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Descoberta da America 
Ignoram os historiadores si os escriptores antigos 

que se referiram á existencia de uma grande ilha, 
muito para o occidente da Europa e que chamaram 
Atlantida, tinham ou não noticia exacta da existen
cia da America. Platão, Aristoteles e Virgilio entre 
outros, fazem referencias ou allusões á existencia de 
continentes desconhecidos. Conta-se tambem que os 
Portuguezes encontraram em uma das ilhas das Ca
narias uma estatua com os braços estendidos, indi
cando o occidente. 

Nos Açores dizia-se, haviam os seus habitan
tes recolhido não só ramos verdes trazidos pelos 
ventos do Oeste, mas tambem os cadaveres de ho
mens de raças desconhecidas. 

Entretanto todas essas supposições não poderiam 
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deixar de provocar e estimular os espiritos aventu
reiros dos navegadores, avidos de glorias e, ao mesmo 
tempo, desejosos de descobrir, não só novos cami
nhos para as Indias como encontrar terras privile
giadas que lhes facultassem a conquista do renome 
e da fortuna. 

O descobrimento da bU8sola, ou pelo menos o seu 
uso na Europa era desconhecido até ao seculo XIV, 
por isso os navegadores e viajantes daquellas épo
cas eram obrigados a não se afastar da costa, a não 
se afoitar pelos mares. 

Assim os Gregos limitaram as suas viagens pe
los mares Meditermneo e Negro (Ponto Euxinio), 
os Egypcios foram até ás Indias, e os Phenicios, 
os mais audaciosos de todos, chegaram mesmo a con
tornar o continente Africano. 

Entretanto, é bem de vêr que, sem bWIsola, taes 
viagens só eram feitas em dadas estações do anno, 
aproveitando a8 monções e sujeitas a perigos de que 
se livraram os navegadores modernos, uma vez se
nhores da utilidade da bus.~ola. 

Entre os navegadores daquellas épocas, nos se
culos XIV e XV, destacou-se a tenacidade e ousadia 
de Christovão Colombo, o descobridor do Novo Mundo. 
Entretanto, coube a Portug-al a gloria de ser patria 
do maior numero de navegadores notaveis, entre os 
quaes nos interessa particularmente Pedro Alvares 
Cabral. 

Não discutiremos a primazia da descoberta da 
America, apenas registraremos aqui ser este facto at-
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tribuido a Cbristovão Colombo, natural de Genova 
e nascido approximadamente no anno de 1446. Não 
discutiremos tampouco a segurança e o destino da rota 
que traçou ao partir de Hespanha este navegador. 
Mencionaremos unicamente o facto de se achar elle na 
ilha da Madeira em 1480, quando ahi aportou o pi
loto andaluziano Affonso Sanches com o resto da ma
rinhagem escapa de um horrivel temporal em remo
tissima longitude occidental, onde avistaram terras 
até então desconhecidas. 

Impressionado talvez pelas descripções de San
ches ou impellido por seus proprios calculos, desejoso 
ou de achar um Novo Mundo, ou de encontrar um 
caminho mais curto para as Iudias, Colombo tinha 
convicção de que o destino o havia escolhido para 
ligar seu nome á descoberta do Novo Mundo. 

E' extraordinaria a sua peregrinação durante 
oito annos perante as côrtes da Europa. 

Inutilmente bateu ás portas do senado de sua 
patria, a republica Genovesa, e implorou o auxilio de 
D. João II, rei de Portugal, assim como, sem melhor 
proveito, encaminhou pedidos por intermedio de seu 
irmão Bartholomeu ás côrtes de Inglaterra e da 
França. 

Finalmente, depois de alguns annos de desillusões, 
a côrte hespanhola o acolheu benevolamente e D. 
Fernando e D. Isabel, reis de Hespanha, auxiliaram
no para que levasse a effeito a viagem que imagi
nára. Partindo do porto de PaIos em 149~, capita
neando as caravellas Santa Maria, Pinta e Nina, 
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conseguiu Colombo, na noite de 11 para 12 de Outubro 
desse mesmo anno, tocar em terras da America a que 
elle denominou S. Salvador, aportando em uma ilha 
que era chamada pelos naturaes Guanahany, perten
cente ao grupo das Lucayas, a qual elle acreditou 
pertencer ao Japão - ou aos confins orientaes das 
Indias, dando semelhante engano logar a que cha
masse Indios aos naturaes daquellas terras. Em se
guida descobriu as ilhas de S. Domingos e de Cuba. 

De volta á Hespanha recebeu dos reis D. Fernan
do e D. Isabel extraordinarias honrarias de accordo 
com a noticia grandiosa que trouxera, sendo então 
nomeado vice-rei das terras que descobrira. 

Alem dessa viagem, Uolombo fez mais tres ou
tras á America, descobrindo algumas das pequenas 
Antilhas, e tocando em 1498 no continente, que per
correu, desde a emboccadura do Orenoco até Caracas, 
sem, entretanto, saber que era um novo continente 
que descobriDo 

Calumniado e accusado, foi Colombo preso e levado 
a ferros para Hespanha, onde D. Isabel sua protectora 
mandou pol-o em liberdade e animou-o a emprehender 
sua ultima viagem. Em 1502 reconheceu as costas 
do paiz que actualmente conserva o nome de seu 
descobridor a Columbia, porque o Novo Mundo, em
bora descoberto por elle, conserva a denominação de 
America, perpetuando immerecidamente o nome do 
negociante florentino Americo Vespucci. 



Biographia de Christovão Colombo 
Ohristovão Colombo nasceu em Genova, segundo 

uns em 1436, segundo outros em 1441-
Estudou em Pavia e recolhendo-se á sua terra 

natal, fez-se negociante de livros. Talvez devido a 
essa circumstancia e, guiado pela fatalidade que o 
predestinara a grandes feitos, dedicou-se a estudos 
especiaes de chronicas, cosmographia e mathematicas 
e conquistou erudição notavel, da qual deu provas em 
difl'erentes occasiões, principalmente quando luctava 
para conquistar os meios de que necessitava para effec
tuar as viagens que realizou, e quando se esforçava para 
conveucer todos aquelles que duvidavam da segurança 
das suas asserções relativas ás descobertas que fez. 

Convencido de que havia uma terra chamada 
Atlantida, adquiriu a certeza da existencia de uma 
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grande extensão de terras que deveriam ficar em 
um hemispherio opposto ao então conhecido, visto como 
elle era do numero daquelles que acreditavam na 
redondeza do nosso planeta. 

Suppunha Colombo que as lndias se prolonga vão 
para o Oriente, até ás proximidades do continente 
Africano, não longe das ilhas já então descobertas 
pelos Portuguezes (Occidente da Africa), e, por isso, 
planejou descobrir essas terras, para cujo fim solici
tou apoiQ do Senad,o Genovez que foi surdo aos seus 
instantes pedidos. Desanimando ahi, emigrou para 
Portugal, porque Lisbôa tinha-se constituido então o 
centro onde se reuniam, nessa época, todos os homens 
mais habilitados em astronomia, geographia e nave
gação. Foi Colombo quem primeiro se serviu do as
trúlabio, instrumento destinado á observação das lati
tudes em alto mar, e, graças ás suas observações, 
inventou regras para regular a posição dos navios, 
pela latitude e longitude, facilitando com este aper
feiçoamento a arte nautica. 

Casou-sé em Lisboa com a filha de um navega
dor Portuguez e, informado por Pedro Torres, pa
rente de sua mulher, de que tinham sido encontra
dos nos Açores pedaços de madeiras arrastados por 
impetuosos ventos do Oeste e, certo de apparições de 
troncos de arvores de especies novas, não só nessa 
ilha como no cabo de S. Vicente, convenceu-se Co
lombo, mais ainda, de que, navegando para o Occi
dente, encontraria terras desconhecidas. 

Como seus recursos particulares não lhe permit-
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tiam emprehender por conta propritl a viagem que 
planejava, formulou seu plano de viagem e apresen
tou-o a D. João II, rei de Portugal, a quem pediu 
auxilio para o seu emprehendimento. O rei reuniu 
seus conselheiros, que reprovaram a idéa do Genovez, 
mas, nem por isso fizeram com que D. João II dei
xasse de mandar apparelhar um navio que partiu 
com instrucções secretas, seguindo as instrucções in
dicadas no projecto de Colombo. 

Accossados por um temporal regressaram a Lis
bõa os tripulantes de taes navios, sem nada terem 
descoberto. 

Precavido depois desta deslealdade, retirou-se 
Colombo para Veneza, onde cousa alg'uma conseguiu, 
e depois para a Hespanha. 

Alli chegando em 1486, não foi mais feliz que 
até então, e, por isso, estabeleceu-se em Cordova, 
occupando-se em fazer cartas geographicas. Com 56 
annos de idade, depois de ter acompanhado os sobe
ranos Hespanhoes na guerra que terminou com a 
tomada de Granada, conseguiu, emfim, Colombo ser 
melhor attendido, até que um seu amigo, um grande 
Cardeal, de Hespanha, o apresentou á rainha, D. 
Isabel, que finalmente o acolheu e auxiliou. 

A 19 de Abril de 1492 assignou um tratado pelo 
qual recebeu o titulo hereditario de almirante e vice
rei dos mares e terras que descobrisse. 

A 3 de Agosto do mesmo anno partiu Colombo 
do porto de PaIos á frente de tres pequenos navios 
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deno.minado.s Santa Maria, Pinta e Nina, que deviam 
perco.rrer o.s mares nunca dantes navegados. 

São. co.nhecidas as luctas e difficuldades que teve 
elle de vencer e o.S denanimo.s e reVo.ltas que teve 
de suppo.rtar, nascido.s entre o.S tripulantes do.s seus 
navio.s. Repetidas fo.ram as illusões que tiveram, sup
PQndo. avistar terras, até que ás 2 ho.ras da no.ite de 11 
de Outubro. de 1492 a Pinta, que estava á frente, de
po.is de uma navegação. de 70 dias, deu signal de 
terra. Assim se fez a desco.berta do. No.vo. Mundo.. 

Não. cabe aqui descrever as impressões recebi
das po.r esses audazes navegantes, o. que é facil de 
imaginar! 

Co.ntinuando. a, sua derro.ta para. o. Sul, depo.is da 
ilha de S. Sal vado.r desco.briu Co.lo.mbo. o.utras ilhas, 
que fo.i deno.minando. Co.nceição., Fernando., Isabel, 
até que a 27 de Outubro. alcanço.u as praias de Cuba. 
Esteve em Haiti, a que deu o. no.me de Bespanio.la. 
PerdidQ o. seu navio., passo.u-se para bo.rdo. do. Nina 
e, seguindo. a derrota, enco.ntraram a Pinta que 
se havia desgarrado.. A 16 de Janeiro. de 1493 fize
ram aguada e puzera.m-se em marcha para Bespa
nha, chegando. ao. po.rto. de Palo.s a 15 de Março. 
de 1493. Fo.i Co.lo.mbo. recebido. triumphalmente na 
Hespanha, cujo.s reis Fernando. e Isabel, ratificaram 
to.do.s o.S privílegio.s que lhe tinham co.ncedido. antes 
da sua partida, co.mo. premio. ao.s seus esfo.rço.s. 

Lo.go. depo.is partiu de no.vo, á frente de uma 
fro.ta de 17 velas, to.mo.u direcção. diversa e desco.
briu Guadelupe, Antigôa, S. Christo.vão. e as ilhás de 
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Sotavento, Costeou a Jamaica e aprisionou alguns 
cacique.~ que se revoltaram contra os Hespanhoes. 
Perseguido por intrigas, teve necessidade de vol
tar á Hespanha, onde a sua presença e explicações 
pessoaes lhe conquistaram novos favores e nova frota 
para fazer outros descobrimentos. A 30 de Maio 
de 1498 partiu pela terceira vez de viagem, levando 
então o destino que o fez encontrar o contillente do 
Novo Mundo. 

Em Hespaniola elle e seus irmãos foram presos 
pelo commandante Bobadilla, que os remetteu com 
ferros aos pés, até á Hespanha. O almirante Co
lombo fez questão de conservar esses ferros até 
chegar á presença de Fernando e Isabel que o re
ceberam mostrando-se contrariados peloprocedi men
to de Bobadilla. 

Fez ainda Colombo uma quarta viagem ao Novo 
Mundo, descobrindo então a Martinica e, parte da 
costa do Mar do Mexico. 

Accossado por uma tempestade foi a Jamaica, 
cujo governador Ovando, o maltratou e aprisionou. 
Forçado pelo clamor publico, permittiu emfim Ovando 
o regresso de Colombo á Hespanha, onde morreu em 
Valladolid a 20 de Maio de 1506, com 70 annos de 
edade. 



Descobrimento do Brasil 
Os historiadores Francezes, Hespanhoes e Portu

guezes discutem a gloria do descobrimento do nosSo 
paiz. Os Francezes dizem que o mercador Jean C~)U
sin em 1488 aqui esteve; mas esse facto não estiá. 
devidamente comprovado. A descoberta do Brasil foi 
no em tanto feita quasi ao mesmo tempo por navega
dores hespanhoes e portuguezes. 

Ojeda e Vespucci tocaram a terr~ Brasileira no 
Rio Grande do Norte em 1499, Vicente Janez Pinzon 
e Diogo de Lepe chegaram ao Brasil em Janeiro e 
Fevereiro de 1500, ao passo -que a frota comandada 
por Pedro Alvares Cabral só partiu do Tejo a 9 de 
Março de 1500 e apenas a 22 de Abril avistou aqui 
no Brasil o monte. a que Cabral deu o nome de 
Monte Paschoal. Assim sendo, verificamos que os 
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Hespanhoes, de facto, aqui estiveram primeiro que 
os portuguezes; mas, a Pedro Alvares Cabral coube 
as honras do descobrimento, porque elle se apressou 
em tomar posse das terras descobertas, em nome de 
Portugal, e communicou esse descobrimento ás côr
tes Portuguezas e estas, por sua vez, scientificaram 
desse facto as outras côrtes da Europa. Sabe-se que 
depois da descoberta da America, então supposta 1n
dia, o rei de Portugal esteve a ponto de pegar em 
armas contra a Hespanha e imaginou tomar á viva 
força, as descobertas de Colombo. A intervenção dos 
Papas que não acceitavam a theoria da redondeza 
da terra, produziu o tratado denominado de Torde
zillas em 1494, em virtude do qual as descobertas de 
Pinzon e Leppe nas regiões do Amazonas cahiam sob 
o dominio Portuguez. Esse tratado evitou a lucta en
tre portuguezes e hespanhoes. Entretanto, a verdade 
é que até ao fim do seculo XVI nem Hespanhoes nem 
Portuguezes conseguiram colonizar essas terras do 
norte do Brasil, e cessaram todas as reclamações 
entre os dois governos desde que Portugal e o Bra
sil em 1581 cahiram sob o dominio Hespanhol. 

Quanto á descoberta do Brasil, discutem ainda 
os historiadores, si a viagem de Pedro Alvares Ca
bral ao Novo Mundo foi casual, ou si ao sahir de 
Lisboa á frente das dez caravellas e tres navios, elle 
pretendeu apenas ir ás Indias, contornando a Africa 
ao sul pelo Cabo Boa Esperança, descoberto havia 
pouco por Bartholomeu Dias. 

Partindo Cabral a 9 de Março de 1500, levava re-
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commendações especiaes de Vasco da Gama e do rei, 
de se afastar da costa Africana, afim de evitar as 
calmarias commummente notadas nas proximidades 
dessa costa. 

Por esse motivo, e devido tambem á existencia 
de corrente::l maritimas desconhecidas até então e 
favoraveÍs á derrota que tomou a esquadra com di
recção á costa do Brasil, parece acceita vel concor
dar C0m os historiadores que julgam casual o desco
brimento de nossa terra. Além disso sabendo-se o 
empenho que tinha Portugal em facilitar o seu com
mercio com as Indias e, sabendo-se que depois do 
tratado de Tordezillas de que os mares ao oeste na 
largura de 18 gráos era de dominio Portuguez, não 
é facilmente acreditavel que Cabral se afastasse pro
positalmente da sua derrota para as Indias, aventu
rando-se por mm'es nunca dantes navegados. Acredita
mos, portanto, que a descoberta de nossa terra foi 
inteiramente casual. 

A 21 de Abril foi Cabral surprehendido com o 
apparecimento de passaros, de hervas marinhas, de 
pedaços de madeira e emfim com innumeros e va
riados signaes de terra, proxima. Na manhã seguinte 
avistou um monte que denominou Paschoal, em at
tenção á festa religiosa que se solennisava nesse dia. 

Approximando-se de terra, navegou Cabral para 
o norte, até que o seu piloto Affonso Lopes lhe an
n'llllciou no dia 24 a descoberta de um abrigo tão 
propicio, que foi denominado Porto Seguro e onde 
todos ancoraram no dia 25 de Abril de 1500. 
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E' facil imaginar as scenas interessantes que 
se desdobraram entre os selvagens habitantes de 
nossa terra e os Portuguezes. 

Entretanto, releva notar que a surpreza ou o 
medo fez com que entre esses dois representantes de 
raças tão differentes, fossem trocadas as maiores 
provas de afabilidade. 

No dia ~6, frei Henrique celebrou em teua uma 
missa campal, que foi assistida pelos Portuguezes e 
pelos selvicolas que procuraram imitar os actos pra
ticados por aquelles, em signal de respeito ante as 
cerimonias religiosas a que assistiam. 

A :! de Maio a esquadra seguiu viagem para a 
Jndia, deixando em terra dois degradados e dois ma
rinheiros que fugiram. 

Gaspar de Lemos foi encarregado por Cabral de 
voltar a Lisboa, afim de dar conta a El-Rei D. Ma
nuel do descobrimento inesperado. Na caravella que 
o levou seguiram t.ambem dois indios que surprehen
deram extraordinariamente as côrtes Portuguezas, 
por pertencerem a uma raça até então desconhecida. 

Pedro Alvares Cabral acreditou ter apenas desco
berto uma ilha a qual deu o nome de Vera Cruz, 
mais tarde, mudado para Terra de Santa Cruz e, 
poucos annos depois, pelo de Brasil, em consequen
cia da abundancia de madeira preciosa que assim 
se chama e que começou desde logo a ser colhida 
em nossa terra. 



o Indigena do Brasil 
E' ainda impossivel firmar conhecimentos a res

peito da origem e da variedade de raças dos pri
mitivos habitantes do Novo Mundo; entretanto é de 
esperar que futuramente com o desenvolvimento dos 
estudos anthropologicos e linguisticos chegaremos a 
precisar exactamente a origem desses povos. 

E' versão corrrente na actualidade que o povoa
mento da America foi feito pelo norte por meio de 
immigrações successivas, destacadas por longos in
tervallos e formadas de povos oriundos da Europa 
e da Asia principalmente. No Brasil encontraram os 
portuguezes duas raças distinctas, perfeitamente ca
racterizadas, de indigenas. Os Tupís e os Taptlyase 
tamben::. os Nuaruak e os (Jaribós. Além destes quatro 
grandes grupos, ha outros menores, menos estudados 
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e que provocam como estes o estudo da ethnologia 
brasileira. 

Os Tupís habitavam o sul do Brasil e, pelas 
suas aptidões guerreiras, foi o povo que mais se ex
pandiu de sul á norte, misturando-se com os outros. 
Convem entretanto não confundir os T1tpís puros e 
os mesclados. 

Entre os primeiros, ao sul, estavam os Guarany,ç 
e, ao oeste e norte, os Chiriguanos, Guarayos, Tem
bes ou Magoas, etc. 

Entre os mesclados citaremos os Jurunas os Mun
durucús que se excediam na arte decorativa. 

Um dos caracteristicos da raça Tupí, além do 
seu valor e destreza na guerra, era o da habilidade 
que revelavam na arte da navegação. São todos 
canoeiros habilissimos. 

Os Tapu;IJas ou Ges, si bem que não perfeitamente 
estudados, são os que nos revelam mais nitidamente 
as phases de sua cultura. Immigraram de léste para 
oeste, sendo que quanto mais a léste eram encon
trados, mais ferozes se revelavam. 

Eram mais selvagens que os outros, não prati
cavam a agricultura, nem a navegação, não construíam 
casas, desconheciam a ceramíca e a tecelagem, não 
usavam a rede. 

As suas tribus principaes ou sub-raças, São, os 
Botocudos e os Aymorés. 

Entre os Tapuyas occidentaes menos selvagens 
destacaremos os Luyás, que já construiam cabanas, 
sabiam navegar, fabricavam utensilios de barro, etc. 
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Ha muitas outras pequenas sub-raças ou tribus, cujos 
habitos e costumes o leitor conhecerá pela descripção 
costante do capitulo seguinte. 

Entretanto, para que se faça uma idéa da quan
tidade e variedade dessas tribus, citaremos algumas, 
indicando as regiões que habitavam nos primeiros 
tempos da descoberta do Brasil~ 

Os Petigual'e8 ou Potiguares na costa do Rio 
Grande do Norte, os Caetés que se seguiam até ao 
Rio S. Francisco, os Tupinambás na Bahia, os Tupi
ninquins em Porto Seguro, os Goytacazes em· Campos, 
os Tamoyas desde Cabo Frio até Angra dos Reis, e 
os Guayanazes em S. Vicente, os Guaranys ou Tupís 
desde o Rio Itanhaem até Cananéa, os Carijóí~ dahi 
até ao Rio dos Patos. Mais tarde foram apparecendo 
os Payaguás em Matto Grosso, os Cayapós em Goyaz, 
os Muras, Manês, Mundurucús no Amazonas, os Gua;tt
curús no Alto Paraguay. 



Os selvicolas do Brasil 
Como vimos no capitulo anterior, a maior parte 

das tribus que habitavam o Brasil, pertencia á na
ção Tupí e falava uma língua geral que se chamou 
o Guarany. 

As tribus em regra tomavam nomes que expri
miam o seu orgulho, mas tambem recebiam dos 
seus inimigos alcunhas injuriosas. Cada horda habi
tava uma aldeia ou taba formada por meia duzia de 
ranchos ou palhoças denominadas ocas, dentro das 
quaes mantinham sempre fogo acceso e guardavam 
seus utensilios e comidas. 

