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LIÇÕES
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CoLJecção de 8 grandes Exemplares de Leüura progres-
sivos desde -a b c- até carta de nomes inclusive, im.•.
prcssos em grandes caractéres, proprios para quadros ou
pal'a grudar em papelão: a 320rs. a eollecção

Pautas para bastardo, bastardinho, e cursivo, con;.1
linhas de inclinação: a 80 rs. cada uma.

Arithrnetica para Meninos, contendo unicaméntc-.o
quo é indispensavel, e se póde ensinar nas escolas de
primeiras letras: a 320 rs

Manuál da Orthoçrafia da LinguaNácional, extrahido
do sen Compendio do Orthografia: a 320 rs.

Comperulio da G,.ammatica da L irigua 11'acional: a 1$000
Compendlo da G"an1111atica Latina, com additamentos

o notas, organisado sobre o Epi tome da Grammatica do
Padre Antonio Pereira: a 1:;;000 ré:
. }lI anual dos Estudantes de latim, approvado para o uso

do collegio D. Pedro li ; con tém a declinação dos nomes
greco-Iatinos, conjugação de mui tos verbos irregulares,
impcssoaes o defectivos, ampliação das regras de sintaxe,
figuras de sentença e de dicção, regras da metl'lficação
latin-a, e outras muitas explicações necessarias aos estu-
dantes, e que não vem na Arte do Padre Antouio Pe-
reira; com um Appendicc dos preteritos e supinos mais
difficeis de procurar-se: a 1$000 réis.

Lições da HistOl'ia elo Brasil, adaptadas á leitura das
escola8, e segu idas de um Appc ndice con teudo noticias
de cada uma das provincias do Imperio: a 2,"000 róis.

Compendio da Orthografia da Lirujua Nacional, im-
presso em 1848, dedicado a S. M. 1 , e precedido do pare-
cer de uma Commissão nomeada pelo governo para in-
formar sobre o seu merecime n 10: contém um Vocabulario
li semelhança do da Orthografia do Pad re Madureira :
a 4$000 reis.

Vendem-se no Rio de Janeiro, em casa do autor, rua
da Assembléa. n. 86, na rua da Qui tanda ns. !34 e 90,

Em Porto-Alegre, rua. de Bragança n. 51.
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Ao organisar este Compendio para a leitura
das Escolas primarias, tive. em vista não só
usar de uma linguagem apropriada ás pri-
meiras idades, mas tambem fazer uma divisão
de épocas que melhor podesse ser comprehen- ,
dida; vão pois estas divididas em Reinados, e
estes em Lições, contendo cada uma pequenos

~ periodos, proprios para a leitura nas classes
pelo methodo simultaneo, ou pelo de ensino
mutuo.

Finda a parte que constitue as Lições de Ris-
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PROLOGO liA PRIMEIRA EDIÇÃO

dit flz seguir de um°t -ía propriamente ul a, a ,
0pI:ENDICE contendo uma Noticia abreviada de

A , o o BOI' que nestali a das provracias do rasu;
ca a um o i as noticias.edição será augmentada con: a gum
geograficas. / t

7
0

ConDo pois que este meu trabalho sera a.
bem aceito como o tem sido outros da moesma o

do al applicação. De necessidade onatureza, e e IgU der
t . ta Obra alguns erros que espero p?
era es . _ o fiz depois dacorrigir em outras adições, como. . t)

. ira estudando melhor a matéria, e acCl- .
prrmei , . d I t > que

d ertencias dos amigos as e 1astando as a V

se dignarem fazer-mas.

/
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.LIÇÃO I

o BRASIL ANTES DO SEU DESCOBRIMENTO

t

Antes da chegada dos descobridores europeus
muitas e dilferentes nações, ou tribus com di-
versas denominações Occupavão ou disputavam
a immensa extensão do terreno comprehendido
entre os dous grandes rios Amazonas e Prata.
Umas habitando os bosques, subsistiam da caça,
e dos prod uctos da terra mais ou menos culti-
vada segundo as necessidades; e outras. vívião
errantes e sujeitas a continuas transmigrações
por eífeito do genío guerreiro de algumas dellas,
que por mais fortes augmentavão suas conquis-
tas sobre as mais fracas que lhes cedião o terreno
para fugirem á sua ferocidade, e entranharem-

, se pelos sertões. Apresentando as costas mar ití-
.\ mas e as margens dos rios mais cGmmodidades

, para a alimentação, devião ser estes os lugares

r,
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mais procurados pelas tribus mais fortes ou :nu-
merosas, fugindo as outras 'par~ o mter:w!;
sendo esta a razão porque mais VIva opposiçao
encontrarão os conquistadores nos lugares da
costa onde procuraram estabelecer-se.

Pouca luz nos póde dar a historia a r~speito
de suas guerras anteríores; sabe-se porem por
tradição que em epoc~ n~o mur remota da do.
descobrimento, os TUpISvindo talvez dos lados
onde é hoje o Paraguay, tinhão-se assenhoreado '
das principaes costas do, Brasil, - afuge~tan?o
para os lados do norte 'as nações então ahi eXIS-
tentes, a que denominavão Tapuyas, uome dado
em geral aos seus inimigos. ._

A grande raça dos ihdigenas que domma:vao o
paíz n?- épo~a ~a conquista, comprehe.ndla ~a-
rias tr ibus dístinctas com nomes particular es,

., que forrnavão como outras tal!-tas nações se~ara-
das, fallando em geral uma l-mg_uagemmais .pu
menos semelhante. Encontravao-se na maior
parte dellas quasi os mesmos us.9se costu~.es,
manifestando todas uma propen~ao para a v ~da
errante e o desejo de perfeita independencia ;
pelo que não só se achav~l~ sempre dISpostos.a
repe11ir as invasões dos vizínhos, co~o a oppor.
resistencia á conquista dos descobridores eu-
ropeus. _ . _ . .

No estado de pura natureza nao tmhao idéa
de um Deus creador; mas os seus Pagés lhes ensi-
navão a existencia de um principio bom e outro
malfazejo. Deus ou Tupá se l!leS_manifestava
pelo estrondo do trovão, e tm~ao medo. do
Anhanga ou Jurupas-i, qu~ assim denomina-
vão o espirito maligno, ou diabo.

A differença de linguagem e de costumes de
algumas das tribus indigenas faz crer que nem

!
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todas eram da grande raça dos 'I'upis. Sem que
estabeleçamos ditrerenças entre umas e outras,
enumeraremos as mais conhecidas, quanto é pos-
sivel fazel-o em uma tão abreviada lição.

Os Carijos habitando as costas vizinhas a
S. Vícen ta, occupavão o terreno que se compre-
hende hoje desde Cananéa . até Santa Catha-
rina. ,

Os Guaianazes occupavam na costa os luga-
res onde estão hoje as povoações de S. Vicente
e Santos, e se estendião ás planícies do Pirati-
ninga, onde está situada a cidade de S. Paulo e
outras povoações do interior.

Os 'I'amoios habitavão as vizinhanças do Rio
de Janeiro mais ou menos entre Angra dos Reis
e o Cabo de S. Thomé.

Os Goitacazes mais aro norte habl tavão a
margem septentrional do Rio Parahyba do Sul;
pelo que a 'cidade .de Campos ainda hoje é c'o-
nhecida por Campos elos Goitacaz es; assim
como mais paraõ centro desta comarca está a-
povoação de S. Antonio elosGuarulno«, deno-
minação proveniente de sells primitivos habita-
dores.

Os Papanazes antigamente estabelecidos
entre Espirito Santo e Porto Seguro, e sendo
dahí expulsos pelos 'I'upíníquins e Goitacazes,
forãó obrigados a ir habitar para o interior.

Os Tupiniquins habitavão as costas de Porto
Seguro e dos Ilhéos, ficando-lhas no ínteríor seus
vízínhos os Tuptnaes.

Os Aimorés, que se crê serem descendentes
dos chamados Tapuias, erão tão bárbaros, 'que se
sustentavão de carne humana; e os próprios sel-
vagens os reputa vão como irracionaes, por não
saberem construir cabanas ou tabas, nem or-
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nar-se de pennas, como as outras tribus. Sendo
batidos em Porto Seguro e Ilhéos, ainda hoje se
encontrão restos que delles procedem, e que são
conhecidos com o nome de Botocudos nas mar-
gens do Rio Doce e Belmonte; assim como para
o sul chamão quasi geralmente Buçres aos
indios selvagens.

Os Tupinambàs, a maior e a mais forte nação,
da raça dos Tupis, possuião a Bahia e suas en-
seadas.

Os A moipiras vivião pelas margens do rio
S. Francisco.

Os Calietês, occupavão a costa de Pernam-
buco; da qual tambem habitavão uma parte 01';
Taba/m'es, que erão da mesma casta, porém
menos ferozes.

Os Pitaçuarés (ou Potigum"es) os mais cruéis
da casta dos Tupis, occupavão Itamaracá, o
paiz da Parahiba, e Rio Grande do Norte.

Dos chamados 'I'apuias, que perseguidos pelos
Tupis se tinhão retirado para o norte, e dos Ta-
paiares, se conta que tínhão-se ospalhadopela
Parahiba, Rio Grande do Norte e Ceará.

Os Guaicurus chamados tambem iruiios ca-
~ palleiros', existião nas immediacões de Matto-

Grosso, e tambem pai' ahi vivião os Paia-
guas e ttbiroiarâs; e os Guaramis mais para o
sul. _

Os Sertões do Piauhi e Maranhão erão habi-
tados pelos 'I'imetra« e Amoipirds.

Nas margens do Amazonas, do Rio Negro, e
de seus confluentes, farão. encontrados os Mon-
ârucús, Mtiués, Purús, Sorimões, Coiauoiis,
Mtrauu, Umauás, e muitos outros, alguns dos
quaes erão antropofagos, mas outros pacificas e
industriosos, de quem aprendemos a tirar a bor-, f

I'
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racha, cuja industria tania se tem hoje aper-
feiçoaclo.

Do Rio Negro dizem que as mulheres dos gen-
tios do Juruá, são tão animosas e valentes corno
os homens, talvez por descenderem das antigas
Amazonas, cujas façanhas são mais fabulosas
que sua existencia.

j
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.
REINADO DE D. ~fA~IOEL

U100-j!)2t

DESCOBRIMENTO DO BRASIL.-PRL\iEIRAS
EXPLORAÇÕES.

A viagem de D. Vasco da Gama ás In(]jaS
Orientaes, donde voltara em 1499 e a certeza'
d ti,'e er descoberto a navegaçã-o para aquellã
parte do mundo, animarão os Pontuguezes a'
mandar-uma armada a tentar novas .empresas,
e procurar novas allianças com os reis rlaquella
costa, afim d~ formar estabelecimen~os, que pro-
mo-:essem ,alI seu futuro commercio e engran-
decírnento. Enviou pois El-Rei D. Manoel com
destino a Calecut e outros lugares uma esquadra
composta de dez caravellas e tres navios redon-
dos, cujo éommando foi confiado a Ped1~oAlva-
res Cabral; o qual depois das preces do costume
a que assistiu EI-Rei com toda a sua côrte'
partiu de Lisboa em o (lia 9 de Marco d~
1500. -

Tendo a esquadra avistado no dia 14 as ilhas
Canari~s e a 22 as de Cabo-Verde, querendo os-

- b~'a.r~vltar as calmarias da costa d'Africa, fez
dirígír a navegação tanto para Oeste, que na al-
tura de 17 gràos do sul em o dia 22 de Abril
quarta-feira da oitava de Pascoa,. chegou ~

\

•
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avistar terra, de que já na vespera tinha encon- ' '
trado alguns signaes. Ainda é hoje contestado,
se ao acaso se deve tão glorioso descobrimento,
ou se' Cabral guiado por alguns indiciose por seu
genio emprehendedor o fizera de proposito ; vis-
toque já erão então sabidas as descobertas que
Christovão Colombo comecara a fazer na Ame-

, rica desde Outubro de 1492~
Mandando pois aproximar a esquadra a t.erra,

fazendo-a reconhecer, e não achando seguro an-
coradouro aos seus navios grandes, continuou a
navegar ao longo da costa para o norte, ate que
no dia 25 foi ancorar no lugar denominado hoje
Porto-Seçuro, onde desembarcou. Começou en-
tão por dar um nome ao paiz ; a montanha
primeiramente avistada se ficou chamando M on.-
te-Pascoat em honra ao dia em que fôra avis-
tada; e o resto do paiz Terra ou Ilha da Ver a-
Cruz, que depois se chamou de Santa Cruz, e
mais tarde Brasil, por"causa da madeira (deno-
minada pelos indigenas Ibirapitanga) que ex-
portava em abundancía, e cuja côr se asseme-
lhava á da brasa. J

, . Os Tupiniq,1tins, habitadores desta parte da
costa se mostrárão tão satisfeitos com a chegada
dos novos hospedes, que assistirão ao corte do
grosso madeiro de' que se contruiu uma Cruz

, como padrão das armas portuguezas, que ali se
'erigiu para attesta!, .que aquella ter~cav.a
pertencendo ao domínio de Portugal. Dur1fi11;eas
ceremonias religiosas que no dia 10 de Maio ti-
verão lugar junto desta mesma Cruz, em tudo
procurarão os indígenas imitar as exteriorida-
des dos portuguezes.

No fim de oito dias de demora fez Cabral seguir
para Lisboa Gaspar deLemosno navio que com-I

I!
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mandava, a fim de levar tão lisongeira noticia ao
l\Ionarcha portuguez. No dia 2 de Maio seguiu
Cabral com o resto da esquadrapara a India dei-
xando em terra dous degradados, para que famí-
liarisando-se com a lingua e costumes dos sel-
vangens podessem servir de intérpretes-a futuros
exploradores.

Gaspar de Lemos, navegando ao longo da
costa, para reconhecer até que ponto se estendia
a terra, teve sem duvida de desembarcar em
algum ponto della, pois quando chegou a Lisboa,
levava comsigo dous indigenas. A' sua chegada
foi tal ocontentamento dos portuguezes, ao sa-
berem do descobrimento de novas terras, que
EI-Rei D. Manoel determinou mandal-as explo-
rar, aflm de estender mais seus dominios nesta
parte do novo mundo. Fez portanto sahir de Lis-
boa em Maio de 1501 com direcção ao novo paiz
a Gonstüo Coelho com uma expedição de tres
navios, o qual tendo-se encontrado na altura de
Cabo Verde com Pedro Alvares Cabral, já então
de volta d•.iIndía, veio reconhecer a costa da
Terra de Vera-Cru s, navegando para o sul até
a Patagonia. Consta que Americo Vespucio,
tambom viera nesta expedição, da qual tendo
regressado, tornara a voltar em 1503 com
Eernão de Noronha a' uma segunda explo-
ração.

Outras expedições se seguirão a estas; e tal
era o desejo de visitar as novas terras, que mes-
mo algumas das que se dirigião á Asia, ahi vi-
nhão tocar. Entre estas se conta a que era com-
mandada por D. Affonso de Albuquerque, que
tendo sahido de Lisboa em Abril de 1503, fez
alguns reconhecimentos; não se diz porém em
que partes da costa. Tambem por ahi passou a .

- 15

j
frota commandada por D. Francisco de Aimei-
da em 1505; mas não consta que fizesse reco-
nhecimento algum. A de 'I'risião da Cunha em
1506, costeou a terra de Pernambuco.

Das que farão directamente reconhecer as
costas da America lusitana conta-se a do caste-
lhano João Dias sous, que em 1515 navegou
desde o Cabo de S. Agostinho até o rio da Pra-
ta, que tomou deUe o n?me p0.r algum t~mpo.
Entrou tambem na bahia do RIOde Janeiro ; &
tendo sido morto ás mãos dos indígenas nas
margens do Paraguay, os dous nav!os que com-
mandava forão carregar páo brasil a Pernam-
buco donde seguirão para a Hespanha. Os dous
port~guezes Fernando de Magalhães e Ru.y
Faüero ao serviço da Hespanha em 1519, destí-
nados a fazerem o primeiro giro do globo, en-
trando na bahia do Rio de Janeiro, a denomina-
rão de Santa Luzia, por terem ahí chegado a
13 de Dezembro.

Já nesta época alguns especuladores visitavão
o novo paíz, mas sem o fim directo de form3:r

, nelle estabelecimentos, e menos fazer recon~eCl- _
mentos e sim convidados pelo commercio do
pão br;sil; sendo alguns victimas de naufra-
gios pelo pouco conhecimento dos lugares peri-
gosos da costa. Além disso uma colonia de Porto
Seguro começada a crear pelos prime~l'os ex-
ploradores, parece ter-se anuíquílado.pois ten~o
naufragado perto destas paragens u!ll navio,
a sua guarnição só pôde achar abrigo entre
os selvagens.

Foi em um destes naufrágios, que em 1510 na
bahia de Todos os Santos tendo morrid~ ás mãos
doS indigenas a trípolação e passageiros que

.!,
, l



·)

16 -

delle se salvarão, só escapou Diogo Atoares, de-
nominado Caramuru, no~e que fígura.na hi~·"
toria dos primeiros estabelecimentos da bahía
de Todos os Santos.

./

LIÇÃO III

REINADO DE D. JOÃO 111

tã2t-t!)ã7.

NOVAS EXPL'!RAÇÕES.-VINDA DE MARTIM AFFON-
SO DE sousa.i--Drvrsxo DO BRASIL EM OAPITA-
NIAS.

Por fallecimento de El-Rei D. Manoel' em 1521,
subiu ao throno seu filho D. João Ill, o qual pro-
curou sabiamente tirar as possiveis vantagens de
suas novas colonias em geral, e muito" especial-

" mente do Brasil. Para obstar a qualquer tenta-
tiva de invasão de estrangeiros, fez partir em
1526uma esquadra ao mando de Chrtstooôo Jac-
ques, o qual encontrando na Bahía de Todos os
Santos dous navios francezes, os metteu a pique,
e partiu para Pernambuco, onde foi fundar
uma feitoría.

Dioço, Garcia, piloto portuguez a'0 serviço de
Castella, fez no anno seguinte algumas explora-
ções sobre as margens do rio então chamado de
sous, a que deu o nome de Rio da Prata por ter
visto porções deste metal nas mãos dos indígenas.
Alguns escriptores accrescentão que Garcia tam-
bem fundeara na ilha dos Patos, hoje de Santa
Catiiartna, onde os indigenas se lhe queixarão
de que Sebastião Caboto em uma viagem com

2
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destino as Molucas lhes roubara seus filhos, não
'obstante o bom agazalho que lhe haviam pres-
tado.

Foi logo sabido em Portugal que os caste-
lhanos procuravão formar estabelecimentos no
Rio da Prata; e para prevenir alguma invasão
por parte destes vizinhos. e que os especuladores
estrangeiros que se dirigião aos lugares nova-
mente descobertos para traficarem no com-
mercio do páo brasil, tentassem apoderar-se
daquellas terras que já possuía cõmo proprie-
dade de sua corôa ; resolveu D. João tomar in-
teira posse dellas, colonísal-as, e fazer respeitar
o seu peIlj.lãopor aquelles mares. Para isso fez
partir em Dezembro de 1530 uma expedição de
cinco velas com 400 homens, sendo seu Capitão-
Mór Martim Affonso de Sousa, com ordem de
fazer fortificações e distribuir terras.

Murtim. Alfonso tendo navegado ao longo da
costa da altura do cabo de S. Agostinho para o
sul; apresou em sua passagem tres navios fran-
cezes carregados de pão' brasil; e augmentada
assim a sua esquadra, mandou lJiogo Leite com
duas caravellas a explorar e tomar posse do Rio
Maranhão. Tocou na Bahia de Todos os Santos, e
chegou a 30 Abril ao Rio de Janeiro, onde se
refez de provisões, e fabricou dous bergantins;
demorando-se até o to de Agosto em que conti-
nuando sua derrota foi ancorar' entre a ilha de
Cananéa e a terra.
. Durante os quarenta e quatro dias que ahi se
demorou, mandou explorar o interior por Pedro
Lobo com oitenta homens, por lhe dizerem Fran-
cisco de Chaves e uns castelhanos que ahi encon-
trou, que no sertão havia ricas minas de ouro e

. -
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rata. Esta expedição, que foi a primeira ban-
~eira que se entranhou pelo Brasil, foi mallo-

rada : pois em sua volta do Rio da Prata teve
Lartim Affonso noticia de terem morrido todos
As mãos dos Oarijós.

Seguindo Martim Affonso para o sul, soffreu
um naufragio perto do Rio da Prata em fins do
mez de Outubro ; mandou seu irmão Pero Lopes
explorar o rio em um bergatim com 30 homens,
o qual depois de ter explorado muitos confluen-
tes até o esteiro dos Carandins, voltou à ilha
das Palmas, onde o esperava seu irmão. Seguin-
do desta ilha em o 1.0de Janeiro de 1532, chegou
no dia 21 ao porto de S. Vicente, onde fundou
logo a povoação deste nome, mandando Per.o
Lopes a Portugal dar de tudo conta a EI-ReI.
Este em viagem para Euorpa expulsou da

. feitoria de Itamaracá, fundada por Christo-
vão Jacques 'em 1526, os francezes ahí deixa-,
dos por um navio, de Marselha para a occupar ;
o que conseguiu, destruindo tudo quanto os
intrusos tinhão feito, mudando-se o estabele-
cimento algumas milhas para as margens do
Iguarassú.

