Tinham-no acompanhado tambem mui
tos offieiaes e engenheiros. O governo portuguez comprehendeu 
llcm que as conquistas feitas pela espada não se consolidariam 
sem que os povos invadidos se COIlH'ncessem de que ellas tra
-ziam com sigo importantt's melhoramentos a seu estado. 

Assim ao lado da força, representada pelo governador e seu 
scqllito militar, enviou seis missiona rios jesuitas sob a direcc110 
de Nobrl'ga, encarregados especialmente da cathequese dos sel
vagens. 

Não obstante todos os auxilios já prestados á 11101J.1é de Sou
sa não se esqueceu o governo de Portugal de mandar-lhe novos 
reforços no anno seguinte, em 1550. Nesta occa~ião ch/'goll 
a terra de Santa Cruz o primeiro bispo do Brasil-d. Pedro Fer
nandes Sardinha acompanhado de elerigos, e trazendo vesti
mentas, e ornatos de igrf'ja, e sinos. O padre Manoel de Paiva, 
de quem fallei na primeira lição, veiu tambem nesse anno. 

Em 1551 ainda novos recursos. nOl'os soccorros a colonia rc
eebeu, e augmentou-se a populaçüo. Vieram colonos e orpham;; 
de familias pobres de Lisboa. Foi neste anno, que se lançou PllI 
nosso paiz o gerll1cn dessa desgraçada instituição, que ainda te
mos; para os trabalhos de cultura das terras vieram escrill'os 
afl'kanos. 

As medida~ realisadas por 'fllOmé de Sousa, seu tino, e dl'
dicarão aos serviços, de que fôra incumbido pelo governo [lor
'-uguez, fizl'ram que a cidade progredisse rapidamente. 

E' aqui Orf'aSiàO de dizer-vos que dois incidentes amearararn 
pprturbar o estado de mais ou menos soe ego da colonia. Um 
('olono, que se internára nas florestas em distancia de 5 a 6 lr.
guas do povoado, foi morto por um indio. O gon'rnador temen
do as más consequE'ncias da impunidade do crime exigiu a cn
trega do as::assino. Os Tupinambás ou pllra cvitarem luctas, 
ou, como dizem outros historiadores, em obdiencia a uma lei, 
que observavam, de entregar o criminoso ú familia ou parent(~~ 
da victima, entenderam conveniente não oppôr-se ii exigencia 
de Thomé de Souza. O infeliz indio foi atado a boca de uma pe
,~a e feito em pedaços. Este facto deu lugar a que os indios se 
intimidassem e por algum tempo vivcssem em melhor harmonia 
com os colonos. 

Em outra vez preparavam-se os selvagens das visinhanr,as 
da cidade para devorarem um prisioneiro: os alaridos do fes
tim dispertarall1 a attcnção de alguns dos jesuítas. Estes im
pavidamente dirigiram-se ao lugar, e arrancaram das mãos dos 
anlropophagos o misero s('h"agpm. A prinripio ('ontireram 0" 
lndin" ::;f'U~ íntpllt.y; II,; ,-ing.lllçil. rnnê I';",,~dn' n" prill1f"ir"~ 
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gOI'l'rlladoI' em tl'tll[lO tOIllOU provitl"lteias para os l'eecbcr. 
Ou por medo ou por meios amiga veis o certo é que a aggres
~ão nüo se H'rilieou. 

Jkpob de quairo unt10s de SCl'riços prestados á colonia Tho
lIlé du Sousa rrtirou-se para Portugal. Era de estylo que um 
gO\'ernador não exerce8SC o cargo por mais tempo do qw, 
aqudle. Em 15;)3 "eil! Duartu da Costa substituil-o. Acom
panharam-no dezcseis jesuitas, entre estes o celebre José de 
Anchicta, que I"riu no gl'áu de irmão da companhia, ou eoadju. 
1,01' temporal. Elln ordenou-se em 1566, na Bahia, quando 
para ali u levaram acontecimentos de que ao depois tratarei. 

O segundo governador do Brasil achou a administração 01'
g.1nisada, marchando regularmente, e os indios em tranquilli
dade. Poueo pois teve a fazer. Não obstante diz um historiador 
que durante seu goyerno teve ellc necessidade, uma vez, de rc
l'l'llir um assalto dos selvagens á eolonia, o que fez eom au
xilios de seu filho Alvaro da Costa. Foi durante seu governo 
que deu-se o lamentayel assassinio do primeiro bispo do Brasil. 

Dcsavenças havidas entre o governador e d. Pedro Sardinha 
deram lugar a retirar-se estc para Lisboa, onde pretendia pe
dir providencias eontra alguns actos daquclle administrador. O 
navio, em que ia o bispo, naufragou, e nas margens do pequeno 
rio S. Miguel das Almas, cm 1556, cahiu o bispo em poder dos 
:;clragens, que o devoraram e a seus companheiros de naufra
gio. Fitlll0 o tempo de administraçào de Duarte da Costa foi 
este substituido por l\Iem de Sá. 

Morto d. João III em lfl;>7 a rainha Catharinil de Aragi\o, 
t.utora Lie d. Sebastião, assumiu a regcm:ia de Portugal. l'Iiío 
lhe era extranha a attitude firmE', eom que seu marido tinha
se l'mpenhado cm estabelecer e consolidar 11m governo regu
lar no Brasil, e promover a sua prosperidade. O tereeiro go
vernador recebeu o mais decidido apoio da rainha. Já a carta 
patente, que o investia da administraçãO da colonia, tinha aber
til uma excepção aos precetlGntes c estylos {J" 'ervados em re
lação aos governadores, que o anteccLiE'ram 

Assim não fóra clle nomeado para, conforme o costume, 
f>xercer o cargo por tres á quatro an10S, mas por todo tempo, 
que o rei julgasse conveniente. Em 1558 veiu tomar conta do 
governo. O periodo de sua administ.raç'ào, f{ue foi de quatol'w 
allIlOS mais ou menos, tornou-se eell'bre pela sabedoria di
~eus aetos. De espirito justiceiro elle se esforçou sempre por 
conter os excessos e as desordens f{urr dos indios quer do, 
eolonos. 

Snl'cro para com todos, chamando aquelles ás normas da 
I"ida I'iyilisarla. P pstf'S á UJlI regimen jpgal rrvelol\ n int .. lIi-
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genela " lid,·ltJadt" com que ('olJlpl'ehenJera o, I'lallo~ d" ti. 
Jouo III. e canunhal'a 110 intuito de rcalisal-os. De accordo 
,~om os jesuitas lião poupou meios para facilitar e conseguir a 
cathequese dos indigenas. Promulgou todas as medidas neces
sarias em vistas de obstar a continuação das atrocidades, que 
nasciam da selvageria de uns e da desmarcada ambição de ou
Iras, Ordenou alJcalllentos dos indigenas, construcçào (k ,WiII' 

" igrejas. l'rohibiu que eome,scm 00 pri~ioneiros. E talllbem 
provideneiou alim de que as guerras niw podr:"sclIl tor lugar 
fntre eHes, sem qlw o gu\'ernardur o con,enlisse. 

Aos colo!loS prohibiu o abuso de reduzirem os índios á es
cravidão. 

Estes actos úa administracão não foram bem aceitos pelos 
a\'entureiros, que habituados a nos governos anV'riores verem 
mais ou menos triumphantes seus interesses illegitimos, não 
podiam se resignar diante da energia das repressões de JUem 
de Sá. As lutas entre os selragens forneciam occasióes da 
renda de prisioneiros. E de uma lei que condemnára á escra
vidão os indigenas, que tireram parte 110 assassinato do bispo 
Sardinha, se aproveitavam os colonos pnra escravisarem a 
todos os indios, que podiam aprehender. A tolerancia, que 
os animava na practica de maus feitos, cahiu diante da s(we
ridade, com que o governador procurou sempre fazer triumphar 
a justiça. 

Além do que dizia respeito á vida interna da colonia l'tlem 
de Sá teve de dirigir sua attençào á inimigos de fúra. As no
ticias levadas aos PO\'OS navegantes da Europa exageravam as 
riquezas da terra de Santa Cruz. Corsa rios francezes já em tem
pos de Thomé de ~ouza tinham apparecido nas alturas do Bra
sil meridional espalhando o susto e desanimo entre os colonos 
portuguezes. Já a bandeira franceza tinha sido vista desfralJa
da sobre o occeano nas costas orientaes da Ameriea do Sul, 
quando Nicoláu ViIlegaigJlon planejou crear um estabeleci
mento permanente no Brasil, que podesse servir de refugio 
aos adeptos das doutrinas de Calvlllo. 

O apoio do almirante Coligny fortificou seus intentos. 
Mem de Sá ao sahir de Lisboa havia recebido terminantes 

ordens para expulsar os francezes da terra de Santa Cruz. Era 
pois chegada a occasião de, com a sua reconhecida fidelidade ii 
eorôa de Portugal, invidar esforços afim de inutiJisar a tentativa 
dos francezes em se estabdecerem \lO Brasil. 

Destes factos trdtarei na ex posição seguinte. Na de agora é 
m~cessario que eu diga alguma cousa dos jesuitas. 

Os primeiros, que vieram ao BraSil, foram os que acompa
nharam a Thomé de Souza em 1549. Nas cxpedieões p@rtu
gUP1Cl";, '111<' proximamrntr ~pgl\iram a vinria rin I;'fprido go-
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I'crnador, CúflllJ já titou narrado, o gol'!'!'Iw da Illdl'llpuk n(IO 
,;e descuidou de enl'iar nol'os memhros da Companhia fundada 
por Ignacio de Loyola. 

E'. esta a occasião de \'os dizer que cu nuo pertenço ao 
partIdo daquelles que só tem palavras para condcnlllal'cm ii 

t.odos os jesuitas, a todos 05 seus actos, quandt) delles tra
tam: ne!'.! lambem associo-me aos que em seus enullciado,; 
revelam ardente enthusiasmo pelos feitos dessa Companhia, 
d:rigindu-Ihe constantes frases laudatorias. A minha opinião, 
póde-se dizer, está no justo meio. 

A Companhia de Jesus foi fundada por Ignacio de Loyola em 
Agosto de 1534. Em Setembro do mesmo anno foi esta institui
ção sanccionada pelo papa Paulo III. A origem da Companhia, 
conforme refere Frederic Morin e outros escriptores, é explica
da deste modo. 

A 15 de Agosto Ignacio Ele Loyola acompanhado de seis com
panheiros encaminhou-se para a collina de Mont-martre. Ahi 
em uma capeJla subterranea se di~se missa, e depois da com
munhão estes sete associados comprometteram-se, Jlor um voto 
solemne, a tentarem a conquista espiritnal da Palestina, e SE 
este projecto encontrasse muitos obstaculos a irem á Roma or
ferecer seus serviços ao papa. Ella pois tinha por missão con
verter os infieis e tornar-se a milicia dos soberanos pontiliees. 

I~m quanto estava E'm suas vistas, para conH'rsão dos inl1E'is, 
prégar as santas doutrinas do Evangelho, e espalhando seus 
santos principios sustentar o catbolicismo contra a rearcão pro
testante, que ganhava terreno, não ha duvida que a Cotllpanhia 
era levada por 10nViweis intentos, e encaminhava-se a nobres f' 

altos destinos. Até ahi ningliem tem o direito de censuraI-a •. 
Nestes intuitos procurou estender sua influencia sobre a maIOr 

parte du mundo. Fundou instit.utos rm Portugal, na lIespanha, 
na Allemanha, na França, nos Paizes-Baixos. Enviou missões a 
Marrocos, ao Japão, ao Congo, a Fez, a China, e a todas as ter
ras, que se descobriam. 

Na~ missões os jesuitas por vezes mostraram vistas largas, 
elevada intelligencia e a mais infatigavel actividade unida á maIS 
pronunciada abnegação da vida. 

Sem que eu pos8a tornar-me minucioso analysando e citando 
wdos os factos direi entrPlanto que mesmo nas missões houve 
occasiões em que se praticaram os mais singulares actos, p em 
muitas dellas os jesuitas tornaram ·se não os apostolos do pspi
rito evangelico, mas antes os propagandistas de principios, que 
davam á authoridade religiosa ullla supremacia indel1nida. 

O prestigio, de que gosa\'a a Companhia, despertou-lhe dese
jos de ampliar a esphera de sens trabalhos. 

Parp('f' (flll~ a fatalirlal)f' 1t'1"il torlo pOllrr arada rf'Z mais ro\'-
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lifíear-se ClIJ busca de reali:5ar li wIIdemIlado l'rincil'io-govér
nar de mais. 

Quando a autoridade singular ou collectim vê-se prcstigiosa-
111l1nte rodeada de força c poderio não comprr,hende a necessi
dade de se conter no circulo traçado pela justiça; ambiciona 
tudo. Dahi os excessos, os abusos, as desordens. E mais tarde 
ou mais cedo cumprem-se os preceitos dessa lei moral, que não 
deixa impune a violação dajustica; o-go1;ernar de mais-encon
tra desinvolvidos os elementos de dissolução, que já em si trazia. 
A Companhia de Jesus recebeu em SUa organisação um elemento 
militar, que lhe imprimira seu flll1dador. O geral delIa-Ignacio 
de Loyola-passou sua mocidade na carreira das armas Ferido 
no cerco de Pampelune recolheu-se á casa de seus pais. Ahi 
durante sua convalescença foi que se entregou á leitura de 
livros religiosos. Dessa occasião é que data sua applicação aos 
estudos, seus desejos de instruccão. 

Tratou entã'o de frequentar "as universidades de Hespanha. 
Com muito espirito diz Frederic Morin, elIe não obteve alli 
grandes successos. Tinha passado sem sciencia trinta e tres 
annos; a sciencia delIe teve rancor.» Ou por falta de sciencia, 
ou levado pelos habitos e recordações da vida militar o certo é 
que Loyola adoptou como base da organisaçilo c trabalhos da 
Companhia a obdiencia passiva, que cu chamo-obediencia 
irracional. 

Constituida sob este principiv e mantida a hierarchia entre os 
membros da Companhia facil foi ao geral tornar-se uma grande 
potencia-e á Companhia atirar-se á todas aspirações. Ré'pito o 
que ha pouco disse, em quanto a missão dos jesuitas era propa
gar as doutrinas do Evangelho, c procul'OII' ganhar proselytos 
conrertendo os illlieis, a ninguem me pare.:c licito condem
nal-a. 

ElIa porém fugiu dessa senda, c proclamou, para a victoria 
de suas aspiraçües, um principio fatal e immoral-o fim justifi
ca os meios.-Tomando como serviços secundarios a propaga
çáo e manutE'nção da fé catholica, afastando-se da lillha, que 
devia seguir a bem dos interesses espirituaes da humanidade, 
desceu á arena das coisas mundanas, proeurando governar a so
ciedade, dominar sobre os reis e sobre os povos, envolveu-se 
nas intrigas de côrte, e chegou até, como dizem varios escrip
tores, a tomar parte em conspirações. 

ColIocada nesta situaçdo a Companhia de Jeslls associou-se á 
todas as paixõps más, commetteu excessos, perdeu os direitos á 
estima publica, e attrahiu censuras de alguns papas. A historia 
diz que Clemente XII e Benedicto XIV tentaram por brevH, 
que eram condr>mnaçõps implícitas da Companhia, chamaI-a á 
hom caminho. 
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Ahi fieou como uma grande maxima revelando os sinistros 

intentos dos jesuítas essa resposta do geral Ricci-sint ttt sunt 
aut 'TlOn sint-sejam como são ou não sejam, dada a aquelles 
que se interessavam pela marcha regular da Companhia, acon
selhavam a reforma de seus estatutos. Os desvios religiosos 
della tornaram altas proporcões: o papa Clemente XIVa sup-
primiu. • 

N o breve de suppressão eIle recordava os esforços de seus 
antecessores afim de que a Companhia se mantivesse em bom 
caminho. 

O procedimento de Clemente XIV foi e será sempre digno de 
louvores. Elle attendeu aos mais cssenciaes interesses da l'greja 
éatholica supprimindo a Companhia fundada por Loyola. Pio 
VII a restabeleceu Mas nos tempos modernos ella não conta 
com os mesmos recursos para a dominação, que deseja. O se
culo sCientifico, em que vivemos, diariamente olferece elemen
tos de resistencia, e diante desta cahirá qualquer pretensão, que 
ella tenha de avassallar o espirito publico. 

Dados estl'S esclarecimentos eu devo, em homenagem á ver
dade, dizer-vos que se em minhas palavras ha bem claras cen
suras aos abusos, aos desvios da instituição, de que fallo, não 
podem elIas alcançar os missionarios, que pela c\oquenein da 
palavra, pela persuasão, pelos exemplos de uma vida irrepre
hensivel, pela dedicação á propaga cão da fé, pelo exercicio da 
charidade constituiram-se verdadeiros agentes de civilisação, 
prestaram, á custa de seus enorm('s sacrificios, os mais valiosos 
servicos á humanidade. 

Frãll.eisco Xader, Nobrega, Anchieta, Manoel de Paiva, e ou
tros são nomes inscriptos na historia em letras indeleveis. E em 
relação ao Brasil a ninguem é dado obscurecer as notaveis ac
ções dos Nobregas e Anchietas. e especialmente os filhos da 
provincia de S. Paulo não tem direito de lançarem ao olvido 0:
portentosos feitos daquelles dois missionarios. 

Quem não conhece os serviços de Nobrega, o fundador do 
Collegio da Bahia, de S. Vicente, e que determinou a fundação 
de outt·o nas planicies de Piratininga para derramar a instruc
ção? Quem ignora o que eIle e Anchieta fizeram á bem da ca
thcqllese dos indigena~, e muito principalmente a intervenção 
benefica de ambos nas questões interna~ da capitania de S. Vi
eente e em suas luctas eom os visinhos? 

Eu terei oceasião de com mais minuciosidade rc(~OI'dar seu,., 
actos, qllando me occupar rle acontecimentos daquella antiga 
capitania, hoje nossa I!rovineia. Seja-me licito porém desde já 
dizpr-vos que até hOJe ningucm ainda descobriu mdhor syste
ma de cathef{uesc do (pte rsse illH~l\lado por Ant'hieta. EIle rr
lIníil em [()fI]n d,. ~i grand" 1I11T1ll'rn (I" rlit'f'ipn!o", e ii pro{'nr-
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cão que os instruia (' os julgam habIlitados fazIa que ~c tlIl'lgl'

sem ao interior do paiz em busca das tribus IIlai~ l.\Jstallte-. 
afim de chamaI-as ávida civilisada. 

E~sa iniuterrompida séri() de trabalhos e sotrrimclltos, que rü
dearam a existencia daquelles jesuitas, os tornaram dignos de 
l'C'speito e admiracão. 

Deveis estar lembrados de vos ter cu dito na primeira lição 
qlLC pm Janeiro de 1554 treze collegiaes de S. Vicente sob atli
rerção do padre Paiva chegaram aos campos de Piratininga, en
viados por Nobrrga para estabPlecerem um Collt'gio. Anchieta 
era um daquelles. Em Agosto desse anno, em carta dirigida ao 
geral da Companhia, dizia elle: « Uesde Janeiro até agora aqUI 
vivemos, não menos de vinte pessoas, contando os meninos cu
thrcumenos, em uma pobre casinha, feita de madeira e barro, 
coberta de palha, com uma esteira de cannas por porta, a qual 
não chega a ter quatorze passos de comprimento com dez de 
largura: este estreito lugar sene de eschola, enfermaria, dor
mitorio, cosinha e refeitorio, e nem por isso cobiçamos habita
ção mais folgada e agasalhada ... )) 

Em minha_ opinião as justas censuras, que cm geral a Compa
nhia de Jesus mereceu pelos desvarios e desatinos, que com
metteu, não podem ser extensivas aos Nobregas, aos Anchietas 
e á outros, que revelaram desinteressada dedicação na propa
ganda dos preceitos do Evangelho, na educação dos povo~. e 
procuraram peIos meios pacificos e persuasi,'os a realisação da
quelles fins. Verdadeiros heroes eram esses que no Brasil se 
empregavam na catheqllese dos indigenas, contrariando as exa
gpradas c criminosas ambições dos colonos, qlle perseguiam os 
selvagens e os reduziam á escravidão. 

Verdadeiros lH'roes esses que ehegando ao seio das popula
(cões embrutecidas, atravez de tantas prh'acões e sacrillcios, fun
davam escholas. e empenhavam-se na civilisação daqueIlas por 
meio da cultura de sua intclligeneia. Verdadeiros heroes esses, 
que corajosamente invadiam os festius das tribus agglomeradas 
eil1 torno dos prisioneiros, e salvavam as vietimas votadas á an
tropophagia. Esses, que viviam de esmolas, trabalhavam com 
suas proprias mãos na edificação das egrejas, e das casas, 
abriam escholas de instrucção primaria, e, como bem narra o 
sr. Pereira da Sih'a, ensinavam omeios mechanicos, consolavam 
os infelizes e amictos, dormiam sobre a terra fria, e, eomo di
zem varios esel'iptol'f~s, eram no meio dos indios os medicos 
d'alma e do corpo, deixaram sulcos luminosos apoz sua passa
gem peIo mundo. 

Grande e sensivel differença, como grande e sensivel é a <J,ue 
'" dá entre o dia c a noite, vae entre rsscs homens e os Je
"Iil".s !l1rHlenlos, o, qlle .. m IlO"Sn~ d13'; ('111 ,·pz de ílgentr:o 
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de civílisaçào pal'c(e que desejam embrutecer a sociedade. Eu 
falto desses sacerdotes intolerantes, desses prelados que o paiz 
vae conhecendo como instrumentos cégos de principios retro
grados, como adeptos da eschola, que quer sulfocar a liberda
de de pensamento, a liberdade de consciencia. 

Quando no futuro a historia registrar e recordar os nomes 
e os feitos de uns e de outros hade consignar a notavel dis
tancia, que os separa. Uns soffrendo toda sorte de privacões, 
arrostando as sétas dos selvagens, internando-se nas mattas 
virgens e seculares, onde antes não tinha posto os pés o ho
mem civilisado, plantavam a cruz no sólo povoado de selvagens, 
e pacificamente encetavam a obra da regeneração. Outros, os 
jesuitas modernos, rodeados de todos os commodos da vida, 
habitando em sumptuosos palacios, vivendo em atapetados sa
lões, mimoseados com honras de principes, pretendem refor
mar costumes, propagar a fé catholica, reconstruir a socieda
de, fazer conquistas espirituaes-declarando interdictas as egre· 
jas e irmandades sob futeis pretextos, negando o enterro de 
protestantes em cemiterios publicos, e escrevendo pastoraes 
contra maçons, e contra os sectarios das idéas liberaes. 

Eu lamento que os prelados brasileiros não tenham mais 
felizes inspirações, mais elevadas Vistas, e não empreguem me
lhor seu tempo e seus esforços. Não ha no que deixo dito o 
menor receio de ver triumphantes os principios retrogrados, 
que professam, e nem creio na eillcacia dos meios, que são 
manejados. Eu penso que Macaulay enunciou ineontestavel ver
dade quando disse que não. se póde converter o homem do 
seculo XiX em um do seeulo XV. 

O jesuitismo moderno, já o disse Bastiat, não é capaz de 
fazer á sua imagem o seculo, cm que vivemos; pelo contra
rio este hade á sua feição dirigir aquelle. Nada de mais judi
cioso que semelhante pensamento. Eu tambem tenho profun
da convicção de que não ha forças capazes de nullificar a opi
nião de uma epocha. Nem os raios do Vaticano, nem os cx
.,rcitos de todos os reis conseguirão combater <'ictoriosament.p, 
as idéa~, os "ontimentos, .) IIS IIltas aspiraçõ(';; dI) semla XIX. 
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! I.j de (-'ererei!'"i 

; I [,.rle Cullguy.-Hl'tll'ilda de Villegaignon para a Fl'an~a .... 
:Uem dc SiI no Bio til- Janriro.-Tomada do forte.-i\lem d,· 
:-;á na eapitauia dc S. Vicellte.-Volta á Bahia.-Aymorés.
Conl'etlera{:iío dos Tamoyos.-Pacificaçiio devida li l\obrega l~ 

Allchieta.·-Estado de Sá -Atól.que aos francczes.-l\lcm de 
Sú !lO Rio de Janeiro, com novos reforços.-Expulsão dos 
fraucezes.-Expedir,ão de Luiz de Vasconcellos.-A frota des
Il'Ilida por cor:illl'ios.-Divisão do Brasil em dois governos.
Luiz dl~ Brito.-Alltonio Salema.-Retirada dos Tupinambá~ 
para o Norte.-Estado pacifico da colonill.-Descoberta dr 
minas.-Reuniuo do governo do Rio ao da Bahia.-Diogo da 
Veiga.-Administraçito collecti\'a.-O Brasil passa á cOl'(ia da 
lIe:ijlauha.-l\lallod Telles Barreto. 

Sellhores. 
Em liJ;);> Nieoláu Ouraud de Villt'gaig!l{)ll em urna pequeu/l. 

ilha, na bahia do Rio GP Janeiro, cercada de rochcdos á flor 
d'agua lançou os ftll]ijamenlIJs de uma posscs:'ão frunCI'la. 
Iy\'antoll III[) fOl'tí' , 11 que dpu o nome de Cohgny, fez rOI1:-,
truir .'abana,; para alojarnf'nlo rle seus companheiro;;, armazens, 
,; segundo dizf'1ll nlgnns hi,toriadores lambem ('lIillcou um 
1~lllplo. I. ':m :todos \·,tf'~ ":Pfvi':,'o,; os pO)lcos hO!llens, que trouxe 
da França, Ollr'lIta maIs ou menos, foram aJudados pelos in
dios, já inclinados aos Franrezes pelas rrlações de negocios 
anteriornh'llte pfltretidas com rorsarias daquella nacionalidade. 
Tambell1 estava nas ('j'f'nças dos indigenas que aquelles se 
prtlpunham a librrtHl-os das invasões e oppressão dos por
tugut'zcs. 

Ao qne con,ta Villegaignon conseguiu obter da C'or'Ja dI' 
França todo apoio a scu intl'nto de fundar estabele['ill1ellto~ 
no Brasil. Tambe/ll se havia pronunciado em seu farol' o al
minllltc Coligny, a 'Iucm f'lk fez errr que !'IW, vista;; C'rilBl 
llli1llkr tlf'ck p;\ir lItll~ f'pllltliil ,1,· "",-Iari"" ,j,o Cahillll, ,- n[-
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f,~l't:cel' I'dugitJ au,; qUI' fossem peri'eguiJu,; I'..ta inloh'ralu'ia 
religiosa na Europa. 

Conhecidas as rela~iics de ViII!'gaignotl com LlS indigenas, (~ 
parecendo faeil li f:orôa de França consolidar a posse do 
lugar tomado por Villegaignon resolveu acc('l]rr aos pedidos 
deste enviando-lhe rdorços. A' ('lista de llenriquç II fOI 
preparada uma expellição, que r.hegoll ao forte Coligny em 
Março de 1557, trazelldo protestantes Francezes e ministros 
Calvinistas. 

Crêem alguns que o zelo de Villegaignon pela religião re
formada era fingido c que tambem Ilunca entrára cm seus 
planos coloniaes o sincero proposito de fazer a França ter 
parte em terras do Brasil, sendo pelo contrario levado por 
ambição e interesses particulares, que soube occultar para 
merecer os soccorros concedidos por Henrique II e Coligny. 

Seja porém como for o certo é que perseguiu os protestan
tes da colonia, o que deu lugar a uma rOllspiraçiw contra el
le, e ás crueldades, com que depois mais odioso se tornou aos 
olhos dI) seus patrícios, que o denominaram o-Caim dn 
Amcrica. 

Villegaignon resolveu ir ú Europa cm busca de novos au
xilios, Yisto que as occllrreneias da colonia a tinham enfraquC'
cido pela diminuição dos habitante~, sendo muit.os expulso~ 
d·ali. Acontecimentos di'"ersos impediram que ViIlegaignon 
\'isse satisfeitos spus desejos: nào lhe foi possin:,1 alcan(;ar os 
recursos, quc pretendia, e lá morreu. Quando fez aqul'lla via
gem deixou o fort.e guarneeidu por fl'íIIl('ezc~ de sua confiança, 
tendo nessa oceasiáo lançado ao mar um lIIini,lro protestant<-. 

Como já fleou dilo na !it;áo jJa""ada, l\1CIIl de :-lá wiu 110 BfiI
sil com expressas !·C'('.ommendaçüps da rainha pura expulsar dl'!
le os Francezes. Tratando de dar exeeucilO ÚS ordens em tal 
sentido encontrou opposiçãO cnl seus suhi'!rdillados. Nobrega 
foi quem mu1ou, por seus consdhos e prestigio, 'a má situacào, 
.'m que se achavam as coisas, e fez ser aceita 11 ddibemção' de 
se encetar a luta com os f!'ancezes. Para augnwntar as forças do 
governar dor geral dirigiu-se á capitania de S. \ I<:cnte, donde le
vou soccorros. Em 1;)(j0 foi o forte Coligny tonll.ldo de assalto. 

De uma carta dirigida por Mem de Sá ii llainha contita que o 
ataque foi á 15 de Março, e só cessou quando a victoria se de
clarou em favor dos portuguezes. Os francezes, que escaparam 
á morte, refugiaram-se uns á bordo d./l seus nal'ios, e outros 
procuraram o continente, onde se reuniram aos Tamoyos e for
tificaram-se. Mem de Sá. não tinha forças para guardar a ilha, 
e por isso achou melhor tirar a artilharia, e demolir as obras, 
que ali havia! D"poig disto dirigiu-se á ~alltos no intento 
UI' visito r 11 capitn;lia ,ll'~. Virpnle. no.; ;1['(1)" do gO\"i'rnadOI 
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geral, duraute sua estada na capitania e em rclacâo ii e~td, l'll 

tratarei em outra lição, em que pretendo occupa':-rnc espeelal
mente de occurrencias, que nelIa tiveram· lugar : deixu hoje de 
lado esses acontecimentos. 

Mem de Sá voltou á Bahia, mas não pôde descan~ar das fadi
gas de i?ua viagem ao sul; teve de bater os Aymorés, que leva
vam a destruição á todos os pontos, por onde passavam, nas 
capitanias de Ilhéos e Porto Seguro. Conseguiu derrotal-os
restituindo assim a tranquillidade áquelles lugares. 

Ao mesmo tempo formllva-se uma confederacão de indios com 
vistas de atacarem os portuguezes. Os Tamoyos dominadores 
de quasi toda região entre o Rio de Janeiro e S. Vicente reuni
rarn-se e prepararam a aggressão. Victoriosos nos primeiros 
encontros resolveram atacar a povoação de S. Paulo. Mas ahi 
foram batidos pelos índios convertidos, que tinham a sua frente 
Tebyreçá, e eram tambem animados e guiados por Anchieta. 
Defendida a povoa cão e d'ahi repellidos os Tamoyos, nem por 
isso deixaram de ser vencedores em outras partes da capitania, 
e na do Espirito Santo, onde Fernam de Sá, filho do governa
dor, morreu combatendo. 

Nobrega e Anchieta vendo que a guerra continuava com gran
de tenacidade dos Tamoyos, e que as tribus prepllravam-se para 

'um ataque geral, tomaram a in~repida resolução de dirigirem
se aos selvagens afim de obterem a paz. Aos esforcos, ao zelo, 
ao prestigio, á coragem desses dois missionarios (oi dildo paci
ticar os guerreiros. Depois de penosos soffrimentos, e de inces
santes perigos, no fim de 5 mezes, seus trabalhos foram corôa
dus de bom exito. 

Crêem os historiadores que á este tão arriscado emprehendi
mento, á essa tão notavel intervencão de Nobrcga e Anchieta 
deveu Portugal a salvação de suas ·colonias. Eu vos darei em 
outra occasião mais minuciosos esclarecimentos á tal respeito, 
c então vereis a grande parte, que os dois missionarios tiveram. 

A noticill da paz concluida com os Tamoyos chegou logo ft 
côrte de Lisboa, e o governo resolveu aproveitar-se desta oppor
tunidade para fundar uma colonia no Rio de Janeiro, e expellir 
inteiramente d'ahi os Francezes. 

Estacio de Sá veiu em 1564 á Bahia com ordens ao governa
dor para fornecer-lhe todos os recursos necessarios aflm de de
sempenhar o encargo que trazia. Mem de Sá pôz á disposicão 
de Estacio todas as forças, que pôdl' reunir, e este veiu ao 1lio 
P d'ahi á capitania de S. Vicente, onde obteve ainda novos re
furços. Em principio do armo de 1565 desembarcou nas proxi
midades do Pão de Assucar, e logo &.tacou os Francezes. Es
ta cio de Sá porém foi scmprr rrprllido, prolongando-sr a lut" 
por um anno mais ou nu'nns. 
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Fui IIcsta cUlljundul'a que Estadu de a~t:onlu com :"íobrega 

tomou o alvitre de pedir todos os auxilios ao governador geral, 
cntão na Bahia. Em 1566 Anchieta foi enviado por Nobrega 
para aquelle fim c tambem para, nas frases de um historiador, 
cuidar dos interesses da Companhia fazendo-se ordenar sacerdote. 

Depois da chegada de Anchieta á llahia !\'Iem de Sá resolveu 
tentar decisivos esforços para a expulsão dos Francezes. Fez 
novas levas, armou uma frota, e veiu ao acampamento de Es
tacio, onde chegou a 18 de Janeiro de 1567. A 20 deste mez o 
forte de Uruçamirim cahiu em poder das forças portuguezas, 
não tendo escapado á morte um só dos Tamoyos, que o deffen
diam. !\'Iarchando os vencedores contra outra fortaleza france
za, a tomaram de assalto. Estacio de Sá depois de um mez de 
padecimentos causados por uma frechada no rosto morreu. Sal
vador Corrêa de Sá tomou o commando, em lugar delle. 

Depois destes ataques os francezes fugiram para as embar
cações, que tinham no porto em numero de quatro, e seglJ,iram 
para Pernambuco donde foram expulsos pelo governador. !\'Iem 
de Sá tratou logo de edificar uma cidade, á que deu o nome de 
S. Srbastião, fez levantar fortificações, para delfender a barra, e 
varias outras obras. Em Junho de 1568 retirou-se para a llahia, 
deixando a Salvador Corrêa de Sá como a primeira authoridade 
na cidade de S Sebastião. Nesse mesmo anno quatro navios 
francezes appareceram em Cabo Frio e logo depois entraram na 
barra do Rio de Janeiro.-Suppõem-se que eram os mesmos 
rechacados de Pernambuco. 

POlicas eram aR forças deixadas por !\'Iem de Sá, quando par
tiu para a Bahia; Salvador Corrêa resolveu porém bater os fran
cezes, e para isso obteve os auxilios de !\'Iartim Alfonso, o Ara
rigboia, chefe dos indios convertidos e que estavam nas proxi
midades, mas de outro lado da bahia. A victoria coroou os in
tentos' de Salvador Corrêa. Os francezes perderam uma embar
cação com artilharia, que foi aproveitada por Salvador para 
guarnecer a barra. 

Em 1570 o rei d. Sebastião tendo em muita consideracão os 
serviços prestados á corôa de Portugal pelos jesuitas quer na 
India, quer na America, ou, como pensam outros historiadores, 
inteiramente dominado por aquelles enviou reforços de missio
narios, em numero de 69, na mesma armada conduzindo Luiz 
de Vasconcellos, nomeado governador. Esta expedição foi infe
liz. Dividida a frota por uma violenta tempestade, parte cahiu 
em poder do corsario Jacques Soria, e parte no de João Cap de
ville. O governador foi morto, e lambem os missionarios tendo 
escapado só um. 

Foi neste mesmo anno de 1570 que morreu Nobrega, a res
ppilo dI' qlH'm um historiador muito infrnso aos jrsuitas di~~r, 
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pm hUllll~lwgelll ir n~rJad,~, "slns palnHa" 'lU!' PU rl'produzo : 
« á este infatigavel jesuita SIl deve em grande parl'~ a eolonisa-
ção do Brasil, e a pacificação dp muitas tribus de indios ....... )I 
Quando ii Portugal chrgou a noticia dos de~astres da cxpediçãl1 

de Luiz de Vascollcello3, ti. Seb1\i'tião lIomeou a Luiz de Britn 
para substituir a l\[em de Silo 

Em lb72 chegou o novo govrrnador á Bahia, r entrou 110 

exercicio de seu cargo. Neste anno morreu l\lelll de f.:iI, qUf~ 
governou o Brasil por longo tempo, tendo-se empenhado com 
toda actividade em promover a prosperidade do paiz. E foi 
attendendo ao rapido incremento, que a colonia teve, dl'vido ii 
fecunda administração do referido governador, que a côrte de 
Lisboa julgou util a divisào do Brasil em dois governos. 

A Bahia ficou sendo a sé de do do Norte, e a cidade de S. 
Sebastiào a sédg do governo do Hio de Janeiro, o qual começa
ya em Porto Seguro e comprehendia todos os estabelecimentos 
do Sul. Luiz de Brito ficou na Dahia, e o dr. Antonio Salcma 
veiu {lara o Rio de Janeiro. Durante o governo deste a cidade 
de S. Sebastiào viu-se ameacada de aggressões dos Tamoyos (' 
Tupinambás unidos ii eorsaJ:los francezes, que mantinham rela
ções de eommercio com lIquellas tribus. 

O governador resolveu atacar estes inimigos. Heunindo 400 
portuguezes e 700 indios marchou contra aquelles. Dizem al
guns escriptores que a vidoria coube ás fOI'';.'.as dI) ::-:al'~ll1a, ten
do havido grande carnificina de indios, e"llt'cialmento de Ta
moyos. 

Pensalll outros que a rc~istencia dos selvagens foi tào IÍ~ 
gorosa que deu lugar a S:!lema considerar neeessaria urna 
eon.venção, tendo nesta sido estipulado qm~ os franeezes de
rorIam as armas, e tambem entregariam ii pile as que tinham 
fornecido aos Tamoyos e Tupinambás. 

Inclino-me ii primeira opinião, e ainda quando haja·duvida 
sobre taes acontecimentos, o que a historia dá como resulta
do seguro é a retirada dos Tupinambãs, depois de queimadas 
suas habitações, para o Norte, commandados pelo chefe Japy
assti. Lá se estabeleceram em diversos pontos da margem 
mEridional do Amazonas desde a confluencia com o l\ladeira 
até a sua embocadura. Deste importante facto resultou ficar 
toda a costa em poder dos portuguezes, que não tiveram 
mais a temer a influencia dos francezes sobre os povos indi
genas. Ne5te estado de paz o governador do Hio de Janeiro 
e?1pregou seus euidados no augmento e prosperidade da colo-o 
!lIa, e o da Bahia tratou de mandar fazer explorações no 
mterior do paiz. Foi Sebastião Tourinho o primeiro dellas en
rarregado. 

Dirigiu-sr Jl3ra uma parir (lo trrritorio, hojr dI' l\lina~-
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Geraes, e yoltando para a Bahia deu a Luiz de Brito infor
mações sobre a ('xistencía, naqudles pontos, de ri{'as minas. 
Continuaram as explorações, tendo o capitão nias Adorno 
confirmado quanto dissera Tourinho, e asseverando mais a 
existencia de diamantes e outras pedras preciosas. Repeti
das expedições, depois destas, til'eram lugar com as mesma,,; 
vistas, e sempre com bons resultados.-Apezar porém de ser 
verificada com certeza a existencia de minas só foram lavra
das tempos depois. 

A côrte de Lisboa, no fim de 4 annos de divisilo do Brasil 
em 2 governos, considerou de mais interesse para a colonia 
restabelecüf o antigo systhema. Em 1576 e segundo outros 
em 1577 foi pois o do Rio de Janeiro reunido outra"" vez ao 
da Bahia, Assim a administraçao de Luiz de Urito abrangeu 
a eolonia toda. Em 1578 veiu á S. Salvador o governador 
geral DioO'o da V@iga substituir a Luiz de Brito. Velho e 
doente-Veiga no fim de pouco tempo entregou as redeas da 
administração ÍJ camara e ao ouvidor geral Cosme de Macedo. 

Esta fórma de governo foi cO:lÍirmadJ! por Feli~pe II, rei 
da Hespanha, á quem tinha passado a corôa ne I ortugal, e 
eom ella seus dominios no Brasil. Durou quasi dois annos, 
até que veiu tomar conta da colonia o governador geral Ma
noel Telles Barreto. Vou dar-vos ligeira noticia das occur
rencias, que occasionaram a passagem de Portugal ao poder 
de Felippe II. Em 4 de Agosto de 1578 teve lugar a batalha 
de- Alcaeer-Quiyir, em que morreu d. Sebastillo, e, nas frases 
de um escriptor, a fiôr da nobreza portugucza. Este aconte
cimento foi fat/ll á Portugal. 

O cardeal d. Henrique tendo subido ao throno, em avall
çada idade, faUeceu a 31 de ,Ianeiro de 1580. Appareceram 
então alguns pretendentes á corôa. Entre estes distinguiam-se 
li. Antonio, Prior do Crato, e Felippe II. Enviou este um 
exercito á Portugal sob o commando do duque de Alva; c 
as côrtes de Thomar viram-se forcadas a reconhecerem os 
direitos do rei de Hespanha e o [Jroclamararn rei de Por
tugal. O Brasil ficou tambem sugeito á autlh'ridade de Fe
lippe II. O Prior do Crato procurou assenhorear-se de Portu
gal e do Brasil, mas baldados foram seus intentos, e estereis 
os esforços dos que o sustentavam. Uma expedição franceza 
destinada a apoiar sua pretenção tendo sido batida pela hes
panhola perto dos Açore~ retirou-se em desordem. Tres na
yios francezes enviados ao Brasil para alcançarem que d. An
tonio fosse reconhecido dirigiram um cmissario á Salvadur 
Corrêa de Sá, prevenindo-o de que o commandante da e,.
Iluadra trazia despachos de d. Alltoniu. 
Ma~ o ~oYf:'rn~d()r niw I), 1!lIiz I'l'rl'lwI', I,' Ilem anlhori"ar 
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a entrada dos navios no porto. Tambem tinha aceitado o 
dominio hespanhol. Cumpre dizer-vos que Felippe II occu
pando o throno de Portugal prometteu confirmar as leis e pri
vilegios dessa nacão, não augmentar os impostos, e empregar 
os portuguezes nos cargos e lugares de governo. Estas con
cessões revelavam talvez os desejos, que Felippe alentava, de 
merecer a estima do povo, sobre que estendêra violentamente 
sua authoridade, e de consolidar o seu poder. 

Mas a historia offerece os exemplos de que as violencias 
não asseguram, não garantem a permanencia de instituições, 
quaesquer que sejam, ou politicas, ou meramente sociaes. 
Não é entretanto licito que nos admiremos dessa illusão de 
tantos reis. Desd'os os tempos antigos até nossos dias os ex
ercitos, como os de Felippe II fizeram em Portugal, modifi
cam as cartas geographicas das naç?es, realisam grandes mu
danças, desenham fas~s novas na vida dos povo~. 

Semelhante estado Imposto pela forca póde prolongar-se por 
mais ou menos tempo: isto depe::tdê de tantas condições. E' 
certo porém que de repente chega o dia, em que o direito le
vanta-se contra a oppressão, e deUa triumpha O mais valente 
guerreiro deste seculo, Napoleão I, enuncIOu uma grande ver
dade, quando uma vez disse a Fontanes :-ha duas forças ca
pazes de organisar uma sociedade-a da espada e a do espirito, 
mas a espada é afinal vencida pelo espirito. 

O poder de Hespanha sobre Portugal durou 60 annos; em 
1640 cahiu, como depois tambem findou-se o dominio portu
guez sobre a terra de Santa Cruz. Mas de tantas licões dadas 
pela historia neste sentido parece que se esquecem muitos go
vernos. E' porisso talvez que se notam frequentes lutas ora 
entre as nações, ora entre os chefes dos estados e seus povos. 
Ninguem porém desespere da victoria da justiça: ella corôa 
sempre os €sforcos dos que a defendem: o triumpho é questão 
de mais ou menôs tempo. 
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(22 de Fevereiro) 

Observações sobre o estado do Brasil quando passou á corôa de 
Hespanha.-Synopse tias exposições precedentes. - Physiono
mia do seculo em que o Brasil foi descoberto e colonisado. 

SQnhores. 
Tres capitanias estavam em florescente situação, quando o 

Brasil acompanhando a sorte de Portugal, passára ao dominio 
hespánhol em 1581. 

A da Bahia, como narra o illustrado litterato brasileiro, ° sr. 
Macedo, onde se achava a capital do paiz, tinha uma população 
de 16 mil almas, entre colonos, indios cathequisados e escravos 
africanos; 36 engenhos para o fabrico do assucar, e grande 
desinvolvimento de navegação no reconcavo. Contava 16 frt.l
guezias, quarenta igrejas e capollas, e 3 conventos de frades. 
Era a mais rica e povoada do Brasil. 

A de Pernambuco occupava o segundo lugar. Repellidos os 
Cahetés para ~ interior a população entregou-se com tranquil
lidade aos trabalhos agricolas e outros. A cultura da canna des
involveu-se com grande incremento. Além disto o páu Brasil 
por seu valor c qualidade era um dos productos, que animava 
com muita vantagem o commercio da capitania. A cidade de 
Olinda sobresahia II todas as outras povoações. Começava a er
guer-se a do Hecife. 

A capitania de S. Vicente via decadente a sua primeira villa, 
do mesmo nome, mas florescia a de Santos, estabelecimento 
maritimo muito importante. Em prospero estado se achava a 
villa de S. Paulo de Piratininga. A população crescia, a agri
cultura augmentava-se. 

As outras capitanias não apresentavam notaveis progressos, 
como as tres referidas. Mais ou menos lentamente recebiam me
lhoramentos, mas Qem longe estavam d(! rivalisarem com 
aquella~. 

Assim a do Rio de .!aneiro, flue s6 COIDl;ÇOU a ser colonisada 
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pelos pOl'tuguezes em 1567, quando Mem de Sá expelliu os fran
cezes, mereceu séria attenção, e recebeu animacão do goveno 
de Antonio Salema, e principalmente depois 'da derrota dos 
Tamoyos e transmigração dos Tupinambás. Entretanto na epo
cha, de que estou falIando, tinha 3 engenhos de assucar, e di
minuta população. 

As dos Ilhéose de Porto-Seguro, como vem referido pelo ci
tado sr, l\lacedo em suas Lições de Historia, estavam reduzidas 
-a primeira á villa de S. Jorge, a 3 engenhos, e a 50 colonos 
mais ou menos ;-a segunda á villa capital, com 40 colonos, á 
de Santa Cruz, a duas aldêas de indios cathequisados, e tinha 1 
engenho. 

Ressentiam-se cllas ainda das frequentes guerras, que lhes 
fizeram os indios, e especialmente os Aymorés, que, como já 
rleixei dito, causaram-lhes grandes estragos. As costas ao norte 
de Pernambuco em cxten~ão de 200 leguas eram ainda domina
das pelos indigenas Ao sul porém, com excepção dos Guayana
zes e Aymorés, tinham sido repellidas e sugeitas as povoações 
selvagens. 

Eis rapidamente descripto o estado das capitanias, quando o 
Brasil torntlu-se possessão hespanhola. 

Tendo eu nas exposições até aqui feitas tratado dos principaes 
acontecimentos do paiz no periodo decorrido desde sua desco
berta, em 1500, até o anno de 1581, considero de alta conve
nieacia, e de bom melhodo occupar~me em seguida, especialmen
te, da historia da capitania de S. Vicente desde 1532, quando 
ali chegou Martim Aft'onsó de Souza, e, como já vos disse, lan
cou os fundamentos da coli)nia. 
~ Uepois dp, narrados 0$ mais importantes acontecimentos, e 
exposto o desenvolvimento, que ella teve até 1581, então conti
nuarei à dar-vos wnhecirnento da historia, em geral, do Brasil. 
Versarão portanto sobre aquella capitania as lições seguintes 
iI esta, e espero que em duas ou tres conseguirei ministrar os 
esclarecimentos indispensa\'eis afim de que tenhaes sciencia do 
que oCcorreu de mais imP'Ortan~ no periodo a que alludo. 

Hapidamente demonstrado, como ficou, o florescimento de 
certas capitaniás, e o pouco prospero estado de outras, cumpre
me lembrar-vos que o governo portuguez, tendo deixado cm 
abandono a tf'!rra de Santa Cruz por longo tempo depois de soo 
descoberta, desde 1530 mais ou IDeMOS invidou exforcos em vis
tas de ~ovoal-a e fazeI-a progredir material e moralmente. 
Desde 1,JOO até 1580 governaram successivamente Portugal d. 
Manoel, d. João III, d. Catharina, como regente, d. SebastiãO, 
e n cardeal d. HenriquQ. 

De todos estes porém foi u. João quem mais inlcre~se mo,,
frOll pela pro.pcridade da pns~e:,sào portuglll'za. nepois deli .. e 
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tom liel altençáo a ,;(,u,; planos, merece mell<;ãlJ d. Citthal'Ína dt.' 
Aragão, regente do reino na menoridade de d. Sebastião. 

A principio foi 11 colonisacão deixada principalmente aos re
cursos dos donatarios, entre"os quaes foram distribuidas as ca
pitanias. Depois d. João substituiu este systema criando um go
verno geral no Brasil. 

Foram governadores geraes-1° Thomé de Souza; 2° Duar
te da Costa; 3° Mem de Sá. Separado o paiz em duas grandes 
divisões administrativas, a do Norte e a do Sul, foi governador 
da primeira Luiz de Brito e da segunda Antunio Salema. 

De novo constituido sob um só governo, e nos ultimos tempos 
da administração de Luiz de Brito ficou este como gO\'crnadar 
geral. Substitui-o Diogo da Veiga. Depois deste provisoriamen
te dirigio os destinos da colonia o governo collectivo da camara 
da Bahia e do ouvidor geral Cosme de Macedo, o qual dllrou 
por 2 annos; tendo começado cm 15í,n foi extincto em 1583, 
quando TelIes Barreto veiu tomar conta do Brasil. 

Foi durante o governo de Diogo da Veiga qlie o paiz passou 
para o dominio hespallhol. 

Nesta recordação, que estou fazendo, dos acontecimentos, 
sendo que a maior parte delles constam das lições anteriores, ú 
occasião de dizer-vos que sobre o an no da divisão do Brasil em 
dois governos ha divergencia entre os eseriptores: uns dizem, 
e cAtre estes o sr. Macedo, ter-se ella verificado em 1573, ou
tros, e entre estes o sr. Pereira da Silva, que o foi em 1574. 

Eu não divirjo da opinião de Abreu Lima, que diz ter Luiz de 
Brito substituido a Mem de Sá, de quem recebeu o governo 
em ]572, mas não com a mesma extensa jurisdicção sobre o 
Brasil. 

Sendo certo este facto, e bem assim que lIes~ mesmo anno 
morreu Mem de Sá, está evidente que a divisão não se elfectuou 
em 1573 ou 1574, mas sim em 1572. 

Entretanto não duvidarei abandonar 8sta opinião, se me 
convencerem que estou em erro. 

1\Ias deixando esta questão, e continuando ell a fazer ligei
ra apreciação dos factos devo tambcm lembrar-vos que nas 
vistas do governo portuguez entrou sempre como primeira me
dida para a marcha regular e tranquilla da colonia a cathe
quese dos indigenas. 

E o mais fiel observador dos planos da corôa de Portugal 
foi sem duvida o terceiro governador geral, que lançou mão 
de severas providencias para conter não só os colonos, que por 
seu procedimento ambicioso difficultavam a cathequese, mas 
tambem para chamar ávida civilisada os sPll'agclls. 

Entre as acertadas ordens do governador tlm'em ser citadas 
as que prohibiam 'lUf~ as 1 rihus \'Íycssem cm guerra, r devo-
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rassem oS" prisIOneiros, a que determinava altlt-amentos, e a 
prohibindo aos colonos reduzirem á escravidão os índios. 

Para a cathequese de muito serviram os esforços de mis
sionarios jesuítas. Elles não se poupavam á fadigas, e arrisca
vam-se a todos os perigos nos trabalhos de propagar o Evan
gelho, instruir, converter

1
" e eh-ilisar as tribus. Já tive occa

sião de dizer-vos que os ["obregas e Anchietas deixaram du
radouras recordações de importantes feitos naquelle sentido. 

Além das missões havia para os servicos da igreja o clero 
secular, que teve á sua frente d. Pedrô Sardinha, primeiro 
bispo do lirasil, que aquí chegou em 1550, e dllpois delle o 
segundo bispo d. Pedro Leitão. 

Enrte os acontecimentos de maior aléance para os interesses 
da coróa de Portugal deve-se mencionar a expulsão dos fran
cezes do Rio de Janeiro em 1567. Ahi estabelecidos durante 
doze annos mais ou menos não s6 procuravam manter a pos
se dessa parte da terra de Santa Cruz, como tinham na situa
ção occupada um ponto de apoio para estenderem suas vistas 
e seu poder sobre outros lugares do paiz. 

Desta e das anteriores exposições consta tudo quanto occor
reu de mais importante no Brasil até o anno de 1581, em qUfl 
Felippe II se apossou de Portugal e seus dominios. Não devo 
entreUlnto terminar a lição de hoje sem chamar a vossa atten
ção para a notavel flsionomia apresentada pelo seculo XVI, 
em que foi a terra de Santa Cruz descoberta e colonisada. 

Paulo Janet tliz que foi nelle quando pela primeira vez SI} 

lançou altivo olhar sobre os fuudame:1tos do direito de sobc
rama, expondo os eseriptores os principio3 de politica demo
eratiea. Do movimento religioso SUSÜkldo por Luthero se apro
veitou a sciencia de governo. 

Desde que se sugeitavam á t'xamo as bases da crença reli
giosa era impossível não subordinar-se ao- mesmo exame as 
erenças politicas. Foi então qUE' tambcm appareceu o monu
mental livro de Bodin-a HcpubJica-, que além das theorias 
politicas, que discutiu, se pronunciou contra a escravidão. não 
sendo dI' menor importancia as eloquentes reclamações de 
L'Ropital em favor da liberdade de consciencia. 

Desta ligeira enunciação do pensamento de PnuJo Janet fi
ca evidente que naquelle seculo se lançou o germen de uma 
revolução pacifica contra as doutrinas erroneas dos tempos an
teriores. Já não se sustentava então como ineoncussa verdade 
a opinião de Aristoteles, tão vigorosa no periodo qualificado 
de grego-latino pela historia, fundamentando na natureza hu
mana a divisão social cm duas classes-a dos livres e a. dos 
escravos. E se na realidade até certo ponto prodominava o 
e~pirito das instituições romanas, que, no dizer de um esrri-
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ptor, tendo aperfeiçoado a sociedade civil haviam pel'vertidG 
a politica, não é licito entretanto· desronhecer-,e que já o 
poder absoluto dos reis deflnido nas celebres frases de Ulpia
no-quid quid principi placuit, legis VIgorem habet-não en
contra~·a geral e servil acceitação. 

E' incontestavel pois que no seculo XVI começou essa reac
ção, que está caminhando com mais ou menos lentidão con
forme a indole e illustracão dos POI'OS, em cujo seio se faz 
sentir, contra as velhas doutrina:;, que nunca se apoiaram nos 
dictames da justiça. 

Quanto a mim-a regeneração social, que ella trata de reali
sar, . se effcctuará tendo como mcio mai~ seguro a edlIcação 
pubhca. 
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(1." de Março) 

Fundação da villa de S. Vicente.-Cont!'s~ões de terl'as.-Mal'
tim Alfonso em Pil'atininga.-Pl'ohibiçllo de commercio dos 
~olonos com os indios.-Doações de cem leguas de costa á 
Martim Alfonso, e de cincoenta a seu irmão.-Volta daquelle 
donatario á Portugal. -Gonçalo Monteiro loco-tenente de 
Martim Alfonso em S. Vicente.-Assalto de l\loscqera á esta 
colonia. - Retirada para o Sul. -Gonçalo Monteiro substitui
do pelo segundo loco-tenente Antonio de O\iveira.-Origem 
da dêcadcncia da villa de S. Vicente.-llraz Cubas funda a 
povoação de Santos. -Seus primeiros estabelecimentos.
Considerações sobre a escravidão de indios da colonia. 

Senhores. 
A provincia de S. Paulo, que mui brilhantes paginas occupa 

na historia do Brasil, foi antigamente, em seus principios, de
nominada-capitania de S. Vicente. Eu já vos disse que Martim 
Alfonso de Souza chegára á costa oriental da ilha de Indua
guassIÍ a 22 de Janeiro de 1532. Este dia é pela igreja consa
grado a S. Vicente. Foi pois mudado o nome da ilha, que rece
beu o daquelle santo. E como a primeira povoação regular que 
os portuguezes levantaram naquelle lugar, povoação que tam
bem foi a primeira na terra de Santa Cruz, tomou o nome de 
S. Vicente, ficou este. extt.msivo á toda capitania pertencente ii 
Martim Alfonso. 

No seguimento da narração, que enceto agora, vereis as fazes, 
por que passou essa parte da antiga possessão portugueza. Te
reis tambem occasião de notar que o povo paulista por suas 
ousadas excursões descobriu muitas terras, augmentando assim 
os dominios d1t corôa de Portugal, e praticou memoraveis feitos 
revelando o espirito altamente emprehendedor, de que era do
tado. A sua coragem foi sempre notavel; não os detiveram 
em seus passos nem os caudalosos rios, e as escuras e seculares 
matas, nem as setas dos índios, e milhares de perigos, e dilli-
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culdades Fizpram excursõcs ao Paraguay, ao PCllÍ, ao l'iauhy, 
á llahia, á Goyaz, Cuyabá, Minas e Hio-Grande do Sul. 

As aggressões dos Guayeunís, as cmboscadas, os traiçoeiro;, 
ataques dos Payaguás, as molestias, e innumeros obstaculos 
que encontravaml em suas viagens a Cuyabá, fornecem e forne
cerão sempre ugumentos, com que mostrar-se que na execuç,ão 
de um plano os paulistas não rccuavam nem diante do risco de 
vida. Essa.s viagens, que vão sendo esquecidas pela actual gera
ção, tem, em minha opinião, um grande valor-como prova da 
energia, da coragem. da virilidade de espírito dos FlOSSOS ante
passados. Mas não devo tratar de acontecimentos, que pela 
ordem chronúlogica pertencem á exposições posteriores á esta. 

Eu vou entrar no assumpto da exposição de hoje; mais tarde 
terei opportunidade de vos mostrar que representaram impor
tante papel quer nos primeiros tempos coloniae51, quer quando 
sob o intluxo de mais adiantadas IIJéas o Brasil foi declarado 
reino; emfim em todos os tempos. E se por ventura outros titu
los faltassem para recommendar t) nome paulista, bastaria a 
recordaçilo de seus trabalhos pela emancipação de nosso paiz, 
bastaria lembrar os acontecimefJtos de 1822, que elflcazmente 
concorreram para o brado levantado no Ypiranga a 7 de Setem
bro. 

Já deixei explicado que Mart.im Alfonso depois de estabeleci
das as mais amigaveis relações, por in\ermBdio de João Uama
lho, com Tebyreçá, soberano das tribus confederadas e domina
doras do solo, onde desernbarcou a comitiva portugueza, lançou 
os fundamentos da povoação-a que denominou-S. Vicent@,
e que foi por muito tempo capital da capitania. Tambem já 
expuz que a colonia, logo nos primeiros trabalhos de sua edifi
caçilo, teve empregados para os serviços administrativos e reli
giosos. 

Deveis e5tar lembrados de vos haver eu dito que Martim Aí
ronso nomeou parocho da igreja, que se estava construindo 
sob a invocação de Nossa SeI1hora da Assumpção. a Gonçalo 
Monteiro, provedor de fazenda a Belchior de Alnh'do, e almo
xarife a Henrique Montes. Continuarei pois deste ponto em 
diante, seguindo a narraçilo do Quadro Historico do brigadeiro 
Machado de Oliveira. E quando me apartar de sua opinião vos 
darei os motivos, que fundamentarem aquelJa, que eu adoptar. 
Martim Alfonso, ao mcsmo tempo que se fundava a povoação 
fazia distribuiçilo das terras nilo só na ilha de S. Vicente, e na 
de Guaymbê, mas tambem das que eram conhecidas flointerior. 

Com e~te proceder elle punha E'm execução a faculdade, que 
lhe foi eonr:edida pelo Alvará de 20 de Novembro de 1530, em 
'Iue d. João III o authorisara a, para fundar a culonia, distribuir 
t'~l'fil'. N,h da~ dua, ilhas. ,!p '!II" filllo, tirí'rarn parte o portu~ 
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guez Antonio Rodrigues, que auxiliou a Ramalho por oceasiilo 
do de~embarque de Martim Alfonso, e varios colonos, á arbitrio 
de Martim Alfonso. 

Tocaram ao dito Rod]'igu'~s na ilha de S. Vicente as terra~ 
fronteiras á Tumiarú, a duas leguas da barra de Santo Amaro. 
Foi dellas reservada uma area para estaleiro dQ embarcações. 
Grande parte da ilha foi dada a Pedro de Góes, e tambem se fez 
uma concessão a Francisco Pinto, mezes depois. Martim Alfonso 
ficou aquinhoado com a porção, que no centro da ilha achou 
mais apropriada para a cultura da canna de assucar vinda da 
Madeira, e depois transplantada de S. Vicente para varios pon
tos do Brasil. Foi ahi onde se levantou ala fabrica tocada á 
agua nesta região. . 

A doarão de terras estendeu-se as das fraldas da serra de 
Parllnapiâcaba, á beira do rio Cubatão. Martim Alfonso, logo 
que os primeiros trabalhos da fundação da villa de S. Vicente o 
permittiram, dirigiu-se a reconhecer os campos de Piratininga 
por conselhos dQ Ramálho, que fez vêr a conveniencia de se 
criar ali uma ],lovoação. Tendo a Ramalho por guia Martim Af
fonso fez a viagem, passou a serra por um trilho feito pelos 
indios, e ch.egou a habitacão de Ramalho, onde fez parada, em 
dias de Outubro de 1532. A situação, onde residia Ramalho, 
era conhecida com o nome de-Borda do Campo. 

Aquella denominação provinha de formarem essas paragens 
a linha. que separava os campos de Piratininga das matas da 
serra. Nesses lugares foram dadas terras a Ramalho. Ahi jã 
vivia este com sua família, rodeado de indios, que bons ser
viços lhe prestavam mais pela brandura, com que eram tra
tados do que pela condIção de escravos de Ramalho. 

Quando Martim Alfonso ahi esteve resolveu fundar uma po
voação. Préviamente encarregou o velho portuguez do governo 
della-quando fosse levantada. Com elIeito foi edificada sob a 
invocação de Santo André, e só recebeu o predicamento de 
villa em 1553, na administração de Thomé de Souza, que, co
mo jã ficou dito, foi o lo governador geral do Brasil. 

Martim Alfonso depois de reconhecidos os lugares da-Borda 
do Campo-voltou a S. Vicente, que não tinha deixado de pro
gredir durante o pouco tempo de sua ausencia. 

Convencido da conveniencia de se povoarem as terras do in
terior da colonia, não se descuidou de providenciar atlm de 
que as relações dos colonos com os índios não. pudessem 
prejudicar os interesses de paz e progresso de S. Vicente 
S, Vicente, e que cumpria desinvolver nas povoações, que 
se fossem criando. Assim um de Sfms primeiros actos, ao vol
tar da viagem, que fizera aos rampos de Piratininga, foi pro
hibir que os branrl}.~ sem sua licença, OH dos ;;cus loco-tenen-



llI,rOIllA PUIlI,\ 49 
te:" a qual St'llJ Cllllcc'dida com muita CJl'ClllllSpl~(,~;~1O e ii pes
soas uelll morigeradas, fussem r:egala I' (siguifiralldo negociar) 
com os indlOs lI'ali. 

Foi exceptuado. desta regra Ilamalho, que vivia entre os 
índios, sempre estimado por estes, e considl'rado por Martim 
A fIonso - inrapaz de conuuctter e authorisar quaesquer abusof. 
:Essa prohibição durou pouco; foi revogada pela mulher e lo
co-tenente de Martim Alfonso. 

Nova faze tiveram os ncgocios da colonia com a chegada d,' 
João de Souza, official da armada de Martim AfTolJso, de volta 
de Portugal. A earta de d. João III de 28 de Setembro de 
1532, de que foi portador ° referido official, além do reco
nhecimentos aos servicos do fundador da villa de S. Vicentp, 
dizia a Martim Afl'onso que nas terras descobertas desde Per
nambuco até o rio da Prata tinham sido dadas 100 loguas de 
costa a e11e, e 50 a seu irmão Pedro, ou Pel'o Lopes, cumo 
dizem alguns escriptores. 

As 100 leguas foram divididas em dois quinhões, a pedido do 
dunatario. Um eomprehendia o territorio desde a barra de S. 
Vieente até 12 leguas ao sul, ou perto da barra mais septentrio
nal de Paranaguá; outro desde o rio Juquery-querê até a barra 
de Macahé. A costa desde o rio Juquery-querê até a barra de 
S. Vicente tocou a Pedro Lopes. Martim Alfonso resolveu po
voar o primeiro quinhão a começar da ilha de S. Vicente panl 
o sul. Dirigiu-se pois ao littoral occupado pela tribu Itanhaen, 
e na barra' do rio deste nOIpe indicou o lugar para assento da 
povoação, que teve desde seus principios o nome de villa da
Conceicão de Itanhaen. 

Em °1533 Martim AfTonso retirou-se para Portugal. Deixou 
por seu loco-tenente a Gonçalo Monteiro dando-lhe os poderes, 
que podia delegar. POLlCO antes de sua partida concedeu a Ruy 
Pinto as terras da-Al'madia-conhecidas posteriormente pelo 
nome de-·Santa Cruz. A este e a Pedro de Gúes recommeodou 
que em compensação das doações recebidas se encarregassem 
de formar uma bandeira contra os indios Tupys ,) Carijús que 
tinham commettido atrocidades em uma expedição, 'Jue em 1531, 
mais ou menos, guiada por Francisco de Chavr,s havi!l sahido 
de Cananéa em explorações ou descobertas de minas de ouro " 
prata 

Chamava-se bandeira naquelles tempos uma reunião de ho
mens armados, sugeitos á um chefe, destinada a invadir as 
matas para atacar os índios e captival-os. Martim AfTonso reti
rando-se para Portugal nem porisso descuidou-se da eolonia. 
Antes de partir dali para a Asia \?llviou em 1533 colonos portu
>;ltewS e mudas de canoa de assucar. E' oC('usiüo de dar-n)~ 
w>licia ri,' P'I'(,lPC' 'I\lr' "ofr!'c\! ,1 pOI·tl.1 IJlO .. i<' :-;, Vi(',:ntl.', [louro 
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depois daqudle allllo. Dos primeiros pOlOadul'cs h('"[JalJh<Íf'~ ,](1 
Hio da Prata, que tinham sido batidos pelos indigenas, fugiram 
alguns homens tendo por chefe a Huy Moschera, r vieram 
aportar a Iguapc-ondB se uniram ao já referido Francisco Cha-
1'e5,-0 mesmo, a quem fUra antes eonfiada a expedição desti
nada a explorações ou descobertas das minas, de que já fal
lei. E a elIe se !ltt~ibue a entrega traiçoeira da expedição ao 
massacre, que os mdlOs fizeram. 

Gonçalo Monteiro, ao saber da chegada dos refugiados á 
Jguape, intimou-os li evacuarem o lugar, por ser depl'ndencia 
da capitania dada pela corôa de Portugal a Martim Alfonso. 
l\loschera desobedeceu as ordens allt'gando achar-se em posses
são do lei de Castella. Em vista desta resposta o loco-tenente 
do donatario resolveu empregar a força contra os intrusos de 
Jguape. Aprestados alguns barcos pequenos e canôas a expedi
(;1\0 formada de vicentistas e indios á seu serviço dirigiu-se á 
Cananéa e desembarcando dahi seguiu para o interior. 

Atacada, de sorpreza, pela gente de Moschera auxiliada pelos 
indígenas do lugar foi posta em fuga e completa debandada. 
l\Ioschera com seus companheiros apoderando-se dos barco" 
navegou rm busca da povoação de S. Vicente, tendo por 
guia um indio daquclla expedição. A colonia foi assaltada 
subitamente e entregue á pilhagem, retirando-se os a"saltan
tes pouco depois para o sul. Passados os momentos de sor
preza Pedro de Góes e Ruy Pinto reuniram gente e seguiram 
para batel-os: mas era tarde, os aggressores npm, em sua 
fuga para o sul, pararam em Cananéa para deixarem os in
dios dahi levados quando l\loschera e os seus companheiros 
foram á S. Vicente. Eis o que de mais notavel se deu du
rante a administracão de GOllcalo Monteiro. 

Quanto a concessões que se' continuaram a fazer de terras 
aos colonos, que acompanharam 1\1. Alfonso, de preferencia 
aos que tinham titulos de nobreza, deixo de parte o que ha 
ii dizer-se. 

Por de mais longas se tornariam as exposiçües, que me in
cumbi de fazer, se eu me alfastasse da narração dos principaf'" 
aronteeimentos, e tratasse minuciosamente de outros, que não 
tem a mesma importancia daqllelles. Nas 1IlenlO1"ias de Frei 
(;a~pal' encontra-se este assumpto COIll bastallte dcsinvolvi
mento, e indicação dos nomes dos que obtiveram doa~~ües de 
terras. 

O segundo loco-tenente do donalnrio da capitania foi Antonio 
de Oliveira, provido em 16 de Outubro de lf);17, e act'ulllulan
do o cargo de ouvidor 110 de rill'itüe-mór. A \'ilJa de S. Vi-o 
rentr, que, app:;ar dos r('fnrços de colonos f'ln-iados por Mar
tim Aft'onco. P"Il"O n\Pflr~\<~ "n1 P"P"],1(:iílJ, 1,,\('. 110 ('(11111'«" 
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da adminislla.:·ito d" Oliveira, CI.lIllO Ul'lg"1Il dt' dt~cadt;ncia, a 
'{I/a~i rompleta obstruCÇilO da barra do rio de S. \'irentc. 

Frustrada a navegarão de embarcacões de grande calado 
está bem claro que o 'porto de Santos' seria procurado, c cm 
cOnSe(luCncia se trataria de povoai-o. Com elreito cm pouco 
tempo tomou grandes proporções. No Quadro Ilistorieo de 
Machado de Olill.~ira se dá cumo resultado indirecto da ouso 
trucção da barra, de que venho de fallar, a povoação de San
lo,;, e as das villas de Santo André da Horda do Call1po, c de 
S. Paulo de Piratininga. 

E' ainda no referido escripto onde se diz-que o dEsanimo 
produzido na colonia de S. Vicente pela obstrucção da barra, 
pelo transbordamento do mar, que levou a melhor parte dos 
edificios, e pelas vicissitudes, a que estão wgeitos os terre
nos baixos e alagadiços, fez convergir as VIstas dos colono~, 
para o lado da ilha, que faz face a nordeste, e onde terml
na o lagamar de Santos escoado para o mar pelo rio da Her
tioga, e pelo de Santo Amaro, denominado ao depois-Har
ra-grande de Santos. Nesse lugar então conhecido com o nome 
de porto de S. Vicente, porque ahi abicavam as canôas pro
c'edentrs do interior com comestiveis para aquella povoação 
os quaos eram conduzidos por terra desde o porto até a villa, 
achavam-se estabelecidos Paschoal Fernandes e Domingos Pires 
lavrando cm commum as terras entre o litoral c IUontsermte. 
O flllldo das aguas desse litoral era já reconhecido de grande 
capacidade,-pois que além de sondagens feitas por diversas 
rezes, a armada de MarLÍm AIl'onso esteve fundeada ali quando 
teve de rl'gressar a Portugal. 

Braz Cubas, que não tinha obtido vant,1gens corresponden
tes aos trabalhos de cultura das terras, que lhe furam doadas 
('m 1536 além de serem situadas em lugar muito distante do 
povoado, conseguiu haver de um daquelles lavradores estabele
cidos nos terrenos adjacentes ao porto uma parte inculta. Tra
tou logo de adaptaI-a á geito de receber edilkação, e esta 
foi rRpida. O certo é (jlle decahia S. Viccnt.~ a medida que 
sua ril'al prosperava. Não só dali, mas tamb'lTl da ilha de 
Santo Amaro concorreram os habitantes para o pOI'oado de 
Braz Cubas. 

A boa ancoragem do porto de Santos, e a boa estréa, com 
que começou a povoaçflO, chamaram para ali os navios de cabo
tagem com destino á colonia, Eis o que encontra-se no citado 
Quadro: eu reproduzi com a posoivcllidelidade as frases do es
criptor, salvo uma ou outra palul ra. Braz Cuba:;, o fundador de 
~antu8, dotado de sentimentos philalltropicus, rcsolreu levantar 
uma casa de faude paril fortIt'cl'r curati\'o~ á gPllt" de mar F 
"xl I'ungeiro~, qne ali rltcga's\'IIl. 
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Os habitantes dI} porto aceitaram "~~;l id."a, qllc foi kyada ,\ 

realidade rTil principios do illlno dr' l~)1'/, .. lI\cn'cf'U apprOYil-
ção do governo da mrtropole a 2 de Abril liL, 1;)~)1, qlll~ lld.,\· 
minou a organisaçâo de ullIa confraria, para trr [I ,:cu cargo it 

direccão e serviços do hospital, o primeiro que no Brasil sp fun
dou. "Foi construída a igrrja da Misf'l'irordia, sob a ill\"l)t'nção 
de-Santos-, como accessorio indi'l'cllSill"pl á casa !l,' cürirlatlp. 
Esta im'ocaçâo ~c estendeu á poroa~'i1o, qUl~ firlln entltlJ conlw· 
cida sob o nome dl~-l'orto dI! Santlls. 

Cumpre notar que tendo a pO\'l)al:üo florescido rm commcrcio, 
população r edilicaçâo, já cm lfJ4fl lJi,lsia rrcl'hido o fora I IIl' 
yilla, que lhe dru o fnndador, p foi confirmado pplo gOVCrtlll 
portugucz no anilo seguinte. 

Antes de trrminar esta liçüll dt'Yn dizer-vos quI' sr MIll-tim 
Afl"onso proccocu tom tino e üerrtadlls medidas Ipwnto ao spa 
desembarquc p tomada dr posse das ilhas de S. Vicente e Sallt(l 
Ama ro; Sl~ m[lnifestoll na funda(;ão da eolollia, manutenrão l' 

dpscnrolvimrnto de seus interesses altas e justas vistas, procu
mndo conV'r as animosidades dos índios, e as imprndrncias l' 
ambiçüI~s dos colonos, commcttell porém lima grande falta, f1111' 

mareou srus ~cntimentos humanitarios. 
Talvez que diante de uma apreciação rigorosa de 5CUS acto,;, 

tndo quanto ft)z de bom possa perder a sua importancin em vis
la dessa licença, que' concedeu ú Pedro de Góes a 3 de Marçt l 

tle 1533-dr mandar 11 peças de CSCfm'os indigenas para Por
tugal nas náus de El-rei. Nrm ao menos podia Martim AfTon,1I 
invocar o vrlho, embora fraco principio, qne proclamara como 
licito reduzir ii pSPfiwidâo os prisioneiros de gurrra. E' vcrdadl' 
Ilue dizem alguns historiadores que rlle ChCglllldo fI S. Viceútl' 
leve de sllstentar por vezps gUCfrllS com Oe indios possuidores 
d~ trrra a tó derrotaI-os. 

Mas srmelhanle opinião ó destituida de ftll1rlamcnlo: ~ qlH' 
tpm grr:ll arritação é a dI' trr eUr sido brm recebido prlas tri
bus, emhora para este ro:mltado concorresse effic:lzmentc .loão 
llamalho. E' pJis fwidcnte que l\lnrtim AfTonso, se não insti
Inill, inrorrru na grande c\tlpa de lwrmittír a escravidão de ín
dios da f'l1pitani,1 de que foi donatllrio. Entrrlanto não me caus,\ 
admiraçãO rste facto, e nem o procrder da nação portllgneza, 
(lll(~ por diffrrrntl's H'zes prcscrC\"eu ,emelhante attcntlldo com" 
se Yi\ de varias lei" antigas. E SI' deixando de parle os indio~ 
do Brasil se quizrssc analysar o proprdimcnto de outras naçew" 
cultas da Enropa \"rr-se-hia que ellas toleravam e animaram ii 

pscravidão dI' africallo~, pl'rmiltindo francamente a ,"I'nda delles_ 
Não vai longl: a epocha, em que para ddeza dessa instituir:ão, 

na mpsnHI culta Europa sust('ntaya-sl' que 11 escravidão pra um 
tllt'ill ri" ('iyilisa~ito. F,·jizn1l'ntp nO\"(1 (, él rorn'nte da, id"(\~. " 
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u espirito "gil,l-se no sentido de apoi,ll-as. E á pr0[Josito dirpi 
que no empl"lllw de n~alisal-as, e dt: rêr trillmphallks o,; sellti
melltus humanitarin,.:, que hoje S'-IO n]('ll1or l'omprp!tt'lldidtl:;, S;1tl 
diguds dt~ applallsu~ 0:-: 0s1'un:ns di1~ ll:t~~t)('s t' tIl):.; gOVt'l'nos. 
~unra por(~m serão justitleaveis t)S meios I'jult'lIlo", dt' '1ue SI' 

senircm; antes de os porem em pratil'i\ den~rilo sempre l'L'COr
dar-se de seu pa5sado, e certamente cm alguma fase de sua rid .. 
enccllllrarüo as proYas de que nem sempre foram en"rgicos de
fensores dos principias de justiça. 

Diante da recordação de actos condemnaveis, que lambem 
('omuwtterarn, não lhes assiste o direito de empregarem riolcn
('ias contra aquelícs, qne ainda se mantém em excepcional situa
l:ão consennndo essa instituição, de que fallo. Entre os povos 
illustrados do mundo não será dimcil encontrar alguns, qlll' 
incorressem na mesma culpa. Penso que a moderação no ma
n<'jo dos meios é o recurso mais conveniente e efficaz para se 
fazer l.riurnphar as grandes rerdactl's sociaes. 



HISTlIIIH PHIII., 

(11 de lUal'çoj 

Lutas entre Vicentistas e Tamoyos.-Assalto á Bcrtioga.-Hans 
Stad.-Thomé de Soqza na capitania de S. Vicente.-Nobrega 
e a cathequese dos indios de serra-acima.-Fundação do Col
legio e povoação de S. Paulo.-Mem de Sá na capitania de S. 
Vicente.-Extincção da villa de Santo André.-A povoação de 
S. Paulo elevada á vitla.-Novo caminho na serra.-Expedi
çào para descoberta de l\linas.-Vefecção dos indios de Pira
tininga. 

Senhores. 

A popnlação da villa de S. VICente não gOSOll de ininter
rompido socego. Por rezes foi assaltada pelos Tamoyos, que 
practica,-am barbaros actos, matando colono~, aprisionando 
homens, mulheres, crianças e devast.ando as fazendas. 

Os viccntistas auxiliados pelos indigcna~ seus atfeicoados e 
por colonos de serra-acima repellialIl as aggressões' tambem 
com dura reacção. Atacavam os alojamentos dos indios, mas
sacrando a muitos e escravisando a outros. Estas reciprocas 
hostilidades duraram por muito tempo, e só findaram-se, quan
do os Tamoyos foram completamente derrotados no Rio de 
Janeiro, durante a adnlÍnistraçào do terceiro governador geral 
do Brasil. Nessa occasião as forcas deste receberam valiosos 
auxilios dos habitantes da villa dOe S. Vicente. 

Não deixareI de vos mencionar como um dos mais renhidos 
assaltos dos Tamoyos esse dado ao povoado da Bertioga em 
1547. Em roda do forte ali levantado quando Martim Alfonso 
chegou formou-se uma pequena povoação, e havia plantações 
pertencentes aos colonos. No referido anno os selvagens em 
70 canoas mais ou menos ali aportaram. Apesar de todos os 
esforços dos filhos de Viogo Braga, auxiliados por alguns co
lonos seguidos de Tupiniquins e Carijós na detTesa do forte, 
rendeu-se este. A lucta era designaI; elles não podiam sus
tentar-se diante da coragem, do arrojo, e principalmente do 
grande numero dos aggressores. 
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A údoria der'larou-se por estes, qU\~ então lficendiaram o 

povoado, del'oraram os prisionehos, e retiraram-se levando 
outros. Este acontecimento mostrou que o forte da Hertioga 
e outro levantado na outra margem daquelle rio, na ilha de 
Santo Amaro, não serviam para intimidar os indios, e contei-os 
em suas investidas. 

E' aqui occasião de dar-vos ligeira noticia de Hans Stad, 
que commandoll por algum tempo o forte ou fortim de Santo 
Amaro. Qllasi todos os historiadores, que se tem occupado do 
Brasil, faliam daquelle inMiz prisioneiro dos Tamoyos. Entre 
outros recordo-me que F. Diniz com bastante minuciosidade 
narra as occurrencias, que se deram durante a vida de Stad 
no seio dos selvagens. 

Nào me é possivel ser estenso a respeito destes factos. Direi 
pouco. Aquelle filho da Allemanha, quando e~teve ao serviço 
da Hespanha na armada, que navegava em demanda do lHo da 
Prata, naufragou em 1549 em Paranaguá. Separado de seus 
companheiros seguiu rumo àiverso, e naufragou na costa de 
ltanhaen. Os Tupiniquins o acolheram, e conduziram-o á S. Vi
cent,e e entregaram a seu patricio Heliodoro Eoban, que dirigia 
uma fabrica de assucar na colonia. 

A attençào, que nesse tempo se dava á detfesa da barra da Bp 1'

tioga, porque por ali faziam os Tamoyos repetidos assaltos á villa 
de S. Vicente, á povoação da referida barra, e ás plantações da 
ilha de Santo Amaro, levou o capitão-mól' da "iIla a encarregar 
Stad do commando do fortim de Santo Amaro. Antes de con
duir os trabalhos, que encetou de reparar, ou dar ao fortim 
mais forca para resistir aos indios, foi em 1550 aprisionado pelos 
Tamoyos, em uma de SUIIS emboscadas nas visinhanças. 

Em If)f)2 conseguiu fugir o prisioneiro, depois de ter passado 
uma vida de dolorosos solfrimentos, presenciando as hDrrorosas 
scenas de antropophagia, de que eram vidimas colonos e in
dios, que cahiam sob o poder dos selvagens, e vendo-se á todo 
momento arriscado a ter sorte igual á daquelles. 

Foi em fins desta mesmo anno de 1552 que Thomé de Sonza 
partiu da Bahia com destino a S. Vicente, onde t:hegou em Fe
vereiro de ]5."'>3. Já antes tinha elle enviado para ali o Duvidor
geral Pedro Borges, e provedor-mór Antonio Cardoso afim de 
obter informações insuspeitas do que oe corria nas capitanias do 
Sul. Os esclarecimentos, que estes, de volta á Bahia, deram ao 
governador, apesar de serem satisfatorios, não o demoveram da 
convicção de que sua presença Bas capitanias muito util seria 
aos interesses destas, entregues á administração de loco-tenen
tes dos donatarios, ás vezes capricho,;os. Eis por que fez aquella 
viagem. 

EntH' nutr,» actfJ;' rk ] homr de \'0Ill3, 'I'lando r~tr'(' na 
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capitaniá, cita-se como importante-o de ter feito cc~:;ar ;t 

eommunicação da colonia com o Paraguay, á qual déra prin('i
pio o gorernadol' hespanhol Cabeça de Vacca, quando chegan
do á Santa Catharina dirigiu-se por terra ao Paraguay. 'Ihomó 
de Souza no mesmo anno de 15b3 esteve na povoação de Santo 
André,-que recebeu a cathegoria de villa, a 8 de Abril, tendo 
sido Uamalho nomeado Alcaide-mór. Ordenou a este que cen
trai is asse no povoado os colonos, que sahindo de S. Vicente 
tinham se estahelecido em differentes partes do campo. Com 
ostes reunidos á gente de Ramalho, e aos numErosos indios ao 
serriço augmpntou·se a população de Santo André, e dahi () 
engrandecimento da villa. 

Em lima das exposições anteriores eu vos di~se que com Tho
mé de Souza YÍrram ao Brasil em 1549 os primeiros missiona
rios jesuítas sob a direcção do padre Nobrega, continuando o 
gm'erno portuguez nos annos seguintes a enviar mais. Lançados 
na Bahia os fLlIldamentos de um collegio da Companhia, NDbre
ga resolveu doutrinar os indios em S. Vicente e nos campos de 
Piratininga. Para este fim mandou naquelle anno o padre Leo
nardo Nunes, e o irmão Diogo Jacome. Trataram estes do le
vantar um collegio em S, Vicente. Foi o segundo que se erigiu 
no Brasil. Na casa de ensino, que ao depois se annexou á aqllel
le, admittiam-se os meninos filhos dos colonos, e os dos indios. 

Nobreg,l, a quem Leonardo pedira mais companheiros para 
os trabalhos da cathequese; resolveu ter conhecimento pessoal 
do modo, porque proseguiam aquelles trabalhos. Neste propo
sito partiu da Bahia com destino a S. Vicente. Ahi chegado c 
verillcadó que tudo marchava em bom caminho para as vistas, 
que clle tinha, mandou vir da então capital do Brasil seis reli
giosos sendo superior delles o padre Vicente Rodrigues, e en
trando nesse numero José de Anchieta, que ainda não era sa
cerdote, mas merecia alta consideração de Nobrega c seus 
companheiros, pela dedicação, que manifestava á causa dos 
indigenas. 

Continuaram em regular andamento os serviços da cathe
quese e instrucção em S. Vicente, quando Nobrega deliberou 
estendeI-as aos compos de Serra-acima. Tendo recebido a sua 
nomeação de Provincial da Ordem, diz Frei Gaspar, foi seu 
primeiro acto ordenar que o collegio fosse transferido da 
villa para {JS campos, ficando ali a antiga casa, onde deve
riam residir os religiosos necessarios para darem o alimen
to espiritual aos christãos da marinha. Em cumprimento desta 
ordem do provincial trataram os padres de escolher a situa
çãoconveniente para o estabelecimento do collegio. Não lhes 
pamceram boa, para I':,te flm a villa de Santo André, e a 
~Iri'\a dI? I'imtininga. 
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Ue I)i1~silgehl vos dlf(:i que esta alded onde re~Jdia Teby

l'ecá, era em uma das margens do ribpiro Pil'atinin"a na 
eorlflucucia com o l'ic:té, meia lcgua distante Ja hOjeO dida
de de S. Paulo. Escolheram pois, como já ficou dilo na la 
liçüo, UIll lugar eminente entre o AfoIhangabahú e Taman
Juatehy, a ttes leguas da villa de Santo André, e ahi lan
çaram os fundamentos do collegio em Janeiro de 1554. Acon
selharam a Tebyreçá o Cayubi que mudassem suas residencias 
para as proximiJades daquelle collegio. Tebyreçá levantou 
suas casas onJe hoje está o convento Je S. Bento; seus va~
sallos, a seu exemplo, fundaram nova aldea no terreno hoje 
occupado pela capital. 

Deveis estar lembrados da reproducção, que eu l1z das fra~es 
da carta de Anchic:ta, escripta em Agosto do mesmo anilo ao 
geral da ordem. Celebrou-se a primeira missa a 25 do referido 
mez, dia de S. Paulo, que ficou sendo o orago da povoação. 

Muitos indios do sertão e lugares visinhos foram aos poucos 
concorrendo para ali: com estes e com os colonos do litoral e 
outros da villa de Santo André se foi augmentando a populaciío 
e edificação do povoado. • 

Não tardou muito que entro as dilas povoações apparecessem 
rivalidades. De um lado os jesuitas procuravam engrandecer a 
Je S. Paulo, de outro Hamalho e os seus empregavam esforços 
para a prosperidade da de Santo André. Afinal em 1560 triumq 

pharam os jesuitas, conseguindo que l\Iem de Sá, que se acha
va cm S. Vicente, ordenasse a extincçào e demolição da villa 
de San to André, o que verificou-se, e transferiu-se o foral de 
vi lIa para a povoação juuto ao collrgio, que desde então to
mou o nome de villa de S. Paulo de Piratininga. 

No mesmo anuo de 1554 um triste acontecimento incutiu 
desalento no animo dos jesuitas. Pedro Corrêa e Joüo d@ Souza, 
que occupavam o gráu de irmãos da companhia, dirigiram-se 
ii Cananéa encarregados da pacificação dos Tupys e Carijôs, 
que se achavam em desastrosas e frequentes lutas, c de tambem 
trabalharem na cathequese. Os missio:larios nestes serviços 
viajavam procurando relacionar-se O1'a com uma "ra com outra 
tribll. Em uma viagem destas encontraram os Carijós e foram 
mortos á frechadas por estes. Attribue -se este facto ás sugges
tões perversas de alguns hespanhoes, ali largaJos por expedi
ções ma.ritimas, com destino ao Bio da Prata, os quaes das lutas 
das duas tribus esperavam vel-as anniquilladas ou reduzidas 
a numero, que elles pudessem dominar, para assim assenho-
rearem-se daquellas terras. 

A ('stada de l\Icm de Si! em S. Vicente, em IfJ60, (Illando 
mandou demolir Santo André, foi devida ii fartos, de qllP já 
f;,l!P1 rdatiy,lm"n!r: i"J ... "tal)f!krirn,'nt'J dn, fl"iIIlCt'zes no Rio 
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de Janeiro. DeI'ciô cstar lembrados que, como vos disse, aqul'l
le governador YGiu da Bahia atacar o forte de Villegaignon. 
Para este fim necessitou de SOCCOI'I'OS de S. Vicente, c o~ 
obtcv() não só de colonos, indios e mestiços, mas de um bcl'
gantim, de botes, e canôas carregadas de yivcres. Depois do 
ataque do forte Mem de Sá dirigiu-se á S. Vicente. Daqui 
encaminhando-se fi nova villa de Piratininga seguiu a direc
cão, que atravez da serra era mais frequentada pelos indios 
{1m seu trajecto para o litoral ou quando dahi regressavam. 

Este caminho era de difficil accesso. O governador resolveu 
fazer abrir outro para facilitar a communicação de beira-mal' 
para o campo, e dar segurança ao transito dos viajantes, que 
pdo antigo eram expostos ás hostilidades e accommettimentos 
de indios. Confiou ao arbitrio de Anchieta a abertura dessa 
C'strada pelas localidades melhores. Por este motivo veiu a cha
mar-se « caminho do Padre José.» 

Tambem em Piratininga Mem de Sá deliberou mandar uma 
expedicão em descoberta de minas. Com este fim partiu para o 
sertão tuiz Martins, que tinha vindo de Portugal expressamen
te para taos serviços, levando os companheiros, que lhe parece
ram mais habilitados, ou conhecedClres desses trabalhos. Malo
grada essa tentativa depois de longa e perigosa \'iagem o acaso 
fez que a expedição, ao retirar-se, deparasse com as mina;; do 
Jaraguá, a duas legllas da villa. 

Dahi extrahiu-se ouro, que foi remettido para Portugal com 
algumas pedras verdes. Hapido foi o augmento da população 
cm Piratininga, mas entre as dU<ls racas, que a formavam, nas
ceram discordias. Foram causas delras de um lado-ambieões 
dos brancos, sua attitude senhoril, e o desprezo, com que êon
sideravam os indios, de outro lado-esse esforço dos indigenas 
em não sllgeitarem-se aos trabalhos impostos arrogantemente 
pelos invasores do solo. Como resultado de semelhante estado 
de coisas deu ·se a defeccão de uma parte dos indios, que con
eorreram para o {l0vOameOnto de Piratininga. Elles foram levan
tar alojamentos fóra do povoa.do, e nesses lugares, onde depois 
O'e estabeleceram as aldêas de S. Migllel e dos Pinheiros. 

Ao terminar a lição de hoje vos lembra roi que a capital da 
nossa provincia foi a 4" povo<lção fundada na capitania de S. 
Vicente. Ala foi a \'illa de S. Vicente, a 2a a de Santos, a 3." 
ii de Santo André da Bord<l do Campo, e a 4a a de S. Paulo. 
Como já ficou dito, cr('ad<l a povoação cm 155'Í, rm 1560 teve 
a ':atlH'gnria de \'illa. 



(15 de Março) 

A Yilla de Piratillinga é assaltada pel.u,; dis:-idl'llteS.-Hetil'ada 
d'estes.-Henovam-se as hostilidades -Os colonos rcpL'llem 
os índios para 10nge.-l\Iorte de Tebyreçú.-Nobroga e An
ehiela no alojamento dos Tamoyos.-Paz celebrada com estes. 
-A variola grassa na colonia.-A fome-nova fonte de es
cravidão de indios.-Attitude incohercnte do governo da me
tropole.-Leis a respeito da condição dos indigenas.-Novos 
reforços da capitania de S. Vicente para a expulsão dos Fran
cezes do !lio de Janmro.-Segunda visita de l\fcm de Sá á ca
pítania.-Fundaçao dos conventos do Carmo e S. Dento rm 
Sanlos.-·A villa de S. Paulo séde do governo da capitania em 
1581. 

Senhores. 
A defecção dos indios, que fugiram da villa de Piratininga l' 

estabeleceram-se nos arredores, deu oerasiao a que se formasse 
um nucleo de dissidentes, em cujo seio encontravam apoio 
aquelles, que não queriam sugeitar-se aos duros trabalhos im
postos pelos colol1os. Tambem para ali affiuiam os indios que 
evitavam a influencia da cathequese, mantendoimplacavel al'er
são aos portugllezes. Acoroçoavam estas evasões os mestiços 
da extincta yilla de Santo André, que cOl1servandr- ressentimen
tos nascidos da demoliçao daquella villa não poupiHam esforços 
para criarem obstaculos ao engrandecimento da de S. Paulo de 
Piratininga hostilisallde assim as vistas dos jesuitas, a quem 
não prestavam obediencia e sujeição. 

Consideran! se tornou o numero dos dissidentes, tendo ac
crescido a estes os selvagens chamados das matas por Ururay, 
irmão de Tebyreçá. Aquelle chefe á testa do bando mais nume
roso de indigenas, e um seu sobrinho capitaneando outro bando, 
deram assalto á Piratininga cm Julho de 15(j2. ]\ão encontra
ram dpsprevenida a povoação. Conhecida com antccedencia a 
attiluue hostil dos confederados dissidentes os jesuitas chama-
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r3m ao j)U\'Oi\UO u,; illllios, que viviam fóril, \' lia tid,'llllilU\; dl)~ 
'luae~ conflavallJ. Tebyreçú foi encarregado Ill~ dirigir a ucfeza, 
como achasse melhor. 

A resistencia dos aggredido~, embora cm menor numero, foi 
vigorosa, e assim inutilisou o arrojo do accolllmcllirncnto. Te
hyrecá infundia coragem nos indios c colonos, combatendo com 
nota"el denodo. Os padres lambem envolviam-se no rnl'io dos 
combatentes, e exhortavam os seus. Os assaltantes retiraram-se 
devastando os cultivados terrenos, por onde passal'am. Por 
algum tempo continuaram as hostilidades e depredações da par
te dos insurgidos, até que alguns colonos organisando c reu
nindo novas forças os repeUiram para longe. 

Em 25 de Dezembro deste mesmo anIlO morreu Tebyrcçá, 
que nos tempos primitivos da capitania incontestal'elmente foi 
um importante vIllto historico. Para o assalto de que fallei, ti
nham concorrido os Tamoyos prestando Ulll contingente das 
tribns, quo estavam na~ margens do Parahyba. O máu successo 
nos dissidentes exarerbou os odios dos T:lmoyos, já tão excita
dos pelos frequentes ataqurs dos colonos de S. Vicente e Santo 
Amaro. F.llPs pois fizeram reiteradas investidas aos pOl'oados 
rIo litoral. Estas lutas contrariavam os interesses das mio<sõcs, 
c os progressos da colonia. 

Os neophytos lm'ados por natural inclinação, c sympathias 
para com os de sua raça achavam barbaro o procedimento dos 
bfi\nCos. Este sentimento era prejudicial ás exhortações dou
trinarias dos jesuitas, enfraquecia a sua preponderancia ou 
lIlflucneia sobre os indios, e as crenças dos que se encami
nhavam para a conversão. Nobrega bem comprchendcu os 
perigos desta situação, c resolvcu invidar esforços para evitar 
que os Tamoyos mantivessem e realisassem as vistas aggr8ssivas, 
de que a colonia se achava ameaçada. Acompanhado de Anchic
ta, que.conhecia a língua do..~ indigenas, e gosava de presti
gio, dirigiu-se Nobrega ao alojamento dos Tamoyos, em 156:1. 

Com assentimento de Coaquira chefe da tribu de Yperohy, 
os dois cmissarios de paz arrancharam-se nas proximidades, 
e rntraram no exercicio de artos religiosos. Os indios com
muniearam-lhes os recursos de guerra para atacar por terra 
e mar o litoral e Piratininga. Em oocasião, que lhes pare
cru opportuna, os dous jrsuitas propuz8ram a paz á Coaquira, 
noutros rhofes. Aimbiré, que guardava rancor aos portu
guezi'S pelo máu trato, que dollos recebera quando uma vez 
Ioi aprisionado, se OPI'0z aos ajustes de paz, e não podendo 
impossibilitar que elles fossem aceitos impôz a condicão, para 
haver trégua, de lhe serem entregues tres rh('f\~s de sua na
~ão, que hal'iam prorurado as relaçlJCs dos portuguezes rm 
S. Viern!", p ahi eram brm ('on;:id~r~,lo'. 
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Os (~lI\iadu,; upjJUZI'l'itlll-SC ii Sl'lIldkllJte I'xigt'nciJ, allt'gan

du que os del'l~/,('s de lealdilde nào pcrruittiam dYcetuill' a 
entrega dos tres chefes. O historiador Constancio, que trata 
(:om alguma minuciosidade destes factos, diz que a confl~rell
cia pareeeu ruta á vista da resposta de Nobrega e Auchieta, 
Il que Aimbiré se dispunha a maltratar os missionarios, quan
do o velho Pindobuçü (esta palana significa grande palmeira) 
chefe do districto, onde se fazia a rcuniüo, tumando Aimbiré 
pela mão o impediu de commetter vioJ.encias. 

Pareceu porém mais acertado a Nobrega aceitar a proposta 
de Aimbiré para ser resolvida pelas authoridades e homens IlO
taveis de S. Vicente. Com isto tinha cIle cm vista ganhar tem
po. Aceita esta opinião por todos, os padres dirigiram cartas fa
zendo vêr que convinha ser recusada em S. Vicénte a condiçao 
da entrega dos 3 chefes, ainda quando disto resultasse a morte 
dos dois emissarios. Em resposta foram ambos chilmados para 
ali conferenciarem sobre os ajustes de paz. Nüo consentiram 
(>Jltretanto os Tamoyos na retirada dos dous Jesuitas, exigindo 
que um ficasse como refem. Ficou Anchieta. 

Varios escriptores narram as differenlcs occurrencias, que 
cercaram a estada de Anchieta entre os indim',-sendo um 
daqueIles o citado Constancio. Eu porém deixando de parte to
dos os acontecimentos dessa occasião limito-me a dizer que foi 
durante a estada de Anchieta, como refem entre os selvagens, 
que elle compõz o tão fallado porma latino em 7,500 versos em 
louvor da Santissima Virgem. Não tendo papel, penna c tinta, 
I'screvia-os na arêa, e os hia decorando. 

A final depois de reiteradas instancias de Nobrp,ga chegaram 
ao devido termo os ajustes de paz, e esta foi celebrada, COIll

prehendendo-se nella, segundo se refere no-Quadro Historico 
-os indios de Itanhaen, que esta,"am fóra do grrmio dos vicen
tistas, os dissidentes de Piratininga, e os Tamoyo:i que habitan
do as margens do Parahyba não faziam parte das trihus allia
das sob os dominios dos chefes Coaquira e Aimbiré 

O anno de 1563 foi de duros solrrimentos par< a colonia, 
e especialmente para os indios. Appareceu a I'a .. iola em Ita
parica, e dahi espalhou-se com grande intensidade para outros 
pontos. As aldêas estabelecidas a@ redor de Pira tini liga, sob 
a direcção dos jesuitas, e as tribus, que com aqucllas se re
lacionavam, foram atacadas da epidemia. A 11l0rtalidade foi 
grande. De onze aldêas dirigidas pelos padres restaram cinco 
c estas muito diminuidas de população. Como se tal calami
dade não bastasse para causar estragos á colonia, ainda 
correu a estação tüo fatal ás plantações, aos cerêaes e aos 
fructos silvestres, que entravam na alimentação dns indins, 
:lO ponto dr prorluzir f'xtr~ma faltil dr rirr!'!'!', 
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Dal,i n~ill ;\ fUllk a~so(;iar-"sc á P(,stl,,~e COIll esl.a fa""1 

destroçu:; na população indigena. Os que para escaparem 
aos horrores daqueUa sugeitavam-se a receber alimentos da
dos peios colonos viram-se forçados a se reduzirem á escra
vidão, e a seus filhos rm troca dos escassos meios de sub
sistencia fornecidos. Se até então a escravidão originava-se 
dos aprisionamentos feitos em guerra, a fome olfereceu mais 
uma opportunidade para os colonos facilmente alcançarem o 
captiveiro de indios. Se a escravidão como resultado de guer
ras, filha da força, consequencia da victoria, não tinha legi
timidade, a especulação com a miseria era uma torpeza. 

O governo da metropole contempoflsou com semelhante 
estado de cousas, e, segundo refere Constancio, a Mesa de 
Consciencia de PorLugal tendo sido consultada sobre a vali
dade de taes contractos opinou que-em caso de penuria 
mI! homem" podia vender a si e a seus filhos. Este parecer 
foi publicado na colonia pelo bispo e ouvidor geral para tran
quillisar a consciencia dos colonos.)) Os jesuitas porém sem
pre mostraram-se incansaveis em profligar a escravidão, clama
ram no pulpito contra o procedimento dos colonos qualifican
do-o de atroz, " fazendo vêr que eUe geraria nos corações dos 
infelizes indigenas implacavol odio ao nome portuguez. Mas 
estereis foram seus esforços, e em pura perda a coragem, com 
que censuravam a desmascarada ambição dos que não recuavam, 
nem diante da miseria dos indios, para impor a estes iniquas 
condicões 

() governo de Portugal não seguiu uma coherente marcha 
relativamente á condicão dos indios. Se umas vezes auxiliou as 
vistas dos missionariôs jesuitas, dedicados á causa da liberdade 
dos indigenas, outras as contrariou acoroçoando assim as pre
tensões dos colonos contra quem aquelles viviam lutando em 
favor dos selvagens. Da incoherencia, ou irresolução do governo 
desde os tempos antigos até principios deste seeulo ahi estão 
como provas varias leis. No reinado de d. SebastiãO, em 1570, 
se tratou de limitar a escravidão dos indios, declarando-se livres 
os que não fossem aprisionados em guªrra justa e feita por de
terminacão do rei. 

Felippe II em 1595, já então de posse da coroa portugueza, 
confirmou aquelles principios. Felippe III teve primeiramente 
mais altas vistas: nas leis de 5 de Junho de 1605 e 30 de Julho 
de 1609 proscreveu absolutamente o captiveifO', ainda quando 
se originasse de guerra justa. Os colonos porém que não cessa
vam de salvaguardar seus interesses, e não se sugeitavam facil
mente as medidas governamentaes, dirigiram representações, e 
o rei voltou ás disposições do reinado de d. Sebastião relativas 
aos prisioneiros em guerra jUSk1. Tambem determinou as 



IlISrORIA PArRlA mI 
f(ll'nwlidDdes, segundo as quaes se consiurrari.1 a justiça da 
guerra, que tivesse de ser declarada, e pennittiu-como justo 
-o capLireiro dos prisioneiros dos proprios indigenas, quando 
fossem tomados ou comprados. 

Pela lei de Iode Abril de 1680 d. Pedro II deu inteira liber
dade aos indios. Depois foram promulgadas as leis de 6 e 7 de 
JUllho de 1755, pelas quaes d. José I confirmou aquella liber
dadr, e sugeitou os indigenas-quanto ao espiritual-aos bispos, 
(' q!wlto ao temporal aos magistrados. 

l)ppois de semelhantes providencias ainda de novo teve vi
gor o antigo systema de escravisar indios, em virtude das 
cartas Regias de 13 de Maio e 5 de Novembro de 1808. El
Ias permittiam aos commandantes militares, que aprisionas
sem, declarada a gut'rra, os Botocudos de Minas, reduzil-os 
á escravidão por 10 ou mais annos. Tambem eram obrigados 
a servir por 15 annos ao milieiano, ou paizano, que os capti
vasse, os Bugres de S. Paulo. 

Proclamada a independencia do Brasil em 1822 ainda vigo
raram as referidas Cartas Regias até qne no memoravel anno 
de 1~31 foram revogadas pela lei de 27 de Outubro. Em vir
tude desta foram os indios equiparados aos orphãos, e como 
tacs sijgeitos á jurisdieção destes juizes. E aos de paz se in
eumbiu tambem II vigili.mcia dil liberdade delles, e deu-se a 
faculdade de providenciar contra os abusos, que olfendessem 
essa liberdade. 

Em leis posteriores, os indigcnlls continuaram a merecer 
attencão dos poderes publicos, e entre aquellas ahi está o Ac
to Addi.ccional que conferiu ás assembléas provinciaes cu
mulativamente com a geral a attribuição de promover a ca
thequese o civilisaçdo delles. Diante da legislação moderna de 
nosso paiz ll.ão se encontram outros meios, senão os de per
suação, para chamal.os á vida civilisada. 

E' ínegavel que neste assumpto o Brasil, ainda joven em 
sua existencia independente, e lutando ainda com as difficul
dades proprias do periodo de sua nova organi5~tão politica, 
mostrou ma.is elevadas vistas do que o governo de Portugal, 
revelou ter melhor cOlllprehendido os sentimentos de huma
nidade, e com louvavel firmesa tem proc4?dido, nunca se afas
tar)do do respeit.o i liberdade dos indios. 

Deixando de parte esta materia e continuando a tratar das 
occurrencias da capitania de S. Vicente devo dizer-vos que além 
dos aw;ilios por elia prestados ao governador geral Mem de Sá 
parl,t o ataque do forte de Villegaignon, novos reforç))s fOFam 
obtidos para a emprezil á cargo de Estado d€ Sá de expeUir os 
Francczes do lHo de Janeiro. 

H I'OS narrl'i ')S acontccill11'llftJ"l 'IW ÜI'l.'filO1 1!lg~r, os infru-
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diferos resuilados dos ataques dados por Estacio, alé que oulf'iI 
vez veiu da l3ahia lUem de Sá em soccorro deste. Não ha ne, 
eessidade de repetir com minuciosidade o que ficou dito: limi
to-me pois a dar-vos scicncia do que houve para a organisaçáo 
de forcas da capitania. 

Estâcio de Sá chegando á villa de S. Viceüte em 1564 e ex
pondo os motivos de sua viagem, e a tarefa de que se aehava 
enearregado, não encontrou a principio apoio. Os indigenas mais 
afl'eicoados aos francezes do que aos portuguezes pelo trato 
ameôo e leal, que delles recebiam, mostraram má vontade em 
associarem-se ás pretenções de Estacio. De outro lado os colo
nos exclusivamente applicados á manutenção e augmento df~ 
seus haveres, sentiam repugnancia em deixai-os mal seguros, ou 
cm abandono, para acompanharem aquelle. 

A' conselhos de Nobrega dirigiu-se Estacio á Piratininga; ahi 
obteve todos os soccorros, que pediu, quer de forças, quer dc 
provisões. Hetirou-se para S. Vicente acompanhado de grande 
se quito de indios adestrados e promptos para a guerra, fazendo 
conduzir por alles viveres em abundancia para a armada e para 
os combatentes. 

Este facto influiu de tal modo sobre os vicentistas que resol
veram tomar parte na empreza-unindo-se aos reforços de se1'
ra-acima. Da llertioga partiu em Janeiro de 1565 o contingente 
formado em S. Vicente sob o commando de Heliodoro Eoban, 
o mesmo, de quem já vos fallei em uma das anteriores exposi
ções, em navios, embarcações ligeiras, e nove canôas. Anchieta 
e Goncalo de Oliveira acompanharam esta forca. Foi esta a 2.& 
vez, em que a capitania concorreu com os recursos, que lhe fo
ram pedidos para a expulsão dos francezes. 

Depois de lutas sem vantagens para a gente de Estacio de Sá 
foi reconhecida a necessidade da vinda do governador geral. Já 
ficou explicado que este em 1567 veiu da llahia, atacou os for
tes francezes, derrotou estes e os indigenas seus alliados. Depois 
disto fez a 2" visita á capitania de S. Vicente, e ahi sempre 
manifestou publicamente a gratidão, de que se achava possuido, 
pelos servicos prestados pelos vieentistas nos combates com os 
francezes. De 1567 a 1580 não occorreram factos importantes, 
na capitania, dos quaes eu deva fazer menção. 

Continuou a distribuição de terras aos colonos, ao redor dos 
lugares indicados para assento das povoações. Foi nesse tempo 
que começaram os paulistas a fazer incursões nas matas, mas á 
pouca distancia de Piratininga. Talvez se possam consideraI-as 
como os ensaios dessas ousadas e longinquas viagens, que de
pois fizeram atravez de grandes sertões, por serranias de difficil 
aecesso, e 110 meio de innumcril' f' variar1ils ,\ilfi"llldadc'i e pp 
rigos; ddla, m,li~ filrd,. tl',ltilrl'i. 
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As \lO tidas levadas á Europa da situação dus jt:,mita5 IlU Bra

sil incitaram outras urdens a virem se estabelpccl'. Em 1580 
fundou-se em Santos o convento do Carmo sob a direcção de 
frei Domingos FrE'ire e no anno immediato levantou-se o dos 
Benedictinos, que vieram de Portugal em companhia de frei 
Antonio Ventura. Posteriormente se fundaram outros em 
ditTerentes lugares. Em 1581 foi transferida de S. Vicente a 
séde do governo da capitania para a villa de S. Paulo de Pira
tininga. 

A posiÇãO da villa offerecia melhores garantias ao góverno 
contra os assaltos dos selvagens. Além disto S. Paulo de Pira
tininga já era a povoação mais florescente da capitania. Para ali 
tinha aflluido grande numero dos habitantes do litoral, leva
dos pelas esperanças de obterem vantajosos resultados da mi
neracão. 

Nâda mais de importante occorre-me expor, em relação á 
capitania de que estou fallando, no periodo decorrido até o an
uo de 1581. Na lição seguinte encetarei a narração dos ptinci
paes acontecimentos do Brasil durante o domínio hespanhol. 
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IX 

lO).) de .11 !J1'tjoj 

AdllliuÍ,;traçilO de Tl'Ilt's Barreto.-Coloni~arüo tia l'<Jr~h) Da.
Morte do govcrnador geral.-Gorerno proYisorio -Colonisa
rão de Sergipe.-Fundaçoão de conventos nas cidades de São 
Salvador e Olindao-Administrarão de d. Francisco de Souza. 
-Hoburio Dias.-Aggressões de extrangciro~ ii rarios Jlonto~ 
da colonia.-Colonisaçào do lHo-Grande do :'iorte.-Admi
!listraçào de Diogo Rotelho.-Pacil1cação dos A}morés.-: 
Administração dr d. Diogo de Menezes. -Colonisação do Ce3rit. 
-Os franc"zes no norte do Brasil. - Installa'.'ào dl~ Rel;l~ão 
lta Bahia. -GoH~rno de Gaspar rle Souza.-Lutas com o, fI':m
,wrs.-Alexantlre dI: Moura chega ao l\Iaranhào.-Explllsóio 
dos francezes.-Expedição de Francisco Caldeira ao Amazo
nas.-Fundaçüo de Bethlém.-Oisseuç:ões.-.Jeronymo di~ AI
huqllCrr[IIC, gOl'crnador do l'arit.-Esladn do Maranhito.
:-;l'1I prinll'iro go\·crnador. 

Scnhore,;. 
\a quarta cxposiçào eu \,0, disse ({III: o gorerno collectim, 

flue substituiu a Diogo da Veiga, durou até a vinda de Ma
lIOf·l Telles Barreto. EsV: gon'l'IIador geral do Brasil c1l1'goll 
Ú Dahia, e entrou no exercicio do Sl'lI rargo em Maio de lr~il. 

Entre os serviços, que JlI't'stOll, apparccp, f'OlllO mais impor
tante o de ter promlwido a colonisação da ParalJyha, Ikpoi'i 
de esforços empregados cm tt'mpos alltt'riorl's para esse fim, 
sem satisfato\'io exito. Aehanllo-se na Bahia uma esquadra hes
pa1lhola commllndada por Diogo Flm'('s Valuez, o governador 
I) fez seguir, cm 1584, com alguns navios para a Parahyba. 
Por terra dirigiram-se, de Pernamhuco, ao mesmo destino 
FelipJle de Moura, e Fructnoso Barbosa acompanhados de mil 
homens mais ou mp-nos, para. auxiliarem a Valdez. 

Chegando a expcdiç.àO ao termo da viagem foram lançados 
os fundamentos de 11m forte á margem esquerda do rio Pa
rahyha, o qual tomou I) nome de S. Felippe, sendo encarre
gado das obra,; nccessa rias o hcspanhol Frllnci~{'" Castrejoll. 
V illdpz relirO\H'l' pari1 ,1 Ellrnpó\. 
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A" flln:a", IIU(, ali licanllll', I' os rdor,:,)s !lu!' I"l'ze,; pre,;la

Ilchpoul'ralll Illanll'r-se por algum telllpO, apesar uas lutas com 
t)."; lnJigcuas dirigidos pelo famoso chcfp Piragybe. Novas dif
tieuldaue,;, que uepub appareceralJ.J, o abanuollo, em que "t., 
viram os Colollisadores, e tantas prinll;ües, por que passaralll, 
fizeram que o forte fosse abandolladu pdos que o defeudiam, 
l' peruidos ficaram tantos esfor~'os empregados. Posteriormen
te a alliauça do ('hrfe Pirllgybe com os porlugueze~, r('~~cuti
(lo (lor injustiças dos indios para com 1'111', C/IH' foi até acru
~ado de eobaruia, e outras occtllTcucias. que ~e Ul'ralll, faei-
Iltaralll a conquista da l'afilhyba. ' 

Em lrl85 Joáo Tal"aros, e Martim LeitilO. (' um m('stl'e di: 
obras do rei, acompuuhJ.dos de COIOIlOS, st.'guiram para allUelll' 
lugal'. Em :'iorembro foi marcado () local, em llue s(' Ie\"illl
luu novo forte ii margem direita do rio, c em lúS!i tomou 
pm'se do cOlllmantlo delle Francisco de l\lurales, Yindo expn'';
~all1ellte da Europa para eSS8 fim, por urdpm do goreI'llo. 