Cerca vam essas casas, com uma trincheira ou 
cerca de páo a pique, denominada cahiçara, cujas en
tradas ornavam com as caveiras dos inimigos mor
tos em combate ou devorados. 

3 
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Taes eram commummente as povoações ou tabas 
dos seI vi colas. Algumas tribus habitavam uma unica 
palhoça, outras viviam nas cavernas ou nas grutas, 
e outras, finalmente, dormiam noS bosques em redes 
suspensas nos ramos das arvores. 

Viviam todos á mercê da abundancia da caça 
ou do peixe com que se alimentavam. Nomades, 
mudavam de residencia conforme a abundancia ou 
éscassez desses alimentos. Obedeciam a um maioral 
cacique ou morubixaba, escolhido sempre pelos gu'er
reiros e dentre aquelles que se destacavam pela 
força e intrepidez. Não tinham religião, mas, de
nunciavam o re'ceio de um Ser Supremo pelo medo 
que lhes causava o trovão e o relampago. Ao con
juncto deste"1 phenomenos davam o nome de Tttpan 
que significa Senhor. 

Acreditavam tambem em bons e máos genios, 
em phantasmas das florestas, da noite, das monta
nhas, dos caminhos, etc. 

Tinham a coruja a que chamavam de oiti-bó por 
ave de máo agouro. 

Respeitavam os pagés, feiticeiros, charlatães ou 
maniacos, que viviam isolados e que os domina
vam pela influencia da imaginação. O pagé era o 
cantor, o medico, o auge do gentio, e, respeitavam
no por tal fórma que a sua visita a uma taba era 
recebida com festas e se elle predizia a morte-de 
um selvagem, este realizava a predicção deixando
se morrer de sêde e de fome. 

Oil selvagens conheciam a influencia das phases 
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da lua das quaes se serviam tambem para marear o 
tempo e para colher madeira ou plantar a sua 
lavoura. 

Como medicina usavam de hervas, fructas e rai
zes, cujas propriedades conheciam e empregavam a 
diéta e :ii, sangria. Para cortar, serviam-se de pe
dras afiadas; para accender fogo recorriam ao attri
cto de dois páos. 

Na guerra atacavam a taba inimiga inesperada
mente, arrojando settas que levavam algodão inflam
mado para produzir incendio. Encorajavam-se ao 
som de horriveis gritos, e com o barulho do maracá 
e das inubias. 

Quando se batiam corpo a corpo, o tacape era a 
arma predilecta delles, assim como os dentes e as 
unhas. Quando vencidos, largavam as armas e se en· 
tregavam prisioneiros, sendo tratados pelo vence
dor com todo desvello até ao dia do sacrificio do 
vencido. A morte do prisioneiro era realizada na 
presença de toda a cabilda, ao som do napy, sendo 
aquelle sacrificado pelo ivarapema (tacape enfeitado) 
do algoz, e depois de se injuriarem mutuamente o 
prisioneiro e o executor. Morto o primeiro, o seu 
corpo era feito em pedaços pelos velhos e seguia-se 
a esta scena de ferocidade ontras não menos bru
taes de anthropophagia. 

Em algumas tribus o prisioneiro era victimado 
pelos guerreiros reunidos e se lhe dava um tacape 
para se defender. Além da auctoridade do cacique, o 
gentio tinha laços de familia. 
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A auctoridade dos paes era reconhecida pelos 
filhos. Nenhum gentio podia tomar por mulher, sua 
mãe, sua irmã ou sua filha. 

O filho era ammamentado ás vezes, até aos quatro 
annos, sendo a sua educação feita depois pelo pae, 
que o adestrava para as luctas da vida. As filhas 
aprendiam com as mães os mistéres que incumbiam 
á mulher. 

A preparação das farinhas, das bebidas fermen
ta das e dos venenos, competia especialmente ás velhas. 

O selvagem que morria era commummente en
terrado em covas que chamavam tibi, e depunham-se 
ahi a rede e as armas do finado, assim como ali
mentos e bebidas. 

Algumas tribus encerravam seus mortos em ta
lhas iguaçabas, que eram enterradas pelos seus pa
rentes. 

Os selvicolas andavam em completa nudez, exce
ptuando aquelles que habitavam terras mais frias, 
os quaes usavam pelles de animaes. 

Nas festas e nos combates apresentavam-se Oi'

nados com vistosas plumas, trazendo as cabeças 
enfeitadas com cocares de pennas de côres vivas. Nas 
cinturas usavam tangas de pennas ou de plumas. 
Ornavam tambem os joelhos, os tornozellos e os pul
sos, a cujos ornatos juntavam atilhos com guisos de 
cascavel, pequeninos caramujos e sementes, para os 
fazerem soar quando se moviam. 

Usavam pintar o corpo com tintas de Ul'UCÚ e 
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sapucaia para evitar provavelmente a mordedura 
dos mosquitos. 

Algumas tribus furavam os beiços, as orelhas 
e as ventas, onde introduziam pedras, resinas, ossos 
ou pedaços de páo. Outras rapavam os cabellos até 
acima das orelhas. 

Vivendo vida de combates, o selvicola tinha os 
sentidos apurados pelos cuidados com os ataques e 
defesas, e a maior parte das tribus levava as suas 
vinganças até á antropophagia, ufanando-se de de
vorar os inimigos e prisioneiros. 

Os caracteres physicos do selvagem eram e são 
os seguintes: estatura pequena, compleição forte e 
robusta, craneo e ossos da face largos e salientes, 
fronte baixa, temperas proeminentes, rosto largo e 
regular, orelhas pequenas, olhos tambem pequenos, 
pretos e tomando uma direcção obliqua com angulo 
externo voltado para o nariz, sobrancelhas delgadas 
e arqueando-se fortemente, nariz pequeno, ligeira
mente comprimido na parte superior· e achatado na 
inferior, ventas grandes, dentes brancos, labios es
pessos, pescoço curto e grosso, peito largo, barriga 
de perna fina, braços redondos e musculosos, pés 
estreitos na parte posterior e largos na anterior, 
pelle fina, macia, luzente e de uma côr de cobre 
carregada, cabellos longos e espessos, pouca barba. 

: : 



Primeiras expedições exploradoras 
A descoberta da America por Colombo, e a 

subsequente descoberta do Brasil por Cabral, tinham 
por força que influir no espirito das côrtes Portu
gueza e Hespanhola, despertando-lhes o interesse de 
organizar expedições que viessem ao Novo-Mundo 
continua.r as explorações iniciadas pelos primeiros 
navegantes que até então mal se haviam certificado 
da existencia do Novo-Mundo. 

Não faltaram por sua vez negociantes aventu
reiros que organizassem expedições que aqui chega
ram em demanda de productos da nossa terra, entre 
os quaes exploraram, desde logo, as madeiras, e, nota
damente, o páo Brasil. 

Não ha noticias exactas em relação a essas ex
pedições, principalmente, aquellas que foram organi-
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zadas por particulares. As paginas da historia nada 
registraram digno de nota especial que chegasse até 
aos nossos dias. 

Dnrante o governo de D. Manuel, rei de Portu
gal, verificaram-se entretanto cinco expedições, sen
do duas por conta do governo Portuguez, uma Res
panhola e duas particulares. 

Das expedições mandadas por D. Manuel, uma 
em 1601 e outra em 1503, fez parte Americo Ves
pucci, cujo nome foi mais tarde dado ao continente 
descoberto por Colombo. 

Estas expedições visitaram muitos cabos e por
tos importantes da costa do Brasil, os quaes iam 
sendo denominados com os nomes dos santos dos 
dias em que iam sendo descobertos. 

Os Portuguezes, ambiciosos de glorias e riquezas, 
tinham sua intenção constantemente volt~da para as 
Jndias, cujas riquezas já conheciam e apenas lucta
vam contra a distancia e as difficuldades de com
municações com as paragens. Isso explica o abandono 
em que o governo de D. Manuel deixou o Bras(l que 
foi, nesse periodo, apenas explorado por particulares 
e por Respanhoes que chegaram ao Rio da Prata, 
pilotados por João Dias de Solés e Fernão de Ma
galhães. Este navegante descobriu o extremo sul do 
Continente Americano, cujo estreito guarda ainda o seu 
nome. Fallecendo D. Manuel, succedeu-Ihe no throno 
de Portugal seu filho D. João III (1521-1556). Du
rante o reinado deste rei de Portugal o seu governo 
se occupou com certo empenho da exploração, colo-
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nização e governo do Brasil. Foi mesmo este rei dos 
que pertenceram á dymnastia de Aviz, o mais dedi
c;:tdo aos interesses do Brasil. Em 1534 elle dividiu 
as terras brasileiras em doze capitanias hereditarias, 
das quaes oito foram exploradas, e em 1549 creou 
o rei de Portugal um governo geral em S. Salvador. 
Estas capitanias occupavam o territorio comprehen
dido hoje por cinco Estados desde S. Paulo até Per
nambuco. Expulsou ainda D. João III os Hespanhoes 
e Francezes que já aqui pretendiam installar-se na
quella época e exploravam em grande escala as ri
quezas de nossa terra. A primeira fiotilha portugueza 
que aqui esteve para expulsar os extrangeiros era 
commandada por Chl'istovão Jacques. Foram taes as 
noticias de riquezas que encontrara e de que tivera 
noticias essa fiotilha, que D. João III lI).andou logo 
organizar nova e mais importante expedição para o 
Brasil, cujo commando foi então confiado aos dois ir
mãos Pero Lopes e Martim Affonso de Souza. Esta 
flotilha avistou o cabo de Santo Agostinho a 31 de 
Janeiro de 1531 e aprisionou desde logo tres navios 
Francezes carregados de páo Brasil. 

Navegando para o sul, entrou em Pernambuco, 
de onde Martim Affonso mandou explorar o Mara
nhão, e velejando para o sul, chegou á Bahia de 
Todos os Santos, onde encontrou o celebre Diogo 
Alvares, denominado pelos indigenas - o Caramur'Ú. 
Continuando sua viagem para o sul, esteve na bahia 
do Rio de Janeiro, de onde mandou uma expedição 
para o interior do paiz, a qual regressou dois mezes 
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mais tarde acompanhada de um chefe indigena, e 
depois de ter caminhado 115 leguas. 

Seguiu logo depois ainda para o sul e fundou 
a colonia de S. Vicente em 1532. Chegando ao porto 
denominado Cananéa, Martim Affonso mandou Pedro 
Annes ter com os indigenas e o enviado voltou acom
panhado de um bacharel portuguez e de um tal 
Francisco Chaves a quem o capitão mór Martim 
Affonso confiou para investigar o sertão, o mando 
de oitenta homens, os quaes não mais voltaram, 
acreditando-se que foram victimas dos índios Carijós. 

Pretendeu ir até ao Rio da Prata, mas acossado 
pelos temporaes, que fizeram mesmo naufragar a nau 
capitanea, regressou para o norte e a ~o de Janeiro 
de 1532, lançou os fundamentos da primeira povoação 
portugueza no Brasil, em S. Vicente, hoje proximo 
da cidade de Santos, no Estado de S. Paulo. Ahi foi 
poderosamente auxiliado pelo seu compatriota João 
Ramalho, que se havia casado com a filha do chefe 
indigena Tibyriçá e ahi vivia desde 1490, segundo 
declaração feita em testamento na villa de S. Paulo, 
a 3 de maio de 1580 pelo proprio Ramalho. Coube 
aindar a Martim Affonso a gloria de ter fundado nos 
campos de Piratininga a povoação de Santo André da 
Bm'da do Campo. Em Maio do mesmo anno 1532, 
elle mandou seu irmão Pero Lopes scientificar a 
D. João III do estado dessas villas que fundaram e 
em Setembro reeebeu uma carta do rei pela qual 
declarava, haver feito Martim Affonso, donatario da 
capitania de S. Vicente. 



Primeira Colonizacão do Brasil , 

D. João III, impressionado com as tentativas que 
faziam constantemente Hespanhoes e Francezes de 
explorar as riquezas do Brasil e certo do alto valor 
destas, pelas informações que recebera de Martim 
Affonso de Souza, resolveu colonizar desde logo, sua 
nova colonia. 

O elevado onus que causavam ao thesouro, as 
colonias de S. Vicente e Piratininga, o exemplo do 
rapido desenvolvimento da colonização das ilhas dos 
Açores e da Madeira, fizeram com que D. João III 
resolvesse dividir a costa do Brasil em um certo nu
mero de partes, assignaladas por linhas geographi
cas parallelas, na direcção do oeste, e rapartir pelos 
fidalgos da sua Côrte estas zonas, ás quaes elle deno
minou capitanias hereditaria8. 
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« Os Capitães-móres, donatarios dessas capitanias, 
eram vassallos sujeitos directamente ao rei, indepen
dentes uns dos outros, e tinham, sobre suas capita
nias, direitos hereditarios com exclusão da lei salica. 

Podiam arrendar, vender, ou dar grande parte 
de suas terras, mas ficando garantida a integridade 
das capitanias. Eram senhores dos indios que as 
habitavam e tinham o direito de nomear todas as 
auctoridaàes de suas colonias e cunhar moeda. 

Por sua parte, comprometteram-se elles a colo
nizar e defender, á propria custa, suas capitanias e 
dar á corôa o quinto dos metaes e pedras preciosas 
e dezimo de certos rendimentos, a vintena de algu
mas producções, e o monopolio das drogas especiaes 
e páo-brasil. 

As cartas régias e foraes das capitanias de Santo 
Amaro, Espirito-Santo, Porto-Seguro, Ilhéos, Bahia, 
Pernambuco e Maranhão foram passadas em 1534 e 
as de S. Vicente e Parahyba do Sul em 1535.» 

As capitanias, em numero de doze, tiveram as 
seguintes denominações: 

Primeira, Capitania de S. Vicente, com cem le
guas de frente; 

Segunda, Capitania de Santo Amaro e Itamaracá, 
com oitenta leguas de frente; 

Terceira, Capitania de Parahyba do Sul, com 
trinta leguas de frente; 

Quarta, Capitania do Espirito Santo, com cin
coenta leguas de frente; 
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Quinta, Cdpitania de Porto-Seguro, com cin
coenta e seis leguas de frente; 

Sexta, Capitania de Ilhéos, com cincoenta leguas 
de frente; 

Setima, Capitania da Bahia de Todos os Santos, 
com cincoenta leguas de frente; 

Oitava, Capitania de Perna~buco, com sessenta 
leguas de frente; 

Nona, Decima e Undecima, Capitania do Mara
nhão, com 225 leguas de frente; 

Decima-segunda, Capitania do Ceará, com qua
renta leguas de frente. 

A historia de todas foi quasi a mesma. Os seus 
donatarios não puderam vir pessoalmente tomar pos
se dellas e mandaram prepostos associados, que aqui 
desanimaram ou naufragaram antes mesmo de se 
haverem definitivamente assenhoreado da dadiva que 
EI-Rei lhes fizera. 

Mesmo os mais valorosos donatarios, quer pelos 
capitaes de que dispunham, quer pelo numero ele
vado de colonos que trouxeram, todos elles eram 
embaraçados, senão suffocados, pelas correrias cons
tantes dos indios, ou pelas aggressões dos piratas 
Francezes que aqui aportavam attrahidos pela abun
dancia de páo-brasil e de outros productos, cujo 
commercio queriam fazer a todo transe_ 

As capitanias, dispondo de terras tão vastas, 
independentes umas das outras, fracas pelo desinter
esse que causava a separação de todas el1as, não 
podiam progredir e facil foi ao governo de Portugal 
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verificar o erro do plano adoptado para a colonização 
do Brasil e resolver por isso crear um governo unico 
ao qual ficavam sujeitas todas as capitanias. 

Assim, com um centro de defesa, menos difficil
mente poderiam luctar os donatarios contra os inva
sores extrangeiros e contra os selvagens, tendo assim 
mais proximo delles um governo que resolvesse a 
respeito dos conftictos que apparecessem entre os 
habitant~s das differentes capitanias. 

D. João III resolveu então crear um governo 
geral o qual foi a principio successivamente exerci
do por Thomé de Souza, Duarte da Costa e Mem de 
Sá e abrangeu o periodo de 1549 á 1553, de 1553 á 
1558 e de 1558 á 1573. 



Primeiros Governadores Geraes do Brasil 

A 1 de Fevereiro de 1549 de Lisbôa partiu 
Thomé de Souza para vir aS8umir o governo geral 
do Brasil, e fixou sua residencia na Bahia, que havia 
sido escolhida por D. João III para séde do governo 
geral. 

Fundou perto da antiga villa da Victoria, uma 
cidade a que denominou S. Salvador e foi então 
muito auxiliado pelos indios Tupinambâ8 e por Diogo 
Alvares cognominado o Caramurú e que, desde mui
tos annos, ahi residia entre os indigenas, tendo até 
desposado uma india chamada Paragua88ú, 

Thomé de Souza veiu acompanhado de altas 
auctoridades, nomeadas pelo governo de Portugal, 
para constituir o seu governo aqui: um ouvidm' geral, 
um provedor-mór e um capitão-mór,. seiscentos homens 
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d'armas e quatrocentos degradados. Entre os auxi
liares que trouxe vieram alguns sacerdotes jesuita~, 
que tinham por chefe o padre Manuel da Nobrega, 
com cujo auxilio elle prEíltendia vencer a desmora
lização, a insubol'dinação e irreligiosidade que se 
alastrava entre os colono::!. Dentre estes sacerdotes, 
destacou-..se o padre João Navarro, que estudou a 
lingua Tupi, e, nessa lingua, prégava aos indios que 
o veneravam como a seus proprios Fagés. A admi
nistração de Thomé de Souza foi sabia, justa e feliz. 
Viajou antes de deixar o governo, pelas capitanias 
do Sul, com grande utilidade para estas. 

Creou a Villa de Sto. André em S. Vicente e 
Itanhaem e cuidou das explorações das minas au
riferas. 

Durante o seu governo foi creado o primeiro 
bispado do Brasil e nomeado o primeiro bispo Dom 
Pero Fernandes Sardinha. 

Duarte da Costa. - A Thomé de Souza succe
deu, no governo geral, Duarte da Costa. Durante o 
seu governo aqui chegou o padre José de Anchieta, 
nome que se immortalizou na nossa historia pelos 
relevantes serviços que prestou na catechese dos 
indios e cuja memoria é digna de respeito. 

Em companhia de Duarte da Costa veiu um seu 
filho Alvaro da Costa que, talvez devido ao seu valor 
physico e intrepidez, abusou da posiÇão de filho do 
governador, provocando pelo descomedimento dos 
seus costumes nocivas discordias, que perturbaram 
por completo o paz da colonia no periodo governa-
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mental de seu pae. Era natural que o bispo, sabe
dor do irregular proceder desse moço, interviesse 
junto ao governador, e tal proceder ateou a des
harmonia entre essas duas auctoridades. 

Grande parte da população da colonia, inclusi
vé muitas auctoridades, formou partido ao lado do 
do bispo, até que um facto de alguma importancia 
veiu excitar ainda mais os animoso 

Sabendo Nobrega da instituição no Brasil de 
uma provincia da Companhia de Jesus e da sua 
nomeação para provincial, resolveu transferir o col
legio; que funccionava em S. Vicente, para o interior, 
num local que ficava a ..tres leguas da povoação de 
Piratininga, entre os rios TamanduatE'lhy e o ribeiro 
Anhangabahú, 

Esse novo collegio attrahiu muitos colonos dos 
aldeamentos visinhos e para isso concorreram, não 
só os jesuitas, como tambem Martim Affonso, Tiby
riçá e outros chefes indigenas. 

Como era natural, houve logo declarado ciume 
entre as povoações visinhas e este novo collegio que 
se denominou S. Paulo, por se ter celebrado ahi, 
pela primeira vez a missa no dia ~5 de Janeiro de 
1554. Deram-se hostilidades repetidas, ataques vi
gorosos, contra a nova povoação de S. Paulo, mas 
esta, graças á habilidade dos jesuitas, repelliu com 
vantagem os atacantes, havendo no em tanto grande 
derramamento de sangue. 

Os jesuítas, com o apoio do bispo, re.clamaram 
punição dos culpados ao governaQor e este, tole-
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rante ou fraco, os desgostou, provocando a viagem 
do bispo Sardinha para Lisbôa, onde não conseguiu 
chegar por ter naufragado e cahido nas mãos dos 
indios Caetés, que o devoraram, assim como a todos 
os seus companheiros de naufragio, 

No Espirito-Santo, na Bahia, em Cabo Frio e 
em Pernambuco, o gentio apresentava-se audaz e 
ameaçador, e apesar de vencido em alguns comba
tes offerecia graves tropeços ao governo de Duarte 
da Costa. 

No Rio de Janeiro annunciava-se perigo mais 
grave com a chegada de Nicoláo Villegaignon, pro
tegido pelo almirante ColignYI com quem concertara 
a idéa de fundar no Brasil uma colonia que ser
visse de abrigo para os sectarios da religião de 
Calvino. Graças á protecção do almirante, o rei de 
:França, Henrique II. protegeu a expedição que Vil
legaignon commandou. 

Pretendiam elles fundar no Rio de Janeiro uma 
colonia franceza, denominada França Antm'ctica, o 
que não conseguiram levar a effeito desde logo, 
devido ás imprudentes imposições de suas idéas re
ligiosas, que provocaram descontentamentos e odioso 

Em 1667, Bois le Comte, sobrinho de Villegai
gnon, trouxe mesmo um reforço de trezentos homens, 
provando assim as disposições em que estavam de 
fazer uma occupação permanente. 

Duarte da Costa nada conseguiu fazer contra 
os francezes porque o governo l'ortuguez não atten
deu ás suas reclamações, coincidindo com esse facto 

4 
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ao morte do rei de Portugal e a successão de D. Se
bastião no throno Portuguez, com tres annos apenas 
de edade, sendo o governo da metropole, regido então 
pela avó do rei, a rainha D. Catharina .d' Austria. 
Logo após Duarte da Costa entregou o governo ao 
seu successor. 

Mem de Sá. - Este governador geral veiu en
contrar as capitanias expostas a.OS azares das inva
sões dos selvagens, não so pelas consequencias na
turaes, da situação da fraqueza em que cahira seu 
antecessor como em consequencia da lucta havida 
entre o governo e os padres jesuitas. 