Martim Affonso depois de ter lançado os pri-
meiros fundamentos á povoação de S. Vicente,
recebeu por João de Sousa que ali chegára do
Lisboa, cartas de EI-Rei, o qual entre outras
cousas llie fazia.saber que lhe doava cem legoas
de costa nos melhores sitios daquelIe territorio;
e que se lhe parecesse podia voltar á côrte.
Voltou portanto á côrte na pri~eira monção .de
1533 donde emquanto não partiu para a Indía,
se n'ão esqueceu de mandar á sua capitania

•

,
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casaes, plantas, e sementes, incluindo a canna
de assucar (1).

Instruido D. João III da importancia do Brasil,
dividiu esta vasta região em diversas porções,
que com o titulo de Capitanias concedeu a
alguns vassallos de qualidade, que se offerecê-
rão a vir nellas formar estabelecimentos per-
manentes.

Doze forão as capitanias então distribuidas,
que adiante se mencionão ; não segundo suas
datas, mas seguindo do sul para o norte. .

A Capitania de S. Vicenie, que se estendia ao
longo da costa por espaço de 100 legoas, e confi-
nava pelo norte com a de S. Thomê, foi conce-
dida a Martim Affonso de Sousa, por doação de
28 de Setembro de 1532, e confirmada: por foral
de ~ de Outubro de 1534.

A de S. 'Amara, comprehendendo 80legoas
de costa, repartidas da maneira seguinte: 40 que
começavão de 12legoas ao sul de Cananêa, e aca-
bavão nas terras de S. Anna (immediações da
Laguna); 10 desde o Rio Curparê ou Juquiri-
querê até o de S. Vicente; e 30 do rio que cerca
em redondo a ilha de Itamaracà até a Bahia da
'I'raição, foi concedida a Pero Lopes de Sonsa
por doação posterior á de seu irmão Martim
Alfonso, mas confirmada na mesma data.

A de S. Thomé ou Parahiba do Sul, com 30

(1) Marfim Alfonso de Sousa, tendo sido mandado para
Oapttão-Mor do mar da Indra em 1534, e depois em 15'11
como Governador. tendo por tiUCCASSor IH) Governo a
D. João de Castro em Selemhro de 1;,<15, se retirou se-
gunda vez a Lisboa, onde morreu em 1571.

.-
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le oas de costa, depois conhecida pelo nome ~e
ca~itania dos Gaitacazes, fOI confirmada a PedI o
de Góes em 1536.

A do Espirito Santo !l0 nort.e desta, ?ons-
tando de 50 lego as de costa fOI concedida a
Vasco Feruandes Continha. ,

Á de Porto Seçurc, teve por donatarío a
pedro do Campo T01+rinho.

A dos Ilhéos ao norte desta, foi doada a Jorge
de Figueiredo Correia.

A da Bania de To,ZOsos Sant.os, com 59 legoas
de costa foi concedida a FranCISCO Pereira Cou-
tinho. t ., 'lh PA de Pernamauco doada a Duar 'e Ooe o e-

, reíra, 'lhe foi confirmada em Outub,ro de 153_4,
A Ayres da Cunha, associado depois com JO_110

de Barros, foi conflrmada em Março ~e_ 1530 a
doação de 100 lezoas de costa, que devião con-
tar-se donde ac"abava a de Pero Lope~ p~ra o
norte; e que comprehende hoje a prOVlll?Ia do
Rio Grande do Norte e parte da da Parahiba. ,

Entre está e a do Maranhão, na costa que e
hoje do Piauhy, forão couc~didas a Fernllo Al-
vares 75 legoas.

A capitania do Mara?~hâo,com, 50 l~go~.:' de
costa teve por donatario o historiadcr Joao de
Barros confirmada na mesma data da de Ayres
da Cunha, seu associado. _ '

Por foral de 20 de Novembro de 153.> fOI co~-
firmada a Antonio Cardoso de Barros a doação
de uma capitania, que por não apparecer a carta
de doação, nem tel-a o mesl~o poYoad~, ,~,e
suppõa ser a oês~e ~o ,Maranhao, onde ?-a,\ ia
ainda terras a dístribuir : outr-os lhe attnbuem
a costa do Ceara.

Preenchidas assim as 12 Capitanias, resta
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ainda fallar de uma que não foi contada no nu-
mero destas, talvez por nunca ter sido povoada,
apezar da prioridade de sua data. F,' a de Fernâo
de Norontui (ou Loronha), ilha por elle desco-
berta em 1503, e conhecida naquelle tempo por
Ilha de S. João, doada por EI-Rei D. Manoel
em 16 de Janeiro de 1504, confirmada por D.
João Ill em Março de 1522; e de novo confirmada
em Maio de 1559 por EI-Rei D. Sebastião, em -
Fernão de Noronha, neto do primeiro donatarío
deste nome.

, I

..-

LIÇÃ.O IV

CONTINUAÇÃO DO MESMO REINADO

ESTABELECIMENTO DAS CAPITANIAS.-VIAGEM DE'
ORELHANA. As AMAZONAS, E o EL-DoRADO. '"

Martim Affonso de Sousa foi o primeiro
donatario da Capitania chamada de S. Vicente,
nome que lhe foi dado em honra ao Santo que
se venera a 22 de Janeiro, dia em que pela pri-
meira vez ahi desembarcou. ~ntesde ser della
donatarío, já tinha distribuido terras e creado
jurisdicções, segundo as ordens que tivera tra-
zido de EI-Rei; e depois que lhe foi conferida,
não podendo continuar a presidir aos seus esta-
belecimentos, lhe enviava de Lisboa, emquanto
ali esteve, soccorros de navios e gente, e pro-.
movia estabelecimentos de engenhos d'assucar
e plantações de cannas que forão levadas da
Ilha da Madeira .
. Visto ter sido esta a capitania mais regular-

mente creada, os seus povoadores animados
pelas relações de amizade que o primeiro dona-
tario soube contrahir com o chefe Tebiriçá,
sogro do portuguez João Ramalho ali naufra-
gado muitos annos antes, poderão mais a salvo
penetrar o interior do sertão. Daqui veio que
se deve aos paulístas ou vícentistas o descobri-
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mento das minas, e conseguintemente de algu-
mas capitanias depois creadas, como as de
Minas Geraes, Goíaz, Mato-Grosso, e talvez de
fiauhy.

Pero Lopes eleSousa, menos feliz que seu ir-
mão, depois de ter feito começar seu primeiro
estabelecimento na ilha de S. Amare, querendo
fundar outro na ilha de Itamaracá, tambem per-

,tencente á sua capitania, com gente que levo.u
do porto de Lisboa, teve de soffrer continuas
guerras dos Pjtaguares que chegarão a sitial-o
em sua mesma ilha. Conseguindo porém expul-
sal-os, pôde concluir o seu estabelecimento, de
que pouco tempo gozou,_ por ter fallecido em
fins de 1539 junto da ilha de Madagascar em sua
volta da India.

Pedro eleGóes,que já havia residido com Mar-
tim Afl:"()usoem S. Vicente, feito donatarià da
capitania de S. Thomé, ainda menos feliz foi que
o pr<;lceuente; porqu9 os povoadores de sua colo-
nia no fim de dous annos vendo-se forçados a
sustentar luta desigual com os Goitacuzes, tive-
rão de desamparar_seus estabelecimentos, tor-
nando-se assim improfícuos todos os esforços do
donatario, e os de seus colonos ..

Vasco Eernamâes Coutinlio, vindo crear a
capitania do Espirito-Santo com uma grande
expedição, apezar da opposíção dos Goitacazes,
pôde fazel-a prosperar nos primeiros annos. Ahi
fundou uma povoação a Nossa Senhora da Vi-
ctoria, depois conhecida pelo nome de Villa-Ve-
lha além de outra com a dedicação do Bspirito-
sa~to, para onde em sua ausencia se mudárão
os povoadores da primeira. obrigados pela inva-
são dos indigenas.
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pedro elo Campo Tourinho, povoou a capi-
tania de florto Seguro com gente que trouce de
Vianna em navios seus, vindo aportar na mesm!l
enseada em que Pedro Alvares Cabral pela psi-
meira vez desembarcára. Ahi fortificou a villa
cabeça da capitania, e creou mais as povoações
de Santa Cruz e Santo Amaro; mas por sua morte
seus successoresjá não conservárão a colonia no
mesmo estado florescente a que elle a ele-
vára.

Jorge de Figueireelo Correta não podendo ir
pessoalmente povoar a capitania dos Ilhéos, em
razão do seu emprego de Escrivão da Fazenda
d'EI-Rei, mandou em seu lugar o castelhano
Francisco Romero, o qual, não se satisfazendo
com a primeira povoação que comecàra sobre o
morro de S. Paulo, foi fundar a villa de 8'. Jorge.
Apezar de alguma guerra com os Tupiniquins,
tornou a capitania florescente, até que por
morte do dona ta rio, seu filho a vendeu a Lucas
Giraldes, indo então em decrescimenio por
causa da invasão dos Aimorés. I

F.rancisco Pereira couttnno, apparelhando
. em Lisboa uma armada com grande numero de
soldados e aventureiros, veio povoar a capi-
tania da Bahia de Todos os Santos; fez seu pri-
meiro estabelecimento dentro da Bahia no lugar
depois chamado Viüa-Vetha, donde passados os
primeiros annos, foi obrigado a ir refugiar-se
com seus colonos na capitania dos Ilhéos, em
consequencia da crua guerra que lhe fazião os
Tupínambás. Com sua retirada, vendo o gentio
que lhe faltavão os resgates que elles lhe davão
a troco de mantimentos, fizerão que Diogo Al-
vares 6 Oaramurú lhe fosse prometter paz. Cou
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tinho não desconfiando da perfídia, voltou; mas
tendo naufragado sobre os baixos da Ilha de Ita-
parica, foi não só elle como a sua gente víctíma
da voracidade dos rnC:lsmosTupinambás.

Duarie CoelhoPereira, tendo-se estabelecido
sobre o rio Iguarassú, começou o estabeleci-
mento de sua capitania, fundando em 1535 a ci-
dade de Olinda, que por muitos annos foi a
capital della, '

Ayres da Cunha, a quem forão concedidas
cem legoas ao norte da ilha de Itamaracá, Fer-
não Alvares, a quem forão' concedidas setenta
e cinco, e João de Barros, donatario da costa
do Maranhão, não consta que chegassem a for-
mar estabelecimento algum. Ao primeiro destes
forão mallogradas suas ~xpedições que se perdê-
rão em naufragios; e o mesmo aconteceu aos fi-
lhos de João do Barros.

Quanto ao donatario Antonio Cardoso de
Barros, só se sabe que fôra nomeado Luis Ta-
vares para Feitor Almoxarífe d'El-Rei na sua
capitania, sem se dizer onde; e que o mesmo
Cardoso em 1549 viera para a Bahia com o Go-
vernador Thomé de Sousa, como Provedor-Mór
da Fazenda; e que voltando depois para Portu-
gal com o Bispo D. Pedro Fernandes Sardinha,
tivera o mesmo fim que este. ,

Assim se achavão estabelecidas as capitanias
do Brasil, quando em 1540 o capitão hespanhol
Francisco deOreituma sahíu do centro da Ame-
rica no ultimo dia do anno, e abandonando-se á

mercê da corrente dó Grande Rio, só chegou ao
mar em Agosto seguinte, tendo sido o primeiro
europeu que o navegou. Na narração de suape-
rígosa viagem contava maravilhas do .si-oo-
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1'ado (1) que tinha visitado, mas que ninguem
já mais soube achar; fallou tambem de povoações
que consta vão só de mulheres, o que fez dar a
este rio o nome de Amazonas.

A existencia destas mulheres guerreiras foi
acolhida como verdadeira por uns, mas contes-
tada por outros; e o qu~ mais extravagante ~or-
nou esta fabula, foi o dizer-se que era tradição
entre os selvagens terem ouvido dizer a seus
maiores, que em uma ilha cham~da Occolo:o
não habitavão senão mulheres, cuja fecundaçao
lhes provinha do vento; que creavão sómente
as filhas matando os recem-nascídos do sexo
masculi~o, bem como os homens que vinhão ao
seu paiz.

De tudo isto e outras cousas mais que se con-
tárão, a unica provável é que em outro tempo

. tivera existido entre os selvagens uma republica
de mulheres valentes que vivião sem auxilio de

(I) Sendo o ouro e a yl'~ta, o objecto princi pal de
quusí todos os que se dirigião li Ameríca, as mais estu
pendas htstor ias so contavão ácerca dest"s, metaes eru
a lsumaa partes do continente occldental. Su ppu n ha-se
qu"c ahi existia UUl, reino chamado E~-Dm-ado, eujp roi
cobria-se todos os dias com ouro eu, po de manerru que
parecia uma imagem Ieitu toda de ouro, hubit.an(~o um
palacio de brilhante mar more, sustentado por pi lures
de porphyro e » lubustro, sendo a sua entrada defendida
por leões presos a umn col umna por cadeias de ouro
masslço; e junto delle havia uma íonte, da qual corr ião
em borbotões jorros de, pruta derretida, enca nada por
aqueductos de ouro; r.lém de outras Iguaes flcçõea, que
inventadas por alguem chegárão a ser firmemente fI('l'e-
ditadas na Europa" Hist. Univ. por Pedro Parley, Capo
CLXXVII.
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homens ou separadas delles, e q~e para ~elho~
brigarem se consumião com artíficío o peito di-
reito ficando só com o esquerdo'; as quaes ~u-
bind~ o Rio Negro se retirarão para ~ íntertor
das terras, e que pelo nome com que erao conhe-
cidas, assim se ficou chamando o grande no, em
cujas margens resi?ião.

\

,~----~----.~~

. '

'~IÇA.O V

{;ONTINlJ.ltl. 1M IESlê IBlN1DO

ESTABELECnfE!oITO DE GOVER!oIADORES GERAES.
PRmEIROS MI8SlO!oIARIOS JF"s~ITAS. PRIMEIRO
BISPO DO BRASIL. VILLEGAIG!oION NA BAHIl.
DO RIO DE JANEIRO.

o estado de isolamento em que se aohavão as
ditferentes Capitanias do Brasil umas para com
outras, reduzidas a seus proprios recursos; a
epposíção que, cada uma dellas sentia na resís-
tencia que mais ou menos lhes-fazião os natu-
raes do paiz '; ;a necessídade de corrigir o des-'
regramento dos novos colonos em cada uma das
diversas Iocalídades-que habita vão ;e sobretudo
a.de impedir' que os francezes realisassem o pro-
jecto de vir estabelecer-se nesta região,attra.,
híndo ao seu partido os naturaes da costa; tudo
isto moveu D. João 111a tomar enérgicas provi-
dencias a fim de que o seu governo aproveítan-
do-se das vantagens que lhe proporcionava
este novo paiz, as fizesse redundar em proveito
e utilidade da metropole, e dos portuguezes, A
primeira e princí pal medida a tomar, foi esta-
belecer no Brasil Um Governo 'Geral, que assu-
mindo os diversos poderes antes conferidos aos
donatarios, os sujeitasse a um Governador Ge-·
ral, que servindo ao mesmo tempo de poder
protector ao redor do qual se reunissem os es~
forços dos ditferentes colonos, concentrasse tarn-
bem em si a plena autoridade civil e crimrna1 ;

3
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fizesse reverter em favor da corôa os privile-
.gios com mão larga anteriormente concedidos
aos capítaes-mõres ; promovesse a emigração, e
fosse finalmente o centro de uma nova admints-
tração geral para todo o Brasil. O ponto fixado
para capital da America portugueza foi a Ba-
Iria de Todos os Santos;

l'homé de sousa, o primeiro nomeado para
o importante cargo de Governador Geral do
Brasil, partiu de Lisboa com uma frota de 6
navios em que fez embarcar 600 voluntaríos,
400 degradados, e algumas famílias decididas a
uma emigração que se reputava \ vantajosa;

. sendo além disso acompanhado de alguns ~ffi-
ciaes de artilheria, e de estrangeiros. Fazia
tambem parte desta comitiva uma missão de 6
padres jesuítas (os primeiros desta ordem que
vierão ao Novo Mundo) de que era chefe o Pa-
Ijlre lIf anoel da Noorega, um dos mais instruí- ,
dos da SUa Ordem. '. -
. Com todos estes elementos de força, de colo.•
nísação e de catequese, desembarcou Thomé de
Sousa a 29 de Março de 1549 na Babia de Todos
os Santos, onde lançou os fundamentos da nova
cidade do Sal vador no local hoje occupado pela
capella da Ajuda, meia legoa acima do antigo
estabelecimento de Francisco Pereira Couti-
nho.

Asslm que desembarcou o Governador, Diogo
Alvares o Caramurú (1), que ainda ahi vivia,

< (I) Consta que em um antigo caderno de obitos da Sé
da Bahia se-encontra o flllleoimento de dal·amu,.,ú a 5 de
Outubro de 1[>57;e que o assento respectí rc.tras o nome
de Dioço A1VQl'es Oorreia.
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veio prestar-lhe obedíencía, e assegurar-lhe aí-
liança. da parte dos selvagens: e estes por ~eu
conselho e pela ci~eumspecção do G~verno muito
o ajudarão na edlÍicaç~o .da nova Cidade. _

R<1inavaa maior achvldade nas construçções
da nova capital a cujos trabalhos presidia o
Governador em pessoa; mas este estado de paz
não foi duradouro, porque tendo sido morto a.8
teaoas de distancia um dos colonos por um Tupi-
n;mbâ, o Governador exigindo a entrega do
hOlUicidao mandou atar á boca de uma poça,
onde foi 'feito em pedaços. Assim se-espalhou ~~
terror entre os selvagens, e os colonos receberão
uma terrivellição para se-absterem de ir ímpru-
den temente metter-se em meio deíles,

Alguns serviços prestarão então os Miss~o-
naríos. com a doçura de sua-palavra evangelica
na catequese dos selvagens; mas n~m sempre
podião obter o resultado que esperavao de suas
exbortações. Um prisioneiro já ferido de golpe
mortal e destinado a um de seus usuaes e bar-
baros festins, foi por elles arrancado das mãos
das velhas selvagens que o ião despedaçar: os
barbaros se armarão para virem resgatar a pre-

_!a~~!t~r::~~c~o~:se~~~d;: dc~~):~~ç~e~~~~~~~~
amigaveís os fez retirar. Todavia tempos dopois
a doçura e bondade doe Missionarios pôde ir
reduzindo algumas tribus a eatequese e à civih-
sação ; entretanto que o novo .Governador
dirigia sua attenção para as differentes Capita-
nias que lbeerão sujeitas, visitava as fortifi-
cações, regulava a administração da justiça,
e tomava outras providencias para que os
privílegíos dos donataríos não impedissem a
marcha' do governo geral. _ _
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A sabia e prov idente admímstração de 'Ilhomé
de Sonsa, e 00 ditferentes soccorros. quo lhe ti-
nhão vindo de Lisboa, assegurando mais estabilí-.
dade á ordem de cousas no Brasil,. e animando.
por isso a emigração, fez que muitas orfãs de fa-
milias dístinctas deixassem seus lares para virem
aqui casar com officiaes e empregados do gover-
110 ; além de rapazes oríãos para serem educados
pelos Míssíouarfos jesuítas. Para melhor assa..
gurar e promover os suaves effeitos das missões
religiosas nesta parte da Amer-iea, foi nomeado
em 1551, e veio no anno seguíntan. Pedra Fer-
nandes Sardinha, primeiro Bispo do Brasil,
e ujo bispado devia abranger toda a terra desco-
berta, e a que em diante se descobrisse. Neste
estado de prosperidade se achavao as eousas,
quando Thomé de Sonsa pediu ser rendids.

D, Duarie da·Cunha, nomeado seusuccessor,
chegou a 13de Julho de 1553; acompanhado de
16 Jesuítas, entre os quaes se distinguia José de-
Ancnieta, destinado a fazer-se celebre como
Apostolo do novo ~unfl() ..