Firlllou-se a~~illl o dominio dos cunqllistadores da l'araln"
ha, Em lr.>S7 llIorreu Telles llarreto. Do gO\'CfllO proYisor'io 
rio Brasil ficaram encarregados o bi;;po d. frei Antonio llar
feiros, o pl'lweuor-mól' de fazenda Chrislovam de Barros, e o 
ouvidor g~ral Coelho de Aguiar, que cm breve deixou o excr
(~icio, por se ter dirigido a l'eI'llilmbllCo ii scnif;o. Os mais 
llotareis aeontecimellto" flue se deram durante aquella adllli
Bistra~~ào, que durou por quatro unnm', foram a paciHcacào 
dos seh"agens du distril'lo de Sergipe, onde perto do rio Se
rigy se construiu um forte e se funllou Hill poyoado-cum o 
Home de S. Chl'istol"am,-i: a fundar,âo de outro-hoje a i/ll
portaute cidade da Cachoeira, na Bahia. Originou-se este facto 
da posiçào prestigiosa, de que go,ara Alral'o ltodrigues diall
ti) de uma tribu de Aymoré,;, ao ponto de consrguir domi
naI-os e malltol-os aldllados ii margem do rio l'araguassü. 
Eis como se explica o principio daquclla puruarão. 
" nu pil,;sagem \'o~ direi que f'Ji 110 telllpo da admiuistraçào de 
[dI!',; Barreto que se fundaram os eon\'cntus dU"i Ikncdictiuos 
1Ii1 êÍllade de S ~"al\'ado[', do Carmo em Olinda, t' depois dps
tes o dos Capuchos dt' Sauto Antolliu tambelll cm Olinda. (I 
gO\'2rtlO provÍsorio lilldou-se em 1:->01, ({llando á Bahia chogou 
u novu gO\'ernador d. Francisco de Souza. Dizem alguns histo· 
l'iadores que antes deli c foi llollwadu Frallcisco Geraldt's, mas 
tendo embarcado eru Lisboa com destino ao Brasil viu-se forr:a
do 11 arribar por duas H:zeS, c em cOllsequellcia disto pediu de
Hlis,.;àll do cargo, D. Francisco de ::-:ouza foi Ulll dos go"ernado
res, que \'iel'am a colonia portugueza, dominado tias mais beIlas 
.'speranças. 

AIt"!l1 dos tlf'\'''r!'", do t'ilrg-n (' vantilgl'lI:: de lal posiS'ão trazi:l 
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em vistas a tle,;cubel'la de minas, e a proIlH:s,;<t dt·, \"('riti(',H!a 
ella, receber o titulo de marqncz. A recommendação feita pplu 
rei em relação ás minas, e o offerccimento do morquezado t.ive
ram por origem o facto, que passo a expor . .Já á corte de 111 a
drid haviam chegado noticias de abundaneia de Ouro llas terras 
do sul do Brasil, quando a ambição da metropole foi desperta
da pela presença, na referida capital, de Ro])erio, ou Hobl'rto 
Dias, que de proposito para ali se dirigira. 

Apresentando-se ao rei Felippe II assegurou conhecer a exis
tencia de ricas minas de prata, e propondo-se a effertuar o dps
robrimento exigia em recompf'nsa o t.itulo de mürquez das mi
nas. O rei considerou exagerada a exigencia, e então incumbill 
o governador de trabalhar no intuito de descobril-as, promet
tendo a este o referido titulo. Em vista da recusa do rei Robe
rio Dias voltou á Bahia, e morreu sem ter revelado o segredo, 
de que dizia ser senhor. Baldados foram os esforços e cuidado~ 
de Francisco de Souza para satisfazer as recommendações de 
Fellippe II. Nunca pôde effectuar o descobrimento. 

O certo é que se Roberio Dias, o descendente de Catharina 
Alvares, não conseguill afidalgar-se, como tanto drscjava, tam
bem o governador nito ganhou o marquezado. Sobre a exis
tencia destas minas-pensam alguns historiadores que Boberio 
nunca tCYC conhecimento della", e que fabulosa foi a narra
t;ão, ou noticia, que levou ao rei de Hcspanha. Não obstante 
os estercis trabalhos do governador para o descobrimento da~ 
minas-cumpre-me entretanto dizer-'·os que a sua adminis
tracão foi assignalada por acontecimentos de outra ordem. 

nefiro-me ás aggressõcs de extrangeiros á varios pontos da 
eolonia, e á conquista do Hio Glande do Norte. 

Em 1591 Thomaz Cavcndish sahiu da Inglaterra, e n~iu ao 
Brasil com vistas de assolar o paiz. Na altura da capitania 
de ~. Vicente mandou o vice-almirante Cook, com dOIS na
dos, se apoderar de Santos e fazer provimento. Os habitantes 
foram surprE'hendidos, quando se achavam na igreja, que foi 
cercada. O vice-almirante porém perdeu o tempo, entregando
se 'com os seus á orgias. Aproveitaram-s,) os colonos desta 
situação para fugirem cm direcção ao interior com seus ha
veres. Assim fieou frustrada a espcranç.a, que elle tinha de 
obter grandes sommas pelo rc;;gate dos prisioneiros na igrrja. 

Oito dias depois chegando Cavcndish e vendo inutilisados os 
fins do ataque, deu expansão á sua colem mandando incen
diar S. Vkente. Fez-se ao largo depois disto, mas violenta 
tempestade dividiu a frota, e o navio, em que o pirata se 
achava, foi df' novo lancado ás costas de Santos Ahi fez de
sembarcaI' 25 homells pa'ra tomarem provi,i'ws. Estes infclizl's 
foram mortos pelo;; cnlollOs. Eutfto Car(>fltli,h nan'goll para a 
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,'apitallia UO ESl'iritll :-:anto, onde tarnlwllI t'lIClllltl'Oll 'igur,-,sa 
resistcncia, e retirando-se morl't'1l ainda C'1ll viagPnI, quando se
guia para a Europa, ou para o Sul, spgundo dizem outro, e:iCTi
ptorcs. 

Novas hostllidades recebeu o Brasil da parte dos illf(l,~z('", 
Uma outra expedição commandada por Laneaster veiu a Pernam
buco. Apesar dos esforços dos habitantes do Recife, e do go
vernador cahiu esta povoação e seus armazens cheios de merca
dorias em poder de Laneaster. Em quauto o "encedor carrega
va seus navios, no que gastou dias, reuniram-se os colonos e na 
occasião de sahir a frota, houve renhido combate, em que mor
reram muitos inglezes e francezes á t"lle~ assoeiado:;. 

;'lião obstante conseguiu aquelle pirata retirar-se para a Eu
ropa com os de~pojos. que roubou. Taes acontecimentos orcor
reram nos annos de 1591 a 1595. Estes e outros ataques ii va
rios pontos do Brasil foram devidos ao estado de guerra Oll 

inimisade, em que se achava a Hespanha, a que então pertencia 
Portugal e suas pos,",essões na terra de Santa Cruz, com a In
glaterra e outras potencia::: européas. 

Em 1597 sahiu de Pernambuco, por ordem do governo da 
metropole, l\lanocl de Mascarenhas, acompauhndo de eolonos, 
índios. e escraros para conquistar e povoar ns terras do Rio
Grande do ~orte. A meia leguil da barra deste rio fundou uma 
po\'oação que foi denominada-Natal, e lel"antou um forte. 
Houve lutas com os indios, m<1S afinal triumpharam os coloni
sadores. Em 1603 veiu substituir a d. Francisco de Sonza o go
vernador geral Diogo, ou srgundo dizem outro~ cscriptores Pe
dro Botelho. Foi o primeiro nomeado pelo rei Felippe III. 

Botelho auxiliou a Pedro Coelho de Souza, colono da Para
hyba, nas explorações e descobrimentos, que tiuha em vistas. 
Este colono já na administração de Franci~co de Souza havia 
feito descobertas ao norte 00 Brasil. Em Hi03 seguiu este ex
plorador com oitellta homens para a serra de lbiapaba, onde 
hateu os Tapuyas dirigidos pelo francez Adolpho l\Iolltbille, e 
conseguiu sugeital-os. O resultado desta expediUío depois auxi
liada por João Soromenho foi que não só ficar"m escravisados 
indios inimigos, mas até os propnos alliados. . 

Em consequencia dioto Pedro Coelho viu-se abandonado dos 
indigenas amigos, quando já o haviam desamparado os pri
meiros auxiliares, com que se dirigiu para a lbiapaba, e então 
teve de por terra voltar á Parahyba. 

O procedimento dos exploradores gerou grande irritação da 
parte dos selvagens, de modo que quando dois jesuitas de 
Pernambuco no intuito de civilisar os Tapuyas chrgaram á ser
ra, foram mal tratados, p afinal um foi morto c outro fugiu 
para eyitilr igual sorte. :\/)" tempos, a qll(~ me I'l:'firo, tambem 
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,h I'itilgoart~:i l'unl"t'rlidos, que foram mandadus dt! l',!l'\Iillllbui'll 

cm auxilio da Bahia, que estara amoarada pl'los Aymorés, tive
ram COliJO recompema de seus serviços a escraYÍdào. 

As capitanias do Sul eram de IlUl'O assaltadas pelus Aymu, 
rés. Porto Seguro c Ilheos achavam-se quasi destruidas. NilO 
obstante a ferocidade desses intrepidos st"lvagcns, o jesuita 
Domingos Hodrigues e um colono trabalharam e conseguiralll 
abrandar os sentimentos rancorosos de que viviam dominados, 
e ensinar-lhes as normas da vida civilisada. 

Considera-se um acontecimento importante da administra
ção de Botelho, estã fa5e em que entraram os Aymorés. Foi 
sem duvida, de beneficas efl'eitos para a prosperidade da rolonia. 
Em substituiçãO deste governador chl'gou á Bahia em HiO:; D. 
Diogo de Menezes. Tinha especial recommendação de man~ar 
explorar o Amazonas, e cxpellir os franeezes, que tentavam hr
mar-se no Norte. Faltando-lhe recnrsos para levar á bom ea
ll11nho estas emprczas tralou de fundar 110 Ceará um estabple
eimcnto, que serl'isse de ponto de apoio á projectos posterio
res. 

Soares l\Iofl:IW, official portuguez, foi encarregado de spguir 
para o Ceará alim de atrahir os Tapuyas á ,;eus planos. Ti'ndo 
sido bem recebido por estes, conotruiu um forte e lançou os ali
cerces da pOl'oação. 

Ao norte do Brasil appareceram os franeews. 
Já um pequeno estabelecimento 110 Maranhão tinha sido co

meçado antes, em 1594, por Jacques Hitlautt. Quando retirou
se para a Em'opa ahi deixou encarregado da admjnistra~'ilo a 
Carlos Veaux. Conseguiu este ganhar as alfeições dos Tupillam
bás, e tornoll-s() pm;suidor de toda ilha situada na bahia do Ma
ranhão. Para obter apoio de Hpnrique IV no intuito lle formar 
ali um estahelecimento permanente spguiu para a França. Em 
resultado desta viagem foi orgunisada uma companhia entre 
Augusto Havardiere, Carlos Harlcy e Emilio Hassylly, que a sua 
custa prepararam lima pequel1a esquadra. 

Em Junho de 161~ a expediçào chegou ao J\laranhão. Os ehc
fes e quatro missionarios, que desembarcaram, trataram de le
vantar um forte, a que deram o nome de S. Luiz. Lançados os 
fundamentos da colonia, eresceu e prosperou esta rapidamente. 

Os chefes prorederam de accordo e com tino, e obtÍleram os 
auxilios dos selvagcn::. 

Cumpre-me aqui dizer-vos que nas-Lições de Historia do 
Brasil-do sr. l\1acedo Cllcontram-,e mais minuciosos e~cla
recimentos cm relação a alguns dos factos de que trato-es
clarecimento~, f[Ue não foram dados na Historia de Abreu Li
ma, de qUEm me tenho aproximado muito na narração, que 
I~~tou fazendo. julglJ util reproduzir o que enuncia o sr. l\lace-
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do, o il\uslrado cseriptor que tnntos serviços [PUI pw:,lndo ás le
tras patrins. A côrte de Mndrid dividiu a colonia portugueza nn 
Amcrica em dois governos independentes no empenho de dar vivo 
impulso ao descobrimento de minas auriferas. 

Foi então nomeado governador das capitanias do 5ul, que co
meçavam na do Espirito-Santo, Francisco de Souza, que no ar1l10 
de HiOS chegou ii cidade do Rio de Janeiro. 1\10rto em 1610 
slIceedcu-lhe seu filho d. Luiz de Souza, que nomeado gon~r
nador das capitanias do norte em 1616 reuniu no anno seguin
te as duas administrações, tendo ficado extincta a divisão em 
duas. Tambem o citado autor, a quem estou me rdrrindo, diz 
que quando Diogo de Menezes gO\'ernava o norte, vieram em 
HiO!), varios desembargadores que instalíaram na Bahia ala 
HclarflO do Brasil, sendo seu presidente Gaspar da Cogta. 

A l)iogo de Men('zes su~eedeu Gaspar de Souza em 1612, ou 
1613 segundo outros escriptores. Fixou sua residencia em Olin
da, considerado ponto mais conveniente para a partida de expe
dições, que deviam conquistar e colonisar as terras desde o Rio
Grande do Norte até o Amazonas. O governo da metropole 
tinha dado ordens ao governador neste sentido. A expedição 
rom destino ao norte foi confiada ao com mando de Jeronymo 
de Albuquerque, que levou em sua companhia a Soares Moreno, 
n fllndador do C!~ará. Albuquerque chegando ao Maranhão cons
truiu um fmte, e mandou Moreno reconhecrr a ilha. 

Taes occnlTencias se deram que Albuquerque viu-se forçado 
á voltar á Pernambuco, onde reuniu novas forças, e seguiu para 
o forte, onde havia deixado 11 primeira expedição. Desembar
cando em Guaxenduba ahi fortificon-se. Atacada a gente de 
Albuquerque pelos francezes, que se consideravam senhores do 
lugar, conseguiu elle, apezar de serem em maior numero os 
aggrcssores, derrotaI-os e os Tupinambás, seus alliados. Ra
\'ardiere celebrou com Albuqul'rque um tratado de suspensão 
de armas, emquanto recorriam ás côrtes de França e de Hespa
nha e aguardavam as ordens. Ficou porém a ilha em poder 
dos francezes até decisão final. 

O tratado não foi observado com fidelidade. Em breve chegou 
ao Maranhão Alexandre de Moura com reforcos, e no cargo de 
governador geral da armada, enviado pelO' governo de Hes
panha para expellir immediatamente dah os francezes. O 
forte de S. Luiz, onde os francezes se tinham refugiados, foi 
atacado e rendeu-se, recebendo então a denominação de S. Fe
lippe, e ficando o primeiro nome á povoação, hoje capital da 
provincia do Maranhão e uma das mais importantes cidades do 
Brasil. 

Depois disto Alexandre de Moura fez seguir Franl'Ísco Cal
deira Castello Branco commandanrlo uma expcdir:[1O para fi 
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Amazonas. Calúi'it'a t1f'sPlllbarcou na margem orit'lltal do To·· 
eantins, lançou, em 1616, os fundamentos da hoje cidade du 
Bethlem, sobre a bahia de Guajará, c construiu um forte. Por 
muito tempo teve de sustentar lutas com os indigenas. Algu
mas feitorias hollandezas em activo commercio com os indios se 
achavam acima da elubocaElura do Amazonas. Por ordem de 
Caldeira seguiu para esses pontos o alferes Pedro Teixeira, e 
destruiu todos. 

O estabelEcimento do Pará fundado por Caldeira foi pertur
bado por dissenções decorridas em 1619.-Caldeira foi preso 
pelos colonos e deposto, ~ os selvagens ameaçaram a capitania. 

O governo geral, em vIsta destes factos, nomeou governa
dor do Pará a Jeronymo de Albuquerqne.-Na mesma oc
casião Bento l\Iaciel Parente foi encarregado do commando de 
uma expedição para bater os selvagens, que infestavam o terri
torio desd'o Maranhão até a povoação do Bethlem. Ao passo 
que Albuquerque procedendo com tino conseguiu logo restabe
lecer a harmonia entre os colonos, Maciel Pareilte, homem de 
earactcr feroz, ordenou contra os indios correrias, em que se 
commetteram atrocidades, tendo sido mortos milhares de sel
vagens e outros escravisados. 

As conquistas de terras e fuudação dos estabelecimentos de 
que fallei, deram lugar 11 nova divisão do Brasil. Felippe IV 
separou do resto do paiz o Ceará, .Maranhão, Pará e uelle~ 
(ormou o-Estado uo Maranhão. 

Dizem alguns historiadores que esta cria cão tevo lugar 
110 anuo de 1621; pensam outros, que em 16:U, e que tendo 
sido nomeado governador geral do Brasil Diogo de )Iendonça 
Furtado, que entrou no exercicio do cargo em 1622, foi primei
ro governador do Estado do 1\lantIlhão Francisco Coelho de Car
valho. 

Deveis estar lembrados de vos haver cu dito, quando tratei 
da situa cão do Brasil no anno de lf)81, em que passou para 11 
corôa dê Hespanha, que o norte de nosso (Juiz, desde Pernam
buco, em extensão de duzentos leguas mab ou menos na COstil 
estava occupado pelos selvagens, pela numero~a e valente CIl,;-' 

ta dos Tapuyas. Da exposição que acabo de fazer vedes clara
mente que de 15t:!1 a 1624, em '1:~ annos, muitas terras foram, 
ao norte de Pernambuco, conquistadas pelo~ colonisadorcs, que 
levantaram differentes povoações. 

Assim pois nos reinados de Felippe 11 e III os planos de co
lonisação tiveram muito desinl'olvimento. Foi nesse penodo que 
a Parahyba, Rio Gxande do Norte, Ceará, Maranhão, e Pará 
receberam o germen da civilisaçào. 

Na liÇão seguinte (,ncetarei a narra~ão dus ilronkr,imentos n~ 
liltivos á im'asi.o t dominio do,; hrJllandezes l'lll parte do Uri\~il. 
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x 
(29 de Março) 

COllsidera<:ões sobre as relações entre a Hespanha e Hollanda. 
-Organisação da Companhia das lndias Oecidentaes.-Os 
hollandezes invadem o Brasil.-Tomada da cidade de S. Sal
vador.-Seniços do bispo d. Marcos Teixeira.-Chegada da 
esquadra hespanhola.-Entra de novo a cidade na posse dos 
hespanhóes -Segunda invasão hollandeza.-Tomada de Olin
da e Hecife.-l\1athias de Albuquerque organisa o campo do 
Bom-Jesus.-Fernandes Vieira.-Camarão. 

Senhores. 
O governo de Felippe 11 foi impirado desse espirito de do

m,inação universal, que presidiu a politica de seu pai Carlos V. 
D ahi resultaram constantes lutas cntre a Hespauha e outros 
estados europeus. Foi na proscguição de semelhante intento 
que se com;umiram grandes riquezas leradas da America á 
Hespanha. Além das yistas de dominação universal Fclippc II 
seduzido por excessivo, senão fanatico, zêlo de suas crenças re
ligiosas t0rnoU-5e acerrimo perseguidor dos protestantes. 

A Hollaáda foi uma das nações, que mai~ ,offrcu com o 
procedimento rigoroso, ou, como dizem alguo, historiadores, 
cruel de Felippe I!. Este, a quem os catholicos denominavam 
-Salomão, e os protestantcs-·Tiberio, não conseguiu abater a 
Hollanda. 

Por sua morte subiu ao throno Fclippe III, que seguiu os 
mesmos planos de S8U pai sustentando guerra com aquelle paiz. 
Cançado porém da esterilidade da luta assignou, em 1609, com 
aquelle estado, que já se achava constituido sob a denomllla
ção de-Rl'[Jublica das Provincias Unidas-uma tregua por 12 
annos. 
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Em 1621, quando já estava esta prestes a findar-se, a Hül

landa tratou de preparar-se para a continuação da guerra. Or
ganisou-se então uma companhia com elevado capital e largas 
concessões do governo, e por este pr~tegida, com o duplo fim 
de apoderar-se das transportes, que levavam á Hespanha as 
riquezas auferidas de suas possessões no continente americano, 
e de apossar-se de alguma região pertencente ao dominio hes
panhol. 

Já desde annos anteriores funccionava a Companhia das ln
dias Orientaes, que tão grandes prejuisos causava á Hespanha, 
atacando suas possessões na Asia. A companhia então orga
nisada tomou a denominacão-das lndias Occidentaes. 

Era esta dirigida por um conselho de dezenove membros. 
Resolvida pela direcção da companhia a invasão do Brasil, e 
especialmente a conquista da cidade de S. Salvador, e appro
vado o plano pelo governo preparou-se uma esquadra que em 
Janeiro de 1624 fez-se ao mar. Reinava então na Hespanha 
Felippe IV. 

Na esquadra sob o commando do almirante Jacob WiIlekens, 
e vice-almirante Pie ter Heyne, veiu com o encargo de com
mandar as tropas e governar os paizes, qu@ fossem conquis
tados, Johan Wandorth. Em Maio de 1624 os navios hollan
dezes ancoraram na bahia de todos os Santos. A cidade de S. 
Salvador estava indeffesa. O governador geral Diogo de ~Ien
donça Furtado achou-se com poucas forças, quando foi aquella 
atacada. 

Não obstante-o governador fortificando-se em Palacio resis
tiu corajosamente, mas a cidade foi tomada a 10 de Maio pelo 
major Schouten, commandante das tropas desembarcadas, e na 
falta de Vandorth, cujo navio se tinha separado da esquadra, 
de modo que não entrou na bahia ao mesmo tempo que esta. 
No dia immediato á tomada da cidade chegou o referido Van
dorth, que então assumiu as redeas do governo. Depois de tão 
faci! victoria pareceu a Vandorth que o dominio holland!'z esta
va poderosamente firmado naquella parte da possessão hespa
nhola. Entretanto formava-se no interior um exercito para re
pellir os invasores. 

Antes de chegar reforços de Mathias de Albuquerque, gover
nador de Pernambuco, e successor do governador geral Furtado, 
o 5° bispo do Brasil d. Marcos Teixeira, que em 1622 succedera 
a d. Constantino Barradas, foi encarregado da administracão e 
direcção dos preparativos e meios de guerra. D. Marcos pôi em 
sitio a cidade de S. Salvador, e prestou assignalados serviços. 
Mas não teve a satisfacão de vêr coroados àe bom exito seus es· 
forcos para a rest,auraçào da cidade: em Outubro de 1624 morreu 

No fim deste anno veiu da Europa d. Francisco de Moura 
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nomeado para tomar o com mando das forcas na Bahia-substi
tuindo assim a Nunes Marinho, que as commandava desde que 
ali chegou vindo de Pernambuco com auxilios enviados por Ma
tlllas de Albuquerque. Corria mal a situação dos invasores. 
Vandorth tinha cahido em uma emboscada, e succumbido. O 
major Schouten, que o substituira no governo, tambem fallecQ
ra. O exercito hollandez achava-se indisciplinado, e o sitio da 
cidade diariamente se tornava mais apertado. Já a esquadra 
hoHandeza se tinha retirado. 

A posição dos invasores cahiu em peiores condições com a 
chegada, em Março de 1625, de uma grande esquadra hespa
nhola commandada por d. Fradique de Toledo. Estabelecidas as 
communicações entre as forças de mar e as de terra se comple
tou o cerco dos invasores. A 30 de Abril rendeu-se a cidade. 
Fez-se reciproca restituição de prisioneiros, e foi permittióo as 
tropas hollandeza'i retirarem-se para seu paiz. Pouco tempo de
pois chegaram á bahia navios hollandezes trazendo l'cforço8, mas 
voltaram estes logo que souberam dos acontecImentos e desas
tre dos seus. Cumpre-me aqui dizer-vos que quando a esquadra 
hespanhola apparcceu na bahia, o vice-almirante Pieter Heyen 
com quatro nayios tentava a conquista da capitania de Espirito
Santo. Mas foi dahi repellido, tendo muito concorrido para inu
tiLisar os planas do vire-almirante os soccorros prestados por 
Salvador Corrêa de Sá. A restauracão da Bahia. e os infructife
ros esforços de Pieter Heyne, que batido nó Espirito-Santo 
seguiu para a Europa, significam que os hollandezes não foram 
felizes na primeira invasão. Mas a pertinacia da Hollanda em 
atacar os dominios hespanhóes no Brasil não se enfraqueceu 
diante dos máus resultados daquella tentativa de apossar-se 
delle. ElIa plancjou novas aggressões, que, como passo a expôr, 
alcançaram exito bem differente daquelle que assignalou o em
prehendimento de lG24 

E' aqui occasiiio de) observar que na historia de Abreu Li
ma se diz que foi A,lr:iw Patrid quem atacou a capitania do 
Espi rito tanto, dp,pois de já ter sido batido em I oanda, para 
onde tinha partido logo depois da entrada dos holIandezes na 
cidade de S. Salvador. Tambem refere o citado escriptor que 
D. Fradique de Toledo, depois de ter regularisado a admi
nistracão do Brasil e entregue esta á d. Francisco de l\loura, 
regressando para a Europa soube em viagem que uma esqua
dra hollandeza navegava para aprehender os galeões do Mexi
co com destlllo á Hespanha. 

Para evitar encontro seguiu para Africa, mas violenta tem
pestade deu lugar á perda de muitos navios, tendo sido toma
dos alguns pelos hollandczes, alcançando as costas da Hespa
nha apenas ires. 
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Tratando agora da segunda imasão tenho a dizrr-vos quI' 

a Companhia das lndias Ocridentaes planejou a conquista de 
Pernambuco. Esta capitania talvez a milis rica de todas cra 
sem duvida a mais exposta ás Yistas dos inimigos. Entretanto 
as fortalezas nella estavam arruinadas. 

Felippe IV tinha emiado, cm 1G:26, para governar o Brasil 
Diogo de Oliveira, em substituição de d. Francisc,) lÍe Moura. 
A córtc de Madrid mantinha-se cm incn:ia, contentando-se 
com a nomeação e substitlllÇão de governadores, . srm tomar 
pfficazes medidas para tornar suas possess0es brasileiras em pé 
de repellircm os aggrcssores. Em tempo daquelle governador 
por duas vezes o almirante Pie ter Heylle tinha entrado na Ba
hia e tomado muitos navios mercantes, segundo narra o sr. 
lHacedo nas suas - Licões do Historia. 

Na historia de Abi·cu Lima se diz que o almirDnle Patrir] 
foi quem arrebatou do porto doze navios carrcg:\dos, j'Tawlo 
o terror por todo Reconeava, que clle assolou nessa incursão. 

Em todo o caso é evidente que não haúa no llJ'~sil regu
lares meios de dcfI<)sa coutra os assaltos elo estrangl:iro. Pre
parada uma segunda expedição hollandeza o gov('rno da me
tropole mandou l\lathias de Albuquerque, que estava cm Ma
drid, com uma carawla, ou tres, segundo o sr. Macedo, 
algumas muniçôcs e pequeno numero de soldados afim de 
cuidar da fortificacão da costa de Pernambuco. 1'íiJo entro 
agora na indagação do procedimento de I\Iathias de Albu
querque para dlZCl se elle estava com taes anxilios hah'litado 
para tratar da segurança (l meios de deff,'sa da caldulliu sob 
seu governo, ou se, como dizem alguns historiadJrl's, elk foi 
descuidado entretendo-se em frivolas occupaçôcs, e festas pcl!) 
nascimento de um principe hcspanhol. 

O que está fóra de duyida é que Pernambuco não contara 
com bons elementos de rcsistencia, ou nilo p()(lia rictoriosa
mente combater os aggressores. Em Fcren<ro de 1G30 appa
receu diantB de Olinda a armada hollandeza. Era seu Cünl

mandante em chefe Hcndrik LOllrq. A' hordo vinhélm 7,000 
soldados commilndados por Vandemburg. Olinda foi atacada e 
tomada no dia 16 de Feyereiro. Os holiandczas dirigiram-se 
depois para o Recife. Esta poyoação porém não se entregou 
com facilidade. Os fortes de terra e do mar rcsistirilm. tendo 
aquelle sido comma-odado pelo capitão Antonio de LiÍna que 
se houve com denodo, auxiliado de POllC!)S mas yalentes sol
dados. Afinal a guarnição rendeu-se alo de Março. 

A frota hollandeza entrou então .10 porto. Dias depois vie
ram novos reforços. Os hollandezes ficaram pois senhores do 
Recife. Na historia de Abreu Lima se faz mcnr:ão de um 
acto de heroismo praticado por Fernandes Vieira, aquclla 
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mesmo que cstara destinado a ren'bnr pur S(3,1 procedimento 
postl'!'ior a glorio5a fama de um d03 l'cstaurülÍof('S de Per
nambuco. O facto é f'stC: (I1l1lndo o rap;~:1O Lima rendo-se 
d(~siJmp:Hado na dpffrsa do f:Jrtc mamlGu pedir au:;ilíos ü l'\1a
thias de Albuquerqur, estava com e::tc Fcmandcs Vieira, de 
17 ôlnnos de idade. OfTerf<CCll-s(' para a\lxili,lr a Lima, c acom
panhado de 20 Hlluntarios delTclld('u <) fortl; atô ,na rcndicilO. 

A coragem, a branlra dr;sscs tào denodados voluntario< foi 
apreciada, ou melhor, admirarla pl'lo commalldante Vandcm
burg,' que jlllgou a guarniçilo, por laes f\;itllS. nw[('ccdora de 
retirar-se livrD da posiç,\o, que tinha ddfl'nd i L1 í h:?rllicarllcnte. 

Os triumphos da ú1\'asào, ('lU vez de abalel'f'ill os animos (!:Js 
habitantes d8 Pernambueo, dCSPl'l taram nc"l('s os intentos de 
organisarern forças para cxpl;lIir os inimigos. Mathias de AlIlll
lluf'rque muito concornm para a rcalisal,:ào di'stns vistas. 

Em uma cstem:a pl~nieie entre Hccife (' Olinda lenllllou Ma
thias du Albuqm'rqlle um arraial, onde fortificou-se, c a que 
deu o lIome de-Campo do Bom Jesus. Não sli ahi se reuniram 
as forças sahidas do Hecifc, mas tambem a, q:te clll'gaYal11 do 
intnlor. Os holl;lllclezes bateram este alTaial, []Ias foram rcpcl
lidos. Foi nesta occas:iio que se rr~aram as celebres companhias 
de emboscada. () indio Poty, l1~tllral elo Cl'ilrií, r depois conhe
cido pelo nome dl: Felippc Camal'ào, flli rupitüll dr: uma das rc
fpridn, companhias. Est(~ inrligena, qU() tambem pela partl: ac
tiva, que tomou na gue:-rn contra os hollandez('s, adq:Jirill glo
Jiooa l','pulariío, ellcr>tou sna carreira militar n,H[ul'llr; campo. 

Uma lez com tl'rzentos homcns da ,ua lrill!! batl'u forcas 
tlllplas elo general Lonc'1, 1'!lI sua pac,:lgcrn do Hccifu p3ra 
Olinda. A' lig,!irt'za do ca1illlil, em que LOI]('(l ('slal'a lllonta
!lo, ",) attribu() o tI'!' rlle escapado desse re 1h:do combatr, cm 
qlll) além di' muitos mortos a sua ('sculta ficou quasi toela 
pri .. illllejra de C3mar~o. 

1'01' vezes os hollanclczes atacaram csb; campo, mas sempre 
foram repellidos. Cumpre-me dizer-vos qlW belll dl~sigual cra a 
sDrtl' dos im'asores e a das tropas acampadas. AlJ'l"lIes gosayam 
das cOl1lmoclidaJl's dn vida dadas pela podcros~ culllpanhia das 
Jndias Occidcntacs. No acampal1lpnto de l\1athias de Albuquerque 
granrles eram os solfrimcntos. Faltavam u essas tào dedicadas 
tropas torlos os recursos, de qllr preeisaYam cm suas molcstias. 
Eotaram já os soldados quasi IltÍS, fatigados, e entregurs a tan
tas privaçóes. A notayel resignaçüo, com que sllpportaYam essa 
seric de males, é digna de admiração. llaldadas as aggrrssóes 
dos hollandezes ao campo resolveram fortificar-se e ampliar (')s 
meios de defesa. Construiram dois fortes. 

Cancado Mathias do Albuquerque de esperar os soccorros, 
que constantemente pedira ao gOI'C'rIlo da \1lL'tropolc, dpliberou 
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reunir todas as suas forcas t' atacar os hollandezes. Com et
feito-seguiu para Olindâ, levou de vencida os postos avança
dos e destruiu as fortificaciJes exteriores. Mas os hollandezes se 
achavam em melhores cí'rcum~tancias: havia ainda 4,000 ho
mens na praça. Julgou Albuquerque mais prudente retirar-se 
para evitar a derrota. 

Antes de por fim á lição de hoje devo dizer-vos que tendo eu 
já falIado de dois homens que se tornaram notaveis, como ve
reis das exposições seguintes, Fernandes Vieira, e Camarão, é 
conveniente desde já indicar os nomes de outros dois, quCl asso
ciados á estes tambem desempenharam brilhante papel na guer
ra contra os holIandezes. Refiro-me a Henrique Dias, e Vidai 
de Negreiros. A proposito da occupação do Brasil pelos hollan
dezes, e em relação a aquelles quatro chefe~, que pugnaram pela 
restauração de Pernambuco, cu citarei as bellas considerações, 
que se encontram na historia do Brasil, de F. Diniz. 

Este bem conhecido sabio diz que todas as racas, de que se 
formava a população do Brasil, concorreram para' a obra da re
generação nacional, tendo apparecido de repente quatro homens 
intrcpidos que representaram a nacionalidade brasileira, e que 
esta illustrou com os titul0s de libertadores. E' o mes~o citado 
escriptor quem observa que um homem de raça branca, um 
pardo, um negro e um indlo conquistaram a liberdade do paiz, e 
o chefe dellcs foi bastante grande abandonando o poder, quando 
se completou a obra. E' conveniente que fiqueis sabendo que o 
Il~gro pra Henrique Dias, o indio-Felippe Camarão, o branco 
-Vidal de Npgrelros, e o pardo-Fernandes Vieira. 

Não obstante a opinião de F. Diniz é meu d"ver não vos oc
cultar que divergem os historiadores a respeito da cor de Fer
nandes Vieira. Se F. Diniz está de accordo com alguns susten
tando que aquclle era pardo, outros dizem que clle era branco. 
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XI 

(29 de Abril) 

Expedições hollandeza (J hespanhola.-Combate nal'aL-l\Iortc 
do almirante hollandez.-As forças sob o commando de llag
IIUOlo unem-se ás de 1\1. de Albuquerque.-Incendio de Olin
da.-Calabar passa-se para os hollandezes.-Conscquencias 
de sua deserção.-Jaguarary.-Os Palmares.-Os hollande
zes conquistam o Rio-Grande e Parahyba -Os portuguezes 
abandonam Pernambuco.-Occupação de Porto-Calvo.-Cala
bar é executado.-Rebello, Camarão e Henrique Dias.-Mau
ricio de Nassau.-São derrotados os portuguezcs em Porto
Calvo. - Invasão da Bahia. - Hetirada de :'-Iassau.-Outras 
conquistas dos hollaIl.dezes.-Considerações sobre o procedi
mento de Calabar. 

Senhores. 

Motivos independentes de minha vontade interromperam por 
mais àe um mez o curso das exposições de historia patria, que 
eu fazia neste collegio. No intuito de recuperar o tempo perdi
do as tornarei mais proximas umas das outras, não me limitan
do unicamente a dar lições aos sabbados, como era costume. 

Na ultima exposição tinha eu narrado os principaes aconteci
mentos da inva~ão hollandeza até o ataque á OliJ1!a pelas forças 
portuguezas do campo do Bom-Je,:us commandadns por Mathias 
dl~ Albuquerque. Este valente militar não se poupava á traba
lhos para manter os direitos da metropole sobre a sua possessão 
no BrasiL E' porém certo que na maior parte das vezes viu-se 
sem reforcos e soccorros da côrte de Madrid. Não eram mais 
felizes os i"nvasores. Suas armas não conseguiam decisivas vic
torias. Assim pois se aos portuguezes não sorriam bem funda
das esperanças de expellirem os hollandezes : á estes tambem 
não tinha sido dado conservar-se tranquillos nos pontos occu
pados, e menos estender suas conquistas á outras partes da ter
ra de Santa Cruz. 
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l'ernamblll'o n:io fui intl'iriHllC'IlLu a1.Jandol\lIdo pela metropo-

18, porque a noticia de ter a llullilnda mandado grande arnlada 
contra o Bra,il, e com o ílm especial de em seguida proeurar e 
aprehcmder os galci\es do ]Hcxi(:o, levou o governo hespanhol a 
enviar uma rSl[uadm e algumas tropas para proteger as duas 
mais illlpor[a,!I.es capitania,; do Brasil. Era desta commandantc 
d. Antonio Oqucllllo, c da hollandeza o almirante Adrião Pate!" 
ou l'atrid. Ambas as cêquadras chegaram ás aguas do Brasil 
em 1631 Neste mesmo anno deu-se o encontro dellas nos ma
res da Bahia, e da grande lntalha havida resultaram muitos 
dosastres á ambas. 

Crêm alguns historiadores que a batalha ficou indedsa, e 
outros que a yictoria pi,'rtencell á hespanhola. Parece-me' mais 
aceitavel esta opinião. O acto de desespero de Adrião l'atrid 
que enl'olto no pavilhão de sua nação lançou-se ao mar dizen
do-o oceano 6 o unico tumulo digno de um almirante bata
vo-deixou bem claro que os louros da victoria não foram 
colhidos por sua gente. Depois disto os hollandezes fizeram-se 
ao largo, e foram ancorar no l1ecife. A. Oquendo desem
barcou cm UUla enseada a expedição com mandada por Bagnuo
lo destinada a Pernambuco, reparou seus navios, e seguiu 
para proteger os galeões do Mexico, conforme as ordens que 
trazia. 

Apoz difficultosa viagem os reforços dirigidos por Bagnuolo 
chegaram ao campo do Dom-Jesus, onde se reuniram ás tropas 
de 1\1. de Albuquerque. Illudiram-se os hollandezes suppondo 
que consideraveis e poderosos eram os auxilios recebidos pelos 
inimigos, e então resoh'eram incendiar Olinda. Verificou-se 
este aeontecimento a 23 de Novembro do mesmo anno de 163l. 
Os invasores tentaram apossar-se do Parahyba, do Rio-Grande 
do Nortl" e do porto chamado Pontal de Nazareth, mas foram 
rI)chassadas as primeiras expedições. Até então fóra do recinto 
do Recife o succes,;o das armas hollandezas, e seus ousados em
prehendimentos nüo tinham correspondido ás suas vistas c pla
nos de conquista. 

De repente a situação, em que se achavam, mudou-se, e os 
hollandezes viram desenhar-se nOl'a e mais animadora fase em 
sua carreira. Isto f0i devido á deserçüo de Domingos Calabar, 
natural de Porto-Calvo, mulato habil, corajoso, e perfeito co
nhecedor da costa e interior de Pernambllco. Tendo ~ef\'ido no 
campo do Bom-Jesus desde o começo da guerra abandonou a 
bandeira, sob que se alistára, e passou-se para o lado dos hol
landezes em Abril de 1632. Servindo de guia á seus novos allia
dos deu-lhes ensejos frequentes para conseguirem bom exito 
em suas empresas. 

Assim por seus eonselhos e auxilios em Hi:32 é tomada e' ;;a-
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qucada a Yilla de Iguarassú; em 1633 é atacado o forte do Rio
Formoso, que rende-se depois de notavel resistencia ; é tomado 
o posto dos Afogados, além do Capiberibe. Só encontra revezes 
quando intluz os hollandezes a atacarem o campo do Bom-Je
sus, a 24 de Março, quinta-feira de endoenças, do qnal são re
pellidos, ficando morto Reimbach, que substituira no comman
do das forças a Vandemburg. No interesse de recuperar seus 
creditas Calabar encaminha ::;igismundo van Schkoppe ao ata
que á ilha de Itamaracá, onde capitula a guarnicão. 

O campo do Bom-Jesus é de novo assaltado, mas os por
tuguezcs defendem yantajosamente suas posicões. Continuam 
os hollal'ldezes a dirigir suas vistas para ·outros pontos, e 
sempre com os valiosos auxiliosos de Calabar atiram-se á 
novos emprehendimentos. Tomam Porto-Calvo, nas Alagõas, 
e depois V1IO ao Hio-Grande do Norte, onde apoderam-se do 
forte dos-Ires Reis Magos, em Outubro de 1633, e occupam 
os portos do cabo de Santo Agostinho cm Março de 1634. 

No Rio-Grande dão liberdade ao celebre índio Jaguarary, 
ali preso por ter abandonado os portuguezes. Diz-se que este 
indio, tio de Camarão, tinha-se passado aos hollandezes, na 
Bahia, afim de poder salvar a mulher e um filho, que fica
ram prisioneiros, quando foi occupada aquella cidade. Vol~ 
tando depois ás fileiras das forças portuguezas, e apezar de 
procurar justificar seu procedimento, foi lançado em uma 
mnsmorra llO forte do Rio-Grande onde se consen"ou por oito 
annos. Solto pelos hollandezes cm vez de alliar-se á estes 
uniu-se aos pOl'tuguczes, e com elles tomou parte em diffe
rentes ataques, prestando relevantes serviços á seus alliados, 
e debaixo do nome de Simão Soares tornou-se celebre por seus 
foitos, e adquiriu bella reputação. 

A sorte das armas portugur:zas não corria porém sob felizes 
auspicias. A dcserção de Cala bar, a alliança dos hollandezes 
com a tribu dos J audllis, indios de caracter feroz, e os Pal
mares occasionaram varias desastres aos defensores do solo 
brasileiro. Sobre tudo é de notar-se que a Holhnda dispunha 
de grandes recursos e de admiravel tenacidade para ampliar e 
fortificar as conquistas, que fazia no Brasil. 

Cumpre-me aqui dar-yos rapida noticia dos Palmares. 
Os Palmares, ou Republica dos Palmares eram povoações 

de negros, escravos fugidos, qUl1 reuniram-se, começando por 
40, no interior de Pernambuco. E' mcu dllVcr não ser minucioso 
nesta parte da historia: comprehendeis bem a natureza do as
sumpto e eu não quero passar por inconveniente desenvolven
do-o sob todas as suas faces, na epoca e lugar, cm que vivemos. 
Dir-yos-hei entretanto que variam as opiniões dos cscriptores á 
respeito do numero das povoa<:ões, di? qlle se formavam os Pal-
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111 ares, do dos IIi\bitantcs, e até do ponto de sua séde. Quanto 
a uns-a populacão dos Palmares não chpgou ii mais de 11 mil 
pessoas; quanto" á outros-elevou-se á mais de 20 mil; e se
gundo outros á mais de 30. 

Não significa porém esta divergencia a negação do facto 
principal. A existencia dos Palmares não é contestada, e nem 
tão pouco os grande~ estragos feitos pelas excursões dessa 
gente aos estabelecimentos dos colonos. Mas deixando de lado 
este assumpto continuarei a expôr a marcha das forças 1101-
landezas. Resolvem estes atacar a Parahyba; o general Sigis
mundo ameaça o forte de Cabedpllo, á margem direita do rio 
Parahyba, e depois dirige-se ao Pontal de Nazareth. Ainda é 
Calabar quem o auxilía na tomada do porto. 

Mathias d" Albuquerque esforça-se para rcpellir os hollan
dezes do Pontal, mas suas tropas são dispersadas por um ter
ror panico, de que é presa, e tambem pela artilharia dos na
vios inimigos. Depois deste triumpho o general Sigismundo 
intenta tomar a Parahyba, e nestas vistas segue para ali com 
dois vasos, e mais de dois mil homens. Os habitantes queimam 
a cidade, e fogem para o interior. Mas á final exasperados pelo 
desregrado comportamento dos soldados hespanhoes e italianos, 
que tinham sido enviados para socorrerem a praça, deliberaram 
recolher-se a cidade, e entregar-se ao jugo hollandez. O gene
ral Sigismundo realisada a conquista dI! Parahyba, em fins de 
1634, volta ao Recifr. O litoral do Rio-Grande do Norte, Para
hyba e Pernambuco fica pois sob o dominio dos invasores, que 
tinham conseguido fazer tremular ahi a bandeira hollandeza. 

O~ pontos fortificados, em que se mantinham os portuguezes, 
estavam reduzidos a dois em Pernambuco. Nelles conservavam
se as forças aguardando auxilios da metropole. Os hollandezes, 
a quem a fortuna, senão a audacia de Calabar, soccorria, consi
derando perigosa a inacção, atacaram o campo do Bom-Jesus,. e 
o forte de Nazareth. As pequenas guafIlições, que ali estayam, 
procederam denodadamente, mas afinal capitularam. Foi então 
que Mathias de Albuquerque resolveu abandonar a provincia, e 
offereceu-se para escoltar todos que quizessem seguil-o e emi
grar. :Mais de sete mil famílias deixando suas propriedades acom
panharam as forças de Albuquerque em marcha para Alagôas. 

Ao approximarem-se de Porto-Calvo, Sebastião Souto, que 
residia na yjlla, offercceu-se ao governador Picard para recõ
nhecer o estado das forças. Depois de se dirigir a Albuquerque, 
e de accôrdo com este voltou dando ao governador informacões 
inexactas e no sentido de mandar este atacar o inimigo, "que 
estava muito fraco. Era uma cilada, que Souto preparava aos 
bollandezes. Picard fez seguir 300 homens em companhia de 
Souto. Chegando este iÍ frente dos portuguozcs passou-se para 
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seu lado. Mathias de Albuquerque cahe sobre os hollandezes, e 
estes sorprehendidos fogem desordenadamente. As forças de 
Albuquerque os seguem e entram na praça, rendendo-se a guar
nição a este ataque inesperado. Cala bar, além de outros, ficou 
prisioneiro, e foi executado a 22 de J uiho de 1635. 

A victoria não deteve a Albuquerque. Arrasadas as fortifica
ções da villa continuou elle a viagem para Alagoas, onde se 
manteve com o resto de suas tropas até que no fim do anno de 
1635 ali desembarcou um pequeno reforço ás ordens de d. Luiz 
de Roxas. Veiu este para substituir a 1\1. de Albuquerque, 
que logo retirou-se para a Europa. O novo commandande adop
tou um systhema de guerra oppostc} ao de scu antecessor. Dei
xou Bagnuolo em Alagoas com 600 ou 700 homens, e seguill 
ao encontro do inimigC}. l\landoll occupar Porto-Calvo pelo seu 
tenente-gcneral Dias de Andrade, com 500 praças. 

Esta separação de forças deu em resultado ser Roxas com
batido pelos hollandezes. Nesta batalha em 1636 ficou morto, e 
o exercito passou por grandes perigos, tendo sido salvo pelas 
acertadas manobras de Camarão e Francisco Rebello-dirigindo 
e protegendo a retirada. Bagnuolo tomou o commando das tro
pas. Reuniu sua gente, e o resto do exercito-em Porto-Calvo, e 
fortificou-se ahi. Desde entào se poz Em pratica um systhema 
de guerrilhas, por meio das quaes Camarão, Vidal de Negreiros, 
Rebello, e H(~nrique Dias, commandante de um contingente de 
pretos, causaram grandes male5 aos hollandezes, e aos colo
n,os que tinham reconhecido sua authoridade. 

Em consequencia disto gmndc parte dos habitantes de Per
nambuco resolveram emigrar, e com efl'eito o fizeram sob a 
escolta de Camarão. Nesta segunda emigraçào bem tristes scc
nas se deram, devidas a viagem por desertos caminhos, soffren
do os infelizes fugitivos toda a sorte de privações. Em Janeiro 
de 1637 Mauricio de Nassau nomeado gon~rnador do Brasil
Hollandez, desembarrou no Hccik A 18 de Fevereiro deu ata· 
que as tropas de lbgTluolo, em Porto-Calvo. Renhida foi a ba
talha. Dizem algun,; csrriptores que nesta ocnSlão Bagnuolo 
aproveitando-se da Ilo:te rutirou-se, sempre segUIdO por Nassau, 
e só parou em Garcia d' Â vila. Cf(~em outros que t'll-e fugiu para 
as Alagàas abandonando os seus. 

Nesta mesma batalha tomaralfr-se nolareis por seus actos dt' 
bravura Henrique Dias, que tendo prrdido a mão esquerda, nlto 
deixou o theatro da guerra, Rehello, Souto, Camarão, c sua 
mulher d. Clara. No fim de alguns dias de cerco regular Porto
Calvo foi tlccupado pelos hollandczes. Nassau dirigiu-se até a 
villa de S. Francisco, hoje do Penedo, ahi fez construir um 
forte, que foi guarnecido por mais de mil homens, e depois se
guiu para o Recife. A historia apresenta a Mauricio de Nassau, 
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em vista dos actos de seu governo, como habil politico e admi
nistrador. Mandou reedificar Olinda; garantiu a tolerancia re
ligiosa, chamou os emigrados, conteve 11 pilhügem dos soldados 
por meio de severos castigos, protegeu a agricultura, as indus
trias e as letras e melhorou o systhema financeiro. 

Neste tempo Bagnuolo toma a resoluçãO de retirar-se para a 
Bahia com o resto de suàs tropüs. Estas porém só se aproximaram 
da cidade de S. Sall'ador depois de difficuldades criadas pela re
pugnancia do governador Pedro da SiIYa em admittil-as. A victoria 
ammára a Nassau á noya empresa. Com mais de sete n:il homens 
embarca-se com destino á capital da Bahin, cmqunnto outra 
expedição ao mando de Slgismundo vai atacar ~ergipe. Esta 
povoação é saqueada e incendiada. Chegando a armada li Bahia 
o governador confia a Bagnuolo o commando das forças, 8 esto 
recupera seus creditos desonvolvendo muito valor e actividade. 
A cidade foi salva da iIll'asão, e Mauricio de Nassau "iv-se for
çado a partir para Pernambuco depois de grande prrda de seu 
exercito. Ainda nesta occasião appareceram representando bri
lhante papel Camarão e Henrique Dias. As tropas de Pernam
buco receberam provas de gratidão dos habitantps de S. Salva
dor, e Felippe IV conferiu titulos honorificos a -Pedro da SilYa, 
e a Bagnuolo, além do outras recompensas a este dadas. 

Os holIandezes porém augmentavam suas conquistas por outro 
lado. O Ceará sugoitou-se a seu dominio, c a ilha de Fernando 
estava entreguo ao almirante Jo!. Antes de dar fim a exposição 
de hojo seja-me licito dizer duas palavras li respeito da deser
ção de Calabar. Não se sabe com certeza qual o motivo, que o 
fez abandonar os seus; se foi ii isso levado para fugir a punição 
de algum crime, se por ambição ou esperanças de melhor sor
te, ou so emfim por desgostos originados de rigores, ou da 
insolencia" com que por ventura seus commandantes o tratas
sem. Entretanto a sua memoria conserva-se tisnada nas paginas 
de nossa historia. 

Não creio que haja justiça em se qualificar de ignominioso 
o proceder de Calabar, desde que os historiadores não dei
xaram consignado, de modo a não levantar duvidas, o verda· 
deiro motor do seu proceàimento. Bem comprehendo que não 
ha circumstancias, quo possam justificar o acto de quem 
deixa as fileiras, sob que milita, para aIliar-se aos inimigos 
da patria. 1\Ias, sem contestação, podem dar-se factos, que 
attennem tão desgraçado proceder. Sirva de exemplo a de
sercão de Jaguarary, de quem ha pouco vos falIei. 

Éste indio passou-se para os holIandczes, onde estavam 
prisioneiros sua mnlher o um filho, mas depois voltou ao 
seio das forças portuguczas. Entretanto suas explicações não 
foram arritas, e sens alliados o lançaram li uma prisão onM 
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e"teve oito annos. Quando os hoJlandezes conqllislaram o Hio
Grande do Norte deram liberdade a Jaguarary; este por{'m 
não uniu-se á ECUS libertadores, pelo contrario, dirigiu-se ao 
exercito portugucz, e muitos e valiosos srrviços prest'lu-Ihcs 
-de então cm diante. Seu nome e seus feitos-guar-da-os a 
historia cm brilhantes paginas. !\Ias perguntarei, a deserçüo 
de Jaguarary-por causa da familia-ficaria justificada diantl~ 
dos direitos da patria? Attcnuada-parece-me que sim. 

Em conclusão, se, como é evidente, nào se tem exacto co
nhecimento das rasões, que motivaram a deserção de ealabar, 
no silencio da historia pede a justiça que não se mantenha 
esse juizo tão severo, irrogando injurias á memoria do infeliz 
pernambucano. A conscioncia publica não está, até hoje, es
clarecida por provas irrccusaveis sobre todas as cirCulllstan
cias, do aeontecimento: não é licito á imparcialidad(} do his
toriador criar ou alimentar precipitadas opiniões, especialmente 
eontra um homem, nascido em uma provincia de l'levados e 
patrioticos sentimentos, e que começou a sua carreira militar 
no campo do Bom-Jesus ao lado de Albuquerque, Camarão 
e outros. 
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XII 

(7 de Maio) 

Situação do Estado do Maranhão.-Viagem de Teixeira até Qui
to.-Volta ao Belém.-H.esultados dessa viagclIl.-l\Iedidas 
de Nassau em relação ao commercio da colonia hoIlandeza.
O conde da Torre vem governar o Brasil.-Volta deIle c da 
esquadra á Lisboa. -A expedição dirigida por Camarão e ou
tros chefes brasileiros chega á I3ahia -·0 marquez de l\fon
talvão primeiro vice-rei do nrasil.-Guerrilh~s.-Revolução 
em Lisboa.-Portugal torna-se independente da I1espanha.
D. João IV é acclamado rei. 

Senhores. 
Em quanto lutavam os hollandezes para fortificarem o seu 

dominio, e os portuguezes para expulsai-os das trrras brasi
leiras, o l\Iaranhão e as ricas regiões banhadas pdo Amazonas 
eram o theatro de importantes acontecimentos. Tinham os in
glezes tentado criar estabelecimentos no Pará, mas foram re
peIlidos pelo governador. 

E' preciso tambem notar-se que o systema adoptado de se 
confiar as administrações das aldêas de indios á colonQs, pagan
do-se estes de seus cuidados com os serviços daquelles, deu 
lugar a desintelligencias no Pará desde que em 1624 foram 
extinctas iaes administrações. O estado pois do Maranhão não 
podia progredir livre de difficuldades. 

Já vos disse em uma das liçõ(ls anteriores, quando e como 
foi constituido o referido estado. Morto o seu primeiro gover
nador, Jacome Raymundo de Noronha, em 1637, usurpou ri 
governo. Não consta entretanto que sua administração sahisse 
de uma carreira moderada; pelo contrario se diz que soube 
por generoso procedimento ganhar a affeição dos habitantes, 
não tendo empregado medidas de rigor. 
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Não era ignorada a famosa jornada de OreIlana ao Amazonas, 

e àesde então não foi esquecida a necessidade de conhecei-o 
e exploraI-o, tanto mais quanto uma communicação segura 
com o Pcrú evitaria que as riquezas d'ali exportadas para a 
Europa corressem os perigos do transporte pelo cabo de Hor
nos. Depois de longa e penosa viagem tlllham chegado ao 
Belém, no Pará, dois leigos franciscanos, Brieba, e André de To
ledo. Estes homens faziam parte de uma missão vinda de Quito 
para catheqUlsar os indios chamados Cabelludos na contluencia 
do Ahuarico com o rio Napo. Os missionarios viram-se for
çados a voltarem para Quito. Só os dois leigos entregando-se 
ao curso do rio em fragi! barca chegaram ao lugar, que re
feri. 

Este acontecimento fez que Noronha resolvesse emprehender 
a exploração do rio. Foi preparada uma expedição, e encarre
gado de seu com mando Pedro Teixeira, olieial valente, e que 
conhecill o idioma e costumes dos indios. Com ellc seguiu o 
brasileiro Bento Rodrigues, a quem Teixeira nomeou comman
dante de uma secção, a da vanguarda da esquadrilha, depois 
dos acontecimentos que occasionaram, logo em começo da via
gem, o descontentamento de alguns dos tripolantes, que vol
taram para Belém. 

A viagem foi encetada em Outubro de 1637. Parte da expe
dição dirigida por Bento Rodrigues chegou em Agosto de 1638 
ao lugar, onde o rio Paganino se linça no Amazonas, e pa
rou junto ás ruinas de um forte que fôra construido pelos 
hespanhoes para sua defesa quando aggredidos pela tribu dos 
QuixlJs, que vivia nas proximidades. V'ahi seguiu por terra 
para Quit.o. Teixeira passando por Baeza, praça hespanhela 
em abandono, não se demorando em acompanhar a secção da 
vanguarda, tambem logo chegou a Quito. 

Foram bem recebidos pela população, e o vice-rei do Perú 
resoll'eu fazer Teixeira voltar ao Pará, pelo mesmo rio, afim 
de que a navegação fosse bem estudada por clIe, sendo acom
panhado dos padres André de Artieda, e Chri~tovam da Cu
nha, reitor do coIlegio de Cuencas. Deviam estps escrc\'er o 
diario da navegação, examinar o curso do Amazonas, e af
tluentes, e conhecer as nações habitando as margens. 

Para evitar os encommodos da viagem por terra, que tinha 
sido muito trabalhosa, Teixeira enttou por uma das origens 
do Napo, e veiu sahir no Amazonas. Tendo tomado posse, 
em nome da corôa de Portugal, dos campos dos Açores po
voados pelos indios CabeIludos desceu o rio abaixo, proceden
do aos exames e investigações qlle julgou necessarias no in
tuito de conhecei' os conlluentes, e tambem as triblls que ha
bitavam essas paragens. 
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O sr. Macedo em suas Lições de fliRtnria diz que Teixeira 

tom:}u pClSSC de to:lo tel'ritorio á margnm esquerda do Napo, 
cem ICgllilS aciml d:1 sua coníluencia com o Amazonas. Consta 
que mais do lflO n3çlíes occupavam as torras banhadas por 
aquolle rif)o Eram diITc)rontes os idiomas, e aquellas apresen
tavam tambem feicões distinctas. 

A população seh:agem era muito numerosa, tJ segundo rr
fere o pad['e Cunha, citado por Abreu LimJ, no espaço do 
1,~76 legu1\s do curso do Amazonas, desde 11 confluencia de 
Napo até. sua embocadura, as tribus se aproximavam umas 
das outras, de sorte que em muitos lugares o som dos golpes 
do machado, em uma povoação, era ouvido em outra de tribu 
diversa. A 1l0tilha depois do ter costeado ilhas de muitas le
guas de circumferencia, percorrido lagos, e conhecido con
fluentes, chegou a Belém no fim de 10 mezes, segundo pen
sa o sr. Macedo, e no fim de 11, como se lê na historia 
de Abreu Lima. Nesta mesma obra encontra-se uma nota, 
onde se diz que Teixeira, partiu de Belém a 28 de Outubro de 
Hi37 e chegou á Quito em Julho do anno seguinte, tendo gasto 
oito mezes na viagem. Voltou de Quito em Jan~iro de Hi39 e 
chegou a Belém a 12 de Dezembro desse anno, com 11 mezes 
de viagem. A volta foi mais demorada porque teve e!le de parar 
em differentes lugares para reconhecer os confluEntes do rio, e 
tomar informaçôes dos povos, que residiam em suas margens. 
E' isto o que se encontra na alludida nota. A expedição foi re
cebida com enthusiasmo, e o governador Noronha obteve per
dão do crime de haver usurpado o governo, devida essa graça 
ao bom resultado da empresa por elle ordenada como já deixei 
extJlicado. 

Os dois padres do Pará seguiram para a Europa afim de da
n,m conta da importante exploração. Os planos concebidos ppla 
Hcspanha no intento de manter esta communicação entre o 
Brasil e Perú, em prol·cito da união das corôas portugueza e 
hespanhola, desvaneceram-se diante dos acontecimentos de 
1640, que deram lugar a ser restaurada a independencia de Por
tugal. 

Voltando á narração do que diz respeito ás conquistas dos 
hollandezes no Brasil referirei que tratavam e!les de consolidar 
seu poder. Se não pôde Mauricio de Nassau triumphar na sua 
primeira expedição e ataque a Bahia, é certo entretanto que 
grande foi o saque n0 Heconca\·o, donde os invasores tomaram 
400 escravos, além de outros despojos. 

As estreitas vistas e o monopolio da Companhia das Indias 
Occidentaes causavam embaraços ao progresso da colonia hol
landeza. Nassau porém sustentando a necessidade de se tornar 
livre o commercio, franqueando-se m' mares do Brasil, conseguiu 
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que suas vistas fossem aceitas, ficando sú monopohsado o trafi
co de escravos, e da madeira de tinturaria. Hestabeleceram-se 
muitos engenhos de assucar, que tinham sido destruidos pela 
guerra e por outras medidas economicas do conselho i.l.dmillis
trativo da Companhia estabelecidu no Hecifc. 

Não ces~ya porém Nassau de pedir reforços para de novo 
atacar a Bahia e conscnar em segurança as possessões adquiri
das. As reclamações portuguezas obtiveram que o duque de 
Olivares a testa do governo da metropole prestasse mais attenção 
aos interesses da colonia. Então enviou o conde da Torre, com 
uma esquadra, como governador do Brasil. A sua demora em 
Cabo-Verde deu occasião a que se desenvolvesse grave molestia 
a bordo. Assim chegando á Bahia nada pôde fazer, ao passo 
que os hollandezes reuniam suas forças de mar e terra e prepa
ravam-se para a resistencia. 

O conde da Torre apenas tomou posse do governo, dirigiu-se 
para o Hecife afim de effectuar um desembarque, tendo deixado 
em seu lugar, na Bahia, o conde de Obidos. Lutando com ven
tos contra rios, e com os hollandezes, com os quaes teve alguns 
combates navaes, foi-se desviando do Brasil, e depois de errar 
pelos mares occidentaes alcançou a custo o porto de Lisboa. As 
forças brasileiras, que da Bahia tinham marchado por terra, 
para acompanhando os movimentos da esquadra proteger o de
sembarque, voltaram para a Bahia por accôrdo de seus chefes. 
Penoso foi este percurso de mais de 400 legu3s de ida e volta. 
Mas a resolucão dos chefes brasileiros sal vou a Bahia de ser to
mada pelo almirante Jol, que a ferro e fogo dm'astava as pwxi
midades da cidade. 

Com a chegada das tropas dirigidas por Camarão, Henrique 
Dias e outros valentes combatentes. já conhecidos em S. Salva
dor, desvaneceram-se os terrores dos portuguezes. Com o sys
tema de destruição empregado por Jol estava nos planos de 
Nassaa diminuir os rendimentos da capital, e eançal-a afim de 
mais facilmente entregar-se. Corriam as cousas nesta situação 
quando em Junho de 1640 chegou á S. Salvil10r o primeiro 
vice-rei nomeado para o Brasil, d. Jorge de .MaS(·ilrenhas, mar
quez de Montalvão. 

Apeuas tomou posse do governo cuidou de prevenir novos ata
ques augmentando as fortificações, e todos os meios de defesa. 
Com o fim de distrahir os hollandezes mandou Henrique Dias e 
Paulo da Cunha dt)Vastar-lhes as possessões. Divididas as forças 
em pequenos contingentes cahiam repentinamente sobre as ha
bitacões dos hollandezl's. Granrlrs exrpssos foram comlTlpttidos; 
o irÍcendio, e a ruina a,;sigl~illa\',1m sua passagl~m Era este o 
estado do Bra"il, quando a ] o (lo Ilezpmhro rlp J(ic10 (Íf;sfraldoll
;:r, em Li~boa a bandeira ria rCl'olllr:ilo I'Pla j[\lh'ppnrlcneia ria pa-
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tria. O heroismo portuguez inspirado pelas tradicções gloriosas, 
que lhes legaram os Viria tos e Sertorios, dos tempos da domi
nacão romana, sacudiu o jugo hes~anhol, e de novo entrou 
Portugal na posse de sua soberania. Subiu ao throno a dynastia 
de Bragança. 

A noticia destas occurrencias chegou ao conh€cimento do 
vice-rei Montalvão em Fevereiro de 1641. O novo monarcha 
portuguez d. João IV foi acclamado na Bahia e em outros pon
tos não sugeitos ao dominio hollandez. Dizem porém alguns 
historiadores que o vit:e-rei primeiramente ouviu reservadamen
te os homens notaveis do lugar sobre o que cumpria fazer. 
Por tal proceder incorreu elle no desagrado do governo, e de 
Lisboa tinham vindo providencias para ser elle deposto e remet
tido preso para Portugal no caso de não ter acclamado o novo 
rei-ficando encarregado do governo um triumvirato composto 
do bispo, do mestre de campo, e provedor-mór. Com elfeito 
este triumvirato entrou no exercicio interino do governo em 
Abril de J.641. Dizem outros que Montalvão não oppôz o menor 
obstaculo ao reconhecimento do monarcha, mas que levados de 
falso zêlo o bispo e mestre de campo prenderam o vice-rei e o 
enviaram para Lisboa. 

A proposito da acclamação de d. João IV deram-se varias 
oc.currencias na capital de nossa provincia. Eu porém acho me
lhor deixar a narração dellas para outra occasião. Tendo eu já 
feito exposicões da historia da capitania de S. Vicente até 1582, 
quando o firasil passou com Portugal para a corôa de Hespa
nha, agora que cheguei ao anno, em que se findou o dominio 
hespanfiol, devo com especialidade occupar-me della em todo 
esse período de quasi 60 annos, isto é-desde 158'l até 1640. 
Deixarei por emquanto a historia geral do Brasil, e na exposi
ção seguinte tratarei da capitania de S. Vicente. 
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XIII 

(10 de lr!aio) 

Minas de Araçoyaba.-Excursões dtl Domingos Peixoto.-Fun
dação de Sorocaba. - Desintelligencias entre os jesuitas e o 
povo de S. Paulo.-Mamelucos.-Ataques as reducções do 
Guayrá.-Publicação da bulia de Março de 1638.-Motim do 
povo do Rio, Santos e S. Vicente.-Os jesuitas são expulsos. 
-Amador Bueno da Ribeira.-Expedições á Itatines.-Salva
dor Corrêa na capitania de S. Vicente.-Considerações sobre 
a expulsãO dos jesuitas. 

Senhores. 
A historia da capitania de S. Vicente no periodo do dominio 

hespanhol não offerece grande série de importantes aeonteei~ 
mentos. O theatro de mais numC)rosas e variadas seenas era 
sem duvida o norte, isto é-Bahia, Pernambuco, e o estado 
do Maranhão, que como já vos expliquei estendia-se até ° 
Pará. Não quero com isto dizer que as poucas occurreneias 
dadas nag:uella capitania não devam merecer nossa attenção, 
tanto mais quanto nesses poucos factos se revelava, desde esses 
tempos, um talou qual espirito de independe"cla, uma certa 
energia da indole dos paulistas. 

No seguimento da exposição de hoje vereis a verdade de 
minha asserção, e mais tarde terei de narrar acontecimentos, 
que ainda mais convencidos vos deixarão desta opinião, que 
emitto. 

Em uma das passadas lições, quando tratei de aggressões 
extrangeiras ás possessões portuguezas na terra de Santa Cruz 
vos dei noticia do que occorreu em Santos e S. Vicente á 
proposito das piratarias àe Coke e de Cavendish. Não julgo 
necessario recordar esses factos, embora se tivessem dado 110 

periodo de que me occupo. 
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Não é tamIJem de necessidade que ''os torne a expôr a 

historia dr. Roberio Dias e o acolhimento que teve na côrte 
de Madrid. Dir-vos-hei entretanto que dl'sde esse tempo o 
governo da tIlctropole resolveu ordenar explorações para des
coberta de minas. Tendo vindo ao Brasil o governador Fran
eisco de Souza invidou ('sforços a vêr se c"nseguiria realisar 
as vistas do governo. Embora tivessem sido infructiferns as 
diligencias empregadas para descobrir as minas, de que fallára 
Dias, não deixou aquelle do eontinuar no empenho de obter 
conhecimento da cxistencia de outras. 

Persistindo ncsta's idéas apenas constou-lhe que nas monta
nhas de Araçoyaba havia importantes jazidas de minas par
tiu do Hio de ].meiro e veiu a Pirntininga C'm fins do armo 
de 1598, e dahi dirigiu-se ao Araçoyaba. Na presença do 
governador fizeram-se novos pnsaios para conhecer-se a rique
za das minas de ferro, sendo certo que a existencia destas 
já estava demonstrada por processos de Sardinha, que ali ti
nha levantado fornos catalans. O governador retirou-se satis
feito, lendo antes mandado levantar pelourinho, como signal 
de villa, no valIe das Furnas em proximidade das montanhas. 
afim de se formar ali uma povclilção, que poderia auxiliar as 
explorações. 

Nestes tempos foi que apoz repetidas investidas dos vicen
tistas sobre os indios Carijós e Patos, para asspnhorearnm-se 
dr terras, Domingos Peixoto, natural de S. Vicente, tomou 
posse do lugar, onde se fundou posteriormente a vilIa da 
Laguna, ficando aquellc annexado ás terras de S. Vicente. 
Fazcndo mais longinquas explorações ao sul ° mesmo Peixoto 
chegou aOfl campos do Rio-Grande. Em 1610 tornou FraRcis-
1'0 de Souza a visit:u o Araçoyaba. Já então estava mudado o 
pelourinho das Furnas para o lugar, onde está Soroeaba, po
voação esta, que tomou o nome do rio, á cuja margem foi 
fundada, deixando o de S. Fclippe, que fOra o da escolha ou 
vontade de Souza. 

Nas explorações do mina~ o lavra das terras de Piratininga os 
indios, quer os captivos dos colonos quer os de aldeamentos pro· 
ximos á povoação, eram empregados. Os trabalhos muito pesa
dos, e rigorosamente impostos ou exigidos não encontraram le
nitivos, pois que os encarregados de funcções publicas não exer
ciam com elficacia seus poderes para proteger aquelles infelizes. 

Pensam alguns escriptores que os jesuitas, a quem elles re
corriam, davam-lhes acolhimento, e conselhos afim de que se 
resignassem aos soffrimentos, porque passavam. 

No Quadro Historico de Machado de Oliveira, a quem vou 
seguillde na exposição, que estou fazendo, se diz que os pa
dres aconselhavam os indios a affrontarem os desmandos e vi-
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eissitudes du mundu com a espcra,nça de recumpensas etel'llas, 
mas que taes conselhos não tinham efficacia alguma, e que os 
Índios para cvit3rem mim tratamento fugimTI. Acrcditavam os 
colonos que o procedt'r dos indios era del'ido á insinuações dos 
padres, pois que viam que os indígenas aceitavam os trabalhos 
impostos pelos jesuitas ao passo que furtavam-se aos dos colo
nos. 

A observação destes factos d(m lugar a reclamações da part6 
destes, qU!1 não eram attendidas. D'ahi originou-se um movi· 
mento hostil aos padr(lS, e assím em J unho de 1612 o povo im
pôz ao conselho da villa o dever de separar o poder espiritual 
do temporal, que os jesuitas exerciam nas alMas em prejuiso da 
prosperidade da colonia e de seus trabalhos. 

Era mais ou menos a l'cproducção do mesmo pensamento sus
tentado perante o conselho da villa em Agosto de 1611. 

Já nessa occasião foram pedidas providencias bo sentido de 
impedirem a influencia c predominio dos padres, aos quaes 
era imputada a intenção de attrahirem para seus trabalhos 
os índioS empregados nos dos colonos. Não consta porém 
que houvesse decisão 11 respeito das pretenções apresentadas 
ao conselho em 1612 E' certo entretanto que o odio dos co
lonos aos missi011arios teve mais elementos para sua f(~cru
descencia. 

Corria mal a situação da colonia. O pessoal dos índios, quer 
os aldeados sob a direcção dos padres, quer os empregados em 
serviços dos colonos, soffria grande e incessante diminuição. A 
falta de braços para os trabalhes de rotcamento das terras se 
fazia spntir. Era nccessllrio encher-se o "acuo, que progressi
\'amentc se abria. E o recurso lembrado pelos colonos era o de 
invadir as matas, e escrarisar os indígenas. De passagem direi 
que no Quadro llistorico se dá como causa do ('mprego daquelle 
meio para obter braços o nho estar ainda introduzida no Braril, 
nesse tempo, a ignominiosa escravidão africana. 

Eu aceitaria essa opiniflo, se o illustrado escriptor se tivesse 
referido á capitania de S. Vicente. Mas em rplll~ão ao Brasil 
nflo me parece fundada aquella asserção, por qUl:, como já vos 
disse, a introduccflo de escravos africanos já tinha-se rcalisado 
na Dahia cm 1551, dois annos depois da vinda do primeiro go
vernador Thomé de Souza, e durante sua administração. A pri
meira remessa de .escra"os daquelIa origem pela metropole â 
colonia data pois do referido anIlO. A empresa de investir con
tra as florestas lO ahi aprisionar indios não era faci!. Os colonos 
não se consideravam com força para tão arriscados commetti
mentos. Lembraram-se pois de induzir os Mamelucos com do
nativos e grandes promessas afim de se atirarem á caça de in· 
dios. 
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A' proposito úaquolIos homells l'peonlo-mo ter liúo, em umll 

historia úo Brasil oscripta por um inglez, que eram alies des
cendentf's dos mamelucos que invadiram o Egypto. Esta opinião 
é inteiramente infundada. Os mamelucos da capitania de S. Vi
cente nào provieram da raça invasora que se manteve no Egypto 
por largos annos. O Quadro H istorico expliea satisfatoriamente 
a origem delles, quando diz que traziam sua linhagem desde 
João Ramalho, que teve extensa descendencia de sua mulher 
Bartira, filha de Tebyrecá. 

Foi formado na mitigá povoação de Santo André da Borda do 
Campo o seu primeiro nucleo. Extincta a villa, como já vos ex
pliquei, dispersaram-se e viveram nos campos de Piratininga 
em plena liberdade, sem prestarem obdiencia ao governo, e 
mantendo·se de rapinas. Augmentou-se o numero com a chega
da de extrangeiros á S. Vicente. Os immigrantes desse tempo 
eram em grande parte desertores, fugitivos, e criminosos lança
dos de preferencia ao porto de S. Vicente. 

A alliança de taes homens á mulheres indigenas deu, como 
resultado desse crusamento, o augmento dos mamelucos. Este 
nome foi injustamente confundido com o de paulistas, sendo 
certo que estes constituiam uma classe di/ferente. Esta confu
são foi devida a ignorancia ou pouco cuidado com que historia
dores extrangeiros desde esses tempos tratavam dos aconteci
mentos do Brasil. 

Sobre este ponto direi que pouco temos melhorado, pois que 
até hoje, quando ha mais facilidade para trabalhos dessa espe
cie, ainda se publicam escriptos, feitos por extrangeiros, onde 
se encontram os mais infundados juisos á respeito de nosso paiz. 
Abra-se qualquer livro da mais recente data e ter-se-hão ás 
provas da verdade que deixo enunciada. 

Para mais completa explicação do que eram os mamelucos re
produzirei as frases da-Revista do Instituto Historico e Geogra
phico Brasileiro-citadas por 1\1. de Oliveira-« da aproximaçãO 
da raça branca e india sahiu essa mescla hybrida e impura defi
nida com o nome de mamelucos, esses filhos espurios e equi
vocas que, renegando sua origem materna, ostentaram-se com 
incrivel ferocidade os mais rancorosos inimigos dos indios, e 
o mostraram por sem numero de vezes. » 

Eram pois estes homens os encarregados de acommetterem 
as tribus e dellas obterem os trabalhadores destinados a res
tauração dos serviços da colonia, que caminhava em decaden
cia por falta de braços. As vistas dos colonos dirigiam-se pa
ra o Guayrá. O Guayrá estava dividido em duas secções sepa
radas pelo rio Tibagy, e constava de quatorze reducções. Da
ta sua fundação de 1557, e crê-se que chegou a ser povoado 
por cem mil indios, administrados ou submissos aos jesuitas. 
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As reducções do Guayrá, diz M. de Oliveira, no esnipto, que 

estou seguindo, bem poderiam ter o titulo de -confederacão 
indiana-em vez do de imperio, que os hespanhoes lhes 'at
tribuiram no tempo de sua maior prosperidade. () nome de 
Guayrá é devido ao maior potentado da naçüo Guarany, que 
entrou na fundacão das reduccocs, f) era estacionada no terri
torio interposto ão Paraguay ê Paraná. 

Estiveram os indios por mais de um seculo sugeitos ao do
mllllO dos jesuitas, que se dedicaram a cathequese no rio da 
Prata e nas matas do Paraná. Os padres ali começaram as 
missões sob a direcção de Cataldino, Maceta, e Montoya. Em 
1628 as forças expedif'ionarias divididas em bandeiras atacaram 
as primeiras povoaçoes do Guayrá, ao oriente e mais desta
cadas do centro. 

Eram aquellas formadas de 900 mamelucos e 2,000 índios 
Tupys sob o commando de Antonio Raposo. Desde aquelle anno 
repetidos foram os acommettimentos, e em 1631 o Guayró estava 
arrasado. Os indios aprisionados foram em numero superior ás 
necessidades das colonias da capitania de S. Vicente: o exce
dente se distribuiu por outras capitanias. Os indigenas que po
voavam as rcducçoes do Loreto e Santo Ignacio, achando-se 
estas em ponto mais central, escaparam e guiados pelos jesuitas 
formaram nucleos das reducções, que depois se levantaram nas 
margens do Uruguay, e das quaes procedem as missões do Rio
Grande do Sul. 

Não cessaram porém as correrias dos mamelucos depois da 
destruição do Guayrá. Unidos aos hespanhóes apresadores de 
índios cahiram sobre as reducções dtl Tapé e Itatines, e sobre 
Xeres, grande estabelecimento jesuitico ao oriente do Para~ 
guay, onde se refugiou parte dos indigenas que á custo abando
naram as ruinas de Guayrá. Aquellas reducções foram tambem 
destruidas, e escravisados os indios, ficando de Xeres só o nome 
com as tradições de sua passada grandeza, como refere A. Lima 
na sua Historia do Brasil. 

Em consequencia destes attentados commettidos pelos ma
melucos e hespanhóes do Paraguay os superiores da missão 
jesuitica mandaram emissarios á Europa pedindo providencias 
á respeito da situacão arriscada, em que se viam. Os padres 
Tanho e Montoya foram os enviados para fazerem a narração 
do acontecido, e do que se devia temer de taes inimigos. 
Montoya obteve em Madrid a authorisação de armar c disci
plinar os indios dos aldeamentos do Paraguay. Tanho alcan
çou cm Homa medidas contra os senhores de indios, c os que 
tratassem de escravisal-os onde quer que fosse. 

Voltando ambos com destino ao Prata tiveram de arribar ao 
lho de Janeiro. Ahi as fulminações de Boma foram mani-
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testadas solemnemente na igreja dos jesuitas pela leitura da 
bulla de Marco de 1638. Este facto deu lugar a que se amo
tinasse o povo contra os jesuitas e aos esforcos e prestígio 
do governador Salvador Corrêa de Sá foi devida a salvação 
delles. O governador assegurou que o governo sollicitaria da 
Curia Romana a revogação do anathema lançado pela bulia 
contra os possuidores de escravos. 

Em Santos mais graves foram as explosões do odio popu
lar. Quando o parocho leu na igreja a bulia, o povo encole
risado lançou-se contra elle, e o ofIendeu. O superior dos 
jesuítas apresentou-se para tranquillisar os amotinadores, mas 
o tumulto só se acalmou depois que os padres declararam 
~ue a sancção penal da bulia não era extensiva ao povo de 
Santos, pois que seus habitantes tinham incontostavcl direito 
sobre os indios escravos. 

Em S. Paulo de Piratlninga logo que se divulgou a noticia 
de que ia ser publicada a bulia restaurando a liberdade dos 
índios, o povo no dia 13 de Julho de 1640 levantou-se con
tra os jesuitas, invadiu a sua residencia, e expelliu nove 
padres que ahi estavam. Fugiram estes para Buenos-Ayres, 
e os demais, que se achal'am na capitania tambem a aban
donaram. Depois destf) acontecimento a camara de Piratinin
ga dirigiu ao rei de Portugal uma representação fazendo gra
ves inculpações aos jesuítas. 

O governo da metropole expediu o Alvará de 3 de Outubro 
de 1643 rehabilitando-os aos direitos espirituaes em suas igre
jas, e aos de administrar as aldêas de indios. Entretanto os je
suitas, só depois de 10 annos, em 1653, regressaram á capita
nia, mediante a protecção de alguns paulistas inl1uentes e geral
mente respeitados, que lhes prometteram favoravel acolhimento. 

Fui levado a tractar de factos posteriores ao periodo, de que 
estou me occupando, como são esses de 1643 e 16;>3, porque 
me pareceu conveniente, tendo eu referido a expulsão dos jesui
tas em 11540, completar a exposição dando-vos noticia de sua 
volta, não por força do Alvará de 3 de Outubro, mas pela 
acquiescencia de pessoas geralmente estimadas e de prestigio 
em Piratininga. 

Voltando ao periodo, de que me occupava, vos recordarei 
que a noticia da independencia de Portugal, alo de Dezembro 
de 1640, chegou ao conHecimento do vice-rei Montalvão em Fe
vereiro de 1641. A communicacão ~o acontecimento veiu lo
go ás capitanias do Sul. Em Março foi acclamado o novo rei, no 
Rio de Janeiro e poucos dias depois em Santos, e S. Vicente. 

Ne~tes dois pontos a acclamação foi devida aos esforços de 
Salvador Corrêa, que para promol'rl-a enviára seu sobrinho Ar
thur de Sá. A falta do cnthusiasmo ou espontaneidade na accla-
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mação, ao que rarcrc, cra devida ao espirito de liberdade do 
povo paulista. Saint-Hilaire assim o dá a entcnder em sna
Historia da Provincia de S. Paulo-quando diz que os paulistas 
-altivos, e animados por esse espirito de liberdade rude, que 
caracterisa a rara americana, nunca foram um povo bem sugei
to, e conservando-se quasi independentes durante o dominio hes
panhol espreitavam o primeiro momento de perturbação no re
gimen publico para romperem os laços, que os prendiam á do
minação européa. 

Além destas disposições havia entre elles muitos hespanhoes 
europeus ligados por alliança de familia, e domiciliados uns em 
S. Paulu, no exercicio de cargos conferidos pelo governo, e ou
tros por voluntaria immigração. A separação da corôa portu
gueza da hespanhola significava decadencia da influencia dos 
hespanhoes. Prevendo isto era natural que estes procurassem 
aproveitar-se da indole indepemdente dos paulistas, e os acoro
çoassem em manifestações contrarias á nova ordem de coisas, 
que ia originar-se da ascenção de d. João IV ao throno de Por
tugal. 

Lembraram-se de aventar a idéa da eleicão de nm rei entre 
0;;' paulistas, e no sentido de fazeI-a vingâr empregaram os 
meios. Descendente de hespanhoes vivia em S. Paulo, gosando 
de alta estima, e dotado de nobres qualidades Amador ll1J.eno 
da Hibeira. Foi este homem pre8tigioso, a quem o povo quiz 
colloear á sua frente, proclamando-o rei. Bueno recusou-se a 
aceitar o encargo, e aconselhou o povo a acclamar d. João 
IV. Insistindo o povo em suas vistas, Bueno resolveu sahir de 
casa e esconder-se no convento dos llenedictos proximo á sua 
rcsidencia. 

Com effeito assim o fez: rompendo a multidão, que o cercava, 
correu para o convento, e em resposta ao povo, que o acclama
va rei, da,'a vivas á d. João IV e dizia que estava disposto a 
morrer pell'! rei. O abbade e outros monges de S. Bento, bem 
como os esforços de pe,soas praponderantes de S. Paulo con
seguiram tranquillisar os animoso Nesse mesmo dia d. João 
IV foi acclamado. 

A restauração da independencia de Portugal veiu dar nova 
fase aos acommettimentos aos indios das reduccües do Para
guay. Em 1641 os jesuitas, á cuja administração êstavam entre
gurs as reducções, que surgiram das ruinas do Guayrá, prevendo 
que as aggressõcs dos habitantes' da capitania de S. Vicente, 
possessão portuglleza, continuariam contra os indios sugeitos 
as missões hespanholas, mas soh pretexto de guerra de nação 
iÍ nação, trataram de orgaJi5ar meios de rcsistencia. 

Foram armados os indio" com o armamento vindo, á pedido 
dI' l\1OIl(n~'il, de Hespanha, entrando nl""c armamento lima 
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peça de arUlharia. Ensinou-se-lhes n manpjar as arma", c fuz:
se distribuiçãO de forças pelos pontos mais sugeitos á invasão. 

Se no Paraguay trabalha\'a-se em prpparar os recursos de 
defesa, tambem em S. Paulo o corpo de expcdicionarios era 
organisadG, e com authcrrisação e sob as vistas dos governa1tes 
do lugar, visto que deveria operar em guerra á uina nação inimi
ga, embora não tivesse clla sido declarada pelo poder eompe
tente. Ao corpo de 400 paulistas, sendo a maior parte do ma
melucos, uniu-se grande numero de indios da nar;ão Tupy. 

A expedição partiu para as reducçóes de Itatines; mas ao 
approximar-se foi repentinamente atacadil PQlos inimigos, que 
empregavam o fogo de artilharia altanado com fuzilar:.,t. A ex
pedição foi desbaratada, e retomados pelos vencedores mais de 
2,000 indios, que tinham sido capturados em diffenmtcs occa
siões pelos lIlamelucos, e eram trasidos para Piratininga. Não 
se acobardaram com este desfecho da expediçãO. Fizeram novos 
ataques ás reducções de Itatines, arrasaram-H'as e invadiram o 
Chaco, até então impenetravel aos hespanhóes Depois des
tes acommcttimentos ao Parngnay se pôz fim a essa luta, e 
a capitania de S. Vicente entrou ('m paz, ou pelo menos se po
zeram trégoas ti guerra travada com os aborigenes da região 
do Paraguay. 

Os revezes que os panlistas soffreram, e a nenhuma Yanta
gem de seus ultim03 assaltos ao Paraguay serviram de pretex
to á uma trama contra o governador Sah'ador Corrra Alguns 
desaffectos deste conseguiram persuadir os paulistas que elle 
tinha influido sobre as authoridades da capitania de S. Vicente 
de modo a fazerem avisos aos jesuitas do l'araguay das excur
sões preparadas em S. Paulo. 

A' semelhantes avisos se devia attribuir a organisação da 
resistencia naquelle paiz, e portanto os desastres da expedição, 
f~ os ínfructiferos passos posteriormente dados para aprisiona
mento de índios. 

Em Setembro de lG40 do Rio tinha partido o gm'Cfnador 
para Santos, donde seguia para Paranaguá afim de promover 
a exploracão de minas ali descobertas. Os paulisias illudidos 
pelas razÕes, que n~nl,1) de expõr, tambem se deixaram levar 
pelas informações vindas do Rio apresentando a Salvador Corrêa 
do lado dos jesuitas e com vistas de em S. Paulo induzir os 
índios a insurgirem-se contra seus possuidores. 

Nestas crenças mandaram dizer ao governador que se viesse 
á S. Paulo seria expulso. Salvador Corrêa não se intimidou com 
as ameaças. Em Setembro de lG41 por carta dirigida aos habi
tantes de S. Paulo mostrou não temeI-as. Com effeito Jll'oseguiu 
8ua viagem ao sul da capitania, c em quanto nella ~e demo
rou tratou de mandar construir pontes, abrir caminhos, e pres-
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tou outros serviços. Os paulistas testemunharam seu ret:0nheci
mento) ao governador, e olferecerum seus auxilios contra os 
amotinados, que no llio se haviam sublevado contra o gover~ 
nador. 

Semelhante oíferecimen'to concorreu para apasigll.ar os inimi
gos do governador, como vem referido na-Revista do Instituto 
Historico, volume II. 

VOll terminar a exposi~:ào de hoje, visto que nào devo narrar 
acontecimentos postl'riores ao anno de Hi41, que põem fim ao 
periodo, sobre que versa a liçào. ~cja-me porém dado dizer-vos 
que respeitando muito as opiniões sustentadas no Quadro lhsto
rico relativamcale a I"arios acontecimentos, divirjo entretanto do 
modo, ponlue foi apreciado o procedimento dos paulistas no dia 
13 de 1 ulho de 1640 contra os jesuitas. 

Em Hill e l(j!~ o povo pedil! ao conselho da viUa providen
eias que obstassem a interyenção dos jemitas nas relaçiies man
tidas entre colollos e índios. 

No ultimo i1n!1O, j{t depois dí~ (k,aUendidas as reclamações 
instou o PO\'o afim de que o cO;J~dho estremasse o poder tem
poral do espiritual, que os jí:suitas cxpr('iam cumulativamente. 
Nada maís justo do que semdhantc prde[](;ão. Ql:wriam os pan
Ustas que os padres se limitassem às suas funcções ecclesiasti
caso Ainda nessa vez não foram atteudidos. llesignados viveram 
largos annos, até que em 1640, como se de proposito se 
desejasse provoeal-os, apparece a bulia de 1638, e deUa se faz 
leitura nas igrejas. 

Evidentemente os jesuítas contavam com decidido apoio 
da Curia Romana; faziam disso alarde, e assim pretendiam 
fortifkar sua influencia e intervençào cm assumptos, que lIào 
eram da competencia do poder espiritual. Os paulistas, que 
não contavam com os meios legaes, e com os auxilios do 
governo para contei-os, resolveram, confiados em seus pro
prios recursos, manter seus direitos e impedir a inva&ão je
suítica nas relações oe natureza inteiramente trmfKlral. 

Fizeram o 18 de Julho, expcl!iram os jesuítas, que já nào 
eram inspirados pe!a~ idéas e sentimentos dos Nobregas e 
Anchietas, mas se tinham il1tromcttido muito n{lS negocios 
mundanos. Bcm manifestos eram os trabalhos para estende
rem seu dominio sobre todos os interesses da capitania, ou 
melhor direi, da sociedade paulista. Ninguem condemne a 
energia dos nossos maiores; quando nem as instituições, nem 
os agentes do poder protegem os direitos de um povo, nào 
lhe é licito encastellar-se na resignação da covardia. E' de 
sua obrigação pronunciar-se franca e energicamente contra 
aq uclle,;, que intentam subjugaI-o. 

Eu applaudireí sempre Bssa virilidade de sentimentos dos 



100 1118TOI\lA PATI\IA 

paulistas das passadas pras. E se o jcsuitimlO mudemo COl!

tinuar na carreira, que trilha, procurando abertamente ('stabe
lecer, e por meios revoltantes, sua prepond(~rancia ou domi
nação no paiz, pu não duvidarei achar-me ao lado daquelles, 
quo quizerem, imitando os antigos paulistas, rrproduzir um 
13 de Julho, para conter os ambiciosos em seus desatinos. 

Em taes casos não vacillo em dizer-que pertenço ao partido 
da revolução. 
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(15 de Maio) 

Tregua r,om a Hollanda. -Antonio Tdlt's da Silva, vicI'-rei do 
Bra::;il.-l\Iaurieio de Nassau volta para a lluilanda.-O Con
selho Suprcmo.-Má administraçào da colonia hollandeza.
Começo dI' decadencia.-O Maranháo e Ceará expulsam os 
hollandczcs. -Conjuração Pcrnambucana. -Vieira, chefe dos 
independentes. - Attitude do governo portuguez. -Combate 
em Tabocas.-Drsastrcs em Tamandaré.-Ataque e tomada 
da casa forte pelas forças libertadoras ao mando de Vieira e 
Vida!. 

Senhores. 

D. J0ào IV já estava reconhecido, como rei de Portugal, 
pela maiO!: parte dos governos europeus, quando teve neces
sidade de assignar uma tregua por dez annos com a Hollanda. 
Nào era possil'el ao estado, que restaural'a sua indepcndencia 
por meio de revoluçào contra a Hespanha, encetar guerra com 
a lIollanda. Foi disto que se originou o tratado de trcgua. Mas 
ou porque o rei de Portugal demorasse a ractil1caçào, ou por 
que a habilidade de Mauricio dr) Nassau se aproveitasse da 
impericia das authoridades portuguezas, o certu é que depois 
da tregua assignada Sergipe e Maranhão foram invadidos pe
las forcas hollandezas. 

Em i642 veiu para a Bahia o "ice-rei Ántunio Telles da 
Silva tomar as redeas do governo, que se achara em mãos de 
governadores provisorios, como já deixei explicado, desd'a par
tida de Montalvão para Lisboa. 

O vice-rei obteve que Mauricio aceitasse as consE'quencias do 
tratado referido, sem que entretanto este principe restituisse 
as ultimas conquistas. Desde rntilo o chefe hollandez dirigiu 
as suas vistas para os melhoramentos da colonia. Não se limi
tou aos de ordem material, tambem cuidou dos meios de ani
mar a agricultura, promulgou medidas uteis e no intuito de 
augmentar as rendas publicas. 
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Oil por que estes passos desagradassem os Estados-lIemes 

inspirando-lhes dflsconfianças de ambiciosas pretensõl,s de 1\1au
ricio, e déssem lug().r a sua demissão; ou porque este não re
cebendo os auxilios, que pedia, resolvesse retirar-se, o certo 
é que cm 1643 fez-se á véla para Amsterdão, ficando o Con
selho Supremo da Companhia, no Recife, encarregado do go
verno do Brasil hollandcz. 

Desd'a retirada de Mauricio comecou a dccadencia da colo
nia. O Conselho só teve em mim obter o crescimento de ren
das, perseguiu com processos violentos os devedores portngue
zes, e afastou-se inteiramente da carreira de tolerancia relIgio
sa seguida por Mauricio, Assim incarniçadas foram as perse
guições aos que professavam o catholicismo, a seus ministros, 
e os templos foram entregues á pilhagem. Neste estado, que 
mais grave se tornou por outras circumstancias, os habitantes 
de Pernambuco resolypram invidar esforços para alcançarem 
a quéda do governo hollandcz. 

Fernandes Vieira, natural da ilha da !\ladeira, que yil'ia no 
Recife rodeado de prestigio e das commodidades, qllC lhe da
va sua riqueza, não se julgava feliz, supportando impaciente
mente o jugo extrangeiro. 

Embora rendeiro dos direitos da Companhia, e gosando de 
bons creditos, não se resignava á situação, em que se achava a 
colonia. Planejou a revolução para restaurar a possessão sugei
ta aos hollandezes e restituil-a a metropole. Confiou seus planos 
ao vice-rei, que mandou a Vidal de Npgr81ros, parahybano, 
conferenciar com o conspiraàoI", e estudar o estado do espirito 
publico. Este distincto parahybano dl!sempenhou satisfactoria
mente o encargo. Com notavel prudencia e tino animou a 
revolta em Pernambuco e Parahyba, entendendo-se com os 
principaes habitantes, c scientificando-os de que o commando 
em chefe das forças resta uradoras pertencia a Vieira. 

Communicadas as providencias ao vice-rei, este as approvou, 
evitando porém tomar franca attitude, para não compromet
ter as relações politicas entre Portugal e Hollanda. Emquanto 
corriam as coisas deste modo, preparando Vieira os meios de 
atacar os hollandezes-de repente, em 1643 o Maranhão des
fraldou a bandeira revolucionaria e conseguiu repellir os inva
sores. Os acontecimentos no Maranhão e no Ceará, que tambem 
tinha ·se libertado do poder hollandez, animaram muito a con
juração pernambucana, mas serviram igualmente para despertar 
o Conselho no Recife. 

Desde então as suspeitas, que elle alentllva contra Vieira, 
attrahiram suas vistas de modo que tratou de vigiar os passos 
daquelle chefe. Estava marcado o dia 24 de Junho de 1645 para 
(l rompim~nto da rerol1101lO, E,pera\'a Vieira a rhr.gada de Ca-
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llwl'ilO, Henrique Dias, (' Antonio Dias Cardoso, que da Babia 
tinham partiLlo para unirem-se a aqucllp, quando em 1\1aio dois 
portuguczes-Fernando V:!lle, e Sebastiüo de Car\'alho, e cinco 
judeus, todos conjurados c todos traidores, como bem os quali
fica o sr. Macedo nas suas Lições de Historia, denunciaram ao 
Conselho todo o plano da revolt'l. 

O Conselho pôz em estado de sitio os fortes, reuniu tropas, c 
procurou attrahir os chefes da conjuração. Vieira tel'e tempo de 
fugir para os bosqups vizinhos, e tomaudo as mais accrt;Jdas 
providenCias "iu cm broye a roda de si outros importantes cho
fes, c con"pguiu formar um corpo de mais do mil homens. A 
13 de J unho os ronjuratlos levilntaram o brado de liberdade, e 
assim em vez de triumphar a denuncia dos traidores, elIa pre
cipitou o rompimento da guerrél, que poz fim ao dominio hol
landez no Brasil. 

O governo holland!'7, considerando de grandes resultados 
afastar Vieira do partido libertador mandou oljerecpr-lhe duzen
tos mil ducados, para élbandonar os seus e retirar-se para qual
quer parte do mundo, á sua escolha. A recusa nào se fez espe
rar. A curte de Lisboa temendo lutar com a Hollanda, quando 
ainda as relações com él Hespanlw nào corriam pacificas, nào 
podia occupar uma posição de franco appoio á revolução de 
Pernambuco. Ao vire-rei estava confiada a faculdade do proce
der a respeito datIurl!", movimt:nto de modo a não compromet
ter il metropole. Esta situélcão de Portugal não trouxe desanimo 
á Vieirél. o 

Tomou sobre si a rp,solllçào dt' declarar cm seu proprio nomi, 
guerra 11 Hollélnda. Foi então que o Conselho no Recife levado 
prlos receios dr: ser supplantado por um partido, que tinha por 
rhefe um homem de tào notavrl coragem, publicou um decreto 
pondo ú premio a cabeçil de Vwira, e tomando medidas de ri
gor contra os rel"Olucionarios. Vieira em represaI ia tambem pôz 
á premio as cabl'ças dos membros do governo. Sabendo aquelle 
chefe que debaixo do commando de Huss oitocelltos homens 
sahiram do Becif!] para atacar as forças restaurarloras, marchou 
contra elIo e esperou o inimigo no monte de Tabocas. 

Ahi teve lugar a 3 de Agosto de 1645 uma fpnhida batalha, 
sahindo victoriosos os portuguezcs-e retirando-se á noite Huss 
para o Hccife. Antes disto-queixando-se os hollandezes da 
infracção da tregua em vista dos actos de Vieira e outros, res·· 
pondeu o vice-rei que não podia contel·os, mas que enviaria 
emissarios ao campo dos rcbpldes para aconselharem a deixar 
as armas. Sob este pretexto sahiu da Bahia uma frota com dois 
regimentos que desembarcarélm em Tamandaré. Vieira dirigiu
se a encontraI-os acompanhado de Camarão e H. Dias chegados 
de ,"espora. Em resultado da enlrcyisla de Vieira e os comman-
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dantes dos fl'gimentos deu-se a uniüo e aceurdo de todos para 
proseguirem a campanha contra os hollandezes. 

O almirante Lichtast sabendo que;) fruta portugueza conser
vava-se em Tamalldaré, atacou-a o a destruiu, ficando prisio
neiro o commandante dolla Jeronymo Serrão de Paiva. Os hol
landezes criaram esperanças de felizes successos, e aràiam em 
desejos de sahirem do Recife para encontrarem as forças dos 
independentes, e vingarem-se dos desastrps de Tabocas. Huss 
com sua melhor gente saho a campo, dC\'asta as habitações dos 
colonos portuguezp" aprisiona muitas mulheres, cujos maridos 
se achavam sob a bandeira da reyolucão. 

Vieira marcha sobre o cngenho de lVilh, que depois teye o 
nome de casa forte-onde o general hollandez se tinha aquar
tellado. Aggrrdido o inimigo ali intrincheirado pôde rcprllir os 
primeiros ataques. Mas nol'Os acommettimentos e com mais 
vigor foram feitos pelas forças revolucionarias. Então o eom
mandante hollandez t(we a selvagem lembrança de, para conter 
os assaltantes, mandar expôr ás janellas da casa forte as mu
lheres aprisionadas. Vieira não recua: os gritos das infelizes 
não o detem. 

As duras exigencias da guerra o lel'am a fazer incendiar o 
edificio, e a ordenar a continuação do fogo. Os hollandezes as
sombrados arvoram a bandeira branca; era o signal da rendi
ção. Vieira toma medidadas para extincção do incendio, recebe 
os vencidos, é faz passar pelas armas os soldados brasileiros en
contrados ao lado dos hollllndezes. 

Quem sabe-no meio destes quantos infelizes nüo foram vic
timas de tão rigoroso acto! Quem sabr se alguns empunharam 
as armas contra a revoluçào, não por vontade, mas forçados por 
motivos, ii que nào lhes foi dado subtrahir-se ! 

Antes dc terminar esta exposiçào devo dizer-vos que o pres
timoso governador do ltio·-Salvador Corrêa de Sá-nào se fur
tou á prestar serviços ao partido restaurador. 

Ao mesmo tempo, em que se achava em Tamandaré a frota 
com mandada por Jeronymo de Paiva, appareceu nas aguas de 
Pernambuco a frota do Rio de Janeiro commandada por Salra
dor Corrêa. Procurou attrahir a dos hollandezes para dar-lhe 
combate, mas não o tondo consegnido fez-se ao largo. 

Foi logo depois de sua retirada que til'eram lugar os desas
tres em famandaré, que ha pouco referi. 
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xv 
(3 de Setembro) 

A fortaleza de Nazarelh.-Ataque de Ilamaracá.-Conspiração 
contra Vieira-Chegada de uma frGta hollandeza ao llecifc
Proposição de amnistia-Hespo,ta de Vieira.-Tomada de 
Itaparica-l\lorte de llebello-Telles da Silva é substitui do
Barreto de lHenezes, commandante do exercito de Pernam
huco-Batalha dos Guararapes-Triumpham os Pernambuca
nos-Os Hollandezes tomam Olinda.-Devastação das costas 
da Bahia-Morte de Camarão.-Segunda batalha dos Guara
rapes.-Morte do general Brinck.-O conde de Ca~tt'lto-Me
Ihor vice-rei do Brazil-Continuação do cerco do llecife. 

Senhores. 

A importante fortaleza de Nazareth era commandada pelo 
major Hoogstrate. 

Este a vendeu e entregou a guarnição hollandeza aos portll
guezes. 

Propagara-se o mOYilllf~nto rel'olucionario ~I'm que os hol
landezes o pudessem impedir. 

Por Ioda parte era Vieira rl'conhecido como chefe; sua repu
tação crescia, sua, forças se augmenlavam, recebendo até trans
fuga, hollanrlezes. 

Estes acontecimentos animaram a Vieira na resolução de si
tiar o Recife. 

Traia de apode! ar-se do forte das Cinco-Pontas. 
lHas desvia-o d'este intento o projecto de atacar a Ilha de 

Itamaracá, considerada o celeiro rlo Recife. 
Suas tropas atravessam o canal, que separa a ilha do con

til1f'nte, a(;tcam a villa, junto da qnal se achava o principal 
forte, e depois de renhido combate retiranHe sem resultado 

14 
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vietorioso. Na occasião do combate alguns transfugas influencia
dos pelas promessas dos governadores do Becife lentam Irahir 
os Portuguezes, mas o golpe foi desviado a tempo. 

Camarão lendo marchado contra o Bio Grande, havia alli 
praticado actos de valor, que mais augmenlavam seu prestigio. 
IIludia-se porém, Vieira, crendo que todos estes acontecimentos 
lhe Irariam o apoio do govtlrno de Portugal, ao qual constante
mente pedia auxilios. 

A politica européa não permittia que D. João IV protegesse 
as aspirações e e,forços dos revolucionarios: pelo contrario 
estes receberam terminantes ordens para abandonarem o em
pl'chendimento a que se tinham dedicado. 

Vieira dirigiu suas vistas para o gúvernador da Bahia, espe
rando d'clle receber os socconos recusados pelo rei. 

Telles da Siha, no intuito de enfraquecer os recursos do ini
migo, ordenoll a Vieira que fizesse cortar e queimar as cannas 
de assucar de Pernambuco, pretcndellllo por este meio arruinar 
o commcrcÍo hollandez. 

Vieira não executou inteiramente as ordens do vice-rei, mas 
para dar provas de que não era a isso levado por seus particu
lares interesses fez queimar as suas proJ'lrias plantações. 

Dominado sempre pelo pensamento de expelli\' os hollan(le
zes, lançou suas vistas e altenções para o bloqueio do Recife. 

As medidas empregadas apertavam a praça de dia em dia, 
intercf'ptadas as commllnicações e guardadas as passagens, a 
penuria se fazia scntir n'ella. 

Dois moços portuguezes tentaram incendiar os navios ho]
landezes; mas a vigilancia do almirante Lichart inutilisou seus 
passos. 

Generalisavam-se os feitos de bravura: os homens de todas 
as côres rilalisavam no campo de hata.lha. 

Os solda.dos de Henrique Dias atacam os reductos entre o 
Forte dos Afogados e o das Cinco-Pontas, levantados pelos si
tiados para impedirem os pro~ressos do cêrco. 

A artilharia dos forte·· vislIlhos não faz os a~saltantes re
cuar da Illarcha que seguem; elles destroem as obras e traha
lhos do inimigo, e entram triumphantes em suas linhas. 

A influencia e prestigio de Vieira crp,sce : os solJados o con
sideram muito, e elle qnerf'ndo aproveitar c,;tas favora\'eis (lis
posições das tropas planrja (Ie novo atacar ltamaracá. 

Dirigindo com acerto as forças, (] empregando os mais ade
quados meios aconselhados pela cxpcricllcia do primeiro ata
que conseguiu tomar a villa e logo em seguida o forle,-tcndo 
sido auxiliado por Ires emhan,ações, que de Nazareth tinham 
sido enviadas para aquelle fim. 

Depois d'isto os inimIgos de Vieira, ciosos de sua importan-



HISTORIA PATluA 107 
cia e serviços, tramam uma conspiração: assassinos o ferem de 
emboscada e fogem. 

Vieira sabia d'onde partia o golpe, mas não quiz castigar ús 
cri minosos. 

Cllrallo de suas ferida, Vipira, redohra de psforços e aperta o 
o sitio do Recife; a situação tum ou-se (lesesperada para os si
tiados: então os e1wfe., mili tare3, o supremo conselho, os ma
gistrados opinam que srja feita uma sortida contra os sitiantes. 

Estava prestes a sahir a guamicão, quando os vigias annull·· 
c iam navios com bandeira hollandeza. 

Era a e3quadra que condusia o general Segismundo Van
Scop, já conhecido nas primeiras guerras do Brazil. 

Além das tropas de desembarque, a esquadra trazia viveres 
em abundancia e municões 1... 

Assim ficou o Recife 'preservado da fome e dos dllros resul
tados do sitio, e ús hollandezes poderam retomar a ilha de lta
maracá. Os independentes a abandonaram prevendo que a re
tirada lhes seria em hreve cortada pelos navios da frota. 

N'esta occasião as solfrimenlos do llrazil hollandez foram 
minorados pelos soccorros da expedição de Van-Scop. 

Com elle tambem vieram cinco novos membros do conselho 
supremo para substituirem os antigos. 

Empossados os novo.~ governadores do Recife, ordenaram 
novas le\fis de homens e prúpuseram amnistia aos portuguezes. 

Vieira recusou as condicões ojferecidas. 
O general SegismuJldo j·esolveo apoderar-se de Olinda, ma s 

suas tropa:; foram balidas; llraz Barreto, fazendo vigo·rosa re
sistencia, deu tempo á juncçfío das forças de João de Albu
querque e ambos repeli iram os hollalldezes. 

Segismundo ferido retirou-se com o resto de suas tropas 
para o Hecife. 

Novo ataque lenta Sq;ismundo, e de novo é repeli ido. 
Auxiliado pela frota (Lrige·se eom 4,000 hOIlWIlS para o f(')rle 

da Barreta, loma-o e depois surge no Hio S. Franeisco. Tentan
do atacar a llahia reune este general loda a esquadra e vue 
fundear á vista da cidade de S Salvador. 

])escmLarcou na ilha de llaparica e ali i construiu obras de 
defesa. 

O vice-rQi vendo o inimigo tão perto da capital ordenou ao 
mestre de campo-Francisco Itebello-que o fosse desalojar. 

Com f(·rcas inferiores, mas em obedlencia á disciplina, Ite
bello marclJa contra o inimigo; morre atravessado por uma 
baila na occasião do assalto. 

Grande foi o numero das victimas, e o reslo das tropas por
tuguezas voltou em dewrdem para a cidade. 
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Segismundo, chamado para o Recife, fez destrui!' as fortiJica

ções e abandonou a ilha. 
A côrte de Lisboa receiando a tomada da Ilahia emiou 

uma esquadra de 12 galeões soh o commando de Antonio Tel
les de Menezes, conde de Villa-I'ouca, a qual chegou depois da 
retirada do general hollandez. 

Menezes tomoll as redeas do governo da Ilahia sulJ,tilllindo 
Telles da Silva, chamado pelo rei de Portugal, COlllO ,atisfação 
a03 estados geraes. 

Com a chegada de Menezes, Vieira acreditou receber soccor
ros; mas o vice-rei só tinha ordem de defender a !labia. 

Vieira só coufiando em seus proprios recursos mandoll Hen
rique Dias lomar o forte do Hio Grande. 

Os acontecimentos forcaram os Estados Geraes a envidarem 
exforços vara conserVarel)l ao menos uma parte de suas COIl

qllistas. 
Quarenta e quatro navios e 9,000 homens vieram ao Brazil. 
() rei de Por,lugal salJendo d't'sta t'xpediçào deu a Frallcisco 

BarretG de Menezes o mando do exercito ue PrrnamlJuco. 
Rarreto tendo sahido de Lisboa foi aprisionado na altura da 

ParahylJa e cond usido ao Breife: por 1I0ye mezes esteve pri
sioneiro até que foi posto em Iiherdade pelos lIJanejos de um 
hollandez: então depois de muitos trabalhos e penosa viagem 
chegou ao campo de Vieira. 

Vieira cedeu-lhe o com mando das força" sem deÍ',:ar trans
pirar a menor queixa ou reselltimellto. 

Reinou sempre harmonia entre ambos, e a ella se atlribnem 
as successivas victorias dos portuguezes. 

Segismundo animado pelos reforços recebiuos quiz tentar a 
sorte de urna batalha deCisiva. 

Os generaes portuguezes conhecendo a superioridade, em nu
mero, das forças inimigas, opinavam que se e\ itasse UIll com
bate tão desegual. 

Vieira manteve a opinião contraria, sustplltan(!o que a reti
rada n'aquellas circumstancias seria origem de de~goslos entre 
os patriotas. 

Vidal, Dias e Camarão o acompanharam n'este modo fie prn
sal·: Barreto rendeu-se a esta opinião. 

Em consequencia d'isto, Barreto poz-se em marcha com suas 
tropas e acampou Ilas montanhas do,; Guararapes. 

Segismundo já se achava proximo, e dava por terminada a 
guerra de Pernambuco, supponuo impotente o inimigo para 
resistir. 

Em hreve deu-se o signal do combale; apesar de ser Illenor 
o numero das. forças pernambucanas, o seu valor foi de bpneti
cos re~ultado,;; a victoria pronunciou-se de seu lado. 
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Bagagem, àrtilharia, estandarte das provincias ullldas e vinte 

e nOle bandeiras cahiram em mãos dos vencedores. 
o; triumphos alcançados em Guararapes exaltaram a fama 

dos independentes ao mais alto gráu de gloria, e nlUdaram a 
fac~ da !!"éITa. 

Os vencidos refugiaram-sc C1l1 suas fortilicaçõe.; e ~Ó cuida
ram da !lefcsa !lo Hceifp, (pIe já não podia rc.;Istir sem novos 
soecorros europeus. 

A derrota taulbeUI lalHioll o gcrmen de dissençües entre o 
SlljlrCmO consrlho e o conselho de gl1f~rra do Hrcifr. 

lell-se esta hatalha de GlIararapcs a 19 de Ahril de 1648. 
Depois de hawr Segismundo procllrado reparar as perdas 

da glwrra, P ~io constar-lhe que Olinda era fracalllente defen
dida resolveu atacaI-a com um contingente dr, 600 homens, 
que a tomaram sem resislcllcla. 

Barreto prepara e encaminha a retomada da cidade: Henri
que Dias é encarregado d' esta importante mi"ão, e com suas 
l"lrca,; realisa as Yi~tas de Barreto. 

(; chefe hollalldez abandona a cidade e recolhe-se ao Recife. 
!'\O\OS r~forço, reccbpIH os holJandezes com a chegada do 

coronel Bnnck. 
Appart'cern divergencias entre esle e Segismundo: o conse

lho supremo para evitar as más con<;t'Cjnclleias dcs,;a discordia 
pnvia Si'gisIl1undo com urna t'squadra a tentar desembarque nas 
cosIas da Bahia. 

inesperadamente chega o chefe hollandez ao reconcayo : não 
eontayam os proprietanos com esta iJII'asão, e assim não pu
deram preparar-se para a repcllir. 

O genpral elltn'ga tudo á pilhagem, de,tróe propriedades e 
volta ao Hecife com os despojos. 

O vice-rei drante d'estes factos encarrega Francisco de Fi
gueiredo, com um corpo de 500 homens, de hit' a Pel'llambuco 
pôr fim á guerra. 

E~te oflkial chega ao campo dos portugnezes, e com sua 
presença excita a coragem d'elles. 

Lngo drpois occorrc o iofeliz pas,;amento uo valente Ca
marâo; depois de ter prestado os mais relevantes serviços á 
causa dos illdependplltes, snccumbin este dcnoda.do indigena 
spm ler tido o prazer de ver expulsos os ill\asore, do solo 
br<1zileiro. 

() rcgilllwto, que elle cOl1lmanda\a, foi conHado a seu 50-
hl'illho Diogo Call1arão; com isto se pretendeo manifestar UlU 

signal de respeito á memoria u'aquelJe velho chefe. 
Contillu3ndo o eêreo do !t('cife com grande dl'lril1lrnto do~ 

interesses hollandpzes resoil'eram os generaes tentar de 110\'0 
a sorte de uma batalha. 
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Brinck foi o encarregado do commando das tropas, ê com 
ellas, em numero de 5,000 homens de infantaria, saiu do 
Recife e acampou nos Guararapes. 

Os chefes portllguezes deliberaram ir ao encontro do ini
migo. Nn dia 19 de Fevereiro deu-se renhida batalha entre a'i 
força,; hollandczas e portugueza,;, e a victoria coroou os esforços 
d'estas. 