Sua primeira preoccupação foi exercer Q seu posto 
com energia, mas ao mesmo tempo com prudencia. 
Ao contrario do qu~ acontecera a Duarte da Costa, 
o filho de Mem de Sá, Fernando de Sá, foi para o 
governo de seu pae, de grande utilidade, exemplo 
esse seguido pelos seus sobrinhos Estacio de Sá e 
Salvador Corrêa de Sá. 

A acção de seu governo manifestou-se logo, pu
nindo severamente os selvagens que praticavam a 
3uthropophagia e aos civilizados que excitavam as 
demandas e questões judiciaes por interesses incon
t'essaveis. Em defesa da cllpitania do Espirito Santo 
bateu-se seu filho Fernando que sellou a victoria dos 
Portuguezes com o seu sangue. 

Na capitania de Ilhéos o proprio governador 
bateu-se em defesa deUa, obrigando os índios a 
pedirem paz. 

Foi plano principal do seu governo expulsar 
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os Francezes do Rio de Janeiro, de onde Ville
gaignon já se havia retirado, atraiçoando os Cal
vinistas que o alcunharam de Caím da America. 

1\fem de Sá atacou e derrotou os Francezes, 
destruiu-lhes as fortalezas e seguiu para S. Vicente 
aonde reuniu a povoação de Piratininga á villa de 
S. Pltulo. 

Durante o seu governo, em 1562, esta villa sof
freu pavoroso ataque dos Tamoyos, ligados contra os 
Portuguezes, e ahi, graças á benefica intervenção 
dos padres Nobrega e Anchieta, serenou esta tem
pestade, talvez a mais seria que nesse período pre
occupou o governo da metropole. 

Durante a sua administração a cidade de São 
Salvador da Bahia, foi dizimada pela peste da va
ríola e posteriormente pela fome, revelando 1\fem de 
Sá nessa emergencia os mais nota veis dotes de co
ragem e de dedicação pelo povo que governava. 

Em 1564 a Côrte de Lisbôa attendeu melhor á 
necessidade de expellir dos seus do mini os no Rio de 
Janeiro os Francezes que, alliados aos Tamoyos, ahi 
se haviam fortificado. Estacio de Sá foi o comman
dante das forças para tal fim mandadas de Portugal. 
Depois de um anno de luctas improficuas, auxiliado 
pelo proprio governador 1\fem de Sá, obteve com
pleta victoria contra os Francezes. 

Ahi pereceu Estacio de Sá, victimado por uma 
flécha que o ferira no rosto. 

1\fem de Sá mudou o assento da cidade do Rio 
de Janeiro para o morro do Castello e as luctas que 
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se travaram foram nos lugares hoje denominados 
Praia do Flamengo, Ilha do Governador, Fortalezas 
de Villegaignon, da Lage e de S. JoAo, nas proxi
midades do Pão de Assucar. 

Laboriosa e util, foi a administração de Mem 
de Sá, que veiu afinal a morrer na cidade de São 
Salvador da Bahia onde foi sepultado. Além disso 
no seu governo foi fundada a cidade do Rio de Ja
neiro, a tO de Janeiro de 1567. 

Para succeder a Mem de Sá no governo geral, 
D. Sebastião nomeou em 1669 D. Luiz de VascQn
cellos que não chegou a tomar conta do governo por 
ter sido victimado por corsarios calvinistas em 
alto mar, fim que teve egualmente elevado numero 
de jesuitas que com elle vinham. 



o Governo do Brasil subdividido em dous governos: 
do Norte e do Sul 

Subsequente reunião em um só governo 

D. Sebastião, em 1573, sciente do notavel des
envolvimento do Brasil, acreditou que em vista da 
extensão da sua nova colonia, melhor seria sujeital-a 
a dois governos, um para a região do norte, tendo 
como capital S. Salvador e comprehendendo as capi
tanias de Pernambuco, Bahia e Ilhéos; outro, para 
a região do sul, tendo por capital S. Sehastião do 
Rio de Janeiro e comprehendendo as capitanias de 
Porto Seguro, Rio de Janeiro, S. Vicente e Santo 
Amaro. Nomeou dois governadores, Lúiz de Brito e 
Almeida, para o norte, e Desembargador. Antonio 
Salema, para o sul. 

Apesar da unidade de vistas que mostraram 
ambos os novos governadores, nada puderam fazer 
de notavel, a não ser que o primeiro iniciou a colo-
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nização de Sergipe e da Parahyba do Norte, e o 
segundo moveu perseguição energica e desapiedada 
contra os Tamoyos, destruindo-os, reduzindo-os á 
escravidão ou afugentando-os até ás regiões do Ama
zonas. 

Logo depois, mudando o govemo portuguez de 
orientação, reconheceu inconveniente a subdivisão 
do governo do Brasil e, mediante representação dos 
proprios governadores do Brasil, resolveu reunir o 
governo da colonia, em 1577, nas mãos de Luiz de 
Brito e Almeida, o qual foi succedido por Lourenço 
da Veiga, em cujo governo a metropole se viu tris
temente abatida por acontecimentos extraordinarios, 
e Portugal, depois de perder o seu rei D. Sebastião 
numa guerra im.prudente na Africa (Marrocos) e 
depois de ver o seu throno occupado por pouco mais 
de um anno pelo velho e doente cardeal D. Henri
que, cahiu sob o dominio da Hespanha, cujo throno 
era então occupado por D. Phelippe II. Este, auxi
liado pelos jeRuitas, vinha de longa data preparando 
terreno para se a possar do governo de Portugal. 

Inuteis foram as resistencias offerecidas pelos 
pretendentes ao throno portuguez, e em 1581 as 
cõrtes, reunidas em Thomar, acclamaram o rei de 
Hespanha, rei de Portugal. 

Estes factos se reflectiram no Brasil, assim como 
nas demais colonias portuguezas, sujeitando-se estas 
como aquelle ao dominio de Phelippe II, rei de 
Hespanha. 

No governo de Lourenço da Veiga aqui no Brtt-
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sil, foi feita a exploração do rio S. Francisco, do 
sertão de Minas e foi tambem explorado o porto do 
Maranhão. 

Entretanto, Lourenço da Veig'a falleceu logo 
depois, succedendo-Ihe um governo pravisorio que, 
por deliberação da: camara da cidade de S. Salvador, 
ficou confiado ao Ouvidor Geral e ao Bispo, os quaes, 
não podendo harmonizar-se, separaram-se, não res
tando deste periodo, que terminou em 1583 com a 
chegada do novo g'overnador do Brasil Manuel Telles 
Barreto, senão a lembrança da perseguição movida 
pelo Ouvidor Geral Cosme de Macedo contra todos 
aquelles que crearam embaraços ao seu dominio 
exclusivo. 



o Brasil sob o dominio Hespanhol 
Phelippe II, fundador do governo da União Ibe

rica, nomeou seu primeiro representante no governo 
geral do Brasil a Manuel Telles Barreto, que aqui 
governou de 1583 a 1587. A este governador succe
deu o governo provisorio do Bispo D. Antonio Bar
reiros, cujo governo se extendeu até 159~,sendo 

succedido por D. Francisco de Souza até 1602 e este 
por Diogo Botelho até 1607, quando se deu nova 
subdivisão do governo do Brasil, em governo do 
norte e governo do sul. Durante este periodo, vemos 
Manuel Telles Barreto restabelecer a ordem na colo
nia anarchizada e cuidar da fortificação dos portos 
de S. Salvador, Rio de Janeiro e Recife. 

O governo de Phelippe II, estando nesse tempo 
em guerra com a França, Inglaterra e Hollanda, 
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aconteceu que o Brasil foi alvo de corsarios que 
muito prejudicaram o seu progresso. Thomaz Ca
vendish, corsario inglez, saqueou e incendiou São 
Vicente, indo depois atacar os portos de Santos e 
da Victoria, de onde foi repellido com grandes per
das. Recife e Olinda foram ainda alcançadas e gran
demente prej udicadas por Lancastre e Venner. Aqui 
tambem estiveram em 1600 os corsarios hollandezes 
Harteman e Broer, verdadeiros precursores da guerra 
hollandeza, de que ade ante falaremos. 

Diogo Botelho. - Durante o governo de Diogo 
Botelho continuaram as luctas contra inimigos exter
nos, e, peior que isso, foi elle alvo de uma terrível 
opposição do novo Bispo e dos jesuitas, por desin
telligencias quanto á fórma e processos por elles 
empregados para a civilização dos indios. 

Durante o seu governo, deu-se na Hespanha a 
successão do throno, indo ° governo parar ás mãos 
de Phelippe III, que succedeu a seu pae, morto em 
1598. Diogo Botelho, em vista da opposição ao seu 
governo, retirou-se para Portugal, sem mesmo espe
rar o seu successor. 

D. Diogo de Menezes. - No throno de Hespanha, 
como, anteriormente, no de Portugal, a fórma de 
governo a dar ao Brasil oscillou sempre conforme 
os incidentes que se passavam na colonia. Assim, ° 
Brasil, ora teve um governo, ora dous. E, com a 
chegada de D. Diogo de Menezes, a oscillação da. 
opinião da metropole mais se accentuou, porque, 
tendo elle desembarcado em Pernambuco, onde por 
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ordem superior installara () seu governo, passando
se para a Bahia em 1608, teve noticia de que a 
côrte de Madrid dividira a grande colonia portu
gueza da America em dous governos independentes, 
a pretexto de dar impulso á mineração do ouro. 

Para governador das capitanias do sul foi no
meado D. Francis<,o de Souza, que já tinha sido 
governador geral, o qual foi succedido por seu filho 
Luiz de Souza, que geriu posteriormente toda a co
lonia, por ter sido extincta a divisão: - governo do 
norte e governo do sul. 

Durante o governo de Diogo de Menezes, em 
1609, foi installada na Bahia a primeira relação, 
composta de desembargadores nomeados pelo rei. 
Durante o seu governo tambem se tratou da orga" 
nização das capitanias do Ceará, Piauhy e Maranhão 
e da colonização e conquista até ao Amazonas, onde 
se distinguiu Jeronymo de Albuquerque, encarregado 
de expulsar os Francezes que já alli se haviam 
installado. 



Os }1rancezes no Maranhão 
Gaspar de Souza. - No governo das capitanias 

do norte, a D. Diogo de Menezes sUécedeu Gaspar 
de Souza em 161~. No intuito de colonizar o norte 
do Brasil, fixou sua residencia em Olinda e, seguindo 
o plano de governo do seu antecessor, mandou Jero
llymo de Albuquerque fundar uma povoação ao 
norte do rio Ceará e esse, de accôrdo com Martim 
Soares, resolveu observar os Francezes, os mais 
ousados traficantes do nosso litoral, e que desde 1594 
se haviam insta lIa do no Maranhão, sob as ordens 
de Jacques Riffault e Carlos des Vaux. Em 161~, 
Daniel de la Ra vardiere fundou, na ilha do Mara
nhão, uma povoação a que deu o nome de S. Luiz, 
em honra de Luiz XIII, rei de França, e dahi se 
originou a actual capital do Estado do Maranhão, 



Historia do Brasil 

que ainda conserva esse nome. Entretanto, como 
Jeronymo de Albuquerque não tivesse ordem para 
atacar os Francezes, esperou até que no anno se
guinte, fortalecidos com ordens especiaes e com o 
concurso de Diogo de Campos, infligiram séria der
rota a Ravardü3re, que assignou com Albuquerque 
um armisticio de um anno, partindo Diogo de Cam
pos para Lisboa, afim de consultar as cõrtes de Hes
panha e da França. 

Foi tal o brilho dos feitos de Albuquerque, que 
elle se tornou conhecido pelo appellido de Maranhão, 
passando mesmo a assignar-se .Jeronymo de Albu
querque Maranhão. 

De volta de sua embaixada á Europa, Diogo de 
Campos trouxe poderoso reforço, sendo definitiva
mente expulRoS os Francezes dessa região do Brasil. 



Invasões Hollandezas no Brasil 
o ~'overno cruel de Phelippe II, rei de Respa

nha, provocara uma revolução nos Paizes Baixos e 
a constituição alli de uma republica denominada 
Das Provincias Unidas. 

Phelippe III foi o successor de seu pae, que, 
não tendo podido dominar os republicanos dessas 
Provincias, concluira com elles um tratado, combi
nando uma tregoa de 12 annos. 

As Provincias Unidas (a Hollanda), vendo pro
xima a terminação dessa tregoa, organizou com 
grandes capitaes e com grande apoio official uma 
companhia denominada - Companhia lndias Occiden
tae8, com o fim não só de se apoderar das riquezas 
que a Hespanha importava do Brasil, como tambem 
no intuito de invadir esta região, procurando tomal-a 
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do dominio hespanhol. Foi equipada regular esqua
dra com elevado numero de tripulantes e expedida 
para o Brasil, sob as ordens do almirante Jacob 
Willekens, do vice-almirante Pieters-Zoon e do com
mandante chefe das tropas e futuro governador dos 
paizes que conquistasse Johan van Dorth (1624). 

Diogo de Mendonça Furtado. - Occupava o logar 
de governador geral do Brasil, por successão a Luiz 
de Souza, desde 16:!O, Diogo de Mendonça Furtado. 
Este governador não poude offerecer resistencias sérias 
aos hollandezes e, por isso, foi a cidade de S. Sal
vador, séde de seu governo, tomada pelos invasores, 
sendo preso o governador e remettido para a Hol
landa. 

Era natural, todavia, que, passado o panico, se 
preparasse a resistencia aos hollandezes, no que 
muito se distinguiu o Bispo D. Marcos Teixeira. até 
que, informada a metropole da invasão da sua colo
nia, o marquez de Valdueza D. Fradique de Toledo 
Osorio, de lá partiu á frente de uma esquadra com
posta de 52 navios e de mais de doze mil homens 
de tripulação, esquadra que, chegando á Bahia em 
Março de 16:!f>, bloqueou o porto e, depois de ven
cer a resistencia que lhe offeréceram os hollande
zes, forçou-os a retirarem-se para a ~juropa. 



Nova invasão Hollandeza 
Guerras da libertação - 1630 - 1649 

« Foi o governo hespanhol avisado de que os 
« Hollandezes, com grande esquadra, pretendiam in
« vadir e conquistar Pernambuco. Essa capitania 
« era de Mathias de Albuquerque, que, então, na 
« Europa, recebeu o ridiculo ·auxilio de tres cara
« vellas e :d7 soldados. 

« A esquadra commandada por Loncq appare
« ceu deantedo Recife, onde, por falta de defesa, 
" obstruiram a enseada do porto submergindo ve
" lhos navios. As tropas hollandezas desembarcaram 
« um pouco ao norte, sob o mando de Weerdenburgh 
" e, com resistencia insignificante, tomaram Olinda e 
« Recife, então abandonado da população, que fu
«gira para o interior. » 

Succedeu ahi o mesmo que na Bahia: organi-
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zaram-se emboscadas e guerrilhas com soldados e 
patriotas, que se entrincheiravam a meio caminho, 
entre Olinda e Recife, no logar que foi chamado o 
Arraial do Bom Jesus. A importancia deste nucleo 
de reacção, ainda que exaggerada pelos chronistas, 
foi, todavia, de alguma significação, porque inquie
tava fortemente os Hollandezes. 

Mathias de Albuquerque tirou desses parcos re· 
cursos grande audacia de plano. Mas a lucta era, 
por desegual, precaria. 

Portuguezes em grande numero acceitaram o 
commercio dos Hollandezes, que sabiam bem inten
cionados. O brasileiro Calabar, grande conhecedor 
do logar, passou-se para as tropas inimigas; tem 
sido, por isso, o seu nome malsinado porque a esta 
personalidade emprestaram um prestigio sobrehuma
no de fazer voltar a fortuna para o lado dos que, 
aliás, sempre, desde o começo, a tiveram. Os Rol
landezes, dentro em pouco, embora inquietados pelas 
emboscadas, foram batendo os portuguezes e em 
successívas conquistas alargaram o domínio para o 
norte e para o sul até Porto Calvo e, afinal, o rio 
S. Francisco. Durara cinco annos (1630-1635) a con· 
quista. 

Vendo-se baldas de recursos e de elementos de 
resistencia, Mathias de Albuquerque annunciou a sua 
retirada, convidando os que queriam ser fieis á pa
tria e á religião a o acompanharem. 

Uma grande turba de velhos e moços, mulheres 
e crianças, indios e escravos seguiu o chefe derro-
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tado, arrostando as privações e os perigos da longa 
marcha por terra agora suspeita. 

Seguiram para o sul a té aos Alazãos. Ahi, em 
Porto Calvo, numa emboscada, aprisionaram a Cala
bar e, como é proprio da fraqueza humana, vinga
ram-se dos seus desastres talvez com a alegria de 
vel-o expiar no patibulo o preço da infamia. 

No mesmo anno uma esquadra hespanhola des
embarcava nas Alagoas 1.700 homens sob o mando 
de D. Luiz de Roja y Borja e vinha render a Ma
thias d' Albuquerque. Logo na primeira batalha fo. 
ram derrotados por Artichofski, morrendo nella o 
general hespanhol. 

O resto das tropas ficou com o Conde Bagnuolo 
e então voltou-se de novo, por falta de exercicio 
regular, ao systema de guerrilhas, em que se fizeram 
heróes o indio Camarão, o negro Henrique Dias e o 
branco Vidal de N egrei.ros. Era nessa occasião o gover
no Hollandez em Pernambuco dirigido por um principe 
Mauricio de Nassau, o modelo da justiça, da tole
mncia, da liberdade, e do talento politico militar. 
As guerrilhas foram pouco a pouco enfraquecendo e 
Nassau conseguiu pacificar o territorio até ao extre
mo do Rio S. Francisco onde fundou o forte de 
Mauricio (Penedo). 

Bagnuolo retrogradou até ás terras da Bahia. 
Pelo mar, os Hollandezes fizeram represalias, 

atacando a Bahia e o Reconcavo e com o almirante 
Huijgens destroçou, na altura da Parahyba, uma 
esquadra hespanhola de 73 naus de d. Fernando de 

5 
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Moscarenhas, que logrou escapar e chegar á Bahia, 
só, numa pequena caravella. 

Pouco tempo depois chegou ao Brasil a noticia 
da restauração de Portugal que sacudira o jugo 
Hespanhol e acclamára rei D. João IV. Este grande 
acontecimento devia ser prenuncio de paz, porque a 
Hollanda dizia guerrear a Hespanha e não os Por
tuguezes. 

Não era, porém, motivo para que se entregassem as 
conquistas feitas com sacrificio de vidas e de di
Rheiro. Entretanto, para tratar da questão, cele
brou-se um armisticio por alguns annos. Os Hollan
dezes aproveitaram-se desse armisticio com pouca 
lisura, extendendo mais os seus dominios até ao 
Maranhão, pelo lado do norte, e até ao rio Serg~pe, 

pelo lado do sul; porventura pensavam elles, como 
pensava o mundo, que a independencia Portugueza 
era precaria e succumbiria ao primeiro embate com 
a Hespanha. Pouca lisura tambem houve por parte 
da guerra Portugueza, porque em todos os actos 
officiaes reconhecia o dominio da Hollanda no Brasil 
e ao mesmo tempo auxiliava secretamente e ani
mava a revolta dos· Brasileiros contra aquelle do
minio, sem se descuidar de negaI-o em publico. 

Assim foi pouco a pouco se formando a resis
tencia. No Maranhão alguns Portuguezes se revol
taram e pegaram em armas (1642). 

Vidal de Negreiros partiu para Pernambuco 
(1644) e dahi, sob pretexto de licença de visitar a 
família na Parahyba, fez o percurso pelo interior, 
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incitando as populações á revolta e chamando a seu 
partido, entre outros, o opulento fazendeiro João 
Fernandes Vieira, que se tornou a alma da guerra 
da libertação. 

A insurreição foi preparada, e havendo della 
denuncia, rompeu antes do dia marcado (que era o 
dia de S. João) a 13 de Junho de 1645. Esse mo
vimento era favorecido pelo estado de espirito dos 
colonos. Viveram excellentemente sob o governo 
de Mauricio de Nassau. Depois, porém, que este se 
retirara desgostoso dos nego cios, o governo cahiu 
das mãos de Holandezes inhabeis, intolerantes e avi
dos, que faziam grande mal ao paiz e creavam 
muitos descontentes. 

A insurreição Pernambucana abriu uma serie 
de luctas pelo espaço de nove annos: aos seus 
homens que se diziam os independentes, reuniram-se os 
famosos guerrilheiros Camarão, Henrique Dias e outros. 

Depois de um semnumero de escaramuças e 
combates parciaes, travou-se a primeira batalha dos 
Guararapes (19 de Abril de 1648), na qual foram 
mais de quatro mil Hollandezes batidos pela metade 
em numero de Brasileiros, que occupavam uma es
treita passagem. 

O general Segismundo Schkoppe retirou-se feri
do. O sitio do Recife obrigou os Hollandezes a uma 
nova sortida com o coronel Van den Brincke, que 
amanheceu o dia 19 de Fevereiro occupando o alto 
dos Guararapes, vendo o exercito Pernambucano a 
dominar egualmente uma altura fronteira. 
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Ao meio dia travou-se a batalha que durou até 
a noite; o commandante Hollandez morreu na acção 
e o seu exercito foi derrotado, perdendo muitos pri
sioneiros e toda a artilharia (1649). 

Essa victoria não decidiu os acontecimentos 
futuros. 

Hollanda preoccupada com a sua guerra contra 
a Inglaterra, abandonou as conquistas do Brasil aos 
seus proprios destinos. 

Comquanto victoriosos, os Pernambucanos não 
cogitavam ainda de apossar-se do Recife, mas con
tinuaram a lucta com grande felicidade, em outros 
pontos, até que cinco annos depois, em 1654, os Hol
landezes, abatidos, cederam, e capitularam, assignando 
o accôrdo da campina do Taborda pelo qual aban
donavam o paiz e as armas e se concedia a amnis
tia aOR Portuguezes e a todos os que viviam sob a 
jurisdicção Hollandeza. 

A victoria foi obra exclusiva dos patriotas. 
O governo Portuguez não poude prevalecer-se 

della para impor condições, o que era impossivel 
pois a Hollanda conservava ainda a supremacia no 
Indostão e no Atlantico com as suas poderosas frotas. 