OPadre Manoel da Nobrega, primeiro Provín-.
cial do Brasil, querendo estender e tornar mais
proficua a palavra evangelica, além do Oollegío
que-já tinha feito fundar em S. Vicente a. cargo.
do Padre Leouarao Nwnes, fez est.abelece~
outro em 1554soha dírecção do míssíonarío An-
chieta nas planícies do Plratininga, cuja pri •.
meira missa tendo sido celebrada a 25' de Janeiro
dia da conversão de 8. Paulo.joí dada ao collegi~·,
e~ta denomin!1ção, -que d.epo~ se estendeu á
cidade que allí se fundou; e mais tarde a toda a
capitania,

A consíderavel popUlaridade que os jesuítas
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id ear entre os indígenas, ser-tinhão sabí o grang á bí iá' habitual dos co-'d de obstaculo eu Iça JVin. o OZ o Governador em de~confia~ça
lonlsadores"~as ambiciosas dos missionarlOs.'
sobre d!r ~m às discordias entre este e o Cler?
Para Bispo D pedro Fernandes da Bahia
emba~?~a em 1556 com o fírn de fazel~Sl1as
para ~~ verbaes a EI-Rei : porém nauf~gan:
eXP()l~de Junho na costa entre S. FrancISCO b

do a, ahiu em poder dos Cahetés que o
~:;~~~~~ c com -toda a tr-ipulação e passagei-

r~~s noticias exageradas da~ prosperid3;de da~
'1 . .do Brasil tinhãoexcltado a cubiça do,...co omas t d - que ave antes europeus, que en en er,ao

l~e~ca do Sul não devera ser proprIedade ex-
clusiva de Portugal e Hespanha.

sueouio õurasia de VUlegaig1~on C?~ o ,p.~'~-
texto de vir propagar os preceitos da r,ehgl<w
reformada por Calvino, .orgamsou em 11ranç3;:
sob os auspíeíos do Almirante Gq,spar, de Col.t
n uma expediçãO que chegou a. bahia do R~o

ae ~~neiro a 13 de Novembro. de 155~; constr~u~l
o (mote de Coligny sobre a Iiha hOJ~ eonhecída
pelo nome de Vill~gaign~?'t, seu prrmetro fll~l=
dador ; e deu ao paiz, que ja sUPPu!1hac?n<tUls
tado, o nome de França (1ntar~tl.ca.Villeg:á1~
gnon contando com a acqtüescencl3.·dos Tamo~?s:.
que havião já antes traficado com corsarios
trancezes pediu novos reforços á França que
lhos-mandou em uma expedição commandada
por seu sobrinho Bois le comte ; o qual lhe
trouce uma colonia de 300 protestantes fra~l~
eezes e dous ministros ealvinâstas que cheg~raú
ao forte de Coligny em Março de}t?57. Illudmd~
porém Villegai~non as VIstas religíosas dos seu
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sectario~, mudando de crenças, tratou de os
perseguir, expulsando-os do forte e do conrí-
nente; mas faltando-lhe navios para se poder
sustentar neste ponto, deixou o forte guarne-
cido por cem homens de sua confiança, e se em-

• barcou para a metropole, fazendo lançar ao
mar.o ministro protestante que com elle ficárà.
As-díversas fases de sua vida lhe fizerão dar o
nome de Catm da America.

•••/

LIÇÃOV.

BEI~ADO DE D. SEBASTllO

1337-1378
EXPULSIo DOS FRANCEZES DO RIO DE JANElRO.

FUNDAÇIo DA CIDADE. DIVISÃO DO ~RASIL EM
DOUS GOVERNOS DISTINCTOS. EXPLORAÇÕES NO
INTERIOR. O BRASIL REUNIDO DE NOVO DEBAIXO'
DE m! só GOVERNO.

A Corte de Lisboa enlutada pela morte de D,
João Ill, não pôde tomar logo as providencias
necessarias para fazer expulsar os francezes da
bahia do Rio de Janeiro; todavia a Rainha
viuva D. Catharina, Regente em nome de seu
neto D. Sebastião que ficara de tres annos, nã-o
perdeu de vista as maximas do fallecido Rei seu
marido, e continuava na execução dos mesmos
planos pará a prosperidade da colonia. Nomeou
em 1558 a D. Duarte um successor, íncumbido
de leyar ao fi~ esta empresa.

M e'tn de Sa, terceiro Governador geral. do
Brasil, tendo tomado posse do governo na Ca-
pital da Bahia, começou a dar execução a esta
parte de suas instrucções, dirigindo-se a ata-
car, logo que pôde, o forte de Coligny, cujos:
defensores-fórão obrigados a abandonar suas po.
síções, e passarem-se para a terra firme, onde
se fortificarão com os Tamoios.
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Mem de Sã não tendo forças bastantes para
manter-se no forte, tirou a artilheria, fez demo-
Ji~ as obras, e seguiu a visitar a capitania de S.
Vicente, onde durante a sua resídencia fez mu-
dar para o 'lugar de S. Paulo de Piratininga o
estabelecimento de Santo André fundado por

..João Ramalho, cuja localidade se-achava ex-
posta aos imprevistos ataques das tribus iní-
rmgas.

~l~~ado dos padres Nobrega e Anchieta, e
do.indíoi'I'ebiríçà, jã então baptizado com o no":
me de Marfim A tronso, deixou o Governador a
colQ.Jii~em.paz com os selvagens, e seguiu para

, a 'Bahía, onde' logo se viu a 'braços com os Ai-
morés que infestavão as capitanias de Porto,
Seguro e Ilhé?s; e marchando contra elles, os
bateu em varres ataques até exterminal-os ou
arroja l-os para o -ínteríor. '

Entretanto o governo de Lisboa querendo de
todo acabar, com os -francezes que ain-da occu-
'pavão o contmente-da bahía do Rio de Janeiro
env.iou pa~a; esse ·fim com uma expédíção a ES~
.tacio de Sâ, Este além dos poucos reforços dos
V~c~nti8tas, ajudado tarribem com os que da Ba~
lua troucera seu tio Mern de Sã em uma frota
comrnandada por Christovão -de Barros -ede
duzentos flecheiros vindos do Espirito 'Santo
eemo chefe Arariçboia, deuem 20 de Janeiro
do ·1567' um ataque geral, que teve em resultado
o de~troço.'total .dos Tamoios que defendião os
entrmcheíramentos, -e a retirada dos francezes
em quatro navios; os quaes seguindo para Per-
nambuco, ,e sendo ahi repellidos pelo Governa-
_~or:da capit~n~a, voltarão para a Europa. Es-
".J.ClO de Sã, lendo no rosto por u.ma setta, sue-
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t:utnbi~ um mez depois. succedendo-lhe no com-
PIando seu primo S-alvador Correia de Sã:

DePOis desta decisiva batalha foi traçado o-
laJ10 da nova cidade na- margem occidental da

tahia do Rio de Janeiro, a qual, em honra ao
nome do monarcha e em eommemoração ao dia
de sua restauração, foi denominada d~.Sdo Se-
ba,stião. sendo nomeado- Governador o mesmo
SalVad01' Correia de Sd, q~o muito, trabalho?
enl sua fundação, e na reunião que fez de mui-
tas famílias para augmento della, O chefe índi-
geJl& Ararigboia que tanto se havia assígna-
kldo fui colloCado com.sua gente sobre a mar-
gom' fronteira no lugar hoje chamado São Lou-
renço, de cuja aldeia foi fundador. Este chefe
baptizando-se tambem com o nome- de Martim
Alfonso',morreu depois afogado na bahia de Ni.-
'erói. -

D.. Luis-de- V-ascQncello$; nomeado Governa-
dor G.oral1 do Brasil em 1570 vinha render a
M em' de Sã, trazendo em sua companhia UlU ...
reforço de 00 reJigiosos jesu ísas , e consídera-.
vel armamen.to ; esta viagem porém' foi mallo- -
grada, porque, em consequencia de ventos e·
correntes, tendo-se dispersado os navios, forão-
tomados pelos eorsaríos 'francezes Jacques so-
?"ta e João Cap ae vare. que então ínfestavão-
8ft costas da.Ameri-ca.O desgraçado Governador',
morreu combatendo ;--e dos míssíonaríos só um.
pôde. chegar ao seu destino para dar a triste
nova da dOSlJraça-de seus companheiros de
viagem. No anno seguinte, de 1571, morreu o
Padre Manoel da Nobrega ar 18 de Outubro com
53 annos de idade. .'

Em consequencía da morte de Vasconcellos..
foi nomeado novo Governador _pàra suoceder-a,

I

•

.
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~Iem de Sã, que instava por um successor ; mas
o augmento 'das colonias do Brasil era já trio
rapido, que o Governo da Metropole entendeu
que para mais facilitar a arlministração dellas
e sua fiscalisação, devia dividir o Brasil em
dous governos disÍinctos, e assim se fez.

Luis de Brtto e A tmetaa veio em 1573 gover-
nar a Bahia ; mas a sua autoridade só compre-
hendia as capitanias do Norte até a dos Ilhéos ;
e as outras capitanias de Porto-8eguro para o
sul ficarão perténcendo á jurisdicção do DJ'.
Antonio Salema que estabeleceu a séde do seu
governo no Rio de Janeiro. Durante a adminis-
tração de Salema nas capitanias do Sul, 400 por-
tuguezes e 700 índios auxiliares sob a direcção
de Christovão de Barros atacarão os francezes
que em Cabo-Frio traficavão com os 'I'arnoíos, a
quem se tinhão alliado. Tão perseguidos forão
uns e outros, que os francezes não' tornarão
mais com seus navios áquella costa, e os Tamoios
atemoi-iaados pela muita .perda demortos-e ca-
ptivos se refugiarão para o sertão. Desassom-
hrado assim o paiz, dedicou-se Salema aos pro-
~TüSSOS daagrícultura, que muito então pro-
grediu.

Nas capitanias do Norte não teve tantos tro-
peços a administl'ação de Luis de Brito, durante
a qual algumas explorações se fízerão pelo inte-
rior do paiz. Sebastião Fernandes Touriniio
habitante de Porto-Seguro, em 1573 subiu o
Rio Doce, reconheceu parte do terrttorío hoje
de Minas Gerae-s, e atravessando o Gequitinho-
nha, por elle voltou até beira mar, assegurando
a existencia de abundantes minas naquellas
paragens. A.ntonto Jlias Adorno, por oníem
do Governador foi ~ncarregado de emprehender
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.lorações do mé~mo'gcnero; as pta~s
1l0nl~ rex~o seguidas 1)01'outras, que derao em, ·lida 101'<1 • .
aI . . do a conflrmaçüe das prrmeiras.
re~ul~~ecendo.se no fim de quatro annos que ~a

.C?~ das a ttribuições dos dous Governadores,
dlnti ~ja<e do Rio de Janeiro, e a indepen?enCla
da Ba -achavão um do outro, não podião ter
em qUs~f:adoa unidade de pensamento na exec~-
e:n r30s fins de sua administração, de neve forao
çao 'das as attribuições de ambos os Governa,9-o-
reUDI ~o~ de um só . e reassumindo em 1077
res ~~eP~ri to e Almeida' o governo geral do Bra-
~ull::;ent;eo-ou no anno seguinte a seu successor.
151 , o '" _ •
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LIÇAO VII

Rt:INADO DO ~'IDI,UD. RENRIQrE

137S-laM

LOURE~ÇÓ DA VElG.4., PRI!dEIROS ESTABELE-
CIMENTOS NA PARAIIlBA, E EM SERGIPE. ESTAbO
DAS CAPITANIAS ANTES DA USURPAÇÃO. MO~TFi
DO CARDEAL REI..

Lourenço da -Veiga foi o Govérnador ge-
ral nomeado para ollrasil, e que das mãos
de LUiS de Brito recebeu a administraçáo
do governo em' 1578; anno este calamitoso
para. os portuguezes pela morte d'EI-Rei D.'
Sebastião na batalha de 'Cde Agosto em Alca-
cerquivir.

Por falta de descendentes succedeu no thro-
no o Cardeal Infante D. Henrique, .irmão dB
D. João IH, na idade de 67 annos. Tendo

- sido o seu reinado apenas de dezeseis mezes,
poucas forão as providencias que pôde dar
em favor do Brasil. Todavia apezar dos cui-
dados que o occupavao acerca da successao
da corôa, não se esqueceu de acautelar as colo';
nias contra a invasão de estrangeiros. Saben-
do que os Pitaguares, unidos com 'Os fran-
cezes que vinhão traficar em' páo-brasíl, faztão
gra ves damnos aos povoadores de Itamaracá e
Iguarassú, mandou ~lo Governador de Per-

-41-
. mbuco lançar fóra os francezes,' e subj~gar

nan Iios. Com este objecto par-tiu de Ol~n.da
~sC~~~iãOroao 'raoares com algumas famlha~
a povoar a Parahiba, onde fundo.u um peque,
no presidia, que mudado depois para lugar
mais asado por Pructuoso Ba":.bosa,veio a ser-
vir de nucleo a outras povoaçoes.

Da,hi para o n?t'te até a embocadura do Ama~
nas esta vão ainda as costas occupadas pelos

~~ama,dos Tapuias, tendo ~ido mallogrados al-
uns esforços que se fizerao para dar-Ines po-

g , 'I' d -pulação CIVlisa a.·
Em geral nas outras capitanias os selvagens

ou tinhão sido vencidos ou afugel!tados ~ara o
ínteríor- Em Pernambuco tendo ~do, ?bngados
~s Cahetés a internar-se no sertao, Já estava
muito animada a cultuya da canna; e a expor-
tação do pão brasil muito coope~ava para o el!--
grandecimento do sel~cOI:?mercI~:e para n~a?s_
facilidade de commumcaçoes entr e. esta capita-
nia e a da Bahia, fundava-se o prrmerro esta-
beleCimento de Sergipe.

A capital da Bahia de '~'odos ?S Santos C~I;-
tava nesse tempo OItO mil ha.brtantes, e o ? c-
concaoo tinha mais de deus mil, sem entrarem
~esse numero os negros e os indios; contavão-se
além disso trinta e seis engenhos além de ?u-
tros estabelecimentos agricolas de grande im-
portancia.· ..

A capitania dos Ilhéos estava quasi r~duzIda
a ruínas pelos ditferentes ataques dos Aimorés.
A de Porto Seguro. começava a prosp~rar de-
baixo da influencia do Duque de Aveíro, que
a tinha comprado a uma filha dO.primei~o dona-
tario. A do Espírito Santo resentía-se ainda dos
revezes por que tinha passado no tempo do

4
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Governador Mem de SÚ, cujo filho ahí morrêl'a
combatendo contra os selvagens.

A do Rio de Janeiro tinha apenas começado
os seus primeiros estabelecimentos: mas era tal
a fertilidade de seu solo, e tão adnriravs] a ma-
gnificencia de sua bahía, que podia presagíar,
se a sua futura. grandeza. Governava ahi então
pela segunda vez Salvador C'orrêa de Sã, cujo
govern~!,õra de novo sujeito ao da Bahia depoís
da reuniao dos dous governos em um só indivi-
duo. A capitania de S. Vicente corrtinuavn a
flol'ecer, sendo a povoação de Santos o seu
estabelecimento maritimo mais consideravel:
e a de S. Paulo no interior jú começava a
prosperar.

Era este o estado das colonias do Brasil
q~lando o Cardeal Rei conhecendo que se apl'o~
xrmava o termo de sua existencia e que não
lhe permitüntlo nem a idade nem ~·estado cui-
dar em successão própria, devia averiD'uar a
quem legitimamente pertenceria a co~ôa 'de
Portugal depois de sua morte. Reuniu côries
em 1579, e nomeou juizes que decid issam a causa
mandando notificar os pretendentes, para qüe
por SI ou por ou trem viessem allegar seu di-
reito.
. AP!'esentêl:rão-se diversos pretendentes, que

tmhao perdido seus' direitos por terem seus as-
cenden tss casado com estrangeiros; entre estes
FIhppe II de Hespanha, neto d'EI-Rei D. ~Ia-
noel, por sua mã] a Infanta D. Isabel: e tam-,
?em o Pap,a Gregorio XIU por entender que
sondo a coroa portugueza do tempo do seu pri-
meiro l\fonarcha fBudaiaria ú Sé ApostoJjca, e
acab~ndo por um Cardeal, devia ficar vaga ao
Pontrfice. Dos pretendentes não e:;trangeiros se
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'escutarão D. Cailiarina, Duqueza eleBra-
apI ~ça neta d'El-Rei D. Manoel e filha do In-rWt~D. Duarte; e D. Antonio, E!ri01~eloGrato,
a~o do dito Rei por seu pai o Infante D.

~~IiS; excluído por bastardo, ou ao menos por
'-0 constar com certeza o casamento de seuna v d P tipai com Violanta Gomes, chama a a e z-

cana. itorea sa víEntre tanta variedade de OppOSIores se VlU
o Rei perplexo, e muito mais temendo ~s 1'0-
zes do povo, que clamava lhe desse R81 por-
tuguez, e o livrasse de Príncipes estrangeiros.
Receando declarar-se a favor da, Duqueza de
Bragança com medo das armas, castelha,nas, e
pela boa aceitação com que VlU o ~nor do
CI'ato entre o povo, não tomou resolução algu-
ma, até que falleceu a 31 de JaneIr? de 1580,
deixando o governo encarregado. ~ cmco pes-
soas nor elle nomeadas para decidirem a quemL, ,

pertencena ~ co~'oa. _
Apezar da justiça da pretençao da puqueza

de Bragança, a favor de quem se .tmha de~
clarado toda a Universidade de Coímbra, fOI
D. Antonio Prior do Crato acclamado Rei em
Santarem e depois tambem em Lisboa; e che-
gou a mandar cunhar moeda com seu nome:
e com quanto o povo de Lisbo~ se:-decidisse
por elle, o Rei de Hespanha fez lllchnal: a ba-
lança a seu favor, enviando um exercito de
vinte cinco mil homens ao mando do Duque
d' Alva, que prestes fez reconhecer os direi~os
de seu Amo pelas Côrtes de Thomar. E aSSll11
se assenhoreou da monarchía portugueza aquel-
le Rei, confirmando as leis e privilegios. da
nação, e promettondo não augmentar os Im-
postos, nem confiar os cargos e os lugares do
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governo senão a Portuguezes, tanto na Eu-
rcpa como nas conquistas.

Em vão uma expedição franceza tentou res-
tabelecer D. Antonio em Portugal e no Brasil;
a víctoria se declarou pela frota hespanhola
perto dos Açores: e quando os seus despachos
chegarão ao Brasil, já aqui estava reconheci-
do o Rei de Hespanha. O Prior do Crato, de-
pois de muitos e varias casos, foi morrer po-
bre em Paris em 1395; e o Brasil seguindo a
sorte de Portugal, ficou sujeito ao jugo hespa-
nhol por espaço <Te60 annos.

11

LIÇÃO 'VIII

REIN~DO DE D. FlLIPPE I (I)

ta80-1!)98 ,

MANOEL TELLES BARRETO. PITAGUARES E FRAN-
CEZES 1'iA PARAHIBA. INCURSÕES DE CORSARIOS
INGLEZES. COLONISAÇÃO DE SERG!PE D'EL-REI.
D. FRANCISCO DE SOUSA. MINAS DE PRATA ..

"o reinado de Filippe II de Hespanha em Por-
tugal durou desde a usurpação em 1580 até a
sua morte em 1598 ; e durante este temp? ? Bra-
sil corno colonia portugueza teve de sujeitar-sea sorte da metrópole, igualment.e sujeita a ?ôr~e
de Madrid, sede da nova casa reinante. FOl pois
o Brasil successivamente victima dos differentes
ataques não só de seus. próprios naturaes; e
de aventureiros ostrangeíros por e11es coadju-
vados, como tambem das nações com as quaes
a Hespanha se-achava em guerra. .

Em 1583, sendo já Governador Geral.do Bra-
sil !vIanoet Telles Barreto, alguns navios fran-
cezes ajudados dos Pitaguares vierão atacar na
Parahiba os estabelecimentos de Fructl.losO Bar-
bosa; empresa que tiverão de aba?donar, por
se lhas-ter opposto o General Dioço Flores
Vaiâes, que ahi fôra mandado da capital para

O) Filippe' II dê Hasp anha,
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esse ílm pelo Governador Geral. Dous annos
depois, em consequencia da guerra havida en-
tre a Inglaterra e a Hespanha, uma expedição
ao mando de Eeluw'do Fanton, que era desti-
nada para as Indias Orientass, aproximando-
se de S. Vicente, quiz illudír os colonos, mas
não tirou outro resultado senão metter a pi-
que um navio hespanhol.

Em 1588, por ter morrido em Março do anno
antecedente Manoel Telles Barreto, se-achava o
governo interinamente entregue nas mãos 40
Bispo D. Fre) Antonio Bar-reiro« e de Cliris-
tooão de Barros, quando outra expedição com-
mandada por Roberio Wittirtnçtosi depois de ter
assolado o reconcaoo da Bahía, tentando um ata-
que sobre ê\ cidade, foídella repellida com gran-
de perda. Chrtstooãc de Barros teve de ir
em 1590 expelI ir os indigenas que infestavão
os estabeleeimentcs de Itapícurú e Rio Real: e'
fazendo transportar famílias, que augmentassem
a população destes lugares, daqui teve principio
a povoação de S Christovão, que chegou a ser
depois a capital da província de Sergipe.

O governo íriteríno do Bispo e Christovão de
Barros durou mais tempo cio que se esperava,
por quanto logo depois da morte de TelIes Bar-
reto -tendo sido nomeado para lhe succeder
Francisco Gi ralde«, fllho do donaarío da capi-
tania dos Ilhéos, duas vezes embarcou para o
Brasil; e sendo outras tantas obrigado a ar-ri-
bar, deu-a final sua demissão.