O general Brinck mantendo-se cm seu posto foi feito em P!i
daços por uma bala de canhão que tinha partido de suas mes
ma, baterias. 

O exercito hollandez deixa o campo, onde abandona peças 
de artilhl?ria, bandeiras e bagagem, e grande numero de mortos 
e feridos. 

Recolhidas ao Hecife as reliquias do exercito hollandez, Se
gisIllundÜ' pediu a Barreto SIBjJfIlSão da lucta, para enterrar 
os mortos, sendo-lhe esta concedida. 

Esta segunda batalha do,; Gllararapes foi mais fatal do que a 
primeira ao,; hollamlczes. 

Não obstante ainda não estava segura a restauração de Per
nambuco. 

O governo portuguez resolveu organisar uma companhia de 
cOIliIíI,ercio, á imitação da das indias occidentaes. 

Foi ella que equipou á sua custa uma armada de 60 navios, 
eommandada por Pedro de Magalhães .. 

Chegando ao Brazil essa esquadra acreditaram os indepen
dentes que eram reforços para os auxiliarem na continuação 
da guerra. 

Ma, o conde de Castello-Melhor, que vinha como vice-rei, 
não tinha outra mis,ão senão a de tomar conta do governo na 
llahia, devendo fazer voltar, a Portugal o almirante Magalhães. 

As e"perança~ dos patriotas foram de novo illudidas. 
A forca das circumstancias fez que os Estados Geraes, cansa

dos de lantos e inuteis esforços, resolvessem não enviar mais 
soecorros. 

Desde então o llccife ficou abandonado aos recursos dos dois 
partidos. 

Os hollandezes desanimados deanle do eslado em que se 
viam, resoh"erarn outra vez fazer uma sortida contra as linhas 
dos sitiantes: atacaram o scu quartel general. 

Depois de desesperados esforços dos hollandezes ainda não 
lhes foi dado aleancar a Victoria. 

As forcas foram IJatidas e derrotadas pelos portuguezlIs. 
Varios" navios vindos da Europa trouxeram algum alli\Ío aos 

sitiados fornecendo-lhes viveres. 
Nem por isso os hollandezes se julgavam fortes para mante

rem a sua resislencia, prolongando-a por muito tempo. 
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XVI 

(5 de Setembro) 

Conselho de guerra.-Bloqueio do Hecife.-Ataque das 0bras 
exleriores.-CapituJação dos hollandezes.-Tratado de Hi60. 
-llegencia de D. Pedro.-Tratado de 1668 entre Portugal e 
Hespanha -Estado do llrazil.-Fundação da colonia tio' Sa
cramento,-O]lservações. 

Senhores. 

No anno de 1G53 em Nazal'elh, onde se achava fundeada a 
frola commandada por Pedro de Magalhães, se reuniram em 
conselho de ~uerra os generaes portuguezes, Barreto, Maga
lhães, e os pnncipaes olliciaes sob seu commando, presentes 
lambem Vieira, Vidal e .,utros. 

Tratava-se de resolver sobre os meios de concluir a guerra. 
Exposta por llarreto a situacão do paiz e o estado das coisas, 

invocado o patriotismo do aln1iranle Magalhães, este prometteu 
e prestou os auxilios a seu alcance a bem dos planos dos inde
pendentes. 

Desembarcada a tropa, Ejue tinha a bordo, dispoz :\ esquadra 
de Illo(]@ a impedir qualquer soccorro ao llecife. 

Varios navios hoJlandezes foram tomados. S,)gismundo pre
parou suas forças para vigorosa defesa. 

Barreto julgou necessario atacar as obras exteriores dos hol
landczes, e quiz que a Vieira coubesse esta gloria. 

A 15 de Janeiro de 1li54 comecou o attaque. 
Segismundo não podia guarnecer >todos os fortes; abandonou 

o da Barreta e depois o de S. Jorge, concentrando suas forcas 
no llecife. " 

Fez desmantellar os forles Parrexil e dos Afogados para 
mais reduzir o recinto das fortificacõs. 

O forte das Cinco P6ntas foi o unico, de importallcia por 
sua vantajosa posição, ql~e ficou aos hollandezes. 
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Atacado o Recife debaixo de todas as regras militares, e 

quando já os portllgllezes tinham occllpado os melhores pon
tos, a consternação e~palholl-se pela praça: reinavam a des
ordem e a anarchia. 

O povo já não obedecia ás auctoridades ; pedia-se a capi
tulação da cidade; os soldados mostravam-se inclinados a este 
passo; em ,ão St'gismundo, t'm cumprimento de seus deveres 
militares e de lealdacle, tenta oppôr-se á capitulação. 

O supremo conselho e 05 generaes comprehendendo que 
uma lucla de 30 annos não lhes promettia satisfactorios resul
tad~s, enviaram ao general Barreto o r;apitão Vanloó, como 
parlamenlario e encarregado de pedir a nomeação de cum
missarios para regularem os art.igos da capitulação. Com effeito 
foi esta a,signada no clia 26 de Janeiro. 

Em consequellcia o Supremo Conselho entregou, em nome da 
I1011anda, ao general Barreto de Menezes v porto do Rrcife c 
a cidade com todos os fortes de mar e terra. 

Ao mesmo tempo estipulo II-se a entrega das provincias do 
Rio Grande, Parahyha, Ceará, de Jlam.aracá c da ilha de Fer
nando. C(lncedeu-se a amnistia a todos os brazileiros fIlie ti
nham militado no partido hollandez. 

Mais de 300 pecas e grande qllantidade de mlllJiçoes de 
guerra fizeram parfe d·esta imporlante conqlli~ta. Em todas as 
praças entregues entraralll guarni(;oi'" porlllgnezas, c dentro de 
ponco tempo não houve no Brazil uma' pequena extensão de 
terra qHe deixasse de ficar sujeita á Cllrôa de Portllgal. 

A IIollanda recebeu com grande przar a noticia d'estes acon
tecimentos 

Os membro, do Slll~ft)lno Con-wlho foram cOll'illerados trai
dores, mas defcnd('r~m-,e com a'i i!)f[]ens rio gO\ erpo e com o 
procedimento da Cornpanhia occidental, que, pr la demissão de 
'Iassau e outras inconvenientes medida" tinham prrparado 
rapidam.ente a perda d·essa importante colonia llIaritima e 
commercial. 

Em Portllgal bem contrario era o sentimento nacional: o rei 
d _ João I V JIlanifit:\tou seu contentamento nos loU\orc, dirigi
dos a Magalhães, Barreto, Vidal, e a outros. 

Mas COIll especialidade a Fernandes Vieira attribllin o mo
narcb.t as vantagens da guerra do Brazil e o seu glorioso re
sultado. 

Na Em·opa continuava, porém, a mesma situação entre Por
tugal e Hollanda, visto que só além dos mares se dehatiam 
aIllbas as potcllcias. 

Morto d. João TV, e depois de longas e penozas negocinl;ôI'<, 
foi celebrado entrtl ambas as naçôes o tratado de 1660, que 
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firmou a Casa de Bragança na posse do Brazil pela somma de 
doze milhões, que a corte de Lisboa deveria pagar à Ilollanda. 

Na regencia de d, Pedro, depois rei de Portugal, celebrou-se 
lambem um tratado de paz a 13 de Fc\ereiro de 16ô8 com a 
Hespllnha, em virtude do qnal Portugal ficou li\Te do jugo ex
trangeiro. 

Abre-se então uma nova era para Portugal e para o Brazil. 
O regente cu idou cm reforlllar os alJllso, e cm re,labeleccr o 

commercio, lixando sua atteJH;ão sobre a Amcrica Portugueza. 
E' desde o go\Crno de d. Pedro que o Brazil começa a en

grandecer-se pela descoberta e poyoação de varias provincias. 
Os goyernadores e mais auctorid'Hles correspondiam às vis

la, do principe regenle. 
Pernambuco levantava-se dc slIas minas: a Ballia e o l\Iara

nhão mantinham-se CIll nm re,peitavcl estado tio defesa: oHio 
(Ie Janeiro cIHltillll:1Va a florc'cer, ncm mesmo foi perturbado 
durante a guerra dos hollandezes. Suas invasões não chega
ralll até lá. 

As capilanias de segunda ordem conservavam-se pacificas, 
procurando no seio da paz realisar melhoramentos. 

A capitania de S. Paulo de Piratininga era a ullica que se 
tornaya assignalarla pela con,tante agitação, a que eram seus 
llIhos levados por arriscadas emprezas. 

Os Paulistas tornaram-se o, exclusivos exploradores (\0 Bra
zil; lizcrarn correria.; no interior deixando por toda a parte 
signaes ue ma pas;;agem c de seus imporlanttls trabalhos. 

Depois das lutas com os selvagens, o gcnio emprehendedor 
tios Paulista,; os levou para a, descoberta,; de terrenos aurife
ros e explorações de mina'. 

Entre as acertada, provid('ncias, que o Brazil dc\cu ao rc
gente d. Peuro, conta-:;e a expre,,~a ordem dada ao vice-rei 
All'on,o Furtado ue Mendonça, em HHt, pam fazer povoar o 
territorio das Alagôas e forlilicar o porto de l\laceió. 

Clllllpre-me aqlll dizer-Yos que acamara' da' Alagoas, C011-
seno a-se sUDortlina(la á capitania geral de i "rnambuco ate 
181'7, (jlw,ndo foi desmPlllbral!a para formar gO\!:'rllo separado. 

j\ S Ylstai de n. Pedro se estendiam lambem para a parte me
ridional do Brazil. 

A côrte de Lisboa prelcndia que o !tio da l'ra!a servisse (le 
limite á, po,scs,ões hcspanholas. 

Para contrl-as alli mando!l fllwlar nma colonia na margem 
scptrnlrioaal do referido rio. A~ cxecnsão d'este projecto foi 
confiada ao go\ernador do Rio de Janeiro D.l\Ianoel Lobo. Di
rigiu-se este para o sul; a expedição fundeou em Ullla enseada 
defronte da, ilhas de S. Gabrirl. 

Ao governador de 13uenos-Ayres, que pediu explicações àcêr~ 
15 
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ca d'este facto, respondeu Lobo, que estava no seu direito, 
porque pisaya territorio do rei seu amo. 

Foi então que principiou a edificar uma fortaleza, em 16tlO, 
origem da famosa colonia do Sacramento, pô mo de discordia, 
que por longo tempo desunin a, côrtes de Lisboa e Madrid. 
Voltou Lobo para o Bio de Janeiro, dé'ixando o forte do Sa
cramento em estado de defesa,' porém, em 1681, o governador 
do Paraguay com indios da~ missões tomou o referido forte e 
o arrasou até seus alieerces. 

Em 1673, depois da convenção celebraJa entre as duas co
l'ôas, a colonia foi restituida a Portugal, e reedificada por 
Duarte Teixeira Chaves. 

Depois de ditTerente,; phazes P0I'!fllC pa,8011 a qu,~stão de do
minio d'esta colonia, foi ella cedida, em 1771, á Hespanha. 

Era alJui occasião de vos dar noticia, para acompanhar o 
plano de A. Lima, cuja, .Iições estou t?xpondo, da viagem dos 
Paulistas ao districlo de Sabará, da fundação d'este povoado, e 
da de Ouro Preto, das desordens que tiveram logar nas proxi
llIidade~ do rio da, Mortes e da, conseqllencias d'elsas luclas : 
deixo porém de fazei-o, porqlle quando eu tra,tar especialmente 
(le occurrencia, relati I'as á, excur'Õf~S dO.l habitantes da capi
tania de S. Vicente, me occuparei d'estes as:mmptos. 

Não devo entretanto deixar para mais tarde as ob3ervações, 
que me são suggerida~ deante do juizo injusto, que o referido 
historiador faz do.> Paulista~, quando trata de suas excursões, 
dirigindo-lhes acres celntlra~. Não vrjo outro meio mais effi
caz para levantai-a, do que citar a opinião do sabio fraucez, 
F. Viniz. Algures diz esse uotavel e,criptor, que a prop03ito 
dos Paulistas, muita, anedoctas e calumnia'l correm Impressas 
nos livros do, historiadores e que a maior parte não fez mais 
do que reproduzir as invenções dos jesuital, e d'aquelles que 
influenciadós for suas informações, publicaram escriptos a res
peito do Hrazi . 

Cumpre-me dizer que esta authorisada opinião de F. Diniz 
não póde ser contes latada. 

Prestando-se a mais ligeira attenção á nature~a dos factos, 
il marcha dos acontecimentos, comprehende-se com toda a evi
dencia que as informações e juizos dos jesuitas a respeito dos 
Paulista, deveriam ser sempre, como de facto o foram, dcsfa
\OraVfÜS a estes. 

Os l'au!i.,ta:;, dotados de e'pirito emprehendedor, levado, 
pela" idéas do tempo, il1\adiram a, missões dirigida, pelo, jlJ
suita" e as perturbaram nessa feliz tI'anquillidade, elll que vi
viam, aproveitando-se dos trabalhos das populações embruteci
das na subserviencia, e que só se moviam aos acenos de seus 
directores. Muitas luctas se deram. Porém se sobre os Paulis-
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las de então, homens destituidos de cultura intellectual, devem 
recair graves censuras pela~ correrias que fizeram, não sei co
mo merecem ser qualificados os ados de ~acel'dote~, homens 
mais ou menos instruidos que serviram-se das doutrinas da re
ligião para, illudindo os ignorantes, reduzil-os a meras auto
matos-e go,arem de seus' servicos. 

Pede a verdade que se diga que ao menos a ignoraRcia, o 
estado de infancia intellectual, permitta-se-me esta phrase, em 
que se acha, am os Paulistas, póde rele\"ar seus erros. 

Estarão nas mesmas condições os jesuita" que com a mais 
relinada hypocrisia. preparavam, educavam, e alcançavam ter 
sob suas ordens e tr:lhalhando para elles, os infelizes indigena" 
mantidos no mais abjecto servilismo? 

Não certamente, a'má fé não tem justificação: a ignorancia 
pMe merecer desculpa. 
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XVII 

(11 de Setembro) 

Bispados do Brazil.-Expedições francezas ao H.io de Janeiro. 
-Tratado de Utl'ccht.-Tralado de 1730.-Administração do 
J\lIarquez de Pombal.-Extincção dos jesuita,.-Guerras do 
sul.-Tratado de 1777 c l77S.-Projecto da reyolução em 
Minas.-O principe d. João, regente de Portugal.-Estados 
no Brazil no tim do seculo XVIlI.-Guerra de IS01. 

Senhores. 

Em 1676 foi elevado a arcebispado o bispado da Bahia. A 
Constituição d'este bispado, a qual ainda vigora no Brazil, foi 
organisada por Ulll synodo dioce,ano, celrbrado em 1707. 

No mesmo anno de 167U as igrejas do Hio de Janeiro, Per
nambuco e Maranhão foram elevadas á cathegoria de epis
copaes. 

O Pará só tel'e e,;la preemincncia ell1 1719; Minas Geraes e 
S. Paulo em 1746. 

Tambem n'este mesmo anno foram cn'adas as }lrclasia,; de 
Coyaz e l\Ialto Grosso. 

De acontecimento", que se deram a proJlosito da succassão 
na Hespanha, originou-se uma alliança entre a França e Por· 
tugal. 

A Inglaterra, porém, conseguiu nullitlcal-a chamando par a o 
s('u lado a D. Pedro 11. 

Na gllerra, qne então abrazon a Europa, e cnjos efl'eit -s lam
bem selltiu a America, d. Pedro figurou como auxiliar dos In
gleze'. 

Morto elle, seu filho d. João V snbin ao throno e mantere a 
allianca de seu pae contra Luiz XIV. 

A condllcla de Portugal atlrahin o~ ollio, da França. 
lntfepidos armadores faziam presa, sobre o commcrcio por

tuguez das duas inJias, e um omcial de marinha franceza con
cl'beu o projecto de vir apoderar-se do Hio de Janeiro. 
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Oma expedição de 6 navios sob o commando de Carlos Du

clerc, com mil homens de desembarque, surgiu no Rio de Ja
neiro em Ago~to de 1710. 

O governador Francisco del\Ioraes c Castro manteve-se em 
inação : o inva:iOr penetrou na cidade e seguiu em direcção ao 
palaclO do governo. 

Gregorio de l\Ioraes e Castro defendeu I) posto durante 3 
horas, até que cahiu mortalmente ferido. 

Esta resistenCia deu coragem ao governador, que cntão apro-
ximou-se do inimigo tendo este já perdido muitos homens. 

Duclerc retirando-s~ encerrou-se no trapiche da cidade. 
O govel'l1ador mandou lançar fogo ao edificio. 
Os franerzcs então r.enderam-se prisioneiros. com seu chefe, 

que pouco, (has dcpol~ fOI a<sassmado na pnsão. 
ClH'gando á Fr:wça a nolicia d'estes factos geral foi a indi

gnação e o celebre Duguay Trollin veio ao Hio de Janeiro 
com lEi navios de alto bordo e 4,500 homem. 

Esta expedição appareceu na barra em 1711. Era ella auxi
liada por Luiz XIV e pelo commercio de S. Maló. 

Por motivos, que ainda a historia não explica, o governador 
poduguez, apezar de avisado da vinda da expedição, mandou 
desguarnecer as fortificações e as trincheiras. 

Trouin ganha a llahia e occllpa a llha das Cobras; d'alli 
comecou a bater a cidade e o mono (Ie S. Bcnto. 

Logo depois desembarca todas as sua, forças e occupa os 
pontos mais importantes; n'estas circumstancias Trouin exige 
de Francisco dc Moraes a entrega dos assassinos de lluclerc, a 
liberdade de todos os prisioneiros, e uma quantia suíliciente 
para indemnisar as despezas da expedição. 

Recusando-se o governador a satisfazer as exigencias Trouin 
deu signal para que de todas as baterias rompesse o fogo sobre 
a cidade. 

Os navios francezes tinham ordem de atirar jnntos, ao signal 
de t~rra. 

Demite d'este ataque o governador e a poplllacão ficaram 
aterrados e fugiram para o interior. .. 

A cidade ficou deserta e ii mercê do inimigo. 
Trollin comprehendcndo que não se manteria PQr muito 

tempo na praça, vi~to que podiam chegar reforços do interior 
para as forças portuguezas tratou da tirar partido d'esse estado 
de terror, em qlle via o inimigo, e propoz o resgate da cidade, 
ameaçando arrasa-la em caso de recusa de sua proposta. 

O goyernador aceitou as condiçoes impostas, obrigando-se a 
pagar 610,000 cruzados em moeda e 500 caixas de a,sucar, o 
que foi realisado no prazo de 15 dias. 
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Trouin voltou á França levanuo 92 por cento sobre o 'custo 
ua expell!ção. 

Se os portuguezes se tivessem sustentauo mais ue 24 horas 
teriam recebido os soccorros import.antes ue 3,000 homens que 
se aproximavam, vinuos ue Minas sob o cornmando de Antonio 
ue Albuquerque Coelho. 

Tranquillisaua a Europa pela paz de Utrecht, Portugal recon
ciliou-se com a França. 

Um tratado entre as duas potencias, em 1713', marcou os li
mites do Brazil pelo norte. 

A Franca desistia ue sua'l pretencões sobre as terras en tre 
os rios Amazonas e Oyapock. ' 

Depois ua retirada de Trouin, o Hio de Janeiro tratou de 
reparar as suas perda~. 

Reabriu-se o seu commercio illtel'l'OllIpido pela invasão uos 
francezes. 

Nestes tempos continua\am os paulistas a fazer explorações: 
a elles se deve o descobrimento dos thesouros brazileiros. As 
riquezas descobertas iam encher os cofres extrangeiros : as artes 
e agricultura não floresciam n'esta época. 

O governo de d. João V, tolhendo a actividade e industria 
portugueza, produziu maus effeitos em todas as colonias. 

N'esse longo periodo de mais ue 40 annos, em que este prin
cipe occupou o throno, é verdaue que o Brazil augmentou-se 
com nO\08 dlstrictos de minas; mas estas riquezas não trou
xeram btne1icios ao paiz; só serviram para dar brilho á côrte 
de Portugal e sustentar o fausto do seu fanatismo religioso. 

O governo de Madrid aproveitando-se da fraquezá de ti. 
João V, fez que a côrte de Lisboa aceitasse o projecto da 
troca de algumas povoações do Paraguay pela colonia do Sa
cramento. 

Esse tratatlo celebrado a 13 de Janeiro ue 1750, cuja execu
ção foi confiada, em relação ao sul, a Gemes Freire de An
drade, não te"e effeito por causa de difficuldades locaes, com 
que se não havia contado na Europa. Acontecimentos se dilram 
que influiram de modo bene1ico sobre os destinos do Brazil. 

Morto d. João V, subiu ao throno u. José I. Seu reinado 
tornou-se notavel pelos actos do seu ministro o marquez de 
Pombal. 

Foi este estadista que animou o commercio, formanuo com
panhias, rivaes do monopolio inglez; atacou os tractados com 
a Inglaterra, promulgou medidas salutares, subtrahiu Por
tugal á influencia britanica. Confiou a repartição do sul do 
Brazil a Freire de Andrade, e a do norte a seu irmão. 

Em vista das informações, que estes governadores enviaram 
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á côrt~, Pombal convenceu-se da neces~idade ue c:>.ctinguír o 
dominio dos jesuita~. 

Foram estes ueclarados banidos e proscripto:i em Portugal 
pelo Alvará de 19 ue Janeiro de 1759. 

Em virtude da carta fl'gia de 21 ue Julho do mesmo anno os 
governauores das capitanias do norte e sul os fizeram sahir dos 
lugares em que residiam, 

Pelo A lvara de 25 de Fen'reiro de 17Gl se ordenou a con
llscaçàó de bens dos jesuítas. 

(). Bralil (leve reconhecimento a importantes serviços, que 
recebeu de Pombal. 

Entre outros authorisoll este os va~os lllercantes a que pu
(lessem sahir de Portugal ou regressa!· do Brazil, quanilo brm 
lhes parecesse; vivificou o commcrcio por sabios rrgnlamentos; 
favoreceu todas a~ cla,ses; c,limuloll o gcnio (los Brazileiros 
chamando-o:! aos mais elevauos empregos; espalhou a inslruc
\;ao por todas as capitania" proif'gcu as artes e as sciencias ; 
animou a agricultura; attelllleu a seguranca do paiz interior e 
exteriormente; poz limites ao poder da inquisição Ileando a 
tyrannia, que este tribunal exercia sobre torlas as consciencias. 

Chegando á America a noticia do rompimento de paz entre 
Portugal e Hespanha, em 1762, grandes hostilidades apparece
raOl na extremá meridional. 

U. Pedro Cevallos atacou a colonia do Sacramento e conti
nuando a sua marcha occupou os fortes de S. Miguel, Santa 
Thereza e S. Pedro, em 1763. 

N'este anno d. José I transferiu a capital do Brazil da Bahia 
para o Hio de .Janeiro, afim de que o vice-rei pudesse mais fa
eilmente atlender á, necessidades da guerra do sul. 

Por suá parte os portuguezes oppuzeram invasão á il1Yasão. 
Seguiram pelo inlerior de l\latto-Gro,so até os e,;tabeleci

mentos do Perú: fundaram a fortaleza de Coimbra sobre o 
Paraguay, derrotaram no Rio Pardo um corpo de 1,600 ho
mens; organisaram uma cavallaria, a cujo aspecto fugiram, 
aterrados os hespanhoes. 

A côrte de Madrid, sob pretexto de vingar a offensa, poz no 
mar 120 \elas com 10,000 homens de desembarque, 2,000 sol
dados de marinha, armamentos, e IIlunições em allUndancia .. 

Esta armada partiu nos primeiros dias de Novembro de 1116 
dehaixo llo commando de d. Pedro Cevallos com ordem de 
reprimir os excesso~ do., portugllczes; a armada muito alcan
çou na America. O, hespanhoes retomaram dos portuguezes 
lluasi todas as praças; apoderaram-se da Ilha de Santa Catha
l'Ina. 

Pombal em yão quiz oppôr forças nayaes á armada de lJes
panha. 
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O ma~l estado do saudc do d. José I, o O embaraço de todos 
os ramo~ da adminislracão illulilisaram a~ yi'itas do mini,tlo. 
-9_ rei não chegou a \ êr o final d'esta guerra: morreu em 

III'. 
Subill ao throno sna filha d. Alaria: os primeiro., tempos 

(reste no\"o reinado foram aS:iignalados pela d'],graça de Pom
hal, a quem os porlllguezes não perd'llaralll o uso arbitrario que 
fizera clle do poder. c 

O no\"o gi)Ycrno púz termo it, l11cta., crllC ti iyidiam a., duas 
naçõc" por calv'a dos limites da., respectivas colonias. 

COllclui Il-.,.e om 17"/7 ° tratado de Sanlo lIdefon,o, marcando 
a;, fronteira'i elo Bra'l.Íl pelo s111 o pelo llorte, e o do Pardo a,
slgl.lado em II de Março do 1778 estipulou as condiçõe, (lo 
amlzado e eomlllcrcio entre a'i dilas coroas. 

O traiado ele Santo lldcfollso limitando a grande e\.tcJl,ão da 
A mOl'ica plll'tugueza abandonara it l!c,;panha a cnloilia do Sa
cramento, e torna\"a livre a essa potencia a pos'ies,ào da nnr
gClll septentriollal do Hio da Prata. 

Desde então viveram em paz a~ duas naeões até 1801. 
. E' occa'iião dr, ms dar rapida noticia do'1l11wiillrnto re\OILI

clonarlO, que teve logar em Minas, conhecido pela dellollllnaçfto 
de-Inconfidcncia. 

Na exposir.~.o d'c.;;!e a,;;sulllpto cu !l1l) aproximarei do qli') sr 
acha escripto na « Lrilma 2:)" (Ia hi,toria do Bra7.d, de Estacio 
de Sá de JUPilczes ». 

A riqueza d~ capilania de l\Iina:-i con·;i,tia lI:t la\ 1"1 de ouro 
e diamantes; o gO\CnlO de l'orlngal arrceaila\a a ljllúlla parte 
do ollro; esle illlpo.,to cl1aoI11\3-'1) do.; « (plinlo, ». 

Foi depois substituiclo pelo de cem arroha, (Ie OIU'O, ({!lU an-
llu,~llllentc eram remnllida, para Li;boa. . 

lendo-se rlliJlIllllHlo com o andar do lerllpo o rendimento 
das lavra", o pagalllcnlo deúdu deixou de ser feito CUIU ex
actidão. 

Ao cabo de 31) annos a, reme,sa., tinham de.'cido a 3 I arro
bas. Ficou a Fazenda Boal crcdol"a (le 70:) arroba;. 

O gO\crno da metropolc cm slIa Lleslll~trc~~la a\.i(!ez de 0\11'0 

não attendia á, difliculdades cm que se viam 05 mineiro.,. 
AUribllilldo o desfalque it !H'gligoncia dos go\"crnatlorrs no

meou o visconde de Barbaccna para sulHtitulr a Luiz de Me
nezes-encarregando-o dr obter o pagamento dos atraz:lrlos. 

Da illlll' ietação dos animos, nascida lI' e"t~." facto" tra.taram 
~c aproll'itar-s0 algulls cidadãos, cntre o,; qllacs haVia hOillens 
Illllstrados, cllthusiaslllados pela emancipação das colO/lIas lll

glezas. 
Desejavam rllcs igual sorte para o paiz. 
De seu ardente patriotismo llasceu o pensamento de libertar 



HISTORIA PATRIA 121 
a capitania do jugo portuguez, considerado como causa de seu 
aLrazo. 

Discutido o plano da revolução a forma republicana foi ac
ceita como a ullica pGssivel n'a,quellas circumstancias. 

Os conjurados eram: Thomac~ GOll7.aga, Claudio da Costa, 
l\laciel, Alyarenga Peixoto, Vidal Barboza, Freire de Andrade, 
e Padre Carlos de Toledo. 

Novos adeptos depois se associaram, entre elles Silva Xavier, 
o Tira-dentes, 

De cautelosos que eram, os conjurados apresentaram-se de
pois por demais franco~, tendo-se tornado notavel Silva Xavier 
pela sincera expansão de seus sentimentos politicos, manifes
tando seus planos e procurando fazer acquisições pelos quar
leis e corpos de guarda. 

Entre os conspiradores havia um individuo de mau caracter, 
intrigante, e milito individado com a Fazenda Real: era o co
ronel Joaquim Silverio. 

Foi este homem, que senhor dos segredos dos conjurados. 
os denunciou ao governador. 

Novas occurrencias se deram que levaram os patriotas a en
viar ao Hio Tira-dentes, afim de alli di~pertar o zelg de ami
gos OCCllltos, com que contava a revolução. 

Xavier no Rio continuou a proceder com a mesma fran
queza, de que dera prmas em Villa-Rica. 

O vice-rei LUlZ de Vasconcellos o fez prender, e communi
eou a Barbacena o que ~abia a respeito da conspiracão. 

Este mandou prender a todClo os indigitados, ou implicallos 
na c?llspiração, e ordenou a apprehensão de todos o~ papeis, 
que fossem fmeontrado:;. 

Foi instaurado processo, e os cOlllprolllettidos procuraram 
attenuar sua culpabilidade. 

Silva Xavier, porém, a'isumiu a auctoria e esforçou-se por 
ser conoiderado o unico cabeça da conspiração. 

No dia 18 de Abril de II\)2 foi lida a sentença cOlldemnan
do á morte 11 réos, 5 a degredo perpetuo, e "mais a tem
porario. 

A rainha d.Maria COlllmntou as penas, meno~ quanta a Tira
dentes; este foi enfvrcado; seu cadaver esquartejado, e a ca
beça exposta sobre Ulll poste no logar mais publico de Villa
rica. 

Eis o que se encontra narrado na obra, a que me referi. 
Devo dizer-vos, que sobre este assumpto se tem publicado 

dif1'erentes escriptos, e em sentidos oppostos. 
E' certo, porém, que a hi~toria cortesã não terá forças para 

tisnar a memoria d'esses patriotas, que tanto soffreram por 
causa de sua dedicação ás legitimas aspirações de sua pa{6ia. 
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OS nomes dos homens da-Inconlidencia-nunca se riscarão 

da memoria publica. 
A infelicidade do succ~sso não póde marcar o merito de ,;eus 

feitos e a nobreza de seus sentimentos. 
Passo agora a dizer-lo, C0ll10 d. João VI veiu a ser principe 

do Brazil, e qual o estado d'este no fim do SCClllo XVllI. 
Do consorcio de d. Pedro UI com a rainha d. Maria existiam 

dous principes. 
O. JO;;6, o mais velho e que dava as mais bellas esperanças, 

morreu a II de Setembro de 1788. 
D. João de Bragança, que era o mais moço, apartado dos ne

gocios, enlregava-se ás snas inclina(;oes paeificas e religio<as. 
A sorte o tomou herdeiro do IlImno, c dentro de poueo telll

po lel'c elle de dirigir os negocio, do E,tado por call;a da 
doen~ia e impossibilidade d:.l rainha sua mãe. 

A principio govürnou sem ontro titulo mais do que o de her
deiro prc'iUlllplivo da corôa. Purém, as circull1stancias de Por
tugal tornando-se Illais difIiceis deram ocea;jão a quc elle 10-
Illassl' o ti lulo dE' regen!" do neino por decreto (latado do pala
cio de Queluz aos Hi de Julho de 17\)9. 

No flm do secnlo XVIII a ;\ lllcriea portugllCza achava-sc di
ndida el1l 17 gOlemo:;: cotlstava do vice-reinado do Rio de 
Janeiro, de 8 capitanias geracs a saher: Para, Maranhão, Per
nambuco, Babia, S. Paulo, Mina" (;oyaz e l\Iatto Grosso; de 
8 go~ernos subalternos que rrarn o Piallhy, Ceará, Rio Grande 
do Nort", 1'ar:dlyha, ~Prgip(), E'pirito-Sanlo, Santa Catharina, 
e lho Grande do SuJo 

As provincias do norte entreglles á agricultura tinham aug
melltaLlo a sua industria c riqueza, quando u/Ila gramle sreca 
de,vastou os ser toes desde I'erwtlllbuc') até Piauhy. 

\'Ião ohstante o Maranhão exporta\ a arroz c algodã'J, 1'er
namhuco algodão e a,slIcar, e a !lahia assucar e fumo. 

O acou tecimento de Minas em nada tinha allerallo a lranquil
lidade da repartição do sul; o auglllellto ele sua população e do 
commercio foi espantoso nos ultimos annos do referido :;eculo. 

Se é verdade que a-: Illinas já não eram Ião ,productiva,;, cu
mo em suas primeiras lavra" corntlHlo a agricultura deselllol
via-se para compensai' a falta d'aqueJles prodllctos, e concol'l'ia 
para sua"isar os costllnlPs. 

Foi 110 seclllo pa"a,lo qlle COIl\('l:,Oll a cultllra du car .. ~, llnr 
hoje faz a grande riqncza rio, ,h,tl'ietos do sul. 

Santa Calilarina,~. Pedro do ltio Grande pro'peníl al>I \i,i
veJmeute até que a guerra de 1801 veill altt'rar a lllarcha de seu 
engr·andecimento. 

Logo que chegou do !lio Grande a noticia da declaração de 
guerra pela Hespanha, o tenente-general Sebastião XaVIer da 
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Veiga Cabral, com mandante n'aquella provincia, prO\'idencion 
para defesa de todo~ o.~ scus pontos no intuito de evitar 801'
presas dos ca'ltelhanos. 

O inimigü :u;suston-se C011l pstas mrrlidas e allandonoll as 
vertentes da lagua-Merim. 

Veiga Cabral, aproveitando-se d'e'te dt'sanimo, fez atacar o 
forle do-Serro Largo pelo coronel Manorl Marques de ~;ou,sa, 
que o tomo\!. 

Os he,pallhoes abandonaram lambem outros postos. 
O que porém houve de mais admiravel foi a coragem de 20 

aventllreiros, lpW commandados pur Manoel dos Santos Pedroso 
con'luistaralll us sete povos das missões com admiravel ra
pidez. 

Os hespallhoes foram batidos por toda a parte e persrglli,lus 
até além do Urugllay. 

As,irn se annexou aquclla porção de territorio aos dominios 
portuguezes. 

A morte de Veiga Cabral e a desavença entre os chefes, que 
aspiravam ao mando superior, prejudicou este estado de coi,a'. 

() Serro Largo foi de novo occupauo pelos hespanhoes, e 
novos rontlictos iam apparccrr, qnando chegou a noticia de paz 
celphrada pelo tratado de Badajoz. 

Eis qual era o estado do Brazil n'esta época. 
Na licção srguinte cu YOS dirpj como esta pos,;essão colonial 

se tornou o assento do goremo e a metropolp da 1lI0narchia 
portugueza. 
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XVIII 

(16 de Setembro) 

Chegada ao Brazil da familia real de Portugal.-Abertura dos 
portos do Brazil.-Novos e.5tabelecimentos.-Occupação de 
Cayenna.-O Brazil elevado a reino.-Revolução e indepen
dencia de Bnenos-Ayres.-Campanha de 1811 e 1812.-A 
divisão portugueza de volunlarios d'el-rl:'i.-Campanha de 
1816 e 1817.-0ccnpação de l\Iontevidéo e da colonia do Sa
c~ramento.-Revolução de Perlla1l11lUco.-Causas d'estc acon
tecimento.-Governo provisorio.-A Parahyba e Hio Grande 
llo Norte. 

Senhores. 

Na grande lucta travada entre a Fraflça e a Inglaterra, Napo
leão pretendeu vencer a Inglaterra pelo bloqueio continental, 
isto é, pelo fechamento de todos os portos da Europa ao corn
mercio inglez. 

Portugal viu-se em difficuldades, ameaçado por ambas as 
nações, procurando cada uma tel-o a seu lado. 

De tal modo correram as cousas, qlle Napoleão ordenou que 
uma divi~ão ao mando de Juno tinvadisse Portugal: a Ingla
terra por sua parte estabel~eeu o bloqueio mais rigoroso na 
embocadura do Tejo. 

O printlipe regente em vista das exigencia:l do embaixador 
inglez tomou li resolução de transportar-se com li família real 
de Bragança para o Brazil, annunciandó por um decreto que 
viria para o Rio de Jaueiro e ahi se demoraria até que a paz 
geral fizesse a Europa cntrar em nova phase. 

Nomeou uma regenr,ia para administrar o reino na sua an
sCllcia, fez embarcar os archivos, os valores mais preciosos da 
corõa, e o thesouro. 

A 29 de Novembro de 1807 a armada portllgueza sahiu do 
Tejo trazendo a familia real. 
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Uma tempestade se{larou os navios da esquadra; uns apor

taram ao }tio de Janeiro, e outros á Rahia, sendo d'este nu
merQ a náo que conduzia o principe regente, a qual fundeou 
n'este porto a 19 de Janeiro de 1808. 

Noye dias depois de sua chegada á Bahia o principe regente 
fez publicar uma carta regia abrindo os portos do Brazil ás 
nações amiga" com a imposição de 24 O/O de direito de im
portação. 

Os hahianos deram provas de regosijo pela chegada do prin
cipe regente, e esforçaram-se afim de obterem que elle fixasse 
sua residencia na Bahia. 

A isto não annuill d. João, all~gando as ra,ões d'estado que 
o faziam escolher de prcferencia o Hio de Janeiro. 

N'e~ta cidade desembarcou a familia real no dia 7 de Marco 
de 1808 • 

O estabelecimento da côrte no Hio de Janeiro fez que logo se 
crea%em tribunaes para a administração da fazenda e da justiça 
e rt)parlições de srgllllda ordem, para rrglllar o commercio, 
fahricas e outros objrctos. 

Montou-se a imprensa régia, onde se começou logo a publi
car a Gazela do Rio de Janeiro. 

Organisou-se Ulll banco nacional. 
Fundaram-se academias para a marinha e para o exercito, e 

a escõla medico-cirurgica e muitas outras instituições, o que 
tudo se attribue especialmente ao espirito creador ele d. Hedrigo 
de Súuza Coutinho, depois conde de Linhan·,. 

Os capitães-generaes e governadores de provincias recebe
ram recommendações para abrirem caminhos, para facilitarem 
as communicações e animarem por todos os meios a agricultu
ra, fabricas e navegação. 

A 1 de Maio, d. João fez um manifesto de guerra á França; 
em consequencia d'isto julgou o governo não dever permittir 
que ás portas do Brazil se conservasse a colonia franceza de 
Cayenna. 

Foi organisada uma expedição, ao mando do GOronel NIanoel 
l\Iarques com destino áqucJla possessão. 

Da colonia se apossou com facilidade o chefe da expedição, 
obrigando o governador Victor Hugues a capitular, embarcan
do-se logo depois com direcção para a França. 

Ao lado dos melhoramentus nascidos do estabelecimento da 
1Il0narchia porlugueza no Brazil, diz Abreu Lima, e com ra
são, sobrevieram alguns males. 

A familia real teve necessidade de admittir nos differentes 
ramos da administração não pequeno numero de individuos 
sem principios e que não se interessavam pela prosperidade do 
paiz. 
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Consideravam tpmporaria a sua ausencia de Portugal, é tra

tavam mais de enriquecer-se à cmla do estado do que de adnJi
nistrar jnstiça ou henefici,<l' o paiz. 

A rivalidadr, que deslle muito havia entre portuglleze,; e 
brazileiro;;, tomou i IIcrrrncnto tirante de taes factos, 

Em 1815 o príncipe regente elevou o Brazil à calhegoria de 
reino, e no auno illlmediato pelo fallecimento de d. Maria J, 
tomou o titulo de rei. 

Antes de voos fazer a exp0siçào dos acontecimentos d'este an
no cm deante, cumpre-me tratar de factos ant'riores-relativos 
á revolução do Hio da Prata. , 

A guerra civil, flue lavrava em BlI!'nos-Ayres em 180S, IS0\l 
e lS10, tinha dado logar à deposição do ,ice-rei d. Ballhazar 
de Cisarros a 2;) de Maio de lS10. Uma Junta de nove mem
hros o substitltiu. 

O l'araguay e l\Iolllevidéo ardiam lamhem em guerra. 
Em conseqlll'ncia di' perigos que temia o Brazil á vista d'este 

estado dos povos v isinllos, foi organisado um exercito de ob
sen ação !la fronteira meridional da provincia do Bio Grandl'. 

UtlIa columna era commandada pelo marechal de campo 
Marques de So11',a, a outra por Joaquim Xa\ier Curado, de rgllal 
patente. 

Da defesa da fronteira de Missões foi incumbido o coronel 
Mena Barreto em Ahril de IS11. 

Era commandallte em chefe o capitão-general da prO\incia 
d. Diogo de SOUSJ" depois conde do Bio Pardo. 

Em Maio o coronel llondeau cercou lUont.evidéo com tropas 
de lJuenos-Ayres; EJis, que aEi manda\a por parte da Hespa
nha, pediu atlXilios ao general portuguez. 

l\larchando o exercito o general Marques adiantou-se e occu
pou o SelTo Largo, deixou guarnição no forte de Santa Thereza 
e continuou sua marcha p0r toda a campanha de MonteVldéo. 

I) govel'l1ador Elias convencionando um armisticio com HOIl
deau, requisitou do general a retirada das tropas portuguezas. 

O general nào alluuiu ás sollicitações de Elis. 

Hondeau, que linha ordens para evitar encontro com o exer
cite pacificador, levantou o cerco e repassou o Prata, emquanto 
Artigas atravessando o Bio Negro levava por deante os habi
tantes da Campanha. 

Em Março de 1812, o exercito pacificador deixou os quartei" 
de Maldonado e chegou às proximidades de Paysandtí. 

N'esta campanha houve varios combates, (l os portugue?p·; 
alcançaram victoria nas costas do Bio-Negro, no Salto, e nas 
immediações do Serro-Largo. 

Celebrou-se entre a Junta de Buenos-.\yres e o en\"Íado por-
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tuguez Rademaker uma convencão de armisticio por tempo in-
definido. .' 

Esta noticia chegou ao quartd general portugucz a 10 de Ju
nho, e taluLem o aviso para retirar-se o exercito para as nossas 
frollteiras. 

O general pôz-se logo em marcha, e a 12 de Setemhro as co
IUlllllas reliraram-se aos quarteis em Bagé e à guarda da 
Conceicão. 

Enl 1814 succulIlLiu l\lonte\idéo aos esforços da Junta de 
BUCllos-A vres. 

Este tl'illlllpho ameaçava a paz dos povos \'iúnhos. 
lla\Ía nece,;,iüade (·[e prowf à SC!!llranea do, limites meri

diollaes do llrazil; d. João Vi rnaodon "ir de Portugal um a 
di~i'ào, em lRlf), eomposta de volllutario,;, a qlle se uniram 
outra, tropas, e mandoll ocenpar a banda oriental do Prata. 

A. campanha de 1816, qHe principiou pela occupaçào do 
l'aiz, lindnu com a incorpora(;ào da Banda oriental ao Brazil, a 
qual, ainda depois da indepelll]encia, fez parte do ill1perio 
com a denominaçào cie-Pro~incia cisplatina. 

A lllarcha do exercito lião foi livre (1e embaracos. 
Emquanto Lecor, depois visconde da Laguna', seguia para 

Montevirléo com 03 volllnlflrios d'el-rei, o general Curado com 
tropa< brazilen'a:; defendia ?\Ii"ões contra Artigas, 

Este e :;eus subordinados, com os qllaes diarios combates se 
tntVaValll, ditncultavam a marcha do exercito. 

Cumpre-Iue aqui dizt'r-\'o:l qHe n'cõsa occa ;ião foram as for
ça; brazileiras, acampada, em Catalan, sorprehcndidas pelo 
eabecilha d. JO'ié Verdull : e1la, teriam sido derrotada, se ° 
coronel Joaquim de Oliveira Alvares com a legião de S. Paulo 
não tive:;se sustentado a aceão até chea-ar o coronel ALreu. 

Os Paulistas forneceran{ valiosos r~forços para estas campa
Ilhas; eu darei mais desenvolvimento a esta parle da historia, 
Ijllando tralar, em lição e<peeial, do estado da proYÍllcia naquel
les tempo:;. 

O general Lecor atinai entrou em l\Ionte\idéo d 20 de Janeiro 
tIo 1817. 

Occnpada a capital, a,; outras povoaçoes foram successi\a
mente se submetlend,) ao dominio porttlgllt'z. 

A coloni<l do Sacramento foi occilpatla por dois hala1hllcs ás 
orden; de Malloel Jorge Hodriglll's: o S(~rro Largo fui guarnecido 
por lima hrigada: os \)0\ llS de illis,ol's se lllalllivera'll ua obe
tliencia imposta por um eorpo de setecentas pra~,as ao mando 
llr Marques de ~ousa. 

:'iào oD,tante estas \'alllag~m-era pr~ciso dl'scarn'gar um 
golpe dcci~i\o sobre os inimigos. 
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Elles O receberam quando reunidos no Passo de Taquarembo, 

onlle os desbaratou o conde da Figueira. 
Este successo trouxe dpsanimo a Artiga', que refugiou-se no 

Paraguay, então governado pelo dictador Francia. 
Em resultado, l\1ontevidéo fui incurporado ao Reino Unido de 

Portugal, 13razil e Alganes, erll 31 de Julho de 182l. 
No Norte do Brazil daY"am-se acontecimentos de não menor 

importancia nos mesmos anllOS, em que no Sul se passavam os 
factos que \ enho de referir. 

Corria o anilo de 1817, e era capitão-general de Pernal1lbuco 
Caetano Pinto de Miranda Munte-Negro, qllando rebentou, 
n'esta provincia a li de Março, um mo\ imento revolucionario. 
Já de época anterior exist.ia cntre os naturaes do paiz e os por
tugue:ws grande indisposição; como prova d'isto a llu,,,a his
toria falia da luta denominada-Gtw/'ra dosl/lIIsmles-em 
1710. Propagaram-se ]leIo Brazil, princijlalmente depu is da abrr
tura dos nossos portos ao cOllllllereio Europeu, as idéas de lilll'r
dade @ indepcndellcia; eram activamente sustentadas por so
ciedades secretas: cntre os homens distinctos por sua illrl,tra
~;ão ou posição social, que dirigiam esse movimento, acha\'a-se 
um muito considerado, Domingos Jose Martins, naseido na 
Bahia e educado na Inglaterra" 

Martins daI a publicidade ao,; principio:, politicos, fjlW alli 
aprendeu. 

Nas rcuniàcs se analvsavam e censllrávam os actos do go
vernador; ao lllesmo fClOpO crescia u allfagolli:imo entre bra
zilriros e portuglleze,. 

Martins francamente allician adeptos para uma planejada 
revolução, 

Para cohibir este procedimento, em um conselho de ollicia0s 
superiore" foi resolvida a prisão de Martins e de outros re
volucionarios. 

N'aquclle conselho não tomou parte o brigadeiro José Pires 
CampelJo, nascido em Pernambuco. 

Esta exclusão basta para mostrar a animosidade llue hal"ia da 
parte dos militares portllguezes contra brazileiros. 

Designados os individuos que deyiam ser presos, os olficiaes 
encarregados tmctaram de realisar ;>stas prisàes. 

() brigadeiro Manoel Joaquim Barhoza de Castro, portugnez 
orgulhoso e severo, a quem cumpria fazer effectuar a prisão d0s 
officiaes sob seu commando, os malidou a\'i~ar, para se reuni
rem no quartel. 

Estando elles presentes, á hora marcada, começou o chefe a 
faHar, em tom insolente, da agitação da provincia, e depois 
de altercar com o capitão Domingos Theotonio deu-lhe ordem 
de prisão. 
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Dirige-se em seguida para José de Barros Lima com a mes

ma insolencia. Autes de concluir a:l phra~es o capitão desflm
bainhando a espada o agredio. O brigadeiro procurou defen
der-se, ma, alacado ao mesmo tempo pelo secretario do corpo 
de artilharia succumbiu aos golpes repetidos. 

Chegando os fados ao conhecimento do governador procurou 
este ob,tar a revolta, mandando seu ajllrlante d'ordens, ten~nte 
coronel Alexandre Thomaz, que reunisse tropas e prendesse os 
officiaes amotinados. 

l\Ias o capitão Pedroso, que já tinha municiado alguns sol
dados, apenas o reconhece manda fazer-lhe fogo, e o infeliz 
cahe por (erra banhado em seu sangue. 

O governador aterrado com o acontecido foi encerrar~se na 
fortaleza de I3rum. 

Correram as cousas de modo que na tarde do dia ô toda a 
cidade se tinha pronunciado a favor da rel'olllção. 

Digno de nola e louvores foi o procedimento dos omciaes e 
soldados de linha, que respeitaram a propriedade e o asylo de 
todos o., cidadãos; nenllllllla ca,a foi violada; nenhum roubo 
se deu. 

Os revoluciouarios enviaram o governador para o lho de Ja
lleiro. 

O povo e tropa proc ~deram com toda a moderação na victo
ria. Em uma da~ salas do erario, reunidas as pessoas notaveis 
c compromettida~ na r,woluçào, se elegeu o governo proviso
rio: organisaram-se repartições, e publicaram··se varios regu
lamentos; foram nomeados conselheiros de governo ditfcrcntes 
cidadãos. 

Occupou um logar entre os conselheiros o distincto paulista 
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada. 

O movimento da capital comrIlllnicou-se a todas as villas da 
provincia: de toda a parte recebia o governo prov~s de adhesào. 
Na Parahyba e no llio Grande do Norte se estahel~ceram gover
nos provisoriús á imitação do (le Pernambuco, 

Dcmorava-s-e o Ceará elll m'lnifestar-cie no mesmo sentido: 
para accelerar o golpe foi enviado um ag,'nte, o padre Alencar, 
filho da mesma provincia, onde era cOllSiderado, e tinha im-
porlantes relações de familia. " . 

Alencar partlO, e c~legando .á VIII a do Crato deu o gl'lto re
volucionario, mas fOI preso 11Ilmedlatamente com todas as 
pes,oas que lhe eram mais caras. 

Outras prisões se fizeram, e com estas medidas nullificou-se 
o pronunciamento do Ceará. 

Pela parte do sul a rCl'olução não tinha caminhado: 1I111 

patriota de grande dedicação á causa democraltca, o dr. José 
17 
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Ignacio Hibeiro de Abreu Lima, ofrereceu-se para hir ás Ala
gõas e d'alli á Bahi:t. 

Muito confiava elle em suas relações na parte meridional da 
provincia; em todos os logares, p@)r onde passa até chegar ás 
AI~gõas, consegue que os povos e as auctoridades se decidam 
pela re\'olução. 

Dirigiu-se para a Bahia, e ali i, ao saltar em terra, foi preso 
e conduzido á cadeia da ddade; o conde dos Arcos já COIll 

muita anteeerlencia tinha sido informado ela missão elo elr. 
Lima. 

Este infflliz cidadão foi julgado por uma commissão militar, 
condemnado á morte e fuzilado no dia 2\) de Março no Campo 
da Polvora. 

Entret?nto o governo provisorio continua\a a tomar provi
dencias politicas e de administração. 

Mandou aos Estados-Unidos Antonio Gonçalves da Cruz para 
solJicilar a protl'cção dos Norte-Americanos, comprar arma
mentos e engajar official~s experimentados. Deu regulamrntns 
sobredifferentes assumptos; tratou de extirpar abusos na ar
recadação das rendas; creou um corpo de cavallaria; poz em 
estado de defesa as fortificacões do littoral e mandou armar 
algumas embarcações e tomoü outras medidas. 
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XIX 

(18 de Setembroj 

Bloqueio de Pernambuco.-Combate de Ipojuca.-Dís~olução 
do governo republicano.-Elfeitos sobre o Rrazil da revolução 
de 1820 em Portugal.-Conducta de Luiz do Rego em Per
nambuco.-Acontecimenlo., no Rio de Janeiro.-O Príncipe 
Keal e a tropa.-Iteunião eleitoral.-Os tiros na praça do 
commercio.-Volta d'EI-Rei para Portugal.-D. Pedro Re
gente do Brazil. 

Senhores. 

D. Marcos de Noronha, conde dos Arcos, governador da 
Bahia, conhecendo a propagação das idéas revolucionarias, de 
sua propria resolução e sem con~ultar a côrte, preparou alguns 
navios afim de bloquear o Iteclfc, fazendo ao Illesmo tempo 
marchar por terra Ullla columna ás ordens do marechal Cogo
minho, em direcção a Alagõas, que n'essa época fazia parte da 
provincia de Pel'llambuco. 

No logar denominado Porto das Pedra,; del-.,e o primeiro 
encontro entre as forças republicanas e as realistas. 

A victoria pronunciou-se por estas; a contra-revolução co
meçou a elfectuar-se. 

Estabelecido o bloqueio e reforçado pela esquadrilha á,; or
dens do vice··almirante Uodrigo Lobo, em n,wa e dificil si
tllacão ia achar-se a causa reyolucionaria. 

O governo, logo que ao Rio de Janeiro chegou a noticia dos 
acontecimentos, tratou seriamente de sulfocar a reyolução. 

Depois de ter feito partir a esquatlrilha, de qne fallei, orga
nisou uma força respeítavel, que foi confiada ao mando do 
marechal Luiz do Rego. 
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Emqllallto estas medidas eram tomadas, o governo provisô· 

rio no Recife perdia tempo em inuteis discussões. 
A derrota de uma pequena forca com mandada por Domin

gos José iUartjns e a das commandadas por Francisco de Paula 
Cavalcanti, em Ipojllca, iniciavam essa serie de calamidades, 
que deviam pôr fim ás nobres aspirações dos patriotas per
nambucanos. 

Pronunciando-se as Alagôas em favor dos realistas o ltio 
Grande do Norte e a Parahyba não esperaram muito tempo 
para se manifestarem 110 mesmo sentido. 

Por toda a parte soavam os gritos de-Viva El-Rei-e appa
reciam defensores da realeza: ennegreciam-se os horisontes da 
republica; a tempestade ameaçava cahir sobre Pernamhuco. 

O Sul da proYincia estava declarado contra os republicanos 
e os hostilisava com urna violencia, que a ninguem era licito 
esperar d'aquelles que antes tinham abraçado a mesma causa. 

Deante de tantos perigos desapparecell a divisão que reinaya 
entre os patriotas: os membros do governo provisorio renun
ciaram os seus poderes, e foi acclamado dictador Domingos 
Theotonio Jorge. 

As negociações entaboladas entre ROflrigo Lobo e o diclador 
nenhum resultado favoravel á causa democratica trouxeram. 

lheotonio Jorge desamparou a cidade capitaneando 2,000 
homens, IllalS ou menos, para o interior, e levando os cofre~ 
publicos. 

A 20 de Maio appareceram nos bairros da cidade grupos de 
realista~, dando vivas a El-Hei; apesar de ainda estarem as 
fortalezas guarnecidas pelos republicanos, a resistencia já não 
era possivel, de,de que se tinha dado a deserção do governo. 

A bandeira real fOi anorada com salvas de artilharia. 
Hodrigo Lobo desembarcou e occnpou a residencia dos go

vernadores. 
As tropas que se tinham ratirado fizeram alto no Engenho 

Paulista; ahi receberam noticias do que se passava na cidade: 
geral foi a consternação e cada um cuidou cm salvar-se corno 
pôde. 

O capitão Manoel de Azevedo, de posse dos cofres que rece
bera de seus chefes, voltou ao Recife e os .. ntregou intactos á 
auctoridade competente. 

A 29 de Junho aportou ao Recife a esquadra, conduzindo o 
capitão general Luiz do Rego, a quem Rodrigo Lobo entregou o 
governo. 

O novo capitão-general ordenou o sequestro dos bens dos 
revolucionarios. 

Uma commissão militar para julga-los, encetou seus traba
lhos. 
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l~or sentença d'essa commissão foram condemnados tt morte 

e executados, Domingos Theotonio Jorge, José de Barros Li
ma, Antonio José Henriques, Padres Pedro de Sousa Tenorio e 
Miguel Joaquim d' Almeida, e o negociante Domingos José 
Martins. 

A pnJVincia da Parahyba tinha sido a primeira a seguir o 
impulso de Pernambuco: sobre ella tambem os agentes do po
ller descarregaram golpes crueis. 

lllustres patriotas, que já alli estavam encarcerados, foram 
trazidos ao Hecife: dentro de poucos dias cessaram de viver 
o coronel Amaro Gomes Coutinho, Ignacio Leopoldo de Albu
querque Maranhão, o Padre Antonio Pereira, os Tenentes Co
roneis Silveira e José Peregrino de Carvalho. 

A reacção em nome da realeza contra os democratas per
nambucauos foi cheia de atrocidades. 

O appal'ato barbaro das exceu~;ões e a attitn.le selvagem do 
lrilJllllalnão eram por certo acollSelhados pelos principios de 
justiça. 

Hefere Abreu Lima, que da commis~ão militar passavam os 
juizes á sala do jantar, que lhes ofl'erecia o capitão-general Luiz 
do Rego: ahi procuravam eom orgias sufrocar o grito da con
scicncla. 

D'estas escandalosas scenas diariamente repetidas, sahiam 
para dar assaltos às casas de familias honesta~. 

Esta cOll1missào militar foi depois substitui da por uma Al
çada composta de 4 membros, 2 desembargadores do paço e 2 
da Casa da Supplicaçào. 

Tambem escandalosos foram os actos d'este trihunal: as per
seguições continuaram. 

Quando, depois de 2 annos de devassa aberta em Pernam
huco, retu'ou-se para a Bahia, levou não pequeno numero de 
victiruas, que de ha muito consen ava nas prisões. 

Tendo Sido o conde dos Arcos substituido pelo de Palma, 
os perseguidos alentavam esperauças de melhol' sorte. 

Mas a A Içada seguia lentamente sua marc!.:, até que os 
acontecimentos politicos de 1820, em Portugal, \Íeram dar no
ya face á situacão. 

O commerciô de Portugal tinha diminuido desde a abertura 
dos portos aa estrangeiro em 1808; alli não se levava a bem a 
elevação da antiga colonia a cathegoria de reino, e que a côrte 
se COllservasse no Brazil. 

Alem d'isso os exemplos da Hespanha e da Italia, que pro~ 
Cllravam organisar-se constitucionalmente, influiram sobre a 
llaçãoportugueza de modo que esta se levantou e exigiu,a con
,ocação das côrtes, afim de se fazer um novo pacto soctal. 

O primeiro movimento appareceu a 24 de Agosto de 1820 
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no Porto; em 15 de Setembro pronunciou-se Lisboa, onde sé 
reuniram as Côrtes Geraes em Janeiro do anno seguinte. 

A noticia destes acontecimentos espalhou-se logo pelos do
minies ultramarinos. 

No Pará as tropas manifestaram sua adhesão ao goverllo es
tabelecido em Portugal. 

Na Bahia o Tenente Coronel Manoel POldro de Freitas Gui
marães, de accordo com os com mandantes de corpos, acclamou 
a futura constituição que as côrtes houvessem de promulgar. 

Depois do cOllflicto nascido destes factos, o conde de Palma 
achou mais. p~u~ente seguir a opi.ni.ão geral do que suffoca-la, 
como a pnnclplO pretendeu; dIrIgIU-se á casa do conselho, 
sanccionou tudo quanto se havia feito, recusando, porém, a 
presidencia da junta, a qual lhe havia sido offerecida. 

A junta foi installada no dia 10 dú FeYel'eiro de 1821, e 
deu logo os pas,",os afim de se elegerem deputados ás côrtes. 

Esta nova onlem de cousa~ parecia favornel ao:; presos de 
Pernambuco: mas a junta mostrou-se \ acillante entre as sylll
pathias da liberdade e o.odio da iJldependencia. 

Para sair d'estes embaraços procurou ostentar imparcialida
de; a ltelacão teve ordem para proceder, como de direito, alim 
de promover a conclusão dos julgamentos. 

A Helacão, examinando os processos e reconhecendo seus 
vicios, pr'onunciou a nullidade e mandou soltar os presos n' el
les envolvidos. 

Eis como a Alçada terminou seus trabalhos, depois de 4 
annos de exercicio. 

Viu o Brazil no principio do anno de lb'21 pronunciarem-se 
os portuguezes de todas as classes por uma constituição li
beraI. 

Luiz do Rego improvisou-se adepto das idéas liberaes, e 
unido com seus principaes camarada~, sem consultar os fllho . ., 
do paiz, sem e:iperar ordens do Hio de Janeiro, anlluindo ao 
simples convite da regencia de Lisboa, proclamou as bases da 
futura constituição. Tratou logo da eleição de 7 deputados, a 
que a mesma regencia haúa mandado proceder em Pernam
buco. 

No Hio de Janeiro menos energica se manifestou a opinião 
popular, e da parte do gove\'llo não houve medida alguma que 
revelasse suas intcncões. 

Elle eonsenou-se" nesse estado de incertesa desde Outubro 
de 1820, quando á capital tinha chegado a noticia da revolu
ção, até Fevereiro de 1821. 

O movimento da Bahia foi que o despertou, e então a 21 de 
Fevereiro publicou-se o decreto de 18, no qual d. João VI an
nunciava que o principe d. Pedro S'lria enviado para Portugal 
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afim de tratar com as côrtes, e consulta-las acerca da consti
tuição; tambem promclteu El-Rei, que no Brazil seriam ado
ptados aquelles pontos da constituição que fo,sem applicaveis. 

A 26 úe Feyereiro a tropa portuglleza marchou para o Largo 
do Hocio; sua attilnde tinha por fim obter que fosse jurada a 
c'JIlstitnição, b11 qual a fizessem a-; côrles. 

Os cidadãos seelarios deste moYimento, lambem celebraram 
uma reunião no thealro ; para ahi se dirigiram os principes d. 
Pedro e d. Miguel. 

A camara municipal tambem foi convocada. 
D. Pedro, em vista (lo que acontecia., apresentou-se á va

randa (lo thealro e leu o decreto pelo qual o lllonarcha accei
ta,·a sem reserva a fuI ura consti tuicão. 

Os principes pre,;taram juramento ·'por si e por F.l-Rei. 
Organisou-se noyo rninislerio. 
Grande foi a alegria dos que conseguiram ver realisados seus 

planos, e um numerOiO concurso de pessoas (lirigiu-se á quinta 
da Boa vista, e d'ahi veio pllxan1ln até á cidade o ca 1'1'0 de d. 
João VI! 

El-Rei ractificou o juramento, e o, empregados e pessoas 
gradas do Rio lambem o prestaram. 

A adhesão dos portuguezes aos actos das côrles de Lisboa 
influiu de tal modo sohre o espirito do governo, que este viu
se forçado a publicar o decreto de 7 de lVlar~o, em que El-Rei 
expoz a intenção de voltar a Lisboa e deixar o reino do Brazil 
entregue aos cuidados de D. Pedro, até que se estabelecesse a 
constituicão da monarchia. 

Nesse 'mesmo dia deram-se instmcções, de accordo com a 
constituição hespanhola, na falta de regulamentos para esse 
fim, no intuito de se proceder á eleição de deputados ás côrtes. 

Feita a eleiçã<) de eleitores foram estes convocados pelo ou
vidor da comarca para uma reunião, onde devia ser lidu offi
cialmente o decreto de 7 de l\Iarco. 

Ella verificou-se a 20 de Marco lia Praca do C,nnmercio. 
A discussão foi tumultuaria, 'e a confusão subill ao ponlo 

de não poder o presidente dirigir a ass8mbléa. 
Pouco conhecedores das atl.ribuiçücs que lhes competiam, 

os eleitores tomaram medidas rel:íti"as aos interesses geracs da 
nacão. 

No eshdo de exaltação, a que chegaram as coisas, uma de
putacão foi enviada ao monarcha pedindo a adopção da con
stituição hespanhola. 

EI-Hei annuiu. 
A assembléa ficou satisfeita e continuou em suas delibera

ções, até ~ue pelas 3 horas da madrugada chego,! urna compa
nhia da divisão portugueza, e antes de empregar outro meio 
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para dissolver a reunião deu uma descll'ga sobre os eleitores 
desarmados e POI'O, qne os cercava, e depoi~ tomou a casa á 
bavoneta calada, 

1 maior parte da~ pessoas já se tinham retirado, e por isso 
menos desa,tl'o,as foram a, consequencias d'aquella aggressão: 
morreram 3 indi, iduos e ficaram mais de 20 feridos, 

A consternação se apoderou Gla cidade; suspenderam-se as 
operações de cummercio, e a capital durante muitas semanas 
teve suas praças e logares àe recreio inteiramente desertos. 

El-Rf'i aproveitou-se d'este estado de abatimento publico; 
promulgou a 22 de Abril um decreto anuullando o qlle tinha 
feito nas vespara" e outro conferindo a d. Pedro as lttribllições 
de regeute e de seu logar-tenente 110 reino do Brazil. 

Na tarde de 24 de Abril, El-Hci embarcou-se a bordo da 
náu D. João VI. 

Os conselheiros do monarcha previam que os negocios do 
Rrazil tomariam, COIll a retIrada da côrte para Portllgal, nova 
direcção, e que o paiz trataria de separar-se da mctropol/~. 

Conta-se qne no dia da partida, a 26 de Abril, EI-R/'i ao 
despedir-se do prinr,ipe d. Pedro lhe di,sera que o Brazil elll 
breIe se separaria de Portugal e aconselhou o principe a que 
puzesse sobre sua cabeça a corôa, antes q!le algum aventureiro 
lançasse mão d'clla. 

Na mesma esqlladJ'a, qae conduzia RI-Hei, retirou-se grande 
parte de fidalgo,;, qlle o haviam acompanhado de Portugal, e seus 
adherentes formando lo(ios uma comitiva de mais de 3,000 
pessoas, entre estas muitos capitalistas levando immensa~ SOIll

IDas retiradas do Banco do Brazil. 
Antes de terminar esta exposiçãO devo dizer-vos que lIluito 

embora possa a historia cortezã considerar a eslada de d. João 
VI e de sua côrte lIO llrazil como uma fonte de grandes benrfi
cios para o paiz, é innegavel entretallto que ao lado de alguns 
melhoramentos realisados apparecem de,aslro'io, acontecimen
tos, que são illdeleveis m:.nchas do reinado de d . .João Vr. 

No periodo, a que venho de referir-me, apresentam-se com 
sinistras feições factos de ordem social e poli tiea. , 

A preyaricacão de fllnccionarios, a avidez do ganho, a dIS
solução dos bei'ns costumes no Hio de Janeiro desde que che
gou a côrte alli, e til do isto acoroçoado ou tole~ado pelo governo 
de El-Hei, as barbaras persegllicões dos patrIOtas de Perl!am
buco, as execuções de muitos d'eites, as torpezas da comnussão 
militar, os julgamentos injustos e ini~uas sentenças, sem que os 
juizes-algozes fossem pUllIdos, as úo.encias ~ommettidas pela 
força publica contra os eleitores inermes reullIdos na Praça do 
Commercio'do Ri(), as lTIortr,s e ferimentos, que se deram n'essa 
occasião, são triumphos inglorios do governo de d. João VI. 
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Deante da pratica de taes actos com certeza as faces da jus

tiça empallidecerão. 
Todo o brazileiro amante de seu paiz deve sentir-se domi

nado de profundo pezar, sempre que recordar-se dos soffrimen
tos das vlctimas immoladas em Pernambuco e no Rio. 

Pede a verdade que se diga que os interesses de ordem so
cial e politica do Brazil, durante a residencia da familia real 
aqui, não foram dirigidos por bons principios: na terra de 
Santa Cruz não deixou a realeza o germen de boas doutrinas. 

18 



138 HISTORIA PATRIA 

xx 
(24 de Setembro) 

Primeiros actos do regente d. Pedro.-l\Iedidas das côrles de 
Lisboa.-S. Paulo e Hio pronunciam-se conlra a partida do 
principe.-Conselho de pror-uradores de Provincias.-Che
gada de uma esquadra portugueza ao Hio de Janeiro.-Vía
gem do principe . real a l\Iinas.-Convocação da Assembléa 
Constituinte.-Viagl<m do principe aS. Paulo.-Proclamação 
da independencia do Brazil.-O príncipe é acclamado Impe
rador.-Bloqueio da Bahia.-Lord Cochrane ao serviço do 
Brazil. 

Senhores: 

o espirito de desunião, que diariamente crescia entre os bra
zileiros e portuguezes, tornava bem eritica a posição do prin
cipe; elle procurava harmonisal-os dando repelidos banquetes, 
aos quaes eram convidados os ofiiciaes de ambos os paizes ; não 
obstante a dissimulação de seus ressentimentos em presença 
do principe continuavam elles inimigos CClmo antes. 

Accresciam a isto as difllculdades financeiras, em que se acha
va a administracão. 

O governo de· d. João VI tinha deixado exhausto o lhesouro: 
o Banco, mal dirigido, suspendeu sens pagamentos. 

Emql!anto o principe luctava com estes emharaços, novas 
contranedades appareceram que se prendem a factos de ordem 
politica. 

Tinham sido recehidas as bases da Constitui cão elaborada 
pelas côrles de Lisboa; o principe nâo conhecendo ainda os 
efIeitos da chegada de d. João VI a Li~hoa julgou conveniente 
demorar o juramento d·aquellas. 

Esta demora gerou desgostos no partido portuguez; a divi-
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são auxiliadora marchou para o Rocio, a 5 de Junho de 1821, 
e alli pediu que fos'sem juradas as bases da Consti tuição. 

n. Pedro viu-se obrigado a prestar o juramento exigido e sa
tisf~Z('r oulras requisiçiJes. 

Por uma lei, com data de 21 ele Ahril dI) 21, as côrtes de 
Lisboa I inham declarado independentes (lo centro, no H.io, os go
yernos provinciaes e sujeitos sómcnte aos tribunae, de Portugal. 

Em cOllScqllencia d'e,;ta J.,i fOfnlaram-se em todo o Brazil 
pequenos goyerno.', que se ncg;n am a corresponder C0m o prin
cipe. 

O'e,ta forma o principe estava re(hl~ido a governador do 
Hio de Janeiro e de uma Oll ontra proyincia do Sul, cercado 
alóm d'i-so de grandes dtflicllldaue,; peja diminuição das rendas 
puhlicas. 

Conlimlavam as côrles cm seu plano de reduzir o Brazil á 
antiga dominação culonial. 

Por decreto de 2ll de Sdi'lllbro foram exlinclos os tribunaes 
e (]i1l'erentes reparti\iões, cre,ulas em tempo de d . .João VI; por 
ülllro decreto foi ordenado que o principe se dirigisse a Por
lugal alim de viajar por difYerelltes paizes da Etll'opa e comple
tar a sua edacaç;\o )1olit.ica. 

Drante de taes Illedillas eomprehenderam os hrazileiros quae, 
as vistas das côrte,; ele Li,hoa, e decidiram-se a Irahalhar pela 
illdeprndencia. 

]l. Pedro prcpal'a\a-s(' para obr(kcer á ordem de sua retira
da: tornava-se porém, mais e lIlais geral a desapprovação de 
sua partida. 

Na cidade de S. Paulo a J unia provincial resolveu represen
tar ao principe pedindo que fi~a,se no Brazil. 

Em i\Iinas, um ll1oYimenlo sClIIelhante se havia manife~tado. 
(),; habitantes do !lio de Janeiro, deantc dos acontccim'enlos 

nas duas pro\'incia" rcôolvcram pedir {t camara mnnieipal que 
repre,enla:"e a d. Pedro contra a execução do~ dons decretos 
das côrle,. 

A C3mara ,alisfa~',(;II(l() a p,da rC'qllisição dirigiu-se á presença 
do principe a \l de Janeiro de ltl22. o seu presidenle expôz 
os selltillwnlos dos partidos áe(\rca de sua relirada. 

n. Pedro julgou denl' aeecder ao pedido manifestado e res
pOlldeu: 

-Como é para bem de lodos e fel iciclacle geral da nação dl:ga 
ao ]J01;O !fI/C fico. 

Es!a declaração, que teve Ioga I' a 9 de Janeiro, desagradQu 
ao,; portuguczes: a divisão auxiliadora deliberou, intin'lidan
do o principe, força-lo a cumprir as resoluções das côrtes. 

Na tarde do dia II de .Janeiro seguiu ella tendo á sua frente 
o general Jorge de Avilez para oecupar o morro do Castello. 



140 IIISTORIA l'ATI\.IA 
A tropa do paiz e o povo vendo a attitnde hostil d'aquellas 

forças reuniram-se no Campo de Sant' Anna dispostos a repel
]irem qualquer aggressão, que lhes fosse feita. 

Avilez rendendo-se á intimação, que o principe lhe fizera, 
retirou-se com a divisão para a Praia Grande obrigando-se a 
embarcar-se para Portugal. 

Feitos o,; preparativos para o embarque dos portuguezes re
cusaram-se estes a obedecer, emquanto não chegasse uma ex
Jledição esperada de Lisboa. 

O princlpe tomou uma altitude energica, e os ameaçou di
zendl que seria o primeiro a fazer fogo, se não embarcassem 
immediatamente. 

A 15 de F!ivereiro partiram para a Europa. 
D. Pedro, a 16 de Janeiro, tinha organisado o seu ministerio 

do modo seguinte: 
José Bonifacio, que tinha ido á côrte como orador da depu

tacão incumbida de pedir que o prillcipe nào se retirasse para 
a turopa, foi encaITPgado das repartições do interiur e nego
cios estrangeiros; Caetano Pinto de Miranda Monte-Negro, dos 
da justica e fazenda; Joaquim de OJi\eira Alvares, dos da 
guerra e' marinha. 

O primpiro cuidado d'este governo foi restabelecer a cen
tralisação das proviIHúas anniquillada pelas côrtes. 

Promulgou-: e o decerto de]6 de Fevereiro, convocando um 
conselho de procuradores de provincias, competindo ao mesmo 
aconselhar o principe sobre todos os negocios importantes, 01'
ganisar os projpctos de melhoramentos e reformas adminis
trativas, e apresentar as reclamações e exigencias das provin
cias. Estas medidas foram bem aceitas pelas provincias do Rio 
de Janeirú, S. Paulo, Minas Geraes, e Rio Grande do Sul. 

Pernambuco estava retalhado pelas dissenções civis: 2 hata
Ihões de linha e parte das milicias tinham-se re,ollado contra 
o gvvernador Luiz do Rego, e já varios choques se tinhaIll 
dado • 

.Na Bahia a tranquillidade publica tinha sido perturbada, 
em Fevereiro, por haver sido nomeado governador das armas 
o brigadeiro portuguez Ignacio Luiz Madeira em substituição 
do braúleiro brigadeiro Manoel Pedro de Freitas. 

Madeira apoiado pelas força;; portugupzas intima a Freitas 
a entregar o mando. 

Da recusa d'este, que era apOiado pelo povo e tropas do 
paiz, resultaram confhctos em difIel'entes lugares, ficando afinal 
Madeira senhor da cidade, onde reinou por algumas semanas 
a mais completa anarchia. 

Persistiam as cOrtes de Lisboa em suas ,is tas aggressivas ao 
Brazil. 
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Nellas apenas havia 50 deputados Brazileiros, sendo de 70 o 

numero dos eleit~s. 
Esta minoria não podia exercer influencia alguma. 
Eram elles tratados'com a mais revoltante grosseria n'aquella 

Assembléa, onde a maioria era illfensa a qualquer concessão ao 
Brazil. 

Difl"erentes providencias foram votadas, sempre contrariando 
as aspiraçues do llrazil. 

Quando chegou a Lisboa a noticia dos acontecimentos da 
Bahia, a,; côrtes nomearam uma cnmmis,ão para deliberar so
bre a c01l\cniencia de se permittir ao principe o demorar-se 
aqui até restabelecer-se a tranquillidade publica. 

Mas a esquadra que, conforme a primeira resolução das 
côrtps, devia lrvar o principe real a Lishoa, já d' a1l1 tinha 
partido; a 5 de "Março appareceu á vista da barra do lUo de 
.Janeiro, e só depois de ter o commandante Francisco Maximiano 
de Sousa se obrigado a obedecer em ludo ás ordens do prin
cipe real, foi permittida a entrada. 

Tendo recebido ordem de voltar para Portugal, deu á véla a 
24 de Março, deixando em terra 600 homens, que quizeram 
Jicar no Brazil. 

Em conseqmmcia de acontecimentos oecorridos em Minas, 
onde o governo provisorio desconfia.ndo dos planos do princi
pe, recusava prestar-lhe obediencia, d. Pedro partiu para Villa 
Rica a 25. 

Dentro de poucos dias voltou elle ao Rio, deixando tran
quillos os animos alli. 

N'esta cidade os nt'gocios tornavam novo aspecto. 

Tendo a1li chegado a noticia de que o governo portugllez no
tiJicára seus cOIlSules nos portos estrangeiros para impedirem a 
exportação de armamento, e munições ás províncias ultrama
rinag, foi esta notiflcação considerada declaração de guerra. 

A ca'nara municipal, a 13 de Maio, dirigiu-se ao principe 
e pediu que acceitasse para si e descendentes n titulo de-De
fensor pprpetuo do Brazil. 

Alcançado isto de novo a municipalidade dirigiu-se ao prin
cipe, a ~3 de Maio, e requereu a convocação de uma Assem
bléa, para resolver sobre a~ condições que devessem servir de 
base á união do Bra,il com Portugal e fazer as emendas que 
fossem necessarias á Constituição. 

D. Pedro conVOCOll o conselho de procuradores para tomar 
uma deliberação a tal respeito. Mas só estavam no Rio tres 
conselheiros: estes julgaram-se incompetentes para resolverem 
o assumpto limitando-se na reunião de 3 de Junho a sollicitar 
aquella mesma medida. 
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Sustentada esta pelo ministerio, promulgou-se () decreto 

convocando a Assernbléa constituinte e lrgisla.tiya. 
Depois d'esta deliberação d. Pedro morliflcou o Slóll lTlini·;

terio dando a pasta da guerra ao brigatl,'il'o Llliz Pereira da 
Nobrcga e a da fazonda a Martim Francisco Hib,)iro de An
drada. 

D'este minis!erio emanaram pi'llYidencias de mui10 alcance, 
por exemplo a do 8111preslimo de fjllatrllccnto., conto:, de rl'is, 
o manifesto dirigido á'; llaçõ,'s an11i!:lS ex pon!lo as occnrrpll
cias ultimas c propondo cclcbraç:lo de tl'at:ldo de com me reio. 

Tarnbem promulgou-se o decreto declarando inimiga, a; 
tropas porluguezas, que dcsclllharc:\lsclll cm qual/[uer ponto 
do 1l0~SO liltoral som prélio cOlls""üm('lllo do gO\ en:o hra
zileire>. 

Tendo o principe expedillo onlcll.' :lO gc;n"ral Madeira para 
embarcar-se com as tropas com de,iino a Lisboa, não fllralll 
ellas cumpridas: esta desolJedicncia e a noticia de que a, 
cbrtes preparavam no\a, fon;as Lk-;tinaclas ii, !lahia e Hio de 
Jalleiro, Ic\aralJl o jJl'inciptl a tOIHar IlIna posiçào lllai" franea : 
publicou o rnanife,;to de 1.0 (le .o\g:'5tO, pedindo aOi brazi]ei
ros que se unissem para alcanr;an'/ll, por lIleio da força elll caso 
de neces,;idade, a graulle oura de ,;tia ind,'penllnncia. 

Desde então tratou d. Pedro tie ("(pollir de lodos os ponto,; 
do llrazil as tropas porlugllt'zas. 

A. expediçào, que do ltio se tlirigio ii Bahia alJi chpgon 
quasl ao mesmo telllpo que um rt'forço de Porlugal. 

Homperarn as hostilidades ('nlre as força, brazileira:; e por
tuguezas. 

Em Monlevirléo o gencral Lécor qlliz fa:écr declarar-se a 
guarnição em l'ayor do Brazil, \iu-:;e, porém, obrigado a ahan
donar a divi:;ão portugurza. 

Em Pernalllbilco corriam as COlFa:i ue morlo mai; fa\'ol't\v('1 
aos patrietas. 

Em S. Paltlo ou1ro:, foram o.; mrios empregados: o prin
cipe partio do !tio, no dia H UI~ :\go::to, d,'ix:\Ildo a ],I'gl'!lcia 
confiada á princcza ],I'al o a adllljni,;tJ'<tl;~l() ,10-; negocios puhli
cos ao minisll'rio c eOllc'e\ho (le J'cprc:;enlanícs, c yeio ii capital 
da nossa provincia. 

Sna presenl;a serP1WU as dec:onlt'ns na;citlas lIa di ieordia 
entre o.; lllelllhros do gtl\"el'll(I prol iwrio. 

Durante a sua eslalla em ::l. Paulo deli-sr uma srorie de aCllll
teci/Jwnt03, que inf1niram de lllo,lo henefico soLre os llrstino,; 
do paiz. 

n. Pedro annllinrlo aos d('.SCj05; ,lo:; hrazilei.ro', que o aeolll
panhavall1 e recI'Lendo, quando se achava no Ypiranga, des
pachos do ministro José J!onij'acio, proclamou a independen-
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cia do Brazil, proclamação que foi feita a 7 de Setembro de 
1822. 

Quando eu tratar dos acontecimentos que se deram na pro
yincia de S. Paulo n'essc tempo, serei mais minucioso na ex
pll',ição dos facto:', e mostrarei a grande parte que os paulistas 
tiYer:l1ll Il'esse gralllle acto, que separou o Hrazil de Portugal. 

Voltando o principe ao Rio de Janeiro, alli chegou a 15 de 
Setembro, c aprc,:cnlou-se no theatro com uma legenda no 
braço esquerdo q llC dizia - hmEPENDENCU ou MORTE. 

A 21 de Sclerllbro pulJlicon-se 11m edital da cam ara decla
rando que o principr seria acclamado Imperador constitucicmal 
do llrazil no dia U de Olllllbro segllintg. 

Com ell:'cilo Il'c,se dia yeriJicou-se essa ceremonia deante 
d'lIm grande concurso de povo, de tropa, da côrte e das aucto
ridades reunidas no Call1po (le Sant'Anna. 

Antes de receber a COrôa o principe declarou que acceitava 
o titulo de Imperador depois de ter ouvido o seu conselho de 
estado e os procuradores gcracs. 

A 1 de Outubro teve logar a eeremonia da coroação do pri
meiro imperador do llrazil. 

Inaugurado o lmperio o gO\ crno julgou nccessario não ad
mittir a permanencia de tropas portllguezas nos pontos im
portantes que ellas oceupavam. 

Para esse fim admitlio ao servieo de sua causa o almirante 
inglez Lord Cochrane, que tinha prestado valiosos auxilios á 
independeneia (lo Chili. 

A elle foi confiado o commando da esquadra brazileira. 
A 3 de Abril de 182:1 a horda da não Pedro 1 arvorou o seu 

pavilhão e seguin para a Bahia com 8 vasos de guerra. 
mrcctnou o blorpleio da prar;a, sitiada pelas forças do general 

Laliatut. 
.lá alguns comhates se tinham travado, sendo o mais notayel 

o do Pirajá, a 8 de Novembro de 1822, no qual foram os 
porluguezes repellidos. 

No exercito IJrazileiro deu-se uma occurrencia, que poderia 
ter graves consequencias: foi a prisão do general Labatut e 
do seu secretario, victimas de intrigas urdidas por alguns offi
eiaes superiores animados pela junta governativa, que estava 
funccionando na Cachoeira. 

Madeira, felizment(t, não pôde aproveitar-se d'este estado de 
(',ousas. 

O commando geral das forças brazileiras foi conJiado ao 
coronel José Joaquim de Lima e Sih-a. 

Bloqueiada a Bahia por mar e por terra, e reduzidas as tro
pas portuguezas ã extrema penuria viram-se forçadas a evacua.r 
a cidade no dia 2 de Julho de 1823. 
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Lima e Silva occupou a cidade, guarneceu os pontos essen

ciaes e manteve a ordem e disciplina. 
A esquadra portugueza composta de 3 navios de guerra e 

mais de 70 mereantes, fez-se á vela para Portugal conduzindo 
os soldados de Madeira. 

Cochrane a seguiu tomando muitos navios sem resistencia 
da parte do almirante portuguez: depois do que dirigiu-se 
para o Maranhão afim de evitar o desembarque de tropas que 
para alli eram destinadas conforme se soube em vista das ins
trucções encontradas a bordo da « Gram-Pará)l. 

N!:! entanto João Taylor, cornmandante da fragata «Nictheroy» 
seguiU as aguas da frota portugueza alé á foz do Tejo, tomando 
ainda alguns navios de transporte, que foram remettidos ao 
Rio. 
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XXI 

(30 de Setembro) 

A divisão lusitana capitula e evacua l\'Iontevidéo.-Dissolução 
da constituinte.-Manifesto relativo á dissolução.-Negocia

\iÕes para o reconhecimento da independencia.-Revolução 
de Pernambuco.-Pacificação do norte. 

Senhores. 

A Provincia cisplatina era o ultimo ponto occupado por 
forças portuguezas. 

A divisão lusitana, estacionada em Montevidéo, tinha resis
tido ao decreto que a desligava do exercito porluguez. 

Negando ohedleneia ao governo do Rio de Janeiro d. Alvaro 
da Co<ta, cOlllmançlante d'aqnella divi-ão, snstentOlJ-se por 17 
n~ezes contra o sitio das tropas hrazileira~ ao mando do gene
ral Lecor, já então barào da Laguna, que se tinha declarado em 
favor da independencia. 

Depois de ter sahido que as forças portugnczas havialll sido 
expulsa'i (le todos os pontos do Brazil, resoll'eu d. Alvaro ca
pitular, o que teve logar a 18 de Novembro, evacuando a praca 
e embarcando com a di visão que lhe era fiel, licando l\1onle
vidéo encClfporado ao Brazil, indppendente dr Portugal. 

A Assembléa constituinte reuniu-se a 11 de Abril eOJll 5;) 
deputados e depois das sessões preparatorias foi installada a 3 
de Maio. 

U imperador, no d~'icurso de abertura da sessão, enuneiou
se ácêrca do estado do paiz, e concluiu dizendo que espera\a 
que a constituição, a fazer-se, merecesse a sua Imperial ap-
provação. . 

Logo em começo a discussão da resposta á falia do throno 
tornou-se exaltada. 

Gozavam d~ grande preponderaneia nessa assembléa 05-

Andradas. 
19 
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Dividindo-se a assembléa em dois partidos, o liberal e im

perialista, da luta entre elles re~ultou a demissão dos Andra
das do ministerio, a 17 de Julho. 

A situacão politica inaugurada pelo novo gabinete desagradou 
a@8 liberâes, e desde então estes e os imperialistas combatiam
se violentamente na imprensa e na tribuna. 

Deixando o poder os dois ex·ministros unidos a seu irmão 
Antonio Carlos capitaneavam a opposição e empregavam seu 
prestigio em prejuiso do governo. 

A chegada ao Hio dfl Janeiro de um brigue de guerra por
tnguez trazendo o marechal Pinto da França com despac hos 
para o imperador, e dias depois a de uma corveta conduzmdo 
commi~sarios para em nome do governo de Portugal negocia
rem 11m accôrdo que puzesse fim ás desintelligencias entre o 
Brazil e Portugal deu moti vos a que se levanta~sem suspei tas 
a respeito das intenções do Imperador. Embora passasse por 
certo que elle não queria receber os despachos sem que 
aquelles reconhecessem como base de negociacões a indepen
dencia do Brazil, entretant.o era o imperador accusado de man
ter relações secretas com um do; commissarios. 

De sua parte tambem a assembléa criava bastantes embara-
ços ao governo, auxiliada pela imprensa. . 

Tendo apparecido na Senlinella um artigo contra os offiClaes 
portuguezes, dois destes, o major Lapa e o capitão Moreira, at
lribuindo o escripto ao boticario David Pamplona o espanca
ram á. porta do seu estabelecimento. 

O offendido apresentou queixa á assembléa; isto deu logar 
a virulentas agressões ao governo. 

Os militares protegiam a causa de seus camaradas. . 
As tropas reuniram-se em S. Christovam e o imperador d'ahl 

mandou uma mensagem pedindo satisfação pelos insultos feitos 
á honra dos officiaes e ás intencões do monarcha. 

Antonio Carlos conseguiu quê a camara se declarasse em 
s~ssão permanente até que fosse dada satisfação aos brios na
clOnaes que elle considerava atrozmente olfendidos. 

Durante a noite de 11 de Novembro conservarám-se os de
putados em sessão. 

O imperador fez marchar as tropas para a cidade e mandou 
pelo brigadeiro José 1\Ianoel de 1\Iorae5 intimar o decreto de 
dis,olnção, que realisou-se a 12 de Novembro. . 

Foram presos ao sahirem da camara, os deputados AntonIO 
Carlos, Martim Francisco, José Joaquim da Rocha, l\Iontcsuma 
e o padre Belchior Pinheiro, e cm sua casa José Bonifacio que 
se tinha retirado por doente. 

Da prisão foram deportados para a França. 
Durante a sessão desta assembléa sô foram approvados 5 
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projectos de leis, todQs sobre objectos secundarios; pouco ca
minhou a discussão <;los artigos constituciouaes. 

A 13 de Novembro foi publicada a proclamação em que se 
dizia que a prisão dos Audradas e seus partidarios tinha por 
fim e\ ilar a anarchia, e que o governo protegeria as familias 
dos presos. 

A dissolução da constituinte causou profunda consternação 
ao partido liberal: os illlpcl'ialistas porém encheram-se de con
tentamento. 

O imperador em um manifesto datado de 16 de Novembro 
explicou o acto da dissolução, e prometteu ao paiz que uma 
constit~ição mais liberal do que a projectada pela constituinte 
lhe sena dada. 

A 26 do mesmo mez foi nomeada uma commissão de 10 
membros, ou conselho de estado, para organisar a constituicão; 
sob a presidencia do imperador encetou ella seus trabalhos. 

Feita a constituiçãO, que foi publicada em principio.~ do an
no de 1821, o governo a remetteu, por copia, a differentes ca
maras municipaes, e sob o fundamento de que algumas tinham 
requerido a prompta adopção, o i "uperador, a imperatriz, o 
hispo, e a municipalidade a juraram a 24 de Março. 

Em Lisboa a dissolucão violenta da constituinte foi conside
rada como prova de p"reponderancia do partido portuguez no 
Brazil. 

Houve alli esperanças de que d. Pedro se su.ieitaria á supre
macia de seu pae, e se restabeleceria a união do Brazil a Por
tugal. Em pouco tempo porém ellas desappareceram. 

Reconeu então o governo portuguez ao de Inglaterra alim 
de que este alcançasse que por parte do Brazil fossem acceitas 
as condiçllcs seguintes: 

La Cessação de hostilidades contra navios e subdilos porlll
guezes ; 

2." Restituição de Iodas as propriedades portuguezas injus
tamente contiscadas ; 

3. a Não intentar ataque algum ás colonias, que continuavam 
a ser líeis a Portugal; 

4." Demissão de todos os subditos inglezes empregados pelo 
l~razil. 

O gabinete inglez aceeitou a po,;ição de medianeiro e de
terminou ao encarregado dg negocios da Inglaterra no Bio de 
propor ao governo do Hrazil as citadas condições. 

Os plenipotenciarios brazileir03 dirigiram-se á Inglaterra, 
onde começaram as conferencias. 

O movimento revoluciollario, de que era chcfe d. Miguel, 
para derribar o governo de Portugal deu logar a que se sus
pendessem as negociações. 
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Restabelecida à tranquillidade publiaa n'aquelle reino, en· 

cetaram-se outra vez as conferencias em Julho de 1824. 
Nada porém se obteve d'ellas: por parte do Rrazil se exi

gia ind ependencia; Portugal pretendia impôr ~oberania. 
O gablllete inglpz achando que não era ~atlsfactoria a marcha 

das negociações, dirigiu ao go\erno portugllcz uma nota, fa
zendo ver o perigo de, se a lucia contu1Uasse, cabir a monar
chia no Brazil, e ficar este dividido em estados independentes 
e republicanos. 

Aconselhaya pois que a independencia fosse reconhecida. 
Ao contrario, a Austria, Russia e Prussia, que não tinham 

enlão interesses commcrciaes no Brazil, recommendayalll, por 
intermed io de spus l'epresentanle~, antes a guerra que a viclo
ria de principio., revolucionarios. 

O gabinete não turnou altitude difinida: redigiu um projecto 
de tratado reconhecendo nominalmente a independencia, exi
g.ndo curpo diplomatico e exercito COlUmuns, e que d. João VI 
fo,se reCOnlll'Clllo corno o primeiro imperador do Brazil. 

Este projeeto foi rejeitado. 
Não desanimando com a recusa por parte dos plenipoten

ciarios brazileiros o gabinete porluguez enviou um emissario, 
de nome Leal, ao Hio. 

As propostas por este apresentadas foram repellidas e elle 
teve ordem de sahir do territorio do Brazil. 

Antes de dar maior desenyolYimenl0 ás, occufrencias re
lativas ii indcpendenda soL o ponlo de vista internacional, 
cumpre-me diz"r-Yos o que se passara no imprrio dt'pois da 
dissolução da constituinte. 

No sul, as consequencias deste acto foram acceitas: a cons
tituição outorgada polo imperador foi jurada. 

Em Pernambuco porém, outro era o espirito da população. 
Esta\ a ii frente da adrninistracão .Manocl de Carvalhu Paes 

de Andrade, quando o imperadór nomeou para substitui-lo 
Francisco Paes Barrelo, tendo em vista inutilisar os elemeIltos, 
que já se dizia haver para urna planrjada revolução. 

Houv, reuniões populares, e nestas se decitl iu que não se re
conheceria outra auctoridade que não fo,se a de eleição popular. 

O goyerno do Hio ,ciente dos acontecimentos tomou as me
didas, que julgou adequadas. 

O porto do Recife foi bloqueiado pelo chefe da di\ isão 
Taylol'. 

Em 20 de .Março de 1824 Paes de Andrade foi preso. 
Concorreu mUlto para este acontecimento a defecção de dois 

militares, Seara e Lamenba, que pertencentes ao partido d'aquel
le o abandonaram quando tiveram noticia de suas promoções. 

Foram elles que dirijiram a contra-revolução. 
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Conduzido I)aes de Andrade á Fortaleza do llrum, a guar

nicão se pronunciou em seu favor. 
'!'arnhem as tropas, exceptuadas as cOlllpromettidas na pri,ão 

ue Andrade, se declararam pela causa popular. 
Pac,; de Andraue foi reint( grado na prcsiuencia uentro de 

poucas horas. 
A 11 de Junho o governo imperial publicou um decreto 

anuuIlcialldo aos pernambucanos que no lejo se prepara, a uma 
csquaura contra o Brazil, c recommcmlalldo que eJles promo
vessem sua propria defesa, visto não ter o imperador meios 
de proteger todo o litoral do irnperio. 

Pacs de Andrade aproveitou-se ua publicação desse decreto 
para, em 2 de Julho, fazer a proclamação denunciando o im
perador como. traidor e dizPlldo que suas intenções eram aban
donar o Brazll aos portuguezes. 

Comiuou as pro,'incias do norte a negarem ohediencia ao 
gmel'llo uo Hio e a ligarem-se por Ulll pacto formando a Con
{edt>raçáo do Hljl/odor. 

Grande llUIIJero de habitantes da Parahyba, Itio Grande rio 
Norte e Pará adhcriram a esta causa. 

O impt'rador tomou a delibera cão de anniquillar a re\olu
ção, logo que soulle do occorl'ido: 

Uma expedição na\al foi preparada e a 1.0 de Agosto sahiu 
do Hio, soh o commanuo de Lord Coclll'ane. 

As tropas foram desembarcadas cm l\Iaceió ás ordens do 
hrigadeiro Francisco de Lima e Silva, c a di\i~ão naval roi 
hloquear o porto do Recife. 

Depois ue muitas esearamuças \antajosas ás forças impcriaes 
o hrigadeiro Lima entrou na capital da pro\incia a 12 ue Se
tembro. 

As tropas revolucionarias a desoccupararn, tendo sido as 
forças do governo reforçadas com a chegada da expediç,ão 
Jewert. 

Para o promplo anniquillamento da revolu('~o muito concor
reu o ter licauo Andrade. inlcrceptauo pela >a~'';:llarda ue Lima. 
l\ão podendo por teITa reunir-se a sua genlt' 110 Hecifr, desde 
9,uc della apartou-se para ir ao enconlro das tropa., do major 
]; erre ira, cmbarcou-se em uma jaugada no intuito de chegar a 
telllpo de occorrer á uefesa da ciuade. 

l\ão consf'guindo uesembarcar refugiou-se a honlo ua cor
ycta ingleza Tlreed, onde chegou depois ua Illeia noite. 

DindgaLlo o facto na ciuade, os partidistas de <':ar\"a1ho 
julgaram perdiua a causa. 

No dia 17 a capital cahia toda em poder das forças do go
verno. 

As tropas de Andrade, que tinham estado na Barra Grande, 
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reuniram-se a outras sob o commando do coronel José de 
narros Falcão, e tentaram ainda um ataque ao bairro da Boa
Vista. 

O combate foi mortífero de ambo~ os lado~, e ellas foram 
rechassadas para o interior, onue renderam-se ás forcas impe-
riaes que as perseguiam. • 

Este foi o ultimo feilo da revolução pernambucana, seguin
do-se a immeuiata sujeição das provincias revolucionarias ao 
governo. 

Assim acabou-se em pouco tempo a Confederação do Equa
dor. 

Duas commissões militares se criaram, uma em Pernambuco, 
outra no Ceará. 

Os compromettidos foram julgados. 
Sofrreram a pena de morte, segundo refere Á. Lima, o padre 

Joaquim Caneca, homem de variada instrucção, o major Agos
tinho Bezerra Cavalcanti, preto, de um batalhão denominado 
de-Henrique Dias. 

Armitage porém falia só de 3 executauos. 
HatclifI, porl uguez, Metrowich, maltez, ambos officiaes do 

])rigue de guerra Constüllição on 1IIm·le, Loureiro, brazileiro, 
commandante da escuna Maria da Gloria. 

Em relação a estes 3 infelizes diz o referida Armitage que 
não ficou provado plenamente havert'm elles tomado parte mui 
activa no bloqueio da Barra Grande, tendo sido informe o 
processo, e neste as testemunhas só depuzeram de ouliva, fi
cando porém fóra de duvida que Loureiro fôra cOJIlpellido a 
embarcar, e a tomar assim, contra sua vontade, o partido da 
revolucão. 

Outros revolucionarios foraJIl amnistiados. 
ltacllifl" tinha sido empregado em uma das secretarias de 

Lisboa, e se ofl"erecêra para redigir o decreto de banimento da 
rainha, mãe de d. Pedro, quando eIla recusára jurar a consli
tuicão. 

Â sua morte foi considerada como satisfacã'O á realeza of-
fendida. • 

Os dois companheiros sofIreram a mesma pena, só pelo facto 
de estarem euvolvidos no mesmo proeesso 

O que ficou exposto nesta lição é o resumo do que se lê 
em A rmitage, A. Lima, e Menezes. 

Cabe-me aqui dizer-vos que se a historia não deixa hem ex
plicadas as occurrencias em relação ao processo, condemnacão 
e execução d'aqueIles tres infelizes, é certo, entretanto qué a 
tradicção mantém até hoje suspeitas de que o imperador in
fluira sobre estes acontecimentos. 

Geralmente se disse n'aquelle tempo que a execução do of-
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licial portuguez era um acto de vin~ança de d. Pedro, pelo 
motivo já explicado em relação á rainha, e que a morte dos 
dous companlilúros era um meio de encobrir aquella paixão e 
apparentar justiça. 

Em todo o caso a condemnação d'aquelles desgraçados, em 
um processo informe e sem provas, foi uma atrocidade digna 
do mais severo estigma. 

E se o poder moderador não quiz impedir a obra da ini
quidade, quando porventura fosse esta só devida ás inspira
ções da commissão militar, ao certo tornou-se cumplice de um 
dos maiores attentados, de que falia a nossa historia. 

Ralcliff do alto do cadafalso disse que era innocente, e mor
reu com coragem. 

Nem era de cl'perar outra consa d'aquelle que, já lIe orato
rio, leYfl a calma de espirito para tra<;ar cm latim ~obre a parede 
da pri~ão algumas phrases, que estão traduzidas em portugucz 
deste modo: 

« A morte em que me offende? Alem da campa 
Reverdece a virtude, e não se extingue 
Sob o cutelo do feroz tyranno. » 

Despediu-se da vida enunciando uma yerdade sublime. 
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XXII 

(1. 0 de Outllbro) 

Cochrane no Maranhão.-l\Iotim militar na Bahia.- Tratado 
de H) de Agosto.-Revolução em Montevidéo.-Batalha de 
Sarandy.-Declaração de guerra entre o Brazil e Buenos-Ay
res.-Viagem de d. Pedro á Bahia.-D. Pedro abdica a co
rôa de Portugal.-Primeira Assembléa legislatiya.-Opera
ções no Rio da Prata.-Viagem de d. Pedro ao Hio Grande. 
Volta ao lUo de Janeiro. 

Senhores. 

Lord Cochrane lon(lo voltado da lhhia a Pernamhuco, d'ahi 
seguiu pela costa até o Maranhão. 

Reinava a anarchia n'esla proyincia. 
Haviam-se rebellado contra o presidente Bruce as tropas, 

que tinham-se pronunciado pela independcncia. 
O almirante foi bem recebido. 
Tomando parle llas questões politicas depoz nrnce, cm iou-o 

preso para o H io e entrrgou a administração da prm'incia a 
Manoel Telles da Silva Lobo. 

Depois de dar tranql1illidade á provincia o Lord tratou de 
satisfazer as suas ambições e interesses particulares. 

1\ão tendo sido al tendidas pelo governo imperial as reeI a
maeões, que elle fizera, relativamente ás prezas feilas no Ma
ranhão e Bahia, entendeu dever pagar-se por seu proprlO ar
bitno. 

Fez o calculo do que conSIderava propriedade portugueza e 
exigiu a imporlancia. 

A thesouraria não tinha dinheiro, e então deu-lhe letras so
bre a alfandega. 

Depois de algnma rlemora e varia, ocmJrrcncia~ viu o Lonl 
satisfeitos seus desejos. 
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A 20 de Maio de 1825 o almirante, arvorando o sen pa

vilhão na fragata Piranga, partiu para a Inglaterra, levando 
os productos da contribuição forçada. 

Má impressão recebeu o governo imperial de taes acontecimen
tos, mas nenhuma providencia tomou contra o Lord, limitando
se a mandar publicar as informações que lhe foram enviadas do 
Maranhão. 

Logo depois de suffocada a revolução de Pernambuco deu
se na l3ahia um motim militar, de que resultou a morte do go
vernador das armas em Outubro de 18240. 

Dos actos de indisciplina do COll1manda;lle de um batalhão 
denominado de Periquitos resultou a sua pri,ão. 

A tropa insubordinou-se e pediu que lhe fosse restituido o 
commandallte. 

O general Felisberto Gama Caldeira manteve suas ordens. 
Uma companhia d'aqueJle batalhão dirigiu-se a SUa ca,a para 

prende-lo. 
O general sllbmetten-se e disse á força qne iria preso com 

a condição de que ningllclIl o tocasse. 
Apenas elle apresentou-se a peito descuberto, um dos of

ficiaes da companhia deu o signal e o governador das armas 
cahiu morto, telHlo sido traspassado por U balas. 

Quatro dos criminosos foram execnta(los em virtude de sen
tença do conselho de guerra. 

Emqnanto se davam as perturbações, que vimos de narrar 
n'esta e na lição anterior, ao norte do imperio, a côrte acha
va-se tranquilla. 

Pendentes estavam as negociações de paz com Portugal, sem 
probabilidades de proximo e ;;ati8fatorio resultado. 

Mudou a face de~ta questão o procedimento da Grã-Bre
lanha, que reconheceu as republica, hespallholas. 

Este successo teve consideravel influencia sobre a causa da 
liberdade: as pretensões do I3razil receberam grande força. 

O governo inglez, prevendo o effeito d'aqllrlle facto, enviou 
Charles Stuart para fazer vêr a d. João VI que convinha apres
sar o reconhecimento do llrazil, alim de e' itar que progre
dissem as idéas democraticas e ficasse em perigo o Ihrono de 
d. Pedro. 

l). João VI encarregou o enviado inglez de vir ao Brazil 
tratar de um ajuste definitivo relativo á independencia. 

Não conseguiu Stuart facilmente satisfazer sua'missão: fize
ram-se varias conferencias, e houve embaraços a solver-se. 

Afinal foi assignado o tratado de 29 de Agosto pelos pleni
potenciarios brazileiros e por sir Charles Stuart. 

Além deste foi assignada uma c •. lIIvellção secretJ., pela qual d. 
Pedro inconstitucionalmente obrigava o governo brazileir8 a. 

20 
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tomar sobre si a somma de 1.400,000 libras esterlinas, impor
lancia de um emprestimo cOlltrahido na Inglaterra pelo governo 
de Portugal, em 1823, para hoslilbar a independencia do Brazil, 
e a pagar a d. João VI 600,000 libras, como equivalente do seu 
palacio e outras propriedades, que possuia n'este paiz, proprie
dades que deviam ser consideradas da Ilação. 

Sobre estas negociações diz Anllitage que foi arrojado por 
lerra o penacho do vencedor e recuperon a politica o que as ar
mas linham pcrd/:do. 

A. Lillla em referencia aos mesmos factos diz que o Brazil 
Irgcou os louros da 1,icloria por ul/la carta de I1lforria c(}m
prada por 2 milhões de libras esterlinas. 
Pas~ando agora a tralar dos negocios no Sul cabe-me di

zer-vos que desde a união da Banda Oriental ao Brazil não ces
sava lluenos-Ayrf?s de reclamar contra ella, e de hostili~ar sur
damente a influencia do nosso paiz. 

Em ambas as margens do PraIa se manifesta.va a indispo,;i
ção contra. o Brazil e em l\fontevidéo tramava-se uma conspi
ração para derrihar o jugo extrangeiro. 

Fructuoso Rivera, apesar de sua declaração de sustentar 
sempre a incorporação, era indigitado como um dos conspi
radores. 

A 19 de Abril La\'alleja saltou com 32 companheiros no porto 
das Vaccas, territorio de Montevidéo, e logo o incendio ateou
se em toda a campanha. 

Hivera reuniu-se a eJles com alguma força. 
Em Junho estabeleceu-se um governo provisorio na villa tia 

Florida e a 20 de Agosto funccionou a cam ara de represen
tantes, que não demorou-se em declarar nullos os actos da in
corporação da Banda Oriental a Portugal e ao Brazil, procla
mando independente o Estado de lUontevidéo. 

A defecção de Rivera enfraqueceu a divi,ão de Lecor, que 
já se ressentia do abandono em que tinha ficado desde a eva
cuação da praça pelas tropas portugllezas commandadas por 
d. Alvaro. 

A 20 de Outuhro Bento Manoel Ribeiro com 1,000 homens 
atacou, em Sarandy, a Lavallrja, que se achava com 2,000 
bem armados e e'luipados. 

Bento Manoel VlU-se forçado a debandar, depois de curta 
mas violenta peleja, licando o campo e 200 prisioneiros ao 
inimigo. 

O governo de Buenos-Ayres animado pela vicloria de Sa
randy dirigiu-se ao do Hio de Janeiro declarando que o COll

gre5so reconhecia a Banda Oriental incorporada à repub:ica 
das provincias unidas do Prata, á qual pertencia por direito, 
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U governo brazileiro desde então deu mais vigor á sua 

politica. 
Emquanto no Sul occorriam taes factos, na Bahia o odio 

contra portuguezes ameaçava fazer explosão: a agitação co
meçava. 

D. Pedro partiu para essa provincia, onde chegou em Fe
vereiro, sem ser esperado. 

O imperador auxiliado pelo então presidente marquez de 
Queluz conseguill vêr restituida a tranquillidade á Bahia. 

De volta á côrte recrbeu anvticia do fallecimento de d. 
João VI e a do acto da rrgencia, que proclamava a d. Pedro 
rei de Portugal. 

Acccitando a herança de seu pae, abdicou immediatamente 
a corôa de Porluga I em 3U3 filha d. Maria da Gloria, de 7 
anllos de idade. 

Para evitar futuras complicaçoes estatuiu como condição de 
sua abdicação o casamento da rainha com seu tio d. Miguel, a 
quem nomeou seu lugar-tenente no reino de Portugal du
rante a minoridade de d. Maria da Gloria. 

Outorgou uma Carta, dando ao povo (} dirbÍto de nomear 
seus representantes, devendo a nobreza occupar hereditaria
mente a camara dos pares. 

As difticuldades financeiras do Brazil exigiam medidas do 
poder legislatiYo. 

Resolveu o imperador reunir a assembléa geral, convocada 
desde ]824. 

A 6 de Maio de 1826 teve logar.a abertura. 
Durante este anno não offereceram os nego cios do Prata 

vantajosos resultados ao I.lrazil 
A divü'ão naval, commandada pelo vice-almirante Rodrigo 

Lobo bloqueava o Prata. 
Apesar da superioridade de forças, má era a direcção dada 

pelo commalHl.ante. 
O governo retirou-o. 
Em terra não corriam melhor a~ cou~a~: a l10litica vagaro~a 

do general Lecor dava incremento á audacia dos g-atíchos. 
O vice-almirante foi suhstituido pelo almirante Pinto (;uedes, 

e a esquadra augmentada, mas sem condições de I)restar utili
dade, porque as emharcações eram improprias, por seu porte, 
para a navegacão do Prata. 

Buenos-Ayrés tinha uma esquadrilha composta de pequenos 
vasos, e commandada pelo almirante Brown; 

Se não fosse a intrepidez deste almirante que deixando a po
sição segura, que occupava, atacou a esquadra brazileira, não 
teria esta alcancado a victoria de 29 de Julho. 

Desde então lÍuellos-Ayres manteve-se na defensiva, mas por 
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meio de corsarios, conseguiu dentro de pouco tempo tornar-se 
mais temivel do que nunca. 

As circumstanclas desfavoraveis, em que estavam os negocios 
no Sul, levaram o imperador a dirigir-se ao theatro da guerra, 
esperando com a sua presença animar as tropas. 

A 24 de Novembro partiu do Hio a bordo da náu Pedro J. 
Durante sua auscncia adoeceu a imperatriz; morreu a 11 

de Dezembro. 
D. Pedro estava na capital do Rio Grande quando chegou-lhe 

a noticia no acontecimento. 
Entregando o mando do exercito ao marquez de llarbacena 

embarcou com destino ao Rio, on(le chegou a 15 de Janeiro de 
1827. 

O seu primeiro acto foi demittir o minislerio. 
Esta demissào foi, na opinião de algnns, allrihuida a moti

vos, que nada tinham com a politica. 
Em Armitage lê-se que quando o imp(~rador voltou ao Hio, 

tendo o ministerio ido encontra-lo a bordo foi mal recehido, 
e então lodos os ministros deram-se por demittidos. 

Constando dá como cama da retirada do gabinete () não 
acompanhar elle as vistas de d. Pedro quanto á guerra do Sul. 

Da viagem imperial nenhum resultado favorave) proveio 
para a administração e exercito: continuaram as cOisas do 
mesmo modo: não se augmentaram os recursos de guerra, e 
nem desappareceram as intrigas e o desanimo. 

E' caso de dizer-5e-foi viagem perdida. 
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XXIII 

(3 de Outubro) 

Operações no Sul.-Derrota das forças Lrazileiras.-Convcnção 
de 182i.-Continuam a" ho,tiliuadcs.-Tratado preliminar de 
paz entre o Hl'azil e Hucnos-AYl'es.-1\iegúcios de Portugal. 
Sessões lt'gislati \ as da 1829 e 1830. 

Senhores: 

o marquez de Rarbacena tomando o commando do exercito 
publicou, uma proclamação prometl~ndo que en~ poucos dias 
tremulal'la em Buenos-Ayres o 11aVllhão brazllelro. 

O exercito imperial montava a 10,000 homens, segundo se 
dizia, e o commandado 110r d. Carlos de Alvear a 6,200. 

A 20 de Fevereiro de 18'27 os inimigos se encontraram nas 
proximidades de Ituzaingo. 

A. Lima diz que embora o successo não correspondesse ao 
que era esperado, sobrou coragem nos soldados brazileiros; os 
corpos rivalisaram em actos de válor; supportaram 11 horas 
de combate, 24 de marcha incessante e 48 sem comer. 

Armitage, que é mais explicito a respeito d~sta batalha, diz 
que começado o ataque Alvear, por uma sin'ulada retirada, 
atlrahiu as forças de Rarbacena a uma posição desvantajosa a 
ellas, e derrotou-as depois de fi horas de comhate, deixando o 
exercito imperial 1,200 mortos e 10 peças de artilharia no 
campo. 

A perda do inimigo foi menor que a dos brazileiros. 
llarbacena lançou a culpa da derrota ás tropas de Bento 

Manoel, que não tomou parte na batalha, achando-se no passo 
do Rozario com a melhor cavallaria. 

A. Lima censura a Barbacena por ter deixado n'aquelle passo 
a força commandada por Bento Manoe!. 

O outro historiadQf diz que o desastre foi mais mortificante 
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e a guerra tornou-se mais impopular, por ter Barbacena, con
tando com a victoria, deixado de esperar o reforço de Benlo 
lUanoeI. 

Quando a noticia desta accão chegou á capilal da Republica, 
tambem alli foi recebida a da destruicão de uma divisão éla 
esquadra brazileira no Uruguay. • 

Oa lmiranle Brown voltando do cruzeiro de Sarandy e sabendo 
que dezAnove embarcações da esquadJa bloqueadora haviam 
subido o Uruguay para se communicar com o exercito resolveu 
eegui-la com Iodas as embarcações pequpnas de sua divi~ào, 
que eram cinco escunas e 0ito canhoneira~. 

Conhecendo a posição da força brazileira e vendo que não 
podia ataca-la com probabilidades de vantagem retrocedeu e 
apossou-se da ilha de Martim Gania. 

Ahi levantou baterias que previnissem a juncção da força 
imperial do !tio da Prata com a que estava no Uruguay. 

Depois d'isto tomou a oJl'cnsiva. 
A segunda tcntali, a de Brown foi coroada de bom resultadú 

para a causa de Bllenos-Ayrcs. 
A 10 de Fevereiro elle trouxe o inimigo a uma acção; to

mou 11 embarcações, queimou 5, escapando ao desastre só 3. 
Além destes lamellta,'eis acontecimentos, duros revezes por

que passou a causa do llrazil, ainda succedeu, no mesmo mez, 
que cahisse em poder do inimigo quasi toda a expedição de 
duas escunas e duas corvetas mandada á Patagonia. 

Em Abril nova face tomaram as cousas. 
Tramou-se um combate, a 9 desse mez, entre as forças de 

Brown e as do chefe de divisão Norton. 
Dous dos maiores brigues argentinos encalharam e ficaram 

exposlos ao ataque da divisão brazileira de 18 vélas. 
Brown defendeu-se até vêr acabadas suas munições. 
Incendiou um dos brigues: outro rendeu-se. 
Esta perda que lluenos-Ayres sofl'reu, a lucIa entre os dois 

partidos, Unitarios e Federalistas, e varias difliculdades, qlle 
cresciam de dia em dia para o governo da republica o levaram 
a procurar a paz. 