O tratado de paz com a Hollanda só foi assign::tdo 
em Haya em 1661, sendo rei de Portugal Affonso 
VI. Por elle a Hollanda vendia caro as suas con
quistas, obtida a restituição da artilharia, garantia 
de liberdade religiosa e favores ao commercio Bol
landez e cinco milhões de cruzados de indemnização.» 

• .e •• •• • 
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Tratado de Taborda 
As tropas Hollandezas obtiveram a paz com o 

direito de retirada em completa ordem com as hon
ras da guerra e chefiados pelo seu chefe Segismundo. 

Entre as clausulas do tratado ficou tambem 
estabelecido que aos Hollandezes seria concedido 
prazo necessario para arranjo e liquidação de seus 
nego cios antes de se retirarem da colonia. 

Confirmou o tratado Taborda o governador geral 
Rodrigues de Vasconcellos. Os heroes Pernambu
canos foram recompensados pelo rei que lhes reco
nheceu valor e dedicação - assim Vidal de Ne
greiros e Cardoso tiveram o foro de fidalgos com 
grandes rendimentos. 

A família de Camarão foi declarada nobre. 
Henrique Dias foi esquecido pelo rei mas os 
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Bahianos renderam justa homenagem ao seu valor, 
dando o nome de Henrique Dias a um batalhão da 
cidade e o notavel padre Antonio Vieira, então pré
gado r em S. Salvador, immortalizou o nome daquelle 
heroe accupando-se delle nos seus sermões. 

O tratado de Taborda foi de resultados reaes 
para a paz no Brasil, mas em nada influiu nas luctas 
que se davam na Europa e si alli não se deram mais 
batalhas entre Portugal e Hespanha, foi devido ao 
estado de fraqueza de ambas essas potencias que se 
conservaram inimigas ainda por mais sete annos. 

Na Hollanda continuaram as revoltas e em 1653 
rompeu a guerra contra Cromwell e nessa lucta fo
ram batidos os melhores almirantes Hollandezes. 

Em Portugal continuava a guerra contra a Hes
panha. 

Finalmente o tratado de Haya (1661) determinou 
que Portugal entregaria todos os objectos Hollande
zes, mesmo os que se achavam no Brasil. E Portu
gal, Inglaterra e Hollanda firmaram entre si um 
pacto de amizade que durou longos annos até quasi 
nossos dias. 

Os resultados desse tratado, que deu como finda 
a acção dos Hollandezes no Brasil; foram entretanto 
favoraveis á colonia - porque só foi proveitosa para 
o nosso progresso a internação Hollandeza na vida 
da colonia como se vê pelo seguinte: 

1.0 Na parte geographica, tornou mais conhecido 
o territorio septentrional da colonia por causa das 
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viagens quer maritimas quer terrestres que se viam 
forçados, conquistados e conquistadores, a fazer; 

2.0 Na parte social, approximou mais o escravo 
do senhor e vice-versa pela necessidade que tiveram 
de trabalhar juntos para a defesa commum; 

3.0 Na parte commercial, foi de extraordinaria 
propaganda para as riquezas e productos do Brasil 
esta lucta temerosa para a conquista do seu dominio 
absoluto; 

4.0 Na estrategica, foram innumeras as fortale
zas que aqui deixaram essas luctas, assignalando esse 
período de historia patría: -. Brurr., Cinco-Pontas, 
B~traco, Itamaracá, Remedios e tantas outras attes
tam estas verdades. 

Nas artes, nas sciencias e nas letras o desen
volvimento da colonia foi notavel e o nome de Mau
ricio de Nassau é inesquecivel para os Brasileiros 
porque ao seu alto valor devemos a introducção na 
colonia de muitos homens de alto merito quer de uns 
quer de outros daquelles ramos de progresso intel
lectual. 

III 
1\ 

I 



A.e ... ... e.. .e. ... ... ., 

Erros administrativos 
Luctas entre jesuitas e colonos - 8eckmann 

Foi erro grave e repetido muitas vezes, quer 
durante o domínio Portuguez no Brasil, quer durante 
o governo Hespanhol e durante a intervenção Hol
landeza, não haver uniformidade de vistas quanto á 
administração geral do Brasil, que foi sempre pre
judicada pela variedade de governamentação geral 
ou subdividida. 

Assim, temos visto ora o governo ser centrali
zado nas mãos de um governador, ora subdividido 
em governo do norte e do sul e posteriormente sof
frer outras subdivisões e até o titulo de governador 
ser mudado para o de vice-rei. 

De par com esta oscillação, deveria natural
mente caminhar o enfraquecimento da auctoridade. 
Dahi, o apparecimento de abusos que se reflectiam 
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por todas as fórmas, chegando mesmo a occasionar 
revoltas e perturbações que embaraçavam aquelles 
que pretendiam cumprir aqui as ordens da metro
pole. 

A constituição da Companhia GeraZ de Commercio 
do Brasil, rodeada de privilegios e favores de toda 
a especie, tambem provocou queixas e revoltas. 

Por sua vez, a lucta travadá pelos jesuítas em 
defesa da liberdade dos indigenas, até que, em 1681, 
por influencia do notavel padre Antonio Vieira, o 
governo Portuguez mandou vigorar a Provisão de 
5 de Julho de 1605 que declarava livres todos os 
indios, era uma das causas que provocavam desin
telligencias e reacções entre os colonos e os jesui
tas. Mais tarde, o monopolio concedido á Companhia 
de Commercio durante vinte annos, dando-lhe privi
legio de importação e exportação, e, entre os pri
vilegios, o relativo á importação de escravos, foi 
tambem causa de revoltas, pela falta de cumpri
mento de obrigações a que se sujeitara a Companhia 
privilegiada. 

Entre os deveres dessa Companhio de Commer
cio constava o compromisso de introduzir annual
mente 500 escravos africanos e vendeI-os por cem 
mil réís cada um. 

A falta de cumprimento dessa clausula e as 
liberdades concedidas aos indigenas, graças á inter
venção dos jesuitas, produziram a falta de braços 
para a lavoura e as queixas dos colonos ao gover
nador, o qual respondia com medidas vexatorias 
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que deram como consequencia explodir uma revo
lução, chefiada pelos irmãos Man!}el e Thomaz Beck
mann, por Jorge Sampaio, Deiró, Serrão e outros, 

No dia 23 de Fevereiro de 1684 rebentou a 
revolução, sendo preso o governador interino Bal
thazar Fernandes, na ausencia do governador Sá 
Menezes, que se achava no Pará. 

Foram expulsos os jesuitas, foi abolido o privi
legio da Companhia de Commercio e installada uma 
junta de governo pmvisorio chamado dos Tres Esta
dos (clero, nobreza e povo), a qual enviou Thomaz 
Beckmêl,nn a Portugal como emissario do povo para 
tratar dos interesses destes revolucionarios. 

Com a chegada do novo governador, Gomes 
Freire de Andrade, em Maio de 1685, á cidade de 
S. Luiz, serenaram os animos e fugiram os chefes 
principaes da revolução. Mais tarde, aprisionados, 
foram executados Manuel Beckmann e Jorge Sam
paío. 

O governador Gomes de Andrade dissol veu a 
Junta, re'ltabeleceu os jesuítas e a Companhia de 
Commercio, para mais tarde extinguil-os legalmente. 



Os Palmares 
Guerras civís dos Mascates em Pernambuco 

e dos Emboabas em Minas 

As guerras Hollandezas causaram o abandono 
de muitas fazendas pelos respectivos proprietarios 
foragidos, e, como consequencia, a dispersão dos es
cravos que procuravam, naturalmente, afastar-se para 
longe, afim de, pela fuga, conseguir a liberdade. A 
estes escravos, que se foram reunindo em Alagôas, 
junto da serra denominada da Barriga, se uniram 
tambem criminosos foragidos. Alli cresceram elles 
em numero, a ponto de organizarem uma especie de 
governo, cujo chefe denominaram Zumbi. 

Ao aldeamento deste quilombo que ahi se reu
niu, deu-se o nome de Palmares, em vista do grande 
numero de palmeiras que plantaram nessa região. 
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A existencia dos Palmares constituiu desde logo 
um perigo para as capitanias visinhas, não só pela 
natureza do povo que ahi se reuniu, mas pelo ge
nero de vida que levava, inteiramente contrario ás 
leis e aos interesses das referidas capitanias. 

Os governadores da Capitania de Pernambuco 
intentaram inutilmente por meio de expedições suc
cessivas dispersar ou aprisionar os habitantes dos 
Palmares. 

Este estado de coisas, entretanto, durou alguns 
annos, até que, em 1667, o paulista Domingos Jorge 
Velho se obrigou perante o governador de Pernam
buco João da Cunha Souto-Maior a destruir aquelles 
qllilombos, mediante favores que o governo acceitou. 

Dez annos depois, vencidas grandes difficuldades 
e após encarniçadas campanhas, os Paulistas foram 
vencedores. Conquistaram definitivamente os Palma
res, tendo o Zumbi e alguns de seus principaes com
panheiros preferido morrer, despenhando-se do alto 
de um rochedo alcantilado, a se deixarem aprisionar. 

Os Mascates. - Após a lucta dos Palmares, 
outras mais sinistras rebentaram ao norte e sul do 
Brasil, causadas pela rivalidade, que já então se 
começava a notar, entre os colonizadores e os seus 
descendentes, em cujos peitos os sentimentos de pa
triotismo começavam a brotar, abafando mesmo os 
laços de parentesco que deviam unir Portuguezes e 
Brasileiros. 

A rivalidade entre Recife e Olinda, sendo esta 
cidade residencia da aristocracia, serviu de pretexto 
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para o começo das luctas que se degeneraram em 
guerra, conhecida na nossa historia pelo nome de 
guerra dos Mascates. 

Os moradores do Recife, que muito havia pro
gredido durante a occupação Hollandeza, luctavam 
havia muito para que fossem dadas áquelle povoado 
as regalias de villa. 

O governo de Lisboa só attendeu a essas recla
mações com muita delonga, e a demarcação dos 
limites entre Recife e Olinda foi motivo de perse
guições violentas por parte do governador Sebastião 
de Castro contra os olindenses, chegando um delles 
a alvejar ao governador com um tiro. 

A reacção por parte do governador, natural
mente violenta, fez com que elle expedisse ordens 
de pri~ão contra o ouvidor geral, o capitão mór e 
outros. 

Pedro Ribeiro, capitão mór, sciente das ordens 
expedidas contra si, reuniu a gente que poude e, esta, 
armada, obrigou o governador a embarcar-se e a 
partir para a Bahia, assumindo em seu logar o go
verno, a 15 de Novembro de 1810, o Bispo D. Manuel 
AI vares da Costa. 

O Bispo concedeu amnistia aos compromettidos 
na sublevação. Seis mezes depois operou-se no Re
cife uma reacção promovida por Portuguezes, che
fiados por João da Motta, e que aprisionaram o Bispo. 
Este, forçado pelos revoltosos, concedeu-lhes tam
bem amnistia e retirou-se para Olinda. 

Dessa cidade inutilmente procurou chamar os 
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habitantes de Olinda á obediencia e, não sendo por 
elles attendido, viu-se forçado ao emprego das armas, 
começando então a lucta denominada a guerra dos 
Mascates. 

Mascate era o alcunha dado pelos Pernambuca
nos aos Portuguezes. A lucta deu-se, portanto, entre 
oS sublevados do Recife, auxiliados pelo governador 
da Parahyba e por Sebastião Pinheiro Camarão, 
sendo principal cabeça dessas forças o capitão João 
da Motta, contra os que apoiavam o bispo. 

Deram-se diversos combates mortiferos, cessando 
a lucta com a chegada <.lo novo governador Felix 
Machado de Mendonça, que trazia confirmação das 
duas amnistias concedidas pelo bispo. 

Este governador, entretanto, desenvolveu mais 
tarde atroz perseguição contra os Pernambucanos, 
desterrou o bispo e remetteu presos para Portugal 
muitos Pernamb1icanos. Cessou este estado de coi
sas graças ás p-rovidencias dadas pelo rei a 7 de 
Abril de 1714. 

Emboabas. - Antes mesmo das luctas dos Mas
cates, já outras explosões de odio se haviam dado 
ao sul entre Nacionaes e Portuguezes, sentimentos 
estes que se foram concretizando, augmentando e 
annunciando, portanto, o movimento de nativismo 
do qual se originou a nossa nacionalidade. As ca
pitanias do sul e notadarnente a de S. Paulo muito 
se tinham avantajado em progresso e povoamento, 
assim como já haviam conquistado grande zona do 
interior do nosso paiz. A noticia da descoberta de 
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minas auriferas trazida a S. Paulo por Duarte Lo
pes em 1694, despertou nos habitantes da velha 
Capitania de S. Vicente o desejo de enriquecer, 
explorando essas minas. 

Partiram elles em bandos a que chamavam Ban
deiras. Entranharam-se pelo sertão até ás remotas 
paragens do districto de Minas, onde haviam sido 
descobertas aR minas auriferas. Como era natural, 
os Paulistas não viam com bons olhos chegar a 
esses logares os habitantes das circumvisinhanças, 
notadamente os de origem Portugueza, aos quaes 
appellidavam emboabas. Emboabas ou boabas quer 
dizer pernas vestidas e originou-se do Guarany 
(Mboab) porque assim chamavam os indios aos eu
ropeos, por estes trazerem calças. 

Os Paulistas romperam hostilidades contra os 
Portuguezes e esses queixaram-se ao governador do 
Rio de Janeiro, Lancastre, o qual não soube evi
tar a lucta imminente que em breve se deveria tra
var. Em 1708 junto a um rio que ficou tristemente 
chamado das Mortes, deu -se cruel moticinio na lucta 
que se travou entre Paulistas e emboabas. Os Pau
listas eram capitaneados por Domingos da Silva 
Monteiro e os emboabas por Manuel Nunes Vianna. 
Os Paulistas foram vencedores; mas, posteriormente, 
trahidos pelos chefes contrarios, foram derrotados, 
perseguidos sem piedade e obrigados a fugir para 
S. Paulo onde suas mães, esposas e irmãos declara
ram não os acolher sinão depois que tives~em vin
gado a morte dos seus patricios victimados pela 
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traição dos emboabas. Promptos para recomeçar a 
guerra se achavam os Paulistas, quando a côrte de 
Lisbôa fez serenar os espiritos perdoando aos suble
vados e creando a capitania de S. Paulo e Minas, 
independente da do Rio de Janeiro. 

Foi nomeado governador para ella Antonio de 
Albuquerque a quem Nunes Vianna chefe dos emboa
bas prestou obediencia no arraial de Caheté. 

As terras auriferas chamaram-se então Minas 
Geraes dos Gataguás, nome dos indios corôados que 
alli habitavam. 

III 
III 
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A Colonia do Sacramento 
Guerra da successão da Hespanha. - Luctas 

com os Hespanhóes ao Sul. -- Os Francezes 

novamente no Rio de Janeiro. 

D. Pedro, príncipe regente de Portugal, enten
dendo que o limite ;ml de sua colonia devia ser o 
Rio da Prata, ordenou a D. Manuel Lobo, n6 Rio 
de Janeiro, que tomasse as neceE.sarias providencias 
nesse sentido. 

A' vista dessa ordem, em 1679 Lobo subiu o 
Rio d:t Prata e fundou perto da Ilha de S. Gabriel 
nma colonia que ficou denominada do Sacramento. 
Essa colonia foi um germen de discordia entre o go
verno de Buenos Aires e o. do Rio de Janeiro. Foi 
mais tarde tomada pelo governo de Buenos Aires, 
em 1680, e restituida no anno seguinte a Portugal, 
pela Hespanha. 
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De novo foi tomada por Affonso Valdez em 
1705, e, em consequencia do tratado de Utrecht; 
restitui da a Portugal. Mais tarde, em 1735, D. MI
guel Salzedo, governador de Buenos Aires tentou 
apoderar-se da colonia do Sacramento, sem o conse
guir, até que, em 1750, foi assignado em Madrid um 
tratado pelo qual a Hespanha rehavia a colonia do 
Sacramento e cedia em troca a Portugal os Sete Po
vos das Missões que hoje são brasileiros. Esses factos 
se deram e se prolongaram em repetidas luctas, em 
grande parte como reflexo das campanhas que occor
reram por causa da successão ao throno de Hespanha 
em 1700, quando fallecera Carlos II. O facto de estar 
Portugal envolvido nas questões do throno de Hes
panha, favorecendo as pretenções do archiduque da 
casa d'Austria contra Philippe d'Anjou, neto de Luiz 
XIV de França, provocou outras aggressões dos 
Francezes contra o Rio de Janeiro. '" 

Carlos Duclerc. - Em 1710 este official da ma
rinha Franceza atacou a cidade do Rio de Janeiro, 
sendo então governador Francisco de Castro de Mo
raes. Duclerc entrou nesta cidade a 19 de Setembro, 
mas, por tal fórma foi acossado por paizanos e estu
dantes armados, que capitulou e se entregou fiá 
tarde do mesmo dia com todos os seus. 

O governador que se tinha entrincheirado no 
Campo do Rosario, apenas mandou seu irmão Gregorio 
de Castro Moraes com um terço de suas forças ata
car os Francezes e alli pereceu este gloriosamente, 
emquanto seu irmão, governador, permanecia inerte 
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no local em que havia acampado. Duclerc foi, numa 
noite de Março de 1711, assassinado em sua propria 
casa. 

Duguay Trouin. - O governador G. de Castro 
de Moraes, pelo seu covarde proceder, influiu certa
mente embora de modo indirecto, no espirito do ousado 
marinheiro Duguay Trouin que, a pretexto de vingar 
a morte de Duclerc e os maus tratos dos seus pa
tricioR, atacou o Rio de Janeiro a 12 de Setembro 
de 1711-

Encontrando fraca resistencia, desembarcou 5.300 
homens e depois de tomar diversas posições asse
nhoreou-se da cidade, em vista do abandono .e da 
fuga do governador, que não soube chefiar a tropa 
e o povo que devia defender. 

Nessa occasião muito se distinguiu Bento de 
Amaral Gurgel, no commando dos estudantes, tendo 
elle se notabilizado já nas luctas contra Duclerc. 

O governador, sem esperar recursos com que 
devia contar, voltou de Iguassú para onde tinha fu
gido e ajustou com os Francezes o resgate da cidade 
por elevada somma de dinheiro, gado e assucar, 
concorrendo para isso não só os recursos dos cofres 
publicos como tambem as corporações religiosas e 
diversos particulares. 

De Minas chegou pouco depois Antonio de Al
buquerque de Carvalho, o qual, lastimando ter che
gado tarde com soccorros, assumiu o governo nesse 
mesmo anno. 
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o ex-governador Castro de lVIoraes foi conde
mnad.o a degredo e a prisão perpetua em uma das 
fortalezas da India. Os ousados expedicionarios Fran
cezes perderam em.. alto mar, devido á tempestade 
que soffreram, o melhor das riquezas que levavam. 



Luctas no Sul do Brasil 
o Marquez de Pombal.- Expulsão dos jesuitas. 

O tratado de Santo Ildefonso. 

Por morte de Affonso VI, rei de Portugal, suc
cedera-lhe no throno Pedro II, que iniciou um periodo 
de administração util para o Brasil. Esse beneficio 
mais se accentuou sobre o governo do seu successor 
D. João V. 

Durante este reinado augmentou-se extraordina
riamente a população do Brasil; progrediu a sua 
industria com os novos descobrimentos dos Paulistas 
e com o augmento de colonização que se extendeu 
para o sul. Fallecendo D. João V, a 31 de Julho 
de 1750, succedeu-o no throno seu filho D. José I 
que chamou para seu conselho o celebre Sebastião 
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José de Carvalho e Mello, posteriormente Conde de 
Oeiras, Marquez de Pombal. 

Um dos primeiros cuidados deste notavel esta
dista, neto de uma Brasileira, foi dar execuçi'ío ao 
tratado de Madrid, cuidando da demarcação do norte 
e do sul do Brasil. Da demarcação do sul foi en
carregado Gomes Freire de Andrade, Conde de Bo
badella que, em vista da opposição dos indios das 
Missões, instigados pelos jesuitas, teve necessidade 
de empregar a força para submettel-os, sem entre
tanto conseguir a demarcação, porque surgiram du
vidas que não puderam ser resolvidas pelos de
marcadores. 

A demarcação do norte tambem não poude ser 
feita pell:j. mesma opposição dos jesuitas e o capitão 
general Xavier de Mendonça teve, por sua vez, que 
desistir do seu intento demarcador. 

Em Portugal os jesuitas creavam tambem extra
ordinario embaraço ás reformas projectadas por 
Pombal, pelo que elle resolveu abolir a Companhia 
de Jesus e expulsar os jesuitas de Portugál e suas 
colonias. Conseguiu este intento em 1759, obtendo 
que o rei D. José I assignasse um decreto de expul
são dos jesuitas de Portugal e do Brasil. O rei con
cordou com o seu conselheiro depois do attentado 
contra a sua vida, em cUJO crime se verificou a com
participação não só de muitas famílias nobres, como 
a do jesuita Malagrida.. Pombal proclamou tambem 
a liberdade dos indios no Brasil, extinguiu. os direi
tos dos antigos capitães móres, mudou a residencia 
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dos governadores em 1763 para o Rio de Janeiro, 
aboliu a inquisição, introduziu emigrantes ilhéos, 
protegeu o commercio e instituiu bancos, construiu 
fortalezas e promoveu a união entre os Portuguezes 
e Brasileiros na colonia. 

Este eminente estadista acabou, entretanto, de
mittido, exilado da côrte em 1781 e morreu em 1782. 
Não obstante a sua condemnação, a historia faz-lhe 
justiça; o seu centena rio foi solennizado em Portu
gal e no Brasil e o seu nome é posto ao lado do de 
Vasco da Gama e Luiz de Camões, emparelhado, 
portanto, com os mais notaveis filhos das terras 
luzitanas. 