D. Francisco de Sousa, setimo Governador
Geral tomando posse do governo em 1591, viu-
se logo a braços com a expedição de 'I'Itomas
CavendiSh, cujo nome e fa-Iúa;já se tinha tor-
nad~ temivel pelos feitos praticados em diversos

"
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tOS da Gosta occidental da America. Cave,n-

p~~ tencl0 sahido do Tarnisa com cinco navios
nts t €cluipados com o fim de ir ao Estreito de
beIll 1 ltur 1 S '{T' o te~f'lO'[llhITes,ao passar pe a a ura ( e ., icen ,
. 'tacou o seu immediato CW'Zos Coche com
d~~18lhor do sua gente a apoderar-se da povoa ....
o:,,() r1(~ Santos. Os habitantes achando-se na
ç,t ""~1''l0 dentro do templo, assistindo ao sacri-
oC<;«" , h didfieio da :'IIissa, alli mesmo forão surpre en IC os
e cercados pelos pi~'.atas, que lhos pro~ozeran~ O
comprarem a s~a liberdade: como porem se nao
assegurassem imrnediatamsnts ~10.resgate, en-
tregando-se Cocko. o os seus a. 'mt~mperan-
ca, os colonos fugirão p~1'a ~ mtenoF com,
suas riquezas, Quando oito días depOIS. C218-
gou Cauenâisli, não encontrando provisoes,
tratou de reembarcar a sua gente, mandan~o
em sua voltá queimar a povoação de S. VI-
cente, e deu à vela com destino ao Cabo de
Horn.: .

Dispersados os seus navios por um violento
temporal, Caoeruiisti, retrogradando separada
(10resto de sua frota, de novo perto de Santosfez ,
desembarcar 25 homens, dos quaos apenas osca-
parão à morto deus, que forão conduzidos em
'triunfo até a povoação com :1sç,ab.eças d~s. sel~s
companheiros. 9 comrnandanto mg~oz G:?al1l-
ma-Io com a corajosa resistencia elos Vleelll,]sta~,
tentou ainda um desembarque à procura elovi-
veres na capitania elo Espír-ito Santo. O governa-
dor jit prevenido rechaçou com vigor a Roberto
],[01'gem que alli fôra P?r elle mand~do com ~u~s
chal.upas bem guamccidas, e de cuja guarmçao
poucos escaparão, ficando morto ~ I~Hlsn!o 1I1ó1'-
gan, e a' maior parte dos seus prisioneiros ou
mortos: e foi este ultimo revéz que decidiu Ca-
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vendish a voltar para Europa, em cuja viagem
morreu.

Apezar desta serie de desastres, continuarão
ainda as hostilidades dos inglezes contra o Brasil.
Uma companhia de Londres armando uma outra
expedição de tres navios, a entregou ao com-
mando de Jaime deLamcaster, que reunindo as
suas forças as de João Venner na ilha de Maio
por onde passara, veio surgir em 1595 defronte
de Olinda. Fortificando-se o Governador no Re-
cife, e atacando-o Lancaster em pessoa com a
flor de sua gente, o obrigou a desamparar suas
fortificações, abandonando a povoação ao saque
e á pilhagem; pelo que carregarão elles suas
embarcações de ricos despojos. Posto que os
defensores lhes quizessem impedir a sahida, Õ
não poderão conseguir; todavia neste ultimo
esforço lhe matarão o seu immediato João Bar-
1\.e1',e muitos francezes e inglezes por elle com-
mandados. '

Se por um lado os colonos erão obrigados a
estar vigilantes contra as aggressões estrangei-
ras, por outro os especula dores procuravão no
interior do paiz as riquezas de que abundava o
solo brasileiro. I •

Roberto Dias, descendente do celebre Cara':'
mur ú, e rico colono da Bahia, tendo explorado'
algumas minas de prata que o enriquecerão, foi á

corte de Madrid em 15m onde se comprometteu
a mostrar a fonte destas riquezas, exigindo como

_ premio da descoberta o titulo de Mtirquez das
Minas. Tendo-se-lhe recusado o titulo, ainda
hoje se desconhece este thcsouro; foi porem of-
ferecido o mesmo titulo ao Governador D. Fran-
cisco de Sousa com quem elle viera da Corte, se
por suas diligencias as conseguisse descobrir;
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. o só se veríflcou 80 annos depois em um
JllaS lSSeu do mesmo nome. Algumas.minas de
neto s osto que pequenas, se descobrirão então
prat~gEJllas partes do Brasil; entre ellas se conta
e~: serra Arassoiava em S. Paulo, explorada
a .Alfonso Sardinha, e tomada depois para o
pO~6dO E' nesta serra que existe a fabrica de
F..s d'e S João eleIpanema, descoberta peloferro ..
lnesrno Sardmha.

--~
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REINADO DE D. FIUFI}~ 11 (4)

4a98-i62t
'pRIMEIROS ESTABELECL\1E~TOS :1\0 RIO GRANDE

DO NORTE. OUTRAS EXPLORAÇÕES. DIOGO BOTE-
LHO. GOVERNO INDEPENDENTE E~1 S. VICENTE.
PRIMEIRA RELAÇÃO NO BRASIL. -D. Drooo DE
MENEZES. CEARÁ E MARA~mÃO.

Te~do fallecido Pílipps I em 1598, passou o
Brasil, bem como Portugal, ao domínio ele Fi-
l~ppe lI: Posto que a administração do Bna-
SIl continuasss da mesma forma, que no tempo

.do seu antecessor, todavia o ano'mento de po-

.pulação nesta parte da Americ~, o genio em-
prehendodor de seus habitantes, e sobre tudo
~ esp.erança de se encontrarem riquezas ]3e10
interior do paiz.. tinhão dado motivo a novas
explorações ~ deseobrímsntos; e por conseguinte
a novas provídencias ela parte dos governadores.
11fanoel J.1fascarenhas Homem, comrnandan-
do uma frota armada em Pernambuco dirfziu-

R· G - ~ , ' <>se ao. 10 rance uo Norte, onde construindo
um forte entregou o commando delIe a J C?'O-

'rürru: de Albuquerque Coelho. Este depois de
ter sustentado var-ies 'ataques dos selvagens,
conciliando-se a final com Sorobaoé, chefe de
um~ d1l:spricinp~es tríbus, lançou os.fundamen-
tos a cidade do Natal em 1599.

(I) Fi lippe H I de Hespanlia.
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J) F?'ancisco ele SOilsa,elesenganado de fi ue
_ . descobriria as minas ele prata do que Ro-

nao·o Dias apagara os vestígios, começou a fo-
berl tar e proteger todas. as' empre~as que po-
J11ellen1produzu' descobrimentos de ígual natu-
das;. Já nesse tempo grande era tambem o ar-
rez ie ir descobrir o El-Dortuic, de que tanto
tlo~i\lant sem nunca se-ter visto. A ül..ma.de
s~a<~Si3tencia tinha excitado tanto a cubiça
~1 "especul::tdo!'es que por aquelles tempos seuo:> ' , . - cl·contarão mais do sessenta expedições . e aven-
t reiros hsspanhoes, além das dos mgle.zes,
hl~llandezes, ~ ?utras. naç?es que co~ ,<WI~:Z

rocuravão VISItar o íntortor çla.Amenc: a. Não
~dll1Íl'à por tanto que no .BrasI.l tarnbem ho:-~-
vesse quem se lembrasse de fa~er ig uaes tentati-
vas havenc10 aliás a prnbabilidade ele encontrar

<" . 1 tino proprio solo resultados iuou lCOS.
Quando DilJgo B04Clho, oitavo Govel'l1ad0,r

Ge~al do Brasil, e o primeiro nomeado por .1"1-
!ippe II, veio em 1602 render a I?.: Fr-ancisco
de Sonsa, jh os colonos prose gUIa o - em suas
explorações pelo interior. Gabr{cl Soares de
sousa com 24 companheiros subindo as cabe-
ceiras do rio S. Francisco, dali seguiu até as
fronteiras do Porú fazendo um caminho de mais, - J' 1de 300 Iogoas, donde voltou com perna .üe a -
guns -compan hoir os pela aspereza dos caminhos,
e sem ter colhido vantagem alguma. .

Peiiri) Coelho de Sousa, colono da Parahiba,
que jà no tempo do governo anteceJe21te n~o
fóru feliz em suas primeiras exploraçoes, nao
levo melhor sorte na con tin nação dellas ; aju-
da(10 pois pelo 110\'0 Goyc,'nador. com o a1.~xilio
do 80 homens, e tomando om caminho mais al-
guns indios - civilisados, partiu em 1('i04 par<:l



- 52-
~ s~rra de Ipiapaba, onde pôde vencer o chefe
indígena 1\fei-Retioruio que então era apoiado
por Aaouo Montbille e outros francezes. Não
podendo porém sujeitar o chefe Jiirupart, teve
q~~ ab~lldonar a sue: empresa retirando-se para
Jag ~all?e, onde cativando e vendendo os indios
prisroneiros, e usando de barbaridades com os
propríos que o ajudarão, foi por ellcs abando-
nado. Iguaes perfldias forão exercidas contra
os Pitag uares mandados de Pernambuco a de-
fender a capitania da Bahia, ameacada então
pelos Aimorés. >

. Estes e outros actos de deshumanidade pra-
~ICe:UOSpelos colonos do Brasil para com os
ind I}5e.n as, e que em parte jà tinhão sido pre-
venidos por leis protectoras não só d'El-Rei
D.: Sebast!ã~ em 1570, .como' de Filippe I em
1087 e lb9.:>, de novo obrigarão a Corte de
Hespanha a revogar as leis tendentes á escra-
vidão dos. índios, promulgando outras a favor
de su~ hbe~·dade. Mas estas leis enfraquecídas
pela chs~anCHt!..e pela .odiosidaue do poder donde
omanavao, erao quasi sempre neutralisadas em
sua execução.

--_.•~ ...---
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Entretanto ao Sul da Bahia o colono Alvar'o
llOd1.'l{fue?, .o jesyita õo.ntnços ROcli"t{f'les, e
utros ~l1lSSlO11arlOsusavao de meios pacíficos

.para alliar os se~v~~ens., e aduptal-os às necossí-
dadés da vida .oivilísada e religiosa. .

No al1!l0 de lGOS_ o ex-Governaôor geral
FranCISCO de Sousa foi nomeado Capitão Gene-
1da Capitania de S. Vi~nte, ficando-lhe sub-
dinadas as do Espir ito Santo e Rio de Ja-
íro ; mas como a sua principal incumbeneia

Qda se dirigia à administração das minas de
fturo e de pedras preciosas naquelles lugares, se
lhe-conferiu maior autoridade sobre estas ca-
pitanias, ficando independente do Governador
geral da Bahia. No anno seguinte foi creada na
Ba.hia a primeira Relação do Brasil.

J). Dioço de M eneses (que depois fôra Conde'
<TaErice.ira) tendo vindo succeder a Díogo Bo-
telho no lugar ele Governador' geral em 1608,
não podendo por falta de auxilios de tropas e
dinheiro executar a ordem que tivera de explo-
rar as margen.s do Amazonas, e repeIlir das
c.os~as do Brasil qualquer invasão estrangeira,
Iímitou-se a mandar em 1611 o offlcíal portu-
guez Mtirtim Soares Moreno à embocadura
do rio Oearà, onde construiu um forte e uma
ig~eja com a. invocação de-N. S. do Amparo;
l~lhou alguns indígenas ajudado do chefe Jaca-
una, ~ lançou o~ fundamentos de uma pequena
colonia, cujos progressos forão muito morosos
por causa da mesquinhez de seus recursos e da
qual foi nomeado _primeiro OapitãoMór. '

Nada mais tinha o Governador geral podido
avançar para o norte, quando soube em 1612
·q~l.eDaniel de la 'I'ouche, Senhor de Ia Ravar-
(here, associado com Pramctsco de Rasilly e

-5
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Ntcotáo (fElarteu, tendo vindo de França com
GOO homens em uma frota de tres navios, e tra-
zendo com sigo quatro missionarios de que era
chefe o Padre Claudio d'Abbeville, tinhão fei-

.to um desembarque no Maranhão. Era nesta
costa a capitania primitivamente concedido a
João de Barros, e que passando depois a outros
possuidores, nunca tivera podido ser povoada
por colonos portuguezes. Jâ em 1594 o armador
J acques Ritfault ahi tinha começado um pe-
queno estabelecimento, administrado depois em
sua ausencia por Carios eles Vaucc, que soubera
captar a benevolencia dos selvagens vizinhos e
de seu chefe Ovirapive. -

La Ravardiere em sua chegada ahi fez le-
vantar um forte com o nome de S. Luis, em
honra de Luis XIII; e continuava o seu estabe-
lecimento, quando foi mudado o Governador
geral do Brasil,

LIÇti.O X

CON'i'lNUltl0 D6 MESMOREINlDO

ASP.\R DE SOUSA. EXPULSÃO DOS FRAKCEZES
DO )[ARANIIÃO. PRINCIPlOS DA CIDADE. PRE-
LAZIA EM PERN.umuco. CABO-FRI~: FUNDA-
çÃo DA CIDADE DE BELEM. EXPULSAO DE HOL-
LA)\DEZES DO A)IAZONAS. D. LUIS DE SOUSl\..

•Oaspas: ele Sousa veio em 1913 render no
governo a D. Diogo de Menezes, CO~ ordem
de expellir os francezes do Maranhãc, e de
conquistar e colonisar ~s margens do no ~ma-
zonas; para o que devia fixar a sua res~d~n-
cía em Olinda, a fim de poder melhor. vIgla~
os armamentos, .e accelerar a partida das
expedições. .

A Jeronimo ele Aunuruerque Coelho. f~l
confiado ó commando da pequena expedição
destinada ao Maranhão, e que con.stava ape-
nas de 100 homens: levando co~ SIgOdo Cea-
rã a Martim Soares Moreno, fOI desembarcar
em um ponto da terra firm~ onde construiu
ê guarneceu o forte' doRosar ío Tendo voltado
a Pernambuco a buscar maiores reforços, e
levando tambem a Diogo de Campos Mor~no,
parente de Marfim So~r~s, e .outros offlciaes
com maior força expedicionarla, tornou a ap-
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parecer no 111eSHlOponto em que tivera dei-
xado as primeiras forças, até que mudou o.
acampamento para o lugar de Guachenduba,
por tel-o reconhecido como mais vantajoso
para fortíficar; mas vindo ahí os francezes
atacal-o, lhe tomarão dous navios, e redu-
zirão suas tropas ao pequeno acampamento
que tinhão formado. Albuquerque não desani-
mando de sua empresa, e dividindo as suas
forças com Diogo de Campos e Grogorio Pra-
goso de Albuquerque, sahiu de seus ent.rin-
cheíramentos é derrotou tão completamente
os francezes e os indios seus alliados, que redu-
zidos quasi à metade de seu numero, forão
obrigados a abandonar o campo e os feridos
à mercê dos vencedores, e fazer um tratado
de suspensãe d'armas até a decisão das duas
côrtes, de França e Hespanha; mas este tra-
tado não foi fielmente executado, nem mesmo
approvado pela corte de Madrid,

Sobreveio então o Governador de Pernambuco
Aleaiasulre de Moúra com uma força d.e 90Ct
homens em nove embarcações; soccorros estes
em parte preparados pelo Governador geral,
e parte enviados para este fim pelo Arcebispo
D. AIeixo, então Vice-Reí em Portugal. Sub-
mettendo-se Albuquerque ao novo chefe, in-
vestiu em pessoa o forte de S. Luis, tirando
deste novo ataque tão vantajosos resultados,
que o General francez foi obrigado a aban-
donar para sempre a colonia, embarcando para
o seu paiz com o que lhe restou de sua guar-
nição. Aqui teve então principio a fundação
da cidade de S. Luis, que tomou a mesma
invocação do forte, e é hoje a capital da pro-
víncia do Maranhão, Começarão tambem_os prí-
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melros estabelecimentos por parte dos colonos
pcrtuguezes sob a administração do mesmo J e-
rontmo de Albuquerque Coelho, que- foi no-
meado seu primeiro Oapitão-Mór. Tendo a colo-
nia florecido no tempo do seu governo, e passan-
do este por StL:'1. morto (1) a seu filho A ntonio
de Alouquerque; foi mais tarde reforçada esta
colonía por 200 casaes de Açor'istas, governan-
do-a já então Domingos da Costa Mactuuio,

A capitania de Pernambuco, sujeita no tem-
poral ao governo -geral da Bahia, tambem o
estava no espiritual ao Bispo uníco do Brasil,
até que por Bulia de Paulo ~ de 15 de Julho de
1614 foi creada uma Prelazia neste territorio,
agg regando-se-lhe as capitanias de Itamaraoa,
Parahiba e Marunhão. O Padre Antonio 'I'ei-
»etra Cabral foi o primeiro provido no cargo
de Prelado administrador, mandando-se-lhe en-
tregar para esmolas metade da porção annual,
que para o mesmo fim recebia o Bispo do Brasil.

No seguinte anno, por ordem de Gaspar de
ousa ao Governador do Rio de Janeiro Cons-
anitno de Menelcio, passou este a expellír os
ollandozes que trafica vão em Cabo-Frio; e ahi

rteve principio a primeira povoação portugueza.
Depois da expulsão dos francezes do Mara-

nhão, tinha seguido Francisco Caldeira Cas-
teüo Branco, commandando uma expedição do .

(1) Jt31'onimo de Alõuquerque morreu no Maranhão a
3.7 dfl Fevereiro de 1618. Depois da conquista tinha ado-
ptílllo o appellido de Maranhâo, de que ainda hoje usão
0i aeus descendentes.
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200 homens em tres navios C0m destino ao
Amazonas. Desembarcou na margem orienta-l
do rio Tocantins sobre a bahia de Guajará, e
ahi poz os primeiros fundamentos da cidade de
Belém, construindo em 1616 um forte de ma-
deira, donde muitas vezes foi obrigado are-
pellír os indigenas, os quaes por longo tempo
lhe fizerão crua guerra, a que só seu valor
e constancia podião resistir. Sabendo Cald~ira
que os hollandezes tinhão fundado ao norte
do Amazonas e ilhas de sua desembocadura
algumas feitorias, onde commercia vão com os
naturaes, mandou o Atteres Pearo Teixeira
para os fazer desalojar; o que logrou com-
pletamente, tomando e incendiando um navio
da mesma nação, cuja ar-tílhería trouco de-
poi.s para Bolém.

D. Luis eleSousa, filho de D. Francisco de
Sousa, succedeu no governo geral do Brasil
em 1617 a Gaspar de Sousa; e foi durante a
sua administração que em 1619 varias dis-
sensões vierão perturbar a marcha progressiva
do Grão-Pará. O fundador Caldeira foi preso
pela sua propria guarnição, que revoltando-
se nomeou em seu lugar a Balthazar Rodri7
çues eleMello. A povoação correu o risco de
perder-se por este acto de insubordinação;
mas o Governador geral providenciou logo,
nomeando para Capitão-Mór a Jeronirno r-a-'
goso de Albuquerque, sobrinho de Jeronimo
de Albuquerque; sendo nomeado igualmente

. Bento MaCiel Parente para commandar uma
expedição contra os selvagens que infesta vão
a costa entre a povoação de Belém e a ilha
do Maranhão.
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Segue-se a morte de Filippe II em o ultimo
dia do mez de Março de 1621 ; succedendo-Ihe
seu filho do mesmo nome, em cujo reinado,
como veremos, acabou o governo da usurpação
pela restauração da casa de Bragança ao thro-
no de Portugal.

,.
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REINAIlO DE D. FILlrrE 111 (4)

1621,-1640

EXPULSÃO DE ESTRANGEIROS NO AMAZONAS. Dto-
GO DE MENDONÇA. Novo ESTADO DO MARANHÃO.
ENTRADA DOS HOLLANDEZES EM S, SALVADOR,
E SUA RETIRADA. OUTRAS AGGRESSÕES.

O Brasil sempre crescente em seus recursos
naturaes e esforços de seus habitantes, pare-
cia ter tocado o termo de suas desgraças,
quando a -elevação xío novo Rei ao throno
operou na corte de Madrid uma mudança, cujos
resultados em .grando parte forão contra as
colonías portuguezas.

Bento Macte; Parente, que desde 1619 com-
mandava uma expedição contra os selvagens
que infestavão a costa entre Pará e Mara-
nhão, tinha sido nomeado Capitão-Mór do Grão-
Para. Tomando posse do seu novo commando
em 1621, til}ha feito continuar as correrias
.contra os índios, e praticar nelles horrivel
matança. _Investigando depois os eanaes por
onde o Amazonas deságua no oceano, expellíu
os aventureiros estrangeiros que nas margens
deste rio se tínhão fortificado ou estabelecido
com suas feítor-ias,

(1) Filippe TV de Ilospanha.
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Em 1622 foi A uionto M oniz Ba1"1"ei1'OSno-
meado Oapitão-Xíór do Maranhão; e nesse mesm~
anno veio JJiogo de Men:;lonça Furtado render,
a D. Luis de Sousa no cargo ~e 0'overnad,oI
geral do Brasil. O estado das capitanias do nOI~e
e costas novamente conquistadas, e a necessi-
dade de providenciar c0nvenientemente s~lJre
sua conservação e augrnento, sendo, de. Id~-
mente apreciados na corte de Ma~n,d~ deri'l;o
lugar a que se operasse uma n?va divisão PO~I=
tíca na administração dç>Brasil. As capttarnas
do Pará e uarannao ficarão formando ~ma
porção separada do, governo geral d~ Brasil ;;-e
sob o titulo de Estado do Maromtuu: ttv erão
um governo independente em 1024, para o qual
foi nomeado primeiro Governador ger!'ll ~1'ctn-
ctsco Coelho de Carvalho. A eapitauia do
Grão-Para ficou subalterna ao govern? ~o Ma-
ranhão, onde devia residir o novo Oapitão-Ge-
neral, ,

'Emquantoao norte do Brasil se prosaguia .uas
conquistas e se opera vão estas mudanças, a
parte do sul estava como ~o desamparo ;-resul-
tado das mingoadas providencias, e po~cos re-
cursos que lhe-enviava a côrte de Ma,.<lnd,onde
então pre90minava Gaspar de G~smao, coeae
de ouoares, a quem o joven ReI, afastando os
antigos ministros, imprevidentemente tinha
osnfiado a suprema administração do governo.
Formou-se na república da Hollanda uma com-
panhia das Inaias Ocoiaeniaes ?om os ,mesmos
privilegios obtidos pela das inatos D,rzenta,es,
sendo seu principal fim o comIl!-erclO exclusIVO,
da America. Armou por tanto a sua custa uma
frota de 26 velas tendo por commandante em
chefe Jacob Wiuetiens, por více-Atmírante Pe-
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aro Ileune, e por commandante das tropas
Ilans Vandort.