D. Manoel José Garcia foi encarregado desta missão e partiu 
para o Hio de Janeiro. 

Foi ajustada a c\mvenção preliminar de 24 de l\Iaio de lR27, 
e nella, pelo artigo primeiro, Buenos-Ayres renunciou suas 
pretenções sobre o territorio da Banda Oriental. 

Regressando Garcia a Buenos-Ayres e divulgando-se os ter
mos da convenção levantou-se um tumulto popular. 

Deu este logar a que o presidente Rivadavia negasse a rati
ficação, pretextando ter Garcia excedido as instrucções. 
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Dois dias depois RiYadavia resignou a presidencia da repu

blica. 
O governo imperial ao saber da não ratificacão tratou de 

a:lf,(mentar os meios de ataque. " 
Recorreu ao recrutamento, que nada produziu pela impo

pularidade desta guerra entre os brazileiros. 
Foi mandado para a Irlanda o coronel Colter afim de enga

jar gente que viesse servir no exercito. 
O general Barbacena foi substituido de novo pelo general 

Lecor. 
Em Junho de 1828 a accumulacão de tropas no Hio pertur-

bou a tranquillidade publica. o 

Um hatalhão de allemães levantou um motim por caU5a de 
applicação de castigos a um de seus camarada', no dia 28 
desse mez. 

Os irlandezes informados do oceorrido coadjuYaram os al
lemães. 

O tumulto, que a principio parecia ser de poucas consequen
eia" tomou aspecto grave. 

Os sediciosos sairam dos quarteis, percorreram as ruas, e 
eommetteram roubos e varios crimes. 

No dia immedlato cresceu o numero de reyoltosos. 
O major de um batalhão de allemães, accusado pelos sol

dados de reter seus soldos, foi as~assinado; outros officiaes fo
ram feridos. 

A anarchia reinou na cidade por mais de 2 dias. 
Foi então que o ministro da guerra Barroso Pereira ordenou 

q ue as tropas hrazileiras atacassem as praças extrangeiras. 
Com aquellas eooJ)erou, por sua propria resolução, grande 

numero de pessoas, Ti vres e escravos. 
Foram -mortos mais de 100 extrangeiros, e feriúos muitos. 
Em resultado desta revolta regressaram para seu paiz mais 

de 1,000 irlallLlezes. 
De embaraços (le outra Olnl)m viu-secercad0 o governo. 
A e'quadra brazileira no Prata tinha empregado sua força 

contra os navios mercantes de difl"erentes nações, que não res
peitaram o hloqueio. 

A 6 de Julho de 1828 uma náo e duas fragatas francezas 
chegaram ao Rio. 

O vice-almirante Houssin exigiu immediata entrega das em
harcacões francezas tomadas no Hio da Prata e uma indemni-
sação "por perdas e damnos. . 

O parlamento, que então funccionava, não se mostrou dIS
posto a acceder ás exigencias, que Houssin fez tendo a pos
tos a" guarni",ões dos vasos e de morrões accesos. 

A vontade imperial porém prevaleceu j d. Pedro mandou 



160 HISTORIA PATRIA 
restituir os navios francezes e prometteu que a indemnisação 
dos prejuizos seria ultimada antes de /indo o anno de 1829. 

Estes successos e o receio, que tinha o imperador de novas 
difficuldades, o levaram a acolher os enviados de Buenos-Ay
res, que, sob a mediação do governo inglez, chegaram ao Rio 
para tratarem da paz. 

Celebrou-se o tratado de 28 de Agosto de 182~l. 
Nelle se estipulou que a provincia cisplalina /icaria livre e 

independente; separada portanto do llrazil e da~ provincias 
unidas dtl Buenos-Ayres. 

Se no espaço de cinco annos rebentasse a guerra civil em 
Montevidéo as partes contractantes pre3tariam auxilio ao go
verno legal. 

No fim deste praso cessaria toda a protecção e a Banda Orien
taI ficaria em estado de perfeita e absoluta indepelldencia. 

Estipulou-se a troca de prisioneiros, o esquecimento de to
das as offensas politicas e a garantia da livre navegação do ltio 
da PraIa. 

Assim terminoll essa. desastrosa guerra do Sul, na qual se 
perderam muitas mil vidas, e muito dinheiro. 

Alguns escriptores dizem que o mau fado das armas brazi
leiras teve o effeito de anniquilar o preshgio da carreira mi
litar, e que a geração nascente inclinou-se para a civil resul
tando di~to melhoramentos sociaes, qne livraram o Brazil da 
anarchia. 

Ao contrario nas provincias unidas as vantagens da guerra 
deram aos habitantes I) enthllsiawlO pela carreira militar. 

D'ahi nasceu a preponderancia que es!'a classe leve sobre as 
auctoridades civis. 

Cumpre-me dizer-vos que ape~ar das luzes da civilisação 
ainda alli, como nas repllblicas do Prata a carreÍf.a militar 
tem alto prestigio: a espada é quem decide qua~i todas as 
dissenções. 

Em principio do anno de 1829 deu-se em Pernambuco um 
pequeno tumulto que foi logo suffocado. 

AlIi foram suspensas as garantias e creada lima com missão 
militar, cujos actos irritaram o partido liberal. 

Foi sob a influencia destes acontecimentos que se ahriu a 
assembléa geral, extraordinariamente a 2 de Abril. 

Differentes incidentes occorridos quer n'esta sessão quer na 
ordinaria tornaram o parlamento muito agitado. 
. Desde o começo as discussões tinham causado desgostos ao 
Imperador. 

A 3 de Setembro elle encerrou o parlamento com estas im
memora"cis phraws :-E~tá fechalla a sessão. 

Armitagem diz que esta primeira camara de deputados, que 
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funccionou ile 1826 a 1829, foi fraca c vacillante n'aquelle 
:ll lTlO , inquirta em 1821, exigente em 1828, e ilnalmente aven
t ll'~u-se a pôr urlla barreira contra as aggressões uo poder em 
182,)' 

A 1G de Outubro (ksle a~no chegou ao Brazil a princeza 
bayara d .. -tlllelia d,c LCllchtcmbcrg. 

Celebraram-se as nllpcias d'"lla COIU o imperador no dia se
guinte: foi (~reada a ordem da Hosa e novos titulos. 

Jb pompa,; e f"stas por ocea"iào deste consorcio eontra.ita
\am com o mal estar do paiz. 

O allgruenlo sllcDessh o do meio circulante pela emissão de 
notas, o continuado cunho do cohre, a deprecioção do cambio 
exterior, o agio entre o cohro e o papel eram seitas, nas phrases 
de A. Lima, que ferialll todos os iuteressps que tocavam de 
perto a poplllaC;ão, e amargura\ am a \ ida domestica principal
nícutc na c!a,;se II,' clllpreg.Hlos publicos e do, que viviam de 
~;dario~. 

Além d'isto passava por cerlo que o imperador marchava 
sempre de accunio com urna camarilha, ou gabinete secreto, 
de \' islas infensas á cam-a liberal. 

() prl'dominio da vontade imperial, que não recuava na 
senda das arbitraripll~des, a nomeal;ào d,) prpsidentes e gover
nadores de anms professalldo principios retrogrados, a conces
,~u ele di,tincçocs hU!lIlrilll'a, COIllO meio ~le ~orrupção, a Iin
gll<lgelll do, llIinistros c a de al~llns pPl'lOrlleos pregando o 
gO\ emo absolttlo, e tantos outro'i facto, ILHam logar a que ge
rallll~ll!e se penSa,'l' 'l'lO a e,mstilniçào ia ser reformada. 

Ilizia entào Ulll dos orgão'i do pari ido lilJeral- as formulas 
rl'prcsl'nlatilas pOllerào tall r~z continuar, ma:; se a I\'ontade do 
]lOIO se dei"ar dominar do télTOr, a liberdade sera reduzida 
a sOlllbra. 

() partido lillCral nào poupaI a o gO\ erno, qllr repetidas faltas 
COlllliwttia: criava-lhe de ~ulllillUll dilliclllda,lr,s. 

Para lllai, aggra\ar a situação da côrte COl\correu o a,sassi
Ilato, a 2H ilp Feyereiro de lt':30, do liseonde de Call1amu, 
prc,~Íllplltp da Bahia. 

F,tc facto foi considerado como um protesto contra as Illeili
tias illlprullcnte,; do illlperialislllo. 

Sinistra, eram a" eircllfllstancia, em qne se "ia o paiz; e o 
e.<pirito [luhlieo sp achava inquieto. 

rra e:ita a situaçào, Iluando a 3 dE' Maio de 1R30 abriu-se o 
parlamento . 

. \ falia do !!lrou" ,l"pois dr indicar 
ll1ina\a dizendo aos representante:; da 

difTeren(e,; l!1{'llirlas tl'r
Ilal~ào que lllostrassem 

21 
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ser braúleiros, tendo em vista o interesse geral do Brazil, a 
consolidação da monarchia e o esplendor do throno. 

A resposta ao discur,;o da corõa roi redigida pelo deputado 
Martim Francisco, e assignado por elIe, Limpo de Abreu, 
Feijó, Vasconcellos e Paula Souza. 

Enl Ilm de SPIl.' t\Jpieos agrallccia a ealllara ao imperador a 
rlcmis,ão do lllinisterio, que ha,ia perdido a confiança publica 
por violaçàes continuas tias leis e lia constitnj(;ão, e pelos re
ceios, qne tinha excitado, do re.,tabelecilllcnto do governo ab
soluto. 

Em outro topico pedia ao imperador (Iue procurasse VCHeer 
a~ facções exageradas que agitavam o Brazil. 

O ministerio impopular de que fa\Jaya a resposta ao dis
eurso do throno era o organi,ado eIll 1828, em conseq uencia da 
revolta da,s tropas extrangeiras no Hio. 

Clemente Pereira, ministro do imperio, era um dos lllelllbros 
mais importantes d' esse gabinete. 

O novo ministerio era composto de brazilei ros nalo,. 
Na sessão de 30 o orçamento f'Ji, entre outros pontos, o 

terreno vasto em que se debateram os partidos. 
() JIlillisterio não teve maioria e as recolllrnclldacàes do 

ill1pcrallor sobre diversos asslIrnptos pouca atlenção !nerece
ramo ~o dia 3 de Setembro encerrou-se a sessão; o illljleradol' 
na falia do throllo Ci'nsurou o procedimento da assembléa, e 
convocou-a, cxlraonlinarialllenle, para tomar elll consideração 
os pontos recoIllmcudadns 110 discllrso de abertura. 

Abriu-se a sessão a 8 de Setefllhl'o. 
As medidas indicadas no discllI·so do imperador eram a eon

clusão do orçalllento, prOl idencias sobre o meio circulanlo, 
organi,ação de um Banco nacional, e a proposta de um codigo 
e proces';o criminaf>s. 

Os ddferenles projectos sobre o Banco foram rejf>ilados: os 
sobre o meio circulante foram ell\iados ao estudo de ullIa 
eommiÓl'ã0. 

() parlamento \'01011 o Cor!igo criminal, Lei do orçamento, 
Leis de iixaeão dI' furca" de terra e de mar. 

Foi a 17" de !\oveirdJro qUi' se deu a primeira fusão da, 
earnara,; no paiz. 

Na falia de rncerralllonto tia ses ,ào, a 30 de NOlombro de 
1880, () illlperador tlisse Iflle essas leis eram prolai sobPja, 
e não eqni lOcas do inleresse da a'sclJlhlé:t geral pela Ilacãu. 

Manifestou pesar por nào ter sido decretado o Ilwlhoralllênto 
tio meio circulante. 

Voltando aos acontecimenlos de Julho devo dizer-\os que a 
H de Setemhro chegou ao Hio a noticia ria rcyolu(;ão de Julho 
cm Pariz. 
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Muitas pessoas no Rio, Bahia, l)ernamhuco e S. Paulo, illu

minaram suas ca,as em signal de rrgosijo pelos successos em 
Franca. 

Os'liberaes ficaram contentes, e os imperialistas receiosos 
de graves occurrellcias. 

Foi lless:t occasião que appareceu o jornal o II cpublim 
prégando francamente os principios da republica federatna. 
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XXIV 

(O de Outubro) 

Jmpopularitlade do governo.-Viagem de d. Pedro a Minas.

Proclamação em Ouro-Preto.-Volta ao Rio.-Festejos e de

sorde:.ls.-Representação dos delllltados.-Heunião no Campo 

de San!' Anna.-Defecção de tropas.-Abdicação. 

Spnhores. 

Em fins do anno de 18;10, o gOYCI'IlO imperial achava-sr 
em má situacão. 

Não merec'ia respeito no Íi.io, nem nas proYinria,. 
A sua impopularidade era nota,,:\. 
~a opinião tio A. Lillla era islo d!llido á d('sPllyollura da 

impren,a, qne não poupava a eonstitllição, «) goycrno f' a pf'S
soa do imppral]or. 

Os principios republicanos eram ahertamente prl'garlo., p('10 
jornalismo. 

Não estou de accordo com esta opinião. 
Penso que mais procedenlcs silO as apreciaçilcs de Arlllita[.(p 

dos acontecimentos llo então. 
E' com rouca justiça, diz elle, qlIe se a.t!ribl1c aos csfon:n, 

dos poriol ;CO, da opposição o dl'scrrdito, cm que lilll!:t <':1-

hido a administração e o chefe do poder execntiyo; dt':;errrliio 
manifestado afé no modo porquE' pmm comilleradas as insi
gnias honorifieas. 

O mesmo partido moderado as oJha\a mais como objecto 
de opprobrio do que como distincc,ào inwjayel. 

O., jornaes da opposir;iio eram bem aeccitos, continlia o re
ferido escriptor, porqne iam de acconlo com os sentimentos 
geraes do povo p as censuras, qne clle,; faziam, dirigiam-se 
mais á administração qne ao monarcha. 

Além da má gerencia dos negocio,; puhlicos ha\ia outra 
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causa da impopul~ritlatle de d. Petlro : erá-nunca ter elle sa 
bido ser homcm do poro. 

Se por vezes mostrava-se cOllvencitlo ue que a verdadeira 
fonia elo gOYCl'110 consiste na opillião publica, nunca soube 
res pei la-la. 

O t1escontentamcnto, ql18 de d ia cm dia se atlglOentava, tor
nava-se mais assignalado na provint;ia ele Minas do que no 
Hio. 

() imperador suppunha poder com sua presença alli impedir 
o desenvolvimento das idéas da fetleracão. 

Talllbem tinha em \Ísta alcançar a l~eeleição do deputado 
Silva Maia, nomeado ministro do imporio. 

O gahillete de então era este: -marqllez de Paranaguá, na 
marinha; conde do Hio-Pardo, na guerra; !\laia, no imperio; 
,iSCOll(Je de Akanlara, na jilsIÍl:a; Hollantla Cavalcanli, na 
fazenda; Francisco Cameil'o de CampúS, na pa:;ta de extran
geiros. 

Carneiro de Campos e Ca\alcaHli eram, de todos os minis
tros, os unicos conSIderados melllur03 do partido liberal. 

A 30 de Dezcmhro o imperador acolllpanhado da 'impera
triz, ue Maia, e de outras pes:;oas partiu para i\linas. 

Em todas as cidades e villas, por onde passa\ a, não encon
Irava o mesmo cnlhusiasmo, com qne fora recebido em S\la 
viagem de lt<22. 

Ao contrario-celebravam-se sob as Yistas da comitiva im
perial o1licios fnnebres por Badaró, o jomalista liberal as
sassinado na capital oe !lossa pro\Ítlcia. 

Semelhantes aclos importavam atlhcsào aos principios poli
ticos, qnc o infeliz jornalista defendell, c ao espirito perspi
caz de d. Pedro deviam essas cxcqllias sip-niJicar <'lS senli
mentos ho:;tis da poplIÍação ii polit.ica imperial. 

AI(~1ll d'islo a não I'ceJei(;ão do lllilllstro do imperio reV8-
la\ a o estaelo tia opiniào publica, dcsfa\orawl ao" Illtentos do 
illlpCmdOl'. 
, '\,10 olJstanle d. Pedro tornava-se pertina7, ,1Il of1'E'nder os 

Ilberars. 
Oe; individuos, qlle ellc recrlJla com mhanirlade r signaes 

de di,tincçào, rralll os que mais illlpO]lnlarc:i se haviam feito 
por seus principios rdl'ogrados. 

A 22 de Fevcreiro de lt-l;31 publicou, eIII Ouro-Prelo, lima 
proclamar,:ío. ' 

Ne,ía dis,p que havia no Brazil um partido de,organisador 
a dirigir inwdivas contra elll~ P o governo; qne pretendia re
prpspntar no Brazil ,cpnas de horror; cohri-lo Ile lulo, com o 
intento de empolgar elllpregos c saciar suas vinganças e pai
xües particulares, e outras recriminaçües. 
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Des~e documento historico evidencia-se que o imperadol' 

continúava na uisposição de não admittir mouificação alguma 
no systema politico, ainda quando reclamada pelos meios cons
titucionaes. 

A proclamação porém, em YeZ de atlrahir as sympathias, 
que d .. Pedro d~sejava, aggravou a indisposição, que contra 
elle havia no palz. 

D. Pedro comprehendeu sua sitllacào. 
Voltou para o Rio desgostoso e de:'animado. 
A 11 ue Março, por occasião do regresso de d. Pedro a S. 

Christovão, os portuguczes e brazileiros adoptivos iIIuminaram 
suas casas, accenderam fogneiras, e flzeram outras manifesta
ções de regosijo. 

Na noite de 11 a 12 de Março a ordem publica nào se alte
rou. Mas na de 13, consideraua a ultima dos festejos, os in
fensos ao imperialismo resolveram inutilisar as manifestações 
de regosijo. 

Extinguiram as fogueiras, e isto deu logar a que os portu
guezes ofrendidos lançassem pedras, fundos de garrafas e outros 
projectis sobre os brazileiros. 

Houve luta e os brazileiros não se achando preparauos para 
repellirem as pggressoes foram batidos. 

Ficando os portuguezes triumphantes percorreram as ruas e 
cercaram a residencia do redactor da A tirora, que se tinha rp
cusado a pôr luminarias. 

Ahi bradaram «Morram os deputados republicanos: Morram 
os que não puzeram luminarias: Morra o redactor do B e
publico. » 

Esta folha, depois da volta do imperador, ridicularisava a 
este a proposilo da viagem . 

. Iá antes quaiulo fallava ele d. Pedro, designava-o-o nosslJ 
carissimo únperador,-allndindo assim a dotacão. 

Estes acontecimenlos fizeram que revivesscli\ odios e rivali
dades entre brazilciros e portuguezes. 

A 11 de Março d. Pedro apr0sentou-se na cidade-prece
dido de um grupo ue portllguezes. 

Um dos br-azileiros que deu rivas ao imperauor emquanlo 
constitucional foi maltratado por elles. 

Os brazileiros, a instancias do redactor da Aurora, adopta
ram para distingui-los o laço nacional. 

Os exaltados porém adoptaram outro modelo de laço para 
se designarem partidistas ua federação. . . 

A causa da revolucão caminhava rapidamente: nnte depu
tados e um senador, 'que se achavam na côrte, todos do partido 
liberal, reuniram-se em casa do padre Custodio José Dias, de-
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putado por l\fina~, para resoherem sobre o que deviam fazer 
([eante dos acóntecimentos. 

Hou ve proposta para que os liberaes tomassem armas e lo
go se declaras,;cm francamente pela revolução. 

Hcjeitada esta propo.-ição, prevaleceu a de se dirigir ao go
verno uma J'(.'[lrcsl'lltacão rnergica a respeito das oCGUrrellcias 
de 13 de Março, a qU;ll trouxf\~se como rfreito a organisação de 
um minislerio liberal, ou preparasse o espirito publico nas 
provincias em sentido fa\ oravel á revolução. 

Além dos of1iciaes de artilharia, com que contavam os re
\ olucionarios, Lambem lhes eram de valioso auxilio os Limas, 
que occupavam illlportantes postos no exercito. 

Eram clles o comll1andanle das armas Francisco de Lima, 
José Joaquim de Lima, e Manoel de Lima, commandante do 
batalhão do imperador. 

A representação do governo foi publicatla pela imprensa, e 
assignada por 23 deplltallos e Ulll senador. 

Quem a redigiu foi Evaristo, tleputado por Minas, e que 
pela primeira \ ez teye assento na carnara HU allllO de 1830. 

E\ari~to tlesde 18:&/ tinha adquirido elelado prestigio por 
seus talentos e sobrehldo por seu tino polili,;o. 

Quando mesmo elle não ti \"esse tomado parte nestes acon
teeiUlelltos, a sna alta rt)jllllaçào e illlportanei~ já estavam fir
madas desde <Jue elle apparec~u !la arena do JornahslllO. 

E' oecasião de em poucas phrases 'os dar noticia da folha, 
(11l8 clle retlillin, a Aurora Fll/.fllillcllse. 

Foi PIll ])ezembro de 1827 (lue appareceu este jornal. 
Anuiiage, o c;criptol', c:ljas opiaiôes estoll expondo, diz 

que Evaristo desgo,toso do phrasrado senil da imprensa mi
Ili,;terial, e do tom anarehico de alguns pcriodicos do partido 
liberal, CJl(;t'lOll a jlublica.cão da "1 Mora sem ligar-se a ne-
nhULIl partido. " 

() jornal era claramente inCenso ii poli tiea do governo im
perial, lanto qllanto Jlodia se-lo HIll liberal. l\hs a delicadeza 
da lingnagclll, a logica, a precbão do enuneia, i), as ironias 
frisantes, em lugar de declautações turbulent~s, assignalaram 
a A IIfOf!l <,l'entre outros pcriodicos. 

A pll]Jlicação de Hill jornal independente desagradou a todos 
os partido" JIlas essa Jll~SJlla po,ü;ão excitava a curiosidade ge
ral e a A II rora tele maior circularão que outras folhas. 

Voltando a trat.ar da representação redigida por Evaristo 
tenho a dizer-vos qne n'clla se pedia a reparaçãu das oirensas, 
a punição das allctoridades, e dos delinquentes implicados nos 
aconteeimentos de 13 de l\larco. 

A publicação da representação e a noticia dos fados, que a 
eHa deram logar, agitou o espirito publico nas provincias. 
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A 20 d. Pedro demittin os millistros com excepção de Ca

valcallll e Carneiro. (II' CamJlo,. E,;colhell para sllbstitnil-os bra
y,ileiros natos, rr.a, SCIll popularitlade, e sem prestigio em par
tIdo algillll. 

Os elides liberacô não sc satisfizeram com a Illodificação 
mi !lis tcrial. 

Trataram de levar a rcvolu(;ào alê á viciaria. 
O s(mador Vl"rgl1cir\J, E\:lI,j',lo e Odoriw Mende,' puzeram

se á frculc do,s executores dos plano:;, (jlle tinham ürganisado. 
Foi esle o ellcarregado de plllClldm'-,;e com o,s ol1ieiaes elo 

exercito, (jlIe scitllindo o exelllplo ,le l'Ihlloel (le Lirna Sl' pru-
1I11llciaralll pela causa popular. 

A 20 de Manill, alllli\'(~rsario do juralIlenlo da Gnllstitllj(:ào, 
os ]lbcraes fizeram celehrar um Tc-f)CillIl na cgreja de ~ào 
Francisco de Paula. 

D. Pedro, sem srr esperado, alti apparcccu: - fui saudado 
eom \ i\'a'i-ao imperado)' CllHjllanto cOllslituciunal. 

Sou e lI/i IiClIIJ!I'C cOlIsíilllâol/(/l, respondeu c[ir). 
Ao grito de - viva d. Pedro !I-lliss'~ - ainda (: ullla 

crianw. 
'lo" clllh dos c;oll"pirarlures di'cutia-."c se dC\Ía ,rI' j!ro

c\amatla a n'jluh1ica Oll a IllOnarchia constitllcio!lal. Prevaleceu 
a opinião Clll Ln 01' desta. 

]tlésohpu-se lailJ!Jelll q'\C não fo;;.'e rJl'c1arada a rrwolu(:ào 
senão elll Abril, por o('c,1~;iào da l'l'llniiin das ea:llara', ljllC 
tinhalll ,sid,i ellll\'ocarla'; ""iraordilli\l'jall,eu!,-. 

"'\ ti tle Ahril d. I),'dr,) (l~an:e (ia 1l1;trclt:l, ljL1I' tOlllC1lalll os 
uegncios jlL.bJiws, d/'lIlillíll Ij:; lllllli,tr'll';. 

Orgalü;'lI11 llcl\O gahi\!i,te; as paslas Ú"':1.111 r,oilfil\(1:Js a seis 
titulares, <llte t'!1l u!!lra.,~ oe(',a:~i<'ll:" tinh~ull sido !llini'ilro:-;, 0:-; 

lllarqllCZes de i'aranagllá, de Jllhalllh',lj1f', de Al'lle,,:y, de Ilae
llendy, o \i';condt) r1t) ,\Jcétlllara, t' o ('Cindi, de Lage:i. 

Eram todos d,~ ilí'allLlt) illlpnlll1hrida:le. 
Quando SI' di\'illgoll a noti(;ia da ol';!ani.za\J11) lllÍni"teriaJ, 

tilllu18111 corre!! a (las prisoe, de Vcrg:!('ll'O, i-:ral'Íslo e o!ltros 
chefes liherae:'. 

O IllinÍstl'o da guerra tratou logo de saber se pOlu:ria mnlar 
com a ollicialida(le dl9s cm·pos. 

ElIes respolll]nalll (!ue não podiam garantir a Jitlt'litla(11' (1os 
soldadus. 

Gramlc conCllrso tle pOIO se fOl'filava no Campo de Sant'
Anila. 

A demissào Ilos novos mini,<tl'Os era exigida, e a reintegra
ção dos delllillido:i na TlIall!Jã desse mes!110 dia li. 

Con,tall(',Íu (li?, qllC ]lO lilI-i" (las dit'[i(;'ll(\:1dr~, PIll I]11C ,I' I ia 
o imperador, uma \ez comidou a José Bonifaeio para fazer 
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parte do gabinete, e elle respondera nestas phrases: de t'ossa 
mage$tade não acceilarei nem um copod'agua. 

No meio do povo yiam-se Odorico l\Iende" Souto, redactor 
da A strw, e varios outros importantes cidadãos. 

D. Pedro publicou uma proclamação a'lsignada por clle c 
pelo ministerio. 

Nella dizia que a administração era constitucional, e não se 
afastaria desses prinCipios. 

Apenas lida ao POYO por um juiz de paz, foi-lhe arrancada 
das mãos e calca,da aos pés. 

A reunião cada vez mais se auglllentava, e incessantes eram 
o,; pedidos dt) reintrgração dos ministros. 

A' tareI,) Ires juizes l!~ paz dirijiram-se a São Chrislo\ão e 
fizeram reclama cão n'aque!le sentido. 

O imperador· depois de torlJar cOllhecilllcnto da representa
ção respondeu-tudo (arei pura o puro, /lias nada pelo povo. 

Quando esta resposta se divulgou no Campo de Sant'Anna 
lc\antaram-,e grito, sediciosos e as forças do mando de Fran
cisco de Lima cornet~aralll a reunir-se. 

Lima aprescntou:se ao imperador explicando-lhe a marcha 
dos aeontecirnentos e fez-lhe vêr que devia acceder aos dese
jos do povo. 

n. Pedro reCllSOIl-SC a reintegrar os ministros. 
O batalhão do illlperador, corll/llaIlllauo por Manoel de Lima, 

tleixou o quartel em ::-;ão Christo'.'ào e dirigill-~e para ° call1po, 
onde chegoll ás 11 b,ras da nOIte: a gnarda de honra te\'e 
cljnal proceder. 

() partido \lorlllgl1Pl considerautlo-st' ab~ndollado r impo
tente para prestar scus sel'liços ao imperadur nelll appareceu 
na< ruas. 

O general Litlla tlmiou a Migucl de Frias, um de seus ajll.
dantes, para COllllllllIlicar aü illlperador o que occorria. 

n, Pedro disse ao ajndanle qfl!' tinha clIcatTegado a Lopes 
(;allla dr entender-se com Vergueiro afim de 'rganüar-sc o 
;mbinctp, que Illercc()s~e o apoio do jlo"o. 

Entretanto ao IllC,t1l0 tempo rnalllf'estoll a re,;nlução de não 
rt'integrar o mini . .;terio, como 11m ,oilir,itado 

O ajudante Frias (!cpois de alguma 11,~Ill()ra pediu ao illlpe
rarlor r[llf1 dés~c uma resposta illllllediata. 

Então d. Pedro disse qlle lião nomearia o ministcrio, que o 
povo queria, porque a ~l1a honra e a ç,ondituição nào ° per
lIlittiant; que preliria abrlicar a eorôa ou morrer do qllC fazer 
lal nomeacão. 

Frias estava a sair para dar disto conhecimento ao povo no 
r,;VllpO: fui tlctirlo p;~I() ill;p'JI'al!or qne p,'dill-Ihc para cSIJf~rar 
resposta mais decisiva. 

22 
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A's 2 horas da manhã, sem tomar conselho com alguem, 

e sem entender-se com o gabinete, escreveu a sua abdicaçã 
nestes termos: o 

«Usando de um direito que n constituição me concede decl-aro 
'luc hei mui volu,ntariall~ente abdicado na prssoa de meu mlHlo 
amado e pre:.ado filho o sr. d. Pedro de Alcanlara. Boa- Vista, 
7 de Abril de 1831, decimo daindependencia e do imperio.l) 

Dirigindo-se ao ajudante Frias entregou-lhe o acto de abdi
cação e disse-lhe: 

cc Aqui eslá a minha abdicação: desejo que sejam (eli:.es. 
Retiro-me para a Europc!' e deixo o paiz que lanlo amei e ainda 
amo. )) 

Por decreto que datou de 6 de Abril nomeou tutor de seus 
filhos a Jo,é Bonifacio. 

O imperador acompanhado da llnperatriz, da rainha tie Por
tugal, de sua irmã a marqueza de Loulé, e do marquez seu 
marido, dirigiu-se para bordo da náu ingleza lVnrspite, de 
de que era commandante Talbot. 

Ahi demorou-se alguns dias, elllquanto se faziam os pre
parativos para sua viagem á Europa. 

A fragata ingleza Volage, de que era c.)mmandante Lord 
Colchester foi destinada a levar d. Pedre., a ex-imperatriz e 
a comitiva a qualquer porto da Europa, que elle escolhesse ao 
norte de Brest. 

A fragata franceza La Seine foi posta á disposição da rainha 
de Portugal, com eguaes ordens. 

No dia 13 de Abril partiram para a Europa a5 duas frag·atas. 
Nunca mais voltou d. Pedro ao Brazil. 
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XXV 

(9 de Outubro) 

Eleição da Regencia -Os partidos.-Movimentos revoluciona
rios nas provincias. 

Senhores. 

Enceto hoje a exposição dos mais importantes acontecimen
tos do I?eriodo regencial. ElIe apresenta duas faces. 

Na pnmeira, de 1831 a 1837, seb a influencia das doutrinas 
liberaes regem-se os negocios publicos. 

Na st'gunda, desde 37 até á declaração da maioridade do sr. 
d. Pedro .1I, predomina a reacção. 

O partido conservador esteve no poder e levou sempre em 
vista contrariar a politica da anterior situação em tudo quanto 
podia garantir o desenvolvimento d'aquelles principios. 

A elle affigurava-se ameaçada a integridade do impetio e 
desprestigiado o principio da aucloridade. 

Sob taes pretextos planejou a reacção: foi esta iniciada 
desde que Feijó renuaciou o cargo de regente. 

A verdade desta~ a~serções ficará patente deante dos factos: 
de que VOII dar-vos conhecimento. 

No Hm da pxpo,içãO da'l oecurrencias do periodo regencial 
eu serei explicito na apreciacão d'este. 

Na lição passada eu vos dísse que o imperador entregou o 
decreto de sua abdicação ao major Frias. 

Este apenas o recebeu dirigiu-se para o Campo de Sant'
Anna. 

O povo ao ter conhecimento do acto do sr. d. Pedro f .. z 
demonstrações (le prazer e deu vivas ao sr. d. Pedro II. 

Logo pela manhã, a 7 de Abril, os membros de ambas as 
cam aras, que se achavam na curte, reuniram-se no paço do 
senado e elegeram uma regcncia provisoria. 

O marquez de Caravellas, o brigadeiro Lima e Silva e O 
senador Vergueiro foram os escolhidos. 
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No dia seguinte reunidos de novo os deputados e senadores 

fizeram urna proclamação para tranquillisar o e:,pirito publico. 
Mas, sen indo-me da,; phra:iC3 de Reybaud, arrefecido o en

thllSiasfllO da victoria, a recordacão dos acto, em commUlll se 
linha apag:ido, e aconteceu o que sempre acontece depois das 
grandes crises, os vencedores diúdiram-se. 

Uns queriam tirar as ultima,; cOllSeqllencias do 7 de Abril, 
desenvolvrndo cada vez mais os principios democraticos pelo 
abatiml'Ilto do podeI' Illonarchico. 

Este partido se dellominava-E:raltado. 
Outros queriam, diz Menezes, ~uiar o paiz pela vereda da 

moderação e da prudellcia. 
Formaram estes o partido i11 odel'Udi). 
Ha,-ia talllhelll um terceiro partido: o Restaurador ou Cara

llmrú, o partido do passado como o designa lteybaud, consti
tuido da, vencidos de todas as épocas, e entre os quaes es
tavam os amigo., de d Pedro e os adeptos das idéas lIIetropo
litanas. 
. Este pretendia annullar a revolução, e reintegl'ar o primeiro 
Imperador. 

A. Lima, que militou sob a bandeira de,;te partido, contesta 
que tal fosse a intenção de seus corrc!igionarios. Diz que nun
ca o parildo Rcslau,rado1" teve em VIsta a volta de d. Pedro 
para occupar o lhrono, que havia voluntariamente deixado, 
mas sim para ser tutor do sr. d. Pedro I1 e regente do im
perio. 

Em Junho organisou·se a regencia permanente. 
Alguns escriptores dizem que essa ele ção deu-se a 17 de 

Junho . 
. Mas na collecção de Ici3 de 1831 acha-se a proclamaçlto COIll 

data de 18, :ulJlllllciando ao paiz que a assembléa geral tinha 
procedido a essa eleição; não designa o dia em que pila sr. 
efl'ectuou. 

(}~ve-se porém crer que verificou-se a 18. 
Esla proclamaçào foi assignada pela meza, então formada 

do bispo capellão mór, presidrnte, Manoel dos Santos Martins 
Vallasqnes, visconde de Caethe, Joaquim Franci,co AIl'an's 
Branco l\Iulliz Barreto, visconde de COllgonhas do Campo, sp
cretarios. 

Foram nomeados pela assernbléa geral o brigadeiro Lima, 
que era membro da provisoria, e 0-; deputados Costa Can-a
lho e Bralllio Muniz, que suhsti tuiram a Vergupiro e a Ca
ra\cllas. 

Os elelllentos de desordem, que havia desde o primeiro im
perio, não desappareceram. Ao eontrario-desenvolveram-se 
de modo a perturbarem a tranquillidad8 publica em diversas 
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provincias, concorrendo muito para isto a insubordinação das 
tropas. 

U conego Marinho na sua obra-A re\oluçào de l\Iinas
quando traia do 7 de Abril diz lambem que o triumpho al
cançado diyidiu os yencedores. Uns queriam levar a revolução 
a suas ultimas consequencias, adopta\1do o goyerno republi
cano. 

Outros firmes em sustentarem a monarchia aberlamente op
poseram-se áquella pre[en~ão. 

O partido republicano era forte, e estava possuido de en
thusiasrno pela recente victoria. 

Feijó, chamado para a pasta da justiça, reconheceu a ne
ceswlade de unir-se ao partido absolutista para sustentar a 
lllonarchia. 

Os absolutistas malltÍl eram-se nos limites da prudencia por 
algum tempo, e por interesse da propria salvação esfol\iavam
se em apoiar o governo. 

Feijó, adepto da politica do partido moderadfl, que era 
conservar a monarchia com instituições liberacs, perseguiu os 
repn hlicanos. 

A adhesão dos absolutistas ao governo não foi de longa 
dmacão. 

J)e·~de que este deixou de incutir receio., a elles, os absolu
tistas consideraram fraco o partido moderado, o abandona
ram na esperança de que ° governo succumhiria. 

A presentaram-se guerreando o go\erno. Unillos aos exalta-· 
do:; promoveram cow;piraçoes e rCI·oltas na capital 11o imperio, 
nas provincias do Ceará, Pernambuco c Mina,. 

Explicados os intentos e idéas de cada partillo, e conforme 
as opiniões, que acabo de expor, de alguns cscriptore" passo a 
dar-lOS noticia de outros acontocimentos. 

Na Bahia, dias antes do 7 de Abril, tinha-se declarado uma 
sedieão. 

As tropas depuzeram o goyernador das ai ·naê, prenderam 
seus chefes e commettram @utras Yiolcllcias. 

Telldo chegado as forças sediciosas ao Hio, seus ofiiciaes, 
segundo diz A. Lima, reuniram-se aos exallados. 

Houve os movimento;; (le H e 1:> de Julho, que foram suf
fócado;; pelo ministro Feijó. 

Os corpo; indi,ciplinados f(wam dissohidos, prc,;us os of
ficiaes; oulros foram enviado., á Bahia e Pernalllh11 CO . 

AI de Outuhro o corpo de artilharia, a instigação de varios 
preso:;, putre os qua!'s se aCha\3 Cypriano José Barata, insur
reCClOnou-se. 

O governo auxiliado pela guarda nacional, já criada pela 
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lei de 18 de Agosto, e por officiaes avulsos de La e 2. a linha 
conseguiu pôr fim á insurreição. 

Em eonsequencia disto a regencia ganhou força moral, pôde 
conter os partidos e manter o socego na capital. 

Nas províncias não aconteceu o mesmo. 
Na c:lpital de Pernambuco deu-se a sedição denominada 

Selembrisada. 
Nos dias 14, 15 e 16 de Setembro de 1831 a soldadesca 

desl'nfreada, em numero superior a 1,000 homens, depois de 
se haver revoltado contra officiaes e commandante das ar
mas dominou nos tres bairros. 

A sedição foi iniciad:l pelo batalhão n. 14, na noite de 
14 de Setembro. 

Ao am:lnhecer do dia 15 a tropa Ioda se tinha amotinado. 
Grandes attenlados os sedicios03 commetteram: as portas 

de lojas e armazens foram arrombadas a golpes de machado. 
A cida(le foi posta cm saqne. 

A 16 os soldados ebrios nus, ontros fatigados, dispersos 
pelas ruas, c:lrregando os despojos do saque, já não inspira
yam receios, menos perigosos se haviam tornado. 

Além disto a necessidade da defesa commum tinba rennido 
algumas milícias: grande numero de cidadãô,l tambem se apre
sentaram armados. 

Accommettidos os sediciosos nos bairros do Recife e Boa
Vista foram yencidos, morrendo mais de 300 ás mãos do povo, 
e sendo presos mais de 800. 

Em Novembro do mesmo anno deu-se ainda um movimen
to, mas não tendo encontrado apoio militar, porque já não 
h:lYÍa tropa, e Ilem auxilios da população, logo foi sulfocado. 

O caracter hcllicoso dos Pernambl1canos não permittiu que 
3. pro\Íncia freasse tranquilla por muito tempo. 

A 13 de Abril ele 1832 um batalhão de millcias rcyo]t(Ju-sc 
sob a direccão do tfmpute coronel Francisco José Martim. 

As providencias tomadas pelo presidente da provincia, que 
reuniu ao; milicia; dos hairros de Santo Antonio e Boa-Vista, 
auxiliado COIll a marinha CI'itaram que a rcyolta tomasse in
cremento. 

Uma lula porém de mais longa duraçã,o do que os Sl1CCCSSOS, 

flue venho de referir, foi iniciada em l'anellas de Miranda. o 

Fa1l0 da gnrna cilil denominada dos Caba/lOS. 
No jilll de qll3si ,1 annos a interyenção !:lo hispo d. Juão 

da Purificação com seus conselhos, os esforços do major Joa
quim Jo,é Luiz conseguiram pôr fim á luta. A persua<ão al
cançou o que não foi dado á força obh'r. 

No Ceará talllbem a tr:lnql1il1idade publica foi perturbada. 
A 14 de Dezembro de 1881 o coronel de milícias l)into Ma-
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deira tomando por pretexto a abdl:caçao forçada de d. Pedro, a 
quem continuava a reconhecer cómo legitimo imperador do 
Brazil, desfraldou o estandarte da re\ olta contra o govern() 
regencial. Ante" de um anilo vendo-se ,ó e pcrst'gaido entre
guu-se ao general Labatut, prometlendo e.,te emial-o para a 
cOrte. 

Nunca porém seguiu para alli: depois de ter ngado de 
pri~ào eIll pri~ão, desde Pernamhuco até o l\larallhão, foi en
viado para o Ceará, onde foi julgaJo e ExcCiltadu em l\"ovem
bro de 1834. 

Era presidente da provincia o senador Alencar. 
A condemnação de Pinto Madeira tcm sido considerada co

mo aclo ele reacção dos exaltados contra os reali,tas. 
A proYincia do Ceará em 1R24 sofrl·eu, como Pernambuco, 

as iniquidades de uma commissão militar. 
Elia, c"mo qua,i todas as do Norte, linham, diz A. Lima, 

que vingar a~-gravos do poder decahido, em consequencia do 
que as reacçôcs eram inevita\cis. . 

r\u Maranhão o socego puhlico alterou-se desde que alu 
chegou a noticia da abdicação. 

O desembarj,(ador Candido Jo~é de Araujo Vianna, que_ 
presidia a plÜ\"Íncia, procurou acalmar a irritação dos partidos. 
i'\ão põd<IlOrém evitar que o povo c tropa cOlllllwltessem 
violellcias. 

Depuzeram o commallelallte das armas, e forçaram a sahir 
da provincia alguns ma-gistrados e varios cidadãos influentes, 
que pa'isavilm por affectos ao poder absoluto. 

Aconteceu isto em Setembro de lS:n: em lO de :!\"ovembro 
de novo foi perturbada a tranquillidade puhlica. 

Manifestou-se na capital um motim contra o presidente: este 
porém conseguiu fazer valer a sua :1uctoridade. 

Batidos na capital os chefes retiraram-se para o interior. 
Um OUflyeS de nome João Damasceno reuniu adeptos e 

com elles percorreu diffcrentes localidades, commettendo varios 
attentados. 

Na villa do Brejo a 27 de Dezembro foram os revoltosos 
desbaratados. 

Para a pacificação do Maranhão prestou valioso concurso 
o commandante das armas tenente coronel Corrêa de Vascon
cenos. 

Annos depois, em 1839, de novo achou-se a mesma pro
vincia em grave situação. 

A sedição de Raymundo Gomes, que rebentou no anno an
terior na villa da Manga de Iguará, tomou grandes proporçôes. 

Os sediciosos assolavam os campos e povoados, diz A. Lima, 
como um incendio devastador. 
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Além dos bandos de Raymundo Gomes appareceram par
tidas de escravos dirigidos por um preto audaz de nomc
Cusme . 
. Este, qne se havia evadido da pri~ão, fez que em diversas 
fazenda~ se in mrreccionassern os escravos. 

Foi nomeado em Dezembro de 1830 presidente e comman
(~an~e das armas o coronel Luiz Alves de Lima, hoje duque de 
Cax.las. 

Ahi chegou em Fevereiro do anno seguinte. 
Os rebeldes fOfam batidos constantemente em todo:i os 

encontra:; nessa pro,' incia, e na~ do Ceará e Piallhy, onde 
se refllg-iaram perseguidos pelas forças do i\hranhão. 

Na Bahia appareceil um movimento revolucionaria, '1"e 
pouco durou. Os revoltoso" foram destrocados nos dias Hi, 
17 e 18 dfl Março de 18;3::\ depois de a!guma resistencia. 

Hestabeleceu-se logo o socego publico na capital e na pro
vincia. 

Esta revolução, qne rebentou em 7 de Novembro de lfl'l7, tel e 
por principal chefe o cirurgião Francisco ::labino, que procla
mou a I"pJ!lIblica bahiclIsr até á maioridade do jorcn únpc
rador. 

No Rio Grande do Norte ,leu-se um acontecimento, que nãO 
deixou de abalar a Irallqnillidade publica. 

O pre~idrTltp da pro\ incia, !\fano,,] Hibeiro da SiIYa Lisboa, 
foi a"assinarlo a 11 d'1 Ahr'il de 183:3. 

O facto, segllndo ,liz A. Lima, não 'c fili;wa á politica. 
Pensam outros de modo conÍl ario, 
O Pará nào se achava PlIl li'iOnjeiro estado, quando alli che

gou, em 1831, a noticia da abdicaçã'l. 
O presidente da provincia pror:lamou recommclldando o res

peito á constitllição e ás auctoridades. lHa, em l1Ina época, cm 
que as paixo(1s politicas facilmente se illflammavalll, não se de
moravam os partidos em encetar a luta. 

Um destr.s .reqnisitava a depO';içào do COllllllandantf, das a!'
mas llflgad(m'o Audréa, outro se oppunha, A ndréa e o presI
dente barão de Hapicnrumirim mantiveram-se cm sua, po,i
çoes até a chegada das nova, auctoridades, o visconde de 
(;oyana presidente, e o coronel Silva Bittencourt eommandan
te das armas. 

Estas auctoridades viram-se forçádas a voltar para o Rio, 
depois ti ' poucos dias de ex.ercicio de seus cargos. 

A pre,idencia foi conHada ao mais antigo conselhriro até 
que a 23 de Fel'ereiro de 1832 chegaram á capital o novo 
presidente tenente coronel Machado de Oliveira, e o corn
mandante ,LlS <tl"lllaS Corrpit Spára. 

A sedição de 7 de Agosto de que tinha re~ultado a deposição 
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do visconde de Goyana, depoig de supplantada na capital er
gueu-se no interior da provincia, onde o conego Baptista exercia 
lllflllencia. 

Concitaya elle os povos do sertão contra os portuguezes di
zendo que estes queriam entregar a provincia a d. Miguel. 

Sangllinolp,ntas seenas se seguiram: uma d'ellas foi a morte 
do coronel Filippe dos Heis. commaudante da lJarra do HiD
:\'egro a 12 de AlJril, tendo-se revolt.1do o destacamento 
d'aquelle ponto. 

A ~3 de Junho a comarca do Hio-Negro declarou-se inde
pendente do Pará e constituida em provincia. 

NoYas auctoriuades foram nomeadas: o desembargador Ma
riani presidente e o tenente coronel Correa de Vasconcellos 
commandante das armas. 

Em Abril de 183;) chegaram amhos ao Pará: lIlas não des
emharcaram em consequencia da franca opposição do partido 
dirigido pelD conego Baptistfl. . 

Deste acto tl'l desobedIencIa ás medIda, do governo graves 
acontecimentos nasceram, ensanguentando-se a capital com atroz 
mortandade, a 10 de AlJril 

A regencia nomeou outras auctoridades: o presidente de
putado Lllho llc Sousa, e o commandante das armas major 
Santiago tomaram p03se dos cargos. 

A '1 de Janeiro de 1 t:<35 foram esses fllucciouarios as~assina
dos; em COll~(,ql!l'ncia (lestes successos foi ellcarregado da pre
sidencia por seus parlidarios o tenente coronel de milicias 
Clemente l\lalchc[· (J tio cnmmando das arJllas um negociante de 
nome Franeiscu Pedro Vinagre. 

No fim de poucos dia, apparecen a discordla entre elles; 
houve combate entre os partidarios de ambos. 

Foi derrotado o partido tle Malcher e este do arsenal de 
guerra, onde se haVIa refugiado, dirigiu-se para bordo de um 
laso de guerra lJrazileiru, de que era commandante 'Vall
tlenkolk. 

Este entrcgoul\lalchcr aos I'encedorps, <lHe i"V<J o assassina
ram ;i. vista da tripulação. 

Seu corpo foi arrastado pelas ruas ao som de musica, elll 
sigual de triumpho. Vinagre ficou na posse dos dois cargos. 

Em .Julho do mesmo anno alli chegou o marechal J\lIanoel 
Jorge Rodrigues para pacificar a província. 

Vinagre fingindo-se olJediente ás ordens (la regencia entre
gou a adlllinistl·acão ao novo presidente. 

Logo que pôde' reunir seus partidarios concitou-os á. revolta. 
O marechal Rodtigues depois de alguns dias de resístencia, 

aband,)t1ou a, capital c fixou sua re-idrncia na Ilha da Ta
tuoca. 

23 
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J)'ahi fez por vezes excursões aos differentes pontos occu

pado~ pelos revolucionarios, Illas pouca ou neuhuma \'ant~gelll 
ubteve até que entregou o governo (,ln lias de Abril de 1836 
ao brigadeiro Andréa que tinha sido uomeadu presidente e COIII

mandante das armas. 
Ándréa fez sua enlrada na capital a 13 de Maio, depois de 

ter ~ido occupada pelo capitão de mal' e guerra Frederico 
l\Iariath e tenente coronel Joaquim José Luiz de St,uza. 

Audréa empregou constantemente os meios de pacificar a 
provincia. 

-'\0 anno seguinte o !'ará se achava quasi todo em tranquil
lidade. 

Se nas provincias do norte deram-se movimentos revolucio
narios a crearem difIiculdades ao guverno da regencia, os ne
gocios no sul tambcm não correram de modo lisongeiro. 

Em Março (le 11'33 na capital da provincia de Minas deu-se 
uma sediçãtJ militar á (lual adheriram tambem alguns pai5a
nos. 

Foi deposto o vice-presidenlc elll t~\er/;icio 
Retirou-se elle para S. João de EI-Rei e d'alJi incitou os 

povos para uma reacção. 
EIll principio de Abril partiu do Hio o marechal José Maria 

Pinto Peixoto COIU quatro ofIiciaes, llJas sem tropa alguma man
dado pela regencia para conter a sedição. 

Elle poz-se á testa da gnarda nacional, que se havia reunido 
Jlas proximidades de Ollro-Prelo contra os sediciosos. 

Á UI de l\laio ab9.lIrlonaralll estes a capital, que foi occupada 
pelo marechal Pinto Peixoto. 

A. Lima diz que em l\lina~ grallde inlluencia tinham as 
idéas exaltadas r,ontra o imperallor e que bastou dar-se WIllO 

fim. desse movimento a I'es[u,uraçüo para que elle não tivesse 
mUitos adeptos. 
_ O con!'go Marinho na sua oLra, que já citei em oulra occa

sião, sobre os aconlecimelllo~ de 1842 elll Minas, falia da re
,oluçãu, que rebentou em Março lle 1833, e diz que ella fVi 
planejada e dirigida pelos absolutistas. 

Este partido era opposto á eleiçii/J da camara, que devia 
votar a~ reformas constitucional',; o, eleilorcs já esla' alU e,,
colhidos; jogou-se poi'i a ultima carta, continüa o referido 
escriptor, e o movimenlo (leu-se uo mesmo di,!, elll que ctlí'
garam á capital os eleitores para nOll1eal'efll deputados. 

No Rio Grande do Sul rebentou a 20 de S"lell1bro de lb3;, 
uma revolução dirigida pelo eoronel Bento Gonçalves da Silva, 
lias illJIUedlaçlles de Porlo-Alrgre. 

O presidente Antonio Hodrigncs Fe.fllandes Braga vin-se 
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forçal!o a emigrar pal'a a então villa do Rio Gralllle, acompa
nhado de toda~ as auctoridades da capital. 

A 25 do mesmo mez Bento Goncalves publicou um extenso 
manifesto, em que dava as razões de seu proceder. 

Esta revolução, qlle rebenlou nas vesporas de ser empossado 
da rrgencia o patlre Feijó, durou mais de H anuos. 

O governo regencial nãe a pôde aniquillar: ella prolon
gou-se ainda por algu.ns annos .deI!0is de ter o sr. d. ~)edro 
II entrado no exerC1CIO das attrlbUições e poderes de impe
rante. 

Quando eu me occllpar deste periodo da nossa historia, vos 
darei nnlieia da~ pnnclpaes phases, porque pa~sou a revolnç.ão 
do lHo (irande. 

Da influencia do espirito revolucionario, que se pxpandia 
durante o governo da reglmeia, resentill-se lalllbl'l11, COlUO diz 
Menezes, ale a remota provinda de Matta (;1'0850. 
~a capital, de :~O de Maio a 3 de Julho de 1834, deram-se, 

continua este escriptor, 8cenas de matança e depredações, só 
proprias de barbaros ou selvagem. 
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XXVI 

(12 de Outubru) 

Movimentos no Rio de Janeiro.-O golpe de estado a 30 de 
Jnlho de 1832.-Motins em 1833.-0 Acto addicional.
Eleição de Feijó para regente em 1835.-Feijú renuncia a 
regencia em 1837.-Nova phaze do periodo regencial.-De
claração da maioridade do sr. d. Pedro II. 

Senhores. 

Na Iiccão passada dei-\'os a conhecer os movimentos revo
I uciemariôs, que perturharam a tranquillidade em varias pro
vincias durante o periodo regencial. 

Hoje vou tratar do que occorreu na capital do imperio. 
Já vo~ disse o que alI! houve em .Tulho e Outubro de 1831. 
O governo tinha suffocado essas revolta~. 
Estes triurnphos tinham dado força moral ao governo-e elle, 

apoiado pelas carLaras, ia adoptando as medidas de ordem e 
seguranç.a, que a situação exigia. 

Neste terreno marchou a regencia e camaras até o fim de 
1831. 

Parecia que a confiança na alta administração ia restahele
cer-se e consolidar-se. 

O partido moderado, que governava o paiz, tinha dl' Inclar 
com as facções, que procuravam sempre contrariaI-o em sua 
marcha. 

Formaram-se diversas sociedades politicas. 
No dizer de A. Lima a que teve maio; imporlancia foi a 

Sociedade Defensora, que exerceu inflnenda na direccão dos 
negocios publicos. ' 

\ào p,lando exlincta, a" facçí)es, quando não podiam appa
recer auxiliadas pela força arma(la, secretamente tra{ayam de 
minar a situacão no intnito de se leuntarem sobre as rninas 
do adversario'. 
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A :3 e Vi de Abril de 1832 o soeego publico foi alterado na 

capital do imperio por motins populares: as providencias do 
mlllistro da justiça Feijó os aniqUllaram. 

O exito feliz das medidas governamentaes veiu de novo 
assegurar o predominio do partido moderado. 

A 30 de Julho do me:;mo anno deu-se na cam ara tempora
ria uma c/'i~e politica. 

Sobre este acontecllllenlo ha duas opiniões, atlribuindo-o 
uma a manejos do mesmo partido, que estava no poder, e 
outra aa ea'altado. 

Com a primeira está de accôrdo A. Lima. 
A opinião por elle emittida na sua-Historia do Rrazil-é 

qne o pa.rtido moderado teria <;xercido grande importancia ou 
influencia nos dcstillos do paiz, se não tivesse commettido a 
imprudencia de pretender apossar-se do mando ferindo a 
constituição e pertllfbando a ordem publica; que este partido 
mui legitimamente govemava o Brazil, mas que seus Inum
phos o ünsoherbeceram ao ponto de considerar elle as leis como 
Iropecos á sua marcha. 

() golpe de estado a 30 de Julho, resignando a regencia per
manente seus pl>deres e dando-se por demittido o ministerio, 
foi, no dizer do referido escriptor-resultado de plano d'aquel
le partido, 

l\lenezes dá a responsabilidade d'este facto ao partido ex
altado, 

Eu vou dizer-vos em ligeiras phrazes o que houve em re
lação ao 30 de Julho, segundo explicam os escriptores da es
cóla hoje liberal. 

A bandeira de federação de províncias tinha sido desfral
dada nos ultimos annos do primeiro imperio pelo partido li
beral. 

Depois do 7 de Abril a idéa de reformas constitucionaes e 
franquezas proYinciaes era constantemente prégada por aquelle 
partido. 

Estes principios porém não podiam ser l:unsagrados nas 
instituições do paiz sem as delongas nascidas dos tramites le
gae.s, porque deviam passar as reformas constitucionaes. 

O meio de apressar a mudança politica seria o de dissolver
se a call1ara logo que estivessem os eleitores com mandato es
pecial para as reformas. 

Mas passo errado seria o da dissolução, visto que acamara 
dos deputados era então um grande poder, de quem o governo 
recebia prestigioso apoio. 

A nova legislatura só. teria de fllnccionar em 1884. 
A inlolerancia dos partidos, os movimentos revoluciona

rios, a revolta dos !':ra/tados em 3 de Abril de 1832 e a dos 
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restauradores a 17, e tantas outras considerações levaram a 
regencia, o ministerio, e as principaes influencias da camara 
a plant'jarem o golpe de estado. 

Retirando-se o ministel'io e rrgencia, a cam ara devia con
stit1l ir-se em A s,~entbléa naciona I. 

Então seria votada a comtituição já projectada, na qual 
eram consagradas as franquezas provinciaes. 

Recebendo a cam ara de deputados, nesse dia, ° oflieio, em 
que a regencia se dava por detlJittida eom o ministerio, de
rlarou-'iC em sessão permaneute. 

Logo depois foi lido o parecer da commis,;ão, l/lle ella ele
gera, no qual se propunha que a camara se convertesse em 
ASSClllbíhJ naciollal. 

Depois de declarada acamara l'llI sc,;,ão permanente, egllal 
proceder teve o senado. 

O parecer apresenta(lo para que a camara se convertesse 
em AS';Plllbletl nacional e tornasse as resolucões, que a crise 
exigia, tinha de ser votado. • 

O plano, que até então fôra seguido á risca, d'abi em 
deanle encontrou obstaculos na divergencia dos membros da 
camara. 

Assim ao passo que uns prupuzeram que o parecer fosse 
votado sem discussão, outros indicaram que a discussão tivesse 
logar no dia seguinte. 

A camara não acceitou nenhum dos ah,itres. 
Os deputados Hebouças, França, 1\'Iontezuma, e outros ba

teram o parecer. 
Evaristo, Ferreira de 1\'Ie110, Costa Pereira, Candido Baptista 

e Paula Araujo o defenderam. 
HOllorio Hermelo, influente do partido lI1oderado, declarou

se com energia contra o parecer, separando-se assim de Eva
risto, de quem era alliado. 

A ppareceram moções no sentido de manter-se a regencia 
no seu cargo. 

Heboucas fallou durante dnas horas n'esta ses~ão. 
O plano ficou malJogrado de ante da opposi~ão de adl'ersarios 

e dos amigos que temiam perigosas consequencias do golpe 
de estado. 

A ses,ão durou até depois das 11 horas da noute, sem qllP. 
solllcão delinitiva tivesse sírlo tomada. 

No dia seguinte o parecer foi retirado: a regencia e minis
terio continuaram no exercicio tle suas funccões. 

Depois destes acontecimentos houve um periodo de calma 
na côrle. Durou até fms do anno de 1833, quando novas sr.en!t~ 
de agitação publica se deram. 
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Nas noites de 2 e fi de Dezembro grande numcro de pessoas 

percorreram as ruas, assalt~ralll a ca~a da Sociedade militar, 
inutilisaralll a illuIlIinação, invadiram aquella, quebraram mo
vel~, foram aos estabelecimentos onde se publicavam periodi·· 
cos d'ilquella parcialidade e ahi fizeram estragos. 

A sociedade militar era formada dos sectarios do partido 
chamado reslaurado/". 

Não se limitaram a isto as desordens. 
No dia 15 do mesmo mez alguus juizes de paz acompa

nhados de força de permanentes e de po"o encaminharam-se 
para o palacio de S. Christm ão, prenderam o conselheiro José 
BOllifacio, tutor do impcrador e trouxeram a aquelle e este 
para a cidade. 

Jo"é Bonifacio fui em iado em custodia para a ilha de 
PalJ.uelá . 
. A prop'osi(u da discus,ãu e vutação das refol"lllas constit~

elOnaes diz u conego Marmho na sua ohra-Hevolução de MI
nas-que no recinto da call1ara lemporaria (res baIHleiras fo
ram arvoradas. 

UIll partido não admittia reforma alguma; outro queria re
formas incumpletas, e ou tro as deseja\a tão ampla~ que re
duzissem a monarchia a simulacro. 

E final11lentp, continua o mesmo escriplor, llal ia a grande 
handeira do partido moderado, de cujo seio saiu a commissão 
elH~arregada de confeccionar o projecto. 

Vasconcellos foi o memhro relator, que apresentou o pro
jeeto e o sustentou COlll hahilidade e \astidão de conhecimen
tos. 

O acto addiccional é considerado como trinmpho politico 
do partido moderado, que tinha em vista rodear a II/mlal'chia 
de in~Wllirõ('s livre.~, nas phrases do escriplor ha ponco men
cionado. 

Em relação ao mesmo assumpto encontram· se na obra de 
Oireito adl/lim:st/"aticu do Yi~conde de Urllgllay apreciações, 
(Iue julgo de utilidade referir. 

Acham-se em uma nota ao ~ em que el1e trata da questão 
do poder Illoderador no senado em 1::-32, por @ccasião da 
discussão do projecto de lei da reforma constitucional. pro
jecto, do qual emendado resultou a lei de 12 de Outuhro de 
1832 e (]ppois o Acto addiccional. 

Na citada nota diz o anctor do li\ 1'0 que () proj,?cto, depois 
de df·ci,Hda sua preferencia a outros na camara trmporaria 
em fins de 1831, passou em 2." e 3." discus:ião nos dia~ '7, 
8, 10, II e 12 de Ouluhrt" 

Obsrna mai, que a discussão não foi de longa dllra\ião e 
importaneia, e quasi sempre a'interrompiam a, cumlllunicações 
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do ministro Feijó, que pintavam os perigos, sob que se via a 
~apital. 

Refere tambem que a revolta da ilha da, Cohras trazia os 
espiritos preoccupados, e que depois a atitude do senado de
clarando-se em ses~ão permanente e conYidando a camara para 
de accôrdo resolverem o que fosse nCct1ssario a belll da patria 
não menos influi a sobre a marcha da discussão. 

Foi nesses dias, diz o escriptor, e debaixo d'es<3s impres
sões, que paSSOll tjllasi sem disclls~ão, na call1ara dos depu
tados o projecto de reforma, que tinha por Hill reLluzir o go
verno L10 Brazil a monarchia federativa, extinguir o poder 
moderador, tornar o senado temporario, a carnara dos deputa
dos biennal, e supprimir o cOIllelho d'estado. 

Estas apreciações tio ilIustrado brazileiro, na mencionada 
obra de Direito administraliro, servem para esclarecer-vos 
sobr e as iLléas politicas d' aq uella época. 

Eu já vos disse entretanto que o Acto addiccional tem sido 
considerado como um triumpho alcançado pelo partido 1110-

derado. 
Nelle não se consagrou principio algum que nulliHcasse a 

vitalicidade do senado, não Sé reduziu o pra:io da legislatura, 
nem se dca nova face á llIonarch ia. 

As alterações notaveis, que nelle se admittiralll, foram em 
relacão aos eonselhos geraes de provincia, con'it'lho de estado 
e eieição do regente, fic:wdo a ragencia trina substituida por 
um só regente. 

A lei das reformas constitLlciona~, de 1"2 de Agosto de 183! 
foi promulgada a 21 do meSlllO lllez. 

Foi neste mesmo anno, em Junho, que na camara appare
ceu o projecto de banimento do ex-imperador, o qual foi 
apresentado pelo dpplltado Venancio Henriques de Hezende. 

No senado foi rejeitado. 
Em NOVellllJl'o chegou ao Brazil a noticia do fallecimento 

do ex-illlperador, a 24 de Setembro em Lishoa. 
O partido restaurador desapparccell, lendo recebillo este der

radeiro e fatal golpe, na, phr?zes de Menezes. 
A 7 de Abril de 183;) proce(\rm-se no imp€-:-Ío á eleição do 

regente, na fórma do Acto addiGcional. 
A escolha recahin em Feijó. 
A regencia permanente, que já estava reduzida a um só mem

bro em consequencia da morte de João Brauulio Muniz e au
sencia de Costa Carvalho, deixou seus poderes a 12 de Outu
bro, dia em que o novo eleito tomou posse do cargo. 

Apenas Feijó tomou as redeas do governo teve de \'olver 
sua attençào para o lho Grande do Sul, onde, como já vos dís-
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se, a 20 de Setembro tinha rebentado a revolução dirigida 
por Bento Gonçalves. 

Elia porém não foi aniquillada nem durante a regencia de 
Feijó e nem durante aquella, que a substituiu. 

Com0 já vos disse, opportunamente tratarei d'aqueIla re
volução, que prolongou-se ainda por alguns annos depois de 
haver sido o sr. d. Pedro II declarado maior. 

O regente deu todas as providencias que lhe pareceram acer
tadas para restituir a tranquillidade áquella provincia: mas 
baldados foram os seus esforços. 

Além das difftculdades que o governo encontrava nos acon
tecimentos do Sul, a opposição na cam ara dos deputados era 
poderosa. 

O regente via-se contrariado a cada passo em seu plano de 
administração; não faltavam obstaculos a impedirem-lhe a rea
lisação de seus intentos na gerencia dos negocios publicos. 

Guerreado por seus adyersarios e perdendo sympathias en
tre seus proprios amigos, persuadiu-se que não lhe era dado 
fazer ao paiz os beneficios que a nobreza do seu caracter e a 
sinceridade de suas convicções exigiam e a nação esperava. 

Tomou pois a resolução de deixar o poder. 
A 19 de Setembro de 1837 renunciou o cargo de regente 

chamando para o exercer o senador Pedro de Araujo Lima a 
quem no dia antecedente tinha nomeado ministro do ünpe
fiO. 

No memoravel manifesto, que por essa occasião Feijó pu
blicou, vem explicada; as razões do seu proceder nessa lin
guagem franca de que soube usar em todas as épocas de sua 
vida quer dirigindo-se a amigos, quer a a(hersarios. 

O conego Marinho tratando das occurrencias desse tempo 
diz que o regente ohstinava-se a não chamar para o ministe
rio as notabilidades das camaras, alfastando de si muita s das 
capacidades do paiz. 

Observa mais que a opposição era violenta não só na tribu
lia da cam ara mas na imprensa, que publicaY3 .ntigos insidio
sos contra o go\'erno e i nsinuaçàes malevola" satyras inde
centes contra a pessoa do regente: teimava este em J.lão ac
ceitar as cOllsequencias do systema representativo. 

A opposição, continua o historiador, tornou-se obstinada e 
facciosa; não foi escrupulosa na escolha dos meios com que 
devia combater o governo e a pessoa do regente; e este de sua 
parte parecia querer deixar de lado as capacidades do paiz 
nomeando ministros a homens que, salvo as excepções, não 
estavam habilitados para os cargos. 

O regente estava resolvido a não transigir com os que que
riam impôr uma politica: batido por uma imprensa descome-

24 
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dida, sem apoio nas camaras, tendo vist0 separarem-se delle 
alguns amigos, fatigado de lutar contra tão pertinazes insul
tos e fortes adversarios o senador Feijó entrega o I?oder a 
Araujo Lima, opposicionisla, afim de que os adversarlOs rea
Iisassem o systema ,de governo que proclamavam corno ° melhor 
para os interesses do paiz. 

Eis corno um historiador que eu considero insuspeito jul
gou o proceuer de Feijó. 

O nuvo regente Araujo Lima no mesmo dia, em que foi em
possado do cargo, organisou o gabinete. 

Confiou as pastas aos membros de grande influencia na ca
mara. 

Vasconcellos entrou para a repartição da justiça, servindo 
interinamente de ministro do imperio. 

Esta nova phaze do peri~do regencial não melhorou o es
tado dos negocios do paiz. 

Os elementos de desordem, que havia, não se extinguiram. 
Os movimentos revolucionarios continuaram a apparecer nas 

provincias. 
A revolução do Rio Grande apresentou mais sinistro aspecto; 

o governo perdia terreno em vez de ganhai-o. 
Iniciou-se com a ascenção dos opposicionislas a politica 

chamaua do-regresso. 
Foi a principal alma da nova situação Vasconcellos. 
Elle que tinha acompanhado o partido moderado, que tantos 

serviç()s lhe tinha prestado, principalmente para a adopção do 
Acto adiccional, separou-se, mais por questões pessoaes do 
que politicas, dos seus correligionarios. 

Já no começo da regencia de Feijó havia tomado atitude 
hostIl ao governo. 

Vasconcellos, prestigioso por seus talentos e iIIustração, não 
cessava de guerrear a politica de Feijó. 

E allnal constituiu-se o chefe dos grupos infensos ao re
gente. 

Para que pudesse auxiliai-os desfraldon a bandeira do
regresso. 

Sob esta bandeira consorciaram-se os absolutistas que viam 
em Feijó o representante dos principios liberaes, os mallo
grados em suas esperanças, e todos aquelles, para quem os 
negocios publicos eram de pouco valor deante das ambiçües 
que alentayam. 

Triumphante a opposicão, era evidente qne Vasconcellos de
via tomar parte no pode'r; e entrando este illustre parlamen
tar no pnmeiro gabinete da regencia ficava definida a situa
çãu que se inaugurava. 

Os principios, que elle francamente sustentaI a desde que 
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se separou de seus amigos, eram claramente conhecülos como 
a negação das idéas do partido, que alcançára as reforma~ 
con~titllcionaes consagradas no Acto a(liccional. 

Quando em energica opposicão ao governo de Feijó, elle 
dirigia violentas cemuras a SelÍs antigos correligionarios, qua
lilicava-os de democratas, inimigos da monal'chia e da ordem 
publica. 

Na imprensa e na tribuna batia os mesmos principios, que 
anles sustentára e seguira 

Vasconcellos conspirou-se, nas phrazes do conego Marinho, 
contra sua; mesmas obras, o Acto adiccional e o Codigo cri
minal. 

Uni/lo a Honorio Hermelo tornou-se, como este, severo cen
sor de tudo quanto na cam ara' e no poder havia feito o partido 
modcrado. 

A opposição, que em 19 de Setembro de 1837 tornou-se 
governo, confiando uma repartição ministerial ao prestigioso 
propugnador de taes idéas revelava, de modo a não deixar 
dUVida, qne ia organisar desde logo e dirigir energica reacção 
contra a politica seguida até aqu .. lle tempo. • 

Nas apreciações exaradas no livro, de que tenho por "ezes 
fallado, a-Revolução de i\Iinas-, se diz-que uma politica 
reactora foi adoptada, e honestos servidores do estado foram 
demíttidos, ou aposentados só por terem sido fieis á sua con
sciencia e ao governo decahido. 

E' ainda o autor da dita obra quem refere que as despe
zas publicas cresceram espantosamente, trazendo apoz si OS 

cre(litos supplementares e as emissões de papel-moeda, e qne 
o espirito de patronato e afilhadagem invadio todas as repar
tiçlles. 

Depois de alguns lllezcs de existencia o ministerio de 19 de 
Setemhro cahiu. 

A este seguiram-se difIerentes organisações, e estas succes
sivas mudanças fizeram o regente perde~ granel" parte da força 
moral, e alteraram, no dizer de A. LJlna, as regras de go
verno. 

'faes eram as circumslancias em que se viu a regencia, quan
do no comeco da sessão parlamentar de UHO appareceu a idéa 
da maioridade. 

A 12 de l\Iaio Honorio Hermeto otIereceu, m camara tem
poraria, uma emenda ao volo de graças, alim de ser suppri
mida a phrase, que se referia á aproximação da maioridade. 

A J 3 appareceu no senado um projecto declarando maior o 
sr. d. Pedro n. 

A discussão da emenda de Honorio foi calorosa e longa, ten-
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do durado até 20, dia em que no senado cahiu por 2 votos o 
projecto sobre a maioridaae. 

A 18 tinha o mesmo deputado offerecido na cam ara um 
projecto afim de que fosse reformado o artigo 121 da Cons
tituicão. 

A 10 de Julho entrou em discus~ào o projeclo de reforma. 
Desde enlão foram sempre ardentes os debates alé o desfecho 
da questão. 

A 20 de Julho o deplltado Martim Francisco apresentou um 
projecto para ser declarado maior o sr. d. Pedro. 

Foi remellido a uma cornn1Íssão. 
N'J dia immediato o deputado A. Carlos offereceu outro 

projecto egnal ao de seu irmão M. Francisco. 
Foi julgado materia urgente, e addiado o parecer da com

missão, que indicava que fosse convidado o senado para em 
assembléa geral tratar do assumpto. 

No dia 22 abriu-se a sessão em calma, que não presagÍ<na 
o rapido desenlace da luta. 

Orava o deputado Barreto Pedroso quando a cam ara re
cebeu um officio em que o senador Vasconcellos cOlllmuni
cava ter sido nomeado ministro do imperio e elll seguida 
o decreto de addiamento da assembléa geral para 20 de No
vembro. 

O regente daya como fundamento deste acto o estado de 
perturbação, em que se achara acamara temporaria. 

Depois da leitura do decreto grande tumulto se levantou 
na sala e galerias. 

No] meio desta agitacão os deputados propugnadores da 
maioridade dirigem-se ao senado e ahi de accôrdo c(')m di
versos membros desta camara enviaram urna deputação a S. 
l\Iagestade para pedir-lhe que tornasse as redeas do governo. 

A deputação chegando. ao paço de S. Christoyão foi intro
duzida á presença do sr. d. Pedro. 

Ahi o relator leu uma representação em que ~e dizia que o 
addiamento das carnaras no momento, em que se tratava da 
maioridade, era um insulto feito ao sr. d. Pedro e uma trai
ção ao paiz cornmetlida pelo rpventp, (> que esse addiamento 
podia gerar graves males á tranquillidade da capital e das 
provincias. 

Na representação concluia-se pedindo que osr. d. Pedro para 
salvar o Brazil e o throno turnasse desde logo o exereicio 
de suas attribuicões. 

Tem ella a daia de 22 de Julho e traz as assignaturas de 
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada l\Iachado e Silva, conde 
de Lages, Nicoláu Pereira de Campos Vergueiro, José Marti
niano de Alencar, Martim FranCISco Ribeiro de Andrada, 
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Francisco Gé Acayaba de Montezuma, Francisco de Paula 
Cavalcanti de Albuquerque, Antonio Francisco de Holanda Ca
vaIcanti. 

Depois de lida a representação a deputação retirou-se para 
uma das salas de espera, emqnanto o sr. d. Pl'dro deliherava 
sohre o assumpto. 

Nessa occasiio êhegaram ao paço o regente e o ministro da 
marinha Hodrigucs Torres, qlle foram introduzidos á presença 
de S. Mage~lade. . 

Minutos depois a deputação foi chamada por parte do sr. 
d. Pedro e então o regente disse que tinha addiado as camaras 
com o fim de preparar a solemnidade para a acclamação do 
imperador no dia 2 de Dezembro: mas que em vista da 
reunião de algulls memb.ros do parlamento na casa do senado 
e de alguma agitação do povo elle viera saber se o sr. d. Pe
dro queria ser acclamado n@ dia 2 ou já, e corno este respon
desse que queria já, elle convocaria a assembléa com bre
vidade. 

Os membros da deputação instaram para que fosse feita a 
convocação no dia immediato, em consequencia do que S. 
Magestade disse ao regente que a convocasse para o domingo 
seguinte. 

A deputação voltou ao senado e o deputado Andrada Ma
chado expõz o que tinha occorrido. 

Em seguida foi resolv.ido que urna deputação se dirigisse a 
casa do regente para eXigir o decreto de convocação. 

Elia sahiu ás 3 horas e voltou ás 4 da tarde trazendo o de
creto, que foi lido em presença de todos. 

Os senadores e deputados estiveram reunidos até ser lavra
da e assignada a acta onde ficaram mencionados os aconteci
mentos desse dia. 

A guarda nacional, que] se reuniu no Campo de Sant' Anna 
sob o com mando do tenente general Lazaro José Gon<;alves, 
ahi permaneceu até o dia seguinte. 

No dia 23 pelas 11 horas da manhã foi ahc:.la a assembléa 
geral pelo presidente o marquez de Paranaguá, que expõz em 
breves palavras o fim da reunião. E logo depois proclamou 
maior o sr. d. Pedro 11 entre vivas e applausos do povo e 
dos representantes da nação. 

Foi nomeada uma commissão para redigir a proclamação 
em que se devia leYar ao conhecimento dos brazileiros o acto, 
pelo qual o sr. d. Pedro entrava desde então no exercicio dos 
direitos magestaticos. 

No mesmo dia o imperador dirigiu-se ao senado ás 3 horas 
e meia da tarde e prestou juramento conforme o art. 103 da 
Constituição. 
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Findo este acto o presidente levantou vivas á maioridade do 

sr. d. Pedro II. 
Ao terminar esta licção devo dizer-vos que a respeito da 

resposta do imperador á deputação que a 22 de Julho lhe re
presentou sobre a necessidade de entrar elle no exercicio de 
suas attribuições ha duas opiniões. 

A. Lima e outros escriptores dizem que a resposta foi dada 
nestas curtas phrazes-quero já. 

Menezes e outros referem que o sr. d. Pedro respondera 
-que faria oqlle fosse a bem do ]Jaiz:-e que os propugnado
res da maioridade aproveitaram-se destas phrazes para apressa
rem a proclamação della. 

Hoje quer na imprensa quer na tribuna do parlamento têm
se por vezes sustentado, por parte de alguns sectarios da es
cúla liberal e da conservadora, que a declaração da maiori
dade foi uma Yiolação dos principios constitucionaes. 
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XX"VII 

(15 de Outubro) 

Descobrimento de minas.-Excursões de Fernão Dias Paes, 
_1\ fi'onso Furtado, e outros sertanistas.-Os Paulistas nos ser
tões septentrionaes do llrazil.-Fundação de povoações em 
lUinas.-Guerra entre Paulistas e Emboabas.-Separação da 
capitania de S. Vicente da do Rio. - Descobrimento de 
Cuyabá.-Os irmãos Lemes.-Os Paulistas na região occi
(lentaI do Brazil.-Expedição contra os Payaguas.-Reune-se 
de no\'o a capitania de S. Paulo á do Rio.-Separação 
em 1765. 

Senhores. 

A licçào passada deu-vos conhecimento de occurrencias do 
periodo regencial e da declaração da maioridade do sr. d. 
Pedro II em 1810. 

Antes de continuar a expôr os aeontecimentos dessa data 
em ,diante, julgo indispemavel voltar á narração do que ê es
peeJallllente relativo á nossa provincia. 

Deveis estar lembrados de que me occupei ,te successos que 
nella se deram até Hi41. 

A exposição de hoje versará sobre os mais importantes fac
tos oceorridos desde esse arlIlO até aquelle em que d. Luiz 
Antonio de Sousa foi nomeado governador da capitania de 
S. Paulo. 

Devo prevenir-vos que narrarei o~ factos seguindo princi
palmente o-Quadro historico da Provincia de S, Paulo-de 
Maehado de Oliveira. 

, Nas capitanias de que se formaYa a repartição do Sul cres
cia a população. 

Achando-se isoladas pelas difficuldades de communicações 
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em consequencia das distancias não podiam ser bem dirigidas 
sob a administração de um só governador. 

O governo da metropole resolveu por isso que a capitania de 
S. Vicente fosse separada da do Rio de Janeiro: effectuou-se 
a separação em 1658. 

Reinando Affonso VI e sabendo que o paulista Fernão Dias 
Paes corajosamente invadia as matas para o descobrimento de 
minas, dirigIU-lhe uma carta, em data de 27 de Setembro de 
1664, animando-o a continuar nesses trabalhos. 

O paulista correspondeu á confianca do rei, seguiu para as 
matas que ficavam a0 norte da cap'itania de S. Vicente e lu
tando com selvagens e vencendo os obstaculos qlle a viajem 
ofIerecia por taes logares, descebriu ouro e esmeraldas no logar 
conhecido pelo nome de Marcos de Azevedo. 

Depois delle Affonso Furtado habituado a laes emprezas 
invadiu a~ malas e cordilheiras de Sabarabussú, hoje Serra
Negra, onde encontrou abundantes minas de pedras preciosas 
e terras auriferas. 

Fallecendo em 1678 deixou o roteiro de suas viajens a seu 
genro Manoel de Borba Gato, já conhecido por differentes ex
plorações. 

Estimulados pelo apreço que E> rei de Portugal dava aos 
trabalhos de descobrimento de minas os paulistas Manoe! 
Pereira Sardinha, Manoel Pires de Linhares e Louren~o Cas
tanho Taques entregaram-se a semelhantes emprehendlmenlos 
dirigindo-se o primeiro para as malas de 19uape e Paranaguá 
e aquelles outros para o sertão já percorrido por scrtanistas 
pouco telllpo antes. 

Se como e verdade perante o governo de Portugal tinham 
muito valor estes serviços, o que incita\'a os paulistas a faze
rem excun;ões às matas, não se póue entretanto desconhecer 
que molÍ\o,; ue outra natureza os levaram a essas frequentes 
viajens. 

Homens de temperamento encrgico, incapazes de viverem 
em occiosidade tinham necessidade de dar expansão a seu es
pirito cmprehendedor desde que não esperaYam bons resulta
dos de novas tentati\'as contra os indios do Paragnay, sobre
tudo recordando-se da carnificina do Guayrá. 

Voltaram suas vistas para o norte do Brazil e pene traram os 
remotos sertões até à, proximidades do Amazonas. 

Antonio Haposo á frente de (lO homens, alem de alguns in
dios, atravessa o llrazil de sudoeste a noroeste, e passando 
os Andes chegou ao Perú. 

D'ahi seguiu para o Amazonas, navegou-o em jangadas, e 
desemharcllll em Gllrllpá, onde a população acolheu-o gene
rosamente, admirada da notavel audacia do paulista. 
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No regresso á sua terra gastou muito tempo. 
Um dos sertanistas de S. Paulo, que em 16'13 fez mais largas 

excursões, foi Paschoal Paes de Araujo, que já havia ido ás 
matas de G@yaz. 

Elle foi até ás margens do) Tocantins, onde explorou terras 
auríferas. 

O governo do estado do Maranhão e Pará mandou ordem 
para que desoccupasse esses logares, que pertenciam ao refe
rido estado. 

Paes não obedeceu á intimação. 
Emquallto o govcrnadór prrparava forte expedição para bater 

Paes e seus companheiros 3lh estacionados, chegou de Lisboa 
um padre incumbido de explorar as minas do Tocantins. 

Sendo esse paulista o unico que as conhecia, seus auxilios 
eram indispensaveis ao padre. 

O governador viu-se então obrigado, em vez de o bater, a 
coadjuva-lo para de accôrdo com o padre ser realisarla a in
cumbencia relativa ás minas. 

O nome dos paulistas era mais ou menes conhecido em ou
tras capltanias, por cansa de suas excursões e valor com que 
atIronlavam os perig,)s. 

A Bahia, que continuamente se via em lutas com os indios 
tias proximidades, sotIreu revezes em suas investidas á tribu 
dos Guerens. 

F:ntão recorreu aos paulistas. 
João Amaro, UIll dos sertanistas de S. Paulo, foi convidado 

para com gente de sua escolha auxiliar a Bahia contra os 
índios. 

João Amaro para alli seguiu com sua bandeira, tendo che
gado ao seu destino em 1673. 

Depois de reunidos todos os que lia Bahia podiam fazer a 
guerra aos selvagens, sob a direcção de Amaro, deram ataque 
aos indios, dos quaes foram mortos grande numero, e presos 
Gentenares, que foram destinados a ser vendidos na Bahia. 

A capitania ficou line por muito tempo (h. terror, que as 
tribus lhe inspiravam. 

Amaro em recompensa de seus serviços teve a doação de 
muitas terras n'agueIla capitania e fundou a povoação de Santo 
Antonio nas vi~lllhanças da capital. 

Regre~sou depois a S. Paulo. 
Talllbem nos sertões ao nort.e do rio S. Francisco, proximo 

aos de Pialll!v, onde residia, ha tempos, o paulista Domingos 
Jorge formou estabelecimentos nota veis , hOll\e lutas entre 
es sequitos d'este, e de Domingos Mafra. 

Como nenhum dclles conseguiu vencer o outro, cessaram as 
desintelligencias, continuando Mafra em sua empreza de apri~ 

25 
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sionar indios, e Jorge continuou em suas excursões pelo 
l'iauhy a formar fazendas de criar. 

O numero destas chegou a 50. 
Este llIesmo pauli~ta prestou grandes serviços para a 8À-' 

tincção dos « Palmares )), nucleo de escravo,., estabelpcido em 
terras de Pernamhuco, e 1:10 qnal em outra licção vos dei I}O
ticia. 

Cada época tem suas idéas: no tempo em que se da·ram Oi 

factos, que estou referindo, o pensamento que preoccllpava os 
paulistas, era a-(lcscoherta de minas. 

Não havia um, que mais ou menos, não se deixasse influen
ciar por lal pensamento. 

Os· exemplos dados por Fernão Dia~, Antonio Arzão, e por 
Bartholomeu Bucno, já conhecido por suas excursões ás re
giões meridionaes, e que depois seguiu o itinerario deixado 
por Arzão, foram incentivos para numerosos e importantes 
feitos. 

Impressionados por taes acontecimentos diyersa, tnrmas de 
paulistas sahiram de S. Paulo e da, visinhança-; no próposito 
de explorarem mina, onde houve,se ouro em abundancia. 

Percorreram o territorio depois challlado-Minas Geraes
porque ahi encoutraram ouro por toda a parte. 

Não estaheleciam residencia fixa; em todo o lugar, ondl' 
encontravam ouro, levantavam in,ignificantes casas, que eram 
aban~onada., logo que terminada a exploração da~ minas elles 
Sl'g!llam para outros pontos. 

Quando porém a~ localidades offereciam ahundancia desse 
metal, nellas demoravam-se, e formavam povoações, muita, 
das quaes em pouco tempo tornaram-se centros importantes 
de poplllacão. 

Aos paulista~ se deVE; a fundação de l\1arianna, Sabará, Ouro
Preto, Cayté, Pitangny, e de outras povoações. 

A descoberta de mina, e sua exploração nem sempre se ef
fecluava em paz. 

Os exploradores não toleravam por competidore, aquellf's 
que não eram conterraneos. 

E' occasião de vos narrar as graves e funesta, dissenções 
occorridas na região das minas . 

. A noticia do descohrimento de,ta, devida unicarn'mte ao,: 
paulistas e3palholl-sc com rapidez. 

De toda, a, capitania, do Bra'lil a{Iluiram aventureiros, de
sertore:>, criminosos, e a e,ta emigração para a., minas accres
cell grande numero de proletarios enropells. 

Os paulistas não podiam re,;ignados yêr eita concurrrnr,ia 
de exploradores. 

Tratavam a estes com despreso causando-lhes dijficuldades 
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continuas na exploração do ouro e appellidando os forastei
ros de-emboabas. 

Além de taes motivos de odio concorreu muito para ex
acerhal-os o monopolio do~ generos alimenticio" agenciado 
sob direcção de portnguezes pelos frades Menezes e Conrado. 

Os viycres eram velldidos aos paulistas por exagerados 
pn'ços. 

A perven;idade de Menezes chegou ao ponto de illudir este 
os paulistas ti apoderar-se de suas armas e muniçõe~, que eUe 
entrpgou ao partido contrario. 

Este e outros aconteciment@g deram logar a que se formassem 
dua' facções, que se armaram para a luta. 

A' frente dos forasteiros estava o portuguez Manoel Nunes 
Vianna. 

Rompeu a guerra em 1708. 
A victoria pertenceu aos paulistas, apesar de que na grande 

mortandade que houve,os paulistas tiveram maior numero de 
mortos. O'ahi é que vem o nome de-Rio das mortes-á corren
te d'agua, perto da qual se deu o conflicto. 

O govcrmtllOl' da repartição do sul-Arthur de Sá-dando 
ouvidos á narração dos forasteiro,; pronunciou-se em seu fa
vor e para os auxiliar enviou do Rio a Bento do Amaral 
Coutinho, acompanhado de grande força. 

Resolveu este atacar os paulistas, que se haviam retirado a 
logares pouco distantes d'aquelle, onde se tinha dado o con
flicto. 

Encarregou o capitão Thomaz Rib .. iro de batel-o~. Este não 
se animou a dar esse passo, temendo atacar os paulistas, que 
eram em maior numero, e occllpavam boa posição. 

Então Coutinho rennindo á sua tropa grande numero de fo
rasteiros resolveu sitiar nas mata<, em que se achavam acam
pados, os paulistas. 

Logo no principio do sitio rompeu o iogo do lado d'e,tes, 
do que re"ultou a morte de um e ferimentos de varios dos 
contrarios, 

Coutinho ficou receioso de atacar os paulista:; a força aberta. 
Tomou a delJberação de derrotai-os empregaIHlo meioq trai

çoeiro,;. 
Fez correr a noti~ia de que o sitio nada mais era senão um 

meio de fazer que o,; palllistas depuzessem as armas para tra
balharem pacilicamente com outrO.i explnradores, que Illuito os 
temiam. 

Elles aCi'etlitaram ser essa a intenção de Continho e depe .. 
seram as armas. 

Amaral logo que os viu desarmados deu ordem á sua gente 
para que os matasse. 
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Grande foi o desastre; o campo ficou coberto. de mortos e 

ferido~. 
Martins de Mascarenhas, novo governador do Rio de Janeiro, 

ao saber de taes atrocidades dirigiu-se para a rl'gião das 
minas. Tinha em vistas chamar à concordia os partidos. 

O chefe dos forast~iros Nunes Vianna, no intuito d!,) inti
midar o governador, foi encontraI-o. 

O encontro deu-se no arraial de Congonhas. 
Em sua presença os sequazes de Nunes vicloriaram este, e 

ameaçado viu-se Mascarenhas de morrer, se não voltasse para 
o Rio. 

Dlllois de sua retirada para alli Nunes exerceu sem oppo
sição as funcçàes de governador do paiz. 

Explorou as minas em proveito dos seus, e deu empregos 
ao;; que maIs se distillguiam por seu odio aos palllistas. 

Hetlfaram-se estes para S. Paulo afim de reunirem força" 
com que de novo atacassem os forasteiros. 

Chegando alli narraram a seus parentes e amigos o aconteci
do, e os incitaram ao desforçô. 

As matronas paulistas muito concorreram para se manterem 
elles na resolucão de tomarem de,forra dos emboaba.;. 

ElIai persuadiam seus patricios para voltarem ao theatro 
da guerra, e diziam que covardes e dignos de execraçàg pu
blica seriam todo, os que nào toma:\sem parte e não perseve
rassem no intento de accommcttel'em os inimigos. 

Armou-se o povo e soh a direcção de Amador Bueno, neto 
d'aquelle que renunciára a corõa, seguiu para Tauhaté a maior 
partep a encorporar-se a outra força, ficando em S. Paulo um 
contingente para conter os purtugurzes, que pretendessem ad
herir aus insurgelltes de Minas. 

Neste tempo chegou ao Hio de Janeiro @ novo governador 
das capitanias do sul AlllllqllPrqlle Coelho. 

Procurou meio:; de persuadir os paulistas a deixarem seus 
planos guerreiros. 

Nada conseguiu. Logo que Nunes Vianna souhe da chegada 
du governador enviou seu secr('lario, frei Miguel Hibeiro, 
para declarar que elle lhe presta\a obrdiencia e fazer vêr a 
Ilecessidade do gowrnador hir à(Jlll,\les logares restabelecer o 
governo legal. 

O governador dirigiu-se para Minas, e d,~pois du encontro 
com Vianna, que parecia irresolllto em obedecer às ordens 
d'elle, mandou-o preso para a Bahia, onde murreu, tendo Jlor 
c.ompanheiros de prisão a Coutinho e frei l\Iigllel. 

Reunidas a~ forcas de S. Paulo e Tauhaté I'ncaminharam·se 
para Minas, tendo·' de passar por GuaralingueLá, ollde deviam 
receber um contingente. 
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Aill corria a noticia de que Albuquerque vinha de Minas 

para apaziguar os paulistas. 
Com effeito scientificados. foram elles intencões do gover-

nador, ma~ não accederam ás idéas de paz. o 

Seguiu a expedi\:ão para o }tio da~ mortes. 
UlIando chl'gal'alll as forcas a Pouso-Alto celt·hrou-se· um 

conselho, oude se devia cOlllbinar sobre o que fariam para 
rp,habilitarem a sua reputação abalada pelos desastres recentes. 

Ficou assentado que d"veriam debcllar os forasteiros, que 
pretendessem sustentar a luta, e que nenhum mal fariam aos 
que sem resistencia depuzessem as armas e se retirassem do 
tCl'l'itorio. 

Depoi, disto chegaram os paulistas ao Rio das Mortes, e no 
dia immediato puzel'am em sitio o fortim, em q.ue se achavam 
Ui fura,teiros armados e em grande numero sob a direcção do 
novo chefe Ambrosio Caldeira Bl'ant. 

Desde então a luta pa,soll por varias peripecias, alcançando 
sempre vantagem os paulista,. 

lVIas prolongava-se :tquella sem resultado definitivo: resol
veram os paulistas abandonar o theatro da guerra e retirar-se 
para S. Paulo, afim de reunirem novas forças, visto que consta
va-lhes qlle os forasteiros esperavam auxilios. 

Emquanlo se davam a estes trabalhos houve noticia da no
lIIea~ão de Albuquerque para governador da capitania de S. 
Vicente. 

Este veio encarregado pelo governo da metropole de obstar á 
continuação da guerra, de dar os passos precisos para que a 
expedição dos paulistas não seguisse contra os emboabas e fosse 
garantida a elles a posse e goso pacifIco de suas propriedades 
em Minas. 

O govel'llo consrguiu bons resultados das providencias toma
das, presenteou os paulistas com um retrato dt~ d .. 10ão V, 
eomo prnhor das promes,as que lhes fazia e esro, esqnecendo
se das dissenções passadas depuzeram as armas. 

Sobrp a fnndação rle povoações em Minas encontra-se no 
-Quadro historico - a transcripção de annotações feitas ao 
« Poema de Villa Rica » de Claudio Manoel da Costa. Nellas 
se diz que n'aql1elle vasto territorio não ha rio, corrego 011 
.';elro, qlle não revele o nome dos paulistas COmtl descobrido
res, exploradores de minas, tendo fundado as primeiras po
voações, ao depois opulentas cidades. 

O goyernador Albuquerque deu ao governo da metropole in~ 
formações sobre tndo quanto havia occorrido nas di,senções 
entre paulistas e fOl:asteiro~. 

O governo de Lisboa considerando que um só governador 
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não podia administrar a repartição do sul, que erâ muito ex
tensa, separou da do llio a capitania de S. Vicente por acto de 
9 de Novembro de 1709,-lInindo a esta as terras descober
tas pelos paulistas, e que formaram ao depois a capitania de 
}Iinas. 

Albuquerque, a quem era ~ermittido escolher o logar para 
a sMe de governo, preferiu S. Paulo a outra,; povoações de 
lUlllas. 

S. Paulo foi elevada á cathegoria (Ie cidade pela carta regia 
de 240 de Julho de 1711, passando a ter a capitania de S. Vi
cente o titulo de capitania de S. Paulo. 

Os paulistas depois de terminada a guerra com os portugue
zes encetaram novas viagens e descobertas, de\assando ser
tões, escalando ,montanhas, atravessando rios, e sempre lutando 
com selvagens. 

Uma expedição percorreu o extenso territorio banhado pelos 
afIluentes do rio Paraguay. 

Outra que no mesmo tempo percorria os sertões remontan
do o rio Curhipómirim descobriu ouro em suas margens. 

Paschoal Moreira Cabral, que fazia parte della, deixou alI i 
alguns companheiros e continuou a fazer explorações. 

Em resultado encontrou ouro, e depois de ajuntar elll pOIlCO 
tempo grande quantidade deste metal, voltou ao logar, onde 
tinha deixado os companheiros. 

Ahi nesses logares leyantaram ca:lebres, no intento de lião 
abandonarem as terras, emqllanto ahi hOllvesse ouro, e de a 
cultivarem. 

Logo que em S. Paulo se soube das descobertas que Pas
choal e seus cOlllpanheiros tinham feito nas proximidades de 
Cuyabá, muita gente partiu para alli em procura de riqueza.;. 

Dentro de poucos dias-gmpos, uns após outros, de moços 
e velhos embarcaram-se no Tieté, navegaram este rio e ou
tros, que vão ter ao Cnyabá. 

PreocclIpados pela ambição, que guiava seus passos para alli, 
não cuidaram de sua segurança. 

Uns cahiram victimas da Ioml', outros das febres dos paúps 
do Tidé, e mllitos assassinados pelos Payagllás, qne ataca\am 
os viajantes n'aquelles logares. 

Destes pequeno foi o numero, que chegou ao Cuyabá 
Não obstante taes aconÍf'cimentos não ficaram desanimados 

os paulistas: elles continuaram a dirigir-se para alli. 
Os que para evitar encontros com os Payagllás no Tieté fa

ziam a viajem por terra tinham de am'ontar os GnayclIrús, iu
dios cavalleiros, nos campos entre os rio,; Paraná e Paraguay. 

De uma expedição, formada de 3,000 pessoas, em 1725, só 



HISTORIA PATRIA 199 
escaparam de ser mortos ou aprisiouados dois brancos e tres 
pretos. 

Entretanto Paschoal e seus companheiros continuavam a 
fa7,.er explorações . 

.1 á em 1722 Miguel Sutil, de Sorocaba, e Francisco Barbudo, 
sen companheiro cl1ltivayam as margens do Cuyabá, e guia
dos por Índios foram a um lo gar, onde havia ouro em abun
daneia e na nôr da terra. E' alli onde está situada hoje a ca
pital de Cuyabá. 

Logo depois chegol! a S. Paulo o governador Rodrigo Cesar 
de l\'lenezes. 

Sabendo de:;sas deseollerlas enviou para alli dois agentes 
para art"t,catlarem o ol1ro do fisco. 

Os escolhidos para laes serviço., foram Lourenço Leme, en
carregado de cobrar o impo,to do quinto, e SCll irmão João 
Leme, que nomeado mestre de campo depois passou a ser 
guarda-mór das minas. 

Estes homens longe das vislas do governo, entregues~. seus 
caprichos, geralmente tidos por maus, commetleram muitos 
attentados. 

O governador, lendo sido IIlformado do qUE! oecorria em 
Cuyabá, ordenou a Ballha~ar Ribeiro a captnra dos irrr.ãos 
Lemes. 

])epois d.t resistencia destes, foi morto de um tiro Lourenço 
e João Leme prcw e rcmettido para a Bahia, onele se lhe ap
plicou a pena de morte em 1724. 

DilferenteR caw;as levaram os paulistas a abandonarem as 
ex.ploradas minas de Cnyabá e dirigirem-sr a outros pontos. 

Em 1731 invadiram os sertões ao occirlente (le Cuyabá, 
guiados por dois intffJpidos sorocabanos, Fernando Paes de 
Barros e Arlhur Paes. 

Atravessaram os campos Parexis, exlen:;as malas, e pararam 
na, proximidade,; de um affillcnte dp- Gllaporô. 

Assim cOlllpletou-se o descobrimento da hnje provincia de 
Malto-Grosso. 

Emquallto se augmenlavam as possessàes portuguezas com 
estas descobertas dílvida., a paulistas, outros descohriram Goyaz. 

Bartholomeu Blleno, que acompanhou na idade de 12 anno S 
Bartholúmeu Bneno da Silva, o Anhangllera, quando este in
va(liu o sertão de Gova.z, offereceu seus sCl'Iciços ao governa.
dor Menezes, que inCitava os paulistas a prowrarcm as mina S 

descobertas por Anhanguera. 
Na primeira viagl~m, em 172l, Bneno não pôde acertar com 

o ca minho segnido por seu pac. 
Voltou a S. Paulo desanimado: mas o governador euvidou 
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esforços para que ene de novo lenta~se o iniciado empre.hen
dimento. 

Bueno fez segunda viagem, e foi mais feliz que na primeira, 
pois que depois de mnita~ fadigas e longas excursões achou, 
em. 17:20,. o trilho da direcção seguida por Anhanguera e as 
antigas mmas. 

Já vos disse que ae; communicaçõcs entre Cllyabá e S. Paulo 
eram cheias de mnitos prrigo.<. 

Entre outros as correrias dos Guaycurús e l'ayagnás, que 
atacayam ,elllpre os viajantes, davam em resultado horrinis 
atrocidades. 

Em 1730 sahiu de Cnyabá uma expedição para atacar os 
Payaguás e evitar que elles se apossassem de um comboy, que 
vinha para S. Panlo com mais de 60 arrobas de ouro a cargo 
do Ouvidor Sanches Peixoto. 

Nos pantana'ls da embocadura do Jaguary 800 indios ar,
commetteram a expedição) e a derrolaram, e.;capando a nado 
apenas 17 pessoas das que a formavam, sendo calculada a perda 
dos indios em 400. 

O governo da metropole lendo sciencia destes factos orde
nou em 1733 ao governador de S. Paulo que enviasse uma fonia 
para destruir os alojamentos do, Payaguás no l'araguay e maIs 
rios quP ialll dar a Cu)' abá. 

Em 1734 sob a dircccào do sorocabano Gabriel Antunes Ma
ciel seguin a expedição" para o seu destino. 

Os índios foram batido, ficando algnns IllOrtOS e di 'persan
do-se outros. 

Em 173G Ulll llumero consideravel (lestes indios no logar 
chamado Caranuá, no i'aragllay, atacou Ullla flotilha qne de S. 
Paulo tinha partido para o Cnyabá. 

Os paulistas alcançaram victoria depois de tuil combate de 
mUltas horas. 

Do que até aqui tenho dito fica evidente que aos paulistas 
deve-se além de outros descobrimentos o de (,oyaz, Cuyabá e 
1IIll1as. 

E' occasiào de dizer-vo:i agora o qne occorreu nos lados do 
sul do I3raziJ. 

Domingos Peixoto de Brito, natural de S. Vicente, acompa
nhado de seus jilhos depois de lançar os fundamento, da 
vllla da Laguna prosegllin sua, exploraçõf's e cm 11ll1a dellas 
descobriu Oi call1pos do Hio Grande. 

Mais tarde os hp,spanho,)s recorreram ao auxilio dos p~llli'i
tas para conterem as excursões, que os habitantes do Rio Gran
de faziam ao territorio, que se dizia pertencer aos hespanhoes 
então de pO'iSC da Colonia do Sacramento. 

Reunida a força, em sua maior parte formada de paulistas, 



HISTORIA PATRlA 201 
partiu da Colonia em l'i33 com destino ao Jacuy, alHnente da 
Lagoa dos Patos. 

Chegando ao Jacuy, sem obstaculos que embaraçassem a 
sua marcha, fundou na margem septentrional desse rio a hoje 
Villa da Cachoeira e mais abaixo a do li io Pardo. 

:'ião obstallte tão importantes serviços dos paulistas ° gover
no da lIletropolc facillllenta se esqueceu delles ou lIlcllospre
sou-os. 

Como prú\ a disto se deve considerar o acto, que de novo 
reuniu a capitania de S. Paulo á do Rio de Janeiro. 

S. Paulo, que desde 1-:0!J linha go\erno independcllte, ficou 
sujeita ao Hio. 

As excllrsões dos paulistas geraram resultados dhrrsos em 
relação aos interesses da capitania-conforme foi o fim que 
guiou seus passos. 

Ernquanto entrrglles á caçada deilldios, a população da ca
pitania não teve nota\el decrescimento. 

As expediçües, que della sahiam, voltayam com mais ou 
menos demora. ~ó não \ inham os que perdiam a \ ida ou se 
extraviavam IlOS sertcies. 

Quando porém se entregavam a de,colJertas e explorações 
de IJlinas, elles lixavam residencia nesses logares, forma.vam 
nucleos de população, e para alá challlavam suas f3lJ1ilias. 

])e~de a descoberta de minas tlecres(;ja a populaçiio de S. 
Paulo. 

Se de um lado estava secca a fonte, que lhe dava hraços, 
II caçada de illdias, que os paulistas tinham abandonado, de 
'}utro lado as sllccessivas emigraçocs para os logares, onde 
havia exploração de ouro, traziam aqut'lle decre,;cimenlo. 

Em cnnscf]uellcia di,;to a,; tcrras licavalll iucultas, e as po
voacoes )lialll llecahindo. 

~"estas cirl'lullstancias tornava-se necessario um gOI erno ze
loso e reparador dos males (lIlC occa,iona\alll a tlecadcncia da 
capitania . 

. Entregue ella á administração do Rio nã.' podia esperar me
lllllas de grande alcance. 

Os agentes c!'alli llJandados para dirigir os negocios da capi
tauia tinham llJuito l'cslricla a esphel'a de acção, e não podiam 
towar a re,;pon,alJilidadc das pro\ idcllcias, que o estado da 
capitania reclalllal a, e lalv ez uem mesulO cornprehendesscm 
quaes os rcmedios a dar-lhe. 

O certo é que a capitania chegou a tal estado de decadencia 
pelo abandono de sua cultura, pela falta de trabalhadores, e 
pela ruina de grande numero de familias, que deu occasião a 
ser comparada, como referc Piz:trro, a wna bella sem doI e. . ~ 
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Alvaro da Cllnha, \'ice-rei do Rio de Janeiro, reconhecendo 
o deplol'avel estado, em que ella se achava, j1llgou indispen
savel o restahelecimento do governo independente, que teve 
em out/'O:; tempos. 

Pen<a\a e11,' que assim a capitania marcharia na senda da 
prosperidade. 

Neste sentido dirigiu um memorial ao governo da metr~po
le, e este attcndeu ao que o vice-rpi expozera. 

S. Palllo recuperou a cathrgoria de !;apitania, de que esteve 
privada pgr 17 annos, e foi nompad" seu governador d. Luiz 
Antonio de Sonza, morgado de Matheus, em 1165. 
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xx".u 
(17 de 0111/1&1'0/ 

Administração dé Luiz Antonio de Sousa.'-:'Excursões dos pau
listas.-Como são qualificados pelo governo.-.Administra
çào de Martim Lopes. 

Senhows. 

Luiz dt~ Souza tomou conta do gO\ erno da rapi tania de S. 
Paulo. A presentava e,ta uma feição bem distincta do seu pas
sado. 

O repouso tinha sncccdido ás grandes lidas. 
Cansados de' tantos emprchcndill1entos volveram os paulistas 

suas vistas para trabalhos agricolas. 
Depois de tão notaveis excursões entregaram-se ávida se

dentaria. 
A caçada de indios estava prohibida pela legislação de d. José 

I, e na ('xecl1ção della. o zelo e actividade do ministro marquez 
de Pombal se faziam sentir. 

(J,; terreno.; allriferos por elles descoberto, tinham sido dis
tribuidos, e de prcferencia áquelles que o, haviam deparado. 

Os habito,; soeiaes dos paulistas esta\am lllodilicados. Se po
rém a energia de caracter, a intrepidez dos paulistas já não os 
levavam para aqllclla5 elllprcza,; dilliceis, (~ certo entretanto que 
o governo de Portugal bem conhecia o valor delles e a lltilida
,de que poderia fl'ahi tirar no Illomento; em '11lt' os guiasse na 
satisfação dos interesses e aspiral;ões da metropole. 

Os planos de Pombal eram no sentido de e~tender os domí
nios pOl'tugllezes pelo lado do Brazil e preparar o paiz, como 
mostravam os facto" afim de que fosse a séde da monarchia de 
Portugal. 

O morgado de Mathells, insinuado por aquelle ministro, tra
tou de incitar os paulistas para a lida da;; maltas. 

Ao menor acceno do governador no intuito de arredaI-os das 
,occupações tranquillas, em que se achavam, para o reconheci. 
mento de sertões, obedeceram Francisco Pinto do Rego, André 

* 
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Dias de Almeida, Bento Carduso de Siqueira, Bruno da Costa 
Filgucira, Antonio da Síheira Peixoto, Fraucisco (\\unes Pereira 
e o tenente Candido Xa\ier Ile Almcida e Souza 

Em 1767 foi Pinto do Hí'go encarregado de reconhecer os ser
tões do Tibagy. 

Dispoz-se para esse serviço, mas não se lhe tendo fornrcido os 
meios de levai-o a c!feito, e não os tendo proprios, foi dIspen
sado da comlllissão. 

Tcndo (\rpois recehido o governador os recursos vindos do 
Rio, para as exploraçúes dos sertões de Tihagy, em 17H9, 
partiu uma expediçào de 650 homens-comlllandados por Ben
to Cardoso de :-iiqucira c André ])ias de Almeida. 

Esta expedição PlllbarCOll no Tieté, no porto Ararytaguaba, 
hoje Porto-Feliz, destinada ostcnsi \ amente a explorar e po\oar 
os sertúes do I vahy, sendo outro seu fim. 

Depois de 51 dias de \iagem chegou á confluencia d'aquelJe 
rio com o Paraná. 

EIIl 11'10 lIutra expedição, cOllll1l3ndada por Juão l\farlins 
Barros, seguiu a direcção de Dias c Cardoso, e á esta se encor
porou na barra do hah y. 

O fim latente dessa, expedições para a regiãv occirlental do 
Parauá era dar maiur amplitude ao terrilorio, que alli perten
cia a l'orlugal-, para o que eS!;1\ am de accort!r" em seus pla
nos, o governador de S. Paulo e o vice-rei do Hio de Janeiro, 
confurme as hazes c,onfidenciaes do lllarquez de PumlJal. 

Unidas as l'xpedições na barra do lvahy, atr~i\ essaram o Para
ná, e seguindo para o Igllaltmy ou Jgatemy, ahi rlesclllbarcaram. 

Na margem esquerda desse rio, c por ordem expressa do go
veruador de S. Paulo, foi edificado o forte dus Prazeres, como 
padrasto, nas phrascs de Machado de Oliveira, do presidio do 
mesmo nome, onde se recolheram como povoadores mais de 
mil pessoas, que sairalll por diversas vezes de S. Paulo. 

Em 1773 procedendo-se ao recen,;camento da população ve
rificou-se que ella estava redusida a 55(5 pessoas, tendo sido a 
quasi totalidade dos obitos proveniente das intermitlcntes des
se logar, onde a maior parte dos terrenos eram paludosos. 

Em resultado-foram abandonaclas es,as paragens. A retira-
da da pouca gente. que existia, foi precipitada. de modo que 
nem tempo houve p,tra a reconducção da artilharia e trem pe
sado. 

Os paraguayos apenas tiveram conhecimento rlo abandono~ 
apropriaram-se de tudo e arrasaram o forte. 

Na mesma occasião ell\ que se organi:lOu a expedição no in
tuito simulado de descubrir os sertões do lvahy, quando seu 
fim era imadir o territorio além de Paraná, formou-se outra 
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para explorar as vastas matas do Tibagy, que, segundo se 
dizia, wntinham prodigiosas riquezas mineraes. 

Em dlla~ secções se dividiu esta expedição: uma foi confia
{}a a Bruno da Costa Silveira-que em 1169 embarcando no 
]guassú entrou no Pitinga, passou ao Rio Verde, segllindo-o 
até ol1(le era possivel a navegação e depois dirijl:in-se por terra, 
sem apartar-se do Igllassú, até encontrar o Paraná. 

Outra seccão foi conliada a FranCisco Nunes Pereira. Deu co
meço á sua "excursão em Janeiro de 1170 acompanhado de 60 
pessoas. 

Seguiu os passo,; de Bruno da CosIa e passou além do ]'araná. 
}l'ahi se dirigiu para os campos da Forquilha, junto a Igate-
1!ly, traçando deste ponto um caminho em direcção para Cori
tIba e outro para Ivinhema. 

Term;nou sua excursão encaminhando-se para o salto de 
·Guairá. 

Oepois de aturados trabalhos falleceu Nunes, com parte de 
seu sellllito, dispersando-se o resto. 

Em Setemhro de 1710 Antonio da Silveira Peixoto partiu de 
19uassú, embarcando no porto",da Conceição, com 1 canôas tri
poladas. 

Depois de uma navegação de 8') lrglla, sahiu á terra e abriu 
um caminho até á barra do rio no Paraná. 

Embarcando neste, no 4° dia de viagem foi assaltado por uma 
força paraguaya, destacada em COl'llguaty. 

Aprisionado com seus companheiros foi enviado para 13ue-
nos-Ayres. . 

Alli estiveram por annos sem recursos, e prdindo eSlilolag 
para subsi,;tirem, não lendo merecido do governo pOl'tnguez 
11m acto qualquer reclamando a liberdade delles ou prestando
lhes soccorros. 

Silvl'ira voltou a S. Paulo, gasto de fadigas e solfrimen!os e· 
em estado valetlldinario. 

As descobertas emprehendidas no tempo do morgado de Ma
theus tiveram fim com a exploração dos camj,os de Guarapua
va. Desta foi encarregado o tenente Candido .Xavier de Almei
da e Souza. 

Deu começo a este serviço em 17iO, tendo embarcado com 34 
soldados 110 porto da~ Capivara~ no rio IgllasslÍ. Depois entrou 
no rio Mourão e devassant!o mata~ descobriu os campos de Gua
raplla\'a no fim de 21 dias de viagem, em que lutou com grandes 
difliculdades, tendo tido por vezes reencontro, com os selvagens. 

Alli foi construido um forte com a invocaç.lo do Carmo, e 
depoi:; fundado o aldeamento de indios : é hoje a populosa ci
.!lade de Guarapuava. 
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Passo agora a dar··vo~ rapidos esclarecimentos sobre a Ji
songeira opinião em que, segundo consta de documentos pu
blicos, eram tidos os paulistas d'aquelles t.empos. 

Nas informações, que o governador de S. Paulo prestou ao 
governo portuguez em 111(j, encontram-se as seguintes ex pres
sões: « o seu coração é alto, grande e animoso; o seu juizo 
grosseiro mal limado, lIIas de Ulll flIetal muito filio; são robus
tos, fortes e sadios, e capazes de soíl'rer os mais inloleraveis 
trabalhos. Tomam com gostlJ o estado militar, ofl'erecem-se pa
ra accomllletter os perigos e facilmente se armam e fardam-se 
á sua custa. )) 

Dirigindo-se o meSlllO governauor ao ministro Marlinho de 
Mello, a proposito da fundação do forte e pre,;idio de 19atemy, 
disse: « é evidente a intrepidez e animo dos antigos paulistas 
em muitas deslas partes da Amcrica, que não reparavam em 
perigos, trabalhos, nem tlifIiculdades para occllparem novas 
terras... exemplo que até hoje inci tam seus descendentes, pois 
é certo qu(' fazem suas expedições a pê, carregados d'ármas e 
provizões ... )l 

Outra yez recciando o gO\ernador invasão de paraguayos no 
territorio, em que se acha,a o prezidio de ]galemy, ordenou ao 
commandaut., deste que se se realizasse a aggressão désse lar
gas aos paulisla~, e enunciou o juizo « de que com esses bons 
e valorosos homens sempre guiados por vontade honrada e des
timidez, poderiam as armas portuguezas nessas paragens conse
guir gloria e fama. » 

O que fica. dito consta da carta do gO\ernador de S. Pau
lo ao ministro Martinho de Mcllo em Dezembro de 1170, e 
da carla dirigida ao commandante do prezidio de Jgatemy 
em Outllhro de 1773. 