O Brasil deve inolvidaveis serviços ao Marquez 
de Pombal e é certo que, apesar das criticas cir
cumstancias em que se achava Portugal, o tratado 
de Santo Ildefonso teria sido aesignado com melho
res clausulas si Pombal ainda fosse ministro. Esse 
tratado foi assignado no dia 10 de Outubro df: 1777 
pelo ministro Bespanhol Florido Blanco e pelo di
plomata Portuguez D. Francisco lnnocencio de Sou
za Coutinho e, por elle, perdia o Brasil a colonia do 
Sacramento e as Missões do Uruguay, rehavendo 
apenas a ilha de Santa Catharina. Com a assigna
tura deste tratado, suspenderam-se as hostilidades 
entre Hespanhóes e Portuguezes ao sul do Brasil, 
luctas em que se distinguiu D. Pedro Cevallos. 



Primeiras idéas deindependencia no Brasil 
o Tiradentes 

Nosso paiz que havia progredido extraordinaria
mente desde os tempos, das luctas Hollandezas ao 
norte, cresceu ao sul e povoou-se tambem nos ulti
mos tempos notavelmente, devido á mineração do 
ouro e á colheita dos diamantes, que se fazia em 
Minas e na Bahia, com grandes proveitos para os 
exploradores o para o thesouro da metropole. 

Ao espirito politico adeantado e impulsionador 
<lo Pombal, que havia concorrido poderosamente para 
o progresso do Brasil, porquanto havia concedido á 
colonia quasi eguaes direitos aos de que gozava o 
reino, succedeu em Portugal a politica retrogada de 
D. Maria I, abolindo capricho:-!amente as largas 
concessões feitas por Pombal. Essa orientação, de-
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via provocar, como provocou, reacções dos Brasileiros 
contra a metropole. 

Vinha de longe a idéa de tornar a colonia Bra
sileira independente de Portugal e já nos referimos 
a diversos movimentos revoltosos no Brasil, os quaes 
não se generalizaram porque foram promovidos por 
questões de interesses locaes. Cumpre, porém, notar 
que algumas questões havidas eram de caracter 
geral e interessavam a toda a colonia, provocando 
explosões que se deram posteriormente. 

Refiro-me á escravização dos indigenas, ás 
questões motivadas pelas incertezas de limites; aos 
monopolios e privilegios odiosos e aos exaggeros do 
fisco e dos jesuitas. 

Haja vista a revolução chefiada pelos irmãos 
Beckmann, no Maranhão, a rivalidade entre o Recife 
e Olinda, o movimento revolucionario em S. Paulo, 
que não teve maior importancia graças á lealdade 
de Amador Bueno, e á revolta do povo do Rio de 
Janeiro, expulsando o governador, os jesuitas e os 
empregados do fisco e acclamando Agostinho Barba
lho para governador. 

O movimento reaccionario da colonia, comquan
to desordenado, encontrou, todavia, echo no espi
rito dos estudantes Brasileiros que se achavam em 
Coimbra e que naturalmente se sentiram tambem 
influenciados, pelas idéas liberaes que nessa época 
surgiram por todo o mundo. 

Assim é que nos Estados Unidos da America do 
Norte em 1773 luctava-se contra a Inglaterra, na 
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India levantavam-se tambem contra o dominio Inglez, 
assim como as possessões Hespanholas se revoltavam 
frequentemente luctando pela liberdade. Na França., 
finalmente, germinavam idéas de revolta e o povo 
Francez preparava-se para a Grande Revolução. 

No Brasil em 1781, formou-se em Villa Rica, 
hoje Ouro Preto, no Estado de Minas Geraes, uma 
conjuração, cujos conspiradores, projectavam insti
tuir uma republica independente, tendo por capital 
S. João d' EI-Rei. Capitaneou estes revoltosos Joa
quim José da Silva Xavier, appellidado o Tiradente8, 
o qual se ligou aos poetas Thomaz Gorrzaga, Alva
renga Peixbto, Claudio Manuel da Costa, ao dr. 
l\laciel, Francisco de Paula Freire de Andrade e ao 
rico fazendeiro o padre Manuel Rodrigues da Costa 
e seus parentes. Si não fosse a habilidade do Vis
conde de Barbacena, mandado a Minas como gover
nador, o qual adiou a cobrança de imposto que de
via servir de pretexto á revolução, e si não fosse a 
traição de um certo Joaquim Silverio dos Reis que 
aviso::l a'J visconde de que a revolta se devia dar 
no dia do lançamento da derrama, talvez os desem
bargadores Portuguezes que julgaram e condemna
ram á morte todos os compromettidos nessa revolta, 
não o tivessem feito tão facilmente, pelo apoio que 
os revolucionarios de~am ter encontrado no povo 
de Minas. Um decreto de D. Maria I, ordenou que 
só fosse executado- o chefe desse movimento e de
gredados para os presidios da Africa, todos os outros. 
Claudio suicidou-se na prisão. Tiradentes com o 
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heroismo de um martyr chamou sobre sua cabeça 
toda a responsabilidade, salvando assim a vida de 
seus companheiros, razão pela qual a historia patria 
lhe rende todas as homenagens. 



A Familia Real Portugueza no Brasil 
Séde da monarchia no Rio de Janeiro 

A alliança de Portugal com a Inglaterra e a 
Hespanha, contra a França, provocou o odio de Na
poleão Bonaparte contra os Portuguezes. Bonaparte, 
cégo pelas suas victorias, desejando dar um golpe 
mortal na Inglaterra, a rival da França nos mares, 
resolveu intimar. Portugal a fechar os seus portos á 
Inglaterra, procurando completar assim o bloqueio 
continental que havia imaginado para vencer a In
glaterra. Portugal faltou ao compromisso que havia 
assumido em um tratado com a Hespanha, favoravel 
a França e contrario á Inglaterra, pelo que Bona
parte declarou que Portugal c ia pagar com lagri
mas de sangue, o ultrage que tinha feito á Republica 
Franceza. » 

Foi assignado o tratado de Fontainebleau, em 
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virtude do qual a França e Hespanha dispunham 
dos dominios de Portugal. Resolveu-se, então, a 
invasfLo de Portugal chefiada pelo general Junot. 

Era rei de Portugal D. João VI, que havia suc
cedido a D. Maria I, a 10 de Fevereiro de 1792. 

A côrte de Lisbôa comprehendendo o perigo a 
que Portugal se via (),iposto, querendo preparar um 
asylo para salvar a monarchia Portugueza aconse
lhou-a a emigrar para o Brasil, embarcando-se a 27 
de Novembro a familia real em direcção ao Rio de 
Janeiro. 

Uma tempestade separou a esquadra que trazia 
a família real para o Brasil e, no dia 23 de Janeiro 
de 1808, D. João desembarcou na Bahia, onde se 
demOl'OIl até 26 de Fevereiro. Tornou-se memora
vel a passagem do rei pela Bahia em virtude da 
expedição do decreto de 28 de Janeiro de 1808 
pelo qual franqueavam-se os portos do Brasil a todas 
as nações amigas. Esse decreto foi lavrado graças 
aos conselho;; do illustre brasileiro José da Silva 
Lisbôa, Visconde de Cayrú. 

Partindo da Bahia, chegou o principe ao Rio do 
Janeiro a 7 de Março desse mesmo anno. 

Governava o Brasil nessa época, na qualidade 
de vice-rei, o Conde dos Arcos, o qual poz em pra
tica todos os meios a seu alcance para agasalhar 
condignamente a côrte Portugueza, chegando mesmo 
a obrigar a particulares a evacuar as suas casas para 
dar hospedagem a todo o numeroso se quito que 
acompanhou o rei desde a metropole até ao nosso paiz. 
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Assim, foi hospedado o ultimo principe do Brasil 
e a 1 de Maio, no seu memoravel manifesto de 
guerra á França, EI-Rei pronunciava o novo Imperio 
do Brasil. 

Apesar dos vexames e privações causados aos 
habitantes do Rio de Janeiro para se dar hospeda
gem a tão numerosos hospedes, o Brasil deve ser 
grato á memoria desse rei, porque data da estada 
da sua côrte entre nós a fundação de muitas insti
tuições nacionaes que florescem até hoje. 

A Bibliotheca Nacional, as escolas de Bellas 
Artes, de Medicina, de Marinha, o Tribunal da 
Relação, o Banco do Brasil foram fundados nessa 
época assim como outras instituições de menor im
portancia tambem appareceram na mesma occasião. 



Guerra no Sul com os Hespanhóes e no Norte 
com os Francezes 

A guerra geral da Europa no tempo de Bona
parte e a declaração de guerra a França feita pelo 
rei de Portugal fizeram com que ordenasse este a par
tida do coronel Manuel Marques para conquistar a 
Goyana Franceza. 

Partindo ene do Pará a 6 de Novembro de 1808, 
com uma força de seiscentos homens, em Janeiro de 
1809, obrigou o general Victor Hugues à capitúlar 
e a embarcar-se para a Europa com toda a guar
nição de que dispunha, entregando a praça ao dele
gado do Governo Portuguez. 

Derrotado Napoleão na Europa, occuparam-se 08 

differentes governos em firmar tratado'! de pa;!l, de
vendo Portugal, em virtude da convencção de 28 de 
Agosto de 1817 entregar Cayenna aos Francezes. 
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Finalmente, em Novembro de 1817, pelo gover
nador João Severiano Maciel da Costa, foi a Goyana 
entregue ao conde Saint Cyr, governador nomeado 
por Luiz XVIII. Ao sul do Brasil ferviam ainda as 
consequencias da inimizade entre Portuguezes e 
Hespanhóes, e por isso, chegando em 1801 ao Brasil 
noticias da guerra declarada a Portugal pela Hespa
nha, então alliada da França, os Rio-Grandenses nito 
esperaram ordens do governo, e marcharam para o 
sul, reconquistando em pouco todos os terrenos per
didos pelo tratado de Santo Ildefonso. 

A noticia da paz de Badajós veiu impedir que 
os Hespanhóes do sul tornassem a desforra e a des
peito de todas as reclamações, ficaram em poder do 
Brasil os terren,os conquistados. 

As questões havidas na Hespanha por causa da 
posse do throno fizeram com que D. João VI pro
jectasse a annexação das regiões do Prata ao Brasil, 
aconselhado pelos governadores Xavier Elio, de Mon
tevideo, e Francisco Liniers, de Buenos Aires. 

Antes, porém, que isso fosse realizado foi em 
Buenos Aires proclamada a republica por Artigas. 

Montevideo e Paraguay separaram-se e forma
ram-se em republicas independentes. 

Artigas invadiu a banda oriental. Elio chamou 
em seu soccorro os Portuguezes do Brasil, os quaes, 
commandados por Manuel Marques de Souza, depois 
de expulsarem os Argentinos, retiraramcse desinte
ressadamente. 

Artigas viu-se obrigado a assignar um a,rmesticio 
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illimitado, e como nesta occasião Wellington expul
sa va os Inglezes da Peninsula Iberica, d. João VI 
poude chamar para o Brasil grande parte do exer
cito, ao mando de Carlos Frederico Lecór, posterior
mente conde de Laguna. Artigas tentou uma nova 
invasão no sul em 1817, sendo completamente der
rotado em Taquarembó em 1820. 

Emfim, a 31 de Julho de 1821, as camaras de 
l\iontevidéo e diversas povoações da Banda Orienta!, 
resolveram incorporar esse paiz ao Brasil com o ti
tulo de Província Cisplatína. Infelizmente essa reu
nião Só durou seis annos, desde 18:d2 até 1828. 

7 



RevoluçãO republicana de Pernambuco (IB17 . IBIB) 
Effeitos da revolução Portugueza no Brasil. 

Volta da côrte Portugueza para Lisbôa. 

As aspirações de um governo livre no Brasil se 
expandiam e se manifestavam cada vez mais. Assim, 
explodiu em Pernambuco urna revolução que teve 
como causa proxima rivalidades entre officiaes e 
soldados Brasileiros e Portuguezes. 

Já se chegara ao periodo revolucionario da fun
dação de sociedades secretas e das manifestações de 
individuos enthusiastas que não sabiam occultar seus 
sentimentos politicos. 

Dentre estes destacou-se o negociante bahiano 
Domingos José Martins, educado na Inglaterra, e que, 
residindo em Pernambuco, se ligára aos officiaes per
nambucanos com os quaes conspirava. 
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Era neSSe período capitão g'enerv.l de Pernam
buco Caetano Pinto de Momes Miranda Montenegro. 
Este official sciente de movimento sedicioso que se 
preparava, reuniu a 1) de Março os officiaes Portu
guezes e resolveu mandar prender os militares e os 
paisanos mais compromettidos, Quando se tratava de 
dar execução a essas prisões, o brigadeiro Barbosa, 
querendo, além de prender, castigar com reprehensões 
os officiaes de artilharia que elle commandava, foi 
morto pelo capitão João de Barros Lima, appellidado 
Leão Corôado, sem que os outros officiaes se mo
vessem deante de tal attentado. Foi o signal para 
rebentar a revolta. Aquelles que já haviam sido 
presos foram soltos, entre estes o bahiano Martins, 
sendo o capitão general Montenegro obrigado a aban
donar o palacio e a encerrar-se na fortaleza do Bruna 
onde capitulou no dia 7, data em que os revoltosos 
organizaram o seu governo, instituindo-se um con
selho de cinco membros, do qual foi ministro do inte
rior o padre Miguel Joaquim de Almeida, conhecido 
por padre JYliguelinho. O governo dos revolucionarios 
era composto do capitão de artilharia Domingos 'fheo
tonio Jorge, do padre João Ribeiro Pessoa, do dr. 
José Luiz de Mendonça, e de Manuel José Corrêa de 
Araujo e Domingos José Martins. 

Como todo o governo revolucionario, os seus pri
meiros actos foram praticados no sentido de captar 
a confiança da :r;opulação e de agradar ás tropas com 
promoções e augmento de soldo. Adoptaram os revol
tosos a bandeira branca e despacharam Antonio Gon-



84 Historia do Brasil 

çalves Braz para os Estados Unidos, afim de comprar 
armamento e contr3,ctar officiaes habeis na arte da 
guerra. 

A Parahyba, o Rio Grande do Norte e as Ala
gôas, adheriram aos revoltosos. No Ceará e na Ba
hia foram infelizes os enviados de Pernambuco para 
conquistar adeptos. 

Para o Ceará seguira o padre José Martiniano 
de Alencar, que foi preso. Para a Bahia seguiu o 
padre Abreu Lima, alcunhado padre Roma, que foi 
fuzilado. 

Começaram desde logo os governadores das 
outras provincias a se manifestar contrarios aos re
publicanos de Pernamhuco, destacando-se o gover
nador da Bahia conde dos Arcos, que mandou, por 
terra, uma columna ás ordens do marechal Leite 
Cogaminho e, por mar, alguns navios para bloquear 
o Recife. 

Do Rio de Janeiro chegava tambem Rodrigo 
José Ferreira Lobo com uma esquadra para bloquear 
as provincias revolucionadas, conseguindo então que 
Rio Grande do Norte e a Parahyba se pronunciassem 
logo contrarios aos republicananos de Pernambuco. 

O governo revolucionario, em virtude da derrota 
que soffreu em terra, bloqueado no mar, quiz capi
tular. 

Rodrigo Lobo eXlglU a 19 de Maio a entrega 
da praça sem condições, sendo, entretanto, a ~8 de 
Maio, arvorada no Recife a bandeira real. 

A' vista destes acontecimentos Domingos Theo-
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tonio Jorg'e, dictador revolucionario, que se havia 
concentrado em um engenho denominado Paulista, 
com dois mil homens, debandou e estes fugiram. 
Victoriosos os legalistas Portuguezes, chegando Luiz 
do Rego Barreto, nomeado governador e capitão geral 
de Pernambuco, de cujo governo se apossou a 29 de 
Junho de 1871, começou logo a castigar oS revol
tosos culpados. Seguiu-se a isto a nomeação da 
commissão militar que mandou enforcar nove revo
lucionarios, dentre os quaes alguns cabeças da revo
lução. A 6 de Agosto instituiu o rei uma alçada 
composta de desembargadores do paço e da casa de 
supplicação, cuja alçada se tornou tribunal de sangue 
e de vingança horrivel, a ponto de provocar do pro
prio Luiz do Rego, governador, e do Senado e da 
Camara do Recife, representações ao rei, implorando 
amnistia, que foi afinal concedida a 6 de Fevereiro 
de 1818. 



Revolução de Portugal em 1820 
Os factos que se passaram na Hespanha em 

1820, tendo como consequencia a restauração da 
Constituição naquelle paiz, provocaram no partido li
beral Portuguez desejos de obter o mesmo para o 
seu paiz. 

Não faltavam motivos de descontentamento em 
Portugal contra o seu governo cuja, ausencia (porque 
havia treze annos que as côrtes se achavam no Rio 
de Janeiro) muito prejudicava o commercio de Lisboa 
e offendia ao brios da metropole. E, além disso, o 
vexame que causava ao patriotismo Portugllez o pre
dominio dos Inglezes no reino eram motivos bas
tantes para facilitar ou provocar uma revolução. A 
abe!"tura dos portos do Brasil ao commercio univer
sal e a divulgação dás idéas liberaes que avassa-



Historia do Brasil 87 

lavam os espiritos provocaram, finalmente, o pro
nunciamento revolucionario, que se manifestou na 
cidade do Porto a 24 de Agosto de 1820. Esses re
volucionarios proclamaram para Portugal uma Cons
tituição analoga á da Hespanha - sendo esse movi
vimento applaudido em quasi todo Reino Portu
guez e firmando-se victorioso em Lisboa a 15 de 
Setembro do mesmo anno. Essa revolução na me
tropole reflectiu-se logo no Brasil, sendo applaudido 
no Pará e na Bahia onde, devido ao movimento que 
se deu, quasi pereceu o marechal Felisberto Cal
deira Brant de Pontes. 

D. João VI, que a principio quiz contemporizar, 
resolveu mandar para Portugal o principe D. Pedro 
afim de providenciar a bem da ordem do Reino, es
tabelecer reformas e consolidar leis pedidas para 
ser decretada a Constituição Por tugu\3za. Por sua 
vez, no Brasil, convocou el-rei prol'uradores eleitos 
pelas cidades e villas do Brasil e dab ilhas do Atlan
tico que tivessem juizes letrados, afiw de exami
narem os artigos da futura Constituição Portugueza 
e proporem as reformas mais cenvenientes da colo
nia. Estavam as cousas nesse pé, quando, a 26 de 
Fevereiro, os corpos da guarnição do Rio de Janeiro 
se apresentaram em sedição no Largo do Rocio e o 
rei, sabedor do intento sedicioso dessas forças, pu
blicou um decreto, com data de 24 de Fevereiro, 
pelo qual declarava approvar a Constituição que se 
fazia em Lisbôa e tornal-a extensiva ao Reino e ao 
Brasil. 
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A municipalidade reuniu-se no Theatro S. João 
e o principe real D. Pedro e seu irmão D. Miguel 
juraram a Constituição em nome do rei e no seu 
proprio nome. 

Ao mesmo tempo chegaram noticias de adhesão 
á revolução por parte das provincias do Maranhão 
Parahyba, Ceará, Piauhy e Pernambuco. 



Volta da côrte Portugueza a Lisbôa 
D. João VI, a conselho dos seus ministros, re

solveu voltar para Portugal e deixar no Brasil o 
principe real D. Pedro, encarregado do governo deste 
Reino. 

Por decreto de 7 de Março divulgou esta. reso
lução e mandou publicar instrucções para eleição 
de deputados ás côrtes de Lisbõa. 

A 20 de Abril, reunidos os eleitores para a elei
ção dos deputados, quando o ouvidor da comarca 
lia o decreto que annunciava o regresso da côrte 
para Lisbõa e confirmava a investidura de D. Pedro 
para regente do Brasil, revolucionaram-se os eleitores 
reunidos e mandaram delegados a S. Christovam 
exigir do rei a immediata adopção da Constituição 
Hespanhola. Expediram ordens ás fortalezas de 
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Santa Cruz, Lage e Villegaignon para, impedirem a 
sahida da esquadra que devia conduzir a família 
real para Portugal. 

Continuavam os eleitores reunidos quando, na 
madrugada de ~1, foi o collegio eleitoral invadido 
por uma divisão de forças Portuguezas, sendo dis
persados os eleitores a bayonneta calada, ficando tres 
mortos e muitos feridos. 

D. João VI, aproveitando-se do terror em que 
se achava a população, annullou os decretos' que 
assignara, obrigado pelo povo, confirmou a regencia 
de D. Pedro, organizou um ministerio de que foi 
membro o conde dos Arcos e retirou-se para bordo 
da náo D. João VI, deixando a America no dia 26 
de Abril de 18~1, depois de lima permanencia de 
treze annos. 

Antes de partir, pronunciou EI-Rei as seguintes 
palavras propheticas, quando abraçou pela ultima 
vez a seu filho: 

« Pedro, o Brasil brevemente se separard de Por
tugal: si assim fôr, põe a cor6a sobre a tua cabeça, 
antes que algum aventureiro lance mão della. » 



A regencia de D. Pedro no Brasil 
o Fico - o 7 de Setembro 

A retirada da côrte Portugueza acarretou para 
o Bmsil grandes perdas, mas, ao mesmo tempo, vciu 
apressar o movimento de independencia que já f'e 
notava havia tempos. 

O principe D. Pedro, aconselhado pelo seu habil 
ministro conde dos Arcos, espalhon proclamações 
pelas provincias convidando-as a reconhecer a sua 
auctoridade. A Junta Governativa da Bahia foi a 
primeira em lhe recusar obediencia, negando o di
reito a D. João VI de conferir regencias. As pro
vincias do Pará e do Maranhão seguiram aquellc 
proceder. 

Por outro lado, feitas as eleições dos deputados 
Brasileiros, que partiram para Lisbôa, e recebida de 
Portugal as bases da Constituição, D. Pedro foi ad 
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ando o seu juramento até que as tropas Portuguezas 
que constituiam no Rio de Janeiro a divisão auxilia
dora coagiram o principe-regente a juraI-a. 

Assim forçaram-no a mudar o ministerio e a 
tomar outras medidas, provocando com esta indisci
plina um resentimento do principe, que foi assim se 
tornando contrario aos interesses Portuguezes no 
Brasil. 