Tendo-se separado por uma tempestade algum;
navios, o de Willeltens chegou primeiro á altura
da Bahia de Todos os Santos onde se lhe forão
reunir os outros; e a chegada da expedição foi
bastante para que se lhe-rendesse a cidade de
S. Salvador em o dia 9 de Maio de 1624. Tal era
o abandono da côrte a respeito das colonías'por-
tuguezas, que Diogo de Mendonça nessa época
apenas podia dispôr de 80 homens de linha; e os
milícianos. que' em numero de dous mil pôde
reunir á pressa, logo o abandonarão. O Gover-
nador entrincheirou-se corajosamente em seu
palacio, mas fõi constrangido a capitular com a
condição de que se lhe-conservaria a liberdade;
bem que contra todo o direito da guerra e leis
da honra fosse depois recolhido preso para bordo
do navio almirante com seu filho, e mais 16
bravos a quem os hollandezes tiverão a vilania
de atar a dous e dous pelos braços a bordo de
ditferentes embarcações. Quanho Vomdort che-
gou a fj. Salvador, já. estava a cidade em poder
dos hollandezes, e tomando o commando das
tropas que ahi tinhão de ficar, tratou de-fortífl-
car a cidade. Entretanto Wille7tens voltou á
Europa com parte da esquadra, e H eyneseguiu
para a Costa <l'Africa com oito navios com o fim
de apoderar-se de Angola.

Os habitantes da Bahia, não tendo podido re-
sistir ao primeiro ataque dos hollandezes, reu-
nem-se depois animados pelos eloquentes discur-
.sos do Bispo D. Marcos Teitceira, a quem
nomearão Governador interinamente; e sob as
ordens deste se-resolvem a ir expulsar os invaso-
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res. O nobre Prelado succumbe gloriosamente a
tantas Iadigas; e Francisco Nunes Martnh»
mandado d;Pernambuco por Mathias d'Albu-
querque, em quanto este não chegava, tomando
o commando das tropas, continuou a cançar o
inimizo estreitando o cerco da cidade, e dimi-o , t" dnuindo-lhe as forças por con muas per as e
repetidos ataques, em que.não só Vasuiort como
seu immediato perdem a VIda. •

. Entretanto é enviado da côrte o Almirante
hespanhol D. Frtuiique de !'oledo o.zorio, Mar-
quez de Valdueça, lia qualidade de General em
chefe de uma expedição de tropas hsspanholas
e napolitanas, e voluntarios portugueze~" S~r-
gindo 'rolado em S.;S~tly~d"or!no fim de 30. dias
(10 de Maio de 1(20) e o mnmgo constrangido a
capitular, jurando nunca m~l~ tomar armas
contra a Hespanha e seus domínios. Consta que
nesta primeira invasão que!marãO os holla~de-
zes os archivos da seoretar ia da Camara, vedo-
ria e outros cartorios, cujos documentos tanta
falta fazem hoje à nossa hístoría. .

Debalde o almirante Bauiuino Iienrin vem
.oom uma expedição de 33 velas soccor~'er seus
compatriotas; o chefe hespanho~ o obl'l~ã a te-
gressar: e passando pela Paralllha, ahi tenta
um desembarque em que é recbaçado: sendo
depois também rep,elli~o nas ,AntIlhas, e ulti-
mamente na costa d Afríca; ate que declarando-

'se o contagio a bordo da esquadra, pe~eceu com
grande parte da guarnição em sua retirada para
Hollanda. .

Em quanto estas cousas se passavão, o alrni-
rante H eune, vendo mallograda sua empresa U<t
costa d'Arríca.. voltou a atacar em Março do
anno seguinte' a eapitania do Espi,rito santo,
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onde foi repellido pelo donata.;'Ío Francisco de
Aguiar Coutin~o, que soccorríüo a tempo por
Salvador- Corr-eia, o fez evacuar a v illn da Victo-
rra ~ncle tinha desembarcado. Voltou ele novo ú
13allJit? (~onJe por não encontrar jú a cidade sol!
o dominío de seus compatriotas, seguiu rumo de
Jlollanda, tornando em seu trajecto os galeões
que L10 MexlCo levavãr; para a metrópole o pro-
duelo de sua,' minas.

to 'n~llAçIODO MISIO RElrUD8

LIÇÃO XIt

n. FR.~NCISCO DE MOURA.-CO~DE DE MIRA~DA.-
CHEGADA DE MATHIAS DE ALBUQUERQUE.-To·
MADA DE PERNAMBUCO PELOS. HOLLANDEZES.
-INCENDIO DE OLINDA.-ATAQUES Á PARAHIBA
E RIO GRANDE DO NORTE. '

Depois da restauração da Bahia em 1625, fi-
eou .D. F-rancisco de Moura com o governo
geral do Brasil, cargo que exerceu pouco mais
de um anno, porque íoí logo substituído por
mogo Luis de ouoetra, Conde de Miranda.
Oontinuarão ainda algumas depredaçêes' da
parte dos hoHandezes em diversos pontos da
costa, até flue se soube em Madrid que elles vol-
tando suas ambiciosas vistas para a capitania de
Pernambuco, apparelhavão uma grande expedi-
ção com destino áqnelle ponto.

Em consequencia desta noticia veio M athias
de Albuquerque.com o titulo de Commandante
en! chefe, independente do governo da Bahia, e
chegou a Pernambuco a 19 de Outubro de 1629.
Tão diminutas erão as forças que com sigo
trazia, que não passavão de tres caravellas,
cujas guarnições ainda tinhão de ser distribuí-
das por outras capitanias; nem maiores erão
tambem os recursos que encontrou, pois veio
achar as fortalezas desmanteladas, e sem arma-
.mento ou gente que ag..guarnecesse.

Em quanto tratava alie de reparar estasfal-
6
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tas, navegava com destino a Pernambuco uusa
armada de 64 'Velas, trazendo a seu bordo 8000
homens de guerra, commandados pelo Geno!'al
em chefe Il enrique Loncq a quem acompa-
uhava Theodoro TVardemburg, como choro das
forças de infanteriá. No dia 15 de Fevereiro de
lO30, em quanto o grosso da armada entretem
a" baterias da costa com sua artilharia, War-
domburg salta em Páo-Amarollo com 2200,s0Ida-
dos e 700 marinheiros, e vai no dia seguinte
surprehender Olinda, entregando-a ao saque do
seus morcenaríos soldados.