TambellJ o lIlesmo ministro" Martinho de I\lello, dirigindo
se ao. brigadeiro Sá e Faria ácerca da defeza do referido pre
zidio, e aconselhando empregasse os paulistas quando fosse 
aquelle acommettido, os considerou como os mois fortes, os 
mais infatiYl!câs 13 os nnicos e melhores combatentes, prin
cipalmente sendo bem conduzidos e bem cuidados: isto se 
encontl'a no a \ izo de 21 de Abril de 1714. 

Já n3S instfllC(;ÕeS, que o governador de S.Panlo d~ra em 
Julho de lifi7 <lO coronel Pinto do Hrgo, quando o lllcurn
bill do drseobrimenlo dos sertões do Tibagy, se enr,ontram as 
seguintes phrazes: 

« Considerando Sua l\lageslade que os paulistas foram sem
pre nos serlilP~. d'esta America os que dilataram os seus 
dominios com maior gloria, e que para fazer renascer as 
memorillS dos seus progenitores e os assignalados scn iços 
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que lizeram á Corôa portugueza nos grandes descobrimen
to de l\Iinas Geraes, Cuyabá, l\Iatto Grosso, e outros mais, e 
esperar dos descendentes de tão bons e tieis vassalos os 
mesmos serviços que fizeram os antepassados ou ainda maio
res ... )) 

Nas instrucções militares dadas pelo já referido ministro ao 
governador Martim Lope~, em Janeiro de 1/75, e pelo vice
rei do Brazil em addilamellto ás mesmas se reconheceram os 
serviços dos Paulistas nos seguintes termos «com as forças 
do Brazil destruiram os Paulistas as rnÍ,;sões do Paraguay; 
tizerarL passar os jesuítas com os illdios das missões pa ra outra. 
parte do rio Uruguay; ata~aram os castelhanos inll"llsos na 
parte septentrional do Hio da Prata, até obrigarem a evacuar 
inteiramente os dominios portuguezes ... 

E sendo as tropas da capitania de S. Paulo as mais pro
prias e as melhores para o serviço militar .. 

Tendo sido a capitania (Ie S. Paulo o berço em que se 
criaram aquelles valoroso~ hOlllens que fizeram tão conheci
do na Europa o nOllle porlllgnez; elles com o seu \'alor acres
centaram os dominios de el-rei, já descobrindo terra,;, já des
cobrindo nas rrwsmas terra,; os grandes thesouros que fazem a 
preciosidade dos dominio, (la America ... 

Neste distinclo sl'rviço se empregaram muitos annos os na
turaes da capitania de S. Paulo e se elllprrgariam ainda hoje 
se se tivessem tratado com aquella hlll1lanidalle e reconheCi
mento que se devem ter C()UI os netos de uns hOlllens que 
com a maior distinccão e utilidade dos servicos dos sobera
nos se empregaram no allgmenlo e gloria deslê estado. )) 

Do que fica expo,to se evidencia COlll o reconhecilllcIlto of
ficial dos serviços, que os paulista,s prestaram, a cltergia de seu 
caraclel' e outras flualidades que o ornavam. 

A administração do morgado de l\htheus apresentou duas 
faces: a primeira desenhada pelos esforços que em cxecução dos 
planos do gm'erno da metrnpole elle fez para estf~llder os 
dominios portuguezc,; na r,·giã.o meridional \0 Brazil, e pro
moveI' em alta escala o descobrimento de n0vas minas de ou
ro de que Portugal era ill'3ciavel tanlo llIais quanto do Brazil 
ia para al\i este melaI em llroporções sempre crescentes. 

Apezar da boa vontade ou antes da obediellcia passiva 
dos que cumpriam as ordens do governo, é certo que aquel
les esforcos não alcancaram resultados inteiramentr satisfa-
torios.. • • 

A segunda face a,signala-~e pelas boas intenções do re
ferido go\crnador no intuito de promover a cultura das terr!ls, 
o dcsemol\ imento da industria pastoril c cathequése de lll-
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dig,>nas, formando altlealll~ntos e prohibindo o emprego da 
fOf('a e yioJencia contra elles. 

(;randc foi a multiplicidade de povoações erradas na c:ipi
tan ia no fim do governo do morgado de l\'lathcns, então fa
tigado pela lida de augmentar dominios e de explorar sertões 
em busca de riquezas. 

j\ população porém decresceu e a capitania resentin-se da 
falta deste elemento de grandeza e desemolYimento de suas 
industrias. 

~esse tempo creou-se a hierarchia aristocratica militar, e 
protrgida pelo governo predomi nou ,,,hre Gulras classes. 

Não eooperou pouco para o decrescimento da população o 
terror que aos habitantes cansaram as successi\as recomposi
~õc.' das guarnições de Igatemy, onde a mortalidade era grande 
de' ida á insalubridade do logar. 

Para el'itar esse destino não pequena era a emigração dos 
habitantes de S. Paulo para outras capitanias. 

A Ilfop1sito destes acontecimentos foi que disse o autor 
das 1\1em'lrias para a «Historia da capitania de S. Vicente. 
no sea appendice referindo-~e ao morgado de l\latheus que 
«( como elle não trouxe nem tomou depois que cá estew 
as verdadeiras medida~ que curassem o mal de todo, conti
nuou a mesma mi;;eria até o fim do seu governo, pois esta 
"isto que a capitania de S. Paulo só pMe florescer com a 
sua agricultura e exportação ... )) 

Ao morgado de lUatheu' succrdell Martim Lopes. 
Em Junho de 17i5 tomou posse do go\"erno da capitania. 
Homem de caracter violento e de maus habitos seguiu a sen-

da dos desatinos na administração da capitania. 
Um de seus primeiros actos foi a organisação de dois corpo~ 

de linha, que dllYiam partir para o sul, em consequencia da 
inyasão do Hio-Grande, e de pstar ameaçado o governo de Santa 
Catharina l}or tropas hespallholas. 

No intUIto de bem merecer do go\"erno da metropole pelo 
preenchimento de suas vistas, e de evitar a Jestituição, que 
temia, do cargo, como reslllta(]o LI I' Ilf'gligencia na formação 
dessas forças com destino ao sul, jnlgon dewr revelar-se in
justo e prepotente. Não h'vou em conta a diminuta população 
da capitallla, já extenuada principalmente pelos serviços mi
litares, que retiravam, como já ficou dito, não pequeno nume
ro de seus filhos para ponto.; distantes. 

O sul tornou-se o sorredouro da população, em consequelleia 
de constantes destacamentos das tropas da capitania. 

D'~hi começou a publica animadversão contra o gowrno de 
MartIm Lopes. 
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Formados os corpos, marchou para alli por terra a cavalla

ria di\·idida em duas secções: a priuIPira ao mando do capi
tão Fortes em 117;:'; a segunda no principio do anno' srguinte 
ao mando do capitão Joaquim José Pinto de l\lorae~ Lemr. 

A infantaria cnmmandatla prlo tenente-coronel Henrique de 
FiglIPiredo emharcou em Santos, em .Janeiro de 1770, srguindo 
para Santa Catbarina. 

Duron o destacamento destas forças até 1780, quando volta
ram a S. 1'a1l10, depois de derrl)tado o exerci to hespanhol, que 
invadiu o Hio Grande e de rrcuperalio o govrrno dI' Santa Ca
tharina, de que se tinha apossado em 17i1 o general hespanhol 
Ceyallos. 

A indignação popular, originada das injustiças e \ iolmcias, 
;com que se hOllve o governador na formação dessó~s cnrpo" re
~ebell incremento da pratica de outros actos desregrados da 
parte delle. 

Entre pstes meneiona-sf', como eddentelllente ridicula, a or
-dem pnblicada por bando, e em sígnal de mofa ao trajar das 
paulistas, para serem conóluzidas á prisão «~s ql\e anda~s~m 
rebuçarlas com chapéus sobre as baeta~ trazendo as earas cober
tas.» E ao saber que á noite passeiavam pessoa, abu~ando da 
tal ridícula ordem, determinou que no caso de resislencia á 
prisão « fo,srm atiradas pela, p!.'rna~. )) 

Similhantes coisas e a desatinada carreira, em que continuava 
Martim Lopes, concorriam para tornai-o ridiculo e odiado pela 
população 

Elle bem comprehendia isto, e não perdia occasião df1 exer
cer vinganças, mostrando a natnreza de seu caracter por SIIC
cessivos desatinos. e incorrendo cada vez mais no geral desa
grado por causa do sel1 procedimento a~signalado pela prepo
tencia e pela hahitual iracundia. 

lh corre~ponr1encia official de Martim Lopes constante do re
gistro ua secretaria do governo, á qnal rec')rrcu o auctor do 
Q1Iadro historieo dlt prnrincúl, de S. Pai' /0, ex.lrahiu elle, e 
considerou de ma,ior VllltO os seguintes facto~ : 

Ao mestre de campo, governador de Uhatllba, ordenou 1\Iar
iím Lopes que procedesse contra a cam ara, que funccion:wa em 
1778, pondo-a em arresto e enviando-a á sna prpspnça (, por 
cflntinnar com suas ahominaveis absoluta,)) Significayam esta, 
phrases as censuras da camara aos actos do governador e a 
não ohedicncia ao chamado delle. 

Em 178'\ e tamhem por "indicta pessoal, ordenou a prisão 
do cqronel Policarpo Joaquim de Oli'eira 11:\ fortaleza da 
Barra, em Santos, onde esteve recolhido o referido coronel até 
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á retirada de Martim Lope" quando foi substituido por noro 
gorernadol' . 

Martim LOl)es alcunhara a Oliveira-cabeça de '/llotim-, 
porque estallf o no !lio « assoalhara a noticia cOllhccidamente 
fal.-a da wa exoneração rIo governo, assustando assim o pmo." 

Durante a prisão Ulheira cahiu doente, e o medico opinou 
que Na a rnoleslia deI ida á insaluhridade da casa, onde estava 
preso. 

O commandallte de Santos, de accordo com o da fortaleza, 
reqni,itou a mudança do prezo para outro logar. 

O governador respolllleu « fJue nada tinha com a saude do 
ctlfoU\'I, tendo muito contra sua liberdade)) e censurou o com
mandante da forlaleza por se ter deixado lerar por suggesloes 
do prezo, accrc;.centando phrases inlllwraes c de escameo em 
relação ao medico, que attrihuira os illcommodos do prezo á 
in~aluJJl'idade da pri,ão. 

Deixando de narrar outros factos de cguaJ natureza e tambem 
mereccllores fIe (~stignla, o a udor do Quadro 11 islol'ico assigna
la a má dispo,;j~,ão de animo, em qUfl sempre se acllava o go
\'ernador, contrariado pelus brios e sobranceria dos paulistas, e 
passou em seguida a tralar de aC0ntecimciltos que deram em 
resultado a per'l'gui~:ão e execução do soldado Caelano José da· 
CosIa, vulgo Caelanill!l.o. 

Foi delles que tirou assumpto para um drama-O Caetani
n/lO-O nosso habil patricio o sr. dr. Paulo do Vali!', cuja de
dicação ao estudo das cousas patrias é conhecida. 

Vou expô r cm poucas palal ras o que occorreu. 
Tôrpes eram a I ida intima do govcruador e suas inclinações. 

Vivia de ordinario relacionado com gente ilflUloraJ e corrupta, 
e fazendo residencia quasi constante na fazcnda de S. Caetano, 
prrtcnccnte ao courento de S. Bento. 

SCl'Yia-Ihe de pretexto para alli permanecer' a inspecção dos 
trabalhos da estrada de Santos. 

E' certo que as orgias, com que os frades e o abbade entreti
nham o governador, eram o yerdadciro firu que o levava a de
morar-se nesse logar. 

Antonio Lobo, filho e ajudante d'ordens de Martim Lopes, 
não menos entregue era á devassidão, e para alli acompanhara 
o pac. 

Uma vez em que os frades, em ob~equio ao governador, ce
lebraram festas religiosas na referida fazenda, tratou--se sob
a direcção de Antonio Lobo, e com dinheiro fornecido pelo 
povo para as obras da eslrada de Santos, de levar a effeito 
um espectaculo. 

fntre os eomparsas do espectaculo figuram o soldado Cae-' 
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tano José da Costa, mnito intimo de Antonio Lobo, e espe
cialmente apreciado por este p0r tocar bem clarim e rebeca. 

Quando á noite hia começar o divertimento, home desaccor
do entre os dous amigos, llão querendo o soldado tocar uma 
peça que, segundo dizia, não estava bem estudada. 

Achavam-se ambos embriagados, e a rixa, que começou por 
troca de pala nas, chegou ao ponto de ser o soldado esbofe
teado. 

Este em dcsforço da ot1ensa avançou, de faca na mão, con
tra o aggressor, e fez-lhe ligeira escoriação entre a orelha es
qu~rda e o pescoço. 

Este facto poz termo á festa. 
Um dos individuos, que fazia parte do ~cquito do governa

dor e seu filho, improvisado em cirurgião carae!erhou de gra
ve o ferirncuto e aconselhou a prompta retirada do offendido 
para a cidalle. 

Antonio Lobo e o infeliz Caetano José da Costa foram tra
zidos para a cidade: aquclle rodeado de nUlllcroso scquito, e 
sem que lhe faltassem as commudidadcs para a viagem, e este 
ferido em varias partes do corpo pelos que o prenderam, cami
nhaIlllo a pé, esbofeteado quando por can~a!lo retardava os 
passos, e hrutalmente tratado em lodo o caminho até que che
gando a esta cidade foi recolhido á immunda prizão. 

Caetano José da Cosia foi processado peranté o corrrgedor 
dr. Estev'ão Gomes Teixeira, e depois sujeito á conselho de 
guerra, para ser julgado conforme a legislação militar. 

Em resultado, foi o accusado condemnado a carrinho per
petuo. 

Esla decisão accendcu as iras do governador, a quem nada 
podia satisfazer senão a morte do infeliz soldado. 

Novo conselho fui organisaJo, e nelle entraram o,; indivi
duos suh;;ervientes á, onlade e caprichos de Martim Lopes, e 
indicou este que a pena de morte fossc impo,ta. 

O governador teve satisfeitos seus dcsrjos de vingança. 
O conselho condemnou o réu a « sofrrer " supplicio de mor

te para sempre». 
J)e~de então o governador, que vivia encerrado em palacio 

por ver seus brios referidos pdas olIensas a seu filho, Illan
dou franquear a sua residencia, deu festas aos domingos, e re
munerou os membros do ultimo conselho cum o dinheiro des
tinado a pagamento de soldos á tropa, soldos alrazados havia 
mais de tres annos. 

No dia de se dar execução á sentença, o governador ordenou 
que a. victima passasse pela frente da sna residencia, e no mo
mento do transito della por alli, appareceu á janella o gover-
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nador tendo seu filho ao lado, e acompanhado de numeroso 
cortejo em grande gala. 

Os frades de S. Bento em applauso ao acontecimento cele
braram festas no convento, e nos panegyricos ao governador 
se qnaliticou de virtuosa, humana e justiceira a sua adminis
tracão. 

Ó virtuoso bispo d. Manoel da Ressnrreição não só não con
sentiu que em outras egrejas houvesse solemnidade religiosa 
em accllo de graça.s pelu Iwmanilaria. jnsliçrt, de Martim Lo
pes, mas levou ao conhecimento da rainha d. l\faria I os at
tentados 10 governador. Em consequencia disto foi elle desti
tui(lo da administração da capitania. 

Terminarei esta liÇão, em referencia ao governador Martim 
Lopes Lobo de Saldanha, com as judiciosas phrases de lU. de 
Oliveira-e homens taes, desta guiza. eram mandados para (I 

governo da colonia portuguflza ! 
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A capitania de S. Paulo no fim do seculo XVIII.-Resllltarlos 
do governo de Martim Lopes.-Administrações de Francisco 
da Cunha e Menezes, de Bernardo José de Lorena e de An
tonio Manoel de Mello Castro e Mendonça. 

Senhores: 

Durante a administração de Martim Lopes a capitania nãO' 
prosperou; ao contrario n'ella se augmenlararu os elementos de 
decadencia, de que se rcsentiu a aclministração, que succedeu 
a esse governador. 

Os recursos induslriaes tornaram-se escassos; a população 
decresceu; parte della foi empregada em serviço militaI' fóra 
da ~apitania, e outra em occupações improdllcii\as e de llUrÜ' 
capncho do governo. 

Falta\am forças para a agricultura, d'ünde eram tirados os 
trabalhadores para lreUl ao sul sustcntar as amuiçõcs da me
tropole quanto a posse de terl'itorios. 

A mineracão talllbem se resentia da falta de trahalhadol"és. 
Não menos ;~oncorrt'ra para aggravar a situação da capIlauia O' 

ter-se deli a separado a capitania de Minas, resultando d'ahi 
que os habitantes de cada UUla trahalhasselll para ella, desap
parecendo assim a cuoperação commum, que, antes da diyisão 
em paulistas e milleiro~, ha\ ia por zelo d:l prosperidade da ca
pitania de S. Paulo. 

() povo, que lião procurava refugio em outras c.apitanias f 
escondido em grande parte nas malas, ou no mais reconditÜ' 
de suas hahitações, nas plIrases de Machado de Oliveira, dcs
cuidoso e decahido de sua antiga energia, vegetava na inercia, 
não curando nem da propria existencia, e menos do hem estar 
e interesse da comlllllllidade. 

Tal era o estado da capitania de S. Paulo, quando tomou 
cQnta de sua aclministração Francisco da Cunha Menezes, sUC'
cessor de Martlll1 Lopes. 
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A situado da capitania não se tornou melhor durante e.;ta 

adminislrâcão. 
O go"efllador limitou-se ao expediente de sua secretaria, sem 

empregar esforços para reerguer a capitania llo abatimento em 
que se acha\a. 

A unica difIerença entre os dous governos consistiu em não 
imitar Cunha Menezes o procedimento violento da anterior ad
ministração; procurou meio de apaziguar os animos, !ratou 
com affagos os paulistas, e appellou para as suas tcndenclas na 
senda do.; descobrimentos de minas. 

Com estc 11m, incitou Baptista Viclorino para novas desco
bertas. 

A este sertanista foi indicado o Rio dos Pilões, em Iguape, 
onde se suppunham haver jazida;; de ouro. 

Concentrou-se neste, e em outros actos de pequena monta o 
,governo de Cunha Menezes. 

Cumpre reconhecer que pelo seu recto proceder ab:,tendo-se 
de ,iolencias, conseguiu harmoni,ar os paulistas com o espirito 
governamental e evitar que ~e reproduzissem as recaleitrações 
a que foram levados pela desatinada administração de Martim 
Lopes. 

Em 1778 Bernardo .José de Lorena tomou posse do governo 
da capitania. 

lUoço :linda, teve um as,essor, a quem o governo da metro
pole encaITegou de guiaI-o na gerencla dos negocios publicos. 

A sua influencia porém não foi poderosa, para evitar que a 
administração de Lorena não fosse caracterisada como épocha 
de galanteios. 

Ainda hoje se narram factos, que as tradicções populares, 
menos limidas que os historiadores, cOJ.lservaram como provas 
de que :0 goveruo de Lorena não primou pelo zelo dos bons 
costulIles, pelo respeito aos pn,ceitos da moral. 

Entre os actos Illais salientes desta administracão cita l\1a-
chado de Oliveira os seguintes: • 

Na questão de limites entre S. Paulo e Minas o gnvr,rnador 
se pronunciou no sentido de proteger os direitos d'aque!la ca
pitania. 

As aggressões por parte de lUinas eram frequentes. 
Uma destas teve logar em 1789, estabelecendo-se uma bar

reira fiscal na serra de Caldas. 
Contra isto reclamou Lorena, en1bora seus actos não fossem 

coroados de satisfactorio resultado. 
No proseguimento da demarcacão de limites entre o llrazil 

e o vice-reinado de Buenos-Ayres, quando e!la chegou á parte 
da linha que interessava á capitania de S. Paulo, concorreu es. 
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ta com coadjll\ação de ~cnte e outros auxilios, depois de re
conhecido o dOllnllio della _"obre essa seccão da linha sustenta
da pelo governo da capitania. 

Fiel ás tradicções de seus anlepli;;sados Lorena lambem não 
se descuidou de promover a pesquisa de minas, qllando lhe 
constava haver em qu alquer localidade metaes prcciosos. 

E' certo, rntretanto, que os trabalhos e dispendios neste sen
tido não produziram os esperados resultados. 

A este governador se- attribue o mais regular delineamento 
das rua, tia capital e o levantamcnto da planta topographica 
e do plano para seu prolnngauHmto: trabalho este que fui en
carrrgado ao coronel de engenheiros Costa Ferreira, e depois 
entregue á camara para bem da futura edificação. 

Fez construir a ponte, ainda hoje conhecida. pela denomina
ção de-ponte do Lorena-e concluiu a,; ohras do chafariz. 

Lançou tamhem suas vistas para as via~ de communicação 
da capilania, mandando reparar as já existentps e ordenando 
a constrllcção de uma estrada em melhores condições que a 
traçada entre Santos e Cubatão-quanto a maior cle\'a~ão do 
.solo e direccão da estrada. 

Seu fim cOra, quanto 3 isto, evitar a n3vegaç.ão do Cubatão 
e a do golpho de Caniü. 

Ao lado de seniços uteis á capitania se assignalam actos do 
governador a r~\elarem que na senda dos bon~ intentos appa
recem á, vezes desvio~, que não se cotnprehendem. 

Referimo-nos a dou3 faclos: hia-se ~hrir UIll caminho de 
Cananéa, atravez da serra, para os campos de Coritiba. 

Quando o governador soube destes trabalhos ordenou que 
fossem suspensos porque cc o caminho servia de asilo aos cri
minosos e extravio dos genpros sujeitos a direitos. » 

}':ntrelanto, como já dissemos, este meslllo governador com
prehendera a necessidade de melhorar as vias Ilr comm unica
ções da capi tania. 

O fundamento, qne senira para a não ahertura da estrada dI' 
Callanea, me faz lembra.r a n~sp()sta de um governador tio lUe
xico, ha annos, o general Santa Anua, que á prfJposta feita por 
uma companhia. alllericana para a construcção de uma linha 
ferrea alli, pcrguntára cc o que faria das mulas e do.~ mula
deiros» e oppoz-se á empresa. 

As Ílléas enunciada, pr.lo governador Lorena e pelo general 
Santa Anna, embora em tempos e condições di\<ersa,;, revelam 
o atrazo de yistas, que influenciaram sobre suas resoluções. 

Outro facto foi o seguinte: 
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Algumas tribas (le selvagens estabeleceram seus alojamentos 
nas mata.'; cntre Surocaha e Itapeva. 

08 habitantes dessas paragens deixaram-se dominar de me
du de aggrc."õcs dos indios-e o gmeruador ordenou ao coro
nel Francisco Fiuza que os attacasse de IllOllo a os repeli ir 
(lesses logares afilll de que os moradores d'alli ficassem tran
quillos. 

Foi durante a administração de Lorena que as camaras da 
capitania pediram a aboli<;ào da contribuição, que ella, com 
outras, pagava para a re('tliticacào (Ie parte da cidade de Lis
boa estragada pelo terrellloto (fe lT/5. 

Seus desejos porém n~o foram satisfeitos: em resposta a 
Ião justas r!'clalllaçúcs foi publicada elll 20 dI' Fevereiro de 
1790, CIII fOfllla i!,~ haudo lia capital e villas tIa capitania, a 
ordem regin IlI<uHlalldo Ijue durasse por mais 10 allllOS a eon
tribuiç.ão para o Hnl de scr construillo em Li,boa UIJI ralacia 
para residellcia da falllilia real, ,isto ter cahido elJl ruinas o 
da . .\juda. 

Esta eontriuuiçào jà e~t;t\a imposta desde 40 anllos. 
Como meio de aeahuar, scnão iIIudir o espirito publico, o 

governo da lIIelrojlole na w r/a que sen iu de resposta às ca
rnams assegllrull llue a rainlIa Stlll (sljl/ccel-.,e de lao lrnrs 
[(lssalllis e lle prlJl/lIIl'U'-lhe li sw bem e felicidade atlclILleria 
ás su~s rccJarna~óes logo que as circumstancias o peruútlisselll. 
l'ara minorar o IIJáll elreito da repulsa ao pedido relativo aa 
imposto, tambem auctorboll o governador Lorena a nomear 
seis ca\alleiros, dOlls de cada ordem tlliJitar, escolhidos d'el1-
Ir!) os Illcn,bl'OS das call1aras. 

A Lorcna, que fui trausferido para lI1inas, sllccedeu A ntoniÜ' 
Mano!'1 de Mello. 

A capitania foi entregue á este na mesllIa phaze de de cad en
cia, CIII quc se achou lias administraçóes anteriores. 

() l!()\ é'fllador Mello, militar de caracter energico e franco, 
nào cri<lu (!e>'3nilllU diante d'esse c,tado da capitania. 

Pelo contrario prucuroll lIlf'ios de olhtar a dccadencia, já 
pondo elll pra.tica medidas de sua propria inspiração, já exe
cutallllo a.-; illstrueçóes que lhe eralll dadas pelo ministro Ho
drig\) dl! Souza Coutinho, ao depois COlide de Linhares, mi
nistro esse qlle sempre se mostrou animado de pensaulentos 
benellcos ao ilrazil. 

Ao começar a sua administração considerou que era em de
trimcnto da capitania o estanquc imposto ao assucar, cuja €x
po:tação só era permittida para Portugal e em nayios d'esse 
palz. 

Os governadores, que o antecederam nenhuma providencia 
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deram no sentido de evitar os males resultantes da manuten
ção do estanque. 

Tomou pois a resolução de franquear ao commercio a ex
portação da terça parte da safra annuaL para os portos da 
America. 

Esta medida, em 1798, estendeu-se a outros prodllcto" agri
colas da capitania, ficando porénl sujeitos ás taxas do fisco 
em Santos. 

No intuito de realisar os planos do ministro Souza Couti
nho, quanto ao estabelecimento de nitreiras artificiaes na ca
pitania, encarregou ao dr. Vieira Goulart a pesquiza ,!e mi
nas, d'onde pudesse extrahir os prodnctos necessario, para 
a formacão de salitre. 

Para êste fim, nas proximidades da villa de Parnah) lia, le
vantou-se um pequeno estahelecimento, cuja administraç~o foi 
confiada ao coronel Polycarpo d'Oliveira. 

l\ada. mais consta a respeito do estabelecimento, diz Ma
chado d'OliYeira, senão a sua creação. 

Em relação a vias de communicação hons serviços prc.,tou 
o governador Mello. 

Mereceu-lhe a attrnção a rslrada do Cuhalão a Santos; elle 
a visiton algumas vezes fornecendo recursos para o sell pro
seguimento. 

Sendo nessa épocha o municipio de Itü que maior valllagem 
d'alli tirava, por ser então o grande centru a>SlIcareiro, que 
enviava frequentes carreg'amcntos para o mereado de Santos, 
o governador dirigiu-se á cam ara d'alli afim de ql!e e1l:1. pro
movesse subscripçücs no seI! districto, devendo o produ('I,) ser 
applicado ás obras da estrada. 

Para al)("ir comlllunicação segura, e directa com as capita
nias de (;oyaz c Matto (;rosso, e\itando a navegação f1llvial 
para CUiabá, que era longa e muito perigosa por cansa das 
aggrl'ssões dos indios residentes !las margens du rio, por onde 
se effcctllava aquella. encarregou o sargento mór Carlos Arru
da de fazer um caminho, que partindo de t ,racicaba fosse em 
direitura á margélll esquerda do Rio Grand~, pa,;sando pelos 
campos de Araraquara. 

Mantendo opinião diversa da do go',ernador Lorena, <jllanto 
á estrada começada do littoral para os campos de Curiliha, 
mandou que progredisse a sua abertura. 

lambem não se descuidou de lançar vistas benrficas para :l 
infeliz raça dos indios, e procurou melhorar a sua sorte ten
do nomeado o tenente coronel José Arouche de Toledo di
rector geral dos mesmos, encarregando-o de estudar o estad () 

27 
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das aluéas e propor as medida" que pudessem reergueI-as das 
rUi!laS a !fll'.' tinham chegado. 

Em 1800 orrlCIlOU a creação da aldi'a de S. João de Qaelllz. 
As mlnas oe ferro de Arassniaha, do 1I11micipio de Soro

caIJ:I, t;UlIlJ'~1Il attra.liiram us cuidarLJ" do goyemadnr, que em 
Maiu de 1800 para alli seguin acompanhado do coronel Can
dido \avier e João Mans(), no intento de mandar proceder 
á analyse do llIineral, e leI antar a fabrica para a prr,paraçãu 
do ferro 

AlIi deÍ'lOll a João lUanso no cargo de ilupector do esta
bele,;i mento para dirigir a sua construcção, e regresSüu á ca
pital. 

FOI em 1803 que depois de reparadas as casas e machinis
mos e dada..; as providencias necessarias se instaurou a fa
bricação do ferro sob a direcção do mesmo João Manso. 

E' aqui occasião de dizcr-Yos qne esse estallelecimcnto . po
dendo ser uma fonte de rendimentos para o Estado, se hou
vessl~ merecido séria atteu(;ào dos poderes pulllicos, tem-se 
achad'l em clmdiç(Jes bastante dispendiosas para o paiz. 

H(\j,~, ao que parece, o governo imperial trata de l'eitaurar 
a fabi'ica, de modo que "lIa possa funcciunar em pro\;cito das 
rendas publicas, e rm utilidade das indnstriàs, cuja pxplora
ção ,~,ige instrumentos e machinas que d'alli podem wr for-

·1 neclI,as. 
Clllllpre-me dizer-vos que a abundancia e riqueza do mine

ral, que alli se encontra, mereceriam de um go\'crno solicito 
e previdente constantes esforços para obter o fahrico e apro
veitamento do ferro, que nas phl'ases de um escriplor é uma 
forçli cicilisildol'l!. 

Ell!retant,}, por largos annos esteve a fahrica em completo 
abaJl(lono, s"rvindo o estabelecimcntu unicalllrnte para resi
dene ia de funccionari03, que ou preci,;avam a bem de sua 
saud,' gosar do excellente clima, ou ]lor falta de outros em
prego..; alli lliam encher tempo até chegar-lhes a opportuni
dad!' de alcançarem melhor posição. 

As necessidades reaes do cslaIJelecimentl), e a riqueza do 
milwl'io não Illereceram a attenção do,; poderes publicas. 

E' ,Ie suppõr que ella entre em nu\'a e mai~ prospera phase, 
fie as vistas do honrado e hahilissilllO director, actual, o sr. 
Mur;a forem auxiliadas sinceramente pelo governo imperial. 

Ti\e occasião de \Ísitar a fabrica em 18G9, já quando es
taYa entregue á direcção do sr. Mursa. 

Esse zeloso director, incansavel e de extrema dedicação ao 
cumprimento de seus deveres, alenta a bem fundada opinião 
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de quc o estahelecimento, rcsl:turado como elle planeja, ha 
de seI' fonte de grandes rendimentos ao estado, além de outros 
interesses de não pequeno alcance, que Irará aL' paiz. 

Será altamente injllstiJlcaYel o proceder do governo se não 
se aproyeitar das hahi!itaçoes do aclual director para com
pleta restauração da fabrica, e condemnal-a ao ahandono de 
outros tempos ou prestar-lhe fracos e dellcientes auxílios, que 
equivalerão ao abandono.' 

Tendo rdJcnlado a guerra entre a JIe.'panha e França coli
gadas. e Portugal em 1800, as possessoes portnguezas na 
America resentiram-se d'esse acontecimento. 

Na fronteim do Hio Grande do Sul compcaram a'; hoslilida
des por parte das forças hespanholas, e clli reprezalia os hes
panhoes foram atacados por forças portugllczas e abandona
ram o Serro Largo. 

Neste estado rle couzas o vice-rei conde da Ponte com o 
lim de evitar que o governo de Sanla Catliarina cahissc em 
p()(ler dos hespanhocs, ordenou ao governador Mello que 
enviasse o. regimento de illfanteria de Santos para alli, e para 
o Rio Grande as brigadas de cavallaria e de artilharia da le
gião de S. Paulo. 
. Em eumprimenlo d'estas onIeus, tralou o governador em 
AIJril de 1801 de aprurnptar forças para seguirem ao seu des
tino. 

A marcha dos acontecimentos, porém, fez que houvesse 
sus.pensão d'arIllas entre Portugal e lIespallha, a qual teyc ef
feito no Brazil em lius do mesmo anl1o. 

Em couseqllcllcia o regimento de Santos retirou-se de Santa 
Ca.lharina, e suspendeu-se a partida para as fnmteiras do sul 
da bri!!ada de cavallaria e artilharia. 

Tambcm mereceu a attcnção do guvernador o provimento 
d'agua á capital. 

O que porém tO]'JlOU-Stl digno de nota por seus maus effei
tos foi o conwrrer o gO'lcrnador 1\lcllo pa:'<l o desenvolvimen
to do militari:m1O na capitania. 

Dotado de boas intençiíes para cyitar que a capitania conti
IlUaSSfl no dcelivc da decadcncia, cm que elle a achava, digno 
de censura foi o seu proceder dr, sob pretexto ele festas, retirar 
das localidades os corpos de milicias e concentrai-os na capi
tal, prejudicando assim os lrabalhos da agricnllura pela ausen
cia de braço.s, scm que j llstas .exigência,; do sCrYj~~o publico 
assim o reclamassem. 

I.i,;ongcaya seu amor proprio-e eu aqui reproduzirei as pa
lanas de Machado de Oliveira-o apresentar-se com ostenta
cão ii frente de numerosa tropa, receber corlezias militares, dar , * 
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vozes de commando, e deleitar-se com encomios e bajulações 
de turiferarios ofTiciaes. 

Eis porque o governador concentrava tropas na capital, com 
excepçilo da de Coritiba, para os festejos annuaes de Corpo de 
Deus. 

Detidos por muitos dias os corpos milicianos além dos que pas
savam em exercicios discipl~nares nos pontos de suas paradas, 
alimentando-se á slIa propl'la custa, fazendo falta ao serviço 
agricola, e outras industrias, só concorriam para tornar appa
ratosos os festrjos, e muito animada a feira' que se fazia no 
campo da Luz, á qual cabia melhor a significação de militar do 
que commercial, pois que alli davam-se bailes, concertos de 
musica e outros divertimentos a que só eram admitlidos mi
litares. 

Tinha o governador, ainda reproduzo aqui as phrases de 
Machado de Oliveira, por brazão accumular os regimentos e 
corpos de milicias de ofliciacs,-mais por bizarrice militar do 
que por exigencias de sen iço. » 

As suas propostas eram sempre approndas pelo governo da 
metropole, que entretanto não proYidt>nciava para a manllten
çilo da tropa, deixando-a por anllos sem pagamento rios solrlos. 

Mas a ultima proposta do governador abrangendo todos os 
corpos não foi confirmada, tendo entrado no exerci cio dos pos
tos os ofTiciaes. 

A communicação da não confirmação, que ohrigou os propos
tos a deixarem os exerci cios, em qne se achavam, só chegolI aG 
conhecimento d elles em tempo de Horta, que substitui li a MellO' 
no governo da capitania. 

Este facto gerou dissabores ao noyo governador, logo ao em
possar-se da administração, os quaes tomaram depois incre
mento. 

lIIelJo foi denominado pelo Po\'o-Pilatos, e as feiras da Luz 
-Feiras de Pilatos. 
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xxx 
(22 de Outubro) 

Administrações de Antonio José da Franca e Horta, do marquez 
de Alegrete, e do conde ue Palma.-Os paulistas nas campa
nhas do sul. 

Senhores. 

Ao governallor 1\lello succeuell Antonio José da Franca e 
Horta, que tomou as redeas do governo em Dezembro tle 1802. 

No Quadro II isto rico de, M. Oliveira esta administracão é 
qualifkada-uJn governo COI/! direito a graves censuras .• 

Eu vou expor os principaes feitos e delle, vereis que com 
toda justiça o illustrado historiauor tomou aquella phrase por 
epigraphe de seu escripto narrando e apreciando os actos do 
governador Horta. 

A administração de Horta, além do lado violento, que a tor
nou merecedora de conuemnação, apresentQu uma façe altamen
te immoral. 

Foi um governo de espionagem e de mexericos. 
Para ter conhecimento de tndo quanto occorria nos sen-iço:; 

militar e civil, e até no seio das familias, criou a espionagem. 
Em ordens reservadas det/]rminou a cada olicial e cadete que 
lhe desse informacões confiuenciaes sobre os officiaes e cadetes 
dos corpos de linlÍa. 

Estas ordens foram extensivas aos commalJ ~antes de corpos, 
devendo o de legião narrar o que soubesse a respeito do do re
gimento de Santos. 

Acoroçoando os intrigante:; e call1mniadores, dando attenção 
a suas informações levou a sua influencia sobre a vida privada, 
tornando patentes os infortunios domesticos. 

Guiado por informações, que obtinha d'aquelles, procedia 
contra os q\le considerava infamadus, enviando uns a desterro, 
e pondo-os sob a vigilancia das auctoridades no intento, segun
do elle dizia «de apllrar a /IIoralidade publica c zelar o deco
ro domes'lico. » 
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. A outros lançava cm face acrimonio,as phrases em presença 

de pessoas que tomavam parte lJas suas reuniões. 
Semelhant11 procr,der deu lagar a que (J povo 110 meio de fa

cecI as indeccntrs, com que o criticava, denominasse seu go
verno de gorenw de mexericos. 

Passando a outra ordem de factos, cOI1H'çarei por narrar os 
primeiros actos violentos do governador llullificando os de seu 
antecessor. 

Deveis estar lemhrados de vos haver eu dito que 1\lello ti
nha promovido muitos uHiciaes de difl'erenles corpos. 

Horta ao chegar a Santos, respondendo as cartas de compri
mentos que elles lhe dirigiram, negou-lhes o tratamento dos 
postos, que lhe foram dados n'aquelJa protJ1o~ão. 

Logo que tomou conta do governo declarou sem en·cito a 
pronJOção, obrigando aSSUl1 os nOllleados a servirem lJOS pos
tos, que haviaTll deixado, c outros, perdendo a classificação de 
oíliciaes, a voltarem a servir como ~oldad()s. 

Esses oíliciaes drpoi-s foraTll reintegrados nesses postos, de 
que Horta os destituíra, ii proporção que assim o reclamaram 
perante o govrrno da rnetropole. 

Outro acto revogando uma util medida do governallor l\fe1lo 
foi o de ordenar que no porto de Santos se concentrassem car
regamentos dos prodnctos da capitania para serem exportados 
para Portllgal, ficando as,im tolhidos os lavradores de os en
vim·em para outro qualquer porto do Brazil conforme a elles 
fosse conveniente. 

A proposito deste acto diz Saint Hilaire :-lUodernamente 
Antollio José da Franca e Horta, que lll'\l 1802 COlllPr,OU a go
vernar a capitania de S. Paulo, prohibiu a navega(;ão costeira 
aos habitalltes do lit!oral e não consentiu que os productos da 
lavoura fossem mandados para outros portos senão para o de 
Santos. 

E' o mesmo escriptol', quem sem a inten~ão de pôr em dmida 
a probidade do governador Horta, diz que se não houve con.,. 
IUlO entre elle e os mercadores de Santos é certo entretanto 
que esse escandalo,o facto deu logar a suspeitas dc ter hayido 
e, reproduzo suas phrases, prestou-se a um Hm iniquo c noci
vo á capitania. 

Este procedimento de Horta, em prejuizo dos interesses agri
colas da capitania, teve úgôr até 1808, quando d. João VI 
abriu os portos do Bl'azil ao commercio das n3f,õcs amigas. 

Travada a guerra entre a França e Hespanba, reconheceu 
Portugal a neces~idade de obter á dinheiro a sua nentrali(lade, 
visto que a marcha dos aconter:imentos e a sua situação assim 
o exigiam. 
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Para haver os auxilios pecuniarios (l governo da metropole 

recorreu ao Brazil. 
O governador Horta tornou-se activo agente das exigencias 

vindas de Lisboa. 
Em Julho de 1804 reuniu em palacio os pl'incipaes habitan

tes da capital e fez-lhes vêr que o regente de Portugal preci
sava de mrios para salvar-se dr, seus compromissus, e recor
ria aos paulistas, em cujos sentimentos gcneroso,", e fiddidade 
o rcgente conJiava. 

A contribuição foi geral na capitania, e pa.l'a ella concorre
ram até os pohres, as viuvas e as mulheres, cujos maridos es
tavam ausentes. 

Um dos factos, em que o caracter violento de Horta se reve
lou á toda luz e deixou tristes recordações na capitania, foi ° 
reCtntalJlf1ilo na capital em 1808, no dia de Corpo de Deus. 
Eis elll poucas palavras ü que houve: 

lleUlliua a tropa no largo do Palacio, para onde tinha amui
do qua,i toda a população da cidade, ao terminar-se a fosta, 
repentinamcnle corpos ue tropa ~rmada tomaram logo as ruas 
nos pOtlto,; cm que iam ter ao largo e sentinellas foram postas 
nas entradas das casas desse recinto. 

O povo que alli se achava fOI aprehendido e levado ao quar
tel, onde passou o dia c a noite. 

No dia irnrnedialo, excluidos os que por sua idade, e.'lado, 
Ol\. pl'olissão, não deviam asspnlar praça, foram os outro., alis
tados corno recrutas para completarem a legião de S. Paulo, 
que tinha de partir para o sul. 
. Tambem houve leva de modo violento nas povoações do 
lIlterior, sem atlender-se ao numero da popula\iào e ás isen
ções auctorisadas por lei. 

Dos corpos dos lIlilicianos foi designado grande nlHlwro de 
praças, que como addidos primeiramente e eJl'eelivos d,~pois 
foram cncorporado:; á legião. 

Logo depOIS da chegada da familia r(·al a.(' Brazil e antes do 
recrutamento de que fallo, Horla dirigiu-sew Rio de J;,oeiro 
para cUllIprimental-a: nessa occasiào a capitanra foi conliada a 
um triulllvirato formado do bispo, ouvluor da comarca e do 
militar mais graduado. 

Esse govemo nada mais fez do que seguir as normas dadas 
pelo governador, embora prejlldiciaes á cal,itania. 

Em 1811 foi sub~tituido pelo marquez de Alegrete. 
1\1. de Olivf'ira rrf~rindo-se ao seu proprio testemunho e to

mando por tlxemplo o govrrno do luarqucz na provincia de S. 
Pedro diZ que quer n'aquella corno ncsta a administração do 
marquez rescntlU-se desse estado de constante inactividade de-
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\ ida a seus soJYrimeutos physieos. Elle não exereeu acção di
reeta nos negocios puLlicos sellllo o governo dirigido à discri
<;ào de individuos de duvidosa probidade, e tornando-se aquel
le cUlllplice involuntario dos desmandos da sua governação. 

Em 1814 retirou-se o marquez de Alegrete: o triull1virato 
de que !aliei tomou conta da administração da capitania. 

Deste triumvirato as redeas passaram às mãos de d. Francis
co de Assi~ l\Iascarenhas, conde e depois marquez de Palma. 

1\0 Quadro Historico que, como já vos tenho dito, lI1e vae 
.'I.'rvilldo de guia nestas Iiçóes relativas á nos,a provincia, não 
"e diz em que tempo veio o governador tornar conta da admi
uistraeào. 

Recorrendo-se ás {C Memorias historicas do Rio de Janeiro», 
de l'izarro, encontram-se dados, ,l'onde se vê que d. Francisco 
tunwu posse do cargo a 8 de Oezembro de 1814. 

ConsIderando como grande necessidade promover a coloni
saçào da capitania, cuja população estava diminuida, fez que 
algumas familias de colonos vindas dos Açores se dirigissem a 
Jundiahy e Campinas para se acclirnarem. 

Logo depois mandou formar em Casa··Branca um nucleo de 
colollisação, de 20 familias, dando-se a cada individuo urna 
diaria emquanto não tivesse meios de subsistencia, ficando os 
CúlOIlOS sob os cuidados dos prillcipaes fazendeiros de Mogy
mirim. 

Tambem a catheqlrese dos indios mereceu a attenção do go
vQrnador. 

Telldo noticia, em 1815, de haver o padre Manoel Ferraz 
de Sampaio encoutrado, quando navegava o Pa~aná, um caci
que dos Cayapós, a quem aquelle haptisára, e de quem alcan
çára a promessa de apresentar outros individuos da tribu, di
rigiu agradecimentos ao referido padre e prometteu-lhe todos 
os auxilios para que elle proseguisse a cathequese. 

RecolllmeIHluu aos habitantes da margem esquerda do Pa
raná, proxima ás terras dos Cayapós, que os tratassem com fi
delidade, e recebessem em negocio os productos de seustra
baIhos. 

Egllal recommendação fui feita ás auctoridades de Arara
quara 

Tamhem prometteu nomear pessua idonea para governar essa 
PO\ oação, e a qual encarregarIa igualmente de proceder á ex
ploração do territorio entre os rios Paraná, Tielé e Mogy
guasslÍ. 

Constando-lhe que a licença concedida a alguns individuos 
para negociarem com os iIldios do Paraná facilitava-lhes occa
si()es de hirern aos alojamentos e alli receberem os filhos dos 
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índios, os quaes entregues sob a promessa de serem educados 
eram entretanto destinados á venda como capti\os, cassou essa 
lieenca. 

Além disto providenciou alim de que esses individuos se 
.apresentassem em cada semana ao capitão-mór de Ytú, e fos
sem-lhes tornados todos os indios encontrados em seu poder e 
.entregues a pessoas itloneas para educaI-o,;. 

Ao contrario do proceder de Horta, quaJl(lo etfecluou o re
crutamento em 1808, o conde de Palma eIU U1l7 tendo necessi
dade de preencher o desfalque da legião de S. Paulo, desfalque 
reconhecido ao dar-se por linda a campanha de 1816 no sul, 
empregou para obter reforços os meios hrandos e nàu medidas 
brutaes. 

Appellou para a consciencia dos paulistas, imocou seus 
brios, recurduu os feitos de seus anh'passados e os da mesma 
legião, que ha\ ia mostrado seu valor nas campanhas do sul 

!'Ião serviu-se de recursos \iolentos, nellí fez alarde Je po
der. 

E' aqui occasião de vos dizer que a capitania de S. Paulo, 
em todas as administrações de que lmcto na lição de hoje, 
forneceu tropas pam as campanhas do sul. 
~ movimentu dellas para alli começou em Janeiro de 1809, 

.e so depois de Ullla ausencia de 20 annos, em 1829, foram res
tituidas li provincia. 

Em poucas palavras direi quaes os clous jlrincipaes factos, 
.que intluiram ou deram lugar li partida de forças paulistas para 
{) sul do imperio, 

Já vos expliquei como se effectuou o recrutamento de 18013, 
por ordem do goveI'Jlador Horta. 

I<'oi este o meio de preencher as vistas do governo, que ha
'Via deliberado empregar na composição do exercito de obser
\'ação na fronteira do Rio Grande os paulistas, como a força 
principal. 

Era este exercito destinado a auxiliar a nl.'j;'ociacão, que por 
parte da curte se hia encetar cum Liniers, v t. é-rei' de Blleuos
Ayres, a proposito da successão da princesa (:arlota, mulher de 
d. João VI, á coroa da Hespauha, e da tentativa de seu 50bn
Ilho a soberania da nação, que se de, ia rorml1r dos estados do 
Prata. 

A causa da successão, como refere 1\1. d'OIiveira no Qlwdl'o 
JI islol"icu, foi transferida para a America, e ueterrninadamente 
para o antigo vice-reinado do Praia, por sua contiglliuaue com 

{) Braz i\. 
A marcha dos acontecimentos deu em resultado o mallogro 

da, proposi~ões diplomaticas. 
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Então a côrte procurou eohollcstar seu procedimento dando 
a cntender quc a ol'gaiJisação do exercito tinha por fim evitar 
que o contagio da sublevação do Prata se cOInlllunicasse ao 
Rio Grande e a S. Paulo. 

Para tornar-se mais acceitavel este pensamento, a legião de 
S. Paulo com um rrgimcnto do HIO Grande lllarchou para a 
fronteira acampando em S. Borja. 

Ao passo que se dava este movimento, não se descuidava a 
côrte de ernprl'gar outro8 meios para a realisação de 'Suas vis
tas politicas e ambiciosas. 

O capitão José de Abreu (depois barãa do Serro Largo) foi 
enviado para o Paraguay, por constar que o governador ma
mfestava tlisposiçôes faroraveis ás pretcnções da côrte, afim 
de garantir que se elJe quizesse ell"ectuar seu pronunciamento 
em tal sentido ser-Jhe-hia dado o apoio das tropas elll S .. 
Dorja, e tambem o do exercito de obsenaçào. 

1\a serie de movimento.', a que fOI obrigado o exrrcito, as 
tmpas paulistas senJpre mm;lrararn nlor. 

No inverno de 18lJ, quando o exercito marchou para Mon
tevidéu, ellas snpportaralll, reproduzo as phrases de M. de 
O!iyeira, inILuditas jil"l'caçijes, alra-rés de 11111 d-illiculdades, Clt
berlas de (arrapos, SCIiI co[,-erem o rosto, filas tropegas e com 
passos mal segnro~ por (OlHe e miseria. 

No in\"erno dL\ 1812 len~ o ex.ercito de fazer novo movimen
to: e com eJle as tropas paulista,;. 

E' ocioso narrar todas as phases desta campanha; já vos disse 
quanto ba;;ta para que liquei;; sabendo (Jlwa !jucstúo de SIlCCCSSÚO 

foi uma das causas da partida de tropas paulistas para o sul. 
Passo a expôr o scglilldo facto, que deu logar a continua

rem os paulistas a prestar seniços militares alli, e do qual se 
originou a campanha de 1816. 

Começarei repelindo as phrases de 1\1. de Oliveira-« De
ram origem a guerra de 1816 COlll lUolJtc\ itléo, que então se 
achava soh o domínio de Artiga<, a,; suggt)stões na curte do 
Brazil por Nícolau lierrera, ex-ministro de estado de Buenos
Ayres, fazendo valer a necessidade de apoderar-se o Brazil da 
Banda Oriental para l{uc assim se desafrontasse o tern[orio das 
Missões da provlIlcia de S. Pedro, sujeíto a continuas sorpre
zas dos bam!os de Artígas. » 

Taes sllgcstues mereceram a atteÍlção do principe regente, que 
tomou a deliberação de pôr em pratica o que Herrera aconse
lhára. 

Sob o pretexto de manter em segurança as fronleiras do sul 
o govefIJo fez vir de Portugal uma divisão de cinco mil ho"
mens,-que chegaram ao Rio em Março de 1816. 
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Antes disto, por(!m, onlenou que a lt'gião de S. Paulo, aquar

telada em Porto Alrgre, marchasse para o Rio Pardo. 
A divi~ão a~signalou-se lia campanl1'a de 1816 com notayeis 

feitos, cabendo a llJaior gloria á legião de S. Pa1l10. 
Já vos disse fallando da administração do conde de Palma, 

que para preencher o desfalq\le da legião, reconhecido ao dar
se por finda a campal-!ha de 1816 no Rio Grande, houve re
crutamento na capitania de S. Paulo, mas de modo inteiramen
te opposto ao que tC\ e togar 110 tempo de Horta. 

Além deste mcio de reforçar as tropas do sul, o govPrnador 
conde da Palma mandou organisar dons corpós de ca\allaria 
miliciana-, selldo cada um formado de 4 esquadrões, que por 
\ontade qnizessem servir com a djyi~ão lusitana. 

Organisados os dous corpos de yoluntarios. scguiram para 
Santos e d'alli cm A gosto de 1817 para Santa Calharjna, don
de por terra Illareharam a encorporar-se á diYisão comman
dada, cm l\1ontevidéo, pelo general J\Ianol'1 Marqucs de Sousa. 

Em Corytiba lambem se organisararn corpos de guerrilhas, 
e logo que estiveram promptos Ires seguiram para o sul e reu
nirarn-se aos milicianos paulistas. 

Nas operaçües da di\i,ão Marques contra as partidas inimi
gas, foram as tropas paulistas, lia IlIaior parle da., vezes, as 
que seniram scndo coroadas de feliz exito as suas sortidas. 

Quando depois houve nccl:ssidadp de obrigar parle da divi
são lusitana a embarcar para Portugal, desde que soh o com
mando de d. Aharo de Souza recusou adherir á independeucia 
do Brazil, ainda cooperaram forças da ll"gião de S. Paulo trans
f~rida do Uruguay, e as dos corpos de milicianos e de guer
rilhas. 

Em 182r) deu-se a revolta geral da Prorillcia ciFplalina; 
ainda ne~sa occasião as tropas de S. Paulo, que formavam os 
dous terços do exercito do sul commandado pelo visconde da 
Laguna, prestaram serviços. 

Depois da convenção de 27 de Agosto de lfl28 teve de reti
rar-se o exerci lo. 

Então voltaram a S. Paulo as forças, que restavam dos dous 
corpos de milicianos volunfariús, e dos de guerrilhas de Cori
tiha. 

Vedes pois em poucas palavras as occorrencias, que ohriga
ram os paulistas a prestarem scniços no sul por espaço de 2() 
annos. 

Terminarei esta lição reproduzindo as pala\Tas de Machado 
de Olheira: 

« A legião de S. Paulo, qur, á lotação originaria que se lhe 
deu em sua reorganisação ao partir para o suo accresceu o COll-
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tingente que da provincia lhe fôra mandado em ]815, perfa
zendo tudo a força de mais de tres mil e duzentas praças, ficou 
meramente reduzida a um pequeno corpo de ofliciaes e pou
cos soldados invalidos, que, retirando-se d'aili aos poucos 
antes de 1829, nesse anno deixaram Montevidéo, e restituiram
se á prov~lIcia de seu berço depois de urna ausencia de vinte 
annos pa,;sados na guerra do sul; tendo por unica recompensa, 
visto corno não pôde ser tal a promoção que tiveram em pos
tos militares porque a deveram á escála de suas antiguidades, 
corno tem os ofliciaes em servico rotineiro, e a tiveram com
pleta nas convicções conscienciôsas de que prestaram serviços 
mui relevantes no sul, tanto na paz como na guerra, e sempre 
Coom honradez e notavel lealdade, sustentando em todos os lan
ces desses serviços a nomeada e as tradicções gloriosas dos 
paulistas; e essa lhes é mais lisonjeira e melhor alimenta os 
seus brios. » 



HJSTORH P.URIA 

XXXI 

(21 de Outubro) 

Administração de João Carlos Augusto de Oyenhausen.-A agi
tação politica.-Governo provisorio.-Hostilidades a es te.
Retirada de alguns membros do governo provisorio. 

Senhores. 

Em Novembro de 1817 tCI'C fim a administrarão do condcde 
Palma, que foi substituir o conde dos' Arcos" no governo da. 
llahia, tendo deixado nesta provincia gratas recordações do 
modo imparcial, com que dirigiu os negodos puhlicos. 

A provincia foi entregue ao triumvirato, que em outra epo
cha já a tinha governado, e do qual já YOS fallei. 

Nesse periodo nada occorreu de notavel. 
Em Abril de 1819 tomou posse do governo João Carlos Au

gusto de Oyenhausen, ao depois marquez de Aracaty, que an
tes governára as provincias de l\Iatto-Grosso ti Ceará. 

Duas phases apresenta esta administraçào-uma, quando 
Oyenhausen governou-.ó-a proYincia, outra-quando elle frz 
parte do governo provisorio. 

O Quadro His/.ol'ico não refere senão dois factos da admi
nistração deste governador, quando o poder esteve unicamente 
em suas mãos. 

Um é o relativo a indios, e neste ramo de serviço publico 
procedeu elle de modo a merecer censuras. 

Habituado, quando em Malto-Grosso, a ordenar investidas ii;. 
força armada contra as tribus ferozt's dos ~ertões d'aquella pro
vincia, não se affastou desse caminho em S. Paulo. 

Em 1819 approximaram-se de ltapeva da Faxina grupos de' 
uma trilm da nação dos Cayuás. 

Foi desta n~çãü que separou-se parte, que apparecendo ll(y 
territorio de Igllape foi aldeada, em 1837, entre os rios Itáriry 
e Juquia, e outra apresentando-se em 1847 ao bar.lo de Antonina' 
(hoje senador do imperio) foi acolhida em sua fazenda deno
minada Pirituva. 
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O barão a acolheu bcnc\"olamcnte, deu-lhe mcio, de subsis
tencia e fez estabtllecel-a nas margens do rio Verde no lagar 
e~n que dcp0is se fuadou a po\oação dc S. João Baptista, hoje 
nUa. 

Cumpre-me dizer-Yos que o barão de Antoniaa tem prestado 
bons seniços ii cathequese dos indiW'lIaO\. 

Quando appareccralll !las proximidades de ltapeva da Faxina 
os grupos, de que fallei, os moradores dessas paragens flca
ram tomados de sustos, receiando aggressucs da parle dos in-
dios. " 

O governador levado pela.s mesmas impressões, que o guia
ram na repulsa dos selvagens da provincia de Malto-Grosso. 
ordenou que fossem aquelles repellidos, sall o se se reconheces
sem nzssallos obedientes a sua lllagestade ou fossem reduzidos 
a captiveiro de cOllformi!lade com as ordens rcaes. 

Nada porém tinha occorrido da parle desses infelizes a au
thorisar as rigorosa., ou injuslas pro\iclcncias do goyerna
.dor. 

Passo a expôr outro facto mais saliente da administração dr 
Oyenhausen. 

Tendo as antigas colonias hespanholas proclamado sua inde
pCllllencia, a Hespanha empregou meios de reconquistai-as. 

Iloi> acontecimentos que então se deram no sul drprehendeu 
o go\"crno a conveniencla de adoptar no Brazil providencias no 
intuito de repellir aggl'essões, que se temiam da Hespallha. 

A provincia de S. Paulo poz-se em condições de rCl}rimir 
accofllmcttimentos pelo seu liltoral. 

Em quatro divisues militarcs foi ella comtitllida. 
AI', comprehendendo o Jittoral desde S. Sebastião até os 

limites com o !lio de Janeiro, foi COIl/lada aos cuidados do ma
rechal Arouche, que estabeleceu seu quartel em Villa Bella. 

A 2.', de S. Sebastiij,o a S. Vicente, flcou sob o commando 
do coronel Muller, residindo coite cm Santos. 

Da 3', rle S. Vicente para o sul, foi encarregado o marecbal 
Candido Xavier de Almeida e Souza, q'ue fez de Cananéa a 
posição central. 

O govcrnador Oyenhausen tomou o commando da 4' divisão, 
que estendia-se desde o territorio áquem da cordilheira mariti
ma alé os conflns da província. 

Tão bem providencio1l o govcrnador de modo a poder o re
gimento de cavallal'ia miliciana de COI'iliba marchar á primeira 
voz para reforçar a guarnição de Santa Caiharina e cooperar 
mo:) elJa na defesa. 

Neste estado se conservou a provlllcia até principios do anno 
de 1820. 
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Desappareceram os receios UI)5 accommel.timentus, e o gover

no gemi por ord'llll de 18 de fevereiro desse anno poz fim a 
essa situação anormal. 

Entro agora na exposição dl1 factos, que se miam lD movi
mento politico, y'IJe houve cm Portugal em 1820. 

Já tive occasião de vos narrar aI principae:i occnrrencias re
latiyas á revolução que, iniciada em Ago"to d'aquelle anno no 
Porto, propagou-se por todo o reino. 

Tambem já 'os disse que em diversas proyincias do lll'azil 
sentiu-se a repercussão d'aqllelle 1ll0Yillientú. 

Igualmente já vos fiz ver, como devei" estar lembraclos, que 
em Fevereiro de 1821 pl'oclamaral1l-s,~ as formas constitucio
naes no "!lio de Janeiro, facto realisado a esforços do principe 
d. Pedro qlll~ interveio afim de que d. João VI annnisse ás 
exigencias na opinião puhlica. 

Neste periodo de agitação do paiz ou (l:tq principitf" de suas 
provincia:; não era pos,iv,,1 que a ele S. Paulo se consenasse 
na indifferença diante de factos tão importantes. 

Logo depois do pronunciamento do Hio de Janeiro deu-se o 
da província deS. Paulo. 

Em cumprimento das instrucções d(~ '1 de Março para eleição 
de deputados á, cbrtes de Portugal deu-se principio ao pro
cesso eleitoral em Maio do mesmo anno na capital da pro
vincia. 

Logo que foi puhlicado o decreto dl) 8 de .lulIhú auctorisan
do o juramento das bases lIa constitllição que a, cbrtcs portu
gllezas estavam fazendo, o collcgio de Ytú eleito em observan
cia das referidas instrucçücs de 7 de l\Iarço reuniu-se. 

O presidente do collegio, o omidor Medeiros, foi prevenido 
dos fins da reunião. 

A principio mostrou hesi'tacão cm comparecer, mas almal re
solveu-se a is.,o ao saber que; quer clle eslive"e presente quer 
não, o collegio tomaria deliherações e as exeí~daria. 

Por indicação de Verglleiro, P. Souza p .Alvares 1\Iach3do 
o ollvit\Of deft'rio ao collegio juramento á, ha.;es da consti
tuição, procedendo do mesmo modo quanto ás call1al'as da co
marca. 

Igualmente foi intlicarlo que se flzcsse s(~ntir ao governador 
Oyenhansen a neces.·;jdade de serem executadas as disposições 
do decreto de 8 de Junho nos de maiô pontos da proYÍllcia. 

Tomando a pruvincia esla atlitude e conheciclas as intenções 
do conselheiro Jo"é Bonifacio de Andrada, que por sua illus
tração e prestigio estava no caso de bem dirigir a opinião pu-



232 Hi~TORIA PATRIA 

bliea e levar o movimento iniciado ás slla~ legitimas conse
queneias, seus amigos o encarri'gararn uessa missão. 

Elle annuiu e em seguida ficou resolvido marcar-se o dia e 
eonvidar-se o povo e tropa para a organisação do novo go
verno. 

Foi designado o dia 2.'3 de Junho e ftzeram-se os avisos para 
a reunião popular na praça de S. Gonçalo. 

Ao amanhecer desse dia o cidadão José lnnocencio Alves 
Alvim, que desinvulvell grande actividade no sentido de tor-" 
nar-se ell"ectiva a reunião popular, (leu o signal de alarma, co
mo estava convencionado, 110 sino da cadêa. 

Reunido o povo e a tropa em formatura com seus chefes, 
foi enviada unia deputação de officiaes a convidar o conselheirÜ' 
Andrada para cOJllp~r('cer. 

Elle dirigiu-se ao paço da camara, que já estava reunida. 
Ouando o conselheiro Andrarla chegou á praça, o chefe da 

tropa o coronel Lazaro José Gonçalves disse-lhe que elle fôra 
convidado afim de que organisasse o gOV!)rI\O devendo-se tam
bem prestar juramento ás bases da con,;tituição. 

O conselheiro A ndrada dirigindo-se aos que se achaqm nÜ' 
paço da cam ara agradee,'u-lhes a conJiança., que merecia de seI" 
lembrado para presidir :l eleição de 11m governo proyisorio. 

Disse que essa eleição devia S!lr feita por acclamação do 
povo e tropa e encarregou-~e de 'propor as pes,oas, que por 
seus conhecimentos e opinião publica lhe parecessem dignas 
tle ser eleitas. 

Cornf[uanto est~ alvitre fosse /;!eralmente aceito. observaram 
cliver,a,; pessoas do povo que algnns não deviam ser membro~ 
do gO\CI"IIo. 

O comelheiro Andrada appellando para a reconciliação dI)" 
todos o,; cidadão', como f\ra necessaria n'aquelle dia, sem dis
tincção de partidos, fez ver que estava prompto a dirigir a si
tuaç,ão se os homem, que o cOll\'idaram para isso, estavam dis
P.ostos.a proced er com SOCE'go e moderação, e que do contra
fiO retIral'-se-hia. 

Hesolvcram todos depois desta allocução a dar assentimento a 
ludo quanto fosse indicado pelo conselheiro Andrada. 

Em seguida o pOYO, que se achava na sala da camara, desceU" 
para a praça. 

O conselheiro Andrada de Ullla das janellas, depois de um: 
discurso congratulatorio pela patriotica resolução, em que SO" 

achava o povo de organisar uma administração conforme as 
novas instituições politicas, indicou o governador João Carlos: 
Augusto de Oyenhallscn para presidente do gl)verno provisorio. 
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Approvada esta proposta foi indicado o conselheiro para vi

ce-presidente. 
Continuou este a indicar outros cidadãos para completar o 

numero de membros do governo conforme elle considerou ne
cessarios. 

O povo e tropa approHram as indicações feitas e destas re
sultou ficar organisada a nova administração deste modo: 

Presidente do governo, Oyenhausen; vice-presidente, o con
selheiro Andrada; secretario do interior e fazenda, o coronel 
Martim Francisco; secretario da guerra, o coronel Lazaro Gon
çalves; secretario da marinha, o chefe de esquadra l'Iliguel 
José de Oliveira Pinto: vogaes pelo ecclesiastico, o arcipreste 
Felisberto Gomes Jardim e o conego João Ferreira d'Oliveira 
Bueno; pelas armas, os coroneis Daniel Pedro Muller e Anto:
nio Leite Pereira da Gama Lobo; pelo commercio, o coronel 
Francisco Jgnacio de Souza Queiroz e I) brigadeiro l\Ianoel Ro
drigues Jordão; pela instrt\j)ção publica, o padre-mestre Fran
cisco de Paula Oliveira e o vrofe,;sor André da Silva Gomes; 
pela agricultura, o dr. Nicoláu l'('J'()il'a de Campos Vergueiro 
e o tenente coronel Antonio Maria Quartim. 

Depois de lavrada a acta da eleição do governo provisorio, 
dirigiu-se o povo a palacio, onde residia Oyenhausen. 

Este o recebeu benignamente, e rendendo agradecimentos ao 
cOllselheiro Andrada disse que accitava a prcsidencia do novo 
governo. 

Seis dias depois de sua installação, viu-se forçado a dar 
providencia,; rigorozas e promptas contra a revolta do 1.0 ba
talhão do rel:imento de caçadores, havida em Santos na noite 
de 28 para ~\J de Junho. 

A protellacão no cumprimento do decreto de 22 de Abril de 
1821, que dâva ao exercito do J3razil egual soldo e etapa ao 
que vencia em Portugal, fez que apparecesse agitação no :i. o ba
talhão d'aquelle regimento, que ~e achava na capital: foi lo~ 
go abafada pelo commandanle o coronel 1 varo Gonçalves, 
auxiliado pelo,; ofIiciaes do corpo. 

Esta reyolta fez repercusão em Santos; o batalhão ~ahiu á 
rua, canzando alarmá ao povo e vralicando muitos atlclItados. 
A substituição do governador de Santos velo coronel Francisco 
Antonio Nogucira da Gama, a remessa de forças da capital para 
Santos, e as providencias tomadas foram coroadas de bom 
exito. 

No dia 6 de Junbo foi atacado o batalhão revoltado, prezos 
o maior numero de soldados, e tambem alguns dos fautores 
da revolta. 

28 
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Uma cOTlllllissão militar julgou e condemnou estes á pena 
de TIlorte, que foi executada. 

A' capital foi trazido e ahi suppliciado o denominado 
Chagllinhas, considerado o principal re,.;ponsavel pelo rompi
mento da revolta e por outros altentados, que se deram nessa 
occasiã.o. 

O governo provizorio considerou um de seus primeiros de
,'eres dirigir-se ao principe d. Pedro, reconhecendo-o como 
regente do Brazil, e dando-lhe parte das occurrencias relati
vas á organisação da nova administração, juramento das ba
ses da constituição, que se elahorava em Portugal, e solicitan
do as mesmas attribuições, que pertenciam aos antigos gover
nadores de provincia. 

Para esse fim enviou dous de seus membros. 
Foram elles recebidos em audiencia solemne pelo principe, 

que manifestou seus votos pela prosperidade do Brazil, e ap
provou, em data de 30 de Julho de 1821, os dous actos que o 
governo provizorio levou ao seu conhecimento. 

A falta de homogeneidade de sentimentos entre os membros 
do governo, quanto aos negocios do Brazil, fez que a sua acção 
não se exercesse em condições regulares. 

Em uma épocha cheia de yreconceitos e rivalidades, como 
essa elll que se achou o Brazi em 1821 e 1822, não era extra
nhavel que contra o governo se formasse um grupo de des
contenles. 

Assim aconteceu, e á testa destes apresentou-se o ouvidor 
Locio Seilbz, que não querendo rCClonhecer a auctoriuade do 
governo, teve ordem de sahir da provincia. 

A este grupo alliou-se Costa Caryalho (depois marquez dfil 
1\lonto Alegre) ressentido de não ter feito parte da nova ad
ministração, e ania.ado em seus intent{)s por um dos membros 
do gúyerno (lesafTecto aos Andradas. 

Além d'isto, alguns actos do governo eram approvados 
conlra a vontade do seu pce:lÍdente, que tinha em seu apoio os 
votos de alguns memhros, pertencentes á sua nacionalidade. 

Eu já vos disse em outra lição o que occorreu em Portu
gal, depois que para alli vollou d. João V!. 

As cortes c governo portuguez sempre sustentaram vistas de 
manter o que eu chamarei mell'opolismo perpetuo relativa
mente ao Brazil. 

Procuravam elles inutilisar todos os elementos que podessem 
auxiliar a independencia do nosso paiz, que em Portugal se 
previa de facil realisacão. 

Neste intuito foi que o governo portuguez publicou o de
creto de 29 de Setembro, extinguindo diyersos tribunaes do 
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Rio ue Janeiro, e por outro decreto da mesma uata ordenou 
a retirada do principe regente do llrazil, sob o pretexo de ser 
necessario que elle viajasse por alguns paizes da Europa. 

Como se estas medidas não bastassem para revelarem os in
tentos que o governo da metropole mantinha de nullificar as 
idéas liberaes, que em nosso paiz tomavam graude desenvol
vimento, foi publicado o .decreto de Iode Outubro, sugeitan
do os governadores de armas do Brazil ao poder executivo 
de Lisboa. 

Em seguida foi ordenado que viessem reforços de tropas 
portuguezas para o Rio de Janeil'o e Pernambuco. 

A idea .-le opposiçãú a taes actos appareceu logo na ca
pital, e em breve foi acceita pela provincia. 

O vice-presidente do governo Andrada e seu irmão Martim 
Francisco convidaram os outros membros para uma reunião 
ás 11 horas da noite do dia 24 de Dezembro. 

Nessa reunião se reconheceu necessaria uma mensagem 
dirigida ao principe, na qual se lhe di cesse com franqueza 
que '4 sua retirada para Portugal seria o signal de separação 
do Brazil. 

Apesar da hesitação de Oyenhausen, o governo adoptou a 
idéa da mensagem. 

Além desta outras no mesmo sentidu foram dirigidas ao 
principe; foram portadores da do governo provisorio o con
selheiro Andrada e o coronel Leite Lobo, da da camara o ma
rechal Arouche,. e da do clero e bispo o vigario Alexandre 
Gomes de Azevedo. 

Em virtude d'estas mensagens, e de uma da pro\Íncia de Mi
nas e de outra da camara do Rio .-le Janeiro, a cujo pessoal 
se reuniram as deputações d'aquellas e de nossa pruvincia, di
rigiram-se todos, acompanhados de numeroso concurso de po
vo, e manifestaram ao principe os votos que faziam pela sua 
permanencia no Brazil. 

Este acontecimento deu-se a 9 de Janeiro, e delI e se originou 
o Fico do principe. _ 

De todas estas occurrencias já V03 dei noticia, em outra li 
ção de historia geral do Brazil, e se hoje falIo dellas é pela 
nece~sidade de explicar cum mais desenvolvimento a parte 
activa, que a nossa provincia teve no mOYÍmento politico d'esse 
tempo. 

Tambem já vos expuz o pronunciamento do general Jorge 
D'Avilez e das tropas portuguf'za~ contra a resolução do prin
cipe regente desobedecendo ao decreto que ordenára a sua re
tirada para a Europa, e do mais que occorreu nessa occasião. 

Hoje cumpre-me dizer-vos que nestas circumstancias o prin-

* 
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'cipe reeorreu aos paulistas, e recommendou ao governo provi
zorio que reunisse forças e as enviasse para a côrte. 

O governo de S. Paulo, de posse dessa carta, providenciou 
a 17 de Janeiro afim de :jue o coronel Lazaro Goncalves or
gamzasse um batalhão dos milicianos da eapital, que· receberia 
reforços do norle quando marchasse para o Rio, annexando
se ao batalhão a tropa de linha, que havia na cidade. 

Organisaram-se tambem dous esquadrões de milicianos, 
sendo o respectivo comlllando dado ao tenente coronel Ber
nardo José Pinto Gavião Peixoto. Os dous contingentes, for
mando um corpo de mil e cem praças, seguiram a 24 de Ja
neiro para oHio. 

Varios officiaes, desligados de corpos, offereceram seus ser
viços nessa occasião; entre elles o coronel Joaquim l\1arianno 
de l\loura Lacerda, os majores José Hodrigues d'Oliveira Netto 
e Manoel José Bibeiro, o alferes Thomaz de Aquino e Cástro, 
e o cadete Francisco de Cnstro Canto e Mello. 

Atlribue-se ao conselheiro Aueirada o (;oIlselho dado ao prin
cipe para recorrer ás tropas paulistas, e com ellas unidas ás 
do Rio suJrocar o movimento da divisão portugueza. 

Já tive opporlunidade de vos dizer que o conselheiro An
drada foi nomeado ministro pelo principe em 16 de Janeiro, 
e já vos expliquei a altitude que elle tornou para sustentar os 
direitos e aspiraçàes do Ilrazil. 

A sua elevação ao cargo de ministro trouxe contentamento 
aos paulista~, e deu-lhes ensejo de sustentarem a idéa da crea
ção de um corpo de consultores de provincias, que devia ser
vir como conselho do Estado, com opinião livre e sem res
ponsabilidade. 

O clero e a cam ara encarregaram os mesmos portadores de 
outra mensagem de pedirem ao regente a creação do referido 
conselho. 

O governo provizorio, depois das vacillações do seu presi
dente, lamLern pronunciou-se no mesmo sentido. 

E' visto, pois, que a crea~ão d!l um orgam consultivo, junto 
ao governo geral, foi a\'cntada pelos paulistas. 

O principe regente, a cujo conhecimento foi levada essa 
pretensão, pelos mesmos encarregados da primeira mensagem, 
satisfez os votos dos paulistas criando esse conselho pelo de
creto de 16 de Feyereiro 

A provincia elegeu conselheiros; o desembargador Anto
nio Hodrigues Velloso de Oliveira e tenente-general Manoel 
Martins do Couto Reis, paulistas, que residiam no Hio de .Ja
neiro. 

E' agora occasião de expôr factos, d'onde vereis que a falta. 
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de homogeneidade, de que já fallei, de sentimentos entre os 
membros do governo provlzorio chegou a expandir-se de mo
do a perturbar a tranquillidade publica. 

O presidente do governo sempre procurava contrariar as me
didas empregadas pelos Andradas no interesse do paiz. 

Neste caminho segnia elle auxiliado pelos seus partidarios, 
distinguindo-se entre estes o coronel Francisco Igna.cio, pau
lisla educado em Portugal, muito dedicado a Oyellhausen e 
desa!Iecto aos Alldradas. 

E' claro que as opiniões de Oyenhausen e de seus partida
rios favol'aveis á causa de Portugal não podendo consorciar-se 
sinceramente com as aspirações liberacs, '1110 então tomavam 
desenvolvimento na provincia, e os sentimcntos hostis do co
roncl Francisco Ignacio em relação aos Andradas, eram ele
mentos de discordia no seio da nova administracão. 

As hesitações do presidente do governo, umas vezes, e em 
outras a desapprovação a certas medidas, a má vontade ?om 
que as via acceítas, já revelavam que elle e seus amigos 
tomariam attitlule energica, logo que se acha%em em condi
çõe, de obterem apoio. 

A retirada do conselheiro Alldrada, que tinha ficado no 
Rio occupando o logar de ministro, deli a Oyenhausen mais 
liberdade de acção e esperanças no sentido de re,?over difficul
dades oppostas á manutenção da preponderancla portugueza. 

Restava-lhe para firmar-se nesses intentos inutilisar a in,. 
flupncia do coronel Martim Francisco. 

Como auxiliares de Slla~ aspirações o governador contava 
com os sectarios do absolutismo, com os descontentes de não 
tereln sido incluidos na nova administração, e com o proseli
Usmo dos incautos, entre os quaes, como se refere no Quadro 
II is/o rico, figuravam muitos nascidos em Portugal. 

Com estes se fez o movimento de 23 de Maio de 1822, na ca
pital- conhecido vulgarlilente pelo nome de « Bernarda de 
Francisco Ignacio» por ter este coronel representado o prin
cipal papel. 

Eis em poucas palavras o que occorreu a este respeito. 
O principe regente teve informações de tIue dois partidos 

havia no seio do governo, o dos Andradas, e o do coronel 
Francisco Ignacio, commandante dos corpos milicianos, e im
portante capitalista, de influencia no commercio portuguez 
da capital. 

N:ll era ignorada pelo principe a posição em que se YÍa o 
presidente do governo no seio da divergencia. 

Oyellhausen foi, pois, exonerado da presidencia, e teve 01'-
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dem de partir para a côrte com o juiz de fóra, ouvidor inte
rino, Costa Carvalho. 

Estes dois funccionarios, refere o Qnadro lJislorico, já des
de principio de Maio eram tidos perante o governo geral, co
mo fautores de uma conspiração, que se tramava cuntra a or
dem publica na capital, tendo sido organisado o plano por 
Costa Carvalho, devendo ella rebentar logo que o governo ge
raI desapprovasse qualquer acto do governo provisorio. 

A noticia d'aquellas providencias espalhou-se rapidamente 
pela cidade e os amigos dos chamados ao Rio de Janeiro avi
saram os seus partidarios para reagirem contra ella. 

Na tarde de 23 de Maio, ao signal dado no sino da cadê~ 
conjunctamente com o de tambores, o povo correu ao quartel 
onde estava formado um batalhão de 400 praças ao qual se 
uniram mais de 66 officiaes, tomando o commantlo o briga
deiro Pinto e o coronel Francisco Alves Ferreira do Amaral. 

A's Ave-Maria o povo e tropa encaminharam-se para a 
praça de S. Gonçalo em numero de 1,000 pessoas mais ou 
menos. 

Na opinião do brigadeiro Machada de Oliveira, como se lê 
no seu Q1tadro II is/orico, esta reunião foi devida ás ameaças 
do commandante dos corpos milicianos e do omidor, em no
me dos quaes se tinham notificado indistinctamente os habitan
tes da c~pital para apresentarem-se na praça de S. Gonçalo; 
onde tambem compareceram grande parte de individuos que 
acudiram aos signaes sem saber porque o faziam. 

O coronel Martim Francisco, o presidente do governo provi
sorio desde a demissão de Oycnhausen, dirigiu-se a palacio, ao 
ouvir os signaes de alarma,. e já alli achou seus collegas. 

Ao lado do governo estiveram nessa occasião, além dos aju
dantes de ordens e major do dia, o capitão-mór Eleuterio da 
Silva Prado, Antonio da Silva Prado (hoje barão de Iguape), o 
capitão Ferraz, o official de gabinete Joaquim Floriano de To
ledo (hoje coronel e seja dito de passagem ancião respeitavel 
pelos bons serviços que desde a<{uelles tempos tem prestado á 
provincia e pela nunca desmentIda dedicação á causa liberal). 

O povo e tropa, dirigidos pelos partidarios de Oyenhausen, 
allegavam como causa do movimento a demissão do presidente 
do governo e a ordem de sua partida p~ra a côrte, e que pres
ta.riam toda a obediencia se não se désse execução a estas me
didas. 

Ao conhecimento da camara municipal que já estava reu
nida e da qual eram membros Bento José Leite Penteado, Luiz 
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Manoel da Cunha Bastos, Antonio de Si queira Moraes e Cae-
tano Pi.nto Homem, foram levadas aquellas allegações. . 

Permllti, senhores, que neste momento eu faça uma dl
gres~ão. 

Qualquer que tenha sido n'aquelles tempos a attitude e os 
principios do vereador mencionado em ulhmo lagar, eu devo, 
em homenagem á "erdade, dizer-vos que esse cidadão, portu
guez de nascimento, quando foi proclamada a indepelldencia 
adherio a ella e foi muito dedicado ao UraziJ. 

Referindo-me a este cidadão, um de meus ascendentes pro
ximos, nem por isso devo ser considerado sw'<peito. 

Nos ultimos annos de sua vida tornaram-se mais acentuadas 
suas crenças e a adhesão aos principios liberaes : facto de que 
tem conhecimento muitos de meus amigos ainda actualmente 
residen tes na capítaJ. 

A camara, a quem, como já vos disse, foram presentes as 
a~legações em nome do povo, não se deixou seduZ-Ír pelas in
SmlJ3CÕeS do omidor e de outros. 

Nãó deu prompta acquiescencia ao que da reunião popular 
lhe era exigido. 

Tractou de empregar os meios para obter o restabelecimen
to da tranquillidade publica, sem prestar obediencia ás recla
mações imperiosas c!a parte do povo, a quem scientificou de 
suas reooluções por intermedio do marechal Beauman e do 
coronel Castro, enviando ao mesmo tempo o seu procurador 
ao gO\erno para informal·o do que occorria. 

Recusando o governo entrar em accordo com as exigencias 
dos amotinados, e transmittida esta recusa pela camara ao 
povo, este invadiu o paço e obrigou-a a levar ao conhecimen
to do governo a intenção, em que estava. de fazer que deixas
sem de ser membros do governo o coronel Martim Francisco 
e brigadeiro Jordão. 

Nestas circumstancias, e para evitar desor.lens, que podiam 
originar-se da animosidade popular, redigiu e endereçou ao go
verno uma representação relatando o estado de coisas, e dei
xando assim de enviar a que da parte da tropa e do POYO lhe 
fôra apresentada em termos injuriosos ao coronel l\Iartim Fran
cisco para por intermedio della ser levada ao governo. 

Logo que se fez a leitura da representação, o corollell\lar
tim Francisco disse que sendo a questão toda pessoal, com 
relação a elle, dava-se por demithdo. 

O brigadeiro Jordão o acompanhou nessa deliberação. 
A's nove horas scientificado o povo de que os dous mem-
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bros do governo tinham-se dado por demittidos retirou-se, e 
restabeleceu-se o socego na capital. 

Em 29 de Maio o governo provizorio, sob pretexto de que 
convinha á ordem publica a retirada do coronel Martim Fran
cisco da provincia, assim o ordenou. 

O governo provizorio ficou então reduzido a 3 membros, 
Oyenhausen, presidente, e como vogaes Oliveira Pinto e 
Muller. 

Outros renunciaram os cargos por differentes motivos. 



HISTORIA PATRlA 241 

XXXII 

(26 de Outubro) 

Pronunciamento das cam aras de Ytú e Sorocaba contra o go
verno provizorio.-Continúa a agitação na pro~ iacia.-O 
principe regente vem a S. Paulo.-O 'i de Setembro de 1822. 
-Considerações geraes. 

Senhores. 

Na lição anterior eu expuz os acontecimentos de 23 de 
Maio. 

Deveis estar lembrados de vos ter eu dito que o governo 
provizorio ficou r~duzido a tres membros, Oyenhausen, Oli
veira Pinto e Muller. 

O coronel Martim Francisco e o brigadeiro Jordão tinham
se dado por demiltidos, em consequBncia do movimento de 
23 de Maio, e outros por motivos difIerentes tinham renun
dado a adminislração. 

De passagem vos direi que o c0ronel Martim Francisco, se
guindo para a côrte por ordem do governo provizorio, logo 
que alli chegou foi encarregado da pa"ta da fazenda no mi
nisterio, em que já se achava seu irmão o conselheiro José 
Bonifacio. 

E' agora occasião, senhores, de vos expôr o procedimento 
energico de duas camaras desta provincia, q':e souberam man
ter uma altitude brilhante diante da marcha irregular do go
verno provizorio. 

Refiro-me ás deYlú e Sorocaba, sendo certo que esta pro
nunciou-se de modo mais notavel que aquella. 

Apesar de contar o goyerno provizorio com os corpos de 
milicias com mandados pelo coronel Francisco Ignacio, o prin
cipal apoio do partido que fez o movimento de 23 de Maio, 
julgou conveniente ordenar ás call1aras de difIerentes villas que 
enviassem, para os serviços da capital, destacamentos de mili
cianos ncllas existentes. 
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A camara de Ytú não cumpriu a ordem recebfda, e foi li 

primeira a se manifestar contra o referido pronunciamento de 
23 de ]\faio, enviando ao governo uma copia da r"presentação, 
em que o desapproyava, dirigida ao principe. 

Contrariado o governo por estes actos, em que elle via des
respeito à sua auctoridade, ordenou ao ouvidor da comarca que 
processasse a camara de Ytü e as mais que desobedecessem às 
ordens do governo. 

A camara de Sorocaba tambem recusou-se a enviar as forças 
pedidas, e foi além da de Ytü, constituindo o governo munici
pal e libertando-se da auctoridade do proYÍzorio. 

Em sessão extraordinaria, em J unho, tomou as seguintes de
liberações : 

La Convidar as camaras das villas da comarca de Ytú, para 
não. obedecerem á administração da provincia emquanto na 
capItal durar o estado de desordem; devendo cada uma nomear 
um cidadão para fazer parte do governo temporario, que de
via ser instatlado na cabeça da comarca, para o fim de tomar 
medidas a bem da tranquillidade geral da provincia, pondo 
em harmonia os sentimentos de seus habitantes, e chamando-os 
a Ulll centro de obediencia ao principc regente. . 

2 a Communicar ao governo provlzorio a deliberação do da 
comarca, fazendo vêr que fôra a isto levado pelos abuzos da 
administração geral; protestando, que apesar do occorrido a 
cam ara manteria seus sinceros e leaes sentimentos, seu res
peito e submissão ao principe regente e fiel adhesão ao sys
thema liberal, e aos principios constitucionaes, que fossem 
adaptaveis ao Brazil. 

3.' Ordenar aos corpos milicianos da comarca, sob sua res
ponsabilidade perante o principe regente, a não prestarem for
ça alguma a pedido do governo provizorio, emquanto a ~arital 
estivesse em anarchia. 

4." Ordenar aos com mandantes de ordenanças que puzessem 
estas em pé de mobilidade para acudirem ao chamado do go
verno da comart:a. 

5.- Providenciar sobre o provimento de munição de b<Jcca 
e de guerra no caso de concurrencia de força armada na cabeça 
da comarca. 

O governo provizorio, depois dos acontecimentos de 23 de 
!\Iaio procurava evitar occurrencias, que lhe enfraquecessem o 
prestigio. Revelou-se timido deante da aUitude da camara de 
Sorocaba. Deixou de tomar medinas relativas á criação do go
verno instituido pela camara, que significava evidentemente 
a quebra da auctoridade da administração provincial, e uni
camente attendeu para o acto de menor gravidade, qual era o 
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que prohibia que o corpo de milicias do distric!o fornecesse 
forças para a capital. 

Ordenou por isso que fosse exlemiva á camara a ordem de 
4 de Julho, que manda, a instaurar procesf'o á de 'ltti, por 
não envi'lir para a capital um destacamento de milicias d(} 
seu districto. 

Este tíbio procedimento do governo provizorio deu logar a 
que a camara tornasse a resolucão seguinte: «Que se fizesse cons
tar ao governo provizorio, q~le conhecendo-se por factos que 
actualmente não existe outra auctoridade senão a das camaras, 
a de Sorocaba se impoz o dever de tomar a si a administra
ç~o ci~il do seu .districto, a .exemplo do que outras. cm iden
tIcas Clrcumstanclas tem praticado, e para não ser Simples es
pectadora das desordens que iam pela capital; fundada n() 
que a camara fez suster a marcha do destacamenlo que para 
alli partia, até resolução do principe regente, ou até a ins
talIação do goveruo que emanasse da sua auctoridade; sem 
que d'essa ordem inferisse o commando do corpo que deso
bri.g~va-se da prestação de qualquer força, que lhe fosse re
qUisItada pela cam ara, afim de occorrer a qualquer emergen
cia manifestada contra a ordem publica. » 

M. d'Oliveira apreciando o procedimento civico das duas 
cam aras, e recordando os nomes de dous distinctos paulistas, 
Paula Souza e Raphael Tobias, diz que Ytú, patria d'aquelIe, 
sempre se mostrou profundamente inspirada de idéas liberaesr 
apresentando-se com denodo e energia pelo bem publico em 
todas as epochas e em todas as crizes: e que Sorocaba, patria. 
de T?bias, com aquelIe acto começou a sua franca e nobr~ 
carreIra na vereda da liberdade, e que em todos os tempos alh 
deram-se feitos desta ordem. 

Passo agora a tratar do movimento de 19 de Julho na ca
pital, plallejado pelo partido que apoiava o governo provizo
rio. 

Não é mais do que a continuacão do 23 de Maio, de que já 
vos fallei. • 

Em consequencia da allitação que havia na capital, promo
vida por Oyellhausell e Costa Carvalho, tinha sido demittid(} 
aquelle da presidencia do governo provizorio, como já vos 
disse, e ordens tinham sidO dadas, afim de que elle e Costa 
Carvalho se retirassem para a côrte. 

O marechal Arouche tinha sido nomeado commandante das 
armas. 

Em data de 23 de Junho de 1822 foram dirillidos pelo go
verno geral dous avizos, um ao marechal de campo Candido 
Xavier, governador de Santos, e outro ao marechal Arouche. 
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No primeiro se ordenava ao marechal Candido XaVier que 

de accôrdo com o marechal Arouche tomasse medidas effica
zes para o restahelecimento da tranquillidade na provincia. 

No segulldo se determinava ao marechal Arouche que provi
deneia,se no mesmo sentido, e de intelligencia com o referido 
marechal Can(lido Xavier; e tambem se ordenava que o mare
chal euviasse logo que lhe fosse possivel para a côrte Oyenhau
sen, Costa Carvalho e o coronel Francisco Ignacio. 

Auctorisava o referido marechal Arouche a dispor da for
ca de artilharia de Santos, dos corpos milicianos vindos do 
fl.io sob o commaudo do coronel Cezar, e de outros. 

Vulgarisou··se logo na capital a noticia das providencias to
madas pelo governo geral. 

A faccão qlle dominava então, e a cujos accenos o governo 
provizorío se movia, exigiu que o com mando da força retirada 
da côrte fosse confiado ao coronel Cezar, e independente de 
sujeição ao marechal Arouche, devendo ser ella desarmada e 
arrecadado o armaminto em l\'logy das Cruzes, por onde tinha 
de passar, sendo o marechal Arouche obrigado a apresentar
se na capital. 

O mesmo marechal desligou-se do mando, e sabendo da 
agitação na capital pediu ao governo permissão para voltar á 
côrte. 

O governo provizorio não accedeu ao pedido, exigindo que 
elle viesse á capital para tomar posse do commando das armas, 
e dar cont.as de outras commissões de que, segundo consta
va, elle vinha encarregado. 

Em vista disto resolveu Arouche dirigir-se para alli, ende
reçando, antes de p.ôr-se a caminho, ao marechal eandido Xa
vier o aviso de 23 de Junho, em que era determinado que am
bos tomassem de accordo as providencias necessarias para o 
restabelecimento da ordem, e pediu auxilio da força militar, 
que pudesse ser dispensada da guarniç.ão da praça de Santos. 

O marechal Al'ouche chegando á capItal entregou ao gover
no provizorio seu diploma de governador das armas, e mais 
despachos de que fôl·a pertador. 

Estava marcado o dia 20 de Julho para ser á elle dada a 
posse de governador das armas. 

Constando na capital, por cartas de Santos, qu~ para ella se 
dirigia, como auxilio pedido pelo marechal Arouche, uma for
ca composta do regimento de artilharia e de um ,corpo de mi
fician05 comll1andada pelo governador da praça, marechal 
Candido Xavier, o povo estimulado pelos sediciosos da capi
tal dirigiu-se ao quartel, armou-se e uniu-se á tropa que alli 
se achava. 
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Da parte da multidão se manifestava o proposilo de repeli ir 

as forças de Santos, considerando-se como dezar d'alli virem 
tropas conlra os habitantes da capital. 

O governo provizorio dirigiu-se ao quartel e obstou que 
continuassem os Eignaes de alarma, conseguindo socegar () povo 
e declarando que faria partir o coronel Muller, com ordem de 
deter a marcha da tropa ~antista, e de fazer quP, o marechal 
Candido viesse á capital dar explicações do seu procedimento, 
de marchar com forca para a cidade. 

Iletirando-se do quarteIo governo proYizorio, dil'igiu-se a 
palaeio e ahi se conservou em sessão permanente,aGm (Ie dar 
as providencias que o caso exigisse. 

Eis o que occorreu a 19 de Julho. 
No dia 20 o coronel Muller, depois de ulIla c0nfel-el\cÍa com 

o marechal Candido voltou á capital, e dirigiu-se ao povo no 
quartel, ao qual informou, que a tropa de Santos vinha em au
xilio da capital. 

Em seguida prestou eguaes informaçiJcs ao governo, e este deu 
ordem para que de novo fosse ter com aquelJe marechal, afim 
de que fizesse retrogadar a tropa do seu com mando por. não 
ser necessaria, visto se achar a capital em socego, cumpl'll1l10 
ao marechal apresentar-se logo ao governo. 

A 21 de Julho, deixando no Ponto Alto a tropa do seu com
mando o marechal veio á capital, acompanhado de Muller e do 
coronel Franciseo Ignacio, que fôra o encontrar á entradli da 
cidade. 

Na noute desse dia apresentou-se el\e ao governo provizorio, 
e antes de dar as explicações exigidas, pedio qne o marechal 
Arouche comparecesse, e presente este, entregou ao gOl'HI10 o 
avi~o de 23 de Jllnho, e disse que 'em desempenho das ordens 
do gO"flrIlO gt'ral, e á requizição do marechal Arollche tinha 
vindo de Saritos com a tropa,para dar posse ao gowrnador das 
armas. 

O marechal j\ rouche tambem exhibioc aviso da mesma 
.. data, auclorisando-o a exigir forças de Sanlr", no caso de va
cillar o governo em dar-lhe a posse do referido cargo e 
para o' cUlllprimcnto do mais que e:ltava determinado no men
cionado aviso. 

Depois de tão explicita~ declaracões resolveu o governo pro
visorio que as tropas de Santos se retirassem visto que já 
estava lançado o cump1'a-sc no titulo do governar]or das arma~ 
e intimados Oyenhausen 'e o ouvidor Costa Carvalho para se re-
tirarem promptamente da provincia. . 

O governador de Santos na mesma noite voltou para alho 
Arouche recusou tomar posse do com mando das armas de-
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clarando em data de 23 ao governo que não pretendia exer
cer o cargo em vista da indisposição da tropa, que estava 
influenciada por alheias suggestões. 

A 24 ractificou o marechal esla deliberação perante o go
verno, e na mesma sessão pediu licença para dirigir-se á 
côrte. 

O governo mostrou-se vacillante, temendo que o marechal 
no lHo, como testemunha presencial, revellasse a origem dos 
'acontecimentos da capital, nos quaes fez o governo o princi
pal papel. 

A 26 de Jlllho, Arouche seguiu para a côrte, já depois de 
para alli se terem dirigido Oyenhausen e Costa Carvalho. 

M. d'Oliveira, apreciando os actos de Oyenhausen nas duas 
phases do seu governo, diz que na primeira, qnando elle go
vernou só, revelou-se administrador illustrado, previdente e 
activo, desenvolvendo-se com honestidade e zelo no cumpri
mento dos seus deveres. 

Na segunda quadra, quando fez parte do governo provisorio, 
mostrou-se magoado por ver partilhado o poder que só a elle ti
nha sido dado, e adepto da politica de Portugal, então fran
camente adversa ao Brazil, foi compeli ido a approvar actos 
contrarios aos interesses d'aquelle paiz, e a bem dos do que 
servia. 

Um funccionario nestas condicões naturalmente devia affas
tar-se do caminho da rectidão nó exerci cio do cargo. 

A 31 do mez de Julho reuniu-se a camara da capital para 
nomear uma deputação, que sollicitasse do principe a convo
.cação de um conselho de estadistas, na corte, diante do qual se 
deveriam apresentar factos, que comprovassem achar-se a pro
vincia em tranquillidade. Tambem foi resolvido que a mesma 
deputação conseguisse a vinda do principe á provincia, para 
pessoalmeme conhecer a situação politica. 

Foram nomeados para essa deputação o arcediago e o viga
rio geral José Lopes, pelo clero; o coronel Francisco Alves 
Ferreira do Amaral e o capitão Valente, pelos militares; e o co
ronel Antonio José Vaz e o eapitão Cruz, pelo commercio. 

Deyeis estar lembrados de YUS haver eu dito que o general 
Arouche tinha partido para o Rio. 

Logo depois de sua chegada á côrte e de prestadas por ene 
minuciosas informações sobre os acontecimentos da capital, 
resolveu o ministerio aconselhar ao principe a sua vinda para 
a provincia. 

O príncipe attendeu a seus conselheiros e partiu em 14 de 
Agosto, acompanhado do ministro Luiz de Saldanha da Ga-
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ma, do coronel Antonio Leite Pereira Lobo e de dois criados da 
-casa. 

De Lorena, em data de 19 d'aquolle mez, foram expedidos 
os avizos á~ camaras de Ytú e Sflrocaba, annullando as medi
.das que ellas tomaram e de que já \~os fallei, \'isto terem ces
sado os motivos que lhes deram causa, e ordenando que as ca
Il}aras ao principe .se dirigissem em tudo quanto fosse a bem do 
serviço publico 

Nos mesmos avizos louvou as camaras, povo e lropa de am
bas as villas pela intrepidez que tinham mostrado pela sagra
.da causa do llrazil, e renletteu-Ihes o manifesto aos governos 
e nações amigas. 

Em data de 23 de Agosto, de l\1ogy das Cruzes, expediu o 
..decreto d'e nomeacão do marechal Candido Xavier de Almeida 
e Souza, para o éargo de governador interino das armas. 

A 24 de Agosto, o principe chegou á povoaçào da Penha, 
..distante da capital legua e meia, mais ou menos, onde per
noitou. 

D'ahi foi expedido o decreto dissoh'endo o governo pro
visorio. 

Fez entrada na capital no dia 25 do mesmo mez. 
TOmOl! varias medidas em relação á provincia; e para ma

nutenção da ordem e segurança publica chamou tropas de 
Ytú e Sorocaba, como as que lhe mereciam mais confiança. 

No dia 5 de Setembro, acompanhado das pessoas com que 
'viera da côrte, e lambem do brigadeiro Manoel Rodrigues Jor
dão, o capitão-mór Manoel l\larcondes de Oliveira e 1\1e110, e 
do padre Belchior Pinheiro seguiu para Santos, especialmente 
para examinar as fortificações. 

Alli esteve no dia 6 e na madrugada de7 sahiu de Santos 
para a cap ital. 

A's 4 horas da larde chegando ao campo do Ypiranga, ahi 
encontrou um expresso emiado pelo conselheiro José 13oni
facio. Demorando-se momentos para ler uma earta deste e in
formado por ella da altitude hostil das c1lrles de Portugal, 
dirigiu-se ás pessoas que o acompanbal'arn lllanifestaIl!lo-lhes 
a indignação de que se achava dominado, pondo remate a seu 
breve discnrso com a5 palal'ras-Independencia ou morte. 

Nesta occasião, e aqui reproduzo as phrases que se lôm no 
Quadro Hislorico - arremessou ao chão o distinctivo da na
ção portugueza e elle e a sua guarda desembainharam as es
padas, com juramento de honra prestado á face do cén. 

Logo que chegou á capital fez publico o acto, que acabava de 
ter logar, e recebeu as saudações do povo. 

Na noite de '1 fei o principe ao theatro. 
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Antes de alli entrar um grupo de patriotas dirigiu-sfl ao 

padre lldefonso Xavier Ferreira; c entre aquclles Joaquim José 
Machado e João Olintho de Car\"alho. 

Em nome de seus amigos, disseram estes que o meio mais 
adeqnado para completar-se o acto da Indrpendencia, que fôra 
proclamada no Ypiranga, era formar-se no paiz 11m centro de 
união, que se propozesse a sustentar os direitos da nação, 
ereando-se no llrazil monarchia independente da de Portugal. 

A isto oppoz o padre IldcfolJSO comiderações, fazendo vêr 
que qualquer passo neste sentido seria de graves consequen
cias; BaO se sabendo se o principe acceitaria a posição, que se 
queria dar-lhe, visto ter jurado de nunca ser intiel a seH pae. 

Os amigo~ retorquiram que o acto do princlpe proclaman
do a indepcllllencia do Brazil mostrava a resolllção, em que 
el!e esta\ a, de quebrar os Jaços, que o sujeiül\am ao poder de 
Portugal. 

Entrou então o padre lldefonso no theatro e ahi communicou 
ao dr. Manoel Joaquim do Amaral Gurgel e Antonio Marianno 
dG Azevedo Marques tudo quanto ouvira dos amigos, 

Retirando-se do camarote, onde se tinha entendido com 
aqacJlc~ dous cidadãos, entrou na platéa e occllpando uma po
sição em frente ao camarote do principe deu o brado-Viva o 
primeiro rei do Brazil-, indicando o principe. 

Dando este signaes de annuencia ás phrases do padre Ilde
fonso foram estas recebidas com applauso por todos os que 
estavam no theatro. 

No pouco tempo que o principe teve de demora na capital 
desde a 7 a!r, 10 de Setembro, dia de sua partida para a 
côrte, tomou clle algumas providencias a bem da administra
ção puhliea. 

O gO\ orno provisorio que já se achava retluzido a tres melI~
bros, o bispo diocesano, o marechal Candido Xavier e o OUVi

dor interino José Corrl'a Pacheco, em substituição da adminis
tração eleita do tempo de Oyenhausen, deixou seus poderes des
de que o principe cll('gou á capital. 

A 8 de Setembro o principe dirigiu uma proclamação aos 
paulista~; encontra-se esta na collecção de leis de 182<'-, 

Não me é possivel reproduzil-a por inteiro; cumpre-me
entretanto dizer-vos que nella se acham-se phrases muito li
songeiras aos paulistas. 

Nesse importante documento disse o principe que consagra
va amor á provineia de S, Paulo em pal'licular, por ser 
aq1~ella que perante elle e o mundo inteiro fez conhecer primei
ro que todos o syslhema machiavelico, desorganisador e fac
cioso das côrlcs de Lisboa " 
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Dppoí~ d'lsta e outrôs phrase~, aiuda encontram-se na mesma 

proclamação as Sf'guilLec; : En cos assegul"O que couza nenhgnw 
1/1" p"derú ser l/lalS .'eusirel do que o golpc que minh'olma 
slii!rc .<e['li/ululo-me de meus amigos pOlllis/anos a quem n 
llrrt::;il e 1'11 ,z"remos os bells lj'IC .'/o:;alllo., e esperamos gozaI' 
d" /lnla ~())1sli/'li('ãfl lihlnol e jlldióo.<o. ArIOl'O paulili/ano .• , H/' 
)'",>.! I'f,'{{UJ CUllSCr(il1'Jf'" lInino filtre rú:-;, nâo só por ser este () 
d(,'/'I' de lodos I)S ii")!,, úru::,dei"os, ma,< IU/Ilbem p""qlll' a '(lOS

.'il palrirl eslá o))/fUcad,/ de StJ/rrer lili/a. guerra que nâo SÚ nos 
!;ode srr (l'i{1I jlel((~ /rojia,;, qi/(' dI' l',j?'/ugll/. forem mandadas, 
rJ/((:'; (,!_J/lulmenfe IH~los ~e!lS S(!}Yl·.~ pl1rlúlú;/as p "('is eHllH'issarú); .. :,. 
111ft! cul:'c ncíê~ t.rúi{PiH a! r{1'ú.,'oiln(/IJ-n os. Quando as auc(ori
,JillJ,>S ros Ji(11) udll/iaisU'al'em aqul'lla jllslica imparcial que 
rI'flla.' d"r," .<pr iílSI'I,(/rarrl, rl'[Jrfs,'lIlui-m" qlle e1l p1'IJ!:iden
;:iurei. A deri"'l do /lra::;il dere sa-Tl1d ppend"nria Oll Morle 
-:"la/il'i Ijue '1//aíl,io Iruto c/ti causa pllúlica 71r/a lenho amigos 
" (,'iF+,s (:/1/ u!:l'asiâ!J algulllíI E.risif Irl1l/11uillos, a.cal/felai
rn." di.ls f(l('('ioso,'{ ,,,.-('{(!tio,;,: dlj:~ cdl'lc~ de L:";:.boG e contai em 
!n!lrt I!CC,',<rio com I' 1'''''''0 dl'(ell."o/' /,erpctllo, 

Ilf'puis lIa pror.lanmção da in.1rpendpllcia os paulistas pedi
r,\nl a'j príncipe a fnr,naçã,) de uma gllarrla civica para manter 
a illrlepelldencif( do IInl:U. (J iranq/ullidade iI/irrita. da pa
Il'in e It pC"'iin do prillfipe, 

Em data df~ !) tl,) Sf'lpmbro o print;ipe respol1flen coneedendo 
IJc,'llça para a nr!(ani'açã'\ d'p,;"p enrpn flue dev ia·-se denmni
nitl'-,'-rSTE:\T.\CcLO D.\ l:\DEPENDEI\CI \ /lRAzILlcA-r ser compos
lo dos hahilanlps da Provineia sem distinccão de comarca';. 
()l'llPl101[ que o ali c.lalll"l1ln se fize"e em eil<:1 110 governador 
da, anla' f~ na', (ln.' e:.\pi lães-mÓl'e,' UOS II istridn;;, emqllanto 
a cl'lação do corp" nào fos'c a'llhori"ula por decreto, deter
minando o lIoifnrIlle e fllrmalnm. N!''',!, ali,tampnlo não de
\ iam -c Cf)'IIT)f,'!icn!]pr os militare, de la p 2' linha, que nã.o 
j\),-;~l'n\ refOl'll!al\p", 

n Cf)fHllIalld" fuí ,latI, a" enI'o Ill' I Anashcio de Freitas 
Tr"lll~n:,n, 

\q llia 10 ti" ::':,'l"mhl'o ti prineíl'0 partill rLl eapilal para a 
Cor!,·, 

Eili ';;) lle ~ .. It'lllhr" foi publicadu o dendo mandando ces
,aI' a tI,,"as""l !, ,\'11' 'i'! pl''lCl'dia na pro\'ineia pelog slIccessos 
(h .lia 2:3 d,' !i1aj,) e o!llros q:H' a PS"), se s('~uiralíl e orde
nando ij'!'! fnS'i'J'n P<l,to; em lib('rda(h~ (J"; intlic.iallns, que Sl~ 
;i!~h,\V,'1n pre,:o,<,. 

:\0 preal1lbulo l!e:;,e dl!ueto dá-se com, rai;ào de"se acto n 
fl/UTer f) jl1'('ncipe f:()/"í t;:po'1Juer ti ~e.Y"a[ a!('gria pela HOrnC(!
f:,!' ti ';"jJII"lr?, p"íiO I. ,~.,:.~p);I!lfp·,1 ~r i'" ~':1(131!:'~1)1:tl' IrfJisl'i--

29 
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tiva, que linha de lllli(at' os gloriosos fUlldlllllettlos do imperw 
do Brazil. 

Nenhum facto maís tenho a referir, ('lU relaeão à nossa pro-
víncia, occorrido neste anno de 1822. • 

Na licção seguinte tratarei rios principaes acontecimentos do 
periodo, que vae até o corrente anno de 1873. 
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XXXIII 

(28 de Ontubro/ 

Insta1\ação da Acadelllia de scienci:ts sociaes e juridicas.-A 
primeira :tssembléa legislativa provincial.-Pronunciamento 
politico.-Prirneira \ iagem do 2° Irnper:tdol' à Provincia.
Marcha de forças paulista, para o Paraguay.-Espirito de 
Associação na Provincia.-Creação de eschola, populares.
Abertura de linhas ferreas provinciaes.-Creação do Tribu
nal da Relação.-Presidentes ue provincia, biSpos, senado
ros e ueputados desde 23 :tté I813.-Considerações geraes. 

Senhores. 

Na Iicção de hoje vou tratar dos principaes acontecimentos 
que se deran. depois da proclamação da independencia, até 
este anno, em relação à nossa Provincia. 
Em duas classes estão dilididos os acontecimentos, como 

vereis; uma. comprehemlr os que são devidos à acção dos po
deres publicos, outra, 08 que são resullados da actividade e 
dos e:;forços dos paulistas. 

Já não tenho como guia o Quadro H/s/orico ue Machado de 
Oliveira, a quem sempre ,egui na maior parte das exposições 
qlle Ih dos fados historicos occorridos nesta Pl'v\·in,·ia. O seu 
~scripto não ~ai além do allnO ue 1822; rêcorreli portanto, 
na narração que tenho de fazer, às leis do pai7, às noticias 
dos jOl'llaes, aos uoculllenlos que PO:;Slll', às informações Je 
pessô8'; fidedignas e aos estudos que lenho feito de factos que 
se ter'l pa,sarlo sol! minhas proprias vistas. 

Depois de proclamada a indepenul'ncia, acto ljue, como já 
'os di· 'e, se rf'alisou em nossa Provincia, o primeiro dus acon
tecillll:lIto, de muita irnportancia, que se deu em l'ela(;ão a 
ella, r .. i a promulgação da lei de 11 de _\gosto de 1827, 
creaIH10 o Curso de Sciencias Sociaes e Juridicas na capital, 
ao fllt'~lIlfl !P,IllPO Q11" ('1'''011 o11tro em Olin(h, prol in('ia dI' 
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Pernamburo. Nelle se deveria ensinar no espaço de 5 annos 
e em 9 caJeiras, as srguintes ll1aterias: Direito Natural, Pu
blico, .-\nalysf' da COfl:'titniçào.do imperio, llireitu Ja.; Gell[ps. 
Diplnrnacia, Direitu !'uLlico Eee!e:,ia'tico, Direito l-'atrio Ci
vil, Direito I'alrio Crimillal CDI1I a Theoria <1" Pn'c'"so Crimi
nal, Direito ;\J'~rea!\til c l\lariliillo, Eco!lomia Politiea e Theq
ria e Pratica du Processo adoptado pelas l .. is J() impt>rio. 

Para admis~·ão Je alnlllllos ao cllrso snperior, exigia a lei 
a edade de 15 annos eOlllpletos, e apprO\ ;t\;ào em e,allles da 
lingua franceza, grarnmatica latilla, rhetorica, plJilo,;"pbia ra
cional e !lIoral c grolllelria. O gOY8rnO ficou allclorisado a 
crear cadeiras destes pl'eparatorios na capital da Provincia I' 

em Olinda. Foram creados os grltus de hachal'eis formados I' 
de doutor. 

Lis cm poucas palalTa'i o assnrnpto ela. I"i de 11 dI) Agusto, 
cujas disposições foram pU3lel'ioJ'lllCnlc reformadas nu sentido 
de allgmento de maleria3 de ensino e de mais favores aI> 
corpo docente. 

Na ultima reforma snb"tituiu-se a denominacào rIe CUl'SO 

Juridico pela de FaCilIdade de Direito • 
.-\ abertura solenllle do C11I'';0 Jttridico te\'e lugar a 1.0 de 

Março de 1828, 110 mesmo edillcio ondtl ainda .IJOje fllncciona. 
,\s..,j::tiram a e.::,,;e aetq II L'HPnte g-1~llel'al .Jn~é -\roIlLh{) (]I· To
ledo Hendoll, director nompado por decretO) de 12 de Ontullru 
ri" 1827, o presidente da Provinci~, conselheiro Tholllaz Xa
rÍer (;arci~ de Almeida, o hi,po tia Diocpse, D, l\lalloel Joa
quim Gonçalves de A ndl'ade, \ arias audoridades e mui ta:
lJutras pessoas e familias. 

Devllis comprehemler a i(ran,le influencia. !jlJll este facl,) 
veio exercer. nos destino~ da Provinda e lamhem do imperio. 

Até pntào (JS pOIlCOS que se dcrlicavalll á carreira da, lel
tras vialll-,e fOl'çaf!os a grandes despezas e á lonQ'a Yiaw'm, 
pois que iam receber instrucção especialmellte na Universida
de de Coimbra. 

Installarlu o ensill!' de Scir'ncias S1!eiap,.; i' Jl11'irliras na ca
pital, facilita\'a-H~ a difnsão de luws. e rleseul'ohiaIlJ-,e mai" 
as aspirações ai) e,llldo de tão uleis e elevadas scieneias e fol'
rnava-"e tarubem, gl'adualllJentp , um pessoal habi 1 i tado pa ra 
~ g~~rpncia -AJos nf'[!.)t~i'\~: p!iblico-.:, :.:.cm quP r(lnllane\·~!· ... ~e a n('
eessidade de IrellJ lJr·a-ril,.il'oi recf'lwr em Cc,irll:.ra, e"!flc} f':,!j , 
pra costume, a illw;tl'ação (la intelligrncia. 

fld lIào menor akancl' foi a crí~acãf) da .'\ss!·llIhl(>;) l,Plli·la-
ti'-a. Provillcial. .. 

Os antigos Cons,~lhos g,~ra.e' de provincia, cl'ead,," ,»,1 a 
farta Constitucional rlp 25 rle 'Jarçn dI' lR2~, C'!ilJ 1l1!,i tii;!'. 
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tada oruita de attribuicões e Ilotaveltnentfl centralisadas aos 
alto, poderes do (',lado·, foram substituidos prlas Assembléas 
Legisl::ltiv:ls ProYinciaes, creàlla, pela Lpi de 12 de .\ gosto de 
lH;H, eOlll mais ampla eSIJhel'a de acção. 

_\ ué'sla Prol illcia dnia cons!ar, como aintla até hoje consta, 
lle 3í) lllelllhros. 