A agitação politica, entretanto, se manifestava 
por toda a parte. Na Goyana installou-se um go
verno provisorio, presidido por Francisco de Paula 
Gomes dos Santos, que officiou a Luiz do Rego go
vernador de Pernambuco, exigindo que instituisse 
no Recife uma junta governativa constitucional. Não 
tendo o modo de proceder deste governador, satisfeito 
a junta de Goyana esta enviou forças para Pernam
buco e depois de dois mezes de anarchia e de um 
combate travado perto de Olinda, capitulou o gover
nador Luiz do Rego e foi etfectuada uma convenção 
a 6 de Outubro que ficou sendo chamada Convenção 
de Biberibe. Luiz do Rego foi obrigado a partir 
para Portugal acompanhado de alguns corpos mili
tares luzitanos. 

Nessa época o governo Portuguez decretava uma 
lei (24 de Abril de 1821) pela qual considerava inde
pendentes do governo do Rio de Janeiro todas as 
provincias, as quaes ficavam de novo sujeitas apenas 
ao governo e tribunaes Portuguezes. Assim tambem 
eram supprimidos e fechados muitos estabelecimentos) 
tribunaes e escolas superiores no Rio de Janeiro. 
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Peor que isso, as côrtes Portuguezas chamavam o 
príncipe-regente á Europa a pretexto de necessitar 
elle completar sua educação viajando pelos paizes 
europeus. 

Como era natural, todas essas medidas causavam 
graves desgostos no Br:tsil e dahi as conspirações 
que começaram a manifestar-se e as sociedades se
cretas a reunir-se. 

Assim, como reacção contra os ultímos decretos 
de Portugal, resolveram os Brasileiros promover re
presentações contraria:-l á retirada do príncipe para 
a Metropole. Enviaram Paulo Barbosa para Minas 
Geraes e Pedro Dias Paes Leme para S. Paulo, afim 
de moverem as juntas dessas províncias que se man
tiveram fiéis ás ordens do p!"incipe a representar no 
sentido deliberado. Era vice-presidente da junta em 
S. Paulo José Bonifacio de Andrada e Silva, que se 
manifestou no sentido solicitado. 

Logo depois, chegando animadoras noticias de 
Minas, os patriotas do Rio de Janeiro resolveram 
f,1zer correr uma subscripção pedindo ao principe 
que ficasse no Brasil. Essa representação foi-lhe 
apresentada no dia 9 de Janeiro de 18~2, pelo Sena
do e Cam ara, acompanhados de immenso concurso 
de povo. 

O Fico. - Depois da long·a espectativa de uma 
hora appareceu em uma elas janellas do palado o 
presidente do Senado e da Cam ara José Clemente 
Pereira e com vóz alta repetiu a resposta do prin-
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cipe: « Como é para bem de todos e felicidade geral 
da Nação, diga ao povo que fico.» 

Jorge de Avilez, commandante da divisão auxi
liadora, á vista da resposta do principe que signifi
cava formal desobediencia ás côrtes Portuguezas, 
pediu sua demissão; mas antes que a obtivesse, as 
forças Portuguezas tomaram armas e occuparam o 
MOloro do Castello no dia 11 de Janeiro. O povo flu
minense) por sua vez, reuniu-se no Campo de 
Sant' Anna prompto a combater, mas Avilez obede
cendo á intimação do principe, capitulou e retirou-se 
no dia 12 de Janeiro para a Praia Grande) onde 
devia esperar que se apresentassem os navios que 
deviam levar as forças Portuguezas para Lisboa. 
Ahi, só jepois da ameaça de fogo contra elles) é que 
se resolveram a embarcar e partir. Então o principe 
nomeou no dia 16 de Janeiro José Bonifacio de 
Andmda e Silva, membro da deputação de S. Paulo, 
seu ministro, bem como Caetano Pinto de Miran
da Montenegro e Joaquim de Oliveira Alvares. 
Constituiu-se desse modo o seu primeiro governo in
dependente. José Bonifacio tornou-se o director dos 
acontecimentos e lembrou logo ao principe convocar 
um conselho de procuradores geraes das provincias 
e ordenar que lei alguma Portugueza fosse obede
cida no Brasil, sem o cumpra-se do principe regente. 
A 5 de Março chegava á barra do Rio de Janeiro 
uma esquadra Portugueza, cujo desembarque não foi 
permittido, com excepção da tripulação da fragata Real 
Carolina, cuja guarnição abraçou a causa do principe. 
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Na Bahia travou-se séria lucta, chocaram-se os 
partidos, e o brigadeiro Manuel Pedro de Freita:3 
Guimarães foi preso depois de renhido combate e 
mandado para Portugal, ficando senhor do governo 
da Bahia o brigadeiro Portuguez Luiz Ignacio Ma
deira de Mello, que se declarou em desobediencia ac 
governo do Rio de Janeiro. Os Brasileiros vencidos 
foram acampar no interior, onde installaram uma 
junta interina conciliatoria e de defesa, reconhecendo 
o governo do principe, á qual adheriam diversas 
villas, encetando-se então a guerra que tinha de ser 
tão gloriosa. 

Em Perllambuco o povo exigiu o p,mbarque do 
resto de tropas Portuguezas e victoriou a junta pro
visoria que, no dia 1 de Junho, declarou reconhecer 
a auctoridade do principe regente. Como chegassem 
de Minas Gemes noticias de desordens imminentes, 
para lá partiu o principe, serenou os espiritos e con
quistou geral confiança, chegando de volta ao Rio 
de Janeiro a 25 de Abril. O jubilo do povo pelo 
seu regresso ao Rio de Janeiro foi perturbado pela 
noticia de que Portugal se oppunha ante as nações 
extrangeiras á remessa de armas e munições belli
cas para o Brasil. 

Os patriotas consideraram esse acto como uma 
declaração de guerra, pediram ao principe que accei
tasse o titulo de Defensor Pe1'Petuo do Brasil e reque
reram a reunião de uma Constituinte que foi convo
cada a 3 de Junho. Em Julho modificou-se o minis-
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terio, entrando para elle Luiz Pereira da Nobrega e 
Martim Francisco Ribeiro de Andrada. 

Em seguida, D. Pedro, principe regente, decla
rou inimigas todas as tropas de Portugal ou de 
qualquer outra nação que desembarcassem no Brasil 
e mandou uma expedição, commandada pelo general 
Pedro Labatut, em auxilio dos patriotas da Bahia. 
Ao mesmo tempo, os deputados Brasileiros q ne se 
achavam em Lisbôa vendo-se insultados e ameaça
dos, embarcaram-se a 22 de Outubro para a Ingla
terra, publicando um manifesto no qual expunham 
os motivos da sua retirada de Lisbôa. 

Antes disso, porém, já se haviam passado no 
Brasil, acontecimentos extraordinarios. 

Constando ao principe que em São Paulo lavra
\'a séria desharmonia, partiu para ahi a 14 de Agosto. 
Desfez as intrigas e voltou para o Rio de Janeiro, 
quando nas margens do Y piranga, recebendo despa
chos de Lisbôa, reconheceu que não lhe era mais 
possivel contemporizar, pois todos os laços de união 
entre o Brasil e Portugal deviam ser quebrados, e 
então lançou o memoravel grito de Independencia ou 
Jl[orte, qne échoou harmoniosamente em todas as pro
vincias do Brasil. (7 de Setembro de 1822) 



o primeiro Imperador do Brasil 
Acclamação e coroação. - Guerra da 

I ndependencia. 

Antes de regressar para o Rio de Janeiro, o 
principe se conservou entre os paulistas dois dias, 
comparecendo ao theatro, trazendo no braço esquerdo 
a legenda Independencia ou morte. 

Em cinco dias transpoz a distancia que separa 
S. Paulo do Rio de Janeiro, viajando approximada
mente cem leguas. 

Por iniciativa de José Clemente Pereira, publi
cou o Senado da Cam ara no dia 21 de Setembro, um 
edital fixando o dia 12 de Outubro para o acto da 
acclamação do novo monarcha. Nesse dia, dupla
mente notavel por ser a data do descobrimento da 
America, realizou-se a enthusiastica acclamação do 
principe como Imperador constitucional e defensor pe1'
petuo do Bra.qil. 

8 
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Um dos primeiros actos de D. Pedro foi infor
mar o governo Portuguez a respeito dos aconteci
mentos realizados e offerecer-lhe permuta de rela
ções amistosas e commerciaes, marcando tambem o 
prazo de quatro mezes para as forças luzitanas opta
rem pelo reino ou pelo imperio. 

Não foram, entretanto, de paz os primeiros 
tempos do governo de D. Pedro. 

No Ceará, a ambição do mando diminuiu a po
pulação que era chefiada de um lado pelo comman
dante Francisco Felix e do outro pelo capitão-mór 
José Pereira Filgueiras. 

No Piauhy, o governador João da Cunha Fidié 
conservou-se ao lado do governo Portuguez, sendo 
obrigado a capitular em Caxias. No Pará e no Ma
ranhão, era completa a anarchia. No Pará predo
minava o elemento Pürtuguez chefiado pelos coro
neis Villaça e Barata, os quaes foram dominados 
por João Greenfell, que firmou a áuctoridade do 
novo monarcha, tendo, infelizmente, manchado o seu 
renome com violencias que praticou contra os ad
versarios. 

No Maranhão, a submissão foi feita pelo altni
rante Cockrane. 

Em Montevidéo, D. Alvaro de Macedo reconhe
cendo a impossibilidade de resistir ás forças do 
barão de Laguna, embarl'ou-se para Portugal a 18 
de Novembro de 1823. Contra as guarnições Por
tuguezas que se congraçavam em outros pontos 
do Brasil foram enviadas forças Brasileiras, re-
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forçadas por tropas extrangeiras, distinguindo-se ahi 
o general Pedro Labatut que firmou a auctori
dade do novo monarcha em Sergipe e na Bahia, 
onde as tropas nacionaes sob o mando de José Joa
quim de Lima e Silva obrigaram as forças Portugue
zas sob o mando do brigadeiro Madeira a evacuar a 
cidade da Bahia no dia 2 de Julho e a embarcar 
para Portugal. 



D. Pedro I, Imperador do Brasil 
A Assembléa Constituinte, que havia sido con

vocada, composta de deputados de todos as provin
cias do Imperio, reuniu-se, afinal, sendo o seu func
cionamento nos primeiros mezes inteiramente em 
ordem e em harmonia com o imperador. 

Posteriormente, surgiram as desintelligencias, for
maram-se os partidos, a pretexto dos principios ba
sicos que deveriam ser incluidos na Constituição, 
contra alguns dos quaes se oppunha o monarcha. 
José Bonifacio de Andrada e seus irmãcs Antonio 
Carlos, o grande orador, e Martim Francisco, o grande 
financeiro, retiraram-se do ministerio e reuniram-se 
á opposição. 

Os Brasileiros batiam-se pelas idéas liberaes, 
queriam uma Constituição apenas com o poder exe-
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cutivo legislativo e judiciario, sem o moderador e não 
queriam dar pela Constit\lição ao imperador o direito 
de dissolver a Camara dos Deputados, conceder 
amnistia. etc. D. Pedro, para dominar a crise en
cerrou as camaras á força armada e determinou a 
prisão e expatriação dos principaes chefes opposicio
nistas. 

O imperador resolveu organizar um Conselho 
de Estado para fazer uma Constituição a sua von
tade e esta foi jurada a 25 de Março de 1824 e 
regeu o Brasil até 15 de Novembro de 1889, des
apparecendo com a proclamação da Republica. 

Durante esse longo periodo, o povo Brasileiro 
não conseguiu fazer a sua Constituição, alcançando 
apenas em 1834 a decretação da lei conhecida por 
Acto Addicional, pelo qual se organizava o municipio 
do Rio de Janeiro, concediam-se ás provincias Ca
maras legislativas especiaes e determinava-se, que a 
nomeação dos presidentes das respectivas provincias 
fosse feita pelo governo. O juramento da Consti
tuição, decretada mais de accôrdo com os interesses 
imperiaes do que com a vontade do povo, provocou 
das provincias do norte protestos, resistencias, revo
luções. 

As provincias do sul nada protestaram. Em 
Pernambuco, a pretexto da prisão de um chefe poli
tico, houve uma revolta da qual participou a guar
nição, proClamaram a Republica do Equador e a esse 
movimento adheriram o Ceará, o Rio Grande e Pa
rahyba do Norte. Esse movimento foi, entretanto, 
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suffoca~:.; pelas forças ao mando de Lima e Silva e 
Cockrane. Embora os compromettidos tivessem es
capado para bordo de um vapor inglez ainda, assim 
muitos delles foram presos, condemnados á morte, e 
entre estes João Ratcliff que foi enforcado no Rio 
de Janeiro. Em 18~6 fez D. Pedro uma viagem á 
Bahia para acalmar revoltas que ahi se davam. 

« - Desde 18~5 que havia rompido uma HWO

lução no Uruguay contra o Brasil. O partido Blanco, 
influido pelos Argentinos, proclamou a independencia 
e tomou por chefe João Antonio Lavalleja, exten
dendo-se a revolta por toda a provincia. 

O visconde da Laguna, presidente da Cisplatina, 
deixou-se ficar inactivo em Montevidéo, esperando 
orqens do governo, ao passo qne os revoltosos rece
biam forte soccorro de Buenos Aires. Foram manda
dos para a Cisplatina forças de mar e terra e o pro
prio imperador para lá partiu em Novembro de 1826; 
mas teve de voltar immediatamente, ao receber a 
noticia da morte da imperatriz (11 de Dezembro 
18~6), deixando o commando do exercito ao marquez 
de Barbacena, que soffreu uma grande derrota em 
Ituzaingo perto do Passo do Rosario. 

Ao mesmo tempo soffria tambem a !rota gran
des revezes, perdendo 16 navios em frente á ilha 
de Martim Garcia, os quaes foram aprisionados e 
alguns queimados pelo almirante Brown, de Buenos 
Aires. 

Tambem as C!lmaras recusaram votar creditos 
extraordinarios para restabelecer as perdas. 
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Firmou-se, portanto, o infeliz tratado de paz do 
Rio de Janeiro em 1828 e, por e11e, separou-se a 
Banda Oriental e formou-se a actual Republica do 
Uruguay. sob a protecção da Inglaterra. » 

Em 1826 Portugal reconheceu, finalmente, a in
dependencia do Imperio recebendo D. João VI mais 
de vinte mil contos, nessa occasião o que, como era 
natural, muito desgostou a nação Brasileira. 

Morto D. João VI em Portugal, D. Pedro abdi
cou de seus direitos á corôa em favor de sua filha D. 
Maria, mas o principe D. Miguel, irmão de D. Pedro, 
apoiado pelo cléro, usurpou o throno portuguez. D. 
Pedro quiz ir a Portugal, mas as camaras brasileiras 
não lh'o pel'mittiram. 

A princeza D. Maria foi mandada para Londres, 
de onde voltou acompanhada de D. Amelia, noiva 
de D. Pedro, sendo logo em seguida (1829) effectuado 
o casameto e instituida a m'dem da Rosa, condeco
ração brasileira, assim como já se havia instituido 
a ordem do Ct'uzeiro a 1.0 de Dezembro de 1822. 
Em Minas, não estando ainda feita a pacificação dos 
animos, o imperador resolveu ir até lá onde foi re
cebido friamente. De volta ao Rio de Janeiro os 
festejos pela sua chegada degeneraram em motins, 
conhecidos na historia pela noite das gm'rafadas, (1 3 
de Março de 1831.) Como o imperador visse que o 
ministerio não punia os culpados, demittiu-o, o que 
serviu de pretexto para nova revolução que pre 
tendia reintegrar o ministerio demittido. 
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Desgostoso, o Imperador resolveu abdicar a 7 
de Abril de 1831, retirar-se para Portugal com sua 
esposa e sua filha, deixando no Brasil seus filhos 
D. Pedro, D. Januaria e D. Paula, sob a tutela do 
illustre brasileiro José Bonifacio. 



D. Pedro II 
Governos regenciaes 

Sabendo os fluminenses da abdicação de D. Pe
dro I, pela communicação feita no Campo da Accla
mação pelo major Miguel de Frias, prorompeu o 
povo em vivas a D. Pedro II e, em seg'uida, pelos 
senadores e deputados foi eleita uma regencia pro
visoria, que reintegrou o ministerio que havia sido 
demittido por Pedro I. 

Faziam parte dessa regencia o senador Campos 
Vergueiro, Lima e Silva e o marquez de Caravellas. 

Em obediencia, entretanto, á Constituição, reuniu
se a assembléa geral para nomear a regencia per
manente, que ficou composta do brigadeiro Francisco 
da Lima e Silva, José da Costa Carvalho e João 
Braulio Moniz. 
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o Governo do B!'asil nesse periodo até á re
gencia do padre Antonio Feijó quasi que se occupou 
exclusivamente com a pacificação dos animos exal
tados. destacando-se apenas raras medidas de ordem 
administrativa. Nesse periodo foi creada a Guarda 
Nacional em logar da Guarda de Honra; foram 
organizadas as thesourarias de Estado e reformadas 
as escolas. Salientaram-se entre tantos desses actos 
administrativos a Sancção do Codigo Criminal e 
decretação do Acto Addicional que modificou a Cuns
tituição. 

Durante o governo regencial, deram-se muitas re
voltas, notadamente no Pará, Minas Geraes e Rio 
Grande do Sul. Na propria Côrte deram-se sérios 
disturbios que foram abafados por Diogo Antonio 
Feijó. Em Pernambuco rebentou uma revolução 
militar, cujas horriveis scenas lembravam as da revo
lução franceza (em Setembro de 1792) pelo que ficou 
conhecida na Historia pelo appellido de revolução 
dos Setembristas. 

Seguiu-se logo uma guerra civil disignad,l com 
o nome de revolução do,;; Gabanos, qlle durou quatro 
annos, sendo os revoltosos traquillizados pelo major 
Luiz de Souza, auxiliado pelo bispo Marques Per
digão. Na Bahia e no Pará foram expulsos os res
pectivos presidentes só se conseguindo restabelecer 
alli a ordem cinco annos depois. 

Votado finalmente o Acto Addicional em 1844, 
foi eleito regente em 1835 o senador Diogo Feijó, 
que teve no seu governo que luctar contra o incre-



Historia do Brasil 107 

mento ganho pela revolução do Rio Grande do Sul, 
chamada dos Farrapos, cujo chefe era o coronel Bento 
Gonçal ves da Silva. Feijó encontrou nas camaras 
grandes partidos de opposição, ctefiados por Bernardo 
Pereira de Vasconcellos, que organizou o partido 
denominado Con~ervador, o qual, explorando aS no" 
ticias dos l'evazes do Rio Grande do Sul, obrigou o 
regente Feijó a resignar o poder. 

Seguiu-se a regcncia do senador Pedro de Araujo 
Lima (1837-1840). Este regente encontrou grande 
apoio das Camaras, m<1S teve que luctar ainda para 
pacificar as provincias. 

A 7 de Novembro de 1837, rebentou na Bahia 
uma revolução chefiada pelo dr. Sabino da Rocha 
Vieira que pretendia proclamar uma republica até 
á maioridade de D. Pedro II. A Sabinada, nome 
dado a essa revo111ção, foi abafadil, pelo marechal 
Calado e pelo general Joaquim Coelho, que derro
taram os rebeldes em Março de 1838, quando já 
começavam a incendiar a cidade. O regente Araujo 
Lima teve ainda que vingar o assassinato do preci
pente do Rio Grande do Norte e que dominar a 
revolta do Maranhão, chefiada pelo turbulento Ray
mundo Gomes, no que foi auxiliado pelo coronel Luiz 
Alves de Lima e Silva (duque de Caxias), nomeado 
presidente da provincia, que conseguiu pacificar essa 
região em Janeiro de 1841. No Rio Grande do 
Sul continuavam os revezes para as forças do go
verno. Em 1838 perderam a villa do Rio Pa.rdo e 
grande parte do exercito ás ordens do marechal 
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Barreto. Em 1839 David Canabarro invadiu Santa 
Catharina e occupou a villa da Laguna. A chegada 
do marechal André deteve, porém, os Farrapo,'!, que 
foram rechassados de Santa Caiharina, perseguidos 
no Rio Grande do Sul, até que em 184:d, nomeado 
presidente do Rio Grande do Sul o barão de Caxias, 
este general soube attrahir para as forças do go
verno o valente caudilho Bento Manuel Ribeiro e, 
depois de uma sene de derrotas, os Farrapos accei
taram em 1845 um accôrdo com o barão de Caxias, 
e resignar.am-se á amnistia imperial, decretada em 
1844. Assim terminou a triste guerra civil dos Fm'
rapos que assolou o Rio Grande do Sul, durante 
nove annos. 

O partido conservador tendo perdido rapida
mente a confiança das camaras, em principios de 
J 841, viu-se atacado pelo eminente orador Antonio 
Carlos de Andrada, que apresentou nas camaras um 
projecto de declaração de maioridade do imperador 
mesmo antes da época legal. O govemo decretou 
o adiamento das camaras. A opposição, não accei
tando tal determinação, enviou ao joven imperador 
uma commissão, pedindo a sua magestade que assu
misse a direcção do governo para salvar o paiz. 

Respondendo favoravelmente, o imperador, foi no 
dia :J3 de Julho de 1840 declarada a maioridade de 
Sua Magestadê Imperial o Imperador Consti tucional 
e Defensor Per.petuo do Brasil. 



Governo de D. Pedro II 
Desde a sua maioridade até á guerra do 

Paraguay (1840-1864) 

A acção dos liberaes, contraria ao elemento con
servador, havia conseguido sobre a direcção dos 
irmãos Andradas, que D. Pedro II apenas com 14 
annos assumisse as redeas do governo. Organizando 
o imperador o seu primeiro ministerio concedeu. 
amnistia a todos os criminosos politicos, no intuito 
de pacificar as provincias e attrahir sympathias ao 
séu governo, com o que restabeleceu a ordem no 
Maranhão e preparou a paz do Rio Grande do Sul, 
realizada logo depois, graças ao braço forte do ba
rão /de Caxias. 