Moilüos de Albuquerque que nesta confusão
geral tinha ficado no Recife, reconhecendo a
impossibilidade de sustentar-se neste ponto,
lança fogo aos armazons e navios ancorados no
porto, e passa-se para a outra margem do Capi-
beríbe. Nãopoderão porém logo os hollandezes
entrar no Recife, por lhes-embargar ~ passagem
o tort e de S. J orçe, defendido por uma buteria
de 3 peças de ferro grosseiramente montadas,
cujo commando tinha sido confiado ao Capitão
l1ntólíio de Lima. Quando este oâícial estava a'
ser abandonado pelos seus poucos companheiros,
foi felizmente succorrido por alguns volnntat-ios
oue em numero de 20 se oftereccrão a auxilial-o.
Bendo então todos em numero de 37, sustentarão
elIes sós os ataques de uma força inimiga em nu-
mero de 4000 VaI' espaço de seis dias, até que ten-
do morto mais de 300 contrarios.. foi o baluarte
.reduzido a .ruinas, Foi só então que- esta cora-
josa guarnição capitulou em o dia 10 de ]"la1'<,:o
com todas as honras da guerra, dando-Ilies War-
demburg a liberdade em premio de sua heróica
defesa, Ficando assim livre a barra, pôde entrar
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a esquadra hollandeza, que 9 dias depois foi
reforçada com mais navios a ella porten-
~~~. .

Mathias de -Atnuquerque, dias l~epOl'l ~:

1 10 reunir e reammar os seus, fOI CO'IOC3.1
( em . , . I a C ua deuentre o Recife e Olinda o seu ar rala. 1 '.
o nome de Campo, Req,l cl<? Bom Jesus; e aní
fortificando-se, não só ínquíetava c?m asc~ramu-
'á o inimig-o como teve-de ropellír varlO~ ~ta-

ç ~~s, em um d.os quaes o chefe indigena Flltp~,e
D(unartio, acompanhado de 300 dos seus, SU~ ~
prehendéu o chefe ho11an~le~ ~I, Loncq, que ja
feri(lo no hombro deveu a hgen::eza do seu c~-
v'll1o o não 'ficar prisioneiro. Resolveu ~ntao
,\'lbuquerque dar um ataque geral sobre Olinda,
• 'o em 31 de Marco depois de ter destrUIdo as
OUI\ • ~ > d der o numerofoJrl íflcacões ínímínas teve e ce er a ,
l'eÜra;;do-se ao s~n campo não sem psrda d~~
ambos os lados. Continuou por tanto a COn~?I~

. var-se na defcnslva, '13m quanto pedia _SOCCOIIo~
Ú 111etropole, donde em um anno na? obteve
an~ilio maior do 100 homens por dliferentes
vezes. Os hcllandezes apro:'AItando-se do, des-
falque dos nossos, procurarao estabele~eI \l~
forte na mia ele ltamaracá afim de ter em um
posto avançado naque11a ilha.

Entretanto soube-se na Côrte de Ma?rid que
a Hollanda mandava uma armada consíderavel
contra o 13rasil) e que o Almirante AdrUtO
Pâtru tinha ordem de ir depois em ?ata _doS,
caleões do México. Com temor de cahírem se-
gunda vez em poder do inimigo tão grand~!>
riquezas, foi mandada uma esquadra ~m.10.:Jl
com n-opas portllguezas, hespanholas e italíanas.
ao mando de D. Antonio OqHendo, as quaes
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tinhão de ser dístribuidas pelas capítanias
da Bahía e Pernambuoo.

Este Almirante depois de ter deixado na' -
Bahia o reforço destinado a está: capitania,
segula para Pernambuco, quando Pátry tendo.
já ali feito desembarcar 3500 homens, veio
ainda encontrar nas aguas da Bahia a nossa
esquadra, com a qual travou em o. dia 12
de Setembro um tão sanguinolento combate,
que apesar- de se ter declarado. a víotoria a fa-
vor de Oquendo, oa navios de ambas as esq,ua-

.dras fíoarão arruinados à ponto de não. poderem
resistir ao mar. Nesta sanguinolenta acção
perdeu a vida Pát~'1I, que vendo. seu navio. in-
cendiado, se lançou ao. mar envolto no. seu pa-.
vílhão, dizendo. aDSoâícíaes que o.queríão deter:

,O oceanoé o unico tumulo digno de um Al-
mirante vencido. A esquadra. hollandeza re-
tirou-se para o.Recife, e Oquendo a uma en~
seada, onde depois de reparar os navios de süas
avarias, seguiu para o seu destino, entregando
700 homens 'ao.General San-Felice, Cimde de
Bágnuolo. que desembarcando na Barra-grau-
de seguiu com elles por terra a reunir-se a
Mathias d'Albuquerque. -

Wardemburq, julgando este reforço mais
consideravel do que era, entregou Olinda ás
'chammas a 23 de Novembro; e concentrando-se
no Recife, tentou d'ahi um ataque' inesperado
sobre a Parahíba, para onde enviou com l3000
homens o. general Ltchthardt, que foi valorosa-
mente rechaçado em o.10 de Dezembro por João
de M attos Cardoso, commandante do forte do
Cabedello. Resolveu então Wardemburg, ir 'em
pessoa CDm2000 homens atacar o Rio-Grande do
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Norte em 1632, tentativa que não levou a eüeíto
por temer arriscar um lance' duvidoso á vista
da defesa das fortificações. Para. não perder de.
todo o. fructo da expedição, tentou tomar 0
ronuu de Nazaretti, onde rechaçado também
com perda de 70 homens por uma guarnição de
200 que tinha o forte, se-recolheu ao Recife.
Neste estado continuou sem maior opposição
aos portuguezes, os quaes á pouca tropa regular
que Hnhão, souberão unir a~•.mi~ici3:s,.q~e pela
continuação. da guerra se hião Já díscíplínanêo

Elo tornando mais aguerridas,
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TRAIÇÃO DE CALABAR.-CONTINUAÇÃO DA G"OERRA
DOS HOLLANDEZES.-REIMBACII. -SEGISMUNDO
DE SCrIKOPPE.-FRANCISCO DE VASCONCELLOS.
-D. LUIS DE ROJAS Y BORJA.-PE])RO DA SILVA.
-CAMARÃO E HENR QUE DIAS. - O PRINCIPE
MAURICIO DE NASSAU.-HoLLANDEZES NA BAHIA.

Achavão-se OS hollandezes senhores do Recife
em 1632, sem-que a fortuna Ines-fosse muito fa-
voravel, quando diíferentes occorrencías mu-

"darão a face dos acontecimentos. . .
Domingos Fernanâes Caiaoar, homem par-

0.0, natural de Porto Calvo, e muito-conhecedor
da costa e do inter-ior da capitania, passou-se
para o inimigo; e a esta traição se devem
muitas desvantagens que então se-seguirão. A
elle se deve a invasão e subsequente saque de
Iguarassú, e logo depois a tomada do forte do
Rio Formoso, onde 20 homens commandados por
P câro d'A touquerque, morrem heroicamente,
escapando apenas seu valente chefe; o qual
cahe coberto de feridas em poder do inimigo,
que par tanta bravura lhe concede [( liberdade.

No seguinte anuo chegarão a Pernambuco
dous commissarios da Companhia Occidental .
com um reforço de 3000 hollandezes, que farão
entregues ao General Lourenço Reimoacti, por
se ter retirado Wardemburg para a Europa; e

_ é ainda por conselhos de Oalabar que foi por elles
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atacado a 24 de Ma-rço o Campo do Bom Jesus,
onde Reimbach recebendo uma ferida mortal
perdeu a vida com 400 dos seus, retirando-se os
õutros em desordem. Segismundo de Sch1Wppe,
que lhe succedera no commando, sendo ainda
ajudado pelo traidor Calabar, foi apoderar-se da
ilha de Itamaracá ; o que conseguiu por capitu- -
laçãO, om que os nossos sahirão com as honras
óa guerra. Em sua volta tentou novos ataques
contra os portuguezes do Bom Jesus, donde foi
l'epellido a 18 de, Agosto com grande perda de
lente, artilheria e munições: vantagens que
êm grande parte se devem a esforços de Filippe
Camarão. Como para compensar estas desvan- I

tagens, farão os hollandezes invadir as Ala.goas,
e apoderar-se de Porto Calvo.

Estes repetidos ataques muito tinhão dimi-
nuido as forças de Mathias d'Albuquerque, que
apenas podia contar com 1200 homens. de tropa
regular. E quando contava com um reforço de
000 homens que qe Portugal lhe trazia Eran-
etsco de Vasctmceüos da Cunha, foi destroça- -
ãa pelos hollandezes ao norte da Parahyba, a
(r.ota de sete navios que os trazia; de modo que
pouco maís.de cem poderão chegar ao sou des-
tino.

Com auxilio do-mesmo Calabar tomou segíe-
mundo o Rio Grande do Norte em Dezembro des-
se anno, apoderando-se do forte, o?-d~ acharão
preso e darão a liberdade ao famoso índio Jaçua-
rari, tio de Camarão, o qual muitos serviços
prestou depois ao Brasil com o nome de stmõ»
Soares. Em Fevereiro do anno seguinte (de
1(34) seguiu Segismundo para o Pontal de No.~
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saretn, cujos defensores lhe não terião cedido, se
não fosse o estratagema c.e desmastrear alguns
de ~eus navios para os fazer passar por um es-
treíto canal só proprío de ligeiras barcas. Di-
rígíndo-se depois á Parahiba, se apoderou dos
f~rtes de S. Antonio e Cabedello, pondo os ha-
bitantes na conjunctura de queimarem a po-
voação .e retirarem-se para o interior.

Durante estes contratempos foi frustrado um
ataque dos-nossos, dirigido por tlrfartirn Soares
:Moreno contra o Recife. A final o Campo do
Bom Jesus, e o forte de Nazareth, unicos pontos
occupados pelos portuguezes, forão successiva-
mente tomados pelo inimigo' em 10 de Junho, e
1.° de Julho de 1635, •

Ficando portànt ) os hollandezes inteiramente
senhores do litoral de Pernambuco, Parahiba,
.e RIOGrande do Norte, M atntas d'Albuquerque-
vendo-se sem recursos, resolveu abandonar es-
tas posições, e proclamou aos colonos, OS quaes
co~ SUf:l.S familias e em grande numero se po-
~e.rao em ~narcba penetrando pelos sertões, su-
jeitos a.mil calamidades, Ao passarem por Porto
Calvo, o Governador Alexandre Picarâ ííludí-
do por Sebastião do Souto quanto ao numero
dos emigrantes, os mandou atacar por 300 ho-
men~, .que surprehendidos pelos nossos fogem
precipitadamente para a praça, cuja guarnição
ced~~do a este ataque inesperado, abandona as
posiçoes, cahíndo nesta occasião prisioneiro
,C,alábar, que p.:'\gacom fio vida sua traição.

Albuquerque vendo que se não podiaeon-
servar em Porto Calvo sem grave perigo, arra-
sou-lhe as fortiflcações, e se' retirou para as

•
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Alagoas, donde fez seguir para diversos destinos
~ faroilias que o acompanhavão; e ahi permane-
oia com 800 soldados e.200 auxiliares do Terço
de oamal"Jo, quando a 25 de Novembro veio
~barcar um pequeno reforço de 2,000 ho-

fns enviados de Hespanha ao mando de D.
is de Rojas y B01ja, que devia render a

. de Albuquerque. e fazel-o seguir para a Eu-
opa (1). Chegou também à Bahia 6 tomou
sse ()Governador Geral Pedro da Silva, co-
ominado o Duro, que dopois foi Conde de

, Lourenço:
.Dorja, tomando conta deste ,pequeno exer ...
to,deixa o Conde de Bagnuolo nas Alagoas
lU 600 a 700 homens em principios do anno
uínte, e marcha com o resto ao encontro do

imigo. Batido pelo General hollandez Arti-
tho(shi, foi morto nesse oonflicto, em que todo
••exercito teria sido igualmente victima, se
1>. Antonio FUippe Ganíamo (2) e Francisco
'lla!Jello por meio de acertadas manobras não
tivessem sabido proteger sua perigosa retirada.
llfanoel Dias de Andrade seu immediato no
commando, retira-se C0m os dispersos para Por-10 Calvo, para onde veio também das Alagoas o
O Conde de Bagnuolo com as reliquias .das,suas
tropas, e tomou conta de todo o exercito. Desde
então começarão os dous partidos uma guerra
ele assolação e exterminio:, por um lado fazião

(1, Ma~hias de Albuqu~rqne foi íelto C;nd~ de Alegrete,
e lalleceu em 9 de Junho de 1617. Mem. Diar. (I. 20\) v.
citadas por Varllhagen.

(i) Autonio Prltppe Camarão tinha por seus feitos
obtido a mercê de cavalleiro da ordem do Chrislo o c ti-
tulo de ,Dom. que BOFja lhe troucera da Oórte,
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os hollandczcs diffcrentes ataqrres sobro Porto
Calvo; o 1201'outro Camarão assolava o ser tãn
do Pérnambnco. e Francisco Raoeuo com o
proto.fI enrique Dias que já então COmDHU1(by1t
um Terço de homens de sua côr, fazião corre-
rias até a Parahiba.

Neste estado so-achavão as cousas, quando em
Janeiro do 1637 chegou a Pernambuco o pr in-
cipe.João M'aurícto de Nassau, conunawhi1ll10
um poderoso reforço de terra e mar para con-
cluir a conquista em nome das Províncias Uni-

o drrs de Hollanda. Reunindo Nassau todas a"
forças de que podia dispõe em numero de 10,000
homens, marchou em pessoa contra Porto Cnlvo,
uníco refugio dos poi-tuguezes naquella capi ta-
nia. lJa{/nuolo obrigado a. ceder ao. numero,
.lepois do porfiada resistencia em que até (I:::
mulheres tomarão armas (1), evacuou a povoa-.
ção que foi a finaloccupada pelos hollandezos.

Os portuguezes perseguidos pelas forças de
Nassau até Penedo nas margens do S. Frun-
cisco, ssguit'ão para Ssrgipe d'EI-Rei, onde não
podendo sustentar-se contra novos ataques,
t iverão ainda de emigrar para a Bahia. Ainda
assim não vierão ser pesados a seus irmãos que
os acolherão; por quanto o Govornador Gúal
Pctlro da Silva em o al1110seguinte, atacado em
s..Salvador por uma força de 7,800 hollandezes
em 40 navios ao mando de Nassau, deu o COn1-
mando em chefe a Bagnuolo que dosenvolvendo

O) D. Clam Filippe Caman10 (mulher do D. Antonio
Fi í lppe Cnmurâo ) ein p u nhou us armas, incitou coru seu
exemplo 118 senhoras elo Porto Cul vo, que se dosnlsnta-
vão em uri ros de terror, e marchou Ú sua frente contra
8.3 in \'asore~.-Rev. do Inst. IIist de 18'!8, T. io, p.387.

entãO todo o valor e actividadc, salvou a capital
ile uma invasão que parecia ínevitavel, fazendo
l'e<7ressar o exercito inimigo com gravo perda.

. Q\~ando Nassau atacara a capital da Bahia,: já
o general Sogismundo com outra divisão tinha
assaltado a povoação de Sergipe, que íncendlàra
ar{loi.s d~ horroroso saq ue.

(' ,
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1:'F.ltSEGUÇÃO DE LOURE~ÇO DE !II~"KDONÇA.-CAPI-

T.\;';IA DO CABO DO NORTE.-JACOMF. RAI)1UN-
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DOS JESUITAS E)-I S. VICENTE.

Emquanto em Pernambuco e capitanias vizi-
nhas se achavão os hollandezes senhores de
toda a costa e de algumas povoações do in-
terior dominadas á força d'armas; as outras
capitanias tanto ao norte como ao sul conser-
vavão-se em vias de progresso, internando-
·se a. população, promovendo-se a agricultura,-

_(:ontm~a~do-se as explorações, e catequisando-
se os indígenas,

Em 1637. tinha sido provido no governo da
capitania do Rio de Janeiro -Salvador Cor-
reia de Sã e Benaotdes (1). Foi neste mes-
mo anno rque o prelado do Rio de Janeiro
pe .. Dr: Lourenço de Meruionça. foi perse-'
guido e remettido para Lisboa ao Tribunal
da ínquísíção, onde podendo justificar sua, ínno-
cencía foi declarado livre de culpa; e sendo
nom~ado bispo, depois de sagrado não veio
ao bispado por ter seguido em 1640 a causa
do rei de Hespanha.

(I) Salvador Correia de Sã e Benavides, 'natural do
Rio de Janeiro, era filho de MarLim de Sã e neto do
1" Capitão-Mnr do Rio de Janeiro Sal vador Correia de
Sã) e pai de ~Jartim Correia de Sã 10 Visconde d'Assoca,

Ao norte da Parahiba erão aqnellas costas
e. as margens do Amazonas theatro de novas
descobertas, viagens e excursões. Uma nova
capitania, a do -caoo do Norte, se tinha erea-ao em 1636, de que era donatarío Bento M a-
étel Parente, comprehendendo 35 a 40 legoas
ele costa desde este Cabo até o rio de Vi-
pe»te Pinçon.. e as ilhas até 10 legoas ao mal".

a capitania do Grão-Pará (nome metade por-
gnez e metade indigena ) por dUAS vezes
ntarão os inglezes formar estabelecimentos,
entras tantas forão repellidos pelo Governa-
or Francisco Coelho de caroaino ; e seus
abitantes ao mesmo tempo guerreavão contra

tribus indigenas que invadiüo suas novas
:t>Qvoaçôes.Por morte deste Governador, Jaco-
tt~eRaymundo de Noronna tendo-se apossado
j)legalmente do governo do Maranhão, buscava
ancíoso occasião para lavar-se da nodoa da
origem do seu poder, e a fortuna lha deparou,
rendo vindo de Quito, capital do Alto-Peru,
mna missão de Padres Franciscanos a couver-
ter os índios chamados Encabellados ou' Cabel-
[udos ; chegando à conríuencía dos rios Napo e
,Ahuarico, virão-se obrigados a voltar por causa
das perseguíções de alguns chefes indigenas.
Dous leigos que os acompanhavão, Domingos
de Brieoa e A rutré de Toiedo, preferirão con-
flar-se á corrente do Rio em uma pequena canoa,
.ém que com 6 soldados descerão pelo Napo, e
.d'ahi pelo Amazonas, até que tendo chegado
salvos a Belém, d'ahi seguiram ao Maranhão.
O governador Noronha por elIes informado da
praticabilidade do rio, fez apparelhar uma ex-
pedição de 45 canoas com mui tos índios e sol-
dados, cujo commando confiou ao valente ofll-

'7
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cial Pedro Teixeira. Este seguiu a 28 de Ou-
tubro de 1637, acompanhado, não só dos dous
missionarios como guias, mas tambem de Bento
ROdrigues d'Oliveira, brasileiro de nascimento,
costumado a esta qualidade de navegação desde
a infancia, e muito versado na língua tupi.

As impetuosas correntes do Amazonas, a de-
fecção de alguns indigenas da expedição que o
desampararão na viagem, a aspereza de al-
guns dos caminhos por onde tiverão de v ia-
jar _a pé, forão outros tantos tropeços que
alongarão a sua marcha até' os fins >ie Ou-
tubro do armo seguinte, em que chegarão a
Quito. A narração de sua longa e penosa via-
gem, reputada ao principio como fabulosa, lhe
grangeou depois' a. boa aceitação do Corpo
municipal e principaes personagens da cidade.
O Více-Rei do Perú a quem se deu parte deste
notavel acontecimento, apreciando-o como der.
via, determinou a volta de Teixeira para o
Pará pelo mesmo rio, afim de obter cabal co-
nhecimento de sua navegação. Em pouco tem-
po se achou: a expedição pronta para partir,
acompanhada de dous emissarios que devião
levar a nova a Madríd ; e para evitar a mar-
cha por terra, começarão a viagem entrando
por uma das origens do Napo, por onde des-
cerão ao Amazonas. 'I'eiaieira em sua volta
tornou- posse em nome da corôa de Portugal
dos vastos campos dos Açores, povoados pelos
indios Cabelludos; examinou alguns dos rios
tributarios do Amazonas, e diversas- nações
indígenas até então desconhecidas; e teve que
sustentar alguns combates contra os selvagens.
Foi em sua passagem pela ilha dos Tupinambás,
28 legoas abaixo do Madeira, que os viajantes

ortuguezes ouvirão, como antes d'elles Ore-
fbana, a celebre historia das Arr~a~onas, de

ue já. temos fallado. Afinal depOIS de uma
~eno'Sa viagem d~ 11 mezes chegou esta ex-
pediçãO a Belém a 12 de Dezembro de 163~,
téndo-se passado- 26 mezes desde ~ .sup. PrI-
meira partida. 'Peixeira tendo, ?-hl SIdo rece-
bido com o enthusiasmo que exclt~va sua pas-
mosa viagem, passou ao Maranhão a ~~r co~-
ta da expedição ao Governador, .que J~ en~ao
e;a Bento M aciet rarenu. que tinha 1endido
a Noronha.

Em quanto se enceta vão estas communi-
cações entre o Brasil e o Pe'rú pelo ínteríor
'do paiz, procura vão os hollandezes a~d~nte-
mente consolidar seu poder. A .expedlçao de
Nassau á Bahía, apezar de ter SIdo um pouco
mallograda, pagou com tudo as suas despesas
com o grande saque do Reconca,vo, onde ,os
invasores tomarão 400 escravos alem de O~ltIos
ricos despojos. Não obstante o mon~p~110 elo
commercío -é rostrícções que Impunhão a-agri-
cultura hião as -colonias prosperando com o
restabeiecimento de muitos. engenhos de as:-
sucar, e outras providencias. Maur icío de Nas-
sau entretanto não cessava ele pedir à ..Com-
panhia maiores auxilios para tentar nov<?at~~
que sobre a Bahia, e. ~ant~r as _possessoes ja
adquiridas. Se taes sollícítações erao frequentes
da parte dos hollandezes, não srão menos eXI-
gentes os portuguezes para ~0?1 a su~ metro-
pole; até que a final o Ministro Ohvares se
resolveu a mandar-Ihes novos reforços.
. D. Feriuuuio Mascarenlws, Conde da. To.r,-
re, nomeado Governador Geral do Brasil, sahiu
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de Lísbôa com uma grande expedição, cujo
destino Infelizmente não correspondeu á con-
fiança ~ue inspirava a experiencia de seu
chefe. 'I endo contrahido molestias em Cabo
Verde, onde em sua passagem se demorara,
não pôde entrar em operações logo que che-
gou á. Bahia; dando assim tempo a que os
hollandezes se preparassem Wa resistir-lhe.
Tendo tomado posse em Janeiro de 1639; seis
mezes depois deixando interinamente no go-
verno o Conde d'Obidos, fez-se á vela para
Pernambuco, a fim de effeituar um desem-
barque, ajudado por tropas de terra que s~
guindo o movimento da esquadra devíão pro-
tegel-o em seus assaltos. Contrariado pelos
ventos e pelos inimigos em quatro combates
navaes de 12, 13, 14, e 17 de Janeiro, e vendo
seus navios destroçados ou dispersas, teve de
recolher-se á. Bahia, passando depois a Lís-
bôa, onde foi mettido na prisão de S. Julião.
As tropas que por terra tínhão de proteger
o seu desembarque em Pernambuco, tiverão
de voltar á. Bahia com uma penosa marcha
de mais de 4'00 legoas de ida e volta. Ainda
o Almirante Jol veio assolar as vizinhanças
da Bahia, donde foi repellido por André Vidal
de Negreiros e outros chefes. -

D. Jorge de Masearenhas, Marquez de Mon-
talvão, foi então nomeado Governador Geral
do Brasil, sendo o primeiro que o governou
com o titulo de Více-Rei e capitão general
de mar e terra. Tomando posse em 5 de Junho
de 1640, multiplicou as fortificações e todos
os meios defensivos, e mandou Henrique Dias
.e Paulo da Cunha devastar os estabelecímeatos

dos hollandezes, Na Victoria e Espirito Santo
furão repellidos em diversos ataques os hol-
landezes da frota de João Dilctü, Tambem
neste anno forão pela primeira vez expulsos
os jesuítas de toda a capitania de S. Vicente
pelos moradores della depois de ahi te~em
residido perto de 00 annos sempre respeita-
dos; e só 13 annos depois em 1653, é que rorao
restituidos aos seus collegios. Neste estado se
aehavão as cousas, quando teve lugar a restau-
ração da Casa de Bragança em Portugal, ces-
sando a domínação dos Filippes.
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REINADO DE D. JOÃO n'

ACCLA~IAÇIo DE D. JOIO IV. PRIs..I:o DO \"ICE-
REI. A~L\DOR nUEXO. 11\\'.-\.SIoDO )IARAXUXO.
ANTONIO TELLE'J D.\ SILVA. RETIRAD.\. DE ~US-
SAT].

Achava-se presidindo ao governo de Portugal
desde 1635 a Duqueza de Mantua D. Mur-
{jw'icla de Saboi i, prima do Rei de Hespanh a,
tendo por secretario d'Estado a Miguel üe
Vasconceitos geralmente aborrecido; quando
40 fidalgos portuguezes amantes e zelosos da
patria promovem uma revolução em favor de
D. João, 80 Duque de Bragança, em quem con-
corr ião razão e justiça para ser acclamado Rei
de Portugal por ser noto de D. Oatharínn,
a quem devera ter tocado o reino por morte
do Cardeal D. Heririquo. Escolherão para esta
arriscada empresa o dia 10 de Dezembro de
1640 em que se viu na cidade de Lisboa
morto Miguel de Vasconcellos, deposto o rei
Filippe, e acclamado o Duque de Bragança.

A nova da gloriosa restauração foi rece-
bida com geral enthusiasmo nas capitanias
do Brasil; o Vice-Rei l\Iarquez de Montalvüo
acclamou na Bahia a D. João IV, e fez S8-
guir para Lisboa seu filho D. Fernando acom-