:'ia sna vrimeira sessão, que t,'ve lllgar em 1835, ella fpz 
Hl ]Pio;, e a primeira dídla<, qoe 1"1lI a data de \I de Março, 
auelorJ.sa I a II governo a U Í,pendel' o Ijnc f'lsse llecf's,ario para 
impressão, redacção e di,;lril.JUição de ama folha diaria em 
qlle se transercve,:spU1 os ar.to,; oHiciae,,-

A,signalando este f:lctll, cu limho rI!) dsta llloslrar-vos, que 
os iIlustres cidarlàos que fortJlaralll a primeira Asspmbléa de 
no:'sa I'ro\inl'ia, tinham cm grande mnla a opinião publica, 
pois qnp, antes de olitr~ qualquer Inpclida, ellcs trataram dos 
meio,; de dar pllblicidade ao, aelos da As,'clllbléa e (\e d i\f'r
sas alldoridadl's. 

Assim, ordenaI a a lei que JlC,Sa folha fossem publicadus 
lodos os aclos do ~ü\efllO e A~sefllhléa Provindal, das C31l1anh 

l1lullicipae" do., jurados, as parllcipaçôos das andufjtlarles 
policiae.i, ai (h~l~i~i)t'" da junta lh~ paz, as l"ii I' acto, do go
verno geral relalil"'; ii Pr,,, incia. Aurlofi;:a\a laltlhem lJ go
vemo a adia fazer inserir quallJllef dedaração de seUs aclo.'
qlle julgas"r, necéssaria e qualqller outra de inli'resse pubJit'lJ, 
Vetenuina\a que na irllplJs,;ilJilldad8 de se publicarem todos 
os a:iSUfllptos mCIlCi0l1:1do', fOisem prefel'ldns aljnelles di\ 
maior i:tlcrlhS,} para ri/'-.~e "iiI! conhecimento ({ são p,las as 
pr ra.s!'s da ki» do c-(llIlo dct lJr]mju/"lracúu ciril c .il/dirial 
I/r[ I'rol'illciu. 

Aleu! ti" fl'ff~rida I,)i, a j ~'.elllLl(>,l \ olou mais dílsoilo, rela·· 
IiV,kr u, a.i à.i tln<\llça, pru\ ineiae", nalra" as ,ias tle (;omnlti~ 
nicaçã'J,. pI'Of'~SSorei pl1blicu,;, e,tatistiea tia 11'0\ i!lei~, cUlprê
gOi d" J'l'!l,:a, lllOc!<J de pllblica(:ào lIa', Lei> PI"'''illei:lI:s, dia 
da l'f'ulll;10 da Asst'mbléa, "nhsidio e 11juda de '''l, ,ln ,J'J> IIl~IJI· 
lJro~ ela ,;egliintn legislatura I' gabiuele topngl':ll'lJiclJ. 

O pre,;io';llle, que sallccÍollOll ""ta, l<,is, foi o dislincio pau
lista H,lia,'1 Tob,a, .le Aglliar. 

Vcc'lle eafã) Oi reCllrSOi da I'rO\'incia COnLCCal'alll a t"r ill
(,1"'IIIPll[" ; ,J,; elelll,;lJlo,; tl,,, pl·(;si'eritla.le forall; Illai, apruvei
talhs, sen.'; inlrl'esses 1fl.)I':le" e rnalol'Íae, llIt'lhor atlf'lldid()~. 

No lim dl, 20 allnn, d" lranlfuillidade a c?l1tar de 1822 a 
184.2, pa,sou a Pr'lvincia por UlIl ahal'" que h'lizlIwnle fui de 
curta duraçào; retlro-Im~ ao movimento politir.o geralmente 
conhecido sob a denominaç.ào de llebdliào d~ 181.Z. 



2f>4 HI~TOI\IA PATRIA 

Acha,a-sp dirigindo os negocios do paiz o partillo l'onO"I'
vador. 

Era presidente desta Prodncia o barão de Monte Alegre, 
A lei dr interpretação, a que restahelrceu o conselho de 

EstalJo e a que creou nova organisaçào judiciaria eram con,;Í
derada, como medidas dI' reaccão eontra as doutrinas susten
tadas pelo partidu liberal, a, q"uaes predominaram no prrior!o 
regencial até á renuncia du Regente Feijó em 1831, 

Este partido pronunciou-se contra essas leis e trndo ohtido 
maioria de representantes nas eleições geraes, esperava re
formal-·as na legi:-;latura, que devia começar em 1\Ia1O de 1 fl402, 

Acamara temporaria, porém, foi di.solvida preVian1Plltr. 
por decreto de Iode Maio. 

a partido conseryador tirava assim a seus adversarios Oi' 

meios It'gaes de comba terem a re~cçào e preparava-se para, 
alcançando o triumplHJ nas eleições ~l'le se Ileviam fazer, forti
!irar-se no poder. 

Alem disto os liberaes nutriam a comiccão da exislewia dr 
um partido aulico, que rrgia os destino.~ do imperio e imprdia 
ao joycn imperador o li\ftl exercicio de suas fUllcçõe'. 

:'1estas circnm'tancias re;:ol\f~ram fH liberaes fazer um pro
nunCIamento contra o governo. Os (epntados de Mina. e ~. 
Paulo tomaram este accôn!o no Hio ' os ehefes liheraes nesta 
Proyjncia planejaram e prO\idenciar;:1Il no sentido de spr le
vada a elJeito a manifestação hostil lO poder. 

Tat's circlIlIJstancias se der~.m que paI bl'eH' porém, entrar:1111 
em no\o ac~ôrdo e acharam mais prudente de,;istir d'aql1ella' 
idéas. 

TOlllada es,a deliheração, o coronel Hafael Tubias de Aguiar, 
o cidadão de mais influpncia politica na Provincia, aqnelln ,~IJ
jos comelhos eram ollvÍllos e fielmente oll'l~]'\ados por seus ror
religionarios, julgou conwniente retirar-se da eapltal para Silas 
fazendas na comarca de ltaprtininga. 

E'perava elle qll~ com este proceder convenceria o gO\l'rno, 
que a idéa da manifestação tinha sido ahandonada, e assim o,; 
Ilberaes não fieariam expostos á~ perseglliçôes do pod:~r. 

Entrelanto, qualldo TUDias retirava-se da capilal já o govrl'J1o 
imperial, sabedor dos planos da opposição, preparava forças 
com destino á Provincia. 

Clwgando Tobias a Sorocaua e conferenciando com seus ami
gos d'alli e das visinhanças, os quaes se reuniram nessa cida
de, fez vetO as rasões qlle tinha para não dar execução aos pIa
nos hostis. 

Entre aqueJles. porém. se IIns ach~"am procedentps o~ motivos 
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apr(1~entatlo~, olltro.~ insistiram na necessilladl' de se elfectnar 
a manifestação revolucionaria. 

Tobia;: por um rlever de lealdade resolveu aceeder ás e'<:i
geneias dos correlirúonario" que deste modo pensavam. 

Em con,;equencia tIisto a 17 de Maio reuni o-se aCamara 
Municipal e deferio juramento de presidente interino tIa Pro
yincia ao coron .. l Rafael Tobias. 

Para qllfl tenhaes conhrcimento do que então occorreu, eH 
\ o.~ apresento uma cópia da ada desqa srssão, na qual sr ll~ 
o segllintfl: 

ACTA nA IIEU<'\L\.O DA CA~IARA MUNICIPAl. A' I1EQUlSIÇÃO DO POTO E 

TIIOI'A I1EUNIIJOS HO.1E NESTA CIDADE 

Anno do :'Iascimento de ~osso Senhor Jesus Christo de 1842, 
vigessimo seg-undo da lndependencia e do lmperio do Brazil, 
nos Paços da Camara Municipal d'esta cidade de Sorocaba ylldt' 
se reunIram em consequencia do Rpbate, que o PO\O, e bllar
das :'Iacionaes fizeram tocar, todas as auctoridades ei\'i~, p 

1l111ilarc" o Batalhão das ditas Guardas Naciollae~, e maio; ci
dadãos deste Mllnicipio, os quaes todos, at!l'lldrnr!o ao estado 
rle coacr:ào em que sr acha Sua l\lagest;Hlr o ,r. n. I'Ptlro II. 
Imperador Constitucional do Brazil, dominado }leia facção, 
que curando unicamente de sens interesses, tem levado e';!f' 
lmperio ás borda, do abpmo em que ne ser submeqúrlo, P 

esta [JroYincia refluzida ao misero PS lado das do Ceará e Para
hyba, com a administração t~Tanica do Proconsul que, como 
llell'g-ado fl,'",;a facção, a tem g-o\crn~do, e opprimiJo, e co
nhecendo que ron\:em quanto anles salvar o throno do Senhor 
I). Pellro 11, e a Constitnic~o qnp tern0S jurado, propospram 
('.I)mo fllf'difla de salvarão ii nOJIlf'aeão fie hum Pn'sidente in
terino d'esta Provincia," f' nnanime, e espontaneamente procla
maram ao senhor Coronel Raphaf'l Tohias rle Aguiar para o 
dito cargo, a quem auetorisaram para admipistrar em nomp 
de Sual\lagestadp o Senhor D. Pedro II, 11111',·radol' Constitu
cional, até qne o mpsmo Augnsso Senhor li\ n~-se da coacção 
em qnr ~I] af'lla, e nOllleie um Ministerio da confiança :\aeio
lIal; .. ontro;ill1 qllP' a AssemlJléa Geral Lrgislati\a teuha der
rogado :iS Leis qlle tem sido feitas rontra a Constiluição do 
Illlpprio. Igualmente lllr,loriQar31I1 ao dito EXll1. l'residellle no-
111l'ado para que tome todas as medulas fl"P jlllgar CI)l!\P
niclltes para salvar a Pl'ovincia dos horrores ;]'3l1al'quia a que 
vão condllzil-a as ditas Lpi<, suspendendo a sua execução. 
:\0 mesmo acto, e por uma deputação de tres de seus mem
bros, mandaram o~ ditos vereadoresconvida.r ao mesmo Exm. 
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Sr. Coronel Hapllal'j ToLlag d'.<\glliar para o ilHlic:Hl0 fim; ti 

comparecendo rlle, e ~"I\uo-Ihe dllclaradas as cOllllicçôl's (lo' 
sua lIomeaeào, preslando juramento, qne lhe foi defnido 
pelo Pre,ideute da Canlara, de l!"jTpllder o Jnipl'radur, e :t 
Constiluição albé a ultima exlrcnlitladl" se deo este aelo pl!r 
Jindo. E para con,lar se la\ r,111 a prdente Acta, que assignarafll 
o~ dilos Vereadores com o LXIll. Presidente nomeado, AI,CIO
ridades e mais cid:tdàos que se achavam jlirsPllle" r que ti
veram parte no dito acto, eu Elias de Oiiveira Cesal' Lr'nif', 
Secretario da camara Ijlle a f!:cre\ i. » 

Esta acta foi assitnada pela Camara, pplo presi.lrnte jura
mentado, e por um nlllllel'O de cidadà03 sl!perior a [['('spulo:,. 

Os vereadores Yl,e a a"'ign,uam foram: 
José .lo:tquilll de Lacerda, preSillf'ntr; dr, Virt'nte Eu

frasio da ~ih a Abl'ru; padre Hornualdo Jo,é Pae,; Francbco 
Manoel Campolin; Fle,bào Antonio da Cosia e ~;iI\'a; Man"el 
Lopes dp Oliveira; e Manoel Hihril'o <1e Arruela fi Siha, 
~a lIlesma dala o presidente illtcril! da Provineia publi

cou uma proclanJação 1I0S scgltin!es !rrmo<: 

« PAUI.ISTAS I Os tidelissillloS t>oroe~hanus \,(lndo o f'slado dl' 
coacção a 'qlle se acha reduzido o 110""0 .>\lH!U',to Jmpcra!lul' 
o 8"lIhor D. Pedro II por esla oligarchia sprlPII!a de Il,alldn 
e riquf'za, acabam de I'l\:wlar a lUZ, cl"grn(lo-me presidcuie 
intermo da I'ROVINCIA, pal'a dl'hellar c"a h~'dra di) trinta ca· 
brças, que por filai, de ulIIa Yf'Z tplll leI ado f) Brazil á borda 
do ahysnlO, e !ibpl'lar a PnOVINCiA dt~SSI) l'rocollsul qne pu,:
tergando os uP-\'eres m~is sagrados "rio cnrnlllissionarlo para 
rednzil-a ao r,tado do misero Ceará t' Parahvba. Fil'! a,,, 
principio, qlle hpi adopta,l\\ eon,t~ilti.'lIWlltp Il~ carreira )'u
blic,l, nào pnue hc"itar !'/ll dpdie~r maio; lill/lla, \';~Z illinlta, d,'
beis forças na slI,tellfaçào do Truno (>lmtitucional. 

«Paulistas!! O ljm".<) plf.rioli <1110 já <1(~n o priillpiro pa.'o 
preredenuo, e ,('g!linóo os \,o,so,; f"J)]'p"pntallt('~, qnandn, 
fieis int"I'pretes de \'o,~()s :icnlinH'nlos, ela!lial'al1l eonlra pq,·:\s 
!"is quI' c"rccando as prer(.;rativas da Corôa, (' ao; IILII'nlarh',; 
publicas, deilaral!". por trl'l'~ ;j CO:J"titnicãn: o vus:o \ alor 
e firmeza fará o resto. .> 

« lUo:itrt'IlJos ao mundo inteiro qne as paltn:l'; colhidas Ila s 
campinas do Rio da Prata não pudem ddinhar na (lu Ypi
ranga. 

~ Os dpscendfmtes do ilIuslre A mallor Bueno sabem defen-
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der U~ SCllS dirpitos a pa.l'da fllll'1itlad~ t!tl~ ,je\f'lll aIO Tro']() 
Cuião e a palria '",rá ,al'a. 

Viva a no'sa Sa.nia H(lligiãn. 
VI\;1 S. i\L o !mperad,)l". 
Vi';1 a í >'Ilstitlli\:à\). 

H\F,\EL TOí:lAS D' AGU1AI\. 

Untra i" í,,")clall1a~,àu ft,i pllhlic,ada \ dirigida [\ g!iarn~~,ã,o da 
capital: 

As per,H'iwiçnPlls praticadas j!rlo ilIi:li,tpl'io tr~idor, P !lN 
",'H ll..\l'l'!HJ.J Ji("I~ 1'1'1\\ inl~ia, p,g,jl!\llll" a pa\'il~ll~ia d" IÓ'SUS 

pairi"iu", (lil(~~ aplHl!\;U ào p;~ra n..; j'eClll':'iI)S tkH PÓ\O;-; li\ l'es e 
aelalllárào-Itle l)f'(:~j~ll'nle inl~!'inn da Pr()Yilll'ja, para llC."U: po:.-
to (lf'11"'Jlllrr a CUll't,iliir,àl1, Idl<'rtar a~. M. fi BíPEIlAIlUH. ua 
('nacçà,) cm que O [<'I!\ pu,to Ministro;, e l'()!Hr-lhl'iro,; p~l'n
dos, e illimig-os do Bra7.il, e ,;:dc.i!ar a llignillall<~ lIa Pro\ incia. 
Fn aei'pit('i t~:~!(l honrú/il (\)!nif'ic~ ':l') ('(ll'ln d,! ~pl\io, P f"oadjn
'>flçã1j de Indo" (" P:l1:!i'I~,. A In~iúl' pai!,' dos :illlllicipios rnai, 
IInpnrlan!"s da Provínria já ~dh['riralll a p,;ip pa,',o, I' liá ~8rlf'Za 
d,~ 'lu,' o,; ll"tuai, n ae,ll!l[la"hI'OI. \,1') liú ]loi'; f ,j'(;as rqpt?cs 
dr~ fazer-1l0:\ 1'f';i'I,gad;n': 'ó.; ('()Jl!!(l('('i. ... n \'(\~Ul' d!> 'ô"~~o~~ pt1tri
do-, " !j'jP ,,110 IJl',j1' hé ('slillllt!;J.lln pela jil"tiç.a da tallza qlll' 
ti('~Tt'ncl~~nl: n'êl" "(\r-H!(l-hi~ !nnito d(~luro7o \'01' e,()iTí'l' o ~:~ngn(l 
d!J: Hlr!l~ l',om\,,;'o\ i:lcjan!)~. \à() !! \lH, l{'a~ PaHliy.ta:"', estárs 
d(~ h~li"o (~;t nppf!~:;"fl.o, P ,()~;'O~ Ir!11ão-.; ,":.lo lib(\r!~r-\'()~: 
(~OlT(~i pni...:. a llllir-\'n~ a f'IlP,~, ()~l ·,f\I~IH1,1;\(-l, "Pll'''' (lxfor~'(H n 
fa\OrfL í'ó~.;a ,,:q_n:)daran:!;!~ Pt1:il htun :lhr(1~(Jr:'a1,'rnalligq('ln
'-J~ to\l,-::.:; p:lra ('()~l~batrr('1I'I o illi!llig' I l~"l\l!l'!1~" ~j' elL: n\i;';:tr 
apn'z"ntar-',' PlIl e:lfllpo. P'L'LJST\~!! !.PllIbrai-\ 1,< do \;rgar di' 
\6,so n~<rill!,'nto: 1"lllbrai-\IJ~ do 1'I'1I111\1l' ll"(' lll'rda<tC's dll 
\ Ú"O, lIIaiól'('s, e a yirloria ,;(Tá n(),"a, p" Trono 11\, "~o :\i. 1. 
E C. r.:1f1:l \t~/, 111.ais fil'/lIfl: (~ -":1 hei quP não CtllTPlil llllllla sú 
gôla dt~ ~:tng'~18 pa111i:-ta f~t~m prí)fllHda dóI' d(~ PH'n Cdr:1~:~{)~ ~ 
,ó qUJlHlo JilJll\'l'(' ",';i,leilci;t, poi,; q,1I' :1< fOrça,; 'f"" lá) par~. 
é.'I~a Capilal I!à~\ nlarchal'ão eontra \'ú';, lh~!1I eon'r;) ():-; :"\Il~ 
par,i{ico, habilant!),;, (pr' lIlab dI' ltll!lla VP", '!'jl! \ i ln II!illli:l 

solieillide Iw!a ,ua segnrança, ma, só eOlllril 1,,: :l 11 'I' 'lI]." :lU, 

opprilllPIH. Sp por('1ll algdll; q'ii?PrI'lll rl\ ",d P(·," I i" !lU",>S 
perseguidore-! PU não serei rcsponsavel pelas lagnllla.; qUI' ,<: 
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derralnarem. Briôza Guarnição da Capital!! Contae com o vós~o 
amigo, e patricio, fazi'i o 'ússo dever, e os tyranos cahirão 
por térra. 

Viva a Nossa Santa Heligião. 
Viva S. M. o lmperalol'. 
Viva a Constituicão. 
Vivão os hrio7,<)~' Paulistas, 

RAFAEL TOBIAS D' AGUIAR. 

A 23 de Maio olttra proelamação roi llisll'ihuida. 

Don-vos rlella conhpc.inwnlo : 

PAULISTAS! 

Vossa patria vos chama ás Arn~as : qnem conhece vosso brio, 
não duvida que corraes todos ao grito d'ella, Cada hum presta
rá o servi~.o qne puder; mas nenhum que se honrar do nome 
de Paulista deixará de comparecer. TraLa-se de defender vossa 
vida, vossa honra, e vossa~ liberdades, Todo aquellll que 
seduzir a algllem para pegar em Armas conLra a causa, que 
defendemo~, será pre~o, e remrttido a esta Capital, e os que 
se deixMrm sednzir para hostilizar a seus patricios serão con
duzidos prelOS aos qllarteis d'esta Cidade para assentar praça, 
seja qual for o srn estado, e condição. E rara qne chegue á 
noticia de todos, se publicar o prezente, e se aflixal'a em 
lugar onde todos possão ler, Palaeio do Govprno de:::l, Paulo 
na Cidade de Soro~aba aos 23 de !\Iaio dr lA42. 

llAFAEL TOntAS DE AGUIAR, 

o governo interino teH~ um orgão na imprensa: foi pnbli
cado em Sorocaha um pequlmo jornal O ['(II/lista, cujo pri
meiro numero sahio á luz a 21 do referido mez, e o ultimo, 
o ~uarto, a 16 de Junho, 

No artigo-Caus(l~ dn (leI (((I/ 1'e1'ol((çào-inserto no primei
ro numero, tratando-se do~ motivos e Ilns do moyimento se 
diz qne pste era feito para livrar da coac~ão o monarcha a 
quem o ministerio [( obrigaya a assignar actos oppressivos e 
oppostos ~ Constituição, e alem disto para obter a revogação 
das Ires leis, que atacam de frente a Constitu ção; a saber a 
ch~mada interprelaç~o do Acto Addiccional, a Ipi das Refor-
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IlIas do Codigo, e a (lo Comelho de E,t~llo, a qual ligando o 
imperador não consente que pilo obre coisa alguma, senão 
obedecendo aos c,mselhos rio [l\onsl!'o Va,r.oncellos, Honorio, 
e ontros semelhantes. » 

Esta folha tf've por principal redaelor o senador Feijó, que 
ao saber, aqui f'm Campilla~, da acclamação do coronel Ra
fael Tobias para presidente interino seguiu para Sorocaba. 
Já antes delle alli tinha chegado o dr. Gabriel José Rodrigues 
110s Santos. 

Spgun(!o illformações, que me foram dadas, este illustre 
paulista, quando se retirou da capital com destino ao sul da 
Província, estava convt'ncido (lf~ fine os planos da manifesta
ção revolur.ionaria tinham ,irlo inteiramente abandonadog 
conformf1 o aCf'ôrrlo havido entre as influencias Iiberaes da 
capital. 

Foi pois, ao chegar a Sorocaha na noite de 17 de Maio, 
~nrprehendido com a noticia do acto da Camara empossando 
Tohias do cargo de presidentp da Provincia. 

nabriel, e Feijó, embora tendo adherido ao acclm}o no sen
tidlJ de não ef!,pctuar () pronunciamento hostil, úesfle que este 
rebentou, procede!'am com a nobreza de sentimentos, que os 
Ofll:lSa, pondo-se ao lado de seus amigos. 

(;abri!ll pm flal~ d!l 17 (lp, !\Iaio foi nomearlo secretario do 
gO\ PI'IJO. 

F·n torlas as localidalles da PrO\il'cia o partido liberal pres
tou adhesão ao procedimento da Carnara de ::-\orocaba e tratou 
de organi,;ar forr;as. 

As povoaçi)cs fuais pro'{illla~ d'aqllella cidade logo as en
viaram para alli. 

Heunidos em Sorocaha mil e (fllini entos homens mais ou 
menos d'alli partiram a 21 de Maio, soh a Ilenominação de 
/'nlnmnn l_ibcrlndo/'fl, com destino á capital. 

Cumprp-lfIE\ dizer-vos, que ella era fl)fIl: ,da de cidadãos 
sem disciplina p habitos fie lida militar, sem fardamento e mal 
arlllldos. 

Tomou o seu comman,Jo o maj('r Francisco (}ahão <lI' Barros 
Franca. 

Chegando ás proximidades da capital acampou pntre o 
Pirajllssara e Jaguaré e ahi recebeo reforços que tinham 
mar(~hado pela estrada de Ytü. 

Já então estavam acampadas n~s illlmf'rlia~õHs dos Pinheiros 
parte das tropas, que com rapidez tinham sido mohilisadas do 
Hio para a Provincia, logo <{ue o goyprno i1l1]ll'rial h'l" noti
cia dos planos da oppo~ição. 
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Forrlla\'arn ellas o rharuado E;, Pí'ci!o I'uci(ic,;dur, sob o com .. 

n.ando do barão de Caxia-. 
A Colllrnna Libertadora e as j'"rças do gmrrno cOllservaram

se á Yisfa lliua da oH!ra, ma, IJ:lllca entraram cm batalha. 
A ColnITlna Lil)',~r!adora pilar" a poncll foi-se enfraqllecendo 

pelas constantes rlescn;óes, e aiínal l'clil"lll-s,) para Sorocaba 
onde chegou a 13 de .IllnÍlo. 

Propalando-se alli no (lia 18 !jw' o barão de Caxia'l com 
as forças de seu Illau(lo se acbna na \illa de S. Boqlle, ,'III 

marcha para Sorocaba, provi(kllCillit n g:iI'erllO inlerino no 
sentido de spr fortiílcaila a cjd~ilk. 

A II) do Il1Cm10 mez SO\lh~-"f; TlI' o capit:1o Antonio \a

yirr de Freita", que cm Taínliv tinha renllido mais de seis
eentos bom('!], para h,i ,,'r a fn o](a, :;c :\clJ;l\:t a trns lrg"a,' 
de distancia, lia:' proxi!lIidades (10 Ypallellla. 

Então eurnrçoll a l1,bauhd;'; gl:n,dc parle rIos lJ:lbitantes 
da Cidade f' o, f",<lO" da forç:t '!'10 ali se aclia',a retiraram se. 

No dia 21,) ás lO horas (la Illal:hã ° 11;1I'ào fl" Cax.ias fez a sua 
pnlrada na eidall,' e às :'1 11 o I'a,; !I:i tarde o capii:w Antonio Xa
\ ier de Freitas. 

E' occa.ião de dat-\"ll.' conh0cimcnto da mn"")londent;ia que 
se trocou ell!l"(~ () Barão II!' Cnl:i', Senad'lr Ft'ijó e o Major 
Gahão n) peri(j(lo que dpcorr,' d"';(\0 a partirIa ILn tropas d,' 
Sorocaba, ct\m de"tillo li capilal, até'iI Plllrarla do r,!wmac!o 
Exerci!il Pllrificador aii. 

Em data de 2G dI> Maio o Patão de Caxias escrpv.,u ao cólll
mandante da chamatla ("li/oH 1111 I, b,rl 'do)'{{ a s('j1wntr ca da : 

«Allligo ';r, ~laj')j" í;;1!1:"í;, : 

«(~ue prdf'n,]c? 1)ltel' C(lill clL·jl.ü ilmpl1t1har as armas cO!llIa 

o GO\ erno Irl!itilllO dcl JlOS:;O I:n[li'l'a'lor? mio () creio por que li 
conheç,o (1:. Illuito telllll", s81llpre trilhall110 a c:lrreira do dl''i~r, 
e da l'ollra. Eu af[::i (' il:, l' n:w Ihi) 1ll<'I1I'jOllO minftJ'; L,rç:L 
llara !]'le ll~O j:i1g:I" 'l::;> ('xa:::'l!\l. ,\rab, ue l~i]('g;lr da Côdr· 
Illllnido de aullilxicl:HL' para hllo api:lll,li·. ;"\[to l,'uho sede de 
sanglle tio:; mCll; pall'il~io', pnréill nào deixa pi dI' Cllllljll'ir 
JIletls (lev"I'!)s eOlllO ~!ililal'. Aiuda ti tempo, lIJ,) eil';allí(!lellle
mos ° ,,,lo LIli') ]l:,S yjo na-c,'!' e lIàu aCl'lltlalllos a {<!lena civil 
nesla lwlla 1'["11\ illcia para a 11:1, vermo.; reduzi,la ao ('.stauü 
da de S. Pedró do Sill e sna' \ isi lias. 

Respouda-me p nã,) SI) dl)ixp fa :cinar por vinganças alheia';. 
Acampalllento do;; Pinheiros ~ô de Maio de H:H:2, Seu amigo 
e camarada. B(l1'(iu de (/l:rias". 
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A resposta do l\Iajm' Gaivão foi esta: 
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« Acabo de rl'c~h,w a carta (:ue V. Fx, Ille dirif;io com data 
d,) hontem e sohre snu contex.lo CUill:,j'fHlle responder a V. 
Lx., IJUI? das ]ll'Orblllaçoe,; iIlCI'l:q,s "C'ri! tl'le não pretendo em
Pllllhar a:, amlas ruuL'a o ~'O'Vt;rno k~iti!lI" (\0 1l0S"O Impera
!lur e sim slhlt.ntal-u co:lira uma olY/i:;ll'ehia .[UO o tem coacto 
" qn" ra,g~lld() a COll';li!lliçào (11lP jUP'!lOS 11'), qller fiscravisar 
f'. rt'dllzir por illeil) d,' SI;II pel,'gado lI'esta Prl)\ illcia ao Itüsero 
pslacl" do (','ará e Pal'all,ba. 

,,() grand" Illltll"l") Ih)' pus ",a; t1i,tini'!as, I{ue sendo perse
(luitlas, leIO Pllligl'allo da capilal lião só para o llIeu acampa
ln enio C,,1I10 para (Jull-,,, p<llltos da Prllvincia, é exuberanle 
prlJva di,[,). :';l'i qlH' V. Ex. não hlll ,"tIl' d~ ,angue de IlOSSOS 
pafrir,io,', H;;:,im e')I'IO lJlIf~ uã" tl,'i\~ll'á Ih· cllll1pl'ir seus deve
r", COIH() l'Ililit:1I', ma, e,!OII LlIlIIJf~t<l cOllvencirlo (lHe não é ca
paz dr, t>mpul!llar as armas para escrayi'ur a Patria em proveito 
de pedidos e trai<1ure,; (!ue V. Ex. bl'IH mnhpr,e. C0l110 V. Ex. 
me diz que ",tá rll1l1l111lJ di' pOllere,; para aplanar tndo "sporo 
que c"!I.iWCI'IHln a J'hlh:a da eail'ia 'i'it; 11,'IT,>mll'll1o" !ollyurá o 
IH}'i~i) proc~rlilfl"lllo qU<ln!l() não Ij\wir;t ajildar-lIos e que pela 
''1~ pac!" COitil'illlli,'á taillbelfl p~ra ql[i, se não clernlme esse 
~ang,i{~ ql!t~ qltêi' puHi,al' CnlHI) V. Ex.' ItHl 1;(lnl!Pl·.t~ d{~\"e e~tar 
l'l'l'slIaditllJ, qlie lião >iOu illllli'do pu!' \ i'lgança,; alheia, e pelo 
1',ulIlrario, gllial!<l ]",10 amor tlp lih'~l'lh\ilr IFle não só eu como 
lIiPO, honrarlo, palrieio'; i(lo1atraIlJO~. "',callljlalllenlo do Jaguu
I'B 2, dt', M~Üll de W42n. 

bn l,t dI' JllHho de lH,.2, F~ijrJ (~:,er!'\e'l ao I;arã" dI) Caxia, 
1l0" "qfU int,.;" lerllJos : 

rd!ll1l. f) Ex:tn. ,r, Barão (1,' C'l\:ia". (1111"11 dil'Íél, (Iue em 
l]lla1f]ller tempo" ,'I', Lniz .1.1\'1':; d~ Lin'l ,«ria ohrigallo a 
I:lllllbater a,) padn~ Feijó? Tap, são as C'l(h', l]e'lr mundo-? ... 

"Em \enhd~ o velipPlIdiü tl'W 1t'!1I i) Go\erno fl'ito aos Pau
lista", e a'i leis anli-r,Llll,titrlci')'1ac:; flp Il,):;,a A.,"')lllhléa me obri
glra!f1 a pal'pcer >tdieio<o. Fil ilstilria ,~111 eanrpn com mi
Ilha I"pingarr]a se 1I:10 0sti'v(l'-'" !l1<l1'ih::nth; m~", faç') o que 
!!)'::;o. Porem algll[l, Cl!(HI'IP" :"ill já prolh17il]o o e,pirilo de 
vÍri.;;ança, e t~.1l h~lHU qW"l; o deS;-l~pf~r\J traga tmTi\-f)i~ conse
r;lI~!!,~ia, e r,UI):O jlpr;I1l'ld,l-"l,' r!'l'~ ") M. L l!Rde procurar 
IJb,ta,' a, Cilll:;as fIlIP deram motivo a ludo i,to; lembra-me 
pro'~lII'ar a V. Ex. p,or .',te fllpio (1 r"gnr-Hlll a Sl;l!uintc acom
nll}rla~:;\n~ !i'l P p, h!)q"I)·-:1 ;l ~~. ~f. I. tl ~ l'rn"!n("ta, f' yeln a 
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ser-lo Cessem as hostilidades. 2° Retire-"e da Pru\ iIlcia o 
B. de Mont' Alegre, e seu vice-presidente; athé que S. l\l. 
nomeie quem lhe parecer, e a Provinci:t pede a V. Ex. que 
interceda perante o mesmo Senhor para que não nomeie socio, 
amigo ou alliado de Vasconcellos. 3° Que as lei~ da~ refor· 
mas fiquem suspensas the que a Assembléa receba a repre
sentação, que a Assembléa. Provincial dirijio á lIlesma sobre 
este objecto. 4° Que haja amnistia geral sobre todos os acon
tecimentos, que tiveram lugar, e sem excepção; embora seja 
eu só exceptuado, e se descarregue sobre mim toLlo o cas
tigo. Exm. Sr. V. Ex. é humano, justo, e generoso, espero 
não duvidará eoopel'ar para o bem desta minha Patria. Eu 
lhe assevero qne exigirei a execução deste tratado por parte 
do Governo actual da Provincia, e com comlll.andante de 
de nossas forças pode concluir difinitivaruente esta capit.u. 
lação, Deus filicite a V. Ex. como deseja quem é de V. Ex. 
amigo obrigado e Venerador . 

.. Sorocaba 14 de Junho de 1842. 1'. S. O portador lhe en
tregará alguns exemplares de um periodico que eu redijo.» 

Devo dizer·vos que o periodico a qlle se refere esta carta 
era o «Paulista» redigido principalmente por l'eijó e do qual 
já YOS dei noticia. 

Em resposta á Feijó o Barão de Caxias escreveu o seguinte: 

<dlim. e ExlU. SlIl'. Diogo A ntonio Feijó. Hespondo á V. 
Exa. pelas mesmas pala\Tas de sua carta hoje recebida. Direi
qllando pensaria eu em algum tempu, que leria de usar de força 
para chamar á ordem o Snr Diugo A ntonio Feijó! Taes são a~ 
cousas deste lIIundo !... 

«As ordens que recehi de S. M. (j Imperador são em tudo 
semelhantes ás que me deo o ministro da J~lsliça em nome da 
Regencia nos dias 3 e 17 de Abril de 1832, Isto é, que le\'asse 
á ferro e a fogu lodos os gmpos armados, que encontrasse, 
e da mesma maneira, que então as cumpri, as cumprirei agora, 

Não é com armas na mão Exm. Snr qne se dirigmll snppli
cas ao l\Ionarcha e nem com ellas empunhadas adrnittil"ei a 
rnenór das condições que V. Exa me propõe na referida carta. 
Disponho de for<~as qlladfllpla~ Íls daqllellas que hoje apoian. 
o partido desürdeiro de,ta Provincia, e sobre a posição em qlle 
V. Exa se acha marcham eHa"' em todas as direcções; e dentro 
em pouco tempo a Cidade de 80rocaha será cercada e obrigada 
pelos IlIeos canhoens e baionetas á render-5e. "Ienhuma res
posta recebo que não seja a pronta dispersão, e submissão dos 
rebeldes. () portador entre~arÍ\ II V. f.xa. Ilma porção rle 
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ex.ell.lplal'es da Pl'udalllaçãô qUl' dirijo dos Ver~adeiros e l~aes 
Pauhstas; e bem assim da que no mesmo senhdo fez publicar 
S. Exa o Snr Barão de Mont' Alegre, legitimo Presidente desta 
Pro,·ineia. Sou de V. Exa. Attento, Venerador, e Crl'ado Obri
gado.)) 

Depois d'esta resposla ainda Feijú julgou conyeniente dil'igil'
se ao Barão de Caxias e o fez nos seguintes termos: 

,,1II1ll. EXlll Sal' Barão de Caxias. De sua re:lposta collijo 
(IU~ lião dà esperança de aeommodação alguma, e que reduz os 
l)aulistas a entregarem-se á discrição, ou tentarem a sorte do 
desespero. Confesso a V. Exa que nUBea contei com semelhan
te resolução sua. Talvez de viva vúz eu pudesse convencer-lhe 
~Ia .i?-sliça da causa IJUI1 r1effendeUlos, lIlas o meo estado de ell
termldade embaraca-me tão grandt' jornada, comludo se V. Ex. 
quizer, aproximando-se mais, em hora r lugar certo eu me 
exforçarei por comparecer. 

(!Enlretanlo se V. Exa. qUér poupar sangue, e lhe lembra 
algum meio decente, proponha que eu tl'abalharti para obter 
a'pprovação, alias lavo as mãos, aconteça o que acontecer. Deos 
Guarde a V. Exa. por muitos annos. SOl'ocaua 18 de J unho de 
184,2. De V. Exa. Amigo Venerador e Obrigado Servo. 

No dia immedialo à entrada do Exercito pacificador em So
rocaba, o commandante em chefe publicou a se~uinte pro
clamação: 

O Barão de Caxias, Veadf)!' de SS. Altezas huperiaes, J<'idal
j,{0 Cavalleiro da casa de tl. lU. o Imperador, Commenda
dor da Ordem de S. Bento de A viz, C avalleiro da do Cru
zell'o e Hosa, Condecorado com a Medalha de Guerra da 
Indepenrlencia e General em chefe do Exercito Pacificador 
da Provincia de S. Paulo. 
"Fa90 saber a todos os indhiduos, excepto <)s chefes, que 

porventura tenham tomado parte na revolla desta Província 
Jlor sugestões desses ambiciosos de mando que abusaram da 
bôa fé dos habitantes pacificos desta cidade e seus cORtornos, 
que ~e no espaço de dez dias, contados da publicação desta, 
se me apresentarem, lI'az!'ndo as armas que lhes foram da
das pelos referidos chefes da revolta, poderão voltar às suas 
habitações e continuar sua vida d(lmestica; porém que os 
que assim não obrarem, sendo presos, serão remettidos para 
a capital da Provincia, onde entrando em processo serão pu
nidos com o rigor das leis. 

"Quartel general do Exercito pacifieador na cidade de 80-
l'ocaba, 21 de Junho de 1~42. - 8ar-ão de ('a.1:,:/lS." 
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:\eSSfl Ill13SI1l0 dia 21 t.l~ Junho elltrou 1I~'111,31Ia ~id;tilp IrH 

üOitlillg'i)[\te di' forç'" do g)'. eno 'llIi) ,"'g:lio !l~sta üirht1~ r]8 
Ca'upina; P:l;':l :l'Pl"iJ;t, ~':I;"~\ll,lo pU;' i'ril, 

Caly-' a"t::i diu~!'-"01 II H:l n:t1 i It l,ktl:açôcs de-da eid'\fl~, no 
lu~ar den\')llli!1arlo Vende), Cr;t!!(h~~ foi ulldí-' .'-;I~ th;~ll) cO!lIbate f'n
Ire I'n\01['.)sI)" II soldaiÍ;"li do go,<'rn", UI) tl1l;11 CWdJItU'1 In:)rlp,. 
tpllllo sirL) n (\!lf'.unlro d,~ nàu longa (Llra:"ào lia qual forarl1 
vencidos a(lllPII,·s, 

I)urallle a eit",ia d,) F\'\II'eilu P;t(:iik,trlul' l',n :c)"f'JCaDcí IL~,'" 
ra'N-~C e~lll:'tante:; diti~Pl!(·i<t.) para pl'i~àu do,o; i'nplieado'" no 
rno\ ilr\l'uto 1'0,\ (lI ueionario. 

ForalJl pré"os di\ ,'r':o,; t! rl'llll'ilid"" para a üapild,1. 
l\IBllcÍonan'i o..; lllvnes {1,~ algulH dpll .. ~: te:H~l11~~ (',ol'olH~l Je

l'(llI\ mo ilithl'o de A b"PII 'i '"1(\ dr.', ViCf'H!i' E'lfra/i,) di! Siha 
Ahren t' José (ln AIllaral (;I!rgel, pailr"s JIl,;é l\lano,'1 d'Oliveira 
LiJwrin, Canditlo LJ1t'.in ti',! inll'ida, fiIanoel Ju"é Fnwça, e o ci
oIa\1:1,) Fra !\f,i'f" I :"oarl,s di' (\:I:., "O", 

A 19l1ns rl,'sles furai" 1'1'l!'~, l!:l II,'ca,iàlJ elU que se apreJSt'Íl
laram ao ljua rkl gelleral. 

O ~1>Jleral Plll elidI' sallf'lI,lo qn,' FI'ijó nà.o ,e lIa\ ia occl1l
ladu mandou Hill Ipll"llltJ fa/,Pf-1!J() c,oinpanhi;\ e conservai-o 
~uh Slla~ \ ista:-; na, nH'SlJlj, ca>a il!IGe it~~,i{li~. 

O c,ot',)l\\'! Hat'ael T,lhia, a (~"[]'t'\llíl de .'i,'II' anJi!tlls 'lHe \) 
e(ill..,idt~ra\(tln lU dq ;)",.P,L..;tu a pcrii:o:) 1l;)l' t"l' aet)ltado {) carg'~"\ 
rI<- pl'esitll,nle illlf'l'iuil ,h l'j'(\\ i,'cia. já '(>' linha l'l'lil'a;]o d~ 
cidade día.~ alJl€':', da t'utrada. di', fure:!.) dIJ P.'nvei'ao. 

Hodrigue.'i .tu'; ~'allto', a 21 di, .ln;allIl. d,'ixUll SO\,(jc~ba t~ 
;;rgnio para a alllii!:t r.(I/tI:lI'r,a tlii C!!riliha. h"je [>I',)\iueia dll 
l'al'allá, Cuill dc,',liilo ao 1Lo (;rande do Sul. 

A '27 de JUlIh'J foi ~1l'p(1fl'a a "a111al'3o qne havia ddpl'itlt) jll
I':lm.mlo ao pr'.',idc'll1(' intoriil{) jl\)1' lln],)ilJ tIo gOI8ri]'·' pro\in
cial, t' t'lltroU rrn ('\,Preiei.' (),ttra CO"lpo·;ta ti" '<"ppl''!l!''';, 

Acamara ,IHpen'a ~Ú l'I'a-;snrnio ,lIa~ fllllC,I;ÕP,; dn:], anilo,; 
depoi-, a 27 d" .1i1ohtJ til' lflJJ., 

A ~H',~~ã') (L1 jll~tí~:1 tnnl cÍ)rn~l\,o: in lallral'aill-:~{l, pr(ll'.t!"~~I):; 
ails irnplic:I,ltl:i lia :'~\'J1ta e ') dp't'gado de p"lieia. (I,) ;'k:rocaha 
laullIl a ',p){llinte SPJl!eIH;a ,II) pronuncia em "t!\embro : 

«ProCi',lt'!1l as tliligt'l1t'ia" rx-omeio f .. ita, ('!fi virlilde ti",' 
al~,{)lltreillit~ntt)s qUt~ ti, rl"/1I1 llJgar :lp::.ta <'ldadf' r,0njlln('.hllll(·n1t~ 
(:O'H ônl:'a,< po\(,açÕ1l", (; 'h rhlC'IIll'n l(\, jlln:>l., a fi·" 81, 111 r 
11G a 128 nFl,lr;ttn a ('xi" f'nr,ia do, c:'ilnp,; n1ellrj,lIlad·" no, 
arli;;o, 111 e 110 dü CocL Cri m.: jlorqllalllrJ em 10 lUtar está 
pro\'ado, <Til" OIlY" uma l'f'ílIlião 'ar:f1~d:\ para ob'lal' a pos~P 
0(1 P;Yl!Il'('t;l:!n: kf!í~iln~!nClnt.t' qnm!;fll1Q~ c>rn \ idnd~, d3 1,'11 flp ~ 
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Dezembro dtl 18-11. Não só pelo qne dizem a~ testemunhas so
bre o fim porque foram aquartelaila'\ no Hospital maL; de 40 
guardas nacionae", como pelo oillcio copia junta fis. 56, que 
confirma os d"[lolll1cntos, e mais as qualIl1ca; em segundo lu
gar está tamllClll provado, que hou\'e reunião desla cillade 
com a de Ytú, e varia., villas que cOlllprehellllem mai, de 20 
mil pessoa" seg!lndo documento d,! fls. 57, e foi instaurado 
um Go\'erno contra a ConslitlJição do Imperio para o fim de 
priyarelll S. 1\1. L das slIas ILais preciosa, Attribuiçõé', e até 
para COl1llllctterelll o crime Jl]encionado nos arts. ôt) e 85 do 
dito Codillo. Porque pelo impresw di,tribnido em nOllle do 
inlitlllatlo Governo junto em fk 47 he perfeitamente explicado 
o 11m para que se diriglão os movimentos emlJllra desnatura
dos na., Proclamaçoen, do intitulado Presidente, e que sendo 
conhecido a(jllCllc de privar a S, M. J. e se indicia o mais 
oculto da S(1paraçào da PrllYincia e destruição da forma do 
governo estallelecido pela Constituição. 

O mesmo d'JCUllIento e depoimento das testemunha" mos
trão 'lue [,não AA. da Sed'cção o Juiz de paz Antonio 
de l\1:tscarenlIa'i Call1ello e Joaqnim José Chavier d' Almei
da e principae., callrça, da Rebelião o Coronel Rafael Tobias 
d' Ag'lial', José JO<l'lllim de Lacerda, Francisco Manoel Call1po
lin, dr. Vicente E(lfrasio da Siha Allrell, o, trc., ultimos aos 
qnaes foi dirigid:! a carta copia fls. 1:3 e o <lr. José do Amaral 
Gurgl~1 qlle primeiro concitou o PO\·o reunido para cOlIlmt'lti
mcnto dàqnelle crime. SecllndariamlJl\te forão agente, da Re
belião Elesbão Antonio da Co ta e Silva, padre llolllualdo José 
Pac" l\IanlJcl Lupl's d'Oliveira, l\lanod Ribeiro de Arruda, 
Francisco Lopes (l'Oliveira, Franeisco de As,is Sonza Gurgel, 
capil:lo Manocl José da FOI\'ieca, Franci-co Soares de Qnciroz, 
João Bicllt!o d' Almeida, os f[naes forão cllillplices no commet
tirncnto d'af[IIelle crime. FICão portanto obrigad .. , á prisão e 
livramento por crime flInllcio ado 110 art. 110 (lo (lito Cod. 
Crim. o coronel H. T. li'Aguiar, Lacerda, Campolin, dr. Vi
cente, dr. Amaral, Elesbão, [ladre ROlllualdo, ;\lanocl Lopes. 
!lIbeiro, Francisco Lope." Francisco d' Assis, Soares, França 
e Bicudo. Ficão lambem snjeitos a accusação e julgamento, e 
ás mais cOIl:lequcncia, da Prolluncia. 

«o Escrivão lance os nOllles no rói, d05 culpados, e pas,e as 
ordens necessarias para a captura dos mesmos, bem como 
Precatoria., ao Juiz iVlunicipal da cidade de Ytú, e villa de 
Itapctininga, e faça remessa do, autos por intermedio do Escri
vão do jury ao jlliz Municipal da capital da Pro\'Íllcía aonde 

30 
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tem de serem julgados os critlles no caso: Citndo o Promotor 
publico para Hi' fazer a remes,a. Sorocaba 10 de Setetubro de 
1842.-('111 lus Ilidlo da Silw.)) 

Df'jloi, dr·;la pronuncia o chefe de policia dr. Jo,é A lIgusto 
Gomes de ~!"J1cze" a quem () ~O\'rrn(l ordpilàra a inslallração 
de procl's"" aCh illlplicados na Reh"llião, foi a ::ioroc:lha, fez 
no,as iIlCjlliri(;àes de testemunhas, tIlas sem dar alli decisão 
alguma, \"01'011 para a capital. 

O'alli 8Xp:~(lio uma Circular cm data de 4 de Outubro de 1812 
nos seguintes lenHos: 

«Tendo pela rninl!a circular de 20 do m('z proximo passado 
mallclat!ü ,,,,bre,,lar no prosegiliflléllto de todos o:, pruc0-;sgs 
começados pelo cnilH~ de Hebellião, por achar-se pelo flleu jllizo 
instaur~t1o um proccs,o g"ral, de ordem do Exm. Sr. presi
dente da l"rovincia ,~ constando-mo que em alguns lllgares, 
em oppu,jção às 1IItIltas ol.'dcns não só se (em eontill1lado ern 
laes processos, mas aUlda IlIslaurado nO\08 e que sem espiri
to de jn:-:ti,:a !lf'1Il a mor à ordem se Gcmtinúa a perseguir dda
dãos, que lIào podl'llI sl'r qualificados cabeça" c intilllidar 
outros, rc.''l!!:wdo d'aqui que uni grande numero d'clles se 
acha perseguido, que outros irrtilllldado:, se escondalll, e que 
mllitos II~O proct:rc!1I sua,; ca'as e soUram sem que a púlicia 
tenha de le\ ar pCr;l!lif~ os Tribunal''', l>r!lCilO ao sr. delegado 
de ... q ue lião só p.re e faça parar com qualquer processo, 
que ahi se ache cm andamento sohre a lhb.>Jllào, corno que 
tome suas medidas e dê suas mais krminan(es ordl'ns para que 
cesse toda a per:icguiçào, intimIdação <:OlItra a'juelles cidadãos 
que não podern ~pr qualificados cabeça; e far:a com que re
colhidos à, suas casas, e seguros da prl,tl'cçà,) da lei pelas au
ctoridades, esperelll com tranljuillidatie c s('gurança de suas 
pessoas a final dcci,ão de sua sorte 110 proces.'o geral, pm que 
prosigo, o que lhe recomrnendo ,;ob sua resjJow'abilidaióle.
Secretaria da Policia de S. Paulo aos 4 de Outubro de 1842.)) 

O poder publico segnio sua marcha, e em resultado das di
ligencia", a que procl'dcu a auctoridade criminal, muitos ci
dadãos foram proces,ados e julgados. 

Outros aproVl'itararn-se da. amnistia concedida pelo Decreto 
de 14 de Marco de 1844. 

Não mp. é pl)ssivel narrar todas as occurrenciai', que se de
ram em difYerentes localidades da Provincia, e nem expor as 
relativas aos processos e julgamentos dos implicados /10 mo
vimento de 1842. 
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Tenho dito quanto é ba,tante para que tlq\lei~ sabendo 

quaes os motivos, porque elle foi iniciado na cidade de 80-
rocaba, sei!'; fins, e qual o 5eu desfecho. 

A ligeira noticia, que apre,;ento dos fados, os ,lado, e do
cUIlHmlos a 'lue IUP refiro podelll senil" de; auxilio a vossos 
e~tudos futuros, f~ aquellcs que porveni1lra queiram escrever a 
historia da dcnollllnada-Rc/Je/liâo de 1842. 

Resta-me dizer-vos que os tres vultos mais nolaveis, que 
exerc,'ram grande influencia ou tomaram activa parte no mo
vimento, foram o coronel Hafael Tubia:', o Senador Feijó, e 
dr. Hodrignes dos Santo . .,: todos clles, depoi, de abandonada 
a ldéa do pronunciamento revolucional'io, adheriram a este, 
por dever ti,) lealdade a seu'i amigos. 

Tobias COllCOl'rcu para o rompimento ua Rrbellião, em 80-
rocaba,. salht'azen(!o assim a03 desf'jos e exig.meias de sens 
correlIglOnal'los d'alli. 

Hodl'igups dos Santos chE'gando af!lH'lIa cidade e achando seus 
amigos .i~\ cOlllprollleltidos ~a mande~taçào hostil ao gfJverno, 
assocIOu-se à sorte de\l('~, e aceitou o eargo de secretario do 
Presic\pnte Tobias. 

Feijó, qll!' aqui em Campinas às 10 horas da noite de 17 de 
Maio recebeI! a no!ir,ia do que hOllvera nesso tiL, em 80roca
ba, no 11lll1lediato para alli partio, onde logo que chrgou, 
depOIS úe tr,~s dias de, iag,'rn, fili c ·111 RodI'igues dos Sal'ltos 
um dedi<;a(]o allxiliar da adlllinistracão interina. 

A folha olHcial O ['aulista foi pu·blicada sob sua principal 
redaccão. 

Na" reunião da Assembléa Provincial, em S. Panlo, em 
Janeiro de 1B42 tinha Feijó acollsplha,ln que nrna l'I'prpsenta
ção em linj!uagel1l energica fosse dirigida ao govel'llo a pro
posJto das lei., criando o Conselho d,) Eslauo e reformando o 
Codigo do Processo. 

Dlim cOllllnissào, formada do hrigadeiro (~aviào Pr,ixoto, 
Souza Queiroz, e sellador Vergu('irn, seguin para o lho, e 
pedlO ao governo que marcasse dia e hora p.l'·a apresentar a 
referida representação, enviando nessa occa"iào copia del\a. 

O goverllo, por Aviso de 5 de Fevereiro, dec:aron qne nem 
a deputação, nem a representação poderiam ser recebi.das, sob 
pretexto dR offenderem a Carta Constitucional e as ICH;. 

No PIl1l1ista Feijó mantém a mesma linguagem energica 
contra eSS,lS leis. 

Tobias e Gabriel, para evitarem perseguições do partido 
vencedor, tomaram o caminho do Rio Grande do Sul. 

Depois de se arriscarem a constantes perigos, !'offrendo 
l1rivações e contrariedades que a todo o momento lhes ap-
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pareciam nessa longa viagenl, c egaralll em occa,lOes diver
sa; ao lugar ucnullunado Gllríta. Ahi foi preso Tohia, na 
flladrngada do rlia 9 oe Novemhro e dflpois levadu ao Hio de 
Janeiro onde foi recolhido á fortaleza da Lage. 

n~hi sahiu depOl' da amnistia. 

Rodriglles do:; Santos yoliou par'~ a capilal da Provincia e 
cntrf'gou-sc á pri-;ão no dia Iode Fevereiro de 18H e 110 se
guinte foi julgado e ahsohido pelu jury. 

Feijó, que tinha ptmnanccido em ~ol'Ocaba, e '/lIe, como já 
vos disse, cste\'c sob a, listas de lIlII official por ordcm do che
fe do EXf)rcito Paciiicadur, logo qlle e.ste fel. slIa entrada na
quella cidarle, recebeu ordem de partir pal'a o Rio, c')mu se vê 
di) omeio do Presidente da Provincia, em .lulho de 1812. 

«111m. e Exm. Sr.-Hespeilantlo em V. Exc. a dignidade e 
eminencia de um cargl, que pela Constiluição do lmperio é 
cercauo de tantos prclilegios, e que pelas funcçàe,;, que lhe ,'ão 
annexas, merece na vcrda(18 toda clln:úderação, j ltlguei dever 
lirnitar-tlle á indicar a Y. Exc. em meu olIicio de hontem a 
conveniencia de sua prompla retirada p:lra a Côrte, elll ve7. de 
ordenar-Ih'a pO:iiti\amentc e com prazo certo, como me cum
pria fazeI-o. Mas CO/110 V. Exc., por uma logica que não COII1-
prehendo, faz alarde de ter sido UIIl dos principe,; autores ae 
lima revolta que recunhece como sedieção, emhora neglle ter 
sido rebellião, de urna revolia, que caU.iOll estragos na Provin
cia, que fez derramar i'allgue l'aldista, quc ainda continúa a 
tlevastar a mesma Provincia, e ao IIWilllO tempo extranba que 
os Paulistas sintam prof Linda ;11agoa e exprimam sua animadi
wrsão conlra e.sscs autores de faclo,; horrorosos, não provoca
dos, l1elIl mO\J(]os por cOllsltleraçào rtlgullla honesta, Justa, ou 
ao mellos CXClls!\\'pl, devo declarar á Y. Exc. que elll virtude 
do Drc. n. 168 de 17 de Maio de,ie anuo, me acho autorisado 
para Jazer sahir para fóra desta Proyincia, e para assignar lugar 
certo de residencia ao, que, como V. Exc., se a.cham indiciados 
nos crinlRs de sedição e l't'hellião, e que a segurança publica 
exige, ljue se relirCl1I da Provincia. e por is,o ordenu a V. Exc. 
que dentro de Ires dia, coutarlos da pre,;ente data, s<lOia impre
teri\'elmente desta cidade para a de Santos, e que ahi embar
que no primeiro vapur que hOI!\'cr de largar para a Côrte do 
Bio de Janeiro, na certeza dp que, como li art 27 da Consti
tuição do lmperio não tolhe, e nem era possivel que tolhesse a 
execução de quaesquer ordens legaes, que tenham por ohjec
to um Membro da Legislatura, uma vez que não se trate da 
prisão deste, e sim de outras medidas para com eUe tomadas, 
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este (;overno ,'aberá fazer respeitar sua dignidarlE', com a força 
a sua disposição, etc., etc. 

«l'alacio do Governo de S. Panl0, 5 de Julbo de lR!2.
BAR.~O DE i\Jo:l:T'ALEGl\E.-:-:r. Senador Diogo Antonio Feijó.)) 

A' esre omcio Feijó ri~spondeu IVIS seguintes lermo" : 

«Acabo de rrccllPr ordem positiva de V. Exc. para qllt', 
dentro em tres dias, rne retire para Santos, e dali no primeiro 
vapor para a Côrte c que, do contrario, V. Exc. fará respeilar 
com,a foq:.a aSila digni(lade. . 

"I-.xrn. Sr., (leixando de entrar em polf'rnica com V. Exc. 
wbrr os muitos ohjectos contidos no dito omcio, não só pOI' 
illutil, corno porque I,m juizo C01l1petente terri occasião or q 

fazer, e sem ('ntrar em discllssão (Ie nllllirlalle da smpen!'ãn 
actual de garantias, julgo contullo de mel! dpver declarar: 

«Que. 

Neste ponto a letra II,) Feijó e,tá inintelligi\'elllo documento 
de que tirei a cópia que agora \OS apresento. 

. . . . . . . . . . . .. . ... 
«tia Constitui\;ão é o tlireilo pela me:illl<l rt'wnhecitlo, que fôr
ma esseneia do gélYernO livre, c que purtanto não posso sr!" 
obrigado ao que a Ipi não me obriga, mande qllrm llland~r () 
contrario, e fllle por isso sofro a maior violenciil em spr con-
trangido á deportar-me para a Côrte, e sem sahrl' para qur, 
nem té quan(lo. 

«Que importando a íleportação maior pena qllP a de prisãn, 
declaro reconhecer violado abertamente o art. 27 da meSllI<1 
Corl"tituicãu. 

«Que 0
0 

mf'll publico estado (ln enfermidade, e a brevidade dc 
prazo pa ra III i Ilha rPli rada, privando-me do neel'ssario, agra\' a 
milito mais a \iolencia que comigo se prati;:a, contra a qual, 
emquanto houver no Brasil Constiluição, cn!Jotantempnte cla
marpi. 

«Qup, emf1m, proellrarei retirar"Illf' no prazo marcado, nlio 
por olJediencia á onlem illpgal e allli-wnslilucional, mas pOl' 
evi tal' sómente maiores violencias á vIsla da ameaça que me 
faz V. Exc. do emprrgo da força. Deus guarde.)} 

Feijó foi conduzido á Santos P, depois deportado para a Pro
vincia do E"pirito-Santo, Ahi esteve em exilio por seis mezes 
mais ou menos. 

Em Dezembro dirigiu-se para a Côrte. 
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Quando lcye de jnstillcar seu proc0der perante o Senado, 
frállca!llí'llln c(WfeSSOII a re<pon<abilidade de seus actos. 

Na rr"!l0,da apre.seiltatla á esta Call1ara, enl da la de 12 de 
Maio di' 18·1,1 deixol! e.icripta s estas memoravci, palavras :-

«(SI' en 11'ltI,;"e tlaria por cerlo este exemplo ao Brasil, de 
resi ;tir il Ol'.j,·u< illcgal", sem o que será sempre nominal nossa 
liberdadi' .... 

"Eu PPll';O que, sp nma nação é lal qlle vê snbmissa a viola
ção de ,na; ill':titniçücs, é ella inlligna de ser naç:w li-nc, é já 
escrala, e se já nã,) tem senhor, terá o primeiro tIue o quizer 
ser .... 

Hcfurio a~ perseguições qne soffn'll c a,sill1 se exprimio : .... 
... "Portalll", senhore" sollri !tlllo i.sto! prisão, deportação 

e seis mezes de degredo, quasi qlla\ro contos de n'is de multa 
e de qne estou privarlo até hoje. Ma~ o GI)VernO intla não está 
satisfeito: mandou por isso for1l1ar este proce,;so () não ficará 
satisfeito senào (~Olll o 1])\'11 exterminio! Estou, Jloi;;, entregne 
ao Senado, faça elle de mim o que qllizer; a vida em mim 
será pOíica .. ,» 

Feijó falleccn em Noyembro do !11'lSmO anno; Tobia;; em 
Outubro de Hl57; Hodrigues dos !::lanto.;; elll Maio (]e 1858. 

Perduram bem gravados na mellloria pnblica os feitos destes 
tres illustres Paulistas, que sempre se distinguiram por seus 
sentimentos elevarJos, dedicação á cansa publica e constante 
uev'o[amellto aos interesses de nossa Prc\\incia. 

Em 1H46, depois de terem e"tado na Prrwincia do JUo-Gran
de do Sul, o ~enhor D. Pedro li e sua eonsortc vieram a São 
Paulo. 

Chegaram á capital no dia 26 de Fevereiro e ahi demoraram
se dias. 

O Senhor D. Pedro II yisitou varias localidades da Pro
Yincia. 

Permaneceu esta em socego até 18G4, qnando a guerra do 
Brasil contra a Banda Oriental, e em seguida contra o I'ara
gllay, \cio agi [ar o espirito publico. 

O Paiz exigia o concurso dos Pauli:,ta~ para dd)cllar o ini
migo: a Provincia pressurosa envioll fllrças para a campanha. 

Recorrendo ao Helatorio do presidente desta Provincia, o sr. 
dr. Canão, dfl :3 de Fevereiro de 18ô6, ahi encontrei as phrases 
que passo a referir-vos. 

«Pelo mappa que acha-se entre os annexos organisado na 
Secretaria Militar, Yc-se qual a forp que o governo da Pro-
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vinci a tem feito segUIr para a gllerra, dllr~ntl' o anilo c]P 1865, 
elevallllo-c;e a .2,803, selldo volllnlario:; (Li. patria 1, I 93, do 
corpo de gllarnição '131, do c,orpu dlJ i1lllllieipal's permanentes 
265, rcemlas 30J, e guardas nacionaes ('m CiJrpl) dc:;lacatlo ;)50. 

«Do l° (le Janeiro a 31 dr. J,ilho :legllinl!1I 1;278; e do 1° de 
Agoslo a 31 de lkzembro 1,53,), mm o eOiítiil~l'nte a'lliar1clla
do qne deve segilir breYc, excede tIé 3,IJO) 1!O:Il,)!l.' a força qlle 
o govel'llo fez segl1ir. 

«:'\<\0 ligill'am no quadro YOllllllarios fjl\C scgiliram para a 
CÔ"le directamente dll Santo" UbaI.1I111, B:lllanal e Barreiros, 
os qUiU's p'Jla, informações devem cxc der á ~"O. 

«Par ece erlle a Provincia tCIIl cOllwrrir!n C'lIll mil contingente 
respt'llavcl para a presente g!lcrra, IV\ll(] c rill] a , t')llas as circnrns
tancias, e I'spccialrnellle a'; cOl\fliçúl's c c,tado de sua ind ustl'ia 
pril4cJ[lal Q;1') atlrahe t.ol]a a alhmçã() fIe Slla população, te flue 
sem sacriHcios nxtraordinarios não jlúl]e ser a],ê\llIloll:lda, ainda 
ternp')\·;,tl'iaIllCJllC. 

«\ãtl Ll,wo dl'ixar de chamar a attenção para os algarismos 
do I1lialll'o. J\Iarcharam 731 J'Pci'lIta s , qne foram fOl'çados á 
pre.slar o scrl'içll ({Ite a nação dell,-s recLwta; e 1,453 yolun
tario , (com prchendeíHlo os do corpi) de rrt:lllici [Jaes peflna
nente,). Esla difIeremia de llum,;\'O cntre os fun;ado:, e os que 
acudiram cxponta!l(~alllente ao \'f'clalll') du GO\"'1'1I0 pal'a a de
feza da honra nacional, é bastante exprc;sh a, e reyeladora 
dos S\'lttilllcnlos patrwtico,; ({Ite predominam felizmente na 
Provincia. 

(\Talllbelll lG8 p;tizano,; isemplal'am-sp GO scniço militar, 
mediante a faculdade de recolher cada lllll no Th8S0uro Na
cional a (l'lalllia de GOO$OOD, () qllc PI'cH.luzio a SOll1\1la de 
100:i)nOi;Oi)~1. 

"A gllal'da nacional lião completol1 ainda o contingente de 
S,OOO pr,l(;:t, que o (ioverno 1 nlfJi'rial delIa eXígio na fórma da 
lei para formação de Gorpos tl",lacarlos. 1'\l1\CO luais de 600 
praça, tl~lIl-se obtido. l\Ias e,;te f:telo rlesai!n,rland fi'cébe na
tural explicação dos yicios com (jllC silo f 'te), os ali.,tamcn
tos .... » 

No Hebl.torio do presid,>nle (11'. Tavares Ba,tos, de 12 
de Maio de ISol, dice clIe .cm referencia á; furç;ts fornecidas 
pela Provincia para.a campanha do Paraguay : 

. . . 
(1'\este cerlame de honn, a Provincia. qlle l'~presenlaes tem 

procurado o lugar lislinclo que lhe aSôignalall1 os sellS hrios. 
«Além do seu cOFPo de policia e mais forças volunlarias ou 
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de diversas naturezas com que, a reclamo de meus honrados 
antecessores, contribuio a Provincia para a formação do exer
cito nacional, acudia ella pressuro-a ao novo appello da neces
sidade publica . 

.. As;;irn que, sccnmlando-me em tal appello quasi todas as 
mUnIcipa1ülades, as autoridades em gí'ral, todos o,; magistra
dos, mllitos com sacrilicio notavel, os cidadãos mais prestantes 
das diversas localidades, e todos com o desinteresse e fervor 
patriotica que se recommcndam á gratidão pllhlica, vimos den~ 
tro em poncos dias o patriotismo paulistano desen\'oll'cr-sc na 
razão approxirnada do cntllllsiasmo primitivo e enviar ao thea
Iro da gllerra um reforço na quantidade de praças, 1,331. 

Se é Iisongeiro á Provincia este bello resultado, não está isso 
ainda, forçoso é confessaI-o, na razão de suas forças e recursos, 
e menos na altura da necessidade .... » 

Heferindo-se ao corpo policial provisorio, enunciou-se deste 
modo: 

"Organisado para supprir a lacuna que deixou a marcha do 
corpo policial da I'rO\ incia para o theatru da guerra, tem cor
respondido o corpo pf!lvi-orio á expectação cio porlcr publico. 

«Folgo de aqui con-ignar o acto de rledicaçã!l de que, ha 
poucos dias, deu elln proyas, enV'iando UII1 bom contingente a 
partilhar com seus camaradas, já existentes no sul, os IOllros 
que ali offercce a causa nacional. 

«Ao ~om de hymnos marciaes, depois de uma tocante mani
festação de ,na fé religiosa, levantando enthusiasticos vi\'as á. 
gr:llId,'za ria nação, seguiram esses bra V'os a incorporar-se ao 
exercito Brasileiro. 

«Foi um acto yerdadeiramente sorprehendente .... )) 

Em oulr') lugar do referido Uclatorio escreveu o segulIlte: 

«Contingentes de guerra.-Addicionando o que que já infor
mei no principio deste Relaturio, otfcreço á apreCiação de 
vosso patriotismo o (llladro drnlUnstrativo do numero de pra
ças que, nestes mpws de minha adrninistração, tem fornecido 
a ProvIllcia e enviado aos Ministerios encarregados de prover 
ás necessidades do theatro da guerra. 

Eis o resumo das classes e do total da gente-de Novembro 
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alé hoje-remettida, nas dalas e pela fórma no quadro decla
radas: 

Voluntarios da palria. 
Ilitos do exercito . • 
Para a marinha. 
Hecrulas . . . 
Guarda3 nacionacs c ~nbstitulos 

Somma. 

8i 
81 
51 

6\13 
419 

Esla somma tende a eleyar-se, yisto como a esta hora já nãO" 
poncas praças ficam aquarteladas e outras se approxilllam, 

}
lrocedentes dos di;trictos mais longinqnos; e tem a l'nwincia 
lriosamenle COI'I'l'sponflido ao aprello nacional, e o, fllllccio

narios e mais cidadãos que Ille Icm coadjmado, nobrClllpnte 
comprE'lIelldido os sacrificios que se não pótle recusar á rlpfcza· 
da homa da patria. 

As leva, enviadas na arlministracão fios honrados meus :m
tccessorcs qnizera pu tambem aqui 'enumerar, cm qnadro com
pleto c c:ipecificado; faltam-me, porém, esclarecimento; exac
tos e a liquidação uã·) me é agora pralic.ave!. 

Ainda eslá na menoria de todo,; o enthmiasmo feennrlo com 
que a ProYincia re~ponrlpn á YOZ patriotica dc,;sc, prestilllosos 
cirladãl)!; p á solicilude rio, poder!'s cf'ntraes, no, primciro!> 
dias da affiicção nacional: c não sp e'gola, C0ll10 e.,lalllO< ven
do, () pundonor patriotico dos Paulistas, em quanlo \ ôm inde
cisa a causa sagrada por que pleitearn sen,; inllãos e alliados.» 

Depois rie referir-Ille á doculllentos officiacs, srja-me licito
dar-vos con)]('cimcnto de acontecimentos importantes cm que 
represenlou hrilhante partel o 7° Batalhão de Volunlarins, o 
primeiro que parlio de nossa Província para o thealro da 
gut:l'ra. 

O que 1'011 dizcr-Yos é de\'Ídll a esclarecif.llfmtos minncio<os. 
que me forneceu um oificial Paulista que muilo se distinguio 
alli. 

Eis o; esclarecimentos que cllll me prestou: 

. .. .,. 
«O 7° Balalhão de Volll11lario,; da Patria tcve seu comeco em 

Janeiro de 1865, sol) o Ctlllllll<l!ldo do enlão coronel Frâncis
co Antonio de Oli\'cira. Fm ~laio foi nomeado tencnle-co
ronel commandanlc o major rrf"rmado do exerci lo Francisco 
,joaquim Pinto Pacca, CClIII " llllal parlio ua capital, com des
tino a l\1atto-Gro5so, a 21 (]p .JlIlho, compondo-,;e de 720 pra
ças e 39 officiaes, ao todo, 759 pessoas. Em yirlude d'ordem-
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do :'tlini.;terio tla Guerra, regresson do lugar uenominatln Perú" 
com desUno a ~anto,' a 28; chegando a 30, clllharcou com des
tino ao E'{el'cito em Olleracües 11'1 ltio da l'rata, com e;;c'111as 
por Santa Cnlharina onde'tlesr.mbarcoll, demorando nes,a cidade 
cinco dias, rI'onde seguio para o Hi,\-(;ranlle, deixamlo algulllas 
praças tloentes. Chegandu ao Hio-Grande deiclllbarcoa e preso 
tou serviços PIll Hm grande inc,'lHlio. Emharcou para Ic'orlo
Alqn-n ollde chegon a l° tle Sct"mbro e ahi permaneceu até 8 
de Ollttil.JI·O Clll qlle segllin ]lan ;Uontl,vitlén. Em Porlo-Alegre 
foi Sf)Ill]lI'O o llatalhãi\ di.;lin,v,llido pelo Prl'"id()nlo tia Pl"Ilvin
eia, Vi ·c:l!llle da Iloa-Vi,ta, que cOllitanlelllCnk ais',·:ia a,s rú
vistas, exercici'B r. paralla', mostrando-se sempre sali,feilo, f) 

provam isto PS ,'logios em tli\ilr,aS onlclh d,) dia. lleixoll ulli 
diversa.; prtlç:l'l doentes, recnhol1llo outra,; tIas ProYincias do 
Norle, q![I~ alli haviam ficado p,\r doente<, Chpgoll a i\Jontcvi
déo a lti de Olltnhro, ll'onde partio a 1;) d[~ :'íovclfIhro, cm que 
segnio a rCllllir-sG ao Exercito, tl,!ix:lIltlo ntt,la cidade gralHle 
nUIlJero rli' praças doentes. Estev!) 8ncalhatlo o \ap,lr, CI1I que 
seguia, cm frl'nte a Co]"nia cio Sacmillento til',!!'] ilD tio No
vembro até 20 dI' Dezembro, data em qlle foi o Batalhão trans
ferit!,) para outro ,apr)!' no qnal seg:,jo, cheganclo a Corrientes 
a 2,) dtl DI~zelllhro. Marchou para Lagoas Bravas cm l° de Ja
neiro U'l 18li6 e rellnin-~e ao excrcilo no mi:Sl11n Ilia, Íicamlo 
pertencendo á Brigalla denominada dI) prolcG~An a artilharia, 
sob o cOllllllando do Coronel Frallci.:co (;ol11e, th' Freitas e fa
zia parle da divi~ão cOTllll1allllacla pelu distincto Paulista, Bri
gatleiro Mello. 

"l\Iarchou conl o Exercito para Talacorá a 11 di, Fúvereiro 
onde ch"gou no Illesmo uia. Foi inclllida nelle ullIa alia do 45° 
Corpo Ile Voluntarios, de S. Paulo. Marchou pam a margem 
esqnel'lla (lo [Jarana a 31 de Marco. EmbarclJll para a lIha da 
Redempçãn, 011 Cabl'ib, na noit,) d~, :í (lo _\bril. _\" :1il1:l.nhecer 
ueste dia, ao verem os inillligos tremulando no fud,) levantado 
durante a noite a bandeira brasilttira, romperam ('III 11111 grande 
bombardeio, clljas primeiras balas mataram 1 cabo e ffmram 2 
soldados do Balalhão. Tomoll parl,) com bra\'llra no combate 
da m:ltlrllgatla di) W, lendo fúra de acção 1 Tenente e 88 
praças. ['"Ia hralllra com que se podou neste cnlllbato () Go
verno IlIiperial o cOlldecorou com a Hmora dn (:rnzciro, (Iue 
foi lllais tardl] c"lIocatla cm slIa L:lIltll,ira pelo G"l\f'ral Osorio. 
Perlllaneceu na Ilha até 12. Atravessou com () Ex.l,rcilo o Pa
falia para Itapirtl. Assistio o combate tlc 2 de Maio. Fel. 
a a.vança,la de ~o e o reconhecimento das posições inimigas em 
Rop,; a 21, e tomoll parte na Batalha de '.H em Tnjnty, na 
qual bateu-se por grande espaço de tempo com urna força de ca-
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yallal'ia, infanlaria e fogllP,les a congreve, fl suprrior em n\lme-
1'0, lendo fóra de comhale 1 Capitão, 2 Tcncnte" 3 AIf"re5 e 
119 jlrilÇAS. Foi reunido a clle a ala esqnrrrla do 42° (Ie Vo
hllllarios (\f~ 8. Paulo, ([ue foi dissolvido. Fazia pule da·; f'lr
ças da vangnanJa no lJoillhal'(l,~a!llellto f,~ilo pplu inimigo a 1::3 
de Junho, e tele 1 soldado f~('ill,). A"istio ao, comhate, ue 16 
e 17 de .J IIlho e [OlllUll parte no de 18, lendo f(Í"'t de c')lllh:lte 
1 Capitão, 2 Tcnenl.>.", :2 Alfl'J'c:\ e 191 praças. ]luJ':.tnle a esta
da do EXf;;'citn em Tuju!~' fez ,(êt1ljlre parte das fUl'ças d.> g'lar
nição á, linhas avanç:\ilas intitul:ÍlJas-np)!Tas-e dos rt'd IletOS 
do Potreiro Pir')" pertencendo eotão á Brigada c ,mnlalHlada 
pelo Coronf'1 André Alve, Leite (I" Olivcil'a Bello. Marchou 
com o ExerciUl para Tu.i:j(~llé a 2 I de .1 ulho (II' 18(\"1, olllle che
gou a 31 :l",istindo o cotubate de,'e dia. Assi,till ao COlllba[p de 
20 de Sl~tcrnbro. Fez parte da, forças que lorna !':\m o Estabe
lecimento a }\) d~ Fevt'reil'O de 181i8, e lIas que 1jz"1'all1 o re
conheeinwnto de Humaytá a lO de Jalh'J. Marchol! com o 
Exercito de Par8cuê para Assulllpção a 8 (le A!,osto, chegou a 
Surubi"Y il 21 de Seli)llllw) e a Palm,l', a 3). Fez o 1'0Cllnheci
monto do forte Angustura a' l° de Oútuhl'o. 

«A travessou c)1ll o E\.rrcito p:Lra o Chaeo a 23 dI) Noyelll
bro OIll]é jwrlllaneCI)l! até 1,~ tIl! !lcz"lllhro cm que <cguio para 
Villcta. TOlll'1U parte no e')tl\!>ate 11t~ 21 dn Dezembro em Pi
quiciry, jnnctamente com uma ala tio 15° ele Infantaria e 1 
Corpo de C:wallaria, ohrig'Hldo o inimigo a C'll1ccntl'ar-sP, no 
}iorte de Ang'l.;t!lra, j';\zenl]n-lhe 4'JO l'. tanto.; mOl'lo, e 200 
prisioneiros, tnmanrlo-lhe:32 hocca, de f0!il), alguma·; h:lIItlei
ras e muita IntlllieàiJ. TIJ\e [óra de cO'lIbaie 4 olIieiae.; e 121 
praça,. A,.;Í.;tin a" 1'1'1ll1íç:1o da'llle!le f'lrle a :10 de J)"zPlllhro. 
Marchou p:li'a A SSltrnpcào a 2 c ChPgOll a ;) di) Janeiro (le 1869. 
Expediciol1on para a "yilla (lo H'J.;~~rii) a 8 (lt: Ah!'il, onde per
maneceu alé 2:3 ti" ,\laio, fazemln reconhccim,~nlüs. no, ql\aes 
aprisionou algLlI1s solLlatlos inimigos. 

"Segllio para a Yilla de S. Pe(]ro a 23 d "raio e €l'ahi 
para Tapimm onde tOIllOU parte no comhate de :10, tendo 
fóra de acção trinta praç:t:i. ll('gres,;olJ para Aswl1lpção e 
chegoll a 11) de Junho. De,;tacoll para Luqul1 a G de .Junho. 
Marchou para Taqllaral e f,~z o reconhecimento á., r,ordilhei
ras na madrngada (bê 31. Marchoa fazendo pari" da eolumna 
expetliciollaria ao manrlo do Brigadeiro .r osé Auto da Sil
va Gllimarães (hoje barão de Jaguarão) na noite de 11 de 
Agosto, tomou parte JlO lil'oteio eli' 12 no alto da, cordilhei
ras e no combate desse dia na pir,ada de Caragnatahy. Chegou 
a esta villa na noite desse dia. Marchou para S. Joaquim a 15 
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de Outubro, c retroccilcu para a villa do !tosario a 20 e che
gou a 3l. 

,,";;pguiu para a da Cunceição a 6 de :\'ovcllIbro c chrgou 
a 7. Expedicionou para o A I"roio V cnle em per,eguição do 
iuirlligo e f('gm~SO!l ii Conceição (ronde se[(lliu a 25 de De
zembro p:lI':t Bella Vi,ta, onde cllegoll a 18 de Janeiro de 
18iO, c ahi perm:llleccu até vinte de Fncreiro, elll que 
marchou eont de,tino a CerTO Corá, peja estrada lias Dou
rado" pa";ando rlPla Colonia dpslc Ilome e de Miranda, e 
atravessando O'i rios Ilr:1I1co, .\ [la (' Dourados. Chegou a 
Capil'ary a prillleiro i\e Março c a Cerro Corá a 3. 

«Itegl'essoll para Conceição e embarcou para lIumaítá, onde 
chegou a 23. Embarcou para o 13razil a 30, CIWgoll á Corte a 
16 de Abril. Embarcou para San los a 23 e Cllf'!(Ofl a 24. Se
guiu para S. P;\I;[O a 2:5 e foi dissulvido a 2\:l pO!. ordem do 
dia ria Pre,irlf'llcia. 

"Tinha a'.) dissohpr-sp 330 praça,.; e 3-1 oHlciaes, ao todo 38.t. 
Dpsle nllmero apenas 840 perLenClalll ao dos ilue parlil'arH com 
o Batalhão. 

«Fallecprall1 no Balalhão duranle a campanha, Major Elias 
José de Olircira, Capitão Frallcis(~o d'Assis Pereira rle Caslao. 
Tenentes ,\ntonio P. (;olllarl, Pio Corrêa da }tocha, João 
Francisco d'_lz8"cdn, Itoldão Martins de Brito; Alferes João 
Fabiano da Costa Maehado, Frallci,co C. Teixei ra 'logueira, 
Joaquim José de ~anl'Anna, Francl.Sco Antonio Bicado e Au
guslo lIIirallda. ~ão lodo, os de IluO tenho lembrança. 

"OS Ba!:llhàes de Volllntarios qne ll1arch:,ram de S. Paulo 
para o I'aragnay, foram o iO, 40 ~ e 45, de.stcs só voltou en
corporado 07°. 

"Est,! !la!;ll hão fornpct'u granrl,~ Ilumero dt\ Cadetes inferio·
res para ofli,:iaes de outros corpos e foi um d'aqllelles 01)(18 

houve c'lflslaale;lll'nte [lrornoçoes por bravILTa.)) 

.. ............ . 
h' geralmente sabii\o que os ofliciaes e praças Paulistas re

presentaram hrilhante papeln'arf1wlla eampanha. 
Entre os officiaes que mais se distinguiram por seus actos 

de valor, e tornaram conhecido e muito considerado o 11"
mp, Palllisla !lO t!teatro da gllf'rra mrneionarci L:onforrne a~ 
informaçôes, ijuP tenllo, Ih Majores, Flias losé de Oliveira, 
ForlUlla(o de Campos Frl'irt'; os Capilãfls, Belizario Augusto 
de Sene, Bento An~usto d'Alllleida Bicudo, Antonio Lopes 
Guimarães, Carlos Boucault e Diogo Antonio de Barros; 
os Tenentes, José Theophilo dos Santos, Antonio Joa.quim 
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de Pinho, Pio Corréa da Bocha, Antonio Jllsé de Oliveira 
Sampaio Filho, .roie Emiliano Clam de Sant'Allna; Alferes, 
l\bnoel Caelallo d'AuI'ell .ruuiür e M:m,lel JOié do Carvalho, 

O Ca.pitão Lopes l;uimarães, dissohÍllo o 7.° Batalhão na 
eapilal, l·etirol\-,e para :-:orocaua, terra de seél nascimento, e 
ahi fa\lpcpu; o capitão Bicll(lo reside, como sabeis, na, pro
ximidades desta clda(le, unde dirigf~ seu c,;tabel,'cimenlo agri
cola; Diogo (b Barrus está á lp,;tá do scn grande estabeleci
mento intlnslrial na capilal; Claro de Sanl' Anna e llocault 
excrc,~m tahelllOnatos, o prinlciro em Pirassununga, o segun
do em l\1ugy das Cruze,;. 

Nada pos,;o dizer-lOs do destino qlle tiveram os outros que 
voltaram a esla ProYincia, porque ignoro. 

Do que fica expoito lendes dados sufficientt]s que vos ha
bilitam a conhecer qual a parle que os Paulistas tornaram na 
guerra contra ° l'aragnay e apreciar o merito de nosso, pa
tricios, que alli se di,tillguiralll. 

Ao me,;mo tempo que durava a campanha contra o Para
guay, e tinha a Provincia seus olhos fito, sobre a marcha drs 
acontacilllenlo:;, enviando 0S reforços que o governo reclamava, 
desenvolyia-se nella o espirito de aisociação para as elllpresa, 
industriaes e melhoramentos moraes . 

.1 á elll fin,; do al1l10 de 183(j ti n ha sido entregue ao trafego 
a linha ferrea de Santo, a J lI11lliahy. propriedade de uma 
companhia ingleza c con,truida com capitaes extrangeir05. 

As a,piraçóes da PrOl incia para a c;)nstrucção de novas 
linhas, COIllO o pediam M riquezas de seu solo e 05 interesses 
agricolas, tiveram no presiflelltB da PrO\·incia, .Iua1lllim Sal
danha Marinho, llmliel interprete. 

Sub slla dil't'cção e e,;forços, pO/:-se em pratica a idéa de 
se ol'galli:iar uma cOlllpanhia, que ilzesse urna estrada de Jun
diahy a (da cidade. 

Nõ seu relatorio apresPlItado á Assembléa Provincial no 
dia 2 de Fevereiro de 18GB se encontram, em referencia ao 
facto, as seguintes phrases : 

« .. , . . .. 
«Fiz o que cumpria. Appellei para os Paulistas. 
«Nàolbe-i faltava nem vontade e ni)m possibilidade, e por 

tanto nà:) podia ser illlltil ° appdlú. 
,(Em I1llla reunião que c:ll1voquei na cidalle de Campina" e 

a qne concornm um grande Ilumero dos lllais grarlos ci dadãos 
d'alli, como .de,ta capital, de Santo., e de ol\lros IlIgares, 
abri a sub3cripçào para a formação de ulIla COlr.panhia Pau
lis ta. 
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«Achava-se presente o honrado e rico capitalista, o sr. ba
rão de Itapetilllllga, e o ,cu' lIOflle foi o pl'inll'iro inseripto 
com 1,0 lO acções de 200UOOO réis, sendo seguido com enthu
siasmo pelo> lião menos dignos srs harão da Limeira, sena
dor Souza Queiroz, Souza Barro~, cnmfllcndador Nelto, For
jaz, Gavião !-'eixoto, AlllollioCarlos, Aranhas, Amaraes, Aguiar 
de Ban'os, Aubedin, Fox, 'Vl'ight, c Illuitos outros cavalhei
ros, Gada um dos qnacs se elu{lenhou sincera.mente pela rea
lisaeão de um tão notavelmclltoramento. 

«Com tal coadjuvação lião era possil'el que eu naufragasse 
no COllllllettllllf~llto a que me :.t!irei por amor da Provincia. 

«N(lllIeei para os ponto', que rJJais interessam com o pro
jectado Illl'iltoramentl', cOInl1lis:'ões dentre as pessôas mais 
gradas das dhersas localidades, pala que corresse gcral
rnclIte a 'llb-crineão 

«E quando ill(;r;~dlllos mA annunciavarn a perda de tantos 
e8forços, prúté:i!a\ a contra isso o Illais bdlo e magllifico re
wltado. 

"Terllos inscriptas at() agora cerca de IS,(jOO acções liO 
valor de 3.720: t )ilOU, nlo!' flue já aUinge a lUn dos orçamell
tos apresentado>; ! 

"Está pois forlllada uma Companhia Paulista, que só depende 
da legalisaçào de snu exi.stencia, e (listo ira!o eu com C,ll1ero, 
folgaiJ(lo elll COlflflJUllicar-\ os que considero tal legalisaçào 
COlllO facto cOlIslIlllmado. 

(tE' o prillleil"O eX('lllplo desta ordem no Paiz. E' a primei
ra Companhia Bra7.i1eira que, elll ponto tito f'ievado, abstrahe 
de eapitaes eOitrallhos, c se liberta do jugu cumrnercial e&tran
geiro. 

«E' facto de aleançe enorme para o futuro. 
«Homa á Provillcia de ti. Paulo!. .... » 

A linha foi aberta a 11 de}\ gosto do anno passado, e vós 
vistes que tod"s as manifestações do reconhecimento publico 
assígnalaram, COI1lQ inlilllamente ligados á em preza, dois no
mes ;-0 do eminente cidadão Saldanha Marinho, crrador da. 
Companhia, e o do dr. Falcão FJlho, o illllstrado e actiyo Pre
sidente da Directoria dessa COlllpanhia, o qual foi sempre 
incama\'el e zelo,o no desempenho de seus deveres. 

Desde elllão novas emprezas appareceram: organisaram-se 
a Companhia Ytu3na, qlle em ALril deste anno de 18";3 fez a 
inauguração da linba da cidade de J undiahy á de Ylu; a 
Companbia Sorocabana para levar a elfeito a construeção de uma. 
estrada que partindo da capital vá, pa-;sando pela cidade de 
SOfoeaba, á FalJrica de Ferro de S. João do Ypanerna, aehando-
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se '!\ctualmentc IJPm ad iantatlos os tralJalhos; a Co>npanhia 
l\logyana que lia pouco,; ITII~ZeS l'tmdon-sc IIcsta citladl1 para a 
cOllstrllcçlio de ullla linha d'aqui até á cidade de fIlogY-lllirim, 
com um ramal para a di) A 1l1jlaro; a COlIlpanlJia S. Paulo e 
Rio de Janeiro, para construir nrna estrada da Capital até a 
Cachoeira, onde dlWC l'lrednar o cnlrollcamClllo na de Pl'dro 
2°, tendo assilll de licar ligada a Capital da Provincia ii do 
lmperio. 

A organisação da Compallhb Paulista foi pois a semente, 
que lançada no solo fedil desta Provincia produzio os mais 
Lellos fl'lIcios. 

Não se limitaram porém os paulistas ao desell\0lvim8nto 
dos interesses lllaleriae,;; suas vLdas foram Illai, larga., Con
vencidos dl' lple a iguorancia publica é um gCl'Inen tIo lllales 
e que a iustnlc(;ão popular não se difundia facillllcnlp, pro
nunciaram-se enthllsiasticamcnte ppla creação de escólas. 

Algumas loja, maçonicas e ol.Jtras sociedades, que se ol'gani
sal'~\In, votaraU'I-se com sinceros esforço.; ii vulgarbação dos 
meIOs de emino. 

Cltllljlre-IIlC porem rlizer-I'os, em homenagem ii verdade, que 
a ini ciatj I'a da illéa pcrtcnc;c ii loja maçonica A /Il erie .. " ~esta
Lelecida na Capital, a qllal em 11)68 fundou e tcm suslentado 
até hoje duas cscõla, noctlll'llaS ele primeiras lellras, uma 
para o sexo masculino e outra para o sexo feminino: arnlJas 
são muito frequentadas. 

Tive occasião de visitar a do sexo masculino que funccio
nava na 1'I1a Municipal d'aquella cidade, e do obsenar que 
grande parto dos alulllllos eram operarios que, dcpois dt." tra
halhos diarios nas horas ijue lhe reslavalll para o deH:anço, 
iam a[li rpceher a illSll'llccão. 

Os cidadão,; que dirigiâlll aquella Loju e a cuja influencia 
se deve a rcalisação rir nteis comeltimenlos, erarn-o Vene-
1"avel dr. Antonio Cado, Hibeiro de Andrada Machado c Silva, 
lente da Faculdade de llirpilo, o jornalista .11'. Amcrico de 
Campos, orador dessa sociedade e o lo Vigilante Luiz Gama. 

Desde lIa muito tempo se reconhecia a necessidade de 
se crear um Tribunal de Bolacão nesta Proyincia; 'feli~,mente 
a lei de 2 de Agoslo do corr;jnte anno veio satisfazer a sua 
legitima a~piração, creando e . .;se Tribunal na capital e tendo 
por districlo a nossa Provincia e a do Parallil. 

A nossa província tem tido desde 1824 até hoje 4.0 presi
dentes. 

Entre estes figllram nomes paulista." que julgo convenien
te l'cconlar-vos; são os dos IJrigadeiro Bafael Tohias, ller-
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nanlo Jo,é Pinto Gavião Peixoto, Vicente Pires da Molta, 
.Joaquim Oda\ io Nebia,;, Francisco Ignaeio l\1arcondes Homem 
de Mcllo, .luào Chrispiniano Soares, Joào da Siha Carrão; 
actualmente exerce o cargo o sr. dr. Joãu Theodoro Xavier. 

CUlllpre-me dizer-vos que a criação das Presidencias de 
Provincia data de 1823. 

A Cunstituinte votou a lei de 20 de Outubro, qne abolio as 
Juntas l'l'orisol'ias de Governo, e determinou qlle o govel'llo 
das provincias fosse confiado pruvisorialllentt) a l\tll Presiden
te e conselho. 

Depois promulgou-se a Carta Cumtitucional, em 182-1, que 
no art. lG5 fez a cria!ião ditiniliva e no art 166 di,poz que 
as attribuições, cOlllpetellcia, auctoritlade e quanto conviesse ao 
desempenho da adlllinistração fosse designado por lei. 

Os bispos qlle regeram a diocese desde a indepentlcncia, fo
ram ti. Malhous de Abrell Pereira, d.1\bllllcl Joar{llÍlll Gon
çah"es lle Andrade, d. Antonio .Ioaljllim de !\lello, ti. 8eha,tião 
j)into do Rego, () actualmente o sr, ti. LillU Deodato Hodri
gues de Carvalho. 

No ex.ercicio d,)sse elevado cargo só tiVemo:; 1111l paulista, 
d. Antonio Joaquim de Mello. 

Foi a Provincia representada na Cilmara vitalicia pelo bispo 
.eapellào-1l1Ór d . .Iõ'é Cadano da Silva (>itinho, d. Francisco 
de Assi, Ma'icarenha'i, José Feliciano Fem:lntle:; Pinheiro, Lu
ca'i Anloni,) Monteiro di] Barr s, senadores Ilomeallo:i pelo 
primeiro imperador, Franr,i iCO de Paula SOllza e 1\18110, pela 
j'egencia permanente, José Cesario tlfl Miranda Hibeiro, Mon
~enhol' João José Vieira Hamalho, José Manllel tia Fonseca, 
pelo actual imperatlor. 

Presentemell te é ella repre!'ental);l Pi' lo, senadol'es, srs.: 
Franci:ico Antonio de ~ollza Queiroz, l\I;lI'(!I!eh de S Vicent9, 
'ibconde de Caravellas, UI' . .Ioa'lllim Xaviel' de Go,loy" 

Nasceram ne.sta Provincia, Fernandes Pinheiro, Paula SOll
za, 8. Vicente, Fon,;eca, Souza Queiroz e Gouoy. 

Foralf. eleitO'l pela Provincia para acamara temporaria os 
seguintes cidadãos: 

Assembléa Constituinte de Lisboa, de 1821 a 1823: 

-Dr. Alltonio Carlos Hibeiro ü'A.ndraila :\bchado e Silva, 
dr. José Ricardo da Co,ta Aguial' e Andrade, Francisco de 
Paula SOllza o I\1pllo, .ro~é Feliciano Fernande.; Pinheiro, pa
dre Diogo Antonio Feijó, dr. Nicolall Pereira de Campos Ver
glleiro. 
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Assomhléa Constituinte que se installou na capilal do Im

porio t'm 18?3: 
-!lr. Alltonio CarIo" dr. José Hicardo, Paula Souza, Fer

nandes Pinheiro, marechal José Arouchc de Toledo Hendon, 
Diogo de Toledo Lara Ordollhez, dr . .1o,é BOllifacio de Andrada 
e Silla, descll;ll1rgarlor Antonio Hodrigl1es Velloso de Oliveira, 
dr. Nicolau Vergilciro. 

Ilcpois de jurada a Carta Constitucional: 
Primeira Lrgi,):üura : 
--Dr. 1\icuI'au Verguciro, dr. José da Costa Carvalho, (Ir. 

José Hicar:lo, dr. !\1al1oel Joaquim d'Orncllas, dr. José Cor
rf'a Pacheco e Silva, Arollche, Paula Souza, Fernandes Pi
nheiro, e marechal Francisco das Chagas Santos. 

Seglmda Legislatura: 
-Paula SnuziJ., Feijó, Cosia Carvalho, Hafael Tobias de 

Aguiar, Corrêa Pacheco, OrnoUas, sargcnto-mór Antonio Paes 
de Barro,;, capitão Lourcnco Pinto de Sá Hibas, dr. Hodrigo 
Antonio :\lonleiro de Barro·s. 

Terceira Legislatura: 
-Tollia" Paltla Souza, Corrêa Pacheco, Sá Ilibas, Joaquim 

Floriano de Toledo, dr. l\Ianool Dias de Toledo, Francisco 
Aliares Machacln ele Vasconcelll)s, padre Va!erio de Alvarcn
lia F enCHa, padre Lourenço l\Iarcondes da Si! m. 

Qiiarta Lrgislalnra: 
-Cosia Carvalho, dr. Carlos Carneiro de Campos, coronel 

Martim Francisco Hibeiro de Andrada, Horlrigo de Barros, d. 
José Antonio dos Heis bispo de Cuiabá, dr. Antonio Carlos, 
dr. Joaquim José Pacheco, Joaquim Floriano, Alvares lUa
dlarlo_ 

QIlÍlI[a Legislatura, previamente dissolvida em 18402 : 
-Tobias, A hares Machado, Martim Francisco, A n(onio 

Carlos, dr. Manoel Joaquilll do Amaral Gnrgcl, dr. José An
tonio Pimenta Bucno, Joaquim Floriano, Malloel Dias, e Fran
cisco Antonio de Souza Queiroz. 

Quinl'l Legi,latura : 
Pacheco, Carneiro lle Campos, Hodrigo de Barros, José Car

los Pereira el' Almeida Torres, Joaquim OctaYio Ncbias, José 
Manoel da Fonseca, elr. Joaquim Firmino Peeira Jorge, dr. 
José Alves dos Santos. 

Sexla Legislatura: 
- Tobia-, Souza Qlleiroz, Alvares l\1aehado, dr. Antonio 

Mannel dé Campos Mello, dr. Gabriel .José Hodrigues dos San
tos, Brigadeiro Bernardo José Pinlo Gavião Peixoto, coronel 
José Joaquim Machado d'Olh'eira, Pimenta Bueno. 

31 
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Setima Legislatura; dissulvida: 
-Tobias, Gavião, lh'üri?ues dus Santos, Souza Queiroz, 

dr. João da Siha Carrão, Tristão de Ahreu Rangel, FeliciÚ' 
Pinto Coelho de Mendonça e Castro, tellpnle coronel Antonio 
Manoel de Mello, AntolJio Clelllente dos Santos. 

Oitava Legislatura: 
-Pacheco, Carneiro de Cumpo<, Monsenhor João .JMé Viei

ra Hamalho, dr. José 19naeiu Silleira da l\Iotta, l'Iebias, Pe
reira Jorge, José Manoel <Ia Silva, José Matldas Ferreira de 
Abreu, dr. Francisco de A ssis Peixoto Gomide. 

Nona Legislatura: 
-Nebias, Pereira Jorge, Pacheco Jordão, Sihcira da Molta, 

Carneiro de Campos, Vieira Hamalho, José Matliias, dr. l-ly
poli to José E'oares de ::louza, dr. Antonio Gonçalves Barbosa 
da Cunha. 

Decirna Legislatura: 
-Carrão, Barbosa da Cunha, Pacheco, Tobias, Nebias, 

Monsenhor I!(naciu l\Iarcondes de Oliveira Cabral, dr. Bprnardo 
Avelino Gavião Peixoto, Hodrigues dos Santos, dr. Antonio 
da Costa Pinto e ::'iha. 

Undecima Legislatllra; tli'isolvida em 18G3: 
-Dr. Hodrigo AlIgu.;to da Silva, dr. José Donifacio de An

drada e Siha, Carrão, dr. Martim Francisco Hibeiro de An
drada, barão da Bella Vista, dr. Flaminio Antonio dos Nas
cimento Le,;sa, NdJia:;, flarhosa da Cunha, Costa Pinto. 

Dnodecillla Legislatllra : 
-Carrão, dr. Antonio Francisco de Paula e Souza, Antonio 

Moreira da Costa GIlÍlllarães, Martim Francisco, dr. Francisco 
Gomes dos Santos Lopes, Costa Pinto, Nebias, barão de S. 
João do Hio Claro. 

Decima terceira Lf'gblatura; dissolvida em Julho (le 1868: 
-Dr. Americo !lraziliense de Almeida Mello, José Bonifa

cio, Carrão, dr. Francisco 19nacio i\farcondes lIomem de 1\1ello, 
Martim Francisco, Bernardo Gavião, dr. Antonio Carlos Bibei
ro de Andrada Machado e Silva, conselheiro João Chrispi
niano Soares, dr. Olegario Herculano de AqUIHO e Ca~tro. 

Decima quarta Legislatura; dissolvida em 1872: 
-Hotlrigo Silva, dr. João Mendesd'Almeida, commendador 

Antonio Joaquim da Bosa, dr. Manoel Antonio Duarte de 
Azevedo, dr. JoaqllilT. Floriano de Godoy, dr. Francisco de. 
Paula Toledo, Nebias, Costa Pinto, dr. Antonio da Silva 
Prado. 

Decima quinta Legislatura, de 1872 a 1875: 
-Rodrigo Silva, Mendes d' Almeida, commendador Rosa. 

Duarte de Azevedo, Silva Prado, barão de S. João do Ria 
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Claro, dr. Joaquim Lopes Chaves, dr. Francisco lle Paula 
Oliveira Borges, dr. Delllno Pinheiro d'Ulhôa Chilra. 

A cadeira occupada pelo barã.o do Rio Claro, ficou vaga por 
faIJecirnento deste a 31 de Agosto do corrente anno. 

Dos deputados á Constit1Jinte e ás Legislaturas seguintes, 
eleitos por esta Provincia, não nasceram Ilclla - Vergueiro, 
Vellllso d'OliYeira, Costa Carvalho, Call1eirll de Campos, Pa
checo, José Carlos, Vieira Hamalhu, Siheira da Motta, Hypo
Jito Soarcs de Suu7.a, Costa Pinlo, Duarte de AZe\crlo, e 
Mendes ti' Alllleida. 

Ao terminar esta licção me parece ser de utilidade dar-vos 
esclarecilllcntos relativos á prosperidade de nossa Província. 

Como argumento, que 105 deva COnYl1llCer do progresso que 
ella tem feito, dir-Yos-hei qné no anilo financeiro de J835-
1836. na primeira ses,ào da Assellluléa Lpgislatiya, que 
substituio os antigos Conselhos Gcraes, a receita urçada foi de 
243.700S000, e as rendas alTI'Cadadas mônlaram a 405150$874 
réis:-no exercicio de 1872-18'/3 o orcanlento das rellllas foi de 
2:110./878000, c para o exercício qi'le começou em .Iulho do 
corrente anilo e dp,ve 111ldar PlTI J naho do proximo anno de 
1874 o oreamento é de 1:003.115$000. 

Vêdes destas rapida,; illfol'maçoes a differença que \ae entre 
o anno de 1R;35 e os nllimos, de que fallo, quanto ao incre
mento de rendas provinciaes. 

Penso ter feito exposição dos mais importanles sllccessos, 
em relação ii. nossa Provi neia, até hoje. 

Na lic~<ão seguínte me oceuparei da historia geral do paiz. 
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XXXIV 

(30 de Outubro) 

Primeiro minislerio depois da maioridade.-A guerra no Rio 
Grande do Sul.-'IOYO ministerio.-Duas leis de 18Jl.-S. 
Paulo e lUinas.-Caiamcnto do imperadol'.--Negocios do 
Sul.-Tratado de 24 de Março de 1843.~Pacificaçào do lHo 
Crandc do Sul.-Viagem imperial.-i\Io\·imcnto rcvolucio
liar;o em Pernamlmco.-A rrpressão do trallco de Afri
canos.-Gucrra no B.io da Prata.-Helaçõcs diplomaticas 
com o Paraguay. 

Senhores. 

Vou hOJe continuar a expOr os acontecimentos, que formam 
a historia geral do raiz. 

Depois de vos ter narrado as oc~urrPllcias relativas á decla
ração da maioridade do sr. ll. Pedro 11, que a 2:1 de .Julho de 
IS40 prestou jnralnento e a'isnmio o eXPl'cicio do cargo im
perial, eu occnpci-mc especialmente da historia de nossa 
Provincia. 

A respeito desta nada mais resta-mo dizer. 
De agora em diante vos uarei conheeimcnlu (los principaeg 

factos occorridos di',de aquplle allno alé esle, em que estamos. 
~:m trés licções deselllpenharei esta laref~: a primeira, a de 

hOJ8, comprehclHlPl'á o periodu de 1840 a 185ô; a segunda, o 
de 18:)7 a lSGfl; a terceira, o fIe lSfi7 até hoje. 

Nas exposições que V01l fazer, servir-me-hei em relação a 
muitos fados, do Epitome da lh,{o)"/:a do Hl'azil, de Pinheiro, 
da de Menezes,dos TI'I1{((r/os Ci1mpilarlos e publicados pelo illns
trado sr. dr. Pereira Pinto, e quanto a ol1tros, que eu accrescen
tar, elles serão colhidos em outras fontes de nossa historia, 
resnltarlo de meus estudos e ohservacões. 

No dia iIl1merliato áquelle em quê o sr. D. Pedro entrou 
no exercicio do cargo de imperador, organisoll o St'il primeiro 
gabinete com alguma, d:is inllllencias 'llle dirigiram os acon
tecimentos, de que se originou a maioridade. 
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Foi constituido lIo seguinte modo: 
Ministro do Impprin~-Alltonio Carlos Ribeiro de Andrada 

Machado e Silva; LIa Fazenda-Martim Fl'àllCü,co Hilwiro de 
Andl'ada; de r>~tl'allgeil'o~-AurcliaTlo de Souza () Oliveira 
Coitinho; da Jnstiça-~Alltonio Paulino Limpo de Abreu; da 
Marinha-Antonio Frallc.iseo (le [)aula llo!landa Cavalcanti 
de A 11m!] nrrque; da Guerra-Franeisco de Hollanda Caval
canti de A lhuquerque. 

Nos poucos IlleZeS de \ ilJa tlestc nJinisterio, sua atteneãó' fQi 
abso]'\ ida pela guerra do !tio Grande do Sul .> 

Já \05 (liss(~ cm outro lugar COliJO rui iniciado este acon
tccinll'n to em 1833. 

Para tomar rnab complda a narração do que occorreu, devo 
recordar em ligeiras phrases o ilHe hOH\'C no periodo regencial. 

Drpois de proc1anJada a reI oJu~.ão elll SetellJbro de 1835, o 
j/'overno nnnWO\l prrsilh>J1te do Hio Gr~lIdt~ (10 Sul o dr. José 
de Araujo Hibeiro. 

Em resultado tlM p"'sos que pile deli, s(>parou-se o coro
nel Bento Manocl IUIJPiro dI) pal'lido da relo]nç.ão. 

Alacalhs as fOI'0l\S inilllip'a:;, alcançou o governo rrcnperar 
a capital da Pro\Índa e baleI' no cOluba((, da Ilha d~ Fanfa, 
em principlos de Outuhro de 183li, o dlefe Bento Gonçalves 
da f-:iha, que licou pri· iOllciro, c foi ell\ iado para um forte 
na llabia. 

Parecia pre,.;tps >1 llnalisar-,e a guerra quando foi substitui
do A ralljo Hibeiro, na presi(]pncia, pelo brigadeiro Antéro 
Jo;é Ferreira di, lhito e então nlna face lomaram as cousas. 

O facto rle trr sido lllllllClldo e~.tc brigadeiro, 11ll11llg0 pes
soal do coronel D":1!o Mano,,!, den lugar a (lue este descon
fiasse das vi;.tas rio g'" ('mo a seu respeito. 

Temendo ser ,ielima ele traição, tentou e conseguio attra
hir o prpsidente jlllllo ao I'a,,;o do Tape',], onde prendeu-o, 
adherindo (k novo á C:lII,;a dos re\ oltosos. 

l:rn seguüla o coronel José Crisosto[]]O da Silva rendeu-se, 
perdendo a importante pu,ição de Caçapava. 

Continuou a guerra de lal modo que o governo não linha 
meios de supplantal-a, parecendo impo"inl que ella tivesse 
lilL, principalmpnte dppOls que Bento Gonçalves fugio d.o Forte 
do Mar, na Bahia, e voltou ao Hio Grande, onde assultno, de 
novo, o cargo de presiücnte da Hepublica. 

Não é llecessario dizer-vos minuciosamente tudo quanto se 
deu. 

Quando foi d(lclarada a maioridade, para o governo não 
havia esperança de feliz desenlace dos nego cios do Sul. 
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Em 18:kl ainlla os rPjlllblicanos tinham tl'iumphado, derro
tallflo 'IS ~Pllrraes regali,ta,~Barreto, Cunha e Calderon. 

Em j 8:311 ~. ProYincia de Santa Catharina linha sido inva
Jida por I1l1la diyj"ão UO rxercito republicano à' ordens de 
Da vid Can:1\3rl'O, que UCCUpOIl as villas de Lagese Laguna 
e proe!alllOll a :'lIa alllll'Xa(iãr) á repllblica de l'lralinilll. 

llepois llisto o general Andréa (' o capitão de !IIal' e gllerra 
Frederico Mariath (;onsOl'ciaram todos os seus es[orcos e acti-
vidade ]J~ra eXjlPllircm os inva,urcs. • 

E' c!'rto porélll qlle a sitna(:ào do governo não melhorava e 
llelll a amnistia geral concellllla em Agosto de 1810 aos cri
mes politicos cOllsegnio dar tranquillidade ao Rio Grande do 
Sul. 

O gabinete de 23 de Julho nmllrOll presidente d'aquella 
Provincia o uPplltauo Ahan~s i\1achallo e comrnanuante uas 
armas. o brigadeiro João Paulo dos Santos Barreto. 

li mbols tOlll~ratn posse dI) seus cargos em J)ewmbro do 
IllCSIlIU anlw. 

O pensallíento do gabinete de 23 ue Julho era restamar a 
oruem publica, principalmente pelo emprego do, meios bran
dos. 

A missão ue Ah·ares Machado era conciliadora. 
Chegaml à Pro\'incia proclamou ans Itio Granrlenses afim 

de qlH~ cessasse a luta fratreci(la: mas estereis foram os ser
"iços do presidente e commanuante (h, armas. 

Nem os IIleio'i concili;üorio, nem o recurso às armas trO\l
X,1l'alll satisfalorios resu1tac!ns. 

A guerra continuou: a sitllação uo gabinete, que não era 
feliz, aggral"on-se em conse'luencia da disconlia qne appare
ceu em S('U seio. 

O llIinistru lle extrallgeirns consirler:wa neces~;aria a demis
são do comlllandante das armas e instava por ella, os outros 
membros do ministedo npinavam em sentido contrario e o sus
tental'<llll. 

Creada e,ta crise, ella s!)IYElll-se pl'la demissã.o ue todos os 
ministros, lieanllo o ue pxtrallgeiros Cjile fez parte do novo 
gabinete formado a 23 de Março ue U3il com o,; seguintes mi
nistros: do J IIljlPrio~Cand ido .T osé dn A ranjo Vianna; da 
Fazenda~l\1ignel Calmon dI! Pin e Almeida; da Justiça~ 
Pauli no José Soares de Souza; ua Marinha~Francisco Vil
leIa Barbo"a; da Gllerra~José Clemente Pi'rcira. 

Foi então nomeado presidente uo Rio GralHte Satnrnino de 
Souza e Oliyeira e com mandante das armas o conde uo Rio 
Pardo. 

Deixando por emquanto a narr,\ção do mais q\1e aconteceu 
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no Rio Grande do Sul, tratarei de ontros facbls, observando 
assim a ordem em que eH éS se (leram. 

A 18 de Julho do mesmo anno eflectuoll-se a ccremonia 
da coroação e sagração do sr. D. Pedro li, na Caprlla Impe
rial, na Côrte, omciando d. Itomualdo Antonio de Seixas, 
arcebispo da Bahia .• 

Foi na sessão legislativa desse anno que o ministerio apre
senlou os projecto~ de lri da creação do Conselho d'Estado e 
,da reforma do Codigo do Processo Criminal. 

Depois de vehell1ente discllssà() foram elles approvados, pro
nunciando-se a oPllosição contra snas principaes disposições. 

São as leis de 23 de "íovemhro de 1811 e 3 de Dezemhro. 
Cumpre-me dizer-vos, que a opposição era representaua pelo 

partido liberal e o governo do Paiz e,tava conliado ao con
sena(lor, desde a organisação do gabinete ue 2:=1 de Março. 

As Provincias de S. Paulo e Minas se manife,taram contra 
as mediuas adoptadas, 

De,alt~!l(lidas em sem prOTestos pacificos c comdderando 
attent~toria da Carta Con'ititucional a dissolução previa, por 
Decreto de l° de Maio, da camal'a temporaria, Yisto que a 
competencia para conhl1ccr da validade das eleições competia a 
ella e o governo, a pretpxJo de Ilullidarlps, não tinha o direito 
de dissolveI-a, fizeram manifestação armada contra o pouer. 

Já vos disse minuciosamente o que occorreu em :-:. Paulo; 
referirei em poucas pala\'ra~ o que houve em Minas. 

flecorrendo-se á ohra (lo conego Marinho, }{ is/orla do mo
'l:imell ll) poíil1:co de 184'2 em Milln.~ Gera!'.', vp-se que o rom
pimento da revolução alli te\e lugar a 10 de Junho na cidade 
de Barhac(]na, tendo sitio até certo ponto uma imitação do 
que se deu em Sorocaha a 17 dp, Maio 

Na cilada ohra lêm-se a, scg'lÍntc,; phra'p,s, e documentos: 
. . 

((l\his lfue tudo, a cOllsidcração de que os paulistas se ha .. 
viam .iá compromettido, e urna maior d'erno1'a da parte dos 
mineiros os pndr.ria perder, drcirlio terrnin:, ·t"tllPlllp ao co
ronel Jo:<é Felicianno, ao coronei' Marcellino Arrnond, ao te
nente corlollf'l João Gualbertú, ao dr. Call1illo, e marcou-se o 
dia 10 de ,I unho para o rO!llpimento. 

((Tal era o isolalllento da policia e dos goyprnista~ na ci
dade de Bal'hacena, que tornando-se rles,le o dia quatro em 
uma chacara vi:ünha todas a'\ medicla, para o rompimento, 
convocando-se Guardas Nacionaes, mandando-se proprios, es
tavam elles de tudo na completa ignorancia; e foi só na 
manlJã do dia 10, que em seu assustado despertar ouviram 
-tocar a rebate os sinos e as cornetas; alguns quizeram evadir-
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se, estavam porém cercados dentro da cidade e um batalhão 
de Guarda Nacional eslava postado em frente da casa da ca
mara. TUlIo ,0 pa';:'ou então na melhor ordem, a G. N. pro
clamon presidente inlrrino da Provincia o tenente coronel 
José Felicianno, a camara municipal, reunida como para uma 
ses:,ão onlinaria. o con\ idou pelo seguinte ofIicio, para prestar 
juramento e tomar posse d'aquelle enlprego. 

«omcio 11. José F"licianno Pinto Coelho, convidandn-o 11. tomar 
posse do cargo de presidente interino da Provincia. 