Os libe1"aes, entretanto, não souberam aguentar
se no governo,de modo que a 18 de Julho de 1841, 
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por occaSlao das festas da coroação do imperador, 
já o governo se achava em mãos dos con"iervadoref?· 

O ministerio, organizado com estes elementos 
politicos, obteve das camaras o restabelecimento do 
Conselho de Estado e a reforma do Codígo Criminal 

A opposição, vencida nas camaras, resolveu pro
testar, por todos os meios, contra esta", leis e assim 
rebentaram revoluções nas províncias de S. Paulo, 
Minas, AIagôas, Rio Grande do Sul e Pernambuco. 

Em S. Paulo, a pretexto da dissolução da Ca
mara dos Deputados, levantaram os chefes do par
tido liberal o grito de revolta. Reunidos em Soro
caba, proclamaram presidente da provincia o bri
gadeiro Raphael Tobias de Aguiar. O ministro da 
guerra inêumbiu então ao barão de Caxias de re
primk essa revolta. 

Partindo, este encontrou pouca resistencia a com
bater e a mais séria lucta foi a da Venda Grande, 
ondE ficaram dispersados os revoltosos. 

Em menos de um mez Caxias entrava em Soro
caba e participava de lá ao ministro que S. Paulo 
esta va pacificado. 

De volta para o Rio de Janeiro, ordenou o go
verno ao barão de Caxias que partis"e para Minas. 
Os filhos desta provincia, reunidos a 10 de Junho em 
Barbacena, escolheram para presidente de Minas 
José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, 

Em numero superior a quatro mil, os revoltosos 
encontraram em Santa Luzia as forças de Caxías e 
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bateram-se tendo o coronel GaIvão, commandante 
dos voluntarios, repellido as forças de Caxias. 

Devido, porém, á traição do com mandante de 
um dos corpos sediciosos, de nome Joaquim Martins, 
os legalistas triumpharam a 20 de Agosto de 1842. 
Marchou ent[lO Caxias para Ouro Preto, ficando res
tabelecida a ordem na provincia. 

A 4 de Setembro de 1843, por occasião do ca
samento de D. Pedro II com D. Thereza Christina, 
irmã de Fernando II, rei de Napoles, foi decretada 
amnistia para os revoltosos de S. Paulo e Minas. 

Em Alagôas, no ultimo trimestre de 1844, houve 
tambem um movimento revolucionario contra o pre
sidente dr. Bernardo de Souza Franco, a pretexto 
da mudança da capital para Maceió. 

Este presidente pediu auxilio a Bahia e a Per
nambuco e bateu os rebeldes em Atalaya e Santo 
Antonio Grande. 

A posse do novo presidente Visconde de Maran
guape, que concedeu amnistia geral, pôz termo á re
volta. 

Caxias, o pacificador de tres provincias, foi ain
da habilmente escolhido para pacificar o Rio Grande 
do Sul e lá chegando, entendeu-se com o chefe re
publicano de Piratinim, David Canabarro, depondo 
os revolucionarios as armas e cessando a pertubação 
que, desde 183&, assolava o Rio Grande do Sul. Em 
Pernambuco deram-se tambem luctas, em virtude da 
quéda do partido liberal no Rio de Janeiro e das 
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consequentes demissões de politicos que seguiam 
aquelle partido em Pernambuco. 

E' revolução conhecida na historia pelo nome 
de RevoluçãO Proieira. 

Os rebeldes reuniram-se em Paú-d' Alho e dalti 
marcharam para a villa de Iguassú, que tomaram sem 
resistencia. 

Atacaram o Recife a 2 de Fevereiro de 1849, 
mas encontraram as forças legaes bem organizada!'! 
pelo presidente da provincia D. Manuel Vieira Cos
ta, Barão de Muritiba, e pejo commandante das armai 
José Joaquim Coelho, Barão da Victoria. 

Foram os assaltantes batidos completamente, per
seguidos e tratados com o maior rigor. Esses rigores 
échoaram na Camara dos Deputados e provocaram 
forte opposição do partido liberal em maioria alli, 
pelo que o imperador dissolveu as cam aras. 

Procedendo-se a novas eleiçoes triumphou o 
partido dos ministros sendo vencedores ainda os eon
servadores. 

Coube tambem a este governo attender a ques
tões de politica externa e interior nos negocios das 
republicas do sul, onde o dictador Rosas queria do
minar o Paraguay e o Uruguay. 



Guerras ao .Sul 
(Rosas) - Questão anglo-Brasileira - (Christie) 

Desde 1835 o dictador da Confederação Argen
tina planejara restabelecer o vice-reinado Hespanhol 
do Rio da Prata, unindo á Argentina o Estado Ori
ental do Uruguay e a Republica do Paraguay. 

Para conseguir o seu plano, moveu perseguições 
atrozes contra os adeptos do partido unitario seus 
affectos, obrigando-os a procurarem refugio em Mon
tevidéo, Brasil e Chile. 

Na mesma época constituiam-se no Estado Ori
ental dois partidos políticos, os Blancos e os Colora
dos, chefiados uns por Manuel Oribe e outros por 
Fructuoso Rivera. 

O general Rosas, dictador Argentino, querendo 
vingar-se do acolhimento que Rivera, chefe dos Co
lorados dera aos fugitivos de Buenos Aires, resolveu 

9 
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apoiar Oribe, porque assim se vingava tambem d) 
Brasil, que se oppunha á independencia do Estado 
Oriental. 

Começou entfto a desfeitear os Brasileiros, for
çando o Brasil, para defender seus alliados, a man
tlar um exercito invadir o Uruguay, cujo governo 
era occupado pelo general Oribe, verdadeiro preposto 
de Rosas. 

Ao mesmo tempo os portos Argentinos eram 
bloqueados pela esquadra Brasileira. 

Vencido Oribe, mandou Caxias ao g'eneral Mar
ques de Souza, conde de Porto Alegre, que com a 
sua di visão se fosse reunir ás forças que marcha
vam sobre Buenos Aires. Estas forças eram comman
dadas p'3lo alHado do Brasil, general Urquiza, gover
nador de Entre-Rios. 

Rosas desenvolveu então toda sua energia, fez 
frente ás forças que marchavam contra as suas, 
ehocando-se os dois exercitos a 2 de Fevereiro de 
185~ em Monte-Casseros. 

Ahi foi derrotado o sangrento tyranno Rosas 
que, durante 15 annos, devastara as terras platinas. 
Perdida a batalha, fugiu Rosas, embarcando para 
a Inglaterra a 10 de Fevereiro de 1853. Não ficaram 
ahi as luctas Brasileiras, desse periodo, no sul. Mu
dada a situação politica do governo brasileiro, orga
nizou-se o ministerio de 6 de Setembro, chefiado pelo 
marquez do Paraná que, com o seu programma de 
conciliação, prestou os mais relevantes serviços á 
nossa patda. Duas vezes teve o governo Brasileiro, 
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chefiado pelo marquez do Paraná, de intervir nas 
republicas platinas: uma, quando mandou forças Bra
sileiras guarnecer Montevidéo a pedido do gover
nador do Uruguay; outra, quando exigiu satisfacção 
do insulto feito ao encarregado de negocios Phellippe 
Deal, pelo dictador do Paraguay Carlos Antonio Lopes. 

A esquadra Brasileira obteve as satisfacções exi
gidas e, pelo tratado de 1856, se regulou o commer
cio entre o Brasil e o Paraguay. Ao marqu0,z do 
Paraná succederam-se os ministerios do marquez de 
Caxias, o do marquez de Olinda, o do visconde de 
Abaeté, seguindo-se assim situações politicas fracas, 
até que emfim, a ~4 de Maio, se organizou o minis
terio presidido pelo deputado Zacharias de Góes e 
Vasconcellos em 1861, o qual resignou logo o poder 
por não ter obtido maioria na Camara. O imperador, 
não querendo dissolver as Cam aras, constituiu um 
ministerio mixto composto de homens eminentes que 
pareciam afastados das luctas politicas. Foi presidente 
do conselho o marquez de Olinda e para a pasta 
dos extrangeiros foi nomeado o marquez de Abrantes. 
Esse ministerio teve que resolver honrosamente para 
o Brasil as impertinentes reclamações da Inglaterra, 
conhecidas na historia pelo nome do embaixador 
inglez Christie (Questão Chistie). Esta questão se 
originou do naufragio de um barco inglez no Rio 
Grande do Sul, de onde o respectivo consul Inglez 
Wereker affirmava ter sido roubada a carga e terem 
sido assassinados alguns marinheiros. As auctori
dades Brasileiras affirmavam o contrario e o Brasil 
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resolveu pagar mediante protesto, ás indemnisações exi
gidas. Como Christie acceitasse, escolheu-se o rei da 
Belgica para arbitro e este dicidiu 11 questão a, favor 
do Brasil. 

O governo Brasileiro reclamou da Inglaterra 
contra o procedimento do ministro Christie e o si
lencio daquelle paiz fez com que fossem interrom
pidas as nossas relações diplomaticas, que foram 
logo reatadas por intervenção do rei de Portugal. 

Ao ministerio chefiado por Olinda, succedeu o 
de Zacharias e a este Francisco José Furtado que, 
ao sahir em 1865, deixou o paiz preparado para as 
luctas que se deram logo após com as nações visinhas 
ao sul. 



Guerra contra a Banda Oriental 
Por mais que o governo Brasileiro evitasse en

trar em luctas, mais de uma vez foi forçado a de
fender os brios nacionaes e os interesses dos Brasi
leiros que habitavam ao sul, terras estranhas á nossa. 

Além da guerra contra Rosas, dictador de Buenos 
Aires, tivemos em 1865 de abrir Iucta contra Aguirre, 
presidente da Republica do Uruguay e contra Fran
cisco Solano Lopes, presidente do Parag·ua~'. Os 
actos de violencia praticados contra Brasileiros no 
Uruguay provocaram a guerra, graças á inepcia e 
má vontade do presidente Aguirre, que não quiz 
attender ás reclamações Brasileiras, apresentadas 
pelo nosso enviado extraordinario José Antonio Sa
raiva. Era tambem impossivel o accôrdo entre o 
presidente chefe dos Blancos e o general Venancio 
Flores, chefe dos Colorados. 
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A 4 de Agosto, Saraiva apresentou um ultima tum, 
fixando um curto prazo para 11 satis facção das recla
mações do Brasil, sem o que romperiam as repre
salias. O almirante Tamandaré fez seguir pelo rio 
Uruguay uma esquadrilha, sob as ordens de Pereira 
Pinto, esquadrilha que, depois de aprisionar o va
por "Villa deI Salto" bloqueou os portos de Pay
sandú e Salto. O presidente Aguirre, sciente àes
tes factos, mandou queimar nas praças publicas 
de Montevidéo, os tratados celebrados com o Brasil 
e expediu passaportes ao ministro Loureiro, ahi re
sidente. 

O almirante Tamandaré e o general Flores con
cordaram em operar colligados, mediante a entrega 
das praças de Salto e Paysandú, logo que fossem 
tomadas. 

A Villa do Salto capitulou a 20 de Novembro 
ele 1865. Depois dessas victorias foi celebrada alli
ança entre o general Flôres e o Brasil, representado 
então por José Maria da Silva Paranhos (visconde 
do Rio Branco). Finalmente o cerco de Montevidéo, 
estipulado nesse tratado, fez com que Aguirre se 
convencesse de não poder mais fazer frente ás forças 
do generaes alliados, Flôres e Menna Barreto. Aguirre 
resignou a presidtncia nas mãos :ie Thomaz Villalba, 
que, á vista do convenio de 2') de Fevereiro de 
1865, entregou o governo ao general Flôres. 



Guerra do Paraguay 
o presidente do Paraguay declarou ao governo 

Brasileiro que desejava ser mediador entre os con
tendores em luctas no Uruguay. O governo do 
Brasil respondeu-lhe que julgava uesnecessaria a 
sua intervenção porque esperava breve ver resol
vidas satisfactoriamente as questões que provocaram as 
luctas. Francisco Solano Lopes insistia, dizendo que 
julgava attentatorio ao equilibrio dos Estados do 
Prata a occupaçitO do territorio Oriental por forças 
Brasileiras. Elle não fazia com isso mais do que 
procurar um pretexto para abrir lucta com o Brasil 
e, as"im sendo, mandou aprisionar o vapor "ftfarquez 
de Olinda" que navegava aguas do Paraná, levando 
a seu bordo o coronel Frederico Carneiro de Cam
pos, presidente da Provincia de Matto Grosso e de
putado geral. 
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Os passageiros desse vapor foram presos e le
vados para a cadeia, sendo confiscado tudo que ha
via a bordo, inclusive quatrocentos contos de réis 
em dinheiro. 

Deante de um tal proceder o ministro Brasileiro 
pediu seus passaportes, que lhe foram concedidos 
com a insolente intimação de deixar immediata
mente o territorio da republica. 

Concluida a nossa campanha com o Uruguay, 
foi assegurada a alliança do governo de Flôres que 
havia assumido o poder daquelle paiz, em virtude 
da Convenção de :!O de Fevereiro. O Brasil logo 
depois se via tambem alliado da Republica Argen
tina, graças á ousadia de Francisco 801ano Lopes, 
que mandara invadir aquelle paiz e aprisionara al
guns vapores argentinos, em Corrientes, porque o 
presidente Mitre se negara a dar passagem pela 
Argentina ás forças Paraguayas que vinham atacar 
o Brasil. 

- «Nessa conjunctura, Mitre deixa a neutrali
dade que até então guardára, e prepara-se para a 
guerra, celebrando com o senador Francisco Octa
viano' nosso enviado extraordinario, e com Flôres o 
tratado da "Triplice Alliança" (1.0 de Maio). 

Começou o nosso tratado a produzir desde logo 
os seus effeitos. 

Emquanto o exercito sob as ordens do briga
deiro Osorio, acampava deante de Paysandú, duas 
divisões da esquadra subiam o Paraná para receber 
a bordo o general argentino Paunero. De accôrdo 
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com o commandante da esquadra, o chefe de divisão 
Francisco Manuel Barroso, resolveu o general Pau
nero atacar a cidade de Corrientes (:!4 de Maio), que 
cahiu em seu poder, demorando-se pouco alli por 
temer que os Paraguayos, superiores em numero, o 
atacassem. 

A divisão Brasilei-ra seguiu para as Tres Boccas 
e bloqueou o rio Paraguay. Foi então que se reali
zou (11 de Junho) a mais importante batalha naval 
da America Meridional. Foi essa a memoravel ba
talha do Riachuelo, que para sempre immortalizou o 
nome de Barroso, galardoado então com o titulo de 
barão do Amazonas. 

Depois desse feito, verdadeiramente homerico, 
ainda a esquadra se distinguiu nas passagens de 
Mercedes e Cuevas. 

Ao passo que a esquadra alcançou estes trium
phos, a 10 de Junho de 1865 os paraguayos atraves
saram em Cholanos o rio Uruguay e em numero de 
oito mil homens atacaram S. Borja. Depois de sa
quearem essa povoação Brasileira, seguiram com 
destino a Itaqui e Uruguayana, que foram tomadas 
aquella a 17 de Junho e esta dous dias depois. 

Um grito de vingança echoou em todo o paiz; 
batalhões de voluntarios organizaram-se, e o impe
rador, acompanhado de seu genro e do ministro da 
guerra, partiu para o Rio Grande, chegando a Uru
guay no dia 11 de Setembro. 

Já as tropas do general Flôres haviam feito 
fusão com as de Mitre e assim reunidas alcançaram 
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a victoria de Jatahy, contra o major Du·arte. Des
truida essa culumna Paraguaya, o corpo Argentino e 
Oriental atravessou para a margem esquerda do Pa
raná e seguiu para Uruguayana, onde a 10 de Se
tembro tambem chegou o general Mitre. 

Marcou-se o ataque da cidade para o dia 18 de 
Setembro, mas nesse mesmo dia os Paraguayos, em 
numero de seis mil, commandados por Estigarribia 
capitularalíl. O imperador regressou á capital do 
Imperio onde chegou em Novembro de 1865. 

Depois de libertada Uruguayana, ficaram alguns 
batalhões Brasileiros de observação á fronteira, ser
vindo elles mais tarde de nucleo ao segundo corpo 
do exercito com mandado pelo barão de Porto-Alegre. 
As outras tropas marcharam com destino ao rio Pa
raná, onde só chegaram a Lo de Ahril de 1866 por 
terem occorrido muitas circumstancias desfavoraveis, 
que retardaram sua marcha. No dia 5 do mesmo 
mez atacaram e tomaram a pequena ilha fronteira 
ao forte de Itapicurú; a 15 o general Ozorio tomou 
esse forte, permittindo assim ás forças alliadas dis
porem de uma passagem fmnca e atravessarem para 
a margem direita do rio onde Osorio foi o primeiro 
a pisar com 1:t soldados Brasileiros. 

Estavam os exercitos em pleno territorio Para-o 
guayo. Duas viciorias foram logo alcançadas pelos 
alliados: a do Estero Bellaco (2 de Maio) e a de 
Tuyuty (U de Maio). 

Bastante enfermo retirou-se da guerra o general 
Osorio, já barão do Herval, sendo substituido pelo 
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marechal de campo Polydoro da Fonseca Quintanilha 
Jordão, que assumiu o commando das tropas impe· 
riaes em 16 de Julho. Chamado o segundo corpo 
do exercito para unir-se ao primeiro, cheg'ou ao 
Passo da Patria a ~9 de Julho. 

A essas tropas coube atacar as fortificações de 
Curuzú no dia 3 dtJ' Setembro, sendo occupada essa 
posição pelo segundo corpo ao mando de Porto-Alegre. 

Estes revezes levaram o presidente do Paraguay 
a pedir uma conferenda ao geneml Mitre, então 
commandante em chefe dos exercitos alliados. Mi
tre e Flôres annuiram ao convite. O general brasi
leiro não compareceu. 

Dissiparam-se, pois, as esperanças de Lopes. 
Voltando para Curuzú, re"olveu o general ~iitre 

atacar Curupaty no dia 21 de Setembro. Os fortes 
aguaceiros desse dia, tornando o terreno intransitavel, 
obrigaram o general em chefe a adiar o ataque para 
o dia 2~. 

Infelizmente a sorte das armas ahi nos foi des
favoravel. A artilhe ria inimiga dizimou os nossos 
batalhões, que soffreram perdas consideraveis. 

O não comparecimento do general Pqlydoro á 
conferencia proposta por Lopes trouxera um certo 
descontentamento entre os chefes alliados. Esse facto 
e o desastre de Curupaity levaram o gabinete de 3 
de Agosto a confiar o commando de nossas forças ao 
marquez de Caxias, g'eneral de prestigio e de grande 
tino militar. 

O marquez entrou no exerci cio de seu cargo a 
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28 de Novembro de 1866. Ao chefe da esquadra 
Joaquim José Ignacio foi entregue o commando da 
força na vaI. 

O legendario Osorio, ainda mal curado das en
fermidades contrahidas nesse inhospito só lo Para
guayo, não pensou em si e só attendendo ás exigen
cias da patria e ás esperanças que nelle depositavam 
todos os Brasileiros, ergueu-se do leito e, á frente 
de um terceiro corpo do exercito, formado no Rio 
Grande do Sul, marchou de novo para a campanha, 
a prestar o concurso de sua bravura inexcedivel ao 
velho general Caxias, seu amigo. 

Até Junho de 1867 tratou o marquez de Caxias 
de organizar e disciplinar as tropas, que iam che
gando, e preparar os mdos para atacar o inimigo. 
Ultimados esses trabalhos e proseguindo a guerra, 
em fins de Julho de 1867 Tuoú-Cué foi occupada. 

Em meiados de Agosto, alguns encouraçados 
transpuzeram Curupaity e approximaram-se de Hu
maytá. 

As principaes baterias dessa formidavel fortifi
cação foram bombardeadas, com grandes perdas para 
o inimigo. 

Continuaram os encontros e os exercitos alliados 
alcançaram victorias a 3, 21 e 29 de Outubro e 2 
de Novemhro. 

A 3 do ultimo mez, forças Paraguayas cahiram 
inesperadamente sobre Tuyuty, que estava então 
sob o commando de Porto Alegre, mas foram derro
tadas. 
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o marquez de Caxias, que era então chefe das 
tropas alliadas pela retirada do general Mitre, deli
neou com o almirante Joaquim José Ignacio o plano 
da passagem de Humaytá. 

A exec1lção desse plano realizou-se a 29 de 
Fevereiro de 1868, ao mesmo tempo que o general 
Caxias atacava o reducto do Estabelecimento. 

Forçada a passagem de Humaytá, o marechal 
Lopes, transferiu seu acampamento de Paço-Pocú 
para Tabiquary, mandando transportar para Humaytá 
toda a ar~ilharia pesada. 

Tendo-se apoderado de varios fortes, o general 
Caxias resolveu cortar as communicações do inimigo 
com a fortaleza de Humaytá e, para esse fim, 
mandou occupar o Chaco e ordenou o reconheci
mento das fortificações daq \lella fortaleza. 

Foi esse reconhecimento galhardamente execu
tado a 25 de Março de 1868 pelo denodado Osorio, 
que assim accrescentou mais um florão á sua corôa 
de batalhador invicto. 

Lopes retirou-se para Tiquiary e o general Bra
sileiro, querendo desalojaI-o dessa posição, resolveu 
contornaI-o pelo flanco esquerdo. Para isso, porém, 
foi preciso abrir através do pantanoso terreno do 
Chaco, ~'ma estrada pela qual passou nosso exercito 
para as importantes pelejas do mez de Dezembro de 
1868. No espaço de 25 dias travaram-se as impor
tantes batalhas de Itororó, no dia 5, sendo então 
ferido o marechal Argollo: a de Arahy, no dia 11, 
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em que foi ferido o general Osorio; de Lomas 
Valentinas no dia ::7, e a de Angostura. no dia 30. 

A 1.0 de Janeiro de 1869 a capital do Paraguay 
foi tomada sem resistencia. 

Occupada Assumpção, o marquez de Caxias, ou 
porque justamente considerasse esse facto como a 
terminação da guerra, ou porque seus incommodos 
de saúde o impedissem de continuar a prestar á 
patria seus relevantes serviços, retirou-se, entregando 
o commando ao general Guilherme Xavier de Luza. 
Ao mesmo tempo voltava para o Rio de Janeiro em 
melindroso estado de saúde o bravo almirante Joaquim 
José Ignacio, que poucos dias depois de ahi chegar 
expirou. 