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panhado do chrcnista da companhia de Jesus
o }ladre Simão de Vasccnceuos, o do veneravel
p,tdre Antonio Vieira (1) a prestar ao novo
Rei seus testemunhos de ohe.liencia. Infelil:-
mente para o Více-Rei outros dous filhos ti-
nhão ido de Lisboa a Mad rid a pr?tesb r con-
tra: a revolução; e em consequecia tornando-
se elle suspeito de deslealdade, o Mostre do
Campo Luis Barbtülio Bezerra, o 1'rO\'0<1or-
MóI' da' Fazenda Lourenço ele Briio COI·I,eia,
e o Bispo _D. Pedi-o ela Silva e S. Paio,
governadores designados por p. Jo~o IV no
caso de opposíção da parte do VIce-ReI, levados.
de um falso zelo o instigados pelo jesuíta Fra?~-
etsco de Vilhena pouco antes chegado de LIS-
boa, depozerão o Vice-Rei e o enyiar~o preso
para a côrte, onde o Soberano conscio de sua
innocencia o honrou occupando-o no seu ser-
viço. . .

No Estado do Maranhão, e na Capitania do
Rio de Janeiro, onde então governava Sal-
vador Correia de Sã e Benevides, particular-
mente inclinado á família de Bragança, fez-
se a acclamação sem opposição alguma. .

Na villa capital de S. Vicente tendo SIdo
igualmente acclamado o duque de Bragança,
foi esta noticia um inesperado golpe para os
hespanhoes domícílíados na villa de S. Paulo,

(1) o Padre Antonio Vieü'a da Companhia de_ J€SUS até
então só conhecido por aquelles quc. adllllrava~ no pulo
pito o seu talento. fy,l dahi em diante apreciado por
1). João 1V e sua corte; e daqui co.me91l verdade!rame~te
a sua vida publica. Nascido em Lisbó.i a 6 de 1-evorerro
de 1608 falleceu na cidade do Sal vador a 18 de Jnl ho de
lô!l7 co;n 89 annos e meio de idade.,



OS quaes deseja vão conservar as povoações de
serra ac~ma na obediencía de Hespanha, Não
se atrevião entretanto a manifestar publica-
mente seus designios; fingindo-se porém pene-
trados de amor da patria, resolverão usar do
artíüoío de eleger um Rei paulista; e assim
conseguirão seduzir a plebe que sem a neces-
saría instrucção, sinceramente serviu aos seus
planos. Amador Bueno de Rioeira, nobre,
descendente' de hespanhoes, e mui considerado
no paiz pelos seus laços de familia, foi o escolhi-
do para esso fim. Concorrem a sua morada
com enthusíasmo, e o proelamão gritando;
Viva Amador Bueno nosso Rei. Elle porém
com pasmoso exemplo de fidelidade, vendo que
com razões os não podia convencer do con-
tr~rió, sahiu com a espada_na mão gritando;
Vwa o Snr. D. João IV nosso Rei e Senhor,

'pelo qual darei a vida. E se foi refugiar no
Mosteiro dos Benedictinos, onde fazendo reunir
as pessoas notaveis da vílla, fez acclamar o
Duque de Bragança. Para prestaremjuramentó
de fidelidade a Sua Magestade em nome do
Senado e dos moradores de S. Paulo, forão
mandados a côrte os dous Paulístas Luis da
Costa Cabrtü e Baütiazar de Barba Gato,
igualmente incumbidos de advogar a causa
ela expulsão dos jesuítas daquella capitania.

Quanto aos hollandezes estabelecidos no Bra-
sil, mostravão com a restauração umregozíjo,
de cuja sinceridade se devia duvidar; visto
que tendo se assentado tregoas por dez annos
entre Portugal e Hollanda, por deverem ter
cessado com a restauração os odíos que os
hollandezes alimentavão contra a Hespanha
continuarão ainda nos seus planos de oonquista: .

m 1641 não só invadiu Nassau a~, Chris~
}o; ão de Sergipe, onde fundou uma lortaleza •:!s tambem tentou estabelecer-se no, Marr
nhí'íO para onde enviou uma' expedlÇão e
2000 ' homens em 18 na vios ao mando de João
cornelles, Este chefe achando a ci~ade d~spre-

nida se apoderou della sem resIstencIa, em
~ de Novembro, e deixando uI?~ g~arlllção
d 600 homens, levou coresigo prISIOneIro o Oa-
p~tão General Bento Maciel,Parent~, que se~-
do manda.do por Nassau Vara a fortaleza o,
Rio Grande do Norte, ahi morreu em youcos
dias. Esta eonquísta do Maranhão nao pô-
de ser muito tempo sustentada pacíflcamente.
a pezar de receberem os hollandez?S Impor-
tantes reforços; por quanto Ard?nw Moniz
Barreiros que 20 annos antes tl?ha gover-
nado a capitania e Antonio Teixep'a de ,Mel-
to' homem de experiencia e de, au~orldade
~~tre os nacionaes, ajudados pelo jesuita LoP~
do couto e pelo chefe íadígena Joaeaba, Ihes
fizerão u~a forte e duradoura: guerra de recur~
sos até que forão constrangIdos a abandonat
a ~apitania em 28 de Fevereiro de 1644 com
gravissima perda dos ~us. ,

.Antonio Telles da Stlva,_ nom~ad~ entt e-
tanto Governador Gerar do Brasil, tinha to-
mado posse do governo na Bahía .a 26 ~e
Agosto de 1642. Um dos seus prímerroa CUl-
'dadcs tinha sido, conseguir que, MaUriCIO de
Nassau aceitasse' as consequenclas da tregoa
firmada com o novo Soberano portugu,ez. O
estado pacifico que por algum tempo se s~-
guíu fez que o chefe hollandez prestasse ma~s
atte~ção aos melhoramentos do paíz, ree~~-
ficasse olínda, aproveitasse melhor a fer tili-
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dade do. solo conquistado, e assim augrnentasse
os ~ondlmentos da Companhia. Estas medidas
pore,? e~ vez de agradarem ao seu governo,
o p~z~rao em desconfiança sobre suas vistas
a!llblcIOsas; por isso lhe coarctarão a auto-
ridade, até que demittindo-se tratou de reco-
lher-se a HolIancla. E~ Maio de 1643, entre-
gou Nassau ~rr: sua retir-ada a administração
a um~ commlss_aogovernativa de tres membros,
que nao desenvolvendo a sabedoria e prudencía
de seu antecessor, em lugar de medidas doces
e moderadas, tend~ SÓ. e~l vista o augmento das
rendas, empregarao odiosas vexações' e daqui
data a decadencia do Brasil holIand~z.

LIÇÃQXVI

CON11NUAÇlO ~O MESMO REINADO

JOÃoFERNANDES VIEIRA TOMA ARMAS CONTRA OS
HOLLANDEZES. DIFFERENTES CHEFES SE-LHE-
REUNEM. COMBATE DAS TABOCAS. OS INDEPEN..,
DENTES SE APODERÃO DE DIVERSOS PO"NTOS OGGU-
FADOS PELOS HOLLANDEZES.

João Fernandes Vieira, natural da ilha da
Madeira e cujo nome veio a tornar-se celebre
pela grande parte que tomou na guerra com os
hoüandezes, era um dos poucos colonos portu-
guezes que tinhão continuado a permanecer
entre elIes. Comd'tivesse por suas especulações
e assiduo trabalho accumulado riquezas, e fosse
por isso muito acreditado entre os hollandezes,
facil lhe foi gizar OS meios de libertar sua patría
do jugo estrangeiro; e ainda mais facil achar
prosélitos, á vista da recente sublevação do
Ceará que à imitação do Maranhão tinha tam-
bem sacudido O· jugo hollandez. Communicando
Vieira particularmente este seu projecto ao
Governador Geral 'I'elles da Silva, mandou este
o Tenente Coronel Andre Vidal de Negreiros
para conferenciar' com ell e e sondar o espíríto
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do paiz; o que soube Negreiros habilmente
desempenhar: e favorecido pela tregoa cheg su
até a Parahiba, sua patria, onde procurou
secundar os planos da revolta. O Governador
Geral instruido de todo o plano por Negreiros
o approvou, sem todavia comprometter as reIa:
ções polítícas entre as duas potencías da
-Europa,

A revolução estava preparada para o dia 24
de Junho de 1645, em que por solemnidade ao
dia de S. João e por occasião do..casamento de
uma filha de Antonio Cavalcante. sendo convi-
da~os os princi:eaes da cidade,' igualmente o
ser~ão os M..embrosdo Conselho, que nesse acto
senão surprehendidos. Alem do auxilio dos dous
ehet'es Camarão e Henrique Dias, que se
esp~ravão c?m os seus respectivos Terços, tinha
yleIra convidado todos os moradores intluentes
de Pernarnbuco; e entre elIes a seoasuõo de'
Carval~o e Fernando Valle, que logo o farão
denunciar aos membros do governo.

No dia 13 sendo ~anifestos os planos, e
q~a?do o.governo procurava apogerar~e de
víeíra, av~s~do elIe a temp?, pôde fugir para os
bosques vizinhos, onde feita uma reunião de
1,20'0 homens, foi obrigado a levantar prema-
turamente o primeiro grito patriotico contra
a oppressão dos holIandezes. Fazia Vielra
atear por toda a capitania o fogo da insur-
reição, ao mesmo tempo que o governo hol-
landez de Pernambuco desprevenido por não •
contar com elIa tão depressa, se limitava a
reforçar as guarnições dos pontos fortifl-
cados,mandando logo pedir á Hollanda soe-·
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corros que pela grande distancia lhe serião
necessariamente retardados.

1\0 entretanto mandarão da parte dos domí-
na(loreg de Pernambuco offerecer a Vieira
duzentos mil cruzados em dinheiro, se quizesse
abandonar o partido; cuja offerta sendo recu-
sada, lhe pozerão a cabeça a premio, offerecendo
por ella quatro mil tlorins; ao que em represêilia
offereceu Vieira o dobro a quem Ihe troucesse
a cabeça de cada um dos membros do Conselho.
Continuava a armar a sua gente, dando-lhe
uma organisação conveniente e esperando soe-
corrós da Bahia, donde só lhe hião exhortaçi'5es
vagas e promessas estereis. Não podia coiitar
com elIes de Lisboa, por que a~ando-se a Côrte
compromettida ainda com a Hespanha em
,consequencia da elevação da Casa de Bragança
ao throno, tinha receios de ir desafiar um
novo inimigo na republica da Hollanda. 'roda-
"ia a Côrte de Lisboa deixava a prudencia do
Governàdor Geral o favorecer os independentes
de pernambuco sem comprometter a sua autori-
dade. I

O governo de pernambuco mandou dous emis-
sarios ao Governador Geral a denunciar Vieira
como chefe dos conjurados, levando ao mesmo
tempo ínstrucçõee particulares para penetrar
os designios do Governador. Em sua volta tendo
chegado ao ~ecife a 28 de Julho, ainda farão
testemunhas do ataque de 3 de Agosto no monte
das 'I'abocas, em que Vieira destroçou os dous
regimentos commandados pôr Henrique Hus,
que se retirou com os restos de sua gente am-
parado pela noite. O~Governador Geral como
para contemporizar enviou da Bahia urna frota
ao mando de teronimo serrão elePaioa, 113-, '

8
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vando a seu bordo dous Terços commandados
por Anclré Vituü de Negreiros e Martim Soa-
res Moreno. Seu fim ostensivo era persuadir
os independentes a deporem as armas e voltarem
ás suas occupações pacificas; .mas ao desembar-
carem no porto de Tamandará, sa-lhes apresen-
tarão Vieira e outros chefes, que em vez
de receberem exhortações, ao contrario os
persuadirão a ajudal-os em sua empresa. Refor-
çados assim os independentes com estes novos
chefes e com as tropas que os acompanhavão,
as povoações vizinhas que até então por temor
se não tinhão declarado a favor do movimento,
se mostrarão adherentes a elle.

Salvador Cl1t'reia de Sd e Beneouies com os
navios que protegião a navegação para Lisboa,
appareceu nas aguas do Recife com vistas
pacificas, a ver se attrahia os hollandezes; mas
não o conseguindo, proseguiu em sua viagem.
O almirante bátavo Cornetio Lichiart aprovei-
tando-se desta ausencía sahíu com uma pequena
esquadra, e se dirigiu a Tamandaré, onde _sem
ser esperado destruiu completamente a frota
commandada por Serrão de Paiva, que ferido
de muitos golpes terminou gloriosamente sua
carreira; e este successo animou os hollandezes
a tentarem novas empresas.

Henrique Hus sahindo a campo com mais de
2,000 homens, assolando o paiz e prendendo as

- familias dos compromettídos, carregou-as para
o engenho hoje denomínado Casa-Forte, onde
estabeleceu o seu quartel general. Atacado ahi
pelas tropas de Vieira, depois de um combate
decisivo, sendo obrigado a capitular, rendeu-se
prisioneiro e foi enviado para S.. Salvador,
donde depois foi restitui do aos seus. O forte de
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I'l:azareth, ponto principal do Cabo de S. Agosti-
nho, foi entregue por seu commandante Hooas-
trate, que se passou para os independentes com
toda a guarnição. A Parahiba sublevou-se
apezar da vígilancía de Paulo de Linge, que'
apenas pôde sustentar-se no forte do Cabedello.

guarnição de Porto Calvo cedeu. aos esforços
de Chrtstocão Cavalcante; e Valentim Rocha
apoderou-se da povoação do Penedo, e fortes do
Rio S. Francisco. Dirigindo-se Vieira a sitiar
o Recife, o forte dos Afogados lhe foi entregue
pelo commandante hollandez, que amigo de
Hooçstraie, o quíz imitar na traição; e o chefe
Ca.marão seguindo para o Rio Gr;ande ?o Nor!e
a soccorrer os habitantes compromettIdos,. nao
chegando já a tempo, occupava-se em incom-
modar os inimi_goscom repetidos ataques. _

,

l
(



LIÇÃ.O ~VII

CONTINUAÇlo DO MESMO REINADO
ASSEDIO DO RECIFE. VIEIRA QUEIMA AS suas

PROPRIAR PLANTAÇÕES. EMBOSCADA CONTRA
YlEIR.\.. CHEGADA DE NO\'-\. FROTA COM SEGIS-
MUNDO. ATAQUE :MALLOGRADO DE SEGISMUNDO
CONTRA OLJ.:'!DA. TO~IADA DE ITAPARICA. O
CONDEj Dg VILLA-POUCA DE AGUlAR. FRAN-
cisco BARRETO DE MENEZES. O BRASIL ELE-
VADO A PRB\CIPADO. ILHA DE S. CATHARINA.

Passava-se já o anno de i646, e João Fernar:-
des Viei?"a continuando a apertar o assedio
do Recife, tinha feito construir a uma le-
goa de distancia uma ~ortaleza, par!l- 11:e-
servjr de base de operaçoes, e p~'~t~gel-o no
caso de soffrer algum revéz; dirigmdo pe-
quenos assaltos, se occupava também ~m re-
bater as sortidas do rmmigo. Nestas circurn-
stancias perdeu as .esperanças de obter o apoio
da côrte ; pois D. João IV a qu~m não ces-
sava de implorar socccorros, movido pela po.-
litica européa não só lhos recusava, como
lhe fizera transmittir a ordem formal de de-
sistir da empresa. A esta ordem recusou obe-
decer Vieira dizendo : Que depois de. resti-
tuir ao seu Rei esta bella estreua, iria eue
proprio exiglr o castigo da âesooetüencta.

Por sua parte o Governador Geral em quem
Vieira tinha também firmado suas esperanças,
em lugar de lhe enviar soccorros, mandou-
lhe ordem para queimar todas as carmas de
assucar ds Pernambuco ; sem se lembrar que
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se a falta deste ramo de commercio enfra-
quecia o~_ inimigos, co~ a falta destes recur-
sos fícaríão os nossos igualmente enfraque-
cidos. Deu portanto Vieira somente execu-
ção parcial a estas ordens, levando o desin- '
roresse e magnanimidade ao ponto de man-
dar queimar seus proprios camaoiaes (1).

Não obstante as ordens da Côrte e do Gover-
nador Geral, continuava Vieira infatigavel
nos seus planos; e dirigia para o sitio do
Recife todas as suas attenções. Já a-penuría
se começava a sentir dentro da praça, quando
para mais augmental-a cuidarão os sitiántes
em queimar os navios hollandezes surtos no
porto; plano -que Ievarião- ao fim, se não
fOSSe a vigilancia do Almirante Lictüart,
que conseguiu apagar o fogo já ateado em
dous navios. Outras feitos de bravura fízerão
rivalizar entre si os nossos chefes em di-
versos e successivos ataques contra os sitia-
dos, e estas boas dísposíçõés animarão Vieira
a tentar de novo apoderar-se de Itarnaracá ;
o que conseguiu tomando prudentemente me-
didas. a fim de que não soffresse os mesmos
revezes que tivera na primeira tentativa;
mas em sua volta foi traidoramente atacado
por 3 assassinos emboscados, que IhQ fizerão
fogo quando passava. Curado de suas feridas
continuou a apertar o sitio do Recife, cujos
habitantes reduzidos ao estado mais deplo-
ravel, ião fazer o ultimo esforço, quando da
Hollanda lhes chegou uma frota conduzindo

(I) O 'Sr. Vurnhagen attribuo este facto (se não outro •
semelhante) a André Vidal a respeito do um canavial
011 engenho de seu pai. Hist, Ger. elo Br, T. 2.° p.34.



- 94 ~

o General Seçismuruio de Sckoppe, jà asslgna-
lado nas primeiras guerras do Brasil, muitos
viveres e munições, 4,000 infantes, e cinco
novos membros do Supremo Conselho para
substituir os antigos. Este grande soccorro aos
sitiados poz de prevenção os independentes,
jYlra que fossem mais cautelosos nos seus meios
de defesa; e por isso tiverão a prudencia de
desamparar Itamaracá, para que lhes não fosse
cortada a retirada. Concentrando-se pois em
Olinda, ahi tiverão de repeli i r um ataque formal
dado por Segismundo, que apezar da grande
confiança que tinha no terror de seu nome,
foi rechaçado por Braz de Barras e João de
Albuquerque, retirando-se ferido para o Recife
com grande perda dos seus. .

Era chegado o anno de lôH, quando Segis-
mundo apenas restabelecido de suas torídas,
tentou apoderar-se dos fortes do Rio S. Frau-
cisco, donde sendo'repellido levou adiante seus
projectos ; reuniu, toda a sua esquadra, e indo
surgir em frente á Bahia, desembarcou a 8 de
Fevereiro na iiha de Itapár íca, onde sustentou
um assalto que lhe mandou dar o Governador
Geral pelo Mestre de Campo Francisco Rabetto,
que ahi pereceu com mais seiscentas víctimas
de sua corajosa subordinação. Entretanto Segis-
mundo não tirou fruto algum desta sua teme-
raria empresa; por quanto constando-lhe que
vinha de Portugal um novo general com tropas
de soccorro, teve de seguir logo para Por-
nambuco com o fim de livrar os seus de algum
assalto, para o qual não estivessem suf.ficiente-
mente preparados. .

De facto logo depois de sua- retirada chegou á

Bahia o novo Governador Gera) Antonio 'I'elies

- 95
de uenesee, Conde de Villa-Pouca de Aguinr',
com uma esquadra de 12 galeões; e a 22 de
Dezembro tomou posse do governo transmittindo
ao seu antecessor, A. 'I'eües ela Silva a ordem
pela qual o governo julgou conveniente cha-
riial-o á corte para dar satisfação á Hollanda.

JoãOFernandes Vi eira, Illudído com a che-
gada dos galeões, esperava neIles u~n forte.
auxilio, quando soube que o seu. destmo e.ra
sómente assegurar a posse da capital da Bahia..
Resignou-se portanto a continuar a guerra,
contando unicamente com os seus recursos.

Sabendo entretanto D. João IV que uma
grande frota com 9,000 homens tinha partido
da Hollanda em auxilio de Segismundo, resol-
veu-se a mandar com pequeno reforço-a Fran-
cisco Barrete ele M enezes para tomar o com-
mando do exercito de Pernambuco; o qual
sendo aprisionado na altura da Parahíba em
uma caraveIla, foi conduzido ao Recife sem que
os hollandezes suspeitassem da sua commissão.
Tendo podido conseguir ser posto em liberdade,
favorecido por um moço .hollandez de D;0fie
FranciscO de Brai, encammhou-se através de
grandes difficuldades e perigos para o acamp.a-
mento de Vieira, ao tempo em que este proje-
ctava uma batalha decisiva. A modéstia de
Vieira não se julgou offendida em entregar o
commando ao novo General, coadjuvando-o elle
com seus conselhos, e com os recursos de que
podia dispor; e a esta harmon~a en~re os.chefes
se devem attribuir as succesrvas vietorias pos-
teriormente alcançadas pelos independentes.

Neste mesmo anno elevou D. João IV o Estado
do Brasil à cathegoría de Principaclo na pessoa
do seu prímogeníto o P1'incipe D. Ttieoâosto,
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declarando que o. herdeiro da corôa dahí em
diante além do título de Duque de Bragança
se chamasse tambe~ Príncipe do Brasil.

PO! este ~empo a Importante ilha, de S. C3.~
tharm~ on~ao chamada Ilha dos Patos, que
em 16~1 tm.ha. começado a ser povoada por
fran~zsco. Dias Vel,!o M onieiro, e encorporada
a capitania de S. Vicente; foi abandonada em
se~s pruneiros estabelecimentos, por ter sido
ahI. m?rto este primeiro povoador pelo cor-
sarI~ mglez -Roberto Leiois ; e este abandono
continuou até 1692.

LIÇÃO XVIII

Ct)NTlNUAÇl0 DO ~IES~IOREINADO

1.& BATALHA DE GUARARAPES. GENERAL BRINCKE.
SEGISMUNDO ASSOLA o RECONCAVO DA BAHlA.
CHEGADA DE FIGUEIROA. FALLECIMENTO im CA~
MARÃO. 2.& BATALHA DE GUARARAPES. MORTE
DE BRINCKE. O CONDE DE CASTEL MELHOR. PE~

, DRO JACQUES DE MAGALHÃES. CAPITULÃÇÃO DE
SEGlSMUNDO. RESTAURAÇÃO DB PERNAMBUCO.

o general Segismundo confiando nos refor-
ços chegados da Hollanda, e ~econh~cendo-se
superIOr "em numero, nao nesítou por-se em
campo com perto de 8,000 homens. Os Portu-
guezes, além dos que ficava~ no arraial, con-
iavão apenas 2,500; mas animados ,pela~cora-
gem dos chefes reunidos Barrete, Vieira, Vi-
àal, Camarão, Cardoso, e H. Dias, :,derão no
dia 19 de Abril uma encarniçada batalha nos
montes Guararapes. A victoria se decidiu em
favor dos nossos, contando o exercito inimigo
a perda de mais de mil mortos, oonsíderavel
numero de feridos, o Coronel Rener prISIOneIrO
com 200 soldados, cahindo em poder dos patr io-
tas 11 artilheria, munições e bagagens,. e reti-
rando-se o mesmo Segismundo ferido. Esta
assignalada victoria exaltou a reputação dos
indepeBdep.!tes, ao mesmo tempo que] fOIo ger-
men de dissensões entre os do Supremo Conse-
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lho, cujos membros attribuião uns aos outros
a causa deste revéz.

Segísmundo -Iogo depois mandou uma força
de 609 homens apoderar-se de Olinda, que se
achava com fraca guarnição; mas foi logo
restaurada por Henrique Dias, que os obrigou
a recolherem-se para o Recife. No entanto
chega da Hol I anda o general Brincke com no-
vo reforço; e Segismundo para evitar ri vali-
dad~s é mandado a tentar um desembarque ua
Bah.la, onde- _ devastando o Roconcavo, cujos
~ablt~.ntes nao conta vão com tão repentina
mvasao, volta ao Recife carregado de despojos.
O Governador Geral estimulado com este acto
de pirataria, entendendo ser já. tempo de tomar
medidas para terminar a guerra, mandou para

. Pernambuco um Terço de 4DO homens comman-
dado.s pelo Me~tre de Campo Francisco de Fi-
gtfez'roa, o_mGIaI de reputação. Sua chegada
fOI applaudida com al~gri~ pelos independentes,
os quaes pouco depois tiverão de lamentar a
morte do chefe Camarão que succumbíra a uma
grave enfermidade. Para honrar a memoria do
seu nome foi este chefe substituído no comman-
do do Terço por seu sobrinho tnoço Ptnneiro
Camarão, que foi delle um fiel imitador.

Chegara-se ao anno de 1649__e os hollandezes
cansados do longo sitio, .resolverão tentar
?utrav:ez a sorte de uma batalha; e fei deIla

,Incumbldo o General Br incke, que com 5000
homens escolhidos foi acampar nos me;mos
Guararapes tão fataes ás suas armas. Ao ama-
nhecer o dia 19 de Fevereiro foi atacado pelas
nossas forças em numero de menos. de 3,000
homens; e desta vez, como da primeira, o exer-
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cito hollandez abandonou o campo deixando
peças de artilheria, bandeiras, toda a bagagem,
grande numero de mortos e feridos, e perdendo
o seu General que cahíu morto por uma bala
de canhão. Muitos forão tambem os feridos do
nosso lado, entrando nesse numero pela terceira
vez H. Dias. Víoira tendo perdido o cava llo
durante a batalha, fôra dado por morto (1);
mas tomando outro cavallo continuara a occu-
par seu posto de honra. Esta segunda batalha
dos Guararapes foi tão funesta para os venci-
dos, que nunca mais ousarão medir-se em
campo raso com os vencedores. Todavia o Re-
cife ainda encerrava meios de defesa, e o mar
podia ainda dar en trada a inn umeros soccor-