<clllm. e Exm. Sr.-Havendo a Guarda Nacional e povo deste 
Municipio se reunido hoje e proclamado a V. Exc. Presidente 
intrrino desta Provincia, afim de dirigir os esforços da mesma 
Provincia, no empenho de linar o j\'osso Adorado l\Iollarcha 
da coacção, em que o tem posto a oJigarchia hoje dOlllinante, 
e que atraiçôa cm sel! interesse o paiz c o throno, destruindo 
a Constituição do K:tado, fJlW nos cumpre sustrntar e defen
der, COlHO a baw a filais solida, sobre que se tlrma o throno 
imperial, qne jllraulOs e protestamos ii face de Duo,; e do" ho
mens su,;tcn(ar 11. clI;;ta. de nos,a, vidas, a ('alnara l\Illnicipal 
desta cidadp, tem a honra (le con\idar a V. Exc., para que 
compareça nos Paços da lllcsnla Municipalidade, para prestar 
juramento e tomar posse do dilo elllprego.-Deos !(u::ude a 
V. Exc.-:":ala das ses,oões ('tl! Barbacena, 10 de Junho de 1812. 
-lllm. c Fxrn. Sr. José FeJiciallllO Pinto Coelho da Cunba, 
Presidente interiuo desta Pro\Íncia.-l\lanoel Hibciro Nunes. 
-Camillo Maria Ferreira.-Lino José Ferreira Arulnnd.
Francisco de l'allla Camillo A raujo.-Pedro Teixeira ue Car
valho e Azcv('(JO.-Jo3(plÍm Heclrigues de Canalho e Oliveira.)) 

Besposta ao ofIicio suppra. 

«lllms. Srs.-Acabo de receber o ofIicio de VV. SS. pel(} 
qual me convidam ii tornar posse de Presidente inIPrillo da Pro
vincia, para que fni acclalllado pela Guarda Nacional e Povo 
desta muito nobre c Leal cidáde, com o fim de dirigir' os esfor
cos da Provilleia !la sustenta cão e defeza da COllsti tuicão do 
Êstado, c dó Tbro!lo do j\'osso Adoral]u i\lonarcha o ScnflOr D. 
Pedro lI; e reconhecendo eu quanto em verdade urgi', que nos 
reunamos em torno do Throno Imperial para libertarmos o 
Nosso Imperador da influencia perniciosa de ullla oligarehia:. 
c~ga de amhição e de capricho, que opprime o povo, e des
doura o Throno; e disposto a fazer todos os sacrilicios de for
tuna e de vida na sustentaeão da nossa Constiluicão, obra do 
1m mortal Fundador do lmperio, e na defeza do Tllfono lmpe-



HISTORIA PATRIA 289 
rial, sobre que se assenta a \lynlllastia Augusta do Herót',(J1~e nos 
deu Patna e Liherdade, comparecerei nos Paços des,'<1 l\lllJllci
palidal],', hoje pelas 10 horas, para o ílm indicado; prote,;lando 
de,;de já, e jurando que meu procedimento é dirigillo SÓlllente 
pelo d"sI'jo de vêr minha Patria go,ar de liberdade, e o lHcn 
J\iJonarcba e A mo no pleno, completo c ab,olllto goso Jl~ todos 
os dirritos Mage,taticds, tanto Cjuanto a Constituição, e o Acto 
Addicional o querem. Este, estou convencido, é o pensamento 
da Provincia inteira, e é especialmente o des,a heruica e Leal 
Municipalidade', e do brioso PO\O desta Cidad,', c o qlle cnns
tant(mwnte sustentarei na presente lucta, do,istindo illllllcdia
lamento di, todo c qualCjuer empenho, se em qnal(!lIer cirClIlIls
tancia pudesse apparecer (o que não é possin;l) UIll outro pspi
rito, outro dcst'jo, que lIão fosse depÔ!" illlill,dialalllcn(c aq 
arma~, 110 mOfll€l1lo cm (IIIe o ~osso 1\Illnarcha se f,\l,a 01\\ ir, 
livre', como desejamos: então irei eu IlJesmo' aos rés do Nosso 
Monarcha e Men A ngllsto ,\ ll!O, ped ir o castigo, se o mo
recemos, empunhando as armas para melhor o sen irmos, 
e sustentarmos seu Thro!lo, e subreelle ~\Ia Illlperi:ll Dy
nastia. Se os perversos qllll CI'rr:lill o ]\fonal·cha cllolkarcm 
nosso cOlllpnrlarnento, o nosso ulterior procetlillí"lllo jIlstilil'ará 
nossa condlJcta.-llros gnanlc os Srs. Presidcn!e e mais Ve
readores da Carnara IIIllnicipal da Cidade de Barbaeen3, aos 10 
de Junho de W42.-IIl111s. Srs. Presidente e n:ais Vereat!ures 
da Calnara l\Illllicipal desta Cidade.-José Feliciarlllo Pin/o 
Coelho d"l Cunha» 

O Tenente-Coronel José Frlicianno, depois dI] empossado do 
cargo de Presidente, lendo prestado o Jnraml'/llo de ~1I-'I(nla1" 
a CO/lstiluz'c!lo, o throllo do 8"111101' D. Pedro lf, e de dirigir 
o mOI'~'h'leni() cl/!fjllClnio se nâo o}lpn:cs,sc ao syslellUl jll)'udo e 
nâo liresse po!' li!/! senão ?til/a manifeslacão contra o gabinete 
de ;l/arco, ~:ào estas as phrasl's tia referida obra, dirigio UllJa 
carta ao Imperador, fez um longo manifesto aos Millf>iros e 
publicou a segninte 

«l\hneiros l-O grito lwroien, 'lue acabam de s01lar os briosos 
Paulistas, em sustrnta(:~1O das Lilwrdades Brasileiras,edo Throno 
Constitucional do i\lo,so A r1 01':111 " :ilonarcha o Senhor D.Petlro U, 
deve ser repercutido ou contrariado pela Provil1cia de Minas: 
contrariaI-o fôra prestar auxilio, e forcas á uma oligarchia 
turbulenta o pretensora que conservando "como que debaixo de 
sua tutela o Monarcha, afastando-lhe toda a verdade dos ouvi
dos, nem ao menos consente qlle elle ouça os gemidos de seus 
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filhos para lhe, cnchugar ~s lagrim~;; reperclltil-o, es~e brado 
de honra, é I(~vantar o estandarte da belll entendida Liberdade, 
é prestar o mais valioso apoio ao Throno Constitucional sobre 
que se as.,enta, e se assentará perpetuamente a llynastia Au
gusta do Illlillortal Fundador do ITllperio: assim a Municipali
dade, e povo da Nobre e 1II1lito Lf'al Cidalle de Barbacena, aca
ha de nomear-me I'rfl s idenlc inll'rino desta Provincia, e acce
d(~nd(j Cll la:nbcln ao, desejo.s do muitos outros Mnnicipios, que 
de mim tal '''lcrilicir) exigiram, prestei hojl~ juramento lias mãos 
da mesllla lHllnicipalidade. O partido era facil ii tomar, e denm
do eu escol1ler entre os riscos (le ullla luta, e ao v(~r trallqniJIo 
annilluilalla a COllst1tllição dn Esta']o, ameaçado e rebaixado o 
thron0 imperial, a ruinha decisão foi prompta; tanto mais 
pela cOllyiclião elll que estoll, que a Provincia inteira se reuni
rá f'1ll torno de mim para gritarmo·, :-Liberuarle e segurança 
ao PO\'o: rr.;prito e LlbenlatlA para á Corôa. Mineiros, vossa 
coragem f) dculcação tri1llllpharãrl dn, ob;taculos, vossa perse
verallça e firmeza firmarão o Tbrono Constitücional do Senhor 
D. PCllro li. Uniã!), f' a palria será salva, Viva a Religião. 
Vi\'a a Constitllicão. Viva o Senbor U. Pedro lI.-Jose i"cli
ciallno Pinto Coei/lO dr) Cunha.)) 

No mesmo dia 10 dI] Janho expellio o Pre,itlente interinO 
circulare.s ái c;uuara" ordenando a publicação de editaes para 
ql18 não fO.iSe· prestaJa olwdiencia á, leis das reformas e de 
creação do Conselho de Estado. 

Os re\'oluciouarios el1l Minas deram ao lTlo\'imcnto caracter 
mais energico e de mais longa dllrar;ão ljlJe os de :::;, Paulo. 

Organisaralll-se fonia, com mais regillaridatle, e ellas tive
ram varirB cOlubales com tropas do governo. 

Caethé, Qlleluz, Barbacena, forall] lhealro da, YÍclorias dos 
insllrgentes. 

E' certo porém f!ue, de,de a certeza da paciJicação de São 
Paulo, o presitlPllIe interino e outros chefe, da revolução pro
curavam opporlunirlade para deporem ao; armas. 

Esperavalll qne o Barão de Caxias, cOllllllanclante em chefe 
do exercito chamado da II>galirladr, propuzcsse us meios de 
se chrgar a ulIla solução pacifica, ao mesmo telllpo que ti
nhalll rnviado para o ltio ullla cOl11ruissão encarregada de pedir 
al11l1istia. 

Alentando estas esperanças, e para ganhar tempo llas phra
ses do antor da lJi.,toi'ia do Marimm/o politico em Minas, o 
exercito dos insurgentes marchou para Santa Luzia. 

A 19 de Agosto o pre3idente interino separa-3e do exercito 
e retira-se. 
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Não obstante esta retirada dou-se o comhale entre as tropas 

do governo c ae; dos l'e'olncionarios, a 20 de Agosto. 
Para que tenhaes eonlll'cilllcntll do que oecoiTeu, citarei um 

trecho da obra, á quo l)slou lllG referindo, na exposicão dos 
aconlecimentos elll Minas. ., 

"Estavam os ilHnrgelltes scnhores tio campo de batalha, da
vam-se já os pambens pela vidoria alca.nçada, o exilo do cn[ll
bate já nãn era r1llvidow, pnis qne () general ria ll'gallllade já se 
retirava a mais tle uma hora, pt·rdt'nd'l bagagens e arlilharias, 
quando das Irl)'; para qnatro I}()ras lrocaratll as pOliÍÇÚt1S dos 
cOlllbatontps cnm a apparil;ão do batalhão 8° no campo de ba
talha, e elle Illudou a sorle das armas, ainda pela razão de não 
terem os insnrgente,; Hill chefp qlle os dirigis,;e. 

"O eOlllbate se havia tl',wat!o, lIilo entr!) o gpll{,ral da legali
da{le e alglllls (los clH'f{~\ insurgenles, lião elltrt~ Ullla colulTiua 
legalista e outra insnrgente, mas sim entre a colnlllna do Barão 
de Caxias e gmpos insurgentes, sabidos de todas as cohllllllas. 

«Com pifeito a falIa de UIll ehdc, 'lIIC os dirigi,;se, linha ar
rancado ao,; inslll'gl:nte,; Uilla beila victoria; o combate do dia 
20 estaya. perdido para estes .... )) 

o refm'illo autor ela ifi.s{IJ/"/:a do Jl[ol'iml'lIto Politico, em rela
ção ao comhate tio dia 20, diz qlle os l'e\()llIcionarioo não sof
freram ullla derrota lal qUI) os Ílllpo,;sibilitas,;e dl1 se reorgani
sarem, sob um nOI'o r:hcfe, para f:\WI'f'1II I)lrerra rIe rccnr,sos, 
tanto mais qllanlo conlanrtl COIll as svnlpalhias da Prol incia. 

lli" mais qtHl foi a illIPrveIH:à() da eollllllna !le Jo,é Joaquim 
de Liula que d(m o lriulflpl!;) às forças tio gD\(~l'IIlJ. 

Em ::-ianta. Luzia, a victoria se ]1rollllllcIOll contra os revoln
cionario.<, porém é facto gl'ralllltmte sahido que o Barão de 
Caxias nilq pnconlmll a IIlp',llIa far:ilitlarlc para snlfocar a revo
lUÇão elll Minas, ClllT\O o liwra. a (Ie S. IJanio. 

Pelo ctllitr<lrio o !(I'lleral d:lS trop'l< do gnvei'llo vi o-se ali 
em pl'rigo, e foi o batalhão 8°. commandado por José Joa
qnin, de] tinia q118 :tlcallçon a victoria 

Os principae.s intlnenles do movimento em Minas foram 
José Felieianno, (;alv~o, Ah'arenga, .João Guall.Jprlo, Ottoni, 
José Pedro, secretal'io (lo presidente interino, () outros. 

Os Mineiros, cumpre-me dizei-o, portaram-se com um en
thllsiasmo e denodo admiraveis no pronunciamento hostil que 
fizeram ao poder. 

Foram vencidos e tiveram de sugeitar-se aos soffrimenlos 
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desta siluaç30: a historia, porém, rq~istrando c perpetuando 
seu, feitos /la mCllioria public,a, ll30 deixara de reconhecer 
glorio:-;;) a lue~lna dC'1'l'ula cnJ Sarda. Luzia, teIluo os ill . .;urgen .. 
tes cOlnlJalido conlra Iropa, disciplinadas. 

Pacificadas a', Illla,,; Prmí!lcia,; de S. l'alllo c Minas, tinha o 
go\'rl'110 d8 I'oh'~r SI!aS Yislas para os negocius do 1\io-(;r:1]1(1e 
do Sld. 

A re\'o]ll~ào, qne ali i tinha rebrnladn, cnlllO já vos disse, 
em Setelllbro de lS:=rí e cujo., ti!], con,lalll da p!'oclalllaçào do 
seu clefe Bento Gonçall'Ps da SIII:1, publicada a 25 do Illesmo 
mez, continuava. 

Viclorio,'a Cll1 sen começo c rlanrlo lngar á fllRa do enlão 
prrsidrntf1 i\ nlOllio HOtll'igu,'s Fel'llal!<les Braga para a "dIa cIo 
Rio-Granrle. com t"das a, :wlorirlaJ!l's da I:apilal, pa,;,,;oll por 
constantes altcl'Ila!i\'as: om o,; revUlllcii\lIarins alCallCa\alll a 
yie!o!'ia, ora esla perlencia ás f()rç~,s elr,lmallas Irgae,-. o 

E' certo, pnl'élu, (Ilte 0f11 184:2 ainda lião lIa\ ia e~perançJas de 
reslallCl"cillll'llto da Oj'(!t'11l publica, ao contrario, llc"e anilO 
enCO!1tra\a a rl'\'olll~:ã') rll'nrrnto'i de \igor: em Paysanlltí tinha
se 1'I'llIlillo nlll COllgrcsso elll que Paz Lopes, Fr!'ctu HiHfO e 
llellto (;ollçah os re.·'o!\,eral1t fllndar a CUllfl'df'!'a~ão <lo Urllgllay, 
forma!ldo-se da Banda Oriental, Cnrl'irlltps, Fntn'-ltius e Hio
Gl'iHlJp do Sido .Iii :Wlt'l'wl'lllpnle se ha\'ia (;I'J,'brado um trac
tado de alliai/ca (;fl'ell.·:i\:, c dcfensila enlre Fl'uclo Hivera e 
Bento (;olleahe~. 

O \'0\ Cl'1l0 llIljl8rial, de sna parle, tl'actnli lle obter os auxi
lios de U!UI, pntelil'.ia esli';\ngeil'a, acceilando a (ifl't'l'la qtle por 
ullIa l\ola nr; Janeiro ele 104.i1111e fizera o (ieneral GlIit!o, re
prespn l:ln ti' da ConJ'I·r! rral:ào A rge.n tina. 

Pontll'Lna c"e .'ini,;li'O o accul'no dr Hi'irra com os reyo
Illcion:ll'i,)S do Ili'l-Gralltlr, e sollicita\:J. do (;overnfl Imperial a 
declara\:ã<l de I'"lar Ol! lIào resolvido á operar C,l/Itra Fl'Illlto 
Rivera U o11'(,I'['('i:1, 11') ('aso dt; obter auxilio da esquadrll Impe
rial, os anilnlWS de qUi; necessilasse o exercito llo Barão de 
Caxias, para halrr (l,O; Hio-(;ranul'lIses, 

ClllfJprC-lIte dizer-vo,: (111e já desde i'\()\ elllllro de ] 842 estaya 
no Sul o Baião de Caxia" Presidenle c rOllllllluldanle das 
armas. 

Dí,clltidas as !Jases da proposta 110 General Guido, foi cele
brado o tratallo de 24 de Marco de 1843, racliJicado por parte 
do Brasil a 27 do Illesmo lllez: porém o General Bosas, Pre
sidente da Hepllhlic1 Argentina, não o acceitoll. 

Este tractado foi asslgnado por Bonorio Hermeto Carneiro 
Leão e Joaquim José Hodriglles Torres, plellipotenciarios do 
.Brasil. Contém 13 artigos. 
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No prilDciro se crra\a alliança olfcnsiva e udrnsil'a, entre 

o Gcl' efIlO do Brasil e a Cunferleração A rgenlina contra o po
der e autorÍllar]c de Frltcl" Hivera lia ]t',puhlica Oricnial, e 
contra us Helwlt]"'; da Provincia elo Hio-Granue ue S. Pedro 
do Sul c sens partidistas. 

No,; arligos. 2°, ,~o, 4°, 5°, (j0 f) 7° se determinavam as COTl
diçocs desla :lÍliallc;:I, o; S('rI iço,; qne o Brasil df'veria pre,;[ar 
e os qne deveria mcplll'r (L! parte da CUllfe(!eraçâo Argi'lltina. 

Nos artigos 8° e \lo illlPll11ha cundiçoes relativas á residencia 
dos f<IVOlilciolla:'ios de allillo, os Paize,'. 

Assim ainda fIl",lllO tl"pois di) tel'illinada a gllcrra o Governo 
ArgentillO não poderia. jli'l'I11itttr 'III') Bento Gunçalves (lontros 
chdes da HCH>llle~1) do Hill-Grande residiss',lll Pfl! territorio 
Oriental ou no (Li' COllfet!I'raçãu. O GOYCI'110 JIII[ll'rial tambem 
Sé oLrig,na a expnlsar do ["ITitorio Dr:hileil'o a l\ivera e outros 
chefes ljue fossem illlli~:t:lll-; p,~ll) (.~Oltll'lIO (h Conf"t!l'ração. 
Tambnm cou,agral'a a ilt<l"péIldencia do !'>;taelo Oriental e re
conhecia ele JIIutuo illlen'sse para o llllprrio e COllf,'rlpraç1io 
Argentina a celebração do Trarlaclo dillnitl\o de l'ay" couforNle 
a estipulação do art. 17 da COllven\;ãn de 26 de Agosto de 1828. 

Dou-vos eonhecimento de,tas principal'..i diôpo:iiçoes do Trac
tado de 21 de Março de 18,13, não raclificadll pelo Prcôidente 
da Confederação Arglmlinli, porque consÍlloro um importante 
docu!IIcnl0 his(orielJ, lura Jllo,lrar ° caminho errado (jlle f) 

Go\'erno Ill1prrial seguio qliando, pl'Ocurando reeunos conlra 
os rev()lucional'ios do Rio-C!'Il!l(le, facilllll'nte acceitou a pro
posta 110 n)pff~sen!ante da COJlf,,'dt'ra(;ào Argl'ntina. 

No ParlalllCnlo Brasiléiro larga discu"ão hOllve sobre coite 
assullIpto. 

O Tractaclo "wc defensores quP, com sua elOljllencia e no
mes prestigiosos, procnraram sustcll'ar o proccdilllf'nlo do 
Governo. 

I'\cnllllm orador porém, con,;rgnio nullific;J1' as judiciosas 
ob',en açües, em linguagem encrgica, ciln,l:lllt"s do brilhante 
di SCIlI',;O que nosso pall'll:io Ho(lrigll8s !lo,; Sal' ,JS proferio na 
carnara temporaria, na ,;pssão de 21 ele Agu,lo de 18.t5. 

Entre outros tópico,; dessa noiavcl peça parlamentar, en
contrallJ-:;e as segllintes memoraI eis phrases : 

.. . ... ... 
«Este tratado, para vergollh:t do Brazil, fui feito e firmado 

no Hill de Janeiro em 2* de Março de 181:), e ralificado por 
S. lH, ltllp,'riai em :n rio Illesmo mez ! 

.. Sr. prc,iclentc, eu jlllgo de lransC811dente utilidade que ° 
paiz possa avaliar a llIarcha do gabinete CJue fez esse trata-
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do, que conheça quaes eram os compromissos a que por elle 
ilcaya ° Brazil sujeito, quacs eram as nntagens que podIa 
hayer, c por ultimo qual era a tendellcia, qual era a ruo
ralidade do gO\ el'llo que COIlfeccionou o mesmo tralado (apoia
dps). l'ara que islo se ~ailla, não posso dispcw'ar-mc de fazer 
Ullla ligeira resenha de ~uas disposições, indicando os seus 
pontos mais dignos de reparo. 

«Fallo sem resen a a respeilo deste tralado, porquc hoje 
não lemo que os interesses do paiz possam ser comprollletti
dos pela puhlit;íclade do, dehates ácerca delle~: o tralado já foi 
pulllicado eIll folll',,; extrangeiras, e parece-me que em uma 
folha da opposíção aqui lla Côrte; por consequellcia é Ilego
cio que não adIllillc lllais segredo, que cahiu IlO dominio da 
puhlicida<le. 

«Este lratado intitula-se da maneira seguinte: 

Alliallça of!'ulsiw e de{cnsira elltre o garcr'llu do Bra::,il e 
o capitão general da l'rocillêia de Bllcnos-.1yres, encarre
gado tlas rtl{lC(jes exteriores da COll{ederacáo olrgelllina, 
CUI/! o fim de eo/tseyllir a colllpleta paci{icaçáo da f'rol'incia 
do Rio (Jra1lde do :)111, e da R {puúlic/.; Urie'lllal du Frugllay 
com eslaútl.ccilllfl;{O d() poder da allcloridade legal em am
bos o;; terrilo/"ius, elc. 

«Anles de tudo, sr. presidente, C1llllpre ponderar que não 
póde escapar .la acr.usação de ler sujeilo o paíz á maiór das 
ignominias, aqllelIe gO\enlO que julgou COll\811iellte alIiar o 
monal'cha Brazlleiro com o dictarlor de BU8nos-Ayrcs, para o 
filll de pacilicar o Br:~zil, aquplle govcmo que ueu ao 1I!UIlUO 

o testelllunho de que era incapaz de Jlor si aLafar as comoções 
inlestinas do illlpcl'io (apuiado.'). U gOYemo que assim con
fessou a sua fraljUrZa e falta ue J"('CUI'SOS, de alguma maneira 
deu a entender ljUe as idéas que defendia \lO lUo Grande do 
Sul não tinham no Bl'azll o apoio da grande maioria dos 
Brazilciros; deu a elllentler que a lllonardlia, que era dispu
tada aos call1jJos !lo Rio t;,.ande, não linha em seu favor a 
adhe,;ão constante, ardenle de lodo,; o., Brazileiros (apoiados); 
sigllificOll que para susienlar a lllonarchia e suplantar as idéas 
repulllicanas era mí,lt>r que o gO\ emo Brazileiro fizesse uma 
alliallça otfensi \ a e defellSi\ a com UIll gO\ erno eslrangeiro, 
com Ulll go\erno repulJlicano I! Esta simples consideração bas
taria para regeitar qualquer irléa de tralado que tivessc se
melhante fim; entretanto houve um governo !lO Brazil que 
não recuou ante esta cv!lsideração, que !lOS expôz á maIOr 
das ignolllinias.» 
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Em reJaeão aos anxiJios que devia á Confederarão 
tina prestâr o BraziJ, conforme o ar!. 5 do trat<1(1'o, 
notaI el orador: 

« • 
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«Para que eram 6.000 canllos? Era e,;te um grande auxi
lio prestado ás forcas impl'riaes 11(1 !lio Grande do Sul? Po
deria este nUIllero lJastar para Illontar a metade das forças qu~ 
ali i tinhamos? Deluais, essr:s ca\allos lião nos eranl forneci
dos gratuitamente, e nós os P()d(~I-ialllOS ohter ,em tratado, 
ç,omo sempre os temos ohtido dus Estados úsiuhos, durante 
todo o tempo da guerra do Hio Grande (ojiolUdus.)). 

«Trmos pois que o rpsullado final (1"ste Ir3tar!o, que con
tinuarei a denomnar funesto e otl"pmi\o aos interesses e á 
dignidade do únprrlo, era unicanlcnte augmcntar o thl'atro 
da guerra, visto qne se destl"lliarr. as harrpiras eulre o Brazil 
e o Estado Oriental; a guerra podia ~er feita em tOllo o ter
ntorio da Provincia 110 Bio Grande e rias provincias limitru
phes ~ e nós, (jlln tinham,)s de sllstentar UII,a guerra dentro 
de urn circulo cirCllmscriptil, ha\ iamos achar-lIos a braçog 
com uma gucrra em UIll circulo maior; ianlOs ahrir as no,sas 
fronteiras para que as força.; do Estado Oriental as pudessem 
invadir com 10llo o direito, de penetrar nos pontos mais in
teriores do iruperio a que pndessern chegar, trazendo comsi
go a devastação ê o extNuriniu que formam os caracteristicos 
principaes da grlerra d'arJltrlles povos quasi harharisados I I 
Este era o prirlleiro resultado; o outro resultado era. augmen
tar o numero de nossos inimigo" porque então tinhamos de 
combater não só os rebeldes do !tio (;rande, como as forças 
de Fructo Hivéra; e portanto, ainda rneSlllO contando com o 
incerto auxilio de Ho,as nãu tinhalllos lIlelhorado de po
sição.» 

IIAinda é digno de reparo que este tratado, que não po
dia deixar de ser sujeito ao conhecimento do Conselho d'Es
fado, que é composto, na sua quasi totalidade, oe lIon.ens 
que têm eguaes pretençõe~, fosse pelo Conselho de E~tado ap
proyado, e todos esses homens arriscassem a corôa Brazilei
ra a 30/Irer o dezar porque passou pela regeição do tratado I 
E note V. Ex. que esta rrgeição foi toda erll vanta/'(em do 
governo Argentino, que declaruu qnc não annuia a tal tratarlo 
por ser ofIensivo da indppendencia do Estado Oriental; de
claração esta que foi um quinau dado ao governo do Brazil 
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(apoiado.,), ao governo do Brar.il que tem obrigação c inte
J'esse cm JIlanter essa indepcndencia » 

.. . ................ . 
1l.f'lati\arncnte á contínllação da guerra do Sul rm 1813, 

nada IH~ i 'i t"nho a Ilir.er d,)ixando outro, esclareci lll!entos para 
qlla!ldo fallar da pacili(:ação cm 1845. 

Ainda n .. anno de 1i::l1:3, rrgistra a hi'itoria, como facto 
iUlp rlante. o consorcio do Sf'nhor D. Pedro II com a 
S,~llhora 1). Thercza Chri;tiaa l\Iaria, irmã do rd da; DLla, 
Sicilia·;. 

C"It'brada a cerclllonia do, esponsac.' alli CIlI 31 de l\hio de 
] 843, embarcou-se a Imperatriz para o Brazil em Jins de 
Junho. 

ChegOll ao Hio de Janeiro a 3 de Setembro, dia em que 
deralll-,;c as b,mçàos lIupciaes. 

A (',tas nupeia.; l.)l·l'cedeu o tralado de 20 de Maio ,]e 18J2 
entre o, srs. !l. Pl'!lcu e F,ll'ilall!lo 11, rei das ill\a~ Sicília:,. 

Contelll elle doz," artigos. 
Vou dar-vos conhecilllento em re:iUIl1O de sua., disposi

çôrs. 
O, artigos 1 ° e 2° refêrem-se á cOllCe.;·;ão, por pHte de S. 

l\I. Siciltana, de sua IfIlJã a prill(;"za Thcreza CÍlri~lilJa Maria 
para e.-;posa do Senhor n. Pedro ll, e á declaração da prin
ceza, como imperatriz do Bl'a/'il, log0 que o Ca,alllCllto se 
eJIeetua",e em i\~.pole.s Jlor proc,lI'a\:ào. 

No arlIgo 3° Cilllstilllio-.;e o dote de cenlo e YÍnt" mil uuca
do, do Boino de .l'\apolés. obriga!l(ln-se tanlIJCIl1 o rei das Duas 
Sieillas a f!)l'Ilecer á princeza a'; alfaias de ouro e lle prata e 
joia" vesliuus e oulrus ol'llalo i couful'lue o estylo cm ca,;os se
melhantes. 

1\,) artigo 4° o Imperador do Bra,il constituo á titulo de COI1-

tra dolp a quantia de C,:1I1 conto; de réi', e (l~ra lliaior scgu
ralll;a oIJl'iga para" scrclIis.-;ima n'(l0sa, com pleno dIrt~ito (le 
Jlypnthl'ea, a totalidade da; renda, llo 1111perio do Bra,il C03 

bens da corôa que fossem !;IJf:cilicados no instrumento de se
gurailça á contento de S. 1\1. Siciliana. 

No al'fi!;o 5° se con,agl'a a renuncia da princpza a qual. 
quer acçào ou prdençào contra a herança IIVl") rle S8U, pro
genitores, cOIl.,iderando-se satiôfeita dê sua legitima paterna e 
materna com o pagamento do dote de cento e vinte mil du
car!:J,. 

No artigo Go constituio-se o Sr. n. Pedro oLrigado a des
tinar a quantia annual de cem contos de réis, moeda do Bra
zil, para a5 despezas de toucador e outra3 semelhantes. 
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No al'ligo 'jo Ilca e~tiplllarlo que o ilflpcrarjor promelte dar 

ii ,SII,l ,~,p,-,;a d,~p"i" da celelJraç,\o) do) ca;alllcnto, UIII pre,en
te de j,'ia; a tilulo de presente II., boda". 

O, al'ií~'li 8° e go concedem garaillia, relativas ~u dute e 
pen"àu nq C",<) de villvez da illlpt~ratriz ;;eill h!r filhu,. 

No artig') 10° lrata da,; hypothe,cs d,' lieallllu déseclIdentes 
residir a llllpt'ratriz villva !lU Brazil 011 fõra d"II,'. 

O artiglJ li o refere-se a') C,bO de fallt'cpr a illlprratriz an
tes Ih~ ""11 ("POSO, podendo di'por tltl ">11" b"lIs C'jfIlO f'ntrn
tend"r. -i" porventura fallt'cer sem tllr feIto di'po,içã,) IJr.Ilf's, 
serão re,lit'li,lo.; a03 htlrucil'os ab illleslulo da illu,tre de
funta. 

O artigo 12° marca o praso para ralilicação do tratad,) por 
amho.; o; illlperanles. 

EIIl jll'lllcipio du al1110 de 1814 deu-se mudanca de sitllacão 
polilic I 110 paiz. •• 

A 2 d,) 11,.\ c!'eiro organhon-se novo mi"bteriu para subs
tituir o d,>, 13 tlu l\Iarco de lH-t3. 

FIC"1l eUlllpll"to do~ ,;r<.: Mini ;Iro ti" Illlperio-JO'é Carlos 
Pereira d',Uilll'i,]a Turre,;; tia F,w'nrla-:\ianoel Alies Bran
co; da .I,,-tiça-':\la·lOpI Antonio Gall'ãu; d" Extraní(f'iros
Ernp,;lo Ft'l'I'eira Franca; da GIH'rra - .It'ronY~lIo Frallci,co 
Coelh,,; <la l\larinha-Antonio Frallci.;co de I'aula llullallda 
Ca\'al""urti_ 

O gJ\"'1'I10 do raiz foi confiado ao p3rlidn liberal 
O, princ'paes aellntecin1Pllto,; d'e,tn allllO "ãn a amni,tia 

conc"dida :lU; rr)lolucionarius de :-;. I)alrlo n l\Iin:l', por De
creto rI;' I,! de :\Iat'ço; o ca-ampnto da [lrinecza !l, .Ia'maria 
com o conde d'A'IlIila a 28 de Abril; a di,"uIIIÇão da call1ara 
do, d"p;ltad'j'; por Decreto de ~-l de Maio; e a rel'ulta das 
Alag-ôa;. 

DilI'-\'os-hei ligeiros esclarecimentos a rc,pc)ilo deste rno\'Í
,mento, 

O, ar-.ln, ,101 presidente da Provincia, rIr. SOl1za Franco, li
nha!ll d,',ag-I'<ula'!o a vario', cidadã'H. UifiraIH·"'·, ps!t)S a IIlni
tos outros 010 inlerior da Provillci', 'lIH~ e,lala" de"contentes 
e jlllg,llIrln·'e f,~rir1o, em seus illkrp,'ses I'lpiloracs e lor.acs. 

Pt·dlnl'll prnvidcncias au pl'e,;id'~lIlp e nào rrrrl.,>llfl" "ati~
façà" a q~ll" illtentu", associaralfl-,," a UIIl balido c~pilall('ado 
pelo vlIll!arrr .• >nte denominado Viceute de Paula e resoheram 
ata&ar a ;·apital. 

Fui ;,<Ia investida a 5 de Outubro e facilmente tomada pelos 
insnrgt!ul tl,-. 

FOI aballd lIlada nl) fim de pOIlCOS di.1:i. ma, a 21 do meSffi() 
mez volta.ra!1l aquelles em maior numero. 
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Nesta occa~íão porém foram repeli idos com perdas pelai 
forcas do gll\ erno. 

Ó presidente acolheu-se a um vaso de gUf>l'l'a, no porto de 
Macrió. 

Enviaelas tropas de Prrnamuuco, Bahia e Hio de Janpir~ 
para aquplla Pl'Ovineia, o cOlllmando foi c(,nfiado ao briga
deiro Corrra Seára, e este entrando logo em operações de 
umpanha bateu os revoltosos. 

Convencido u governo Imperial de que a mudança de ad
ministrador da Província traria em rrsullado o rr,;lalwlf'ci
mento da ordem, para alli enviou o conselheiro (artano Ma
ria Lopes Gama. 

E,t~ prcsiflt'nle estava auctorisado a conceder amnistia, por 
Decrrto de 2') de ~ovembro, aos qne prestassem obdicllcia às 
leis: tratou de executai-o em Dezelllbro. 

Reslaheleceu-se a tranquillidade na Provincia. 
No anilo de lf'45 deram-se os seguintes succPssos: nas

eimrnto do primpiro filho do imperador a 23 de F,>vpreiro, o 
qual teve o lIome de n .. .\ffonso; a pacifica,:ào do Hio Gran
de do Sul; o prote.,to rIo gUVf'fII0, em Outllbro, contra a pro
mulgação do hill Aherdccn, que sugpita os navios e ,ubdilos 
brazilpiros, snsppilos de se emprrgarem no trafico de Africa
nos, a julganI<Jnto pelos tl'ibunacs inglezes e punição pelas leIs 
da Inglaterra. 

A glH'rra no llio Grande tocou a seu termo, depois de quasi 
10 anllos de duraçào. 

A Provillcia, que havia proclamado a republica, que nas 
phrases do illustrado escl'iptor da., Pugirlas da Ilisturia cons
titucional do Brazil, t nha organisado um governo, e todas 
as W&'i drppndencias, improvisado finanças, armado exerci
tos q113si regulares, suscitado alliallças extrallgriras, ganho 
batalhas, e alfrnntado vicloriosalllcnte o mais forte estado da. 
America do Sul, entrou no gozo da tranquillidade. 

Na citada obra Paginas da, lhslorw Constitucional, encon
tram-se 00\ esclaracillJentos, que passo a dar-vos sobre o des
fecho dessa guerra: 

« • 

_Desembarcando na Provincia do Rio Grande em Novrm
bro de 184~ achava-se o W'neral em chefe á frente de forças 
desmoralisadas pelos revezes, e pela inacçào; com mandadas 
por officiaes muitos dos qllaes di\ididos uns dos outros por 
mesquinhas rivalidades, Ilào he~itavam em dar aos seus su
bordinados o funesto exemplo da indisciplina partindo de 
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cima; privados do necessario, sem fé em si lIem na causa 
que defendiam. 

«No fim de mezes, tran~rormadü cnmo por eneanto, entra
\·a ell. call1pallha "mesmo exrrcito allilllado de melhor espi
rito, diseiphnudo, eh'vado ao nece~'ario irl'áo de instrucção, 
reo:ganisado, proYi(lo de tudo, e c~da ,oldado. e cada ufliclal 
sentindo-se cullocado COIII adllliravrJ sagaeidadl~ no Illgar que 
de\'idament .. lhe cOlllpetia, sabendo-se e acreditalldo-se no (~a
minlJO de decisi\os !r·iUIUpllllS. Dos erros dos s('us alltecesso
res facillnente descobrira o sr. lIlarquez de C~xia, o I],ah gra
ve na desnece'saria cOllc·'ntração das forças da I"galidalle, 
c0.ncelltraçào absulutamente inelicaz em presença de um illi
JUlgO que recusando aventurar-se á sorte da, batalha., cam
paes, e perfdlalllente senhor da topographia da Pro\'incia, 
balda\'a pela imprevi,ta c4!ridade dos seu, !flo\'illlfllltos o~ 
calculos mais beu.! fundados; ao pa.,o que contrihuia para o 
desprestigio da auc!oridatltl Jel(itinla I'f'duzida ao papel pa.s
si\o de lIIera rr,ü,LPneia te a expeJ'icneia bem () 1II0,tl'a\'a) era 
a primeira e infallivel cOllseqnencia de grandes ágglollH'rações. 
E cOlllludo não era prl'ciso muit .. mais do que o simples bom 
senso para c(J!Ic('ber a necessidade de dar toda a Illohilldade 
possi\'e1 a Ir(lpas cuju ell'ec.tivo não esta\'a rln proporção com 
a vasta extello'ão de tenilurio gc,bre o qual era preciso que 
estelldesselll a sua accão. 

«Por isso foi o pri;neiro cuidado do l(cneral em chefe di
vidir c(\llyenirnlrlllenle o seu exrrcito depois de alilÍal-o do 
pezado tn'lIl de bagagem, e Ile tudo quanto lhe podia pear 
os nlOvimentos. Isto feito, tomando habil e ousadall1enle a 
iniciati\a das opp,raçõe~, o sr. marquez de Caxias encetou a 
melllora\el serie de luanohras 110r meio das quaes, ~ r"ali
sando prodigios de acti\idade, pôd" durante o ('spaçtJ de dous 
anno.s, guardar a linha do Jacuhy prolongada de um lado até 
Mis~õe~, e do outro pelas llJ:trgells das du~s lagôa" até Iy Es
tado Oricn ai, per~eguilldo o inimillo, trazendo-o constante
mente ameaçado entrtl dOlls fogo', batendo sl'lIIpre que llIáu 
grado seu era furcado a acceita n combate ,ué o dia em que 
venciólo e pedindo' paz, entregou as armas no historico campo 
de Ponche Verde. 

«Depois de lima tentativa de ml'diação de Rivéra, que teve 
lugar' em fins de Setembro de 1~4-l, e á qual () general não. 
julgou a proposito responder senão que a subllli"ão pura e 
simples era a unica condição, que admit.tia, e afiançar a cle
mencia imperial a sua unica promessa; no mez de Outubro o 
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padre Chaga, f1 Antonio Vic"IlI!, da Fontoura. p'w;oa, con~
lllcllas do partido farf'a!l') tCII'!') allte.; t'pci'bitlo os sa!vo-con
tllÍd,}s do flstilo, dirigiram-,e ao quartel general a conferen
ciai' sobre o IllCSIlIO aSSlllllptO. 

::)1'11110 porém as cunf"l'plICla, inlprrompidas pp lo )'!'appare
cimento dl~ Calla\alTO, Netlo e Joiio Antunio em Piratinlln ii 
frpllte de mil c tanto,; hOflH'nS com a illkncão de tirarPl1I des
forra dos rCl'ezes qlle tantas v('zes lhes cal;~ára o ~I'. barão de 
Jacllhy. qllc se acha\'a de gllarniçã.o ii ~inha do .Iaguarão a 
Pelota" com a brigada da esquerda, de ~eu COIl1 III a lido, rfl
solveu o gellf~l'al em chef!, aproveitar a ucca;ião de dar-lhes 
mai, 11111 cnergico c,)1\,elhn dI, anilllação. 

Pal'a esse n'll o gl'lll'ral tendo ante,; combinado com o ba
rão de Jacllhy os moviIlJeI'itos, que fariam para I'llvolvrr rm 
c"rco Calla \ arro c 0' SPlI', marchou d,,::-i, GabrIel por Caça
}la\ a em rlellJanda de Piratinirn, nla~ antes d" pfl't'cfnar a 
JIIIICção, logrou o spgilndo com a pericia e andaeia do costu
IlIe, surprehcnder os rebehles 110 acanlpalllcnto dos I 'orongos 
ppla madrugada de 11 d,~ Jall"iro, de.,baralando-os completa
mente com perda dI' mais de nwtatle da g,'lllP que traliam. 
Cem mortos, qnatroct'llto;, prisioneiro" {'ntre os <jnae., o mi .. 
nistro da faz('lIda farrapo Vaz Vialllla, mais de llIil ca\allos, 
grande qua tidade ti.; afllla<;, os archil"o, da r"pllulica, foram 
os trophéo> de.sta l!cei ,ii a victoria, a que se s .. gulo a posse da 
capital ria rep"blica sem tjueilllar-,e UUla escorva 

DcslllOrali,ado,; SPIJ1 I'cIl,erli(), perdida a cavalhada, qne lha 
tinham tomado toda a que escapál'a dos Portlllgos, o barà0, 
tle H, Gabrielá .Ia(~intho Gnpt!rs nas Pontas do "'aralldy e o 
me mo barão de .Iacnhy a T,'ixeira no Arroyo Grande vol
"eram 0< rebéldes a n"l~tlciações el\\iando FOlltonra ao Rio 
de .Iallf'iro a entender-.'e COIII o ~()verno, 

Publicado o dt'cl'eto de :-tlllllÍs!ia a 18 de Dezflmbro e de 
volta á Pruvincia Ui cOll1ll1i·"ario., ('111 Janeiro de ltW') no 
dia ~7 do 11111<1110 lIIez, no campo do Ponche Verde illllsl1'a
do a 13 de M~io de 18t3 pela victoria d,~ Bt'uto l\Iallod, pri
meiro re"ultadu da., eo,,,hina\;õps du sr rnarqlll'Z de Caxla., 
Canavarro, para esse fim nlllllido de plenos puderes d" in
titulado preSidente .José Gome, .Jal'llllll, anllullcioll ao~ restos 
do seu exercito rrn IlUllwro rle 700 praça, e 200 officiaes a 
amnistia e pacificaçào, fazendo elll sl'guida cntrt'gar ao sr. 
marquez de Caxias o, escravo, incorporados á~ suas forças e 
dissulver as praças que re,tal·am.)) 

, ....... . .. . 
Dou-vos agora conhl'cilllplllo rle dous importantes documen

tos declarando acabada a guerra. 
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() primeiro é a proclamação de DaYid Cana varro ,I) outro a 

do barào de Caxias. 

«Concidadãos! Competcntemenlf' alletori~a,lo pelo magistra
do civil a quelll ohedt'ciarr.os, e na qualidade de cOllllllandan
te ,em chef!', cOllconlautl" COIIl a unanillle voulacle de tod()~ 
os official's da força do 1I1f'1l cOllllllando, v()!; declaro que a 
gurrra civil, que lia mui, de nove anllos, deva,ta flsfe belln 
paiz, e'dá acabada. A c:\,lêa d,~ ,ucee.,sos P:)I'll11) pa"'am to
das as revoluções tem lranwiullo o fim politico a que nt)s 
dirigiamo', e hoj,~ a c<Jntinuaçãu d,) lllna gneraa tal seria n 
ultilllatllll1 da destruição e do aniquilall1f>llto de n()~,a terra. 

«Ulllpoder extl'anllo anlt'aça\a a intf'~l'idade do Irnperio; e 
tào estolida ousadia ji\lllais dClxaria de echoar em nO:lSOS !lura
ções hrasilrirlls. () H.io-Grau,ll~ não ,!'rá o thpatro de suas illi
qui,lade", e nós partilharcmo, á gloria de sacl'ificar os resellti
rnento . .; crrado, 110 furor dos partidos ao belll gaal do Brasil. 

«Concidadãos I Ao ,l,'sprellder-'Illc do gráu que me havia 
conllac!.J o poder que d il'igia a revoluçã.o, cumpre a,,;sf'g!lrar
vos que pOill'is volver (ram!llillos aos seio,; de v'o,sas familias . 
. (.Vos-a segurança individllal e vossa pl'oprif'dade c,lá garan

tIda pf'!a palavl'a sagrada du 1\lon:ll'cha. c o apfl'ço de vossa~ 
virlu'les confiado ao ~eu magnanirnl) coração. 

"União, fraternidade, I'l'''pei to ás leis c dcma gratidão ao 
inclyto pff'sidcnte da pro\"ineia, o 111m. e Exm. Sr, Barão de 
Caxias, pelos afallo,;os esforços que ha feito na pacificação da 
Provincia. 

aCa".pn em Ponche Verde, 28 de Felcreiro de 18i5.-Darid 
Cal/ovar,.o.» 

«[l.io-Grandenses l-E' sem t!m'ida pal'a mim ,Ie Í1H'xplicavel 
prazflr o tel' de annllnciar-vos que a guerra ci\ ii qUl' por mai~ 
de nove arlllO:, ,I(~va.,toll e'ta bplla. pr"vlllt'.ia e,tá t.enllínaila. 

«Os il'lllãos contra '/uelll combalialll"" estão hOjf~ congratu
lado" COlllnOSI~O e já obedecelll ao Ipgitimq governo do Imperio 
Bra,ilf'ÍI'o 

"s 'l\I . o Imperador orllenoll, por Drcreto de 18 de Dezem
bro de lH4-i, o eSf[ilpcilflt'nto do pai.<ado, e llIili p'iJSilivamente 
recomrnelJ(la no me,n!o Ullcreto 'Iue taes I3ra,ileiro~ não sejalll 
judiciallllcntl', nem por qual'l'ler oall'a maneira, perseguidog 
ou inqllietadns pelos actos <I"e lcnbão sido praticados ,Inrante 
o tempo da relolnção. Esta lI1agllal1illla .iclibel'açào do Monar
!lha Ilra,ileiro lia de ser religiosamente cumprida, cu o pro
rnelto sob llIinha palavra de honra. 

"Urna só vontade nos una, Hio-Granden,ps I Maldição eterna 
á quem ousa.r recordar-se das nossas dissenções passadas I 
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Uniãl (; trallfl'lilli.la(le seja fi,) h,'je em (Hante a nr),sa divisa! 

"Vila a religiãl)! Vila cilillperarlor C'lIlstitl1cil)nal e Defen
sl)r Prqwtun .10 Brasil I Viva a integridade do Imperio ! 

('Qilartl'I-iY,t'lIeral da Prcsideilcia e dn c,HOman(!,) em chefe 
do I'xercitn no cam[l') de Alexandre Simões, flIarg~m direita 
de Sallta Maria, l° de Março de 1815.-Bal'ão de Caxias.» 

Assim tiCOIl lermin:Hla a gaerra dI) Snl iniciada no periodo 
regencial, elIl Setembro de U:l:l:), e a provincia do rUo-Grande 
qne ainda em l\Iarç') de IRH, c,m,titnida em repnhlit:a, figura
va como parte contra'·/anle na rr~rlacçà'), em fÓl"llIa diploflla
tica, tia convenção celehra(la efll 1~38 C')flI Frl1cto 1\ i vera, pres
tou ob"diencia á'! instituições de nosso paiz, ficando pacificada 
<'III 1847>. 

Depois deste acon!ecllnellto, resoh'en o Senhor D. Pe(iro n 
visitar as pro" incias de Santa Catha[·illa, Hio-Grall(le do Sul c 
s. I'aulo. 

Já vos dei noticia da viagem impf'rial; hoje só tpllho á ac
cre,eentar que o imperador e a illlpt'ratriz partiralll da Corte á 
5 de Olltubl·O de 1815, e depois de tCl",'m percorrIdo alguns 
municípios da.; tres provincias voltaram á capital do Imperio 
em Abril de i8l6. 

De 1816 a 1856 deram-se os facto,> que passo a mencionar. 
A prolllulgação da Lei Eleitoral de lU de Ago.,to fie 1816, a 

mais importante desse anno; o nascirnRlIto da prioceza a Sra. 
D. Izahel a 2iJ dt' Julho; o fallr'cil"enltl do prillcip~ D. Alfonso 
em .llInllU de 18l7; () nascilllcnto da princeza a Sra. D. Leo
poldina á 1:3 de Julho; o nascimento do principe D. Pedro 
Alfonso Plfl lU de Julho de 1818. 

Por falleci,"ento do principe D. All'onso e de D. Pedro Af
fonso, o dt'ste em 10 dr~ .Jallf'iro de 1800, o direito ao throno 
foram passou á princeza Senhora D. Izabel. 

Em 2U de Sete'llbrü do mC,IlF) ann,' Ilrl 1818 tlim-se rnndanca 
politica na situação do paiz, tendo sido organi,;ado um rninis
!prin formado de nota"eis irfluencia, rio partido conservador: 
nomeados o.; Srs.: 

Mini,tro ";0 Imperio-José da Cn,ta Carvalho; de Extl"all
geiros-Pedro de Al"aujo Lima; da JU'itiça-Euzi'bil) fIe Qupi
roz; da Marinha e GlIerra-Manoel Felizardo de Souza e i\fello. 
A 6 de Outubro de 18-18 foi nomeado para a pa-;ta da Fazenda 
Joaquim José Rotlrigues Torres. 

Este ministerio succedeu ao ultimo gabill!'te do partido libe
ral que tinha sido formado, em 3\ de Maio desse anuo, do 
seguinte modo: 

Ministro do Imperio-José Pedro Dias de Carvalho; da 
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Fazenda-Francisco de Paula SOllza e I\lello, presidente do 
COlIsel; .. o; de Exlrallg~iros-BeJ'llardo de Souza Franco; (Ia 
.Justiça-Antonio l\lanoel de Caulpos Mcllo; da l\larillha-.Joa
·quim Antão Fernandes Leão; da Guerra-João Paulo dos San
tos Barreto. 
~ouza Franco foi encarregado interinamente da pasta da Fa

zenda de,;de Itl de Agosto de 18,18, quando o prm.ideute do 
COll"PIlIO rcliroll-se. 

Cabe-me aqui dizer-vos que desde aquclle tempo alé hoje é 
crença geral qlle o chefe do gabinrre afa,toll-se da gerencia 
,dos Ilrgllcio., Pllblicos, porque e-tava descontente e convencido 
de não poder dar-lhes melhor direrção. 

Comprehende-se hem o proceder deste estadista, distincto 
por S lia illustração e patrioticos sentimcllto.;, que d!'sde o pri 
meiro imperio sempre manife.,tou a convicção de que o system
representativo em nosso paiz não fUllccionava em condições re 
guiares. 

A 5 de Outubro foram addiadas as carnaras para 23 de Abril 
de 18-t9 . 

. A 7 de Novembro romppu uma revolução em Pernambuco. 
Oito dep"tados libcraes publicaram 11m manifesto juslificando 
a revolução e puzprallJ-se á frente della. 

Presidia a Provinda de Pernaulbllco Herculano FNreira 
:Penna, quando se deu a primeira manifestação em Páu ,l'Alho. 

Os revolucionarios occuparam depois 19uarassú e CllIlcitaram 
outra, localidades á acolllpauhal-os. 

Depoii de \ arios combates ao norte da provincia atacaram 
á capital no dia 2 de Fevereiro de ltl49. 

EnlãA já pl','sidia a Provincia o Sr. Manoel Vieira TO.-ta. 
As forças do govI'rno sob o mando do gpneral José Joaquim 

.. Coelho, em renhida pelpja, por mais de 13 horas, repellio OiS 

.l'evoltosos. 
Entre as victimas dessa revolução teve o partirlo, que a pro

,clall\llU, á lamelllar a mOI·te de um dos n .. ,i, dlstinclos Per
nambucano, o llezelllbargador N lInc~ Machado, membro da 
·Camara temporaria. 

A victoria d,) .gdverno na capital foi um grande golpe dado á 
revolllção; muitos dos revoltosos depuzeram as 1f1lJa'. O l'a
Jlilão Pedro ho tentou dar novo impulso á revolla com aquelles 
i1ue se mantiveram armados sob seu comlllando: ma~ perdidos 
.foram seus e,;forços, a provincia não o acompanhou e restabe
leceu-se a tranquillidade publica no anno seguinte. 

O aflllO de 1850 foi assignalado pnr duas leis de grande im
portallcia: o Codigo Commercial promulgado a 25 de Junh() 
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e a lri de 4 de SpteITlhro, pa ra I'epl'es<ão do trafico de Africa
nos, úeralll ,ati,fazrr as f'xij!pncias de elevados inleresse~, 

A prillleil'a cluhora df'feituosa vrio gal'anti,· m"lhor as rela
ções C\lllllllel'l'iae, tão mal altendidas pela 3ntij!a Ipgilação; a 
outra r,oll:'agr;uJ(]o lllpios enf'l'gicos para rf'pl'illlir a illll'0rtaçào 
de Africanos rl'vploll os sPlltimentos hUllJallitarin, do paiz 
ollde a parte illu,trada da população sellllll'e fui i 11 fdl:' a á tão 
illlllJoral CO/lll/Ii'; cio. 

Clllllpre-IIl'~ dizer-vos que não ohstante a~ n1Pdj,la~ 3flopta
das lI'ps,a lei que dc\'('riarn convencer a Inglatcl"a da, hoas 
intenções do g, ,y('rno Bl'asilpiro, manteve ella o bill A hei deen. 
prollllJ Igado PIII lH4:'l, e dp qUi' já vos fallei. 

E,ise hill foi UIIl graudp- atlentado á sol)('rania rle nosso 
paiz, COIlIO a:t.'nlado, f'lrarn todo" os aelos n'lati\,(l, á policia 
do, nns,os porlo, plldp os illglezes aprisionaralll wlvios como 
suspeitos de '11 cntrpj!;u">T11 ao trafico. 

Ao Clllhelliciro EuzrLio d,> QllCiroz, um dos mai., con,idera
dos f',(;ulislas qlle o paiz teVl', se d",ve () prnjccto da Ii'i de 4 
de Setplnhru. 

Pa",o agora a dar-vos nolicia da guerra no Rio da Praia. 
]lrvo di7f'r-vo, quI' quando algllm dia qlliZf'rtle,; ler ,atis

fafono conhecimento d!' occllrreneias illlportallt.',; r('latiyas á 
essa gllcrra, 1 .. lIe o n,·latori,) do minislro dos Tl"gocios estran
geiros apresentado ii, Cam aras no anno de 18;)2. 

O Illini,tl'o de pntão, o C'lnselheiro Palilill() Jo<é Soares de 
SOllza, hra;ilt'iro fli,tinclo por seus estlldos, talentos e serviços 
ao paiz, Iratou do aS:'llIllpto de modo cl~ro e IlIillllcioso. 

!"i'ps,;" IlIlllillo,o <I, ClllIl('1I10 se encontram explicados os suc
cessos, d'(HiLlp rI' ,nri;rinoll a'lIlf'lla gllerra, 

A 1'1 se \ e,n as \':II'ia!la.; ph:bCS porqllfl pa,saram d'e,de seu 
começo as l'elaçúcs do Brasil com o governador no'as e com 
Oribe; ahi se 1Il"llciollam as exi/(encias cCHlstantps do governo 
Àrgl'ntino, PIII Iillgl'agem sempre insolente, revelando a má fé' 
e alldacia d,~ Ho:,as. 

O illu,tl'ado llIini .. tro de Fxtrangeiros, tratando tarlllH'ffi da 
intervpnção da Frallça e da IlIglatrrra no, npllocios tlo PraIa, 
explicou qlla'~s as \ i,ta' dR l\osas em rplação á Banda Oriental 
e ao Brasil, dt'sdp quI' já não temia aqllplla inlrr\t'nçào. 

Referindo-se á, violencias e es!.orsões pral.ir;l'las ppl,) gover
tio de Oribe contra snhtllitos brasileiros e á cnnseqllf'nte irt'"asã() 
do territorjo Orienlal pelo Barão de jacllhy, dis,!' IJue o Ilover
no illlTH'rial procurava acolllmot!ar as difficllldades na<cidas de 
taes factos, mas que o general OriLe cortou relações com a le
gação brasileira e declarou que não tomaria em consideraçã() 
reclamação alguma. 
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Não JlOuve, ernfiOl, incidrnte ~lglIOl na~ rrlac.õ", do Bra,il 

com fi {.(O\ crnador Ho';:l.~ 11 gpneral Ol'lhe qUI1 nãn f(h"e pxpo,to, 
ao mesmo tempo qllf1 o illllstrp e,tadi,ta aprr'elll,l\ a as raiões 
que lp"aralll o govprno imperial á celehrar alliallças e a fazer a 
gllel'l'a no H io da Prata. 

Se vos reCOIlIlIlf'lIdo a Il'itura dessp importanle dllrl\l/llCllto é 
porque nos eslreitos limites das lições que vos dou, nàu me é 
possivl'l lornal-o conlwcido P/Il todas as suas partr,. 

Limitando-me á rlar-vo" ligeira noticia dns aennt{'cimt'ntm, 
dir-\ b,-hl'i que apnl\eilandu-se então o go\,prllo ilflpprial do 
grande rlescolltpnlaillenlo, que Iavra\ a na população da Conre
deraçào Argelllina por cal1,a ria, atrocidadps c"llIlucllida, pelo 
dictad"r 1\,,'a5, cpl,'brou alliallça COI/I Urquiza que sc collocou 
á testa dos rle,ronlelltps. 

A alliança tinha por Intuito lancar no,a~ de l~llpnns-Ayres 
e li\ rar a citlatle rle l\lonte\ idéo ' tios \'exames nascidos do 
cerco com que o rillt' , instrumento de n",~,s, apertava essa 

Capital. 
FOrJllanrlo essa alliança, tliz um escriptor, o prorosito do 

Brasil rm não só (It'sal'rnntar-se rlas r,frr'n-as ff'i;I·hida s , mas 
tamheln nl':~lal' a indepPlldencia da Banda Oriental que clle li
nha-se ('hrigad,) a garantir. 

A' 6 de ::;rtel1lhro dt~ lt:l51 marchou o !'xrrcito bra';ilriro das 
r"onteiras tIo Hio-(;rande pam n territorio Orielllall'lll Ilume
ro de 'fllasi "inte lllil hOlnpns. 

COlTllllanrla\a-o o I't'nrral Conde de Caxias. 
A' II de Outubro Oribf1 não lendo esperanc.as de trilllllpho 

depoz as anilas cntl't'galldo-se COIll todo o pessoal e material 
de sen exercito. 

As forcas bra,ilciras fizeram entrada em l\lonttJ\idéo, onde 
não encoli'trararn illillligo á cO[lIbatrr. 

Em segllilla IIlIla di\'i'ão composla d~ mai, dI' fjllatro mi 
homPlls ao IlIantln do bril!adciro lIIalloel l\l;~rques de :-';ouza' 
depni~ COlide dc POl'to-AI('gr\~. seguio ii cucor!, rar-se ás forçaS 
de Ul'fJuiza. ~ , 

Elllqnanto os rlois expreitu" e aqui I'eliro as pala\ r:lS que se 
encontram na Historia do IJrosil, de !\1eIlPzPs, llIarcl,a\alll ao 
encontro, a p''fllatlrillia brasileira comm:llltlatla pelo \ ice-almi
rante .It>ào Pa,coé r.l'eenm~11 c"lhia em TOl/elem, dimcil Pas
so defendido pela natureza e pela arte, ulIla brilhante vicloria. 

As forças alliarlas (]ppois fJlW se reuniram entraram em cam
panha contra as de Ho-as, e ii 2 de Fevereiro de 18.'i2 alcan
çaram victoria em Monte Caseros, victoria principalmente de
vida ao heroismo da divisão brasileira. 
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Ro,a'i, pi~rdida essa hatalha, acolhcll-se a bordo de um bfl
gue i nglez qne o It>voll pal'a Iuglaterra á IOde Fevl'.reiro. 

No anno de ltl53 o a':"ntccirucnto f/ue preoccupou o espirito 
publico fui a inaugul'açã" da chamada politica de conciliação. 

Fui o minish~rio de fi de St'le/llbro que a proclamou. . 
Este gabinete f"f11lou-se primitivallJente do Vi 'conde de Pa

ranã, presidpnte do Con'irlho e mini,tro da Fazenda; de Ex
lra!lgl!iros--Viscondp de \haeté; da .In,tiça-Nabllcú de Arau
jo; (la Gllcna- Pedro Belll'garde; da Marinha-Silva Para
nhos; do IlIlperL)-Llliz Prdrl'ira. 

A politica de conciliação, diz o illustrado Sr. Pinheiro na 
sua Historia du IJra.<il, já e,tava em parte e na slIa esspncia 
reali,alla pelos millistrrios a ntel'iores; llloS o ViscondH de 
Paranã systellJallSOIl, gl>lleralisou o principio Plll virtude do 
qual esperava o arrefecilllClllo do demasiado ardor, com que 
pelejavam os partidos na illlprensa e no parlamento, a concor
dia dos anim"s, Ião nrcessaria a realisacào dos melhoralll'tmlos 
de <[ue o illlpcriu pre.cisava. • 

No anno de 18'i-lo, em Abril, foi inaugurada a pnmeira estra
da de ferro no Bra,il: re(iro'lJle a que vae de Mauá a raiz da 
Serra da Estl'ella, no municipio de Pelrnpoli,;. 

Em )t;55 foi pl'olllulJ;!'ada a lei criando districtos eleitoracs. 
Dar-vos-hei ag'Ha esclarccinlPntos sobre a, nl'gociações do 

Bra,iI CO'l o Paraguay, que trouxeram cm resultado o Tratado 
de fi de A bril de 1H56. 

O diclad'Jr Carlos Antonio Lopes edtava a execução do Tra
tado de 2;1 de lIezembro de 18;)0, que prometlia-nos a livre 
navcj!'ação das agua, daL]urlla Republica. 

O IlOSSO lllillistro re,idente PhilIppe José Pereira Leal exi
gic jo dicladnr o campl'imcnlo de sua, obrigações. 

Ln(lPZ, irritado por este facto, expedlO os passaportes áquelle 
ll1iui.;tro. 

O governo imprrial entendeu que e,ta injuria exigia satisfa
ção: enviou aI) Parag1lay uma mis.sãu especial afim de obtel-a. 

Foi encarregado da missão o ch"fe de esqiladra Pedro Fer
reira de Oliveira que le\'a\a ás suas ordens Ullla esqlladrilha 
pam susteutar suas reclamações. 

Chrgando o enviado ao sitio denominado 'l'rcs Bocas dirigio 
um ultimatum ao diclador. 

E~te deu a satisfação exigida e celebrou com Pedro Ferreira 
um 'rratado de paz, cOlIlmercio e navegação, que não foi ratifi
cado pelo governo imperial. 

Em conseqlllmcia dhto o dictadqr enviou á capital do im
perio um plenipül.enciario e el.tão foi assignado o Tratarlo de 6 
de Abril de 1856, de amisade, navegação e commercio, con-
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venciollalldo-se ao mesmo tempo qlle no prazo marcado no 
Tratatlo se escolheriam outros plenipotenciario'\ para fPconhe
cerem difinitivamenle a linha divi·mria de amho, os paizes. 
lIas o governo I'aragnayo crion sempre embaraços á exrcllção 
desses aju,tes, por meio de I'rgulallleutos ofh'n~ivos ao., direi
tos do irllperio e prejlldíciaes ao commercío e navegação da 
província de !\la!tn-Grossn. 

O gabinete de () de Setembro de 18;)3 perdendo o seu chefe, 
o Marqnez de Paraná, que falleceu a 3 de Setembro de 18;)6, 
foi recnnstituido. 

Ao Marqnez de Caxia, pa,sou a presitlellcia do Conselho, e 
foi nomeado Ministro da Fazpnda o til'. "Yanderley, occupamto 
interinamente as pastas da Marinha e Extrangeiros. 
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xxxv 
(3 de Novembro) 

Dez gabinete5 em nove anno'l,-Politica interna.-Diversas 
leis,-Viagem do Imperador e Imperatriz ao Norte.-Ques
tão anglo-brazileira.- CaSamf'llto das princeza<. - Guerra 
contra a BalJ(!a Oricntal.-Gu')l'l'a contra o Pamguay.
Considera\;õe, sobl'e diversos acontecimentos. 

Senhores. 

!"'o ,p~riol)o ele que vou me occllpar, de 1857 a 18r6, o 
pfllllelro fado s"bl") que challlo ti vo"a atlenção é a raplda 
sub,tlluição de Itlillisterios. EIll nove anuos teve o paiz dez 
galllllptf·S. 

O gabinete ele fi dI) Splernbro ele lil:í;~, sob cuja adminis
tração foi promull!al!:l a lei de III Ile ::;etelllbro eh) 1"155. re
t'o['[llandll a Ll;i Uritoral e crp;lIl1lo di,trictos que elpgiam 
um d"plllado e 11111 supplellte, foi slIh;titllido pelo ele 4 de 
Maio de 18,,7 soh a presiclcllcia dú marqnez d" Olinda. mini,tro 
d _ IlllfJ"rio: OCC!1 paralll outra' pastas LlS sr~,: da Fazellda, Sousa 
Franeo; da Justiça. Fl'anei,,;co DIOgo Pen'ira de Va cOilcellos; 
de lXirang,·i\'()s, Viscl)mle de l\Iarangllapl); a de Marinha, 
Jo,é AnlulJio ;:ianha; a da GUérra, .Ierol1vrno Franci,co 
Coelho, " 

Do" fIlf'lIlbros dpsse gal1inele Souza Franco e Coelho repre
senla\';lm o partido Iitwral. 

A org?'lisação desse lllinislerio-com cidadãos de escólas po
Iilicas tldl'erellt"s, foi de\'ida, a []leu ver, á influencia da po
litica d .. conciliação pl'oclalllada prlo gabinete anterior e á 
da eleição de d('Jllllados pela nova lei. a qual deu em re
sultado ter o parlillil liberal enviado á carnar3 temporaria re-
prespntantes prestigiosos e já conhecidos 110 paiz. , 

Profes'ando o principio de dilalarão de credito, a bem do 
commercio e outras industrias, anctorisou a encorporação de 
hancos e approvou os seus Estatutos. 
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E~sp,s eslabf'lpcimento~ tinhall1 a faculrlarlp, rir, emittir bilhe

tes ao porlar!ur e á visla até o total rio capital effeclivo, rea
lisavpis P,1Il melai on nnla, rio Ihesol\ro 

Os actos do gOYllfl10 excilaram viva discussào no parla
menlo. 

_"lem di;!o a organi,aç~o de um gabinete, onde tinham en
trarlo liberaes e conservadures, não poJla apresentar unida
de de vi·;la' politIca,. 

Eu! minha opiniã', já lra'da em si este minislerio eleIY.en
mentos de curla duracão 

A L! de Pezeluoro 'd,l 1 P58 foi snb,titlliclo pela arlrninis
tração feJl'tl1a:1a tlns sCi(uinte, llli~listros: Vi,r,onde de Abacté, 
da Marinha e pre,;illcnte do conselho; Sergio de Mar\pdo, do 
Imperio: Torres Homem, da Fazenda; Hlva Paranhus, de 
Exlrang'liros; Nahucu de Aranju, da Jn;;tiça; Manuel Fe
tizat'd ú, d:t Gnerra. 

E,se lI'abilwte Sllstental'a principi05 economicos contrarios 
aos do aui/'cedenle. 

Em .Il1l1ho de ltl:)9 o sr. Torres Homem apresentava á ca
mara. telupuraria um projecto, que claralllente diJinio o pen
samento do govcfllo. 

Esle I)('nject<l obrigava ° banco do Brazil e oulros aulorisados 
pelo poder cXf'clltivo iI rl'ali,ar<'m em ouro sens bilhetes, a all
no~ df'Jloi.; de publir.ada a I"i, dderrrllu3111io tarllb,lm u 1lI3ximo 
de elllissão. Alem dIsto só ao poder legislativo dwa a com
pel('ncia de autorisar e,tahelt'c<luerIlo'i de tal natureza. 

Viva foi a di:icussào na call1ara temporaria. 
Em COIIS'~(Jl\enl~la da lIIarcha que livera!ll os facto, reslIl

vell o gabillPte sollicilar ° 3llraulcllto das caUlaras, au que mais 
tarde rtl'veria segui r-sI' a d i"'olucào. 

O poder 1l1orler3dol' nàu concedeu a providencia solicitada 
e o rlllllisterio retirou-se 

A 10 de Agosto oulro gahinete se organisou, e foi for
mado dos sr's: Silva Ft'l'caz, presirll'nte do con.;elhu e mi-. 
nisrro da Fazenda; "eba ;tlà,) d·) Hl'go BalTlIs, da G:1e~ra;. 
CUllha I'arallagllá, da J,,,tlça; Joãu d'AllUt'id:l PHt'i"a, do' 
Imperio; PitolS Barreto, da lIIariulm; Cansallião de Sinilllbll, 
de Exlrallgeiros. 

Hepoi'i da elrição de dcplltado~ c()nf{)rm,~ o ;;y~tema elei
toral, qlle haVIa alterado li I,~i de 19 Ile Setembro de 1855, 
algllns lIlelllbru~ do gabmf'le plJdiram (!P'lIIi~"ào. 

Não teililo sido pll.,'lvd ao pre:\Ídelll.il do cOlBelho di.,sua
dil-o ... (ltJ.sa re>;ulllção d,.;so!vell-:ie o gabinete. 

A 2 de Março de 18tH o<ltro llIini,lerio foi organisado, 
sendo presillellle do cUlIselho e ministro da Gu~rra ° mar-
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quez de Caxia~, e os srs.: Sayão Lobato, da Justiça; Silva 
Paranho<, da Fazenda; JOa<IUllll José Ignacio, da Marinha; 
Sá e A lbllquerqlle, de Extrangeiros; Jo,é Antonio ::'al ah a, 
do Imperio. 

Ne,,,e mesmo mez foi inaugurada uma nova repartição 
ministerial, a de Agricultura, Comlllel'cio e Obras Publicas, 
tendo sido o priuleiro ministro elIectivo dessa pasta o sr. Ma
noel Frlizardo. 

As di\elgencias, que appareceralll, deram em resultado a 
retirada dos millistros do IllIperio e de Extraugeiros, que fo
ram substituidos pelos srs. SOllza Hamos e Magalhães Taques. 

A retirada dos dois minislros e divergl'nclas Illais llro
nunciadas, que se deram entl·e e!les e seus antigos amigos, 
foram o preludio da organi"ação do partido chamado-Pro
gressista-que se formou de ltueraes e consen adores. 

Na sessão da calDara temporaria err. ]002 fez este vehe
mente opposiçâo ao gabinete de 2 de Março. 

Em consrqllrncia de ullla votação hostil propoz o gabinete 
a dlssolucão da cafllara. 

Não telido alcançado essa medida deixou o poder. 
A 24 de Maio o sr. Zacarias de Goes e VascunceJlos, for

mou um milli,;tcrio, ficando elle C.O!ll a pasta do Imperio, 
com os srs. Dias de Canalho na pasta da Fazenda; José 
Bouifac.io de Andrada e Siha, na da Marinha; Carneiro de 
Campos, na de Extrangeiros; Fraucisco Jo,é Furtado, na da 
Jmtlça; barào de Porto Alegre, na da Guerra; Sá e Albu
querque, na da Agricultura. 

Essa administração durou quatro dias. 
Hecebida com declaração de desconfiança logo que se apre

SPII!OU á camara telllporaria, e não tendo ohlido o recurso da 
dissolllção desta, retirou-se a 28. 

O mal"(jllcz de Olinda foi enearrl'gado de organisar novo 
gahinete: a 30 de Maio formou-se este dos srs.. Olinda, mi
nistro do 1l1lperio; marquez de Abrar.tes, de Extrallgeiros ; 
BeJlt'garde, da Agricultura; viscollde de Albuquerque, da 
Fazenda; Polidoro da E"mseca Jordã\l, da Guerra; Haymun
do de Lamare, da Marinha; Cansansão de Sinimbú, da Jus
tiça. 

Este gabinete foi substituido, por haver pedido demissão, 
visto que a camara eleita depois da dissolução da anterior, á. 
l~ de Maio de 1863, rt'presentava as ldéas sustentadas pelo 
llIinisterio de 24 de l\lai<'l de 1862. 

Enlendeu o gahinete que não devia continuar e cedeo o po
der á opinião manifestada na ultillla eleição. 

A 15 de Janeiro de 18ti4 o sr. Zacarias de Goes e Vascoll-
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cellos, o mesmo chefe do gahinf'lp, de 4 dia~, de 24 tle Maio, 
organisou o ministrrio. Ficando ellp na pasta da. Justiça. trve 
por collrgas os srs.: Dias dr Canalllo, lia da Fa7rJlda: Dias 
Vieira. na da Marinha: Jo,é IlnlJifacin. na do Jlllpl'rio; Ma
riano de Matlos, na da Gnerra; Pal's Farreto, na de Extran
geiros; Oomiciano Hih('iro, na da . .I./lriclll!lIfa. 

Posteriormente fez parte dr-ssr l1ahinpte o sr. Francisco 
Carlos d'Aral1jo hrmljue por fallccillll'nto do sr. Paes Bar
reto. 

A 31 de J\gosto esse gabinrte foi snb,titnido prln que foi 
organisado do srguinle modo; I'residfmte tio c()!1,elho e mi
nistro da Jllstiça, o sr. Francisco José F:ll'taflo; do Tmperio, 
o sr. José LIberato Barroso; da Fazenlla. ° sr. Carl"s Car
neiro de Call1pos; da AgriCllltllra, o sr. Jesllino Marcondes 
de Otiveira e ~'á; de Extrangeiros, o sr. Dias Vieira; da 
Guerra, o sr. Beaurel'aire Hulian. 

Esta admini,tração q!le atravpssou um periodo chpio de 
difficnldades qne rxigiam IlIrdidas extraordillarias, logo que 
se ahrio a Asselllhléa Gpral em l\hi de 18li5 encontrou op
posição revelada ao f'!eger-~e a mf'73 da camara. 

Retirou-se e foi formado outro soh a prp<i,lrncia do ~'r. lIIar
quez de Olinda, 11IÍnistro do Jmpprio. tpl,do sido confiadas as 
outras pastas allS Srs. Nahuco dI' A ralljo-.J ustiça; A IItonio 
Francisco de Paula Souza-Agricllllnra; Francisco de Panla 
Silveira Lobo-Marinha; .lo'é .~lItonio :--araha-Fxtrallg('i~os; 
Dias de Canalho-Fazenda. Estp- ministro fui depois substi
tuido pelo Sr. Conselheiro Carrão. 

A :1 de Agosto de 1861
; ontro gabinete suhstituio este: o Sr. 

Zach::.rias de Vasconcellos, prpsidente do Consl'lho, foi nOlllea
do ministro da Fazcnda, ::ir. Paranagllá da Justiça, Sr. Fl'rwu
de~ Torres do Irnperio, ~r .. 4.ffonsn Celso dI> Assis Figlll'Írrdo 
da Marinha, Sr. Martim Franci'ctl Hlhl'iro de Andrade de Ex
trangeiros, Sr. Souza Danla., da Agricultura, Sr. Silva Ferraz 
da Guerra. 

Concedida a demissão pedida pouco depoi, pelo m;nistro 
da Guerra, foi a respectiva pa.,ta éOllfiada ao Sr. l'aranagllá, 
OCCIlp311110 a da Jllstica o Sr. M·,rtirn Francisco e a d~ Fxtran
geiros o Sr. Sá e AlbllZl'lerqllc. Ill'pois (lCCIlPOU p,ta pasta o Sr. 
SilVf'Íra de Souza po!" falll'cimcnto do Sr. ~á e AlbuqllPrque. 

Esta administração durou até Julho de 1868: facto de que 
tratarei I'm outra lição. 

Da expo~ição feIta \I\des a rapidez com que se subslituiram 
as adJllilJistracões JIlilJi,teriae~. 

Se, COlIJO é verdade, algllmas cahiram em obrdiencia aos 
principios do systema politico que nos rege, outras dissolve-
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l'alO-'c Hã'> porque sohrfl ell:t, inll;ti,~e a acçãl rIo p:\damenlo 
ou a ria c,)l'cn, Illa, por Jivrrg,mcia, de algllll,' mini'!r<H. 

EIIII',~ ,'ntro, UIlI dos gra1Hle" lI1alp" que rp:mlta da rapitla 
sub'lillliç.ã'.) de gahinfltes, é ;t illl[lO,;<ihiliJ"J'l elo "slndo r. I'xe
eucà<l tln nlei, lllellil!a, arlillini,lralim, e da sati,facão Ih, ne
ce;,i,ladf" \ ariada, de dilfercntes ralHO, do serviço [ltIblir,q, 

E' dahi Ijlll' nasce esse facto prpjll,licial ao, illt!'ri'ssPS do 
paiz, <{Ile onlillariall1cnte se oh ,erva, elP serelll plallrj:Hlo~ 
COlllcllilllpnto" de grallà~ lltilidad" por 11111 mini,tro e lIIezes 
de[l'li., alt"rados p muita, Vl)ZeS ab'lflclonar!os por oul.rl), lra
!anel,) o novo fUflccionarin tle fa'f,pr no\'o., pstudo,; e tomaI' l'e~o
I ução ctlntraria ao que anleriorllH,nle sr prrtendia. 

Adllialll-;e a"im a5 soluçae:> reclamadas. o paiz sofTre em 
seus illlereó~e~. 

Dez mil\i,lt~rios cm nove anl10s I 
Este f'lclo, parcce-nw, atle,la vicios 111) svslema .sob qlle vi

velllos: !lã,) jlllgü qlle se o deva a.ttnb'lÍr á falta d,~ patl'ioti,mo 
do" n,lalli la" que lrllll tOlllallo parte na direcção düs negucios 
puhlicos ou a. lh, l'Ppre,;entallk, da naçào. 

Entre a, dl\'"r,as leis publica,!a, no periouo de qlHl me occu
po ll1el'l~CI,11I 1IIl'uçào a, srgllÍnlrs : 

A de lR de Ag,),lo ele 11)0\ altpranrll) as Lpis Elpitnraes ue 
19 de AI!",lo u,; l1'316 e 13 de Setembro de 13:):); di'Pllilha .,lIa 
que 1\I'II1111111a ILt, [ll'()\'ill<~iai dé.'sp, melto, d'l d,)!!s deplll.:llh'l á 
Asst,,"hléa \:"l'al e que fo.,sPIll illlai divi(liela; elll dl,ll'idos 
eleitora"" de Ire,; deputados cada UIII, ficanuo extinclas a" sup
plencia, ; 

A l,~i dr, 2] de Ag.)slo de lS'i1) contendo providencia, ~nhre 
os h:\lIe," el,~ cnli,.;ã!), meio circlllault~ e divnr.;a, cOlllp:whias e 
socl,'d:tlh~,; a, IIIcdltlas restrictiva, (1e.;sa li~i foram Irilllllphos 
alcança,l", pela ll:icola con,cnatlúra de rJlHl tlra um rIo, r,hl~fes 
o Sr. Sall··" Tllrr~s lJ.lllwm (fne, qu:t!l,lo ll1inHlr,) da F:17.plI,la 
do glhillctl) d,~ 12 rJ.; \)pzc:llhro (ltl 1S:)8, al're,enlou o projecto 
á Call1ara em .I linho de IS::>\): 

A (\(, 10110', SplellJlll'o de 1&30 n~g111anrlo o~ dirritos politicos 
dos !ilhos de extl'ang,)iro:! na,ci(lo, no Brasit, c·ljo.; pai.; não 
estiverem em serviço d,~ sua nação II dos cxtrang,dl'()S '1IH' C:Ha
rem COIII bra·;ileiJ'o,; e tlo;; bra,;ileiJ·o., que casarem com t'xtran
geiro, : 

A l,'i de 11 de Setembro de 1801 qu~ faz exlt'Il,ivo~os efT·'ilos 
civis tio, ca;a!llllnlos celebrado., na fúrma ,la, Ipi, do illlperio 
ao~ da .. {le:i<O:l., que profe<sarem relllliào dilIerenltl da lIü E.,la
do e delel'llIillando que f03sem rrglJlados o .. r"gi .. lros e prova, 
d'estes calamentos e obit03 das dita, pess',la" b~lll como as con-
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diçóe'; Jl\','f~'; l:trí'l' pac:l qll'l 03 Pastores de religiões toleradas 
pUl\e""11I pl':tlicar acto:; pr()dll~indo efl'~it,)c; chis: 

A lf'i ri, :':6 d" Jilllho de 180'2 ,uilslilllindo o systema de 
PI],,;S e 1lI"dida3 pelo 'y',;lclTla 1lH'lríeo francpz. • 

ElIll'e 011!1"" aconlpcinwlllos dn período, de que trato, Illen
óOll:lrpi a \ j'l;t,'m illlperial. 

O '-"'1111'11' Il P,'cli'O C sua COll-'ortc ,;ahiram da Côrte, em 
Outuh"1) di' It;:íJ, e \ isitaralll a, prol i lei;t; da Bahia, Sergipe, 
. .\Iag.la', 1'1'1':l:ullbIlCO, Palahiba e E'piri:I)-~alllo. 

EIIl F",rrei 1'0 d .. , antlo segllinl() r('eulhrr:ull-,e á Capilal do 
1Il1pf~rill. 

Em 1l'l\52 :\, relaçólls entre o Bra;il e a ing'atel'ra interrom
pcralll-';('. 

V')II rf'f"ri 1'-\'0:; as cam1as, qlle gi'ral'alll a i Id("TlIl',:ão. 
Tinha-·,e ,LvI" o il311fragio dI] IlIua !Jm:;l illg'II'Zfl, PIII .Junho 

d!' lHol, lia eDsla do .\.lb;tI"lào, na F0\'ill~ia do ilio-(;ranrIe do 
Sul. 

.\lglul" 0.::,,1;\"rn', foram lanr,ado3 IlI'lo nl:lr ii. ]!l'nw, e partI' 
do o.:MI'I'p-a III'II!O f"i rouhado PO[' indi\idulH 1111r' p:\la evitarem 
a re"!l0Il.;ahtlid;Hle de sen, acio,; sahiram do krritul'io hra,ileiro 
e pa-'i:"':\1I1 para o orit'nlal. 

Fil! .!tI:III.\ dd -;r;tuilltc allno outro fad·' "0 dPlI, P COill ;Jlplel
le CrI')11 Ih 1·J.>:lIenlt,s da~ reclalllayoes da ]I g leão ingleza. 

Irl!s ,d~,Íl:i;V'.' tl;t fragata Forte, ve,tidos á pai7ana, em um 
p:l'iSr'ln 1"'11. .. á Tijuca, til't'ralll aItel'c;lçàu COlll a senlillella de 
um corpo di' g<lanla. 

EIII ,',"I 'l'íj''''iICia do contlicto foram pre"o'. 
No ,!Ia i'":11Pdi:llo, porém, sahiralll tia pri·;ãu, li·go f]uc hOll-

ve r.'ctall:l,,,\ , por parte da legação. . 
Depoi; ,I,· di-cll"ão entre o lI1ini,tro de r:drangpirc" e a 

IpgaçIh ill\!,I,)za ácerca 110, '\011<; faclo" () rr'pl't;scnlante da 
Grà~ltl'l'la illI, n Sr. Chri,tie, mH Ikzelll]Jl\) d,~"t' allllO exigio 
do g')\"J'ilO illlprrial inrlnlllni.;aç.àn pplls prt'jlliws call"a
·dos p'lo lI~vlf"agio e sati,fação (leia pri-Ti .. tio, olIleiaes da 
Tuariill';J Illgil'7a. , 

Não f"i p"" ivrl o accôl'l!o entre v milli"[rr, hrasileiro e o re
pr,~sPII!allll' da (~I'à-Brf'tallh:l. 

Em CIHl ;PIj'lP!io.:ia di,so no dia 31 ,]0 rt'f"rilln ITlh foi o go
verno i'lIili'l'Ial intimado de que o elld·' 11;t "slação lIa\ ai in
gleza C,'IIII'varla logo a aprisionar embarcaçof" bra"ilpiras, que 
seriam delll!:!'; até satisfazer-se as exigmciaj do ministro o Sr. 
Chri-tl". 

COII' I'tY"ito n almirante \Varren capturou 5 navios. 
Ne-;I,l\ eirc'"I1,tancias o governo de nosso roair. teye o aroio 

de todo" na Côrte, sem distincção de côr politica. 
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Afinal o Sr. Marrruez de Abrantes, ministro dt1 extrall
~eiros, rralisou ° pa/!a:llPntu, Sdl protrsto, da quantia I'xi§!irla 
comI) inr!'llllli':H;ào dos prrjuiTw; originarlo.s dll nallfragll1 da 
barca ingl,',:a, e qllanto à que-'Ião d"" ofIieiacs ria fl'ag:lla fui 
accpito por alll!)()s u.; gll'(lrnos o arhitl'alllpnlo. 

O rei da Belgica, ecolliidu arbitro, pronunciou-se cm fa,or 
do B1'3,d 

Cnrtadas as rel.1(;()c,; cnt.re ambus os paizes, só foram rrsfa
bel,~cidas d"IlOi., p<Jr i!lten ('nção do t'cllllOr D. Luiz, rei de 
Portlll!al. 

Fllncci"na'lc\o a Asspn,j)léa Geral, a (j de Maio rle 18(j;3 tliri
~io-sp, a CallJara d .. ·, llcjl'ltatl"s, em corpOI'açào, ii pre,"nça 110 

imppra:lor Plll'a IIJallif",lar-lh .. os srntilllf'nlos ,Je gralidàu )wlas 
provas de patri,)lj';lIlo do Senho!' D. J'etlro na Illle~lào allglo
brasi Ipi 1':1. 

Esta CallJara foi dis<ohida a 12 dé Maio, p r,onvocada outra 
para l° dr) .Ialll~il'o (Ie i8tiL 

Neste a'lllO C:,<a!'a'II-'i" as PrincAzas, a Senhora n. habel 
60m o Sr. í~a,t,)fl d,' Od,'ans, conde d'En, a 15 dI:' Ontiillt'O. 
e a ~ellhora !l. L.'opuldina, a 15 de Dt'zelllbru, CUItl o Sr. DUI]ue 
de Saxe. 

Pas'o agora ii fIar-vos l':1pidas inforfllaçu',s l'plalivas á !1"lerra 
do Brasll c Intra a !landa Orieulal r cOlltra o i'aragua.v. 

~à,) cahe !lO'; e,treito; !illlil.'" das rxposil/Jcs, que lOS faço, 
narrar mi:lilciwlu!l III.,' o q'IC hOllve. 

Para rstli"o I;olllpl,.t" do as,mrnpto rncontrarci'i importanteS 
escriptns qllP já pslàn pJ!bllc:u!o'i: eu ap,'na., me enc:ttTl'go nesta 
occasi:i .. d,. dar-lOS lig,-iros c<clarrcillll'lItos. 

DI' . .ttpilllidas a., I'l'c!alllaçàes do !lr;Hil por H'ZCS feitas ao 
~overno do Estado Orit'l1ld, a l'i'sprito da, viol"llcias à., pro· 
prirdalle . ., e slt[Jditos bl'a'ilPlros f(><;idrntl" pm tplTitorio da re
publica, resoh en o g:' billete' illlperial et1l iar tuua Illi,,,ão espe
cial a Montev id(>n. 

Foi d, lia ellP,aITPgad.) o Sr. José Antonio ~'arai\'a, fIlie para 
ali srgniu ('fll Abnl de lr:ü-!. 

Fncetada, as )lo'goei~cóes, verificou-sc desde logo que o pre
sidente Agllirre fllrlala .. se a adherir aos meio,s concilialorios. 

Taes OCCIIITPllcias SI' deralu que o dJ(llulllata hrasilpir,' reti
rou-se para Buenw-Ayrc- ii esperar instrlleçôps du governo. 

A 2\ d,> Jul (J foram pilas f'xpedidas e cl:rgall'lu à.; mãos do 
nosso enviado elle r1iri!(i".,e a l\IlJlltevidéo, ond .. apre,f'lltou um 
ull'imll/lIf1l, em 4 de Ago,to, ao Presidrnte da Repllblic1. 
N~da alcançando declarou ;l aquelle elll data de 1 O qll~ o 

Alnllrante Tan:alldaré e o COlllmandante de corpos da froliteJr:~ 
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I'pte}Jf'rial1l ili,.trllr'J"" para faz"I't'TlJ n'pre,alia,; P l'ruvid"llcia
rem ~ohrp :1 prote(~çàn ,lr>-, Lrasilrims. 

Uma rli\i';\() ás crdcll" d.) Chefe Pereira Pillll) ~"gllill para o 
rio LrUgn<1v. 

EncolilralHI" (! ,apor Vil/u ..lei Salto, foi-IIH' ,Ld;, C~II>!, mas 
este rsr,apolI de spr apriJionado e foi logo d,'p' ':. Illc,·;.diatlo 
p('la tripolac:i". 

() alllliralllr- hrasileiro jalgou indispew':t\t'! 1:111'1' <! Lk
qurio de dou, porf"s do Eslado, Salto r P"y,aildií. 

() pl'>"idPI,ie AplLl're '''.'Ít'ntitic3']O do fado ":-'iw,lio pas,a
portes ao ministro r,',idenlr, o Sr. Lr>Hrpiro, cassou o cxcqualnr 
aos c, n··ul .. s hrasil,·i1os ll'aqllelle E<tado e entre outros actos 
hostis m3nnnlí queimar Ila praça publica o~ Tfactados cel('bra
dos COIll o !1!;1 ,i!. 

Flon'o, q1\\' ,;á bta\:l eapilalwant!o a re\olução contra a Banda 
Orienta!, 1'111 O!!II:!)!'", pr"ptl,: ao almimnte hrasil(~iro a união 
dos esforen" ,la e"IIl~dra com os dos re\ olucionarins eontra o 
gorerno d{'; _~.,~':lil'j'c.J 

O alllliI'3!:.'.' acc:i'ilnn a proposta e cOlll]lrorncltcll-;;c a entre
gJl' fi Fi- n·· :,c; pr:t~a'; de l'aY;;:l.lldü r ;:;"Ito, log<l que fossem 
n'll(lida, ,) :\ prrs!al'-Ihe os :lllxilios dn que ]lJ'eci . .;a.;se para o 
feliz (";,ilu tI,,- Upl'mçües, que (l gelwral lpnta.;se_ 

ClIllIpl'f'.-n:l ilqui rliz"f-\'(l' qlle o presidente.1o Paragllay, 
l)"andn \eH cullheciu1>'lllu da" reclalliaçôps da nJi',·àn ".;pt'cial 
Ipltas a '\~il,i'rr, 11celan,i! I'lll data de 17 de .Junho ao go\t'mo 
impu'LI! ti 1:;:\,'1' I"ll!ad" {1 ,.j o êneargo dl' mediador nas qlles
t(}pS a\ ,m tada'_ 

() ~1I\ ia(}o ltrrl;.ileiro que J'<'CI'l"'ll ip:llal cornmnnicação do 
pl'e~irlellte L"I1':" !'e,;pnndeu que a lLi'tli;a;ào pan'cia-Ihe des
neces':lria, \ i :0 :d"lllar I"·p('railça~ de \ l'r :ooh ida, as ques
tões. 

O w\t'l'll" iilipt'rial PII1 Julho ,cienlitieol1 o do Paraguay de 
estar ti" aeei>, do ('l!!Tl a rcqw,ta ri" Sr, Sal'a.va. 

A altitude .1" ;,;I'\rl'110 il!ll"Ti:d dp'agradou a,) presirlente (lo 
Pa!'agllay. 

Ao, ;j() de :\,:'(J,(o diligin dle lI111a '/lota ao rnini~tro brasilei
ro em l\SSlld;pçfw declarando atlelllatoria do "'1lli;~brio dos 
Estado" do Prata a OCCIII'JCà.O do territorio Oriental, que elle 
julgaI a !'eali :\fla quando te\!' ctlllhedl1lento da corrcsponden
da, a que pó:- fim (I ullimatulII de l\gostO. 

() mlllistr" brasileiro !:In Assl1IIIpção respondeu que o gover
no impl,rial ;:ão desistiria (Ia rni,'são, que lhe cUllipria, de pro
teger a \ida (" proprieda(le dos suhditos de nosso paiz . 
. Lopl'l. agl!aillou a prin',lpira ,:cca,ião, que Ihr facilitasse a prac

tlca (le UU\ at:l'nt~do ao 1r1lpt'rlO. 
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1->1:, app:ii"'C"ll I 'gu: ,'Ili NOVPilllJ"o o \:.tp"r JlJa'que~ de 
Olilll!.l ;UH'''1'Oil !ln 1'01 to lla capital d,1 ltppll~,I:('a levand,) á. ~eu 
bordo o prf':'idt'nlfl ,Ie l\Iafln-Cro,sC! Curol1l'l Carnt'iro de Cam
pO", Ilh'!l,bru ,la A"Plllhlé:t I~f'ral. 

Q;::\:l<lo ('.,Iava pre,;t", á pari ir foi capturado o vapor, os 
pa,sag".J'l1S Inadlh ao, carCI'r,?, dtl L"pcz e arrecadallo.' Os 
{)bjPciil;, 1(111' s{' ;1ell:l\!l1ll !lO w\vip, in,:lllsive quatro cenlos 
COlltO.'. 

O milli;ll'o Pl'IJit""I'lll cn:llra o prnccdinh'llto do gw;erno 
do Pal'agllay e p",I:d :;"11' pa ,,.;a-porte::. 

Foralll-Ihe ILlilu: (';Ie':, rna, () IlIilli,ll'u nào pl)(l,? rplirar-,e 
iéni'W depni:; q,II' LOil,rz, pOI' iiltel\PIIl;ã, d" rnini,tro All1pri
cano, o Sr. \Ya;ÍlIJ'"'tI, p"rilliUIO '1no 11111 \llfH,r do Paraglla~ 
';'lI\,lll,"i"l~ n fi'[ll',',c:llanl,' do Bra'll ii BtlPllO :-.\yres. 

Não sati,feiio COIll esta' viull)lIcias re::olveu Lopez emiar 
UUla exrwtli(:à,) para l\Ialtn-Gro,,·o. 

A 2(j d,' \)"ZI'IIIbl'1> o:; Par"gila'~O' iil\l',tiram o forte de 
Coimbra: ap,'zar dI: III aI gllarne'éido por f;dla dt; obra; de 
,lI'le e !wh peqllello Ilnll1ero de pra~a: l'l'pt'l11O 03 aggres>ores 
no pl'il1lriro a"allo. 

Não tl~IHlo a gllal'lliçào mais meio, de clefeza o commandanie 
Porto Carrf'ro l'e'llhen retll'al'-lie para COl'lllllhá. 

Depélis de len1111 occIlpalln Coimhra o, l'aragllayos conse
guiram a rPIHlição de A IOllquerqlic I: C"rlllflbá, 

Asscnl!ol'l'and,'-se (11) vapor .J nhullbahy occlIpara'n D')llfados 
rlepois d(~ lenaz resi,tencia Ile llttzuito pl'aça-, IIli" dirigida, pelo 
Tenente Joào Antonio Hilwiro procedl'l'alll h"]'oiealllenle. 

Fugiram os habilaale, tio litlural, purélll grandé parte foram 
presos. 

C,na experlicão Paragn:i\;l fIe oito mil homo]\'; mais ou 
meno" ,!"!J'li," d,' ter ataca.:j!) ~i()ae e :\11raarla, illl'estio a co
lonia lI'l Ta.rl'lary e a illrPlldioll 

Em Cllyabá l,'gn ljlle se soube do acontecido a pupulação 
ficou al,'rra1ja; tom')ll p'lrédl o pre ;ident'l ai 1)I'o\'id~llcias 
(llle a, cirCllllI,tallcia, o pPI'Iniltil'alll para baleI' os l'ara
guayo, se a taca,,;p, III a capital. 

Deixo 1"1l' em'lllanln a narração do rnai .. , qlle hOIl\'P, rplati
vamellte a') Paragilay, para occ'lpar-me dt\, nf'gl)cio~ de Mon
tevidén. 

CelehrarJo o accord~ enlre o barão d(~ Tamandaré e o ge
neral Flore", Irc, canhoneira, e lima lan(;'ia a vap0f sob o 
commanllo do prinwirfl tenent'l Joaq1lim Jo;é IJil!tO aprl'sen
taram-se diante da villa do S:t1tfl: Flflre, c"rcún-a p,'r terra.. 

A 22 de Novelllbro df: 18tH foi alcancada a relldicão d:\ 
praça e entregue esta ao general Flores. • • 
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Em ,pl(nirla resul"'11 o alilJÍlallle rntrar CI1I T'ay,andli . 

. No dia Ô d.' llpzl'lllhro foi e,sa pr;lr,a alacada, tendo ,ido ~om
hllladu o assalto COIII Flu!'<":, pnr 400 wldados, r!PsI'llIhal'cados 
dos navios br;vileíl'O:, (pie lính;1!1l entratl,) lI'aqlll'IIP purto a 
l° do JIIeSllIO 1Ill'/, e P"l' !!!ai·; celll IIIarildlt'irús. 

A praça e';,a\':1 h,"1J g-"arnl'c](la para re,:i,tcllcia. 
SlIsprllsas ;" ho·:lilidadps pur falta d·,; llIcjos para conti

nuação tio a,;:alto, foi It~\ :lntallo o c(\rco. 
I)"!l"is '1118 ali a[lrt',,'nt')ll-Se o (''(prrito bl'ilzilejrr., que 

havia ]la";s<lll,, a frolllpira 110 lU" Grandp em prilH:ipios (LilJlIel
le nu>z, foi de 1l0VO a,ql!atla a pl'aça e ca!,io PIU podcl' ile 
nossas forças 3, :t de Jaileiro ri., ] ê·, i:'. , dl'poi·, I]e \al"j'osa
mente dl'f"lIflida por ~lIa 1I'113f'IJição. 

Pay<:llldu lalldlt'fll fui f'lltl'l'f('le ao W'IIf,!'~1 F!ort~s, 
As rpt~\(:0c" PIlI1'" o Br;I'i1 e il gl'l1pral Flore,;, 1[11(' comba

tia cunlra o gO\ t'I'IIO (!:1. Ba:l<la I)l'i!'lllal, Ilcce,sital:lm SPI' /'8-
gulal'i,:ulas 1)1'10'; IfIt,jos d'lllolll;\ticus. 

() gOH'l'lltl II1Ipl'1'I:tI ":ll lOll o ,r . .ItHe '\íal'ia da, :-;ih a Pa
ra!lhu-; para Il'al.ll' tle,,'c :l'.Sllll1jltO t' land)t>1Il :tl(~ançal' a aili3n
ça da !'t~pllbl!(::t .\ I'genl 'llit ao Ilra:~d na '!'II~stào pellfle!ltl'. 

() diplnmata bra/ilcim partio para Blll'lhIS-.\VI·P';: I'uirando 
eln nf·WH.:la~;Ot~';; para obter a ~lll!ali~;a da COllr"flt:\l'a'~ào Argen
tina, ti [ll'p,;idenle d. Bal'tllololllClI ~IilJ'f' lhe d"claI'Oll IlIante/' 
neull'alldadf', j.a gllPrra f>ntl't' o B:azil c Mtllltf>\ itlé(). 

El!tào St'gllio () ,r. Pal':l.nlios para fi I-::;Ia<lo Ol'if'lllal, onde 
,lejlois de clJnfCi'P:lcias com ° gcnrral FI,)!'!'; eslabell'CI'ralll-,e 
as U:1"f),; de allia!ll:a COIIl () Brilzil, obrjgalldo-se :l'liH'lIe gl'lle
ral a ;l1'1's'al'-lIlp ;w'Cilio-; lla gllf'rra contra o Paragnay. 

IglI<lItIIl'II!e IlolJ\ (. accúrdo para ser alac,a"!a a cidade IIi) l\!nll
tc,idéo e ',Pt' d"J'I'ilJiHlo o gnvl'l'IIo do partido blulI('(). 

A illl:l,ào da ealllj'aidl:l do Hio (;ralltle do ~Id por Ba7.ilio 
;Uullhoz e APl',I1'J(:in, o a,<alto á cidade de Jaguarão por or
Jem do g-O\f'l'IIO ,!to .IIontevidéo e os ;ttl011larll's do pre"idente 
tio Parag'lav !"Ia:':lill () gdll'l'110 hra7jIPil'O á 'h'er,..;sida\ie ue 
elJlprt'gar 1I1:·io;; l'\.tl'aOl'llill:ll'ios par.1 levantar forças, 

O palrioli'llln d(l P,lVO foi ill\(l(',ado; a crial;ão de corpos 
de vollllltarios da [lafria foi allct<lri.;arla pelo Dec!',>ti, de 7 df' 
Janeiro de 186;:), e a glianla nacional challw.la a seni\,o di' 
guerra pOI' ]lecl'l'!o de 21 do mc,'rno IIlPZ. 

Os hl'azilpiro, corn)sponrleram á con~lança t.!o gOlemo im
perlal; ],'\anlar:lm-se fOI'(:as, 

Tenrin sillo I'e-;ol"ido, cZ,mo já di~,(', o a!à'1l1e a Montp"idpo 
o exercito hrazil,'il'o cOllllllandado pelo g-eneral !Uena Barreto, 
ao qllal se uniram tropas do general Flores, dirigio··se para 
ali. 
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CiI'C,'lIlFtallcia', pnl'(~'il ')CC'llTCI'am q!IP di'pen;;;;ralll o as,alt" 
iI wipi1al ,.Ia Iha'.\a Orip'llaL 

n ,Iirlu:nabl lll'azil(,il'o d" acr,ôr(]o COIlI Fh)\\~, acepitllu com 
llloflilk:lr"Õi", a- Pl'opo-!a-; c lIIcilialoria, qno u sr. Villallla. que 
,:a!à) 7>\ :'f'lU\ a l\I\lill"\'i,lén, fiwra, 

Em e,')Il""!llllllCia ,Ii' e'\nferenela-, havir}a, fnram e,tiplllada, 
a, !J:I.,'P', ('{fi '1l1e :<,. lil'l\1on a eOi\Yellr;àn de 20 ,le, Fc\ !)reiro, 
qur f'ntl'l'g,,:1 n go\'eI'1I0 prnvi,orio da rcpllhlil':1 ao f!Pl1eral 
Flor"', d"I'''!lllo ,er dada, a') irnpf'rio a- l"'p;u'<J('üe,; c/lilfnrll1c 
os ai'l-Ie, c!'I,'hrarlo,; entre a'lucll,· gt'oeral e o cnviadu (,xtra
ol'lli!Hlrio do Bl'aziL 

Tl'lIflo 1.opl''; proc1lradn akaIH,:ar <lo pre;;idelde Mii! e pt'r
ll1i,-ào para o Irall';ito de fmç,as ['arng!lay:.", (j!i'~ dei iam in
\'adir o Hio Grande do S.i1, lião a ohteve. 

Mitre JIla ntinha neutral idal]e, 
Lopes rompeu entà:1 com a H.epnblica Argentina. 
Fez :ieguir eineo vapores d., guerra com dest no ~. C"rrien

ies. 
FOI'am api'i:üonarl'!:i cm Ahril de 1865 algulI:i \ apor", Ar

gentillo'; a eirladr qne lião estava eflleazlllente g'ilal'llrei(la foi 
oecupada e inva,lida a provincia de COrl'iellte,:; pu\' forças pa
ragnaya~. 

Foi então qne o g'lV'~ru,' da Confederação Arg"nliwl. ,leixou 
a sitll<1r.,ão neutral, em que se mantinha e pr,lparoll-:,e para a 
guerra. 

Havendo seguido para o Bio da Praia o Sr, Fl'anci;co Octa
viano em lrj,são extraonlinaria junto ao governo Argllnlino 
.1 Oriental, depois de se ter entendido com este, dÍi'igio-,;e para 
Buenos-Axres. 

!Iiil!'e, que pela força das circnrIlstancias , já não podia mais 
guardar neutralidade, ar.ceitoll, C'lnlO represpntant.e do seu 
paiz, Cl11fi F1or'es, chef!) do guverno Ol'it'lltal, pl'OllOslas do 
envialio brazilr,iro, e enlão ceL'hI'Oll-Se a lo lle Maio desse anIlO 
o tratado da Triplice Alliança, 

A '1 t'iplice Alliança Cqfl'pç\)n logo a pro\lLtzir wus l'iI,·itos. 
MO\"PIHlo-se o exercito hra7.ileifll,;oh o c,ommando do hri

gadeil'o T.Ianoel Llliz OlOrio, foi :Icalllpar acima de I'aysandú 
e duas divisões da e~qna(ha sllhinrlü o Paraná receberam o 
general argentino Paullero e as tI'opas, lJue elle C,'1lI1ll3ndava. 

De accôrd" com o c()'lllnanllanle da e,qlla1lra, re"ulvell aqllel
le general atacar o, pal'agnayo,;, que OCCilpa\a'll Corripntes. 

Desembarcou ali P&lllHlrO com sebcentos soldaf.\us ar
gentinos e alguns reforços de infanteria e artilharia brazileira, 
mas julgou conveniente não se demorar muito tempo temendo 
que o atacassem os paraguayos superillres em numero. 
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Srg'lio a c,,!a:dl'a para fre" B'lca, e bhqll<)OIl o rio Para
guay. 

A, f,lrçl" hrl7,il;~ir<i'; ta:Tlb)~m se mlJveram e foram acampar 
perto d:~ r,idarle d'e ClJHcur.lia. 

Ahi se lhes d.whm rellHir a, Argentina.; p Oricntaes. 
A 11 de JnnllO a fragata A lIIaZIiJ/({S e oilo ea!lliUllciras fo

ram accollllll"tlida, por seis '·.:lllhUllPira'; pai aglla~ a.; e oito 
vapol'l)s, 'lllandu ('slavam ,lllcoraüas Illeia ]egua abaixo de Cor
rilmtes. 

1),'II-,;e enlào a batalha naval (lenolllinatla de lliachnelo, 
em qn,] a arlllada brazlHra alcalH;oll YÍc,ul'Ía e o chefe da 
divisão Fr.lllclSCO lUanilcl Barro:;o ganÍloll gloriosa fallla. 

DI1: ':tHlfl''; p:u'agllayu,-; ",;,',apara!!l q!l<lll'o. 
Ca!i;idaralll-se em dois mil os soldados inimigos, que ali 

morreralll. 
As r"1'0a, hrazileiras farlJlwlll li\eram scnsin,is perdas. 
l)"p,lii dei"] aeollll'cilll~nlo ainda a e,iI(IIarlr,t di,lillgllio-se 

na pa'silgPIIl III', l\Iercedps e lia de Cue, a·'. 
Ao P;\';'O Il'le a armada alc;lllp la estes triumplios, a pro

vilwia d,) Hlu GralJ(le sofTria os desa,trc,'; da ill\asão para
gua,a. 

]\Lt:; de oilo mil homens St'gllil'am para S. flurja; alli ti
veraln Ull1 enc1lnlro CI)!Il alglllllas companhia, de gnarda Ila
,ciollal e com o pl'inil'iril batalhão dt1 YolllTlíario, da Palria 
COIIIIIlIlIH!ado TlPlll C \H'() 11"1 João lHanoel (b l\I ... na llaITt:!,l. 

A 12 dt) .llllJflO ai foi'y'\'; paragllayas soh o ctlllllllando do 
tellPnte curonel E'1.igal'J'lbia uc,cnparalll S Borja. 

J)Ppois de ii saquearem scglliralll COI [I desllllo a ltaqlli e 
Un·Wlayana. 

EUI .liI1i1O occllparam a \illa de Ytaqni e dqv,is encami
nharam-s') para Urugll;lyan:t, cuja rendlçào alcançara.ll' sem 
eneonlrar re.;j,tellew. 

Ao nlt),IIIU telllpo que a1lup,1l;t-; tropas fadam e,;fl's Illovi
ml'lltos, olltro.; bafalllõl~s de Lopo,' sob J cllllllflando do ma
jor 1l11;U'le 11I:tl'ehavalll pela Ilwrgl'lll direita di, Ul'lIg-nay. 

j),; dolul'll'a impre"i1o foram as Iloticia;, 'jili' em tUllos O~ 
ealltos do paiz se dilulgaram da relldlção de Vl'lIgllayana. 

A 10 ue .lnlho para alli partio o sr. D. Pedro -lI acompa
nhaJo d,) algillls hllalhõcs de l'olulllarios, tfllpa de linha e 
do ministro da gllAITa. 

No dia 11 (10 S{]l.ell,bro chrgOll ao acampamf'lito do exer
eit!l IIa' proxirnida,lt,s 110 Ul'lIgllayalla. 

0,., gCllcraes Mitre e Flore,; já alli esla,·am. Este já tinha ba
tido o, paragllayos commandados pelo nlajor Duarte Ilas vi
l!inhanças da llestauracion a 17 de Aiosto. 
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Foi e"la a jlatalha drnolllillada de ./atJhy, em qnr entra

ram La/a!hoes do, alliados. 
D"pois lli,to a, tropas trill!JljlhalllP,' ('lJl Jatahy, pl'pcrdid(} 

o ac(~úJ'(10 ()llll'l' F'lllJt'S e u hai'à!) t>1e PUJlo Âl(lf!Tf'~ qllf' conl

mallda\a for~a, hr'a:'ilPira" alltcriorllltllll' ao IIIa"lIo dI' Ca
na'alTO e dt' Ca.dwL'l, pa~,ar:1!\J para a !fJargt'lll t"iJllnda do 
UI'II;!iiay. 

lle\ iá ter Ingar ú ataqlle ti .. Uruguayana uo dia 18; 1)5 pa
ragttayo, pOrCtlll'l1!regaralll-se. 

() IlllIIIP!'O dos priSlolH'ilOs ;qi!lio a 'l'is IIlil. 
O SI'. D. I'edm li \o!t"u ,1!l I\io de J:\lwiro, OJlc!f' chegou 

em \OYt'>j,h:-o dr' l~li;). 

ll"l'0i·; de liIJl'llarl:t Ul'ngllayalla da, forças ral'<lf!lIayas, fica
ram al!;I!J1< ha!alho,~s de ohservacàn ii fronteira: df'lI{~s se 
fonlloll L dl'pois /, 'I'gTlIdo eorpo do"exercito rOtlllll.1Jidatlo peh, 
hal ào de l'urto A I"gre. 

As nutras tropa, IJlarcharam eom d('s!ino ao rio !'araná. 
Fra .-1',[ Hill itt\adir o il'rri ono inillJipo. 
Vari:" "CCIIITl'llCia, SI' I!rralll 'PIP retardaram a 11I31Tlla do 

eXf'\'cito d,: 1lIOt!O '1f(f' só I'il! pl'illeipiu,; de ALril dp 18C6 che
gO'1 à Illar!!!'11I psqIJI'1l1a do Parallá. 

A 5 tl[lossoll-se da Jllia em frcllt" ao forte de ltapini. onde 
a lO o, s(Jldaúo< Iir:1éileiros se assigna!aram cm I:cl'oicos 
feitos, v 

A 15 () g"'ll1'ral pt-n elidi] O!.Orio, eom l!IJla pe'l11('na forçli 
de c:l\all:iria f"j o pl'illll'iro a entrar em tena par:lguaya; a. 
elle SrlJlIlI':lll! ri lia', di \ i (l", hi'8zilri raso 

Jlap;ní flli at:lcado /' rendido: flrnll a},,'rlo o ~anlillho nor 
oJ)rle 0, alll:ldn'i 1':,,'ar3111 para a [1I:lrgl"lIl direita, 

Estoro J!,'lIacn foi o prilllf'iro lugar o]]il" (IS alliad'h ti\'e
ram c 'IlIhal,' COIlI no; 1'3ragllayos CIII "eu territorHL 

Alli p·t"\a:n a, f .. rça, acalllpada, qualldo ille,prr;l{lall'ente 
foram <lgl'l'{bla, pelo, inillligos em Illlmero de seis lJIil a 2 de 
!\laio de l~(j(j. 

0, alLlIlo, alcanc~ralll \'i~tO!'ia. 
!\laior \ir:tol'ia [l(;' ÓIII foi a Ile Tuyuly a 24. do reft'rido mez:

l1Car<ll1l 1l1Ort.US ilO call1Jlu Illai, de tres lJIil paraguayos. 
Jlepois (jos faclo" que \'rnho dr rdf'rir, o grJlI'ral Ozo

rio, por dot'nte, I't'!irol!-se r passoll o c()tntnall(10 /10 exercito
ao marechal (lé call1po Polllloro Jordão. 

Chama;]" il srgund,) corpo de exercito para unir-se ao pri
meiro, chegou ao ['a"o da Patria a 23 de Julho. 

A esta, tropa, cOldJC atarar a, forlil1cações de Curuzú ll() 

dia 3 de cetclllhro. 
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Foi occnplla p"a posição rll'pni, rle \ictOJia brilb~ntrrllen

te /!:tlll,a 1'1'1" ,( glillf]O COI po ao I1'nlido dp Porto /o.lrgrl', 
Estes I rI I'ZfS ],'1 aram o prr<idplllr du Par<1j!uay a prdir 

nlT.a cnllfl'lrnria an i-'l'll('ral Mitre, ('nl~1U cr'IIiJlI31;(lallte em 
I:hrf,' dos I'XPI citos alliados, 

Elia tC'1 r IUj!:lr a 12 f1r :-,rlplIlhro: ahi Lopr;: proppz IIIrios 
cOllciliat<lrin, para tprlllÍnaçàn da I'lll'lTa: ~lilre l'l"pnlldeu 
qne a acc"ilar,ã!l ela proposta pertl'llcia aos gO\crllOS alliados. 

Mal\'j!raralll-.',') as p"prranças dI' Lopes, 
. .\ ;!:t dI' ::;plplllhro o i!clleral ~Iltrc de comlJinaçào com os 

alliadus alacuu Cllrupaily. 
Ilrsla vrz a ,orl!) tl"cillio-sc contra os alliados: graudes 

foram as perdas (;111' ellcs lin'fanl. 
InlerrollqlE'ram·sr as (\pPraçõr~ dr gnel'ra por n11'IlTll Irmpo. 
O i!0\ !'fllO illlprria I ]'(>,ohcu cOliflar ° C",Il1111alldu ('111 cllt'f'c 

~as . furças brazilf'ira,; eOlltra o Paraguay ao sr. lllar'jUez de' 
CaxIas . 

.Ia t)olà', d,rigia os ll('!;lleiOS do pai" (J Iilinislcl'io dl~ 3 de 
A/lO,to. 

O IIlarfJllr;>; cntrou no rxercicio de Sf'n cargo a:!8 dr .1\'0-
Ye11lhro clf' lW'íi, 

Ao l'Íl"ft' r'a e;fJl!;1l1ra Joaquim .1o,é Tgnari0 foi I'ldrrgue o 
com1ll3ndo da rll'Ç't I!a' a!. 

Jkixn J13ra 1'\!'OI' I'llJ outra liec:ão os factos, quc ~e deram 
\'111 1'f'laci!o fi \,:1\!'I'1'3 de f'1l!ã'l rlll diante 

.'-111<';' de I~l"nillar n,!;, lil~ç:io ~rja-!lle licil'l dar-los f";cla
recilll,'II!O'i s'lhn' rl'\,f'r'o; Sllcce ;,0;, 

A 'fll tlr' .inllln d,' IR60 a prinrm,a illllH'rial a :-;(>lIl1ora D. 
[zabfl Jll'P';(lIU j!lra!!l!'!1t" C011l1l IIf'rdeil'3 lh 1111'0110. 