Foi investido do com mando do exercito sua 
alteza o sr. Conde d'Eu e da armada Eliziario An
tonio dos Santos, barão de Angra. 

Conservou-se a divisão das tropas em dous cor
pos, ficando como commandante do primeiro o ge
neral Osorio e do segundo o teneute-coronel Polydoro. 

O primeiro feito da nova campanha deu-se em 
Jejuy (30 de Maio), onde o general Camara bateu 
o major Galeano, matando quinhentos Paraguayos, 
fazendo trezentos prisioneiros e tomando algumas 
peças de artilharia. 

Uma acção de grande ilt1portancia foi a tomada 
de Sapucaia, a cbave do Tebiquary, pelo general 
João Manuel Menna Barreto. 

Em 1~ de Agosto, após ntarcbas longas e cheiaR 
das maiores difficuldades, sua altez'l dispõz as co-
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lumnas de ataque contra Peribebuy, com mandando 
a esquerda o general Osorio, o centro o marechal 
Victorino e a direita o conde d'Eu. 

Depois de duas horas de um fogo activissimo, 
mandou o general em chefe cessar o bombardeio e 
dar o assalto. O general Osorio excedeu-se a si pro
prio; o denodado b};igadeiro Menna Barreto foi 
morto por uma bala de fuzil; sua alteza, sempre 
na vanguarda, animava os combatentes com a sua sere
nidade. Foram immensas as perdas do inimigo, que 
deixou no campo mais de 700 cadaveres, entre os 
quaes o do tenente-coronel Carvalho, commandante da 
praça. Proseguindo, o exercito apoderou-se do arsenal 
do Caacupé, e no dia de 16 de Agost-o chegou á 
extensa planicie da Nunguassú ou Campo Grande, 
onde se feriu uma importante batalha que durou 
das sete horas da manhan ás tres da tarde, causando 
ao inimigo a perda de mais de tres mil soldados. 

Sempre derrotado e sempre recuando de nossas 
hostes aguerridas, o presidente do infeliz Paraguay 
acoutou-se nas cordilheiras. A guerra jámais fora 
tão difficil como agora. Os nossos generaes, porém, 
não desanimaram e proseg'uiram no encalço do fo
ragido inimigo. 

Em 1.0 de Março de 1879, o general Camara 
chegou a Cerro Corá, onde Lopes tinha parado na 
margem do rio Aquidaban. Travou-se uma pequena 
lucta, e Lopes, mIo querendo render-se, foi morto. 

Foi assim que terminou a eampanha contra o 
Paraguay. 



Factos principaes do reinado de D. Pedro 
Depois da guerra do Paraguay até á Procla

mação da Republica 

Terminada a guerra do pnragua y, o resto do 
governo de D. Pedro II nos ofLr22ô apenas como 
factos de maior importancia o desdobrar dos acon
tecimentos relativos á extincção da escravidão; as 
lllctas entre o Epif-1copado e a Maçonaria e as ques
tões militares que tiveram por termo a proclamação 
da Republica. E, todavia, em nenhum destes acon
tecimentos se destaca a personalidade de D. Pedro 
II, porque os importantes decretos relativos á abo
lição não foram assignados por elle. Na questão 
Episcopal pode-se dizer que elle foi o vencido; com 
os militares a sua fraqueza doentia teve como con
sequencia o banimento do seu throno e de sua fa
milja. 
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A marcha dos acontecimentos relativos á abo
lição foi lenta, datando o seu inicio dos tempos da 
guerra com o Paraguay. Já em Janeiro de 1866, 
Pimenta Bueno (marquez de S. Vicente) apresentaYa 
ao imperador um projecto de lei, permittindo a 
emancipação gradual dos escravos. 

Em 1867 D. Pedro II, attendendo ao pedido da 
Sociedade Franceza de Abolição, permittiu a appro
vação do projecto do marquez de S. Vicente elimi
nando-se, porém, o artigo mais importante (Emanci
pação completa em 18~)9). 

Em 1868 Teixeira Junior (visconde do Cruzeiro), 
tentou obter a approvação de um projecto que cau
sou desintelligencias no ministerio. 

O ministerio de 7 de Março de 1871, presidido 
pelo visconde do Rio Branco, aproveitando-se da 
ausencia do imperador e da fraqueza da princeza 
D. Isabel, condessa d'Eu, obteve, depois de grande 
lucta, e de abrir dissidencia no partido conservador, 
a approvaçüo da lei de 28 de Setembro de 1871 
que emancipava o berço dos captivos. 

O nome do visconde do Rio Branco, ParanhOl;, 

sel'yiu para que as mães escravas testemunhasseR1 
áquelle notavel estadista a sua gratidão, dando-o, 
como sobrenome, a seus filhos. 

Em 1 Kt)i) cahiu o ministerio Dantas, devido ao 
esforço daquelle estadista em fazer leis beneficiando 
a liberta(;üo dos escravos. Em 188b o Ceará e o 
Amazonas libertaram todos os seus captivos. Final
mente, a 13 de :;VIaio de 1KH8, o ministerio João 
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Alfredo teye a gloria de, tambem ausente D. Pedro 
II, obter da princeza D. Isabel a assignatura do 
decreto da libertação dos escrayos. A questão do 
abolicionismo foi uma das que mais apaixonaram. 
nos Brasileiros, os q uaes commoyidos pela propa
ganda feita pela mocidade das escolas e pela im
prensa adeanta<;la do paiz, não regatearam applausos 
aos nomes daq uelles que se immol'talizaram nesta 
campanha. 

A questão militar, consequente de perseguições 
llloyic\as contra ot'liciaes do nosso brioso exercito, 
[eye como causa proxima a censura em ordem do 
dia, mamlada lanç'ar pelo go\-erno imperial contra 
clOllS offi('iaes do exercito que ti vera m necessidade 
ele \'ir pela imprensa li\7e discutir actos, que os 
expunham a yexames, partidos dos seus superiores 
<lpaixonados e dolentos. 

O Senado inten-ein na questão, mandando trancar 
as referidas notas de censll ril, e yeill então a descobrir 
a fraqueza do goYel'llo e o ha1'üo de Cotegipe cara
cterizou essa passagem da !lossa historia com a se
!-~;uinte phrilse; « () goreJ'J1O cede/f !'OIII a7guns w'j'l1nhijes 

na dignidade». Suceederam-sc na Capital, posteri
ormente, factos que vieram púr a descoberto a fra
(I ueza do throno. ?{ esse momento historico, assu
mindo a presidencia do ministerio o dsconde ele Ouro 
Preto, procurou este estadista, por meio ele médidas 
energicHs refre;n' a desordem e illlldir o desconten
tamento e a clescren(,'a que havia invadido todo o 
paiz em relação ao gm-erno imperial. Os repllbli-
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calloS exploraram, como era natural, todos estes 
acontecimentos e em propaganda ganharam terreno, 
<üé que, 1t 1;) de Novembro de 18~\:l, o sr. visconcle 
de Ouro Preto verificou a inutilidade de seus esforços 
em amparar um tllrono que, havia muito, tinha per
elido o apoio da ~açüo. Nessa data as forças a1-
matins de tenil e mar, em nome do povo, procla,
maram a Republica na mesma praça onde tantos 
annos antes tinha sido acclamado o regimen impe
rial como fÓl'ma de governo do Brasil. 



.A Proclaluação da Re)Hlbliea 
Em Junho de lÍ'l~~) os conservadores eram sul;)

stituidos no ministerio pelos liberaes, que organiza
ram o gabinete de 7 de Junho, presidido pelo COll

selheiro Affonso Oelso, visconde de Ouro Preto. 
No dia 11 desse mez por occasião da apreSelll.

tação desse novo ministerio ilS Oamaras, a sessüo 
tornou· se tempestuosa. O dr. Oesario Alvim. deputado 
liberal por Minas, declarou-se republicano e o padre 
João l\Ianuel, conservador, terminou um discurso re
volucionario com os hrados de Abai.ro a mOllw'chia! 

f"iva lt liepubrica! 

A Oamara foi dissolvida e o yisconde de Ouro 
Preto usou de todas as providencias possiyeis para 
fazer eleger nova Camarn, quasi unanime! Essa Oamnra 
reunida a '2 de Noyemhro para tomar medidas rela-
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tivas a instituição do partido republicano foi ap
pellidada - Gamara de finados e foi abolida pela 
proclamação da Hepublica a 15 de Novembro de 1889. 

A propaganda republicana, que vinha de longe, 
não cessava nunca e não perdiam os republicanos 
occasiões para desenvolver a sua actividade na im
prensa, na tribuna, na cathedra, por toda a parte. 

No elemento militar influira poderosamente a 
<:1c<;l1o do dt'. Benjamin Constant, e no Club Militar 
e Club Naval o espirito de reacção contra o governo 
era patente. 

Us militares não pretendiam até então sinão 
derrubar o ministerio Ouro-Preto, cuja acção orga
nizando a guarda nacional, augmentando a policia, 
creando a guarda civica e removelldo batalhões do 
exercito para fora da capital, era evidentemente no 
sentido do enfraquecer e desmoralizar as forças' 
armadas. 

Foi nesse periodo que a intervenção de Quintino 
Bocayuva, que pelo seu jornal O Paiz explorava a 
situa~'ão 8m beneficio do partido republicano de que 
era chefe, se manifestou, e, da alliança dos militares 
com o partido republicano, nasceu a pronunciamento 
de que foram avisados os centros republicanos das 
proyincias. 

No dia 12 o governo teve noticias das reuniões 
que se effectuavam em casa do marechal Deodoro 
da Fonseca e determinou, por isso, a partida de 
alguns batalhões. Como era natural, este movimento 
por parte do governo precipitou os acorttecimentos. 
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No dia 14 os officiaes revoltosos tiyeram ordeul 
de marchar para o Campo da Acclamação afim de 
impedir a partida dos batalhões que o goyerno de
terminara. O governo que suppunha tratar-se ape
nas de deposição do ministerio procurou abafar a 
revolta, reunindo-se alg'uns ministros na Secretaria 
da Guerra, acompanhados por CIma força de 400 ho
mens. As forças revoltosas ao mando do marecha 1 
Deodoro já se achavam no Campo da Acclamaçüo 
e a ellas vieram reunir-se logo depois outros bata-
1hões' a policia, os bombeiros, etc. 

E8tavam tambem presentes desde cedo os srs. 
Quintino Bocayuva e Aristides Lobo que represen
tavam o povo nesse movimento. 

Chegando nessa occasião o barão de Ladario, 
ministro da marinha, o tenente Penna, reconhecendo-o 
deu-lhe ordem de prisão em nome do marechal Deo
doro. O ministro sacou de um revolver e atirou 
contra o tenente. Este por sua vez atacou cm de
feza do marechal Deodoro que já então era o ah-e
.lado pelo ministro preso. 

Deodoro mandou em seguida intimar ao minis
terio, ao qual dava ordem de prisão. Ouro Preto 
mandou fechar o portão do quartel e fazer fogo 
contra as forças revoltosas. O marechal Floriano 
Peixoto disse-lhe então que reparasse para os ca
nhões postados em frente e que haviam de fazer voar 
em poucos minutos o quartel, caso os senhores minis
tros insistissem em resistir á intimação recebida. 

A's 10 horas da manhan, Deodoro dava entrada 
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triumphal em quartel, confratel'l1izuxam-se as forças 
e Ouro Preto era feito prisioneiro, 

Os chefes republicanos aproveitaram então habil
mente a opportunidade e obtiveram de Deodoro o 
brado de "rriva a Repub7ica Bl'a8ileim" o qual foi 
acolhido pelos soldados e pelo povo com o maior 
cn thusiasmo, 

Organizou-se, logo em seg'uida, o g'ovel'no pro\~i
sorio, sendo nomeados ministros os cidadãos: Benjamin 
Constant Botelho de Magalhães, para a pasta da 
guerra; dr. Ruy Barbosa~ ministro no fazenda e 
interinamente da justiça; Quintino Bocayu\'a, mi
nistro das relaçõcs exteriores e interinamente da 
agricultura, commercio e obras publicas: dr. Aristides 
da Silveira Lobo, ministro do interior e o chefe de 
esquadra Eduardo 'Vandenkolk, ministl'O da marinha. 

Estava o imperador em Petropolis quando i'ecebeu 
communicação do visconde de Ouro Preto, noticiando
lhe a revolução e pedindo demissão. Desceu sua 
magestade immediatamente e dirigiu-se para o paço 
da cidade. Ahi verificou a inutilidade ou impossibili
dade de qualquer resistencia por tal fórma eram 
unanimes as adhesões ao movimento republicano 
Finalmente, ás 3 horas da tarde, o major Frederico 
Solon entregou-lhe a mensagem do Governo Provi
sorio, communicando-]h~ a Q1Jt;l. d~!J0'3!,;9.I), l)~~~~?~!~ 

e ao mesmo tempo offerecendo a continuação da 
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dotação de que até ahi gozava, até que a futura 
Assembléa Constituinte se pronunciasse a respeito. 

Xa madrugada do dia 17 foi embarcada a família 
imperial a bordo do cruzador" Parnahyba" que a 
transportou para a Ilha Grande, onde aguardou a 
chegada do paquete "Alagôas" que estava sendo prepa
rado para tran8portal-a para a Europa, comboi
ado, até certa altura da viagem pelo encouraçado 
"Riacllllelo" . 

O governo provisorio administrou os interesses 
nacionaes com o maior devotamento até que, no dia 
25 de Fevereiro de 1891, foi eleito o primeiro Presi
dente da Republíca generalíssimo Manuel Deodoro 
da Fonseca. 

Esta eleição foi feita pelo Congresso, que se 
reuniu a li) de No\-embro de 1K90, um anno depois 
da proclamação da Republica. 



A (lnlillistração Republicana até 1909 
Os primeiros annos do governo presidencial não 

foram tranquillos. Repetidas explosões de ambiciosos e 
:rivalidades entre o elemento militar e civil provocaram 
algumas desordens que tiveram como consequencia a 
lucta travada entre o poder legislativo e o execu
tivo, exercido pelo g'eneralissimo Deodoro da Fonseca. 
Xo dia em que foi votada em primeira discussão o 
projecto da Constituição da Republica, retirou-se 
o primeiro mini~terio e Deodoro constituiu novo go
verno com elementos extranhos ao antigo partido 
repu blicano. 

~esse ministerio exerceu notavel preponderancia 
o ministro barão de Lucena, amigo particular de 
Deodoro. Essa influencia afastou de Deodoro a inti
midade dos antigos chefes republicanos, a opposição 
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das Camaras avolumou-se e Deodoro resolveu a lucta, 
dissolvendo o Congresso a 30 de Novembro de 1891 
e pondo a Capital Federal e Nictheroy em estado de 
sitio, 

Desenvolveu então o governo a maior activi
dade em sua defesa, expedindo ordens de prisão, 
fomentando assim a conspiração e 1 evolução que 
rebentou chefiada pelo almirante Custodio .T osé de 
l\fello e outros. 

Esses actos repercutiram immediatamente nos 
Estados e o Pará o Rio Grande do Sul, o Rio de 
Janeiro, Santa Catharina e finalmente S. Paulo re
voltaram-se. 

O almirante Custodio José de Mello chefiava a 
m,lrinha, de bordo do "Riachuelo" e, quando tudo 
estava preparado para a lucta, Deodoro, com um 
movimento admiravel de patriotica abnegação, man
dou chamar Floriano Peixoto, que havia sido eleito 
com elle para ser o vice-presidentE' da Republica, 
e nas mã08 de Floriano depoz o governo, no dia ~3 
de Novembro de 1891. 

Floriano Peixoto organizou logo o seu ministerio 
e a pasta da marinha foi confiada ao almirante Cus
todio José de Mello, o qual não soube supportar as 
suas ambições de mando absoluto e depois de haver 
instigado o marechal Floriano a praticar muitos actos 
de rigor, como fossem as deposições de alguns gover
nadores de Estados, sob pretexto futeis deixou o hlinis
terio. 

Em ~;;~I~~) concertauos todos os pianos de revo-
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lução, no dia 6 de Setembro, Custodio de 1\Ie110 
chefiava Aquidaban, Jaut/'.lJ, Republica, T/'{{jano e 
outros navios aos q uaes adhel'iram pouco tempo 
depois quasi todos os vasos de guerra da nossa ma
rinha, 

Durante seis mezes alvejou com o bombardeio 
da esquadra as duas"cidades fronteiras lt bahia de 
Guanabara: Rio de Janeiro e ::\icthero,\'. As duas 
resistiram a todos os seus ataques heroicamente e 
elle teve que abrir barra a fóra em direcção ao sul. 
Nessa occaf>ião adheriu aos revolto:-;os o almirante 
Saldanha da Gama, director da Escola Nayal. que 
publicou um nlanifesto restaurador. 

Na madrugada de 1:! de Janeiro de 1 ~~)4 o eneou
raçado Aquidaban entrava novamente a harra do Rio 
e, depois de dias consecutivos de constante homhar
deio, a 9 de Fevereiro desembarcaram forças em 
Nictheroy (na Ponta d:.1 Areia e da Armação), de onde 
foram rechassadas pelas forças legaes depois de 
violentas luctas em que se deram innumeras perdas 
ele vidas, 

Essa derrota foi. tal, que se tornou eyidellte o 
desanimo da esquadra revoltosa, 

No dia 12 de Março o governo, sciente de estar 
á barra a esquadra que mandara vir para defesa 
da legalidade, avisou a população de que ia dar 
sério ataque aos revoltosos e estes sabedores desse 
movimento Rbandonaram, finalmente) os seus navios 
fugindo para bordo dos navios de guerra portug'llezes 
Qlue se achavam no !y>rtl) , 
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Foi extraordinariamente festejado o triumpho 
do goyerno legal do marechal Flo!'iano. que ficou 
na historia com o nome de Marechal de Ferro - O 
Salvador da Republica. 

Vencida a revolta dá armada, a guerra civil 
continuava, entretanto, no sul. 

Lá tambem se havia feito notar a acção do almi
rante Custodio de MeIlo, que adheriu aos federalistas, 
denominação dada aos adeptos do partido que rlese
ja\Ta a deposição do eminente Dr. Julio de Castilhos, 
presidente do Estado do Rio Grande do Sul. 

E' cedo ainda para ser escripta minuciosamente 
;1, triste historia desta lncta tremenda que conflagrou 
os Estados do Rio <irande, Santa Catharina e Paraná. 

Prolongou-se essa revolução até ao governo do 
dr. Prudente José de Moraes Barros, que assumiu 
a pl'esidencia da Republica á 16 de Novembro de 1~!14. 

Os actos culminantes do governo do Dr. Prudente 
de l\loraes, o primeiro governo civil da Republica 
foram os seguintes; 

() restabelecimento das relações diplomaticas 
com o governo de Portugal; a pacificação do Rio 
Grande elo Sul, em 2~ de Agosto de 1895, depois dI') 
combate de Campo Osorio, onde foi derrotado e 
almirante Saldanha da Gama, o qual servia, alliado 
com suas forças, aos Federalistas: o reconhecimellto 
do g'ovel'llo brítannico a~) de Agosto de 1805 aos 
nossos direitos á Ilha d;l Trindade; o reconhecimento 
dos limites do Brasil com a Goyana Franceza, me
diante o laudo arbitral do Presidente da Suissa, que 
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reconhe~Cll os nossos direitos aos limites que recla
mavamos a 1.0 de ~ovembro de 1900; a lucta em 
Canudos onde o fanatico Antonio lHaciel, co~nominado 
Antonio Conselheiro, reunira grande numero de serta
nejos jagullços, que causavam prejuizos e sohresaltos 
sérios a todas as regiões visinhas. 

Contril Canudos "-mandou o governo do Dr. Pru
dente quatro expedições, das quaes as tres primeiras 
só serviram para fornecer armamento aos jagunços 
-lue foram finalmente derrotados pelo general Arthur 
Oscar. Fez o contracto do fitnding-lúan. 

)lo dia li) de Novemhro de 18\)8 passou o ?;o
verno ao sen successor dr. Manuel Ferraz de Cam
pos Sanes. 

O governo do sr. dr. Manuel Ferraz de Campos 
Salles notabilizou-se pela acção energica q:le desen
volveu em defesa dos creditos economicos da Repu
blica, cujos serviços tornan;m sua exc. superiormente 
digno da estima e respeito dos seus concidadflos. 

Na politka externa sua acção foi impulsionada 
no sentido da approximação entre os povos dos paizes 
visinhos aoS dos do nosso paiz. 

() governo do sr. dr. Francisco de Paula -Ro
drigues Alves foi dos mais uteis para a tranquilli
dade e desenvolvimento matcrial do nosso pniz, 
Durante sua administração finn,lram-se tratados que 
delimitaram definitivamente as questões l'elatiY:ls ~t 

demarcação das linhas divisorias do territorio na
cional. 

A resolução da chamada questão do Acre, a 
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reumao do Congresso Pan-Americano no Rio s<lo 
victorias diplomaticas que inmmortalizam o nome 
de um go\-erno. 

() desenvolvimento dado ás vias ferreas e outras 
questües dependentes do ministerio de obras publicas 
assim como os melhoramentos executados na Capital 
Federal tornaram memoravel o quatriennio do 190'J 
,l 16 do Xo\'omh1'o de l~)O(;. 

A sua cxc. succedeu 110 g'overno o exmo. SI', 

conselheiro dr. AfI'onso .\llgustO Moreira Penna, 
Foi esfor\'ado e c:hoio de commetimentos uteis 

o (;oyerno desse illustl'e brasileiro. 
l\Icrecormn sua attenç'üo especial o desenvolvi

mento elas nossas yias ferreas, o problema do povoa
mento do sólo c a propaganda do Brasil no extran
~eil'o. 

i\Iuito antes, porém, de concluir o quatrionnio, 
a 1.J de .J llnho de 1 ~)09, ii morto, q uasi Sll bitamente, 
veiu arrobata l' á Patria osse seu preclaro servidor. 

811biu immediatamellte á cadeira presidencial o 
vieo-presidento da Repuhlica, dr. Nilo Peçanha, cu
jos a.ctos no Governo inspiraram desde logo ao povo 
justificada confianç'a de que havia de ser a sua ad
ministraç'üo séria e fecunda. 

GYilH 
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