CClllll,[,·t:n a ella rllliío q!lallJrze allllos d.' 1'(\:111,) 
EIII 10 d,' SCII'lllhrol 11,; 18í.H qualldo a din'cçâo ,los 1I('p"ncios 

publico, es!a\il cI\íllhlla :lI) Illillisll'rio dI' ;H de Ai!',sl" (]")",8 
luesnlu anHO, n~l)Pllt()\l IIfIla (',ri~e eCIHIO!l'ica qnc· illlpn~~~io
nou Iila!IIPllt" ,) '~i)!Hilll>rcio r' outras indlhtrí;ts na capital do 
Impcl'lo () nas prUI illcias, 

Os P''itabe\.'cin''!lto' particlI!;m's rio Hill rlf .hneiro slIsJlf'nde-' 
ram o . ..; ~e!l~ paf!;ullelllo~. 

llahi rI>'ldlar,lIll I!I'allll"s pi','jlliso,; a lo,]as ~\:i ela,,'c's socia(~, 
e gralld,' agilill:[\l) no espirito p"Llit:o. 

() IjUYrI'IIO \io-sr fnr\ado :1 IOlllar llH'dillas 1',II':lurdiIl3rias: 
as'jlll jllllllieolJ o llf'cn'lo (le 1;'3 de ;':pt"mbro :lntoris:lndo o 
banco do Br:tzil a .. Iel'ar ii ;.;na cllli"ào ao triplo do fundo dis
ponivel ; o de 14 dI) S .. ll'lTlhro dando Clr,o forçado aos hi
Ihetes do Banco do llrazil; o de 17 susprndrlldo e prorogan
do por 60 dias os YellClIllentos das lelras e outros titulos 
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COI\l!nCI'CiaCi pagFcís na CÔI'te e prol illcia do Hio lle Janeiro 
e o., pr<Jl,),to" recnl";(I, elll garantia, c pl'~scrjpçà·;s do" refe
rido:; titulos; applicandn ao, negociante,; lião Itlatricalados 
a, dispoiiç.àr,s do Codigo COlllll1cl'cial relativa,; a lIlol'alol'ias e 
conlflndo onlras di,p1siçõ's; o Decreto de :to de Setclllbro, 
regulando a fallcllcia ,I'H banco i e caiai bancaria,; por fot'lila 
diver,;a da legislação das fallellcia, ordinarias: o Avi,o de 26 
de Splelllhro declaralllJo o ll1ud'1 porqlle ° inQ)lllal'io e balanço 
dos banco;; e casa, hancarias fallida'i deViam ser f,'ilo,;; Og 

Avisos de 27 e 30 do mesmo mez, os de 5 c 10 de Olltlllll'O e 
milita, outras providpllcia,. 

A rc'peito do cOllI";nio de 20 de F')"Creiro de 18(i5, celebrado 
pelo sr. Paranho-;, lJccorn~-lIle dizer que Jl:t capital ,lo illlpe
rio, q'lanlio alli cheg')!l a n,)licia, dividiralll-sea, opilliôes : 
uns applaudiram o ac/u do en\'iatlo do Ilrazil, outr02\ se mos
traram infensos, 

O proprio g,werno, flue, sf'gnlldo parí~~,p, a Tlrin~ipio applall
dio o C<lnv!1llio, dep:Jis relelou Uill p'm'iar diver,;o dl'lllillin
do o clipl'lmata, 

R~ferindo-llle ao lIliaisleriv Ile:3 de Ag<lslodesse annl) de 1866, 
organi,adu pelo sr. Zacarias de Vaseol\c,'II,)s, e (\epnis \'0-; di
rei COIllO cahiü, cumpre-me chamar a vo",a alt~nç110 para o 
acto (te t"r Silh c"e g:lhiIlCL, o prlineirol, qlltJ expo!. aI par
amento a !lr(:",sidad'j lk m"dida, sobre o elemento sel'ri/. 
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XXXVI 

(5 de lYorembro) 

Duas pha:i(''i da !i(llfll'ra contra o Paragllay.-l\Iudança de si
tuação politica no impcl'io.- Ilissolllção da carnara .~- Fim 
da gilerra du Paragnay.-Mauife:;lo do partido re!lilLlicano. 
-Gabinetes que se segniram ao de 16 de Julho.-Viagcm 
imperial.--Hrj:(í'ncia.-Volla do imperarlor e da imperatriz 
ao Brasil. - Abolição do úrUa-miÍo.-Tratados com o Para .. 
guay.-lli\cl'sas leii.-Q:wslão lleligiosa.-Siiua(;ão finan
ceira -3" E"po"içâo naciuna'.--Considerações sobre diver
sos factoô.-CoIlclllsão. 

Senhores. 

Na Jicção anlecl'den!B eu ,"o, di,.,e que'l Sr. l\Jal'qurz de 
Caxias tinha ,irlo nomparlo (',onnu:llldante em chefe das forcas 
bra,ilciras em opr·rar,.üí'< contra o Pal'a;!uav. • 

{Oll agora Iralar tlf'sta nO\a pha'il', em qlle entrOl1 ? gnerrtl. 
Depois me occllpan·i riA outra, que dala da nOlllPuçflO fIo prín

cipe ° Sr. Conde d'Eu para e'\[lllilanrlar a, llo,;,a,; tropas em 
sub,titnicão do Sr. Caxia'; . 

.lá vos· rli,;se (pe milito, escriplos ha tratando do as,llmpto 
minncio,;anlcnte. 

Recol'renil0 á pjl!',; al";\IIl'I"'l'i.' s~ti,r3!01'i, ""1illf'cilllcnlo de 
tudo qnanto SUCCl'r!"II, ell 'P'II'r'~,:1 lilllilo-Ll!' il dar-\o, rapirlo, 
esclal'pciIllPnlo", pOl' não me ser possivel referir a longa serie 
das occurrellcias. 

O Sr l\lar'lllez de Caxias partia pllra o Srll e assu:nio o corn
mand<l da, forca.; CIIl 28 de NOY('![lbro (Ie 1~66. 

O govprllo 'illlpprial activoll a ol'ganisar.iío c relltessa de tro
pas: de diversa, pnl\incia, do impcrio seguiram para o t11f'a
tro da guerra muitos cuntingentes; ao memlO tempo promo
veu-se a orglmisação do terceiro corpo de exercito no Rio
Grande do Sul á, ordens do General Osol'io. 
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() allgIlH'Il!q elas f())'f;as bra,ikir:h tornou-' I' mais lll'gpnt!', 

qualldo o gancrall\Jitm \io-se forç:ltlll á rdir3r-st' do trrritorio 
p3l'agllay" rUlJl ljllatro illil hOIIIl'II'; filai, (/11 1I1('IIOS do n"I'rt:ilo 
argelltillO, dirigiruln-sf' ii ,1'11 paiz illldl' a 11'3I1fj1JÍllirlar]p publi
ca tinha sido perturbada. 

App:lf'Pf'CIl 110va propo,sta de paz: apn'"elltlJll-a o ministro 
dos E lado'-Unido-, (jllando se ,\<,":1,1 a 110 aeallljlamelltu dos 
éxereitos alliados ('III Março de 1807. 

() en!~() (',()!lIll1alltl ante cm elt .. f" i!l teri 110 da'; forças a II iad a~, 
o Sr Ca'(iai, invucalldo as disp,),isü"s do tratado da tnplice 
alliança, re"ponJf'1l ({IH) IlI'llhur,]l:l Ii"gnciaçàn I('ria lugar', SPffi 
quI' prinH'úarllelll,' Lopez l'í':ilg:':l'i'" (I p",;Jf'J' e ,;ahisse do Pa
ragllay. 

/lil'er..;a,; "irr!11I1l :[anrip" f' llrimip:,ftnr'nlp n de,{~1l\ ohinwnto 
tio e!lol,'ra-I)lOI'!JIlS p de U!lt)'a', lllflllosti:l', qlle aC('OIl1dlnarp as 
força..;, illl[lt'tlirilll1 que o.,; e,,(,reito:, alL:v10" l'eali,a,;selll opo
ra\uc-.., C,!li! r;t o P~l; ;igliny. 

Até .llllhl) de 18lil lral'''l () SI': Ca'(iiH de nl'gani:':ll' C dbeipli
nar ilS tropas, (Ine ialll dlP1!~!í(lo, 8 1Il'l'p:lJ'ar os !!leio'; para ata
eal' () illiJllig". 

C<l!lelqidos p,;1p,; trahalho" I' pro",'guind'l a guelTa, em fins 
d'f\S~e u"H~Z 'r!l:J lI-CllÜ fui nc(~tlpad{l. 

Em "h'iado dr Agosto al{.(lIlls encrlill'aça,lns da no,"'a I's(jua
tira tran'IHiZI'i'<lI!l 1:lIl'lIp"i!y I' apr 'Xilll:lralll-,sc dr' Iltllnaylá. 

A., pri"cijra;'s hal,'ria, dl',,,ta forlalliza foralJl hUIl,banl('adas 
eOlll gr:lIrd,',; í"'l'Ilas para o inirlligu, 

C!llItillilara:J1 os ('IIJ'llU!rtH, e os c:\f'i'cito' alliilllr" alcall:a
I':\m \i,~loria, a ~~, 21 f' 2\) dr' OIlI,,]JI'" ,,~ rl,~ '\uIPlIlbl'o. 
~" ',a iillill"(]i:dtl, flJrça' jJ:H;li(lia,I':I' 1'111 IlllllJern de spIn mil 

hllrrlf'll." l'rtili:':\!ll illl'Xpi'i'adlllllt'lIt.' ,"),;,,,, Tlly\.ily, quI' esla\'a sob 
,) COllllli;lnd" tI,) .-ir, l'ul';u-AJ;'!0"': t!,'p'li, d,) renhida pelrja 
füralll a'llJllI:j, Il<'i'j'()I~da" 

() 1.:"111'1'<11 :illtrl', (llll' linha \ol!:H10 ao t\rl'alro rla guerra, de 
novo vi", i<' fOi'ça,]o a partir pua BIll'lIos-Ayres, 

C"lilH' u COllltllarlf]O elll djet'p dos alliado, outra YPZ ao Sr. 
Ca"ia', 

COIIij,jnou ('iii' tom o ,icl'-almirantn Joaquim Jo,é Jgnacio 
no inltlllo ti,) Illlla di\is~() da P";IIlIltrlra elllpn'hend'pr a passa
gelll ti,) lltllJlaylá. 

A ,lXJ;C'I(:ào tlp,!e .plano fl'alison-se a l!.) (Ie FeYel'piro de 1868, 
ao llleSIIlO [('lllpO qltl' o gellcral cm chefe atacou () rl'ducto Es
tab"ll'cimento. 

Desde que Lopez \io I[IW já não era UIIl ob:;farulo inaccessi
vel á nossa furça naral a famo:;ll forlaleza de Humaylá, com 
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,;uas batpl'ia', eOrl'f:Litc\, de ferro e torpedos, c lelldo penlidn 
.oulros baluartes seglIio para T,'bycu!\I'Y. 

Para e\ilar as CUlllllllllli(~acúes do inimigo (".'111 llilllla\lá o 
Sr. Caxia, IllalHl'lIl ocet! par o êiJ~c{). ' 

ji'ez-se o I'cconIH:ci'll:mlo, ',o!J " c'llI1m:i1l1lo do A"ellpra! 050-
rio, da, forlilicaço,~c. da pr:tr,a eln l\Lm:o de IHI'S .. 

IInlnaylá foi abanrlollad" e sua A"11:lrlliçã,), qlín se tinha reco .. 
lhido ao Chaeo, rendi'Il-,e 110 ÜIll d,' 10 dias. 

A occllpaçà,) rl,,, jhlllaylá le\e lllgar;( 2~) rI,~ JIIIIJo. 
Para altH:ar 111'\.) ",d,) e'''!I,rrdo as fortificaçó,,,; rl" PilJllÍciry 

para onde Sl' r!'tirára Lopez depois de larius revezes, do aban
dOllo do Tiull.lú e Tt'IJ\'e!iary, dP!crlllinoll o e0lll l llandan!o em 
dtefe a abprtlira 'I.' IJIII;\ pstr;1l1a Hill [ei'rcI'OS d" CbJI~", de Pal
ma, ao p>lrtll fl'llnleiro á Vtllda. 

I'or aili p:bSOIl I) PXi'I'eilo, que l"per,hido il bordo doe; \apores 
da e,;qllatlra!lO porto de ::;,wlo Antullio dlôsclIlbarCfJli lia mar
gr!!l opposta. 

A 5 cltl Ilezclílbro Ilt'u-sP a pa,saí(f~IJl ria pontn tld lIororú. 
A 11 dell-,e o cOlllbaté de AI altl, a 21 o de LOlllas Valell-

tina.;, a!io o de AllglIsiura, • 
A pr'illlriro de Jallpiro rio anilo "'gilil!tr a capital l'araguaJ 

foi occupada ,PIIl reiÍst('ucia 
Em UIlI c<criplo, flUi' lenho á \ isla ;'lelleji\llando 08 feilos 

militarp, da, fllrça, bm,ilriras lia quatll'a, de lJlIC trato, CIlCOll7 

tro referida, a, \iclorias: "rle TIIVII-CII~ a :~l de .Julho de IBti7, 
Arr(lyo (lntlu 3 de Ag,,,t,;, I'ahlla;:es 11, pabsag"1ll de Cllrup ilS 
15, .-.;. Solalln ti de SI'lelllhro, Pilar 2'\ blt'ro nojas 24, l'are
Cué 3 II" Olllllltrn, Tatay!Já :.3l, I'olreru Ou'ja, 2\:1, Tahy 2 de 
NO\,(~llIhro, TU"llly :l, passag"lU dl' lllllll:lylá 1:) d(~ F,>\cnmo de 
18li8, Hpdllcto E,lalwl,'cillll'lIlu !lO IllCSlll(] dia, H io de Ol'( .~ de 
l\I:HÇO, Sallc" 21, Occllpa\'à,) dI' ('urllpait,v e do Q:rarll'ilatero 
23 e 2l, Tilllbó 23, Alldah, 2 e 4 (I.> Maio, ll"III,e[o Corá 8, 
Mnnl,>rita \) IJe .lulIl!o, fl"cf)]1iJrci!llpntn ,Ie 1I111J1avtá li; de .Tu
Ih,), Pa,sagelll de Tt'bicuary 2.J" Occ\Jl'ação de ÜllIllaylá 2\ 
La~"na Verá, !lO IlIC,lllo dia, Yacaré 2G de A,.: "lo, Br.I\I(:tode 
T~bicI1a,'Y 28, Palma, l° d,> OlltuLw, passag"llI de Angllsl1ll'a 
25 d,~ ['1nvelllbro, Pa,,;ag"1lI do Itororú ;) de Ilpzell'bro, A vahy 
11, Sanga manca IR, Hqlli"iry e t()rna'; Va!Pntinas 2l a 21, 
AnA"lstllra -:30, Entrada f'1l1 AS';IHnpçàn 1 o d,~ .Janpiro de lt;69, 
Trezento, e quatro cal\ltõl'~ e quarenla bandeiras foralll toma
dos ao ini'nigi) nesse p .. rilldo glorio,,;o.lJ 

Antes de expôr a, OCCIIITcnClas relativas á guerra na segunda 
pha-;r, \'011 fIar-vos e,clarecilllpntn, sobre a IlIlldallça de silua
ção politica do pair. IIn anun de 1868. 

Tendo o S(~nhor D. Peuro II e~colhitl.o "cnador, pelo Rio-
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l;ran!lp do Norte, o RI'. Frallci,eo dI' Sa1]p,.; Torres Homem, 
entplll!cu o gabinete de 3 d,' c\ gosto dl' 1866 que ,eJIle]Jl:\llle 
:l-Ctll ° d"'p\,pst igil\l a p"l'ant,~ o pai?, \ i,to ser o eseolhido um 
dos dlí'r,~, <I> partlllo cOIH'nador c ho,lil ao gmerllO. 

ila\a-sl' além di",;/) a circIIIII,13ilcia de achar-se cunt.rOlplado 
na li':!a triplke um memhro da Call1ara tClllplJlaria o Sr. Ama
ro l)"ZPI'T'II, (\l1e ,1I,t('1I 1:1 \ a o IlIini,tt'f!o. 

Cllnitk:'\IIdo illlJlOlitica a e':"olha do f'r. Torres I-Tomem 
reso!\p" o gabiJH'I'~ pedir denlis,ào, se purventura a COI ôa sus
tenla<sp o acto. 

O presidente do Conselho, o Sr. Zaci,atia:" expõz a opinião 
unàni",P dI' Sf'ns co!i'ga, ao ~"lIhnr I). Pedro II c (jualificou de 
não a",(>c!;Hla a IlOllle:\càn do 110\" Sell:lllo(·. 

Invllcando as jlrf'!()gali,as da cOlôa "St'nhor n. lJr<lro sus
tentoll SPI! acto p in,toll dlrigiudo-sp a cada um d"s lIIilllstros 
no sCIl:id" de conlinnar () !lahinrlp á te,da dos nrgficios Jlllhli
IlO', pri!lcipallllcille quando a guerra COIl!l'l\ o Paragnay não 
e, ti vali Illta. 

O millisl'rio porém não retiroll o p('(lirl,) de demissão. 
Foi ch:un:\tlo o Sr. Vi-,col1du d(~ Jlah0rahy para ol'ganisar 

novo gaLillPte: occllpando pile a pa,ta lla Fazenda, teve por 
tollf'ga, o,; :-;I'S, I'alilinll Jo-:é :-:nal'f's de S01lza, IlIlperio; José 
Ilal'i:l da Silva Paranhos, Exll'angl'iros; .lo'é :\larlilliano de 
AI"lIcar, Juslica; Barão dr Cl\tr~'i!,f', Marinha: Barão til' l\Iu
rítiha, (;npl'l'a; Jc1aqnil1l Antão F''l'lIllntl", Li'à,), . .\gricIlIIIII"a: 
estp c o Sr. AI"ncar foram drpoi, suL,titnidos pelos ~l'S. Nt'hias 
e Ilint!o V,·lho. 

Esta orgallisação (,'VI' lilfrar a lu <le Julho. 
O T1ntl"r foi confiado ao partilj" con,cnadnr, tellllll sido o 

milli~lerio de 3 de ~\g06tO de 1866 o ultilllo do parti<lo /'1'0-

qrrs.'isla. 
;\lo dia 17 I\[lresellton-se o Io:ahinl'tp á C~mara tClIlporaria e () 

presidellle do Consl'llh' f'XjiÔ7. o prr'granJllla. 
Su,;cilada a 1J1H'<tão dI' confiança, elll cllja discussão tomaram 

parte os :-:1'5. I1aborahy e 1":.1'1\11110<; r do lado da oppo,ição os 
Srs . .To é n'lTlil'acio, Saldanha Mal'inhn, Clmsti:\lIo Otloni, o 
Sr. Tavares Ja,tos prrlio o enCpl'ralllf'lIln df'lIa. 

Posta á vot()~ a moção, o gahinete teve dez á SE'U f"yor e oiten
ta e dOlls contra. 

F.ntão pl'llpÔZ á corôa e oh teve a dissulução da r.aJllara. 
Passo agora a tratar do prospgllimento da gUl'J'l'a contra o 

Parajlilay. 
O Sr. Caxias tl('poi.~ de occnpada Assumpção, ou porque 

considerasse quasi finda a campallha, nào jlll!(ando nrcessaria 
sua presença para dirigir as uHeriul'es opcrações, ou por fati-
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gallo c dOf'lIlt~ retiroll-·;e para i\IouteYiMo e entrrgou o com
mando ao :\IarecIJal de Carllpo (;uilllt'l'lllc '\aviel' dr, :-iouza. 

DizC11l alguns e>criptore" que (rataram desta guerra, que () 
Sr. Caxias pretendia \'n!tar ao exercito, Illas a 3ggra\açào de 
seus elicOllllllut!1JS o obri;;ou a jledir dcmi,'ào du cal go de gene
ral em elide. 

O :-'1'. Caxias retirou-se para () Hio. 
A 22 de I\lal'ço de lHGD fui o [ll'illcipc () Sr. COlltle d'En no

meado CO!llllHuldallle elll elide d;!' (".n'cas hrasileira" 
, O COrilillando rJ,l e,quadra fieo!l culn'j(lIe aoehefe rle ?Í\ isão 
Sr, UIZI:ll'lO 1\n!onlO dos :::'allto" de,de a rettrada dn SI'. Joa
quim JO'.é Ignacio para :\ Côrte, onde falIeceu em princ,ipios de 
Março de 18fjlJ. 

A. U de Ahril o SI', Conde d'Fu rlH'goll á capital uo Para
guav, !t~l1do partido da Côrte á 30 de Março, 

Depois d,' at(cllder a dít1'crenles neces;.idades do exprcito deu 
começ' á call1pallha. 

E"~l lUaio forças soh n maIHlo do general,José . .\ntonio Corrêa 
da Call1ara hal"l';\!11 (h l'arilglWYOS em JpJl1hy. onde perderam 
estes llIalS 011 lIIellOS qllinhelllos prisiuneirns, tl'czClIlos lIlortos 
e algumas pecas de arti Iharia. 

O Gelll'l'af' em chefe ,apro\'eitanrlo-~e lIa (,,,Irada de ferro de 
ASSUlllpcà0 a VilIa Bica llIohili,ou o exercito e elllprehendeu 
divers()S~COllletf.illlelltos el~ Agosto, alcançando r,!liz ('xit~). 

Per,·LlIJUY, tomad,) a 12 deste llIez, Caragllalahy, Carnpo
Grallde c (ltfrer'~ntes outros combales deram tÍ'iumphos ás tro
pas Lr:Hileira:;, 

Grandes eram os de;astres ~olfrÍllos pelo dictador Lopes; 
mais de oito mil homens perdid03 entr!'. mortos e lJl'lslOneiros, 
e tomadas mais de se~~enta peças de campanha. , . 
, A d,eslrul\::10 de Sf)ll arsellal em Caal:npé, a de seIs navIOs 
lIlcendiados em l\Iandllvirit e a lJullifical'ilo de outros recursoa 
preludia\:lm o filll (h guerra. ' ., 

Lopez peJ'd"J1(jo constalltelllcnte os elemento'i de re,lslenClS 
tratou tle acnlllCJ'··se ii !ligares rrlllOl'),3. 

Houve necessidade de sllspenrlerern-se as opPfaçues efIJ(Iuan
to se preparaYarn os meios de perseglllJ' o J11ll1l1gC ,<{ne, nas 
phrase,; de MéIlPZPS, entrallbava-~e pda,; cordilht'i!,as._ 

A Hepuhllca do Paraguay desde 15 de Agosto Ja nao estava 
sob, a dicladllra de Lopez. . , 

Nesse dia linha entrado cm exercieio o governo provlsorlO 
eleito a '7 e do qual eram !lwmbros Carlos L0izaga, CyJillo Hi
varolla e José Dias Bedoya. 

Pronto, os recursos para perseguição do inimigo, foram 
celada, a" OiJ erações. 
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Ih>]l()i, (lo c'llnha!e <le l'iarallj;lj, em lJ de Olllll!JfO, o gene

ral Callara fIIardlOu elll sl'golida (II' Lopez. 
No dia l° de Março cahio ,Ie Ílllpro\i,o sohrt' o (lictarlor. 
A.ck\\a-sc est,) acalllpauo cm Serro-Corá á IU<lrgt'11I do Aqui

dahall1. 
N" cOlllbalc, que então trayolI-Sf', Lopez flcnll feriuo: ainda 

assim lião '{lIiz enlregar-se quando iuliluar\o: resi'i/iu ma. logo 
fallcct'll. 

Eis mmo t"ve fim a call11ianlla contra o I'aragllay. 
j)~,;dt' /tl'i;) se tiuha orgalli i,Hlü em alg:ii1" pOldos ,lo pai? 

e priucip:l!mcnte 111ll S. Pado e na CÔf'k t) pari ido radical, 
clIj'J (ll'tlgTaillil,a ('utre olltro; prillcipio,; cÜlllprt'h('n lia o da 
suppres·ào d,) podeI' lllotll'l'adur. 

1'rr.lIlUllciaIHI,,-sp este partido pela., idé:u republicana" ad. 
quirio U;tO peqUf'JlO TlllnH'i'O di' a,lPplos 

O., que 1"'sidi:lIl1 na capital do Illlperio fllnnararn a 3 ue 
No\ ,'llIbl'() d~ ll-iiq HIll C1nb para servir 11,' rente" a'h t' forços 
e a,piraçà,~, do partid" PIlI':l'l"'lIle dell1l1cl'alicu: p"r delilwra
çãu da, PC,;SII:', pre"elltes, em grande maiuria, foi dellominado 
Clllb l1epllblirauo 

A primcira reunião f!li pre,idilla pelo sr. con,plhpiro Chris
tino Ol!!llli; a srgllllda tt've IlIgar a;) do rr,f,)rill<l mez sob 
a pre,id"lIcia do Sl'. (;!lll.,plheiro ";a:danha Marinho. 

T"II<!o-se dad,) a fll"ã,) da, dila, r,llha, rallll'a<1' a Opinião 
Ltberal e o Co)"/,pio I,'uciOl/al, qlle na clpilal do llllpPl'io es
.tivl'l'am á fr(,lI/e da id~a qllP dt)iI o~ca"ià·) á criaçà.) tlu par·· 
tido I'''pllblicano, fui I't~solvida na s"ssá,) Ih ;) a fillldaçào de 
UITl ori!ã,) do Clllb o qnal apparecell no dia :! de llclclIlbro sob 
O titul., Ri'pl1bliC,t c 1")/11 ,llIanife:ito r"publicano. 

~:"te importa.nte dOC'llllento conlém diffl'l"'lIle, parte" soh as 
epig-rapht)-;: - Exp0:iiçà) Ile mo/i\'o"-I'rol'.e,,n hi ·tol'Íco -O 
SophisllIa CIIl acç:io ·-I:"n~pn'o unanime.-A fetlt>rar,ãü.--·Yer
.dal\<l d"ll1ocl'atiea r-Cnnclu'iáo. 

Np,ta ultima parte encontram-se estas phra'ies : 

(I, 

«F'1rtalcci,I,), pois pelo no,"o din':tn e pela no"a cnn,eien
cia, apl'tl,éntarno-l1n, perante os no;,o; cn:lci,lllii ". arYo(',nr\o 
re,tll tla'lIl'nle a h:\ I,"'ira ,I) rnrliJo ltlp IhIH~,\ 10 F~J)I·,üiH'. 

«:-:),01110; l!.t Am"ric:\, 'Incremo; ser A'Ilt'riC,t·\O'. 
,,\. ll'H'ia fól'tll<1 ,\e g lverno é C:r1 ,lU e',8a~,a e 81n Sl13-

pratica alltin·)mica e hOitil ao direit.J e ao; iateres,es dos 
Esta lo; ÂIlH'l'ieanoi. 

«Â permaneneia dessa forma tem ue ser forçosamente alem 
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:da orig2111 I)" Op:1r;~'i'iàD /w illlcriol', a fOllle prrpetlla da hos
tiliJa e e'. ti.!; gll~i'r:u com 0-; povo,; qnc III); ro,!eia:n, 

.. ,'t'r.l,lde a E II','{M pa"a"!D; ptH' ser 11111:\ delll')c;'al~ía mo
narchiea, 'I'I!' IIàu ill-;pira "ympalhia c IH'III prO\oca atlhf':'õ:,s. 
Pel':wt·~ a A III.'I'IC'1 p:l ;,:\'110, por Sl,r 1I'lIa J,·'1I1i'.racía 1I1.llIal'
chi ':vIa, UIIU" o ill'illllclo e a força do 1'0\0 lião p'ltlp!1l prc
pOJl!ll!ra,' :liltc' o arbítrio e a olll'lipotplll·.ia ti" wh"rallu. 

«EIII lal" co:I'I'çó ,,, pode o Braúl cO'I,i.J(·rar-sc lllIi palz 
isola,ln, lIàt) só 110 sei,) da America, lIIa, III) .-ei" rio 111'111110. 

"O nu i,,, e,f )I'ÇO dlrígl)-sc a ,"pprimil' (',tp eslado de COII

.5a-;, pOlld,", nu, llHl contado fraternal 1'11111 10(10, o, pO\ IIS c ~m 
solidariedade d,)IIIOCrallca COIII o continente, de que fazemos 
parle.» 

E,te manif.),lo foi a"ignado por muitos r.idaflãD', nolan
do··'e pulr,' e,Ie" C.lIIlO filais conhecidu', o., ~r'.: dl', .loall"im 
Sa.ldallha ?tJa:üho,-Cltri-;lialll) B"fH'diclu Otl')lIi,-llf'. Aris
tide, lIa ::iiheira Lubo,-dr. Flavio Fa:"lPse,-dr. Pedro Anto
Jlio F"ITell';L Via:lIn,-'.Ii·. Pédr" Ba "leil'a de r.nun~a,-dr. 
Franci ;co (la 'g ,I P'l,lalla.-dr. lIellri:l'w ti!llpo Ik Ahi'l'u,
dr. l\ltglwl VI,'ira Ferreira,-dr. José Maria d'Alb"ljll('rque 
Mell.,-llr. Fra Iciscl) L .. ile Bitlcncourt "':\'lIpaill,-dr. "'alva
.dor !Il1 Mellllvfl y l, -dr. Maul)p,1 Ben iClu Folil'uf'III', - Ed Il~ rdo 
Cal'llcli'o de l\Illfldonça, - Antolliu :II IIflPS (;" h à:),-:\ !Itonio 
Pauliflll tllflp. ti,) Ahrell,-Elllilio Ha'I;(.:1 P"sI"na,-Maxin,o 
Àllluuio da 'ilva.-Alltonio da Silva 'lelto.-()lIilllidO !locavu
va,-·-Odav ia:lil IIlld "JII,-\ ug'l,fu Cc-a r de ;\1, ,':wda .'\JÜ\ p·rlo. 

\)dI",Jrellte, cla "'S Ja ~ocieda,le aehal"a'n-';(' rl'prr-cn!;;das 
Jlas a .. ,iglllt,"",., do manifesto. lh nella; os 110m, til' cilla
dãos flfll) pr,,;idiram prodncias, de oi,tros 'lue tiv.'I'i\'1l as,dnto 
na ClIlllal'a t,··np"raria, d.: In<ll(i,tral!o;, fIIe.I,c:)" I'llg,'nheiros, 
advlIgadtl;, j"l'IIali'ilas, negociante,., fa/.rndf'i I'OS. 

})'J al.!'IIH I, Ili'O\' iHCLI-;, e notav'.·IIIli'1I11 rla n \"a, foram 
envia,lai 111"1 Jl'l);;li a,lhe;ões ai) lIl'l'Iil",'-;I,,, 

PclllCD ll·p.)i; e:J1 a Ilha, a, ca,~' do pal'l:I !'pnto, In.'mb '0'> 
(',on'pie.lO' do lado I,b,)ral e con·;cn-arl·.r ref,'rinrlo-se Iflci
dellt,J'Jleal.) ii ();Ie 1IllJVIIIlI'.nteJ p")litico IJ'llillír:lfll j'lil.O< f.l\<I
ravei, á II'glllllliJadc e á força crcscentJ du partido republi
cano. 

No periodo de que me OCC'lpO orl1ani ar:lm-'~ IfI's mini c _ 

terio, jlél'lellccntes ao lado cOllservadllr, :J.ue .;uhio ao pJdl r 
em 18GB. 

Já fall,'j do gabinde ele lIi de Jnlho. 
Foi e,[,) ~l1b,lilllido pelo de 2\) dI' <l Íf'mb ',) de 1,';":0. Of

ganisado pelo sr, visconde de S. Vic, nle, que OCClI]'OIl 1\ 

3.t 
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pasfa de Fxlrang-eiros, (!'Ildo sido a do Irnpprio conn:\fla ao 
~r. Joào A Irr",) " COI'I (Ia dp Oliv.'ira; a da Fa7rl da ;\" sr. 
Fr,l1lc,'cO rle ::lalll's TOIT"" HO!llPIlI; a da Justica al\ -r I,a
rão d,' Tr,'s BalTa,; a da Marinha, ao sr. Llliz· j\Ilfol!io 1'''
rpira Fral"'u; a da (;II,'rl'a, ao ,r l\aYlllllllflo Frl'J"'Í":I de 
Arat:jo Llllla; a tia .-\gricnltllra, ao ,r: .Teronylllu JUI é T .. i
:xeir:t .11'"'''1'. 

Esla :lIltllillj"II'ac:1n niiu dllroll sris rnrzps. 
A 7 d,' l\!arcu~I'J Itl71 l. sr, vi'c'I!lfl!' do Hio Ilranrn nr

mOIl 11010 l!:d;lill't ,', fie:l.ldu a srll carI!o 3 J' .. ,'arliç~() da Fa
zPllda e 1"lldo pOJ' e"lI"I!:lS os sr".: João Alfrrrl", lia ra·ta 
d .. '"'[lITiu: ]\!:lIlopl Fl'all('j,w Corr(I:!. na de I'xlr:! I!,'i'us; 
Fral,ci eo d" !'all!:! f\"'f'I','ir(ls Say:1" Lub:lfo, a da .lwlir,a, 
IJall'il'l AlIlIlI\io IlII:!rll' cll' A,p"'d,,, Ii;l da ~lal illl,:!; Ilu
mi"go, .llhé NogIIPira Jag'I<lJ'ilw, lia da G,II'I'f'a: Tlil'ulnro 
IIad'llllo F",'ir,' !-"'I'l'il'll da 8il\a, na d,' Af'J"~!iltllJ'a. 

Pt,la I'plj, ad,l dos sr". Sayâll LO],;l!I', J)'lfllilW" .I:!I!'!~rih" e 
Theudol'o nlal'l:adu, forlllll !IOfIlI'arl\J'; para a pa,la da JII-(;I:a O 
sr. IlLart" ti," ,r\('d,,; plll'~ a da (;:IPrra fi sr, .1llllqlll'il'a; 1':lra 
a <la Agl'lC111l1Il'1l o SI'. harâo de !tau"a; lodlJ, Jlor (11 l:1'e[Og 
de 2() (Ii~ Ahril dp lH"7·2. 

Fall"I'('lIdo o -I'. harào de Ilntina foi nnnwado o sr. Fl'an
tiscII ri" Hq;l\ E:ur"s l'a!'rf'lo II 2\1 de Ag',,;lo di' lH72. 

A ·LH d,' .Illlit'im do cI,rrrnfr anilo o sr, vi-c"JIII,· dr Ca
ravplla, ",Il 11111;" o sr. (nrrf':1 P () sr. J,"é FPrJlll!:fl· - da 
Cosia !'rrpi"ll orCllpou a pasta da Agricllltura, deixada "do 
sr. Barros Barrelo. 

Por Ipi d" I i de Maio de 1871 foi on!())'I!:lclo cOI!<;""lilllp,lfo 
para o illlprl'arlor sal,ir d(l illlprrio, nC~JI(ln a prillcl';a illlpr
rial COIIlO !'ti! IlIr, ('0111 aflrilmiçóes TlPrlenCelilc,; ao podeI' 1110-
'erado!' r lIO eh"",, do poder exe(~lltivl). 

A 28 de i\laio Pl'I',tou elJa jurallJcnto no Paço do Senado pe
rantl' a~ C:lIlI:If'IlS. 

A 25 o illll'pra(lor i' a imperatriz enlbarcaram-se no parlllele 
Douro com dr,lino a EllrO]!3. 

EIII IlI'illcipio~ til' Ahril do anno ~egl)inll' \"ollara'n. 
!nflul'I1ci:,r]" I'rlos pXl'lllJllos do~ Tlaizcs ci\ ili·ados, qnf' o 

Senhor J) !,,,drtl II pf'rcorrell, logo que chegou ao Hio ti" Ja
neiro ahdin o !Jrija-lIIào. 

A dl'clararão Ilfficial ut'sse ado cOII~ta rlo .L\ viso n. 1:32 rll' Z7 
ie Abril dó IlIr~1l10 anIlO, no qual se eneoIllram r,tas ,,)lrases 
qne vou cilar-, os. 

_Nnnca l1om'r enlre nó~ pragmalil'a 011 rrl!'ularnenlo Jlara o 
ceremonial do' rorlrjos dr gala, e alldipl1cia rIo ch('f" rI .. L tarJo. 
)!ossos usos deri, am das practicas da antiga lIlonarchia l,orlu-



HISTORIA PATRIA 3:11 
gnfZa e dos e~t~'los das d Í\ ersas côrtes rln parte modificados 
peJa di\'rrsidatlc de nossos COstUIllCS e ill,tit1Jis:oes. 

,,0 h,'ija-mào foi u;arlo no primeiro reinado e rrstahrlerido 
ainda d1ll'ante a llIinol'irla(le de S. l\l. Impprial o Senhor n. 
Pedro II, scm fllIP nenhum acto do go\cmo o dt'claras,.;c obri
gatorlO nem de facto o f"sse. 

«Os homens nlais elllincntl's do imprrio ace,'itaram aquelJe 
uso trlldiccional tomo lima homenagem de resp"ito á prs,oa do 
chefe slJpremo .da Naçào e todo o povo hrasileiro os acompa
nhou neste sentImento. 

«1\1\0 tendo outra origem nem olltro flllllJamento a cerrrnonia 
de que se trata,:-l. 1\1. o lll1perarlor, ollvido o seu conselho de 
mimstros, rcsoh eu abolir de todo o lwija-Jllào e Qj1'ecli\ amente 
já o tcm dispensado.» 

.Parrce-mc que o fundamento (lado pplo ministro do imperio 
ao beija-mão, quando diz ser tuI/a hUllIf1tagcm de nspeilo ú 
pessoll do chefe SIIpremo da ;\' acrlo, não é \8rdadeiro, porque 
aquella cercmouia era observada tamuelll para com a ilJ.lpera
triz e princezas. 

Jul(!o con\"eniente dar-vos esclarrcilllcntos acerca das re
laçõe~', qUi' ~e estabeleceram entre o Bra,il e o Par"guay depois 
de terminada a guerra. 

Por nrcretos de 21 ile l\'Iarço do anilo pas,;ado foram pro
mulgados: o tralado dí'fi.nilIvo de paz (,lI!re o Imperio e aquella 
RepulJlica, o de limites, ambos assignados em Assumpç.ào a 9 
de Janeiro, () para entrega de crimino~os e desertores assigllado 
á.}:';, o de amisade, COllllllPfCio e nal egação á 18. 

Não me é possivel dar-vos conhecimento de todas as stlas 
disposições; lilllitO-lllC apPlIa:< a citar algurnas dcllas. 

No tralado de paz o Para!(uay rreollhrceu eemo (Jivida da 
Republica a irnpol'lancia da indellJIlisar,ào dos ga,tos de gUPfl'a 
feitos pelo imperio, dos d~Ill!IOS causa(lo, áó proprit'rlad~s publi
cas e do.; <lamBos e p pjuizos causados ás pessoas " cidadãos 
do referido ~sIJd" e fil'lllaraul-sc )Iausulas relativas a navega
ção fluvial, ficando I'sla Ii\l'e ao COllllnercio de todas as nações, 
não se e,;tpndendo porém ao·, afluentes dos rios, it que o tra
tado se refere, salvo caso de leis ou estipnlações especiaes em 
contrario. 

Talllbem acceitaram-se os prlllcipios do Congresso de Paris 
de Abril de 1856 rrlativos a aboli cão do corso, á mercadorias 
neutras e intmigas, á contrabando" de guerra e á hloqueios, e 
estipulou-se o recurso aos bons nfIicios de uma nação amiga 
antes do emprego da força no caso de apparecel' qualquer grave 
desinlelligellcia entre as parte,; contratantes. 
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~o tralado de lillli tes, foram estes arenitos nos spguintes 
t"l'mo,; : 

cd) territorio do Bra,il divide-se com o da Hf'publica rIo Pa
ragllay pelo al.veu do rio Paranà d,~;dt~ onda c IlIWçalll a< pos
Sl"sÕe.; Lra,iktras na foz do 19l1assú alé o Salto (;rande da~ 
Sde Queda; dI) mesmo rio I'aranã. DI) Salto fanlle da, Sete 
Quedas contilllb a linha divi,oria 111'10 I!!ais alio da ~erra de 
lUaracajü até onde ella linda. Ilahi Sf'gllc em linha recta Oll que 
wai, se lhe approxiuli' pelo, len'l'nos UI ai, l~le\ado' a clIc')1l1rar 
a serra AmaluballY. Proif'gllé ppl" llla!.; alto de.;ta serra alé a 
nascente pricipal do rio c\ pa, e baixa I'i'lo alveo úe"te até sua 
foz na margelll Oriental do rio l'a :tlluay. Toda, a, verlenles 
que correm pelo Nort(~ e Leile pcrtl:llceu\ au Bra,il e as qHe 
correm para o Sul e Oeste p"rtellccllI ao Paraguay. A ilha 
i10 Fecho dos Morro,; é do d')1l1illio do Ilra,il.» 

Este tralado contém nulro3 artigos rclalivo~ a nomraçã" de 
COllllllis-ario,; para procedereI\] a dClIIarcaçào rIa linha dil bona 
e ('Iutra, disposições, rle que não é Ilcce,sario fallar. 

Dentre a,; lei; publicada, no jl:)riudo, a que se refere esta 
licção, mencionarei dua" milito irnpnrlalllp:i. 

,'ão e.ita': a dtl 2~ de ::;etembr,J de 1611 que declarou de 
condição livre os 111110s de ~ rUlllher e"cra'a <jllé na'icerern de,;
de essa data em diante, lll)('rtus os e.;cravos da nacã" e ou
trai, e providt'IlCioll soum a criação c tratalllento ll'aqllelles 
filhos menores e sl,Lre " llb~rlacào almltal de e'cravo.;. 

O aSsllmpto, de que ella se ncêllpa, é de alto alcance: o nas
cimento era urna das fontes de e,;cra\ irlão. 

Exlincla ella é fadl de prcI'er-;e que a c ndemnavel in-ti
tuiçã') do e,tado servil, Ijlle herda!lJo, da Illetropole ha mais 
de trezentos allllOS, c que tOlll05 mantido por especialis,illlas 
c.ircum,;tancias, tf)nde a d·,;appart'cer·. 

A meu vêr a data dessa I ... i é ° ; lIicio de uma n"va era que 
dlwe ser applan,jj,la ;lOr todo; aljnelle-, lflle . .;enlirnento' hn
mallitario~ Iluuilitalll c (11te f('cnnhecelll os males resultantes da 
violação de qualquer lei moro!. 

CIlIllpre dizpr q,le esse [,'g;Hlo, que recebemos da mãe-patria, 
tem sido de ('treitos bem pl'rjlJdicia~s ao, interes.;es do paiz. 

Con~iderada ~ob outro pOlllo rle visla ainda a Id trouxe o 
henel1cio de melhor Ilarantir os dirpitoq slI<lc1lados em nome 
da liberdade e que eram vacilantes na Irgi<lação allti~a. 

Não qnero llizer qne a It!i nã'l tenha ddeitos, ell porém 
os considero de pouco valor qnando attel'lrlo ao Irrallrle prin
cipio, que clla con.;agra, dil extinguir a Ilnica orige:n de escra
vidão que no. restava depois da repressão do tralico de Afri
e.tIlOS. 
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Onira é a de 6 de Agosto cio corrente allnO, qlH' erROU mai~ 

sete Hclaçõcs no Imprrio, rlctcrillillando os di,lric.tos das cxi,
tentes e da~ Ilu'amonte erradas, 

Em virtnde cle,sa lei 1"lllo,,; hllje onze Relações, constando li 
da Côrte de deze"ct,· dp"~n!lJaqradnres, as da Balda e Pernam
bllco de onze, as rio Maranhãll, Pará, '('ará, S. Paulo, Rio 
GrarHle do Sul e Minas de 7, e as de Malto Grosso e Goya'., 
de cinco. 

No armo pa"aclo te\ e compco a (lenoll1inada-Qrwstão Re
lil(io..;a-clljo exito á ningncrn 'é d;lIlo prever, levanlada pelos 
bispo:, do Hio dp .J;'!lf'ilO r l'ernalllllllcO. 

Vou dar-\'os informaç'J!'s s"bre o começo da questão e o 
mais qne Irm occolTirlo Hté hoje. 

O Granrle Oriente II" Valle do Lavradio, applalldindo o aclo 
do parlamento qrw vo'ára a lei de 28 de SetplIlllro de 1871, ce
)ellron lima fi'sta rllaçonica corno hOlllenagrlITl de consideração e 
re,;prito ao Gr :tll-IIlP,tre o Sr Vi:,condc rIo Rio-Branco, chefe 
do gabinete de 7 de Mal·ç1l . 

.l\rssa ncca,iào o SI'. Padre Almeida Martins, orador no 
Grande Oriente, prollllnciuu um diselll'so que os jOfllacs pullli. 
caram. 

O hispo do Hio rle Jarwim, o SI'. n. Pedro de Lacerda, enten
dpu que o Sr. A lmcitla Martins, Cill!lO padre catholico, tinha 
prot'edido rllal em tOl!lar parte CIll trahalho;; llIat;0nicos e mai~ 
ainna-PIIl fa'lcr alarde disso dando 1JlIblicidade ao di,cllrso 
proferrdo naquella festa 

Varios incident", hOllHl e aflnal o hispo suspendeu de ordens 
o ff'fcrido sacerdo!l', 

~:ste acontecimento ilTitoll a ordrll1 ll1açoniea; as lojas diri
gira11l li,;onjeiras !llanirl'stações ao ~r. Alllleida Martins. 

Foi então qne o Sr'. COllsf'lheiro Saldanha Marinho, Grão
mestre rio Orient.~ ao \alie do,; Bencdictinos, cOllvidou o povo 
maçonico para lI!Jla ff'lIIJiào. 

Verifirada. esta, r1a!ri rp,u1I01l a fllsão I;OS (lois Orientes para 
o fim de con<orci;Hlo< todos os e,forcos drfl'nucr-se a maco-
naria na. lucIa provocada pelo hi;JO do',IUo de Janeiro. " 

O acto destr prrladll "lIclJ[]lron 11m energicu imitador no bis
po de PPI'IlalllhllCo, o Sr ]) Frri Vital. 

Em ()pzembro de 1872 ~lirigio-se e,te ao \igario de Santo 
_~nlonio rio Rpcife, nos "rgllinftls h'l'llJOS : 

"CollstaIHlo-no, que o Sr. Dr. Antonio José da Costa Ribeiro, 
notoriamente conhecido por maçon, é mcmhl'o da irmandade 
do Santissimo Sacramento dessa matriz, e pesando sobre os 
iniciados na maçonaria pl'na de excornmllnha maior lançada 
por dijfere'Jtes papas, mandamos que V, Rvdllla. sem perda de 



}l3! HJRTORIA PATnL\ 

tell1flo <lirija-·:;o ao j'liz da1jllPlla il'lllaJlrlarle e ordeno-lhe em 
nosso nome fJlW f''(hor!e Cill'ldrh3 c ilhlaall'mentc ao dilo irmão 
a abjnrar p,:ia seita COIlIII~llllladil pl~jil igl'Pja. SI] pu!" infelicida
de coile não qlii~pr fpll'aetal'-'e, Si'ja ilIllllcdiatalilpllle f'xpllho 
do gl'l'lllio (la irlllandalll); pnr11llillJlo de Ic.es institlliçõl's ,ão 
exelllidlh os excoll1l111lllgad,)s. Da mcsma S,ll te se prne da com 
todo e fIllal,plel' IIlaçoll P'll'Yêlltlll'a lllPiflbl'n Ile q:1al'l'IPr il"lllan
dado ,'xistr)lltp na sua fl'l'!luezia. "\gllardarno., a COllllllUlllca-
ç!o de que as nossa, on!n!ls furam clllllpri,\>s.» . 

Igua';s circulares foram ellyiarla., aos \ igarills da Boa- VIsta, 
do Ilpcife, de) S. Jnsó e da Capllllga, P allS H\llills. guardião de 
S. Farnciseo e prolill(",ial do (arlll<), intlividllando alglllls rnelll
hros da il'lllandadp, IjIW rralll reeoltllCeidos 1ll:IÇOilS. 

Diffel'ente,; il"lllal\(lad~s respllnd"mm (Jae n.10 ,;ali ;fariam as 
exigencia'; do Di,ce-an", p'Jrqlw SPus eUlnpl'ullli"os não as 
ant,)risal'am a fawr a'; e\.p:tlsÕl's. 

Segulldo p"blicaçõl's feitas no Jornal do Reci/r, tle Ja
IH~iro de;le allilo, a egrl'ja "1 SIlI,)tlade fui illt['rrli(~ta a 7. 

As llljas III çnnicas acc.,ilal'alll a lllla e puhlicar:\lll os nUllles 
de seus associados. 

Nu ili:.t \) hOl\\'e no H..,ciff\ 1I!lla gr:lllrl,) rCl1niào dr l1l:lcons, 
alim de tralarem de uma rept'.;,el\laç~ 1 ao poü,.or ll'gi,Ltli'·o. 

Concorreram mais de sei; mil pl',",oas , \arius urallol"l's se 
fizeram Ol1ÚI' e a repre;cntaçàn foi a;sig:ta,]a, condi1intlo deste 
modo: 

. . . .,. . .. 
"E, pois, os abaixo a",ignados \(\'\1 pPllir a., mctli,las e pro

vitlencias ljlle a f',;la allgasla e:l.Inara P:\I"·I.;,WI ad'I'lada" a nos 
serem garantillos todo; o; dlrt)ito; e lliferidl); pela Clillstitlli~ão 
Politica do Illlper'io, e e;flPciallllPllle a Ii,:l ob"'l"\ a!lcia dos 
art~. 102 § 14, o 17;} ~ ~)o da 1Il.: . .,lIla C'lIl,lilaiçào; vi,to c')(no 
e"lá o hi.,po de,la dioCi\ôe eXPc:ltandu bllILI, qllt~ lião ti\Or~lll 
a ilnpcrial sancr:flo, t~ hem a;,;ill' [lcr,"gni!\(I'J por lllolÍ\o de 
religião a cr>lIcida:lã" que resp:'itarll e até prufes,alll a do 
Estado. 

"Ped3.11, tinalmenle, a exp .. I.;ào do, pa/ln'" da C<llllpanhia de 
Jesus; qnaltjller 1J118 seja a dl'lIominal)ã:l :;ob qUf: se apr()Sel~
tem, e Ol"a r:lllIittid'H nesta pro\'illcia Cllntra lei; vig.mle4.» 

A 28 do 1I1('.smll mez, segalltlo r"f,'relll os jorn;le" COllJ[lare
CDU á prcsença do p/"I'sirlente da Pro\ill~la ullla COflllnis'ãll que 
levava a representação dingil1a aos poderes do Estado contra 
o prelado. 

O orarIor dnsta com:ni,são proferio o seguinte discurso que 
foi publicado no Jornal do Recife: 

«Viemos em cornllllssão depôr nas mãos do V. Exc. a re-
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pl'[);0nlaçàn em qlle a IIla0 HUl'la e -!,~í:14 habitan(Rs ,110 Hpclfe 
i n;H!ll'a:1l do goverllo g,',ral [lI'olid')'.J(~ia ",0:111'(\ 0\ a!.Jn\o, do 
Li,p:) d';;!a dioct',;c, e p,)dü,1I "-j.UIl oxplilsos da provincJa 05 
jesll i la" 

"I-:' 11'11 ,aLtt:u Ilil'rilo o qar, ora ('Xr'I'C';'1I0, llO Ilirl'ilo díl 
p"Ii.;á) ga:',uIJ,I,) p.,!,) a,'t. 17J § ,3) da (~();t;'Jlrli<:à) p"lillca 
dr) hlpr'I'II), Pal'1 u'na a"oci:tçàn paiOi:ie:l, g",:I"I"ha P, h'llIl:Lni
lar'ia qrlal é a IlIaç'j:lal'I'I,8 para 11111 p"vu ,,11:1"1'111(1 cio;u do 
,rll; 11' I'li e da, 'lia, Ül'I',lir',II'; tra:lli;o ;;, 11'"r1 é () (lOI'O per
na IIh"ell:ll, n rel~i1r"o fYor exc 'Ikllcla 1;IIIII'il a jil't'i10i';III:i.1 e o 

d";alillU é () I'()WISO tia lei, Pôde) V, ['(c, Cl'ôr "'i(! lião qrwre
lU l" a pt~rtilrba~:à'l e o lnrllitlto, a d'~'()l'g,l!1Í ,:Içá) (l \'t'l'llg\}IH; 

fjllt'r"lIlO', SIIII, a ldl"l'llad,) cunllJ cOIlr!I(;áo ri,' ':tprr'!II:! hal'lílo
nla da "lnCH~da 11\ (Inl;l'(~:Jl'):' a I.·i ~ o d1i'~lit;j ~~(;.!l ""d)\"~ ;(diO e 
SI'11l '[;-;0 IIlIr,), '1i1"'l'lllllil; o; !lOl!t'j'l'i cUIl,titllitlo; gYl'illlrJO dCH-

1,1'1) dai ...;na..; 1,,'g!hlfla';.0rhi!:1:~. 
{("V". Ex.(·,. é IC..;tplH!lllll:l \,~,~ q!li~;1 :;;,-)(~if!dade T}t)l'il:Ullh!!eana 

nã) p;la hoj' 1"'[11 \lá:) di ;i'al'c.'111 I; a ni-'",; ,,11;[ (i In'i1I"IIl[a, 
K;ta:llo; a'll' :10;1110; d.~ \,\1' 1); t";lIl'lo; I""ln; da ('io1:1r]" fl'dla
do,;, " d,'li,;" ",p,d;Il;, dUfl"i,; ri" ,,,h'cI,,,,du- d,~ dll'pilO:i illl
p!'n~(::"p!j\"'i,,, li\;1"; ft'n{H\hO'~ qI1t_' (:O!ll o ~e!l di;til;'il'o, e..,for
Çl)-; e ~~;ll:!'llicid.'l (~I'ij{!t'~t!n es~c:) l(~1l1pl()..;, e S,~i1lpl'l' r)i'lln~ IIlan

li I""!'a II drg.w (i POIlll");() c:lllo ('III hOill'a ,Li 1'1'1:1",,1,' r,,,IÍ!oIICa, 
E,d.a:Jld-; a:IL~;lç:a~LI'" de \'(\r r:';';t~," lêinjll,)~, ii ill,U-:' lh ;;:'!I;; pntri
nld!ll ))-pi',)jlI"1"da,,!u parliealai' (l<l.~ H'llJa;HLldll~ \~ Cdllfran<l,
pa~ :,;l}','!ll pa '(1 o píHll·r do" jf~.!,tlita·'~ e..;."(1.:, jLt\!t·,,:-\ jli:-,la.lIH~llte 
e'{f'e:'a.du-; pelu3 sl'cldu-; 'lra.l :,a,l~tu.'~ e lida C,l \ dl.~a~·;I~) l',.Jld{:lllPO
rall(l:l. 

«i\~;lanl').;; a;ntl;(l',ado:-; du ()IJ,1dec(~1' a ddU~ ~nb"'i'<lllO';, llrn o 
legitillln inlpL~i'a:ll:~ ila~,iullal, e ontl'd Ui[} 8-'frallg"il'!), o papa, 
fado jL.;je qllt~ Ílltp'll'!aria a 1l,'g;I~:.;:() di~ t\;;Lt a urguli :a~,l) po
jilicIl i,i!I)l'IIa, "]):,1. da -,Ilhdi'ani:t j(,tc:i:):!é\l, Ildica :,ulh'I'allia, que 
a Ild,'ia C')ll-;tllHicàu reeullbl~ee. E ,tanto..; alllt':teacLJ" dü." IllalO
ri~."; hdl'l't)/'U;, qtt~~~~j o.~ q'l(~ P,)llt)lll dt) dia [1a'·.l:t Illli!""l; trazer 
c\)ldra. Lll~'~ aljil.su~ o railati~!!lO d,H aggl'(l";:-;C'Hl~, t 'l a reac~:ào UQ;--. 
agg~'t'difl\)". 

«~iilg Il~ill PÚ:il~ fir)nerni~nlt~ gal'anl.ii' qne ~l~jnpl'(; a~ Gnu..;as 

S8 lJLUlkrtt'J (L:JlLro tIo.; li!t1Íltl~ CUl qlW dl,e IIj)jl~ ~t~ tl~jn pl'!i{h~n
te:ll~lnk !IU,lltillo, senl ~l!lyi(la pC)!' e.,..;p,~r{u'---:t~ (to; po(Lll'u:,; COlll

pef.(~iltes t<n1~i1Z l'~dlelii(). SÜ') e:-;(u.-; O~ lll!)ti\'th lll;e dldcl'lIIilll
ra'u :, 11I<lli:n,u'Ü l~ a pJ[lltiaçào a [;wçar I\láu <lo 1'8C!l,',o cOllsti
lueio:lal 1{111l aljlli hoje ao; traz, certo" dé (!i!I~, 1111 iJl['!l'es-\e da 
tra,tqlllllillade pll!JIIC:.I, c em re<peito às ill~litlliçült,; jllradas, 
seráo tll"aggra\ aLlos os nossos dil'l,it0s, 111:.1ntiLla-\ as promessas 
e garantias legaes, e rçslituitla assim á familia pernalubucana a 
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paz Ile .qll') anll'aç1in privai-a, e ~elll a qnal não ha progi'e~~() 
nrm h0IlH'S a", e 'ó d"solação e mina, Vil a" prp,itlt,u(p da 
provinr,'a, Viva o povo pCl'lliilllUUCano, V,\a a relig à .. calho
lica. Viva a lIl:u:onaria." 

A 9 de Ff'vcr~iro rpnnió-sr, a irlll:lnrladt1 (ln Tlí\'iDO F'pirito
Santo para resolver sohre a intt'rdiçãlJ lançada pelo llince,allo. 

O bispo l'I'x,'I:1\ a-,c lenaz na luta cOlltl'a os Inaçons; mas 
estes não rrcnal'alll. 

A 14 rio lllf1S1l10 1I1P,7, renniu-sr, a irman(l~rl() 110 Sanfissímo 
Sacral1l11nlo tia lllall·i'l. r1,) S, Jo-é pat'a túlllar cOIll!I'cimento 
da inlenlic.;ão 1<l11(;a.]a pl'lo Diocesano, 

En tre ollt"a; d "1 tll'raçors resuh'cu que fos'<"1ll susppnso~ 
todos us act,; rrllgi""o'i. quc <"lavam a ,pu rargo, qll!' \t ir
mão Ihr"nureil'o gilal'<la se tOlla, as alfaia, e (Plp a lllc~a fir'asse 
alltori':l la a rPlll'eseillar ao,; puderes lh pail. ;;illIlra os actos 
do !lrclldo. 
, A 5 de ]\farco a irmandade de S. José re~polldr'll á inti
mação 1I0S segli'int8; termos: 

.111m, e R'I·m. SI'. Accll<anrlo a recrpcãn do nJTr,io til' V. 
Rp\'m. de tl tio cOl'renll', ao qllal acoII'pallllnll rÓlda do de S. 
Ex. ile\'/Il n SI'. hi'pl) t1iocc<ano, dalado dr' r) rio 111"'1110 a V. 
llevlIl, dirigitl'l, C\l!lIpr"-lllf' dizer q\le a me a r' gr"!OI':l (It',ta 
innall,lad,', ap",al' ria in,istf'llcia pil'dosa d~ ;.:. Ex. fi"\ m. 
('1'11' [nn'e" fill13 ,I,~ 11111 coração llIovido por alglHlI!l infallibi
lida.! .. ) pp'a rxel'l,ão d,' nu,s(y, irmà!)s maç'lI];, I'l'solvrl1 qnr S. 
Ex. H"vlll. c'>llsitl"l'r PII1 vigor a, nos"as rc'posla; dA 2- de 
Jall,'il'll P 11 Ile Fl'\ p!,piro fill(['" ; e qllP, cOlYlpllllgllla da mais 
acerli" dóI', COllllllllllicassp a S, Ex. Henn. que por d,'libpração 
SIlPI'''1I1:l, \lO .11;\ 6 d,) (~'\rr"nll', f'XCllliIIlOS o nos,n prr'stilllOSO e 
srllipn' 1"lIlbrallo il'lIlãn ,lo-é .loarp·irn da Siha GnintaTiif's, que 
era pl't1Cllrador g"l'al :lrsla irmandarle, e que IJrssa ra/ão 11'11103 
re'<olvidn rlilllil\;\!' lndn, os Ill'li .. irmãlls flll" fórrlll filiados á 
,rraçnn::1 :a. e ljlll', 'PIlt!O a p'1e,lão sÓlnrnlr dI' trmpo. pSlwra
mos Ijll" á"l. I-:x. Brl'lll. do:adn, corno é, df~ l1Ill cOI'~~ão chpio
d~ c,trid<tlf', náo f.tllará paciencia para r<prral' ; lallto lIlais 
qnanltl é níllda lã .. j.)\cm qlle póde sohre\i\'PI' á rxclll~ãodo 
UltilllO no,,,o irlllàn Illnçon J)eos gll;,rde a. V. Hp\'1l1 a qnem 
considero r 1'8Sl)l'IIo COIl"islorio da irmanrlade do palJ'iarcha S. 
José da Agonia, 21 dl~ Marco de J873. IlIm. t' Hp"lIl. ~r. frei 
Benlo rio MIIIII" ,:arlllf'lln Flbres, digno provincial do COllYCntD 
de Nossa ~rllhora do Carmo do Recife.-M anocl l'erfira Ca
mello Pesôua, secrelario.» 
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A 10 de Maio. foi ,u'l'cnso ('1'-ill(()''/11afa fClltr;;71,ia o 

Deão (la Sé dL' Olinda ° SI'. dr. ,1nnqnim Frami, co dI' Faria. 
A 14hollvP nIDa rpllnião popnlar Cllll o fim de se dirigir 

uma fd ,ci fação ao) ,af"'n)"le sllspemo. 
A prillP,ipin jlacific:w1f'llle coneram as comas, Illas grande 

agilação appaf'f'cl'11 depujs. 
UIII gnll'o r1c·lacoll-,'e da H'união e alntnll o colll'gio rlos 

jesllíta,s, ficalld" fl'ridos algnllS desl!'" ill\adio a ca·a onde 
e~ta\a a Iyp,'grapllia da L'niâo, qllebrou os (,bjeeln, da offi
clIla e dirigiu-se para o collegio de Snlila ll"l'o\hf'n, onde 
não IwdNalll P!I!rar porqllP jil f'hlão o pn'sidente lillha reu
nido força para Illanter a ordell!. 

No\a rf'uniã .. foi cUIlI'ocada para o dia 16 . 
. -,i anclt-ridaile p"lieia! Jlor uldrrll da prcsidrncia trnlOll de 

dls,sohrl-a, lua, ,ó o cOII'l'lrllio clPjluis do ""']llctro da força . 
. J\ :2 de Julho o bi po de I'prnnll,hlir,lI mandon pub:irar a 

bulia d" j'io lX, de:!1) de Mnip, d,.cl:lralldo ((('síaJ' ,'liuc/iII á 
penll de I'XC, IlIlI/lIl/liâo (l lIIac(Jnllria IlIozilcira, e que dlriaTll 
ser di;~sf)ll'id(1s (,IJ/IIplUaillelllf as irll/andadrs, C/'{(l1Ido II bispo 
olllrag.» 

o prr,idf'nti' da Proyincia dirigio ao procura,lor da coroa 
o seguillte ofl]ciu : 

"Palado da prp;;jllpl1cia de Pernambnco, em ii de .Julho de 
18'i3,-1 I IIIl , e l'xlII. Sr. ( harno a atlPrcào de V. Lx. ,,,bI'C o 
n. l'(J do pel'jod,co Fllián de ;t ri,) cor;"'IIII', onde Sll lê UIDa 
pa<loral du Bel !lI. diccp;allo IlInndando lll'blicar e clllllprir 
um \)1'1'\1' ('III fúl'll)" de cnrla, do :-\S. l)ndre PIO IX, ,em 
que [pilha nbiidll [lI é\ ialll!'llle o inrli'pPIFa\(·1 brJ:pl'lncllo !Ill
penal, ofl"'lldf'lll1" a"illl a COII,titniràn pl\lilica do Jlllpe,lO ti 
pratjrando 1I11'a I rrrladeira W'llrpa<:à,; (\" p~,ler temporal ;. [l":o 
que 111(' reco.IlIIlWIIC] qUi' prl'cf'da a respeito de cI>nf"!'1I Idade 
com a lei, 'uterpondn Jugo I> reclIrso pUI ella eslalwleclúO.)) 

O procurador <la corô~, fJlIP ,rr":'l intl'rinalll' '11(" di""t;nlan
do da opillião do g'"l'l'i\i> l,rnlill('ial, p,'diO dl'llli;,:ão, t('ndo 
sido 1l011ll'ado o dI'Sf'lIlh:H!!atl'd' ll,,!'ia pa!'a subsll'tlil-o . 
. A ~l de .Ililho 0, lIJar."n', no Hreife fC'lpjaran. o annÍlersa

fiO da extinrr,ão da Cn!l:p:ll:hi:l (11' .Ie-lIs pdo Fara ']I'I1I('nlo 
XIV f'm 21 de Julho d" 1 ii:l !Iluminando as J.IJ)II,S c eXltOn
do-as á Ylsila diJ p;:Llico. (;r~nde foi a cUllcurrcllcia de po\'o, 
que se associUll a esta IDnnifestação. . 
. Tél](lo s!flo f'1lI'I~do ao g()\'(~rno () recurso. mterI!0sto pela 
umandade do Sanlissullo ~acramento da malfiZ de ~anto An-
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tonio do Itl·cire, 1't)lIlliv-il) o Coudllo Il'Estado pleno no dia 
3 dl\ :\laio para t:Oll,uliar sobre o r,\Cllr.;O. 

A ,t\<,ào <fIle C()illt.'~i~lll ii nvil8 dllroll até depois cte duas 
hora, ela Illadnrgada. 

A 1"2 ti" .Illillll o ministro 110 Imperio expcllio um Avi:;o ao 
bispo ri,) !'I'rll:ttn},nco. 

IlUII-I o; clluhl'eilllento do; principios, i[11C clle contém, em 
algillls exlraclo:<: 

(. . .. . 
"OllVida a sccç'i,) du,; npgoeins do lmperio do COIlSCillO de 

Es[ad'l, qlle deI! o Pill'.'Ctll' j'lIltn : 
tdJillÍdtl o '-":oa"dho d'I-:,tallu pleuo, qne acceilou as dou

trim\, I' cOllclll';ú,\S do IIl.',Ii\() part'cer: 
"ClJll,id.;r:lllllu qile 0, !l.'cr,'to:; Ilos COllcilins e L"'lra, Apos

tolie:!", a"illl COlllO <jil<le'(j,lt)r olltras c')!htitiliçôi's PCcll"sias
tiC:l" dt~P'=-'1Hl!\lll para :-;!la ex,-'ençà,) de b!;lleplaeilo d ) goyerno 
ou tl:\ appru\ açü() da ASi')iu!Jléa l:eral Lcgislati\:I, se clIlllive
rem di'po;lçüo geral: 

«l:lllliid,'rando q'l(] niío ti w'ram brlli'plnr:i to a; halla; que 
fillinitl,I'11 eXl~llill:!l:IIlIi:ll c ·ut!':\ ai Sl)t~i,'ilal!.J; 1I1:1cmi,:\;: 

(d~on ;ideran.ln (Jlle ii Illar,lllIrria c )1ll0 soded'ltl" secrda, é 
per,"i:tilla jll'Ll. 1"1 ci\ ii, nilll telll tLI' religio,oi, ]H'III cO'I!ipi
ra c,lIlll'a a l'l,jigià'l callinllt:a e IIne porta ilo fali;tlll-Ilw ca
rlleter e intuit,)s 'Illll a '"g~ittlin a jllrhllicçào ecele:il:litica e 
á c 'lidl'lllllaçàn scm fjl'llla e Iigllra dl~ jlliw : 

«Coll,;derall.lo que a Con,lillliçàt) organiCil da, il'lll:llldiltle,; 
no Bral.il cOlllpete pl'Íncipalnll'llte ao Jludel' cil'il ., '1IlC o pre
lado Ili'ICl".1II') a 1J11l'1ll cahe appl'u\ar os re,peelilo:i estatu
to' na parlti plll':lIIlClltR religiosa, tcm !lucloridade lin.itada 
ao dm'(,l'Il" dc,,;:~ nalnl'cza: 

«Coll,illeraJlII,) filie a il'lll<lndarln reC01'1'cnln 1110 tinÍla po
dei' para expeli ir 118 ,;eu Ill'clllio 0,-; llItlllllJi'O'" (11le IJI'l'i 'III:" -Sllm 
á lll:lçonaria, ca'" dé qllC nào cogitull o COllJprollli<so :\j1[lro-
vado pelo Onlinario: . , 

«(\'I'lueran(lo 1j1l8 ainda ljll;J.lHlo os 11I3,;"n, e<li\t''iS('11l Sll
geil,lS á pella de expnl,àú c p,'('(l;!, il<l'i di}'(~lio, IJIW ii ki eivil 
Ih.,s garante, corno mculhrus dl~ iI'IlWldadt!s. nào po,lla IIlll 
molivo pc"ôal de Ct~ll'illra (' plllllção c<[l'lld"r-:,n a tUI!:t a 
confl':ll'l:l para o clfeito (Ie ser tlcclal'(\Il:t illlerdicla : .... 

,» 

Em cOl1cla'iào (h~I~lar()1l o minhtro do Irnperio no Avi,o, cu
jos trechos acab,) de citai', qllC o reCllrSd da irmandade ficava 
providu devemlo o bispo clllllprir esta deci,ào no pra,o de 
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um mez, COSSllldo os elTeitus do acio de (PW a irrnanrbrle re
corren. 

O \\'i,o (ln gomrno nã) foi CH'llprid): o hi'PD de Pnr
n;\lllbnc:J, ql18 pro1egilia firllle PIll ,pu procl·cler e,,"lra 0< IlIa
ÇUI!', j::lgOII ~el' di' Sf'1I rl(~\pr n~'J l,'\anlar a·; ÍlIIPI'C1Jl: :ô"". 

Então, a 27 di) S,'lpIIlLI'o,<ob [léll'l'Cl'r da lIlaioria. d .. Con
~elho d'E,[ado o gOIf'I'IlO onkllol\ ao pmcura,]or da coroa 
quP prolfIiJ\'I'"n a acc,,<a(:~ 1 do Ili''lJO dI' \-'prllanlh,ICl) por 
que a"jlll () f'xi[ii,uII o dil'l'ilo P os interes.ses (10 e,tarlp, «rislo 
ter o biSpo dcsobedecirfe, ti" ord(')I.< do g01'ei'lllJ C ti" leis do 
I/!Iperio, ('o),sidf/'((/lilo-sc RlII"'riol' li r!li!'''. 

A srte do nJ()Z pa,,;allo o l!hpo da\a ao g"Yl'rnn im;wrial 
a prola da 118I1h:JIIl:l c:oll,;jd,'r:l(:àJ (]II" \ola\'a il; ,lia; rlrei
SÓ"<: dl'eJamll in:,,,'dictas as irlll;inrlu(lps (la Mi,rrirui'!]ia, da 
COllr.rid\') dos rlIili:arp." (l\~ 'I. S. do Linan1011to, Iln "'. José 
de HiI;al\!~lI', (la Orde,lI 3" do <::\1'1110, rl,~ l\ S. (la ClIlIgl'I'l!a
ção, a, da L!l"'rja di! Corp" Santo, a< i,ja r!l'l'pj;( da Madre de 
Deu<, a da TI'indar],( da EgTf'ja de S. FI'arICIsco. 

A 11o sr. (1. Francisco BaJtIi.17ar d:] Sill"'ira por ordrlll do 
g()\','rno apJ'i"ellt'"1 ao SUPri'''") Tribllnal (lA Ju'C(iça a dA
nUllcia cuntra o bi';p') n" Ppmaluh,j(;o, pedinrlo a [lronlll1cia 
e conclPJlJnação rio prelado nas pellas <lo" Arligu3 86, IJô e 
12Çl dI) Cod. Cri!llinal. 

Ao pa,so filie o IIi ;])0 Illclasa COln ue; irlllandalJes e re,is
tia ali g,)\'el'llo, a'l'lt'lla' nà'l J!",;jnilll<\\ a til : l'"ainaJll sPillprB. 

S"gliildo a·; no!i"jas llltilllanlPnlp yinlJ.., de PerlJaI!llIilC" e 
con"I;lllles dos jOl'JWI", OCCOfl'era;ll alli mais os seguinte, 
facll).~ : 

A 12, qn:lnclo já sr) acl!;jl':!'ll inlenlicla; !,,!l,u a, irmanda
de,; da IlIall'iz ele S. FJ'l'i Pedro (;ol!(:;lh PS, ullla deJlas re"QI
ven fa/PI' a f,~,la riu pal]rocil'o S. l\1ii(ilel. 

Granrln fui a eOIH:lll'l'en(;la ele pr)y(1 para as:;i"tir ao cunflicto 
entre ('lia e o eler,). 

AprcsPlllallrln-se a irillanrLt,l" C'llll as ,-<"te., di' ijlW usava 
em ~PI'I'iço, l'"lig-i,,;o', u, '<lr;"rc!oles I't,tirara,n-,r. 

I tTpeluolI-sr (llll'ém o aclo fcsfj,o só com '1 0i'cheo'tra e 
'OraC<ll'< dos tif'j,:. 

N'lI dia 13, on]',noll o prelarlo aos vigal'ios de ~. ,José, do 
Hl'cifp , ria B"a Vi,!a e SarJlo Alltonio, qne iJIJand'j tives'em 
de ccl,.})rar algllIJI d"S ae!'lS religiosos a qlle assi,lialll as ir
mandades do "acraIll811lo ou das Alma,;, se eOlllparpC(~ssl'm 
com opa, melnhros r!i1ssa:; corporações, deviam os sacerdotes 
celebrar o scnlçn divillo em ontra qualquer egrrja. 

Tarlibern con,ta que não tend,) havido sacprdotps qlJe se 
prestassem a tOlllar parle em uma festa da Ordem 3- do Car-
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nm, por cau~a (la intrrd c~à", e,ti\t'rarn rrn ('"XI'osição a rgre
j~, !Josl'ital e olltl'a, r!"jH'lidcncl<ls desdI' a, 1](\ H' horas da 
manhã até ás dpz da lluute, cunfnl'lll" rcsoh cu a mesa re
gp(]ura. llua< handas de llI'lsica h·cal arll alternadallJeute lIessa 
('eca- ião, e grande fni o COllcnr,o dr Jl"IO. 

lalllh"lll u hi-pn do Pará, ;lcolIIl'anliando o procetler tio de 
Fefl,all,hllco, encetou a lncta COIII ao. iI'l1l311t1ades . 

.lá 1'111 U de Agosto ultlllJalll€ntr lindn a s('cçào dos nrgo
cios do llllppri() do Conselho d'Estadl', drll part~c('r elll st'n
ti(]o f:l\oran'l an n'Cllr"O á cnrll:\ in1t'rposto Jlela lllrza rege
dora da OrdclIl :ja do Carmo da ca\lital d'arJlH'lIa prolillcia 
contra u aclo do prrlado, que illlpel io ii rdenela 1I'l1l3nelade 
de exerCt'r Sflas fUllcc(ws. 

Eis o !file preselltell;f'llte posso vos dizer a respeito da ques
tão r('li~io·a. 

1'\a capital do I!llpnio a l° dr Janeiro (ln correntt' allnO 
alll"ill-se a Expu,;içào l\aciollal d", l'ruduclos, que devem fi
gurar na Ulliversal em Vi(~lllla ti' A ustria. 

~oi a terceira Fxposiçãl' nacional que se fez. 

Do lilro, que por cs>a occa-ião SI' publicou-Imrcrio do 
nrnd na Lxpn·;jçàfl Uni\'(~rsal, d,~ 18i:3, rlll Vlenl,a ti' Austria, 
-tiru n.s t'sclaf'í'eilllcnlo:-:, que passll a dar-H]s, relatiVOS á 
situ~ll:ào tinanceira: 

(,Exercicio de 18/2-1873. 

l~s(e I'xl'rcicio não está liquidado nem encerrado. 
Lonf"l'lllt' (] "y,;tl~lIla dt1 cOll!abitidadf', adoptado no Jmpe

rio, () ,111l1fl pconoHlico C:llllrça !lO lo di).l ,,1110 e termina em 
3') (I .. Junho tio anuo ';I'guinte; mas continHam as arrl'cada
ÇÕI'S da; 1'1'1 IllaS , e ° pagamento das despezas, relativas a 
esse Jli'rindo alô o fim de l)e71'1I1I1r,.>, data cm (lne lPrrllinam 
as ür"raç",p< do pXl'rcicic linlnCt'iro. De então ('III ri iante lia 
o prazo addieional de Ires IIle,~('s lias thpsollrarias da.; Pro
villc,as, \; de ~eis mezes no Tlresouro, para encerramento das 
cOlita.;. 

A ,;sim não t\ pmsivel calcnl~r Cl,n1 l'xaclirlão a rpcpita do 
eXl'rc;cin de 187i-187:3: para seI! encerramellto faltam a1lluns 
mews, nos qnaes ameia se hão de arrecadar varias rendas e 
real i sal' (I i lersas despezas. 

Entrelanto, seglll1do os dados officiaes, ministrados pelo 
ultimo relatorio do Ministerio da Fazenda, e pela synopse de 
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1871-1812 pode se e,tilllal' dpl'Uxi.lIaJamcnte 
de,p~za pela f"rma srg!l i" tI' ; 
Reeeila, indlli,lo~ o' d"!l,)<illlS 
Resto da cllli"ào da Ifllleda d(~ lIickel 
Erni"ão do, bilhete, do !'Iwzonro 
Saldo do exercicio anlel'lur • 

Desppza~ dos rli"p-rsos '\Yilli,terios . . 
Dita allctori';ada por diJf,m'ules creditos 

especiae" e exlraordill<lrio; 

Saldo prcZIllIlivel. 

1873-18:4 ; 

Sornma 

341 
a sua receita e 

108,0 tI ;21 \1$1100 
5!i!; 1 ,:~SOilO 
'i3 1;\l()O~OOO 

12,51);d8l~\lOO 

9üü~)1;05\lSOOO 

13,rn7;S.lôSO::JO 

12.111 ;7;)9,;000 

N~ste exercicio, qlle apf'nas C'lIIlI'Ç:t, a lw;e do cal~lJl() da 
receita e de.;peza uiio p,)(]e ser outra se uã,) a que oflél'cce a 
respectiva lei do llrça!llellto. 

l::legundo a lei que acaba de ser promulgada, de 25 de 
Ago,to, sào assim aI allatlas; 
Receita geral incluidos Huica1nente os dr· 

po,.;itos, calclllado, p,m .'11 i I cnll lo" por 
nào se poderem estimar de,Je já 0:\ ou
tros reCllrms . . . • . . . . 

De;;peza votada com 'l"a'llia, t1rftnida.; . 
Dita allclori'ach, cllja illlpllrlaJicia Hào é 

po,sivel prefixar l'Igorosamcate . . . 

SaMo propl'io do ex~rcicio 5 001;0(l"SOOO 
reuaido 3n do exercício ,ulterior-

10t.000;0::JO~)()0 
\;l8.2~)O;lCi:l~140 

719;f)318860 

99.0::J 1;L)OOSO'lO 

]2.1I1;7T~0·1L) ele\ar-,e-ha .. a 17.1117:}iSOOO 
Deste ,aldll teln de abat .. r-'e fi.üOi);oO:)SOOfl remetlirloi para 

de.,peza, motivada, !lt'Lt J(tlPrra dI) Paragllay, logo que ch.)
guelll ao Thezollro os dllcumeatns clIlllpruhali lOS dI) paga
mento das me;;ma.;. 
Na~ yerba, de .receita dp:,te, exercício, não se c )mpl'phEn

de a Ill1portancla provelllPnte (Ias quotas arrecaclarla, para 
0: f.mdo de elllalll~ipaçào d.' e.sCraV03, visto ter destino e.spe
elal em vista da lei de 1871». 
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Q11:11110 à di\irla pl'Llica Cllculllram-se no referido livro as 

seguilltes ilJforlJJaçocs: 

dA di\ ida puLlica do Brazil divide···se em como]idada e 
fiuctllallte. 

A da primrira p,;prcir é inlrfll3 e rxlerna: e.'la proYrnienle 
de clI:prnlillluS Iplalltadlls na I'r;,ra dr LOllf]rp" p ::UjlIIU a 
de apollcrs ('lllillida" 110" 11'1"1110'; d:! lei de 15 de ."'\oH'luLro 
de I tS27, e Decrelo de I;) dI' Sdrnlbro de 181"S. 

Â exl('rlla inljltlrla\3 rm ~O dr Jllnho em 1:15 ôOl:7í7S778 
e a rxll'ma úlll' a 2H'i \f/i:'!()()~()I'() r"., ,rnno :25,Aül:-5:íOOR 
das apolices da lei de 18u7, e ~ti.li~8:000S000 das du elJlprc,;limo 
de Hlô. 

_0\ divida flllr!llalltr c(lmpàe-'(~ !Ia anterior ao arlno de 
1821, dos dCP(lf1itOS, bilhl'lp,; do Tllrzolll'u e papl'/-lIlol'da. 

O, dt'fHl,ilos que proc,'drlll dr rtllprrslilll(l do wfrf' dos 
orpHios, brlls d.~ allsrllte." e Ollll'a" Ol'lg"II', "Jrl:\I:lIII-,;e, lias 
dat~.' a 'l"~ ~e f"fi'!"r 1\ Ultill'O n-laturiu du l\1illi,teno da Fa
lenda, a ~l9.h!':(tl;)SOOO rs. 

(}, IJilhrlr, do T1H'7ouro, cuja pllli,'à0 ródr rlp\~r-se a 
20.1 OO.Odll~O:10, lia ellllf"nllidad,) do afligI) ao da !pi de 17 
de J ilibo ue It\~l, (1"(' auct,,!"i'OIl O pl"OiUIlp-:lnH'litll da estra
da de f'-]TO Il. Pt'dru ll, illlp"I"ta\al.l elll 30 de JUllilu lla SOIll
m:t de Il.c;~I:-5:UOU~O(lO [".',. 

O raptl morda em 30 de Março do corrente anno pstaV:l 
red Ilzitlo a 14\J.57t-::í;t?SOOO rs .. 

Recapitlllando vê-se que a divida passiya do Imperio é a 
seglllHte: 

DÍI ida externa 
Int<~r.1.\ fllllda'\:t . 
Alllcl'llIr a It27 . 
lJt'po.ilo,. . . . . 
llllllPt!',; do Thezouro 
Papd-uJOcda . 

1:~;) rOl :7:8fiO[)ô 
280.1f.7:20oS000 

314 :5;lwl$ll(j() 
2Çl.14ô:68~1:'OO() 
11 ,~28:~l()O~OOO 

14U.5itl:7: 2S000 

61255i:8:>5S000 

Os jll1'os e amorti'açào d~~ emprf'slimo~ e.xtrfl1os e do in
terno' de ltlG8 fitO pagos em ouro, 011 ~eu equIValente.D 
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n~rois ,la Jlarra~ão dos pri"l'ipars acontecimf'lItos dr,de 

1Poi a 18~a cUllIjlre-me agora fa;:rr cOJlsj(Jela~ões a rC'iJlcito 
de dilen'os factos. 

Ne.<tr prriodo teve a Falllilia Imperial de lall1f'nlar dois 
pa',,;alllplIlos, o da rriJlCe7:l a sra. ll. L,ojlolrlin3, a '/ (Ie Fe
verril'o de ! 871 em Vielllla d'AlJslria, e o da lllJpcratriz \iUIl\, 
a sra. ]). A.III,·lIa dr LrllclJl(·1l111clg. 

Veio esla ao Brazil ellI (J1I11l11l'u dr 11''29; foi por occa,ião 
de SI'Il Ca'<llIlento com o sr. D. Pedro 1 que criou-se a 01'
deli' da Hll7a. 

Ilrpois dos acontecin'f'ntu, de lP31, qllr f(irraram 0.<1'. n. 
Pedro I a retirar-se para a Fliropa, ('lia fixou ",'a n',idcllcia 
em Lisboa, onde lalleceu a 2G de Janein' de,te annll . 

.Já vos fali I i da gllerra contra o I'aragnay; agora dl'\'o di
zer-vos ClIIP dl'p"is della fillda em ltr.o, lcm IIUSSO paiz goza
do de tl':1uqllillidadc. 

Suas rclaçü· s com outra~ potl'lIcias If'Il1-SP consolidado filais, 
e PIlI prola disto IlJeu~ionarei alguns lralados 'Lue foram ce
lebrallos. 

São cstps o de 19 de Nowmbro de JRi2 a~sign;ldo prlo .'1'. 
marqnrz de S. Vicente, por parte rio 13l'azil e 1't'lo !!Pllcral o 
sr. HartlIolOlllCU l\1itre, ff'presl'nlanlr, do gOl'!'rno li I'gentino, 
l'cwh('ll,]o de modo allliga\e1 a (jIlPstào entre as duas Ilações 
a ri speito dr, ajusles dclir',itil os de paz com o l'aru!(lIay ;
os promulgados a 19 de Alml do corrente anilO, de extl'adic
çào entre o Bl'a,il e Portugal, enlre o llrazil e a Grà-Brela
nlla, Jntre o Bl'aúl e a ltalia; a ClllllCI,ç,ào postal COIll ° 
Perú. 

Ainda C>lmo faclo de grande akance para lIos,as relações 
in f'rnacionat's citarei a permi"ão cUIl<agrada no ll .. creto de 
25 de Janeiro ultimo aos Ilal ius de t"das lI'l n~~ões para 
subirem até o porto de Santo l\lltoJlio, !lO Hio 1I1:ldl'Íl'a, na 
prolillcia do Amazonas. 

Desen\'()lvt'Ill-~e nota~('lm('nte no raiz a~ aspiraçi'lps para os 
melheramentos materiaes e moraes: em qlla,j tudas as pro
vincias ol'ganj.'alll-se COIl'pllllllaS para a cOllstrllcçàn dI' linhas 
fern·as, e trata-se de outros meius de eOlllmunicação; em 
carla canto do imperio, permitla-se-me a phrase, cnalll-gr es
colas poplllarrs de primeiras letll'3s, funrlam-se sociedades 
para a vul!!arisaçào do ensino, ou rliffll~ào de IJzes. 

O" poderes pulJlicos tem applallrlido os esfol ços da inicia· 
tiva indilidual em ambos os sentidus, e prestado alguIl5 au-
xiliM. ' 

Tenta-se actualmente I'ealisal' a conllmllJic~\ão cio llrazll 



314, 1115T0I1I.\ PATlli.\ 

c)m o Velho ~lpllo p Ji' Ill'!io du tt)legi'apho: c'te acontc
ciln ~llto tra"á gl'a!H.L~.; va:ltag\~n.;. 

T,m<1o si,lo ailctori,acll) o sr. barão de Ma'lá em A,;o,lo 
do a~la,) pa ;,aA,) a e ;tau 'lec 'r c explol'a,· IlIIl clb) tel,'gl'a
phic I sldi ri Hlrlü c;ltre o [np:!l'h di) Bra~il fl o [l 'iII!) àe 
]'ol'lngal e "na; po ;,C'hO)', di ;"e o govCl'Il'l na {<'.;li I dI) Thro
'110 a 2 dil ]).~zeillhro fJliI' já estal'a contrala,h ,le aecunl,) com o 
gOl'CI'IlO [l"rt"gIICZ o a;scutarncntu entre a Ellrol':l (J u Bralil e 
qlJe CIIl 1871 já se poderia !l,ar d,~ tãü maravilho:u íJl,ll'lllllClllo 
de aelil i,Lulc) d·) n'I>"O secllu e qllC SIJ tralHlha'a cü:l! cs
forç') para qne a linha lt'rre;lrc, ()XClIlSi\'alJl('llt,~ brazilei"a a 
ljne \'('In llnlr-JC o cabu transatlantico. filI'le prollJpta ao IllC3-
mo tenlpo. 

Ainda na Fall" do Throno de 3 llr, l\hin dc;lf1 a'lIJO, se 
trata d,) IIlC<lIlO a',nmpl.1 e IIclla se diz IjlW foi Ira~\;f,~rida 
ii. CUllJpa:lllia do Cabo lriln,atlalltic,) a CO'lc(!,são fpita a ou
tro< cmpreza:'ios para o as,;entalllento de UIll teiegrapho sub
marino entre o norte e o sul do illlperio. 

A 18 de Jnnho fnl cl)l\cedi,\a a allclori;a0ã,) para flll1C
cionar IiO impel'iu a /J a~ili(tn Snbmal ú/p Telejl'aph Compa
ny Lilllited. org,wisarla na Inglaterra e ce",iúnaría da l'ele
IJraph C()l!slrllciúm lJI'Lril.me C<lmpany Lunited, á '['lal fo
ram tran,f"rido< pelo sr. barão de Malá o, rlir,'it,); e ubri
gaçõ," rio contracto entre elle e o {:;ovci'ln celeb"ado para II 
col"cação e c'Hteio dp, UIll cabo tekgraphic() submarino en
tre o ÍlIJ perio do Brazil e PortllgaL 

.1,·1go C,)l\\'cnienle diz, r-vos qllP. lia Falta do Throno de 
3 d.- ~raill, a qlllJ lIa pO:Ir,q me referi, se recunhece a npce,
tiidad' de rt'Ídrllla eleitoral e se diz "que o pr()jecto recen
temente aprfscn/l1do em nome do governo propõe-se a asse
gurar a ]lrimeira das cundiccões de n()s~!I (orma de gOl'erno, 
a gC/lil'/1-I c,l'prt'",,:io do rolo ]l,lp/lIar, alvo dos mlii" cons
tantes e4""ço" de /til/, p:)/u livre CI/},j prineip:!l (Irq:! deve 
de1'ivat d:l opiniào jlll')lica e del auctoridlde dli lei. 

Em rpl:\~,ão a in,tf'ucção pablica é sabirlo qne o go
,erno e,tiIlIlIlall'l ppll~ Ill\l\l!)rO'm exempl,); da Iniciativa in
dividll:\l prl)lfl~ttfJ s:\tí ,r.l7.<~r ai a 'piraçõ0' populares e não se 
,iescuillar tallll})m du elhino superior. 

Ailld:! em principin, 110 mez pa ;sado pro:rl!llg'HI o D,'crilto 
n. 5,!~.J cre<llido CÜ!ll!lli-;SÕ,lS d<l ex:\'nl~S ,lfl pr.'par.tlorios 
nai c.a,lilac, da~ prol'incia, em que nào ha Faculdade. 
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Em minha opinião a acção do~ poderes do paiz para faci

litar a difIusão de luzes, vulgarisando os meios de ensino, e 
seriamente interessando-se pelu aperfeiçoamento da suciedade 
haze:.do na cultura llltellectual e na educação puhllCa, deve 
merecer geral apow. 

Creio que a.,sim é que pMe chegar um povo a altos des
tinos. 

E o nosso paiz é um dos que mais necessita ter faeeis ele
mentos de instruccão. 

Tendo o Brazil," como se calcula, 10 milhões mais ou me
nos de habitantes, é b'~m desagradavel reconhecer-se e di
zer-se que muito mais de metade não sabe lêr e escrever. 

Em taes condi~0es torna-se um povo sllgeilo a esse mal-estar, 
que naturalmente se origina da ignorancia de seus direi tos e 
deveres. 

llIustrado-elle alentará a~piraçõcs de dia em dia mais ele
vadas, caminhará em progressão a.;cendente na senda da~ pros
peridades materiaes e mOl'aes, sob o regimen de instituições 
democraticas. 

Acredito que se nosso paiz não fos~e, em sua maioria, for
mado de analphabetos, não se acharia soh a perniciosa in
fluencia de uma centralisação asphyxiante, c nem acccitaria 
como verdade esse dito de alglJm politiCOS que a Carta de 
1824 é a mais sabia da, constúllicoc.-'. 

Bem sei que alglllls principios, reia'ivo, a direitos indivi
dllaes, consagrados pela Constituição Franccf.a de 17,n, foram 
acceito;; pela Constit.llicão hespanhola de 1812, pela portugueza 
de 1820, e acompanhallllo estas o Sr. D. Pedro los consagrou 
na Carta de 1824. 

E' inegavcl porém qne a vista predominante na org,> ,lisa
~ão della foi a de criar um poder irres;lonsarel, supremo fi.
cal de todos os ou tros. 

Assim con.;lituio-se o puder 1/IIJderad"r, pril'ativo do im
perador, ao qual se deram as attl'ibniçõcs d0 nll~lilicar a acção 
do judiciario pela sll,;pf1Osão de maglstradl)s, : 'Ia a'\lllistia, 
pelo perdã,) de penas; de emharaçal' ou addiar as pretençÕes do 
legislativo pela dis'\oltlção do ramo temporario; (l~ mndar o 
pessoal do governo, e ir .• pôr um pensamento politico contra-
1'10 ás aspiraçôes do paiz pela facllldade de livremente no
mear e demittir os ministros. 

A escola conservadora diz, e com rasão, que o imperad.or 
reina, gorerlla e administra. 

E' uma verdade, que se revela da letra e espirito da Carta. 
{}e 1824. 

Nem os,. D. Pedro I a outorgaria em condicões diversas . . , 35 
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O sr. D. Pedro concorreu, ~eJll duvida, para a realisaçãÜ' 

da indppPl\derwia do Brazil associando-sp i corrente da~ idéa~. 
pelas ql!3l'S prornvnav:Im ellergicarLente os Flllrnirwnses, os 
Pallli,;tas e l\Iineil'O.'; lua, foi kvafl0 pela fOlça das cinums
(ancias. 

I\ào houve espontant'idade em seu prncrder: atlesla isto 
o fad", qne a llisturia rrgi,tra, de ter ellr I111'ZeS antes diri
gido :lO sr. n. Jnão V1 1I111a carta, em qlle dava o jllrameJito 
-e,,'/ iJilo e selll/do C()III SCtl WI/iílic-de lIunca consentir que 
o Brazil se separasse da melropole. 

AdIJerillrlo a IlIlla Jlolilica liberal, emqnanto della necessi
tou para fortiti~ar-se llO poder, s('gllio caminho opposto des
de qne julgou azarla a occasiào de mostrar qlle o inspirava a 
afllhlcào dI) 11111 IIlalldn ,cm fi,calisncà,'. 

Tli;s';)\'l'1l a Con-tiluint .. , prolllctté'u lima Constiluição mais 
lih,'ral do qne a pl'Ojl'clada por aquclla, é annal outorgou a 
Carta, on(]p JlC"ll clarallll'lItc expresso fjlW o poder modera
do!' ,: a cltau ,Ir Ioda. II o!'gallisaçrlo politica, c é pnclltica
mfllte dfirgodo 00 imperado!'. 

Dianll' do espirito e da lelra da Carta cahem, a meu vêr, 
todos os :\l'/jllmt'ntos inloeados PPlllS que neg,ilfl ao imperador 
'" dirf'ito it acli\a ,) irrch;pUll'<l.\el interferpllcia na dirpcç,ão 
dos lwgncills pllblicns. 

E' sem fIIIHla!!IPnto o appello ao principio o rei reina e 
não gll(,'rna: o sr. D. Pl,dro 1 nà!) o acceitaria, pur contrario 
asnas I·islas dr; dominarão. 

Alem disto a maxima·' deTlliers foi proclalllada em França 
depoi.; rle fllndada cm lF:lO a monarchia de Julho, e a Sarta 
é ti" 18:,1. 

AIlHla mais a nossa lmtoria politica mostra que já houve 
tempo, CIII qUf' os dois partido:; charnallo,; cOlIstitllciúllacs jul
garam o'y,!rm;( ]1ulilico l'm cc IIdiçilf's anormac:<, porque o 
imrt'rall[c não gov(;lIav~. 

':\0 Illovillll'nto rPlolucionario de 1812 em S. Paulo e Mi
na, üerarn os liberars a '''allea manifestação de que consi
deravam coacto o imperador, e queriam lihertal-o da coacção 
alim de ll,H) PUdl'SSB exercer seus llireitos. 

Pelo seu lado talllbem os cOllservallorcs revelaram egual 
sentir: ainda enl 1~.{6 !lOS escriptog altriblli.!os a alglllls de 
seus prestigiosos lllCl!Ibros se dizia que havia um partido au
lico domillandl, o illlperante. 

Entre esse~ escriptns mencionarei o pamphleto a «Facçâo 
Avlic(lJ), que vns altrihlliam á pennl do sr. Vasconcellos e 
outros á do sr. Honorio. 
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Hoje mui los merr:bros de alllbo..; 03 partidos clamam COll

tra o llorcI'1l0 pessoal, cllllsiderando-o ~P1ll fUlldalllpnlol L'gal. 
Parece-me que neste ponto Hão ha ra,ão: Cllfllprp á aqueI-

18S, 'file nã!) querem a oolil ita im 1',)'/111 firmada pd;t Carla 
de 1824, sustentar abertalllenle a llec8ssidade de ser esta re
formalla. 
~ão ha outro passo a dar: eu pomo que a reforma é in

dispensalel. 

Senhole,;-E·;tá satisfeito n mel! compromhso: cu nãcl vim 
aqui dar cIHino Ccllllpletll de hisloria do llra"i1; para i,to preci
saria ell de Illai, tcmp,), teria necc3sidarle de organi·;al' ou 
adoptar HIll compendio e srgllir um melhodo didactieo de 
mais cm('.acia; vim, como dls.'e na primeIra lição, expOr os 
principap , ~colllecilllent,,,, tendo em vista t:rial' e df'scllvoJyer 
na mocidade deste collcgio o gu~t.o pelo esludo das coisas 
patria~. 

Quando qnizpn!p,Q 'alr,ançar sati,fatorio cOllhecimf'llto da 
no~sa historia deveis rrCllTer á~ varias obras, que ha, de es
criptore, naCl()naeS e e.slrangeiros. 

As exposiçôcs, a (11Ie hoje d,m fim, senirào para vos indi
car a, ép!lchas e o, successo3, cujas causa" marcha e resulta
dus d,~" jf'j, c-;ltrrlar. 

Agradeço-vos a attellçf.o, com que sempre me ouvistes. 





APPENDICE 
Tendo-se concluido a impressâo do lirro em Setembro de 

1876 o editor julgou COllt'('nÚ'lIte puulica}' cm aditamento os 
factos mais importantes occorridos desde a data da ultima 
lição, 5 de Novembro de 1873, alé Agosto proximo findo. 

IS":; 
7 DE :'i'OVBIBRO 

O governo imperial ordenou que o Procurador da Corôa 
promovesse a accusação criminal contra o Sr. Bispo dn Pará, 
D. Antonio de Macedo Costa, por se ter recusado fllrrnallllpnte 
a cumprir a decisão provendo o recurso á corôa intcrrJo,to por 
varias irmandades da injusta interdicçào contra pilas profenda 
pelo motivo de serem maçous alguns lIlemDros dellas. 

25 DE NOVEMBRO 

Foram iniciadas as conferencia, lilterarias, com exclllcã'l de 
assumptos religiosos e politicos, no ('dil':;io destinado á escolas 
na fregnezia da Gloria, n~ Capital do irnperio. 

Fa\lou o Sr. Conselheiro l\lanoel Francisco Corrêa sobre o 
ensino obrigatorio. 

24 DE DEZEUBRO 

Effectuou-se o desembarque do cabo tplegraphico submarino 
destinario a realisar a cOlllmullicação da Capital do illlperio 
com o Norte. 

Feitos os arranjos !wccssarios em urnr ca<a perto da igrrja 
da Copa cabana ás 2 horas da t"nlc foram dados os sigllaes 
chamando a attenção do telegraphi,ta da Balda. Epl se,píria o 
Senhor D. Pedro expedio aos Presidentes da !lahia, Pernam
buco e Pará um telcgralllIlJa nos seguintes termos: 

«Já se acha o cabo sub:.narino no territorio da capital do 
Brasil. A electricidade começa a ligar as cidades mais im
portantes deste Imperio corno o palrioti,mo reune todos os 
Brasileiros no mesmo empenho IlPla prosperidade de nossa 
magestosa patria. O Imperador satlda pOIS a Ilahia, Pefllam
buco e Pará, por tão fausto acontecimento, na qualidade de 
seu primeiro compatriota e sillcero amigo. At~ os bons aUIlOS 
de 1874.» 



IS7'1 
IODE JANEIRO 

Comecou a execllcão da lei sllb,tituindo o antigo systema 
de peso~ e lIle(hda~ jíelo Systema l\Ielrico. 

Veu-se a inaugllração olHeial d,) tekgrapllO eleelrico ligando 
a Capital/lo illlpério á., c,lpilae:\ da Bahia, Pernambuco e Pará. 

O imperador expediu () telegralllI/Ja seg1liulc : 
«S. !\I. Imperial ,auda da Capital do imperio a, provincias 

da Bahia, Pernambucu e Pará. A inaugurat<ão, que teve lugar 
no dia de hoje, do telpgrapho elcctl'lco submarino, que já se 
estende ao longo da maior pal'le da co,ta do illlperio, cunforme 
se espera, será Ulll feliei ;,illlU :wgmcnto de illlportantes me
lhoramentos moraes e materiaes para a nossa jlatria.)) 

12 DE J.\:'iEIRO 

Chrgou ao Ilio de Janeiro o Bispo de Pernambuco, e no 
dia 1:3 foi recolhido ao arsenal le Marinha. 

Em 2,) de Dezembro do anuo anterior tinha o Supremo Tri
bunal de Jusli"a proferido a sentença de pronllIlcia e expedido 
a ordem de prisão, em cl\mprilllento da qual, a 2 de Janeiro, 
foi o bispo preso e recolhit.lo ao arsenal de Marinha no Recife. 

2-1 DE J.\NEIRO 

Foi promulgada a convenção sobre attribuições consulares, 
e entrega de t.Ie:\ertores, cel~brada em Abril de 18'")3 entre o 
Brasil e a Grã-Bretanha 

21 DE FEVEItEI.:O 

O Supremo Tribunal de J Ilsliça condemnou o Bispo de 
Pernambuco á pena de 4 aIlIlO.' de prisão com trabalho, /lrá() 
medio do artigo 96 do Codigo Criminal. 

12 DE MARCO 

Esta pena foi commlltada em 1 ali nos de prisão simples ten
do de ser cumprida na Fortaleza d~ Danta Cruz. 

24 DE ~I.IRCO 
O Supremo Tribunal de Justiça proferio a sentença de pro

nuncia contr~ o Bispo do Pa.á. 
28 DE AIlRIL 

O Bi~po do Pará foi preso, por Oldem do Supremo Tribu
nal de Justiça, na Capital da Provincia 

8 DE MAIO 
A commissão mixta incumbida da demarcação de limites 

entre o Brasil e o Paraguay concluio seus trabaiLos. 

19 DE MAIO 

() Bispo do P"rá chegou á côrte. 
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22 DE Jl:,,1I0 

Foi inangurado o telegrapho electrico comlllllnicando o Bra
sil com a Ellropa. O imperadur expcrlio tpl<'gra:nllllS á Rai
nha Victoria, ao Hei de Purtugal, ao Hei D. Ferllando e a todos 
os Chefes d'J·>tados da Europa. 

23 DE Jt:NHO 

Chegaram à Capital ,lo imperio, de volta de sua viagem à 
Europa, a princeza illlperial e o SI'. Conde d'Eu. 

}'. DE JULHO 

O Sllprcmo Trihllnal condcmnou o bispo do Pará a 4 annos 
de pri'ãc com trabalho 

A 23 fui cornlllula(la a pena em 4 annos de pl'i.';ão simples, 
tendo de ser cumprida em urna fortaleza no porlo do Hiu de 
Janeiro. 

8 DE .Tt:I.1I0 

Foi promulgaria a convenção post;tleeleLrada entre o Brasil 
e AIlcmanha a 3ü de Dezf,llllJl'o de 1873. 

2 TlE SETEMllRO 
A' camara dos depulado~ foi apresentada urna drnllncia pelo 

Sr. Leandro Bezerra contra os ministros os Sr,;. Vi:;conde do 
Rio-Branco, João Alfredo e Vi,condp de Cara \('11 a, 

A comlllissào da call1ara, encarregada de dar parccrr, apre
sentoll 1',le IIOS terlllOS seguinles: «que a denuncia lião tem 
pl'ocedencia alguma e (leve ser l'cgeitada » 

Foi appl'Ovado IlO dia 11. 
21 DE NOVEMBRO 

Bo,upeo na Parahyba do Nortl', e estendell .. se às provincias 
de PeJ'llalllbllCO, Hio-Grande do Norte e Alagoas, um Illo\imen
to sedicioso. ]lin-'I'sos grnpos armarlos ill\adiraln alguns ,ion
tos do interior dessas provillcias, destrnin:lo os archivos da, ca
maras 1II11liicipaes, coIlectorias e os padrões do syslema metrico. 

Os sedicio"os ílcal'aru conhecidos sob a denominação de 
Quebra-kilos. 

20 D'; JANEIIIO 

O governo imperial contratoll em Londres UIIl clUprestimo 
de cinco milhões de lihras stprlinas: selido o juro alinual5 por 
cento, amorlisação de 1 pel' cento e" o preço da emissão,de 961/2 

20 DE FEVEREIRO 
Foi promulgada a con\encào postal entre o Rrasil e a lleJgi

gica, celebrada a 28 de Setembro de 1814. 
24 DE ARRIL 

Foi reeeb:do em audiencia solemne for S. lho o Imperador, 
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no paço ele S. Christov:1lfl, o Sr. Dr. Carlos T,~jcdor, ministro 
plenipotenciario da llepublica Argentina. 

20 DE ~lAIO 
O~ ministro~ Paragnayo e Argentino assignaram na Capital 

do irnperio I1Il1 Traladtl de lirnites, e a COll\ellção Addic10nal 
de darnnos e prejllÍzos. O governo paraguayo não o, approvou. 

2 DE JV"IHO 

O plenipotcnciario Argentino Sr. Dr. Carlos TejelTor inter
rompeu a negociação incctada corn os plenipotenclarios bras~
leiros e retirou-se para a Confeder3f;ão Al'gclltin3. 

12 DE ,TU1iHO 

Foi approvarlo o 3ccórdo celebrado pelos gdvcrnos do Brasil 
e do Pel'ú, em Feven'iro de IS7J, ii respeito de limites entre o 
imperio e 3fllH'I1a republica. 

!!5 DE .JlJ1illO 
Foi organisaelo o seguinte gahinete: presidente do Conselho 

e mini"tro da Guerra, ° Sr. Duque de Caxias; do Imperio, 
Sr. Jo~,é Bento da Cunha Figlleirerlo; da Jnstiça, Sr. Diogo 
Velho Cal'alcanti de AlbuqnerqnfJ; de Extrangt'iros, SI'. Barão 
de Colegipe; da Marinha, Sr. Luiz Antonio Pereira Franco. 

17 DE JULHO 

Foram amnistiados os bispos, governadores e outros eccle
siasticos da Dior,ese de ('linda e da do P~,l'á, !fIle se achavam en
volvidos llO contlicto suscitado em cOl.SefIllencia dos interdictos 
postos a algumas ir'llIandades das refpridas [)llIceses e em per
petuo úlencio os processos, que por este motivo tinham sido 
instaurados. 

l5 DE OUTUBRO 

A Princeza imppria1 deu á luz UIll principe, que pela Cons
tituição tem o titulo de principe do Grão-Pará. 

20 DE OUTUBRO 

F: desta data a Lei, que r2forrna a legislação eleitoral. 
2 D~ DEZEMBRO 

O prinr,ipe do Grão-Pará foi Baptizado com o nome de D. 
Pedro d' A:cantara Luiz Philippe l\I1.ria Gastão Miguel Rafael 
Gonzaga. 

Neste dia abrio-se a Exposição Nac.ional elos objectos, que 
te,J} de figurar na Internacional de Philade1phia. 

1876 
] 2 DE JANEIRO 

Foi publicadC' o Decreto contendo instrucções regulamenta
res da I el da Reforma EJ~itoral. 
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26 DE llARCO 

O imperador e a imperatriz partü:am para os Estados-Unidos 
no ,,8teamcr Hevelius». 

2 DE AGOSTO 

O director da rpparticão de Estatística communicou ao mi
nistro do Irnperío a cOllclmão dos trahalhos do recenseamento 
da população do Brazil. 

Dessa cUllIlllnnicação \ê-se que a população do Imperio é de 
10,108,291 hahitallles. 

Destes 9,930.478 habitantes são: livre,; 8,419.672 e escravos 
1,510.806. 

Em relação aos sexos são: livres 4,318.G89 homens e 4.100.973 
mulheres; escrav]s : 803.1'70, homens e 70;).6B6 mulheres. 

Em relacão ao estado civil são livres: 2.975.4-16 solteiros, 
l.IG5.866 o casadus e lil.381 viu vos ; 2,75V'i82 soltpiros, 
1,121,000 ca';aJos, e 227,2()1 viu\'a.; ; escravos: 711,86IJ sultei
ros, 73,0~\j casados e 20,222 \iuvos ; !l22,80! solteiros, 63,016 
casadas e llJ,816 vimas. 

Em relação á religião são, livres 4,:30 2,38fi catholicos e 16,3' 3 
acatholicos, !,Ot<9,520 cathol icas e II ,4~)3 acalholicas : escravos: 
805.170 eall10licos e 705,G;~3 calhol ica,. 

Em relação á nacionalidade são, livres: 4-.1:1!).362 llrazilei
ros e 119,:3:31 estrangeIro,;, 4,ü3fi,829 brazilcíras e 64.144 es
trangeiras. nos escravos (I'w nasceram no lmperio são: 719,630 
do sexo rna,;culino e 652,6l6 do sexo fCl • .iniuo. 

PROVINCIA DE S. PAULO 
1873 

19 DE DEZDmRO 
InaugUI'Ol:-SC nesta capital a Sociedule PJ'Ilp(/gadora da 

Instrucção I'opular, seudo mellJbrus da llir~ctt ia o:; 81'S.: 

Conselheiro Vicente Pires da Metta, dr. Leol:cit) de üarva
lho, capitão Joaquim H.olJerlo de Azevedo Marques, barão de 
Souza Qneiroz. conselheiro :Martim Francisco Hib€iro de An
drada, dr. Hodrigo A. da Siha. 

1874 
3 DE FEVEREIRO 

Foi installada a Rela~,ão de S. Paulo da qlJal eram mem
bros os srs. Trlslão de Alencar Araripe, Presid~nlc; João José 
de Andratle Pinto, Procuratlor da coroa; Jo,P. Norberto dos 
Santos; Frederico Xavier de Brito; Olegario Herculano. de 
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A(juino e Castro; Antonio de Cerqueira Lima; Agostinho 
Luiz da Gama. 

20 DE MIRÇO 

Foi eleito dcputadf) pf~lo 3° dislriclo desta proyincia ,) sr. 
dr. José Alves dos Santos para preencher a vaga deixada pelo 
H. barão de S. Joâo do Rio Claro. 

21 DE .TULHO 

O clero desta Dioce'e relluio-,e no convento de S. Bento e 
fundou a Associação Cotlfercllcias de S. Pedro. 

IS~:; 

17 DE JVNHO 

Foi imlallado ne,ta capital o Instituto dos Advogados Pau
lí'ías, sob a presidencia do sr. dr. Joaquim Ignacio Ramalho. 

S DE .T\:LJTO 

Abertura da Ex.posição pro\"incial. 
lO DE .TeLHO 

Inauguração da linha ferrea SOfl'cahana. 

17 DE JULHO 

Chegada de S8. Mi\L Imperiaes a esta capital. 

27 OE AGOSTO 
Inaugllracão da linha Mngvana e da Paulista até a estar.ão 

de Santa Uarbara, corr assiste/leia do Sr. D. Pedro II. ". 

30 DE AGOSTeI 
SS. MM. Imperiae, retiraram-se desta r:apilal para o Rio. 

21 DE Ocrl'IlRO 

[I':tuguração do ramal da linha Ytllana até Capivary. 

15 DE 1'I0\EMBRO 
Inauguraçâo tio ramal da linha l\1ogyana ao Amparo. 

18"'6 
2 DE JeLIIO 

Inauguraçlo da linha do Norte, desta capital até Jacarehy 
(la secção). 

11 DE AGOST'l 

lnauguraf.ão da linha Paulista de Campinas a Rio Claro. 

FIM 
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ERRATAS 
17 Onde se diz:-a toJa a forca do arco

lt'ia-se-á toda forca do a"rco. 
31 OIH1r, se diz:-Goncalo Coelho-leia-se

GOllcalo MonteiI:o. 
3D Onne ,,,~·'di":-Ahf's-leia-se-Alvaro. 
2', Onde se diz :-solJre-leia-,e-1I3. 

;} Onde Sé diz :-c S. Viccnlc--lpJa-se·-~. 
Paulo, 

12 Onde se diz :-com aelflliraYl~I-leia-se--
ainda adlllira\el. 

:9 Onde se diz :-1 0 de Ontllbro-1eia-se-
Iode IkziÍllll,,·o. 

31 Suprima-se a pala\Ta-como. 
31 Onde se diz:-O gO\erno provisorio etc.

leia-se-Ogoyerno provis rio que dei
xou de fulÍccionar dll1'al'~e a estada do 
Sr. D. l't'clro I, na capital, foi organi. 
sado de n'O\'o em 10 de Setelllbro de 
1822. Foram dcllp encarregados ;-0 

lIIarechal (1" eampo Candiclo 'Xavier, o 
hispo D, ~lathpos Pereira, 0 OU\ ieltlr da 
cOlllarca ria capital, José Corrêa Pa
checo e ::;i1va. 

E,te governo foi suhstituido por ou
tro talllurm provisorio, eleito pelos 
eleitores de parochia e que cnmeçou a 
funccionar a 9 de Janeiro de 1823. 

23 Onde se diz:-factos que-Ieia-se-fados, 
alguns dos qnaes. 

2 Onde sr eliz :--alferes, etc.-Ipia-se lam
belll-Elias el'Oli', 3ira Macl:ado. 

6 Onde se diz :-efl'cctllal' - IrLl -e--efIe-
etllur-se. 

» 279 )l 29 ()ude se diz :-Itre-Ieia-se-Ihes. 
)) 302 » :n Onrle se lê ;-foram passou a princeza-

pass0u á princen, 
)) 302 )) 35 OlJ('e se lê :-nomearlos os srs.-Ieia-se 

-foram nomeados os srs. 
)) 323 " 7 Jnde se diz:-lliversas-Ieia-se-Duas. 
I) 32; ) 7 Onde se diz:-retirou-se-Ieia-se-srgllio 

rI'aii. 
Alem dos erros apontaelos ha muitos outros typographicos, 

que a intelligencia elo leitor facilmente corrigirá. 
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