ros; occuparão por tanto o resto do anno em
poucas e pequenas sortidas.

Ao Conde de Vílla-Pouoa substituiu no go-
verno do Brasil João Rodrigues 'de Vascon-
oellos, Conde de casteimeüior, em Março de •
1650. Apezar de ter vindo em uma esquadra
ao mando do Almirante Pedra Jacques de
Mâgalhães, absteve-se de com ella coadjuvar
os independentes, com o pretexto de proteger
os navios da nova Companhia geral do com-
mercio. Esta falta de soccorros da parte de

(1) A noticia da morte de Vieira tinha-se espalhado
entre os hollundezes; e tanto nella acreditarão, que
sendo-Ihes concedida uma suspensão de armas por al-
guns dias para enterrarem os mortos" o capitão incurnbl-,
do desta diligencia ficou surprehendido quando este
lhe appareceu e com uma dignidade severa lhe dice:
(I Disei a Segismundo vosso General, que se os hollan-
deses em quanto 'IIivo me olharão como seu ftaqellc;
nilo cessarei de o sej' depois da minha resurreição,
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Portugal sendo imitada pela Hollanda, fez que
os dous partidos que se debatiãojern'Pernam-
buco, entregues a seus proprios recursos, fossem
prolongando a guerra, limitando-se a pequenos
assaltos de pouca vantagem.

Em Dezembro de 1653 chegando perto de Na-
zareth a frota de Pearo Jacques, que conti-
nuava no serviço de comboíar os navios do com-
mercio, os chefes dos patriotas lhe pedirão au-
xilio, que tendo negado ao principio, reunindo
depois um conselho dos officiaes superiores da
esquadra e .dos de terra, decidiu-se a annuir ao
pedido, e o ataque foi resolvido no dia 25 de De-
zembro. Peâro Jacques aproximando-se doRe-
cife, deu principio em 5 de Janeiro de 1654 ao
desembarque de alguma intantariae munições;
e no dia 15 começando Vieira e os outros
chefes a atacar por terra as fortificações que
protegião o Recife, á proporção que as ganha-
vão, hião promovendo desalento aos inimigos.
ao mesmo tempo que a esquadra os-apertava
por mar. A guarnição desanimada, e a po-
pulação aterrada por tantas .perdas e de-
serções, moveu, Segismundo 'a propôr oapi-

"tulação ,; e depois de varias conferencias se
convencionou em 26 de Janeiro que ao General
Francisco Barrete de Menezes fosse entre-
gue o porto do Thecife com todas as fortificações
dependentes e a parte que occupavão do Rio
Grande do Norte, Parahíba, Ceará, Itamaracá,
e ilha de Fernando, Concedeu-se às guarnições
sahírem com as honras da guerra; e uma am-
nistia aos 'portuguezes compromettidos. João
Eernanaes Vieü"a, como chefe da vanguar-
da, tomou pb se da cidade em o dia Zi; e no se-
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guinte fez sua entrada solemne o General Bar:
reto: e assim acabou esta luta de. 30 annos
que tantos.se ~on!ão desde 1(324, em que teve
lugar a prrmerra mvasão dos hollandezes.

A nova desta restauração foi recebida com
muito prazer por D. João IV, que galarcloou
Vieira nomeando-o Capitão General de Angola,
~oncedendo-lhe o titulo de Conselheiro de
Guerra, e confirmando-lhe o de Libertador
dO Brasil; aos quaes títulos o Papa Innocen-
eío X accrescentou o de Restaurador da I are-
Ja Amm"icana; e :ç>. Pedro II o chamava o
H(wóe da sua idade.

Antlré Vituü de Negreiros que levára à

Em'opa a noticia da restauração, voltem pro-
ido no governo do Estado do },f arasüião ; e

Francisco Bar-reto de M enezes foi confir-
mado em Capitão General da capitania' de Per-
nnmbuco.

9



LIÇAo XIX

REINADO DE D. lFFêNSO VI

16S6-168l
REGENCIÃ DA RAINHA VIUVA. FRANCISCO BAR-

RETO DE MENEZES. SALVADOR CORREIA. SEDI-
çÃO DO RIO DE JANEIRO. CONDE D'OBIDOS. RE-
GENCIA DE D. PEDRO. PIAUHI E RIO NEGRO.
REPRESENTAÇÕES A FAVOR DOS NATURAES DO
BRASIL.

Tendo fallecido D. João IV a 6 de Novembro
de 1556, e não lhe tendo sobrevivido o seu prí-
mogenito D. Theodosio,ficou governando o reino
como Regente a Rainha viuva D. Luisa durante
a minoridade do Príncipe D. Affonso, que em
1662na idade de 19 annos subiu ao throno com
o titulo de D. Affonso VI; recolhendo-se a Rai-
nha viuva no anno seguimte a um mosteiro,
onde falIeceu em 1666.

Francisco Bar-reto de Menezes, Governador
de Pernambuco, entregando o governo desta ca-
pitania a Andre Vidal deNegreiros, que para
elIa fôra tranferido do governo do Maranhão,
foi nomeado pela Regente Governador Geral do
Brasil, de que tomou posse em Junho de 1657.

No anno seguinte foi Salvador Correia de
Sã e Beneoiâes novamente nomeado Governa-
dor do Rio de Janeiro, com o caracter de Gover-
nador Geral da Repartição do Sul (que compre-
hendia as capitanias do Espirito Santo, Rio de
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Janeiro, e S. Vicente) sem subordinação. a.ogo-
verno da Bahia. Foi durante a sua admmlliltra~
ção que nos fins de 1(360e principias de 1661 fOI
o Rio de Janeiro theatro de uma sedição, em
que por occasi~o de ir. Sal1?ador Correia a
S. Vicente, e deixando mtermamente em seu
lugar a seu primo Thome Correia de Alvaren-
ga, foi este deposto a 8 de Novembro pelo .povo
amotinado que o constrangeu a procurar asilo no
mosteiro dos Benedictinos, e obrigou a Agosti-
nho Barbalho Bezerra, igualmente refugiado
no convento dos Franciscanos, a tomar conta
do governo. Apezar disto continuou o motim
do povo, que abriu pellouros para substituir por
outros os membros da governança; desatten-
deu ao Ouvídor Geral Dr, Peâro de Mustre
Portugal, e prendeu ao mesmo Tnomé Correia,
o Sargento MóI'Martim COrreia Vasques, eo
Provedor da Fazenda Pero de Soüsa Pereira.
Em consequencia de devassa a que depois proce-
deu o Desembargador da Bahia Antonio Nabo
Peçanha, forão os cabeças remettidos presos
para o Limoeiro de Lisboa, onde morrerão o
Capitão Jeronimo Carvalho o Jerg, Ferreira
Buinão, sendo os outros depois sol tos.- Reo, do
Inst. Hist, de 1841, p. 3, e seguintes.

Depois de longas negociações concluiu-se afi-
nal em 1660 um tratado de paz entre Portugal
e Hollanda; pelo qual a Casa de Bragança se
firmou na inteira posse do Brasil, mediante a
somma de doze milhões que a Corte de Lisboa
pagaria á Rollanda em dinheiro, mercadorias,
e diminuição de direitos dos navios da Repu-
blica nas alfandegas portuguezas.

Em 1663 achando-se já D. Affonso em maio-
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ridade, D. Vasco de Mascarenhas, Conde d'Obí-
dos, foi por este nomeado Governador Geral do .
Brasil, com o titulo de Vice-Ret, sendo o segun-
d? que com este titulo o governou; e sua admi-
nistr'ação durou até lG67, em que foi substituído
por Alexancl1"e de Souza Ereire.

Tendo tido lugar o casamento de D. Atfonso
em lOCGcom a Princeza D. Maria Francisca de
Saboi~, quinze mezes depois se recolheu esta ao
r~1Ostelr,o.da Espera.nça donde provou a ínhabi-
l](la~10ílsica do Rm, e obteve sentença de sepa-
raQL1O.Seu subsequento casamento com o infan-
to D, Podro, irmão uumediato d'El-Rei, e a par-
to activa que o povo tomou nestes actos, teve
em resultado tomar D. Pedro conta da Rezencia
da reino, ser D. Aífonso recluso em uma das sa-
las do Paço, mudado dahi para o castello d'An-
gra na-ilha Terceira, e afinal ·removido para o
Paço de Ointra, onde findou seus dias.

Tendo D. Pedro tomado conta da Regoncia
em Janeiro de 1668, neste mesmo anno por ln-
tervenção da Inglaterra, com cujo Rei (Car-
los II) tinha casado a Infanta portugueza D. Ca-
tharina, se fez coma Hespanha um tratado, em

.virtude do qual ficou Portugal pari sempre
livre do jugo hespanhol, A Oasa de Bragança
ficou por elle garantida em seus direitos, e teve
fim a luta que durante 28 annos conservara os
dous povos em armas.

Concluída assim a paz, pôde o Principe "Regen-
te voltar suas vistas com mais attenção para a
felicidade das colonías ; e daqui datão os impor-
tantes descobrimentos do inter-ior do Brasil, no
qual à excepção do curso do Amazonas pouco
mais se conhecia além das costas e cidades ma-
rítímas. Já.por este tempo o paulista .Domingos

.1
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Jorge penetrando pelos sertões até as cabec.ei-
ras dos rios Píauhi-o Gurgueá, tinha combatido
os inp.igenas Pimenteiras, doque trouc~ra 2qO

'prisioneiros: e Domingos Affonso Sertão (cujo
ultimo cognome se attI:ibue. ás su:;s correnas
pelo interior) estabelecia ahi fazendas de gado
de crear. A este!'!estabelecimentos se agrega~ão
depois algumas familias vindas do Mara~:la.o,
flue augmentando o seu numero com degr adél:-
dos romettídos de Portugal, formarão ,r: PrI-
meira povoação dó Piauhi, fundando a villa da
'Môcha elevada annos depois ao titulo de cidade
com o ~ome de Oetras, e que por muitos annos
foi capital da provincia do Piauhi.

Em 1668 descobriu Pedra da Costa Favella o _
Rio Negro, cujo territorio foi mais tarde ele-
vado ao titulo de Oapitania subalterna da do
Grão-Pará".e "fórrna hoje a provincia denomi-
nada Alto Amazonas.

Já neste tempo os naturaes do Brasil sentião
a mesma rivalidade, que depois se desenvolveu
em maior escala, de serem preteridos na esco-

.lha para" os cargos publicos. Neste mesmo
anno o Procurador da Bahia ás cortes que se
celebravão em Lisboa, fez ver o desgosto de que
se achavão possuídos muitos naturaes do Brasil
que tinhão prestado relevantes serviços em
defesa do Estado, por serem preteridos nos
postos de melicias, nos offlcios de Justiça e Fa-
zenda; e tambem nas igrejas conezias, e digni-
dades. A esta exigencia o Regente respondeu
pela seguinte maneira: «.Ao .Oonselho u~tra-
marino, e Mesa da Conscíencía mandarei ad-
vertir o que me pedis que me parece justo. »
Igual representação foi feita pela Camara da
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mesma cidade' quatro annos depois pedindo se
revogasse a. Resolução que prohíbía que os fi-
lhos do Brasil occupassem o cargo de Desem-
bargador neste Estado, reiterando o pedido de
igualar os naturaes do Brasil aos de Evora : e'
que podassem os Religiosos da Companhia 'de
Jesus que os ensinavao, dar-lhes o mesmo grão
que naquella cidade se-dava aos della-Sinopsis
de J. I. de Abl'eu Lima, p. 129-133.

LIÇÃO XX

CONTINUAÇlo DO MESMO REINADO

NAUFRAGIO DE JOÃo 'CORREIA DA SILVA. POVOA-
ÇÃODE CAYRU. VISCONDE DE BARBACENA. ALA-
GOAS E MACEIÓ. CREAÇ.ÃO DO ARCEBISPADO DA
BAHIA E DE OUTROS BISPADOS. ROQUE DA COSTA
BARRETO. COLONIA DO SACRAMENTO. P ARA-
NAGUÁ E CORITIBA. MANOEL BEKMAN. PESTE
EM PERNAMBUCO E BAHIA. ANTONIO DE SOUSA
MENEZES. MARQUEZ DAS MINAS.

As capitanias do Norte receberão considera-
veis melhoramentos, sempre protegidas pelas
frotas que de Portugal vinhão annualmente
comboiar os navios do commercio; e foi em um
destes combóis que pereceu em 1669 João Cor-
reia da Silva, naufragando com maisde 400pes-
soas perto da entrada da Bahia, para onde vi-
nha com a nomeação de Governador Geral do
Estado.

Com o augmento da população nas costas do
Brasil e creação de novos estabelecimentos, os
indios selvagens se hião retirando para o inte-
rior, onde exercião sua natural fereza assal-
tando alguns lugares povoados. Entres outros se
menciona o assalto que em 1669 experimentou

. a povoação de Cayru, cujos habitantes achan-
do-se na Igreja a ouvir missa, forão surprehen-
didos por 800 indigenas armados de frecha, que
cercando o templo começavão horrorosa ma-
tança. O Capitão J,fanoel Barbosa de Mesquita
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encarregado da guarda daquelle ponto, salvou
a povoação cahindo sobre elíes e afugentando-os,
até que a final succumbiu traspassado por cinco
mortaes feridas. .

Em 1671 Affonso Furtado de Castro do Rio
e Mendonça, 1.0 Visconde de Barbacena, veio
.para a Bahia a occupar o lugar de Governador
geral; e entre as sabias providencias que o Bra-
sil deve ao Regente D. Pedro, se conta a expressa
ordem que fez expedir em 1673 a este Gover-
nador para mandar povoar o territorio das Ala-
gôas, e fortificar o porto de Maceió. 'o fim prin-
cipal desta ordem era obstar ao ingresso dos
contrabandistas de pào Brasil, que continua-
mente incommodavão os poucos habitantes de
beira mar.

O bispado da Bahía, unico então no Brasil,
foi elevado á primazia de arcebispado em 1676,
sendo elevadas á categoria de episcopaes as Pre-
lazias do Rio de Janeiro e Pernambuco, que
lhe-serião suffraganeas com os bispados de An-
gola e S. Thomé. A Igreja do Maranhão tambem
foi elevada á cathegoria ae bispado no anno se-
guinte; mas tanto este como o que em 1720 se
creou 'no Grão-Pará ficarão suffraganeos do
patriarcado de Lisboa.

Tendo fallecido em 27 de Novembro de 1675 O
Visconde de Barbacena, lhe succedeu um go-
verno interino composto do chanceller Agosti-
nho de Azevedo Monteiro, o Mestre de campo
mais antigo Manoel de Azevedo, e o juiz mais
velho Antonio G~edes de, Brito. Este governo
depois presidido pelo Desembargador Christovão

, de Burgos de Contreira, durou até Iõde Março
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de 1678, em que foi empossado Roqu,e da Costa
Barrete, que exercendo o posto de Sargento-
Mór de Batalha na Extremadura, veio para o
Brasil com a Patente de Mestre de Campo-de-
neral ("). .

Como as vistas do Regente se estendessem
tambem para a parte meridional do Brasil, e se
entendesse que o Rio da Prata devia servir de
limite entre as possessões portuguezas e as hes-
panholas; para obstar a que os hespanhoes de
Buenos-Ayres e Paraguay estendessem seus es-
tabelecimentos até as' vizinhanças do Uruguay,
por onde já começavão a haver contendas entre
elIes e os Vícentístas, se julgou conveniente es- ,
tabelecer uma colonia na parte septentrional
do Rio da Prata. O Mestre de Campo D.lIlanoel
Lobo' nomeado Governador do Rio de Janeiro
em Hh8, veio com ordens de pôr este plano em

(') Por decreto de 5 de Abril de 1762 se determinou que
os Mestres de Campo ,Genel'aes daquel larlata em,diantç
se denominasaem Tenentes-Generaes, aasim como-que os
Sargentos Mól'es de Batalha se ficassem denom inando
Marecnoes de Campo, Quanto aos chamados simples-
mente "Mestres de Campo, depois que por ordem régia de
2::1de Outubro de 1749 se arregimentarão 08 corpos irre-
gulares da tropa paga no Brasil, conservarão-se ainda
os Tel-ços auxiliares commandados por seus Mestres de
Campo, até que por decreto de 7 de Agosto de 1796 se or-
denou qM.O os Terços auxilim'es se ficassem denominando
Regimentos de milicias, e que 0'5 seus Mestl'es de Ca,mpo
à imitação dos da tropa paga se chamassem C01-0nets. O
nome de Terço ainda se conservou em a lgu ns corpos de
Ordenanças, cujos comma ndan tos tmhão a patente de
Capitl'lo-MÓ1', posto correspondente no de Tenente-Coro-
nel, até que pela lei de 18 de Agostó de 1831que creou as
Guardas Naclonaes, se extinguirão tanto as Milicias
como as Ordenanças.
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execução; e seguindo no anno immediato com
200 homens de tropa regular e alguns casaes .
lançou em Janeiro de 1680 os fundamentos d~
nova colonia, hoje conhecida pelo nome de Co-
lonia do Sacramento, começando 'por edífícar
uma fortaleza.

J) ..JoséGarro, governador de Bueaos-Ayres,
depois de conferenciar com outros governado-
res das colonias hespanholas, a fez tomar de as-
salto em ? ~e Agosto por tropas castelhanas e
Gua7anzs tirados das reducções do Paraguay. A
resístencia foi obstinada da parte dos portugue-
zes; entre os quaes se distinguiu o capitão Ma-
noel Gal!;ão, qu~ fez prodígios ~e va~or, que até
~erecerao elogios dos proprros Inimigos; e
Igualmente sua mulher O. Joama que ahi re-
cebeu a morte combatendo a seu lado. De toda a
guarnição só dez pessoas escaparão com vida,
sendo desse numero o Governador,que achando-
se gravemente doente foi conduzido prisionei-
ro. a Buen~s-Ayre~, onde. dentro em pouco ter-
mInOUa vida. FOI depois a colonia restituida
pela convenção de 7 de Maio de 1681 ao dominio
portuguez, e entregue em 1683provisoriamente
a Duarie Teitoeira Chaves,que depois de a ter
reedificado, a entregou por ordem da Corte ao
Governador'Sebastião Xavier da Veiga c«-
brtü.

. Além das minas de ouro de Paranaguá desco-
bertas por H eteoaoro Ebano Pereira, .e que
trinta annos antes tinha D. João IV mandado
examin~r; o paulista Salvador Jorge Velho
d~sc?b!IU em 1680 outras minas em diversos
rtbeírões de Coritiba, cujas lavras depois deram
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a.vultado rendimento ao Estado,-Rev. do Inst.
Dist. de 1847. p. 326 e seguintes.

Governava o Estado do Maranhão com resi-
(laneia no Pará, Francisco de Sá e Menezes,
tendo por Oapítão-mõr na cidade de S. Luiz a
Balthazar Fernandes, quando desgostosos os
habitantes desta ultima cidade pelos immensos
so1frimentos que experimentavão t por falta de
braços, e em razão do. monopolio dos generos
de primeira necessidade em favor de uma com-
panhia contra a qual tinhão infructiferamente
representado, revoltarão-se na noite de 23 para
24 de Fevereiro de 1684, tendo á sua frente
Manoel Bekman (vulgarmente chamado Bêqui-
mão), natural de Lisboa, mas de origem es-
trangeira, senhor de um engenho junto ao
Mearim, e muito considerado entre elles. O Ca-
pitão-mórfoi preso, julgou-se deposto o governa-
dor, e uma Junta se instalou denominada aos
tres EstçuJ,os(clero, nobreza e povo) a qual de-
cretou a expulsão dos jesui:tas, e a abolição da
companhia do monopolio. Tendo ido a Lisboa -
Thomaz Bekman, irmão do primeiro, a advo-
gar a causa da revolução, dali veio como go-
vernador do Estado Gomes Freire de Andrada '
avô de outro do mesmo nome que com o titulo
de Conde de Bobadela governou annos depois o
Rio de Janeiro. Tendo este governador desem-
barcado no Maranhão a 15 de Maio do seguinte
anno com bom acolhimento, Manoel Bekman
não se julgando isento de alguma pena, tratou
de refugiar-se; mas sendo traiçoeiramente des-
coberto por um seu protegido de nome Lazaro
de Mello, pagou com a vida tanta dedicação,
indo ao supplicio com um de seus congregados
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Jorge de S. Paio; e sendo depois abolida a
companhia do monopolio ("),

Depois do contagio da bexiga que dizimou
muita gente oecupada nos engenhos, seguiu-se
de Novembro de 1685 em diante a grande cala-
midade de uma peste que com o nome de Males
assolou Pernambuco, e que na Bahia foi conhe-
cida com o nome de Bicha, fazendo victimas a
muitas pessoas notaveis. Pelos simptornâs e
rapidez de seu progresso (muitas vezes em
menos de 24 horas) devia ser a mesma hoje
conhecida com o nome de febre amareua.

Antonio de Sousa de Menezes, conhecido
pelo appellido de Braço de Prata, com que
substituiu o que perdera na guerra dos holIan-
dezes, foi o ultimo Governador Geral do Brasil
do tempo da regencia de D. Pedro; e governou
desde 3 de Maio de 1682 até 4 de Junho de 1684,
em que foi rendido por D. Antonio Luiz de
S()UsaTelIo de Menezes, 20 Marquez d3:.~Minas.

'Com a morte De D. Affonso VI em 1683, sobe
ao throno D. Pedro II, tomando então o titulo
de Rei, posto que como 'Regente jã governasse
desdo 1667.

(') \"arnhagen T. H. p. S5 e sego

•....•--

LIÇÁOXXI.

REI~ADO DE D. PEDnO 11

·MATHL\S DA CUNHA. ANTONIO Ll'IS GOXSALYES.
i\lmAS DE SAB.\.RL ILHA DE SA);'l'A C_\.THARINA.
OuRO PRETO:LEIS SOBRE OS EDIGEX>1.'3 PRIsIO-
NEIROS. D. JOÃO DE LE.·CASTRE. EXTIXoçl\:O DA
RI;PUBLIC,\. DOS PAL:'.L\RE:3. D, RODRIGO DA C s-
TA. D: LUIS CESAR Dg :llE::\'EZES.

Mathias tia Cunha nomeado Govornador G8-
rul do Brasil, exerceu o governo desde 4 dEr
Jun 110de 1687 até 2,.[ de Outubro elo alma se-

guint o, ein quo 1101' i"CU fnlkcillIollto foi o go-

verno exercido interjnamente pelo Arcel.ispo
D, Frei i.'rI anoci elaIcesicrretção klparte polití-
ca, e pelo Chancollor da Relação lVánocl C??O_
reta ae Sei na ela justiça. Este governo interino
durou até 10 do Outubro do lGOO, em que o veio
render o novo nomeado A nioiüo Luis Gousal-
ces «a Camiu-a Coutiulio,

Se durante a rezencia (16 D. Podre e Ft i'L

sombr-a da paz, o e~Jil'jto tl?, especuJa9~~~ tjnJ~ t
annnado os color,"s do Brasil, osso espirrto mars
::e desenvolveu durante o seureinado. O.~pau-
lista» dirigin,lo-:,:Q para os lados .rlo l:wrte (h~sua
capita nia, fO~';::Ge:-:xlllori1r,o io:ptor'h) que ~()rrna
hoj» o dístr-icto ele Saba r.i, cnus (lcsc:' brirão .o:n
16{») novas minas, e fL1nJ<Lr~oa pcvr.e ção deste
nome.

10
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João Feüai Antunes em 1692 'leio com 260
Jtçoristas restabelecer os primeiros estabeleci-
mentos da ilha de Santa Catharina, abandona-
dos desde 1655 por morte do seu primeiro po-
voad<?T. Os moradores da Laguna, cuja povoa-
ção tinha começado mais de cem annos antes
pelo vicentísta Dominços de Brito Peixoto,
muito auxiliarão os novos colonos em seus pri-
meiros esta belecimentos. . .

Antonio Rotiriçues Arzão, nâtural de Tau-
baté, em 1693 atravessando os s~rtões de Cuiaté
eI? procura de minas, algum ouro encontrou,
ainda que pouco, nas suas explorações. Tendo
elle fallecido em sua volta a Taubaté, Barihoio-
meu Bueno com o Capitão Miguel de Almeida
e outros, aproveitando-se de seu itinerario, re-
petirão as explorações; e reuníndo-se-Ihes

. depois na serra de Itaverava o Capitão-mar Má-
noel Garota Velho e o Coronel Stüoaâor Fer-
nandes Furtado ae Mendonça, acharão maior'
copia deste metal. Fernando Dias Paes chegou
a penetrar até o Serro do Frio, onde descobriu
muitas preciosidades.

A noticia destas e de outras descobertas au-
gmentou de .tal sorte. a concurrencia, que já
vinhão ao RIOde Janeiro abastecer-se de ins-
trumentos e negros, por não os acharem em
El. Paulo, Daqui teve principio em 1697 o arraial
do Ouro-Preto, que foi em 1711 mudado para
outro lugar com a denominação de Viüa-Rica.
de Albuquerque.

Em quanto estas cousas assim se-passavão nas.
capitanias do Sul, outras de dKferente natureza
tinhãolugar nas do Norte. Já desde 1681 se ti-
nhão mandado crear Juntas das Missões em di-
versas capitanias com o fim de prover que as
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mesmas Missões fossem em augrnento com gran-
de fructo da Fé Catholica. Tendo a Junta das
Missões de Pernambuco declarado captivos todos
os índios prisioneiros no Rio Grande do Norte
e Ceará, e resolvido que depois de baptizados
fossem vendidos; D. Pedro II depois de louvar o
zelo dos Padres da Companhia e do 0ratorio
pela conversão dos indios, decidiu por carta Re-
gia de 28 de Janeiro de 1691 que estes fossem
considerados prisioneiros quando tomados na
guerra, mas não captivos; ordenando que fossem
postos em liberdade, restituindo-se aos compra-
dores o valor que tivessem dado por elles. Esta
mesma Junta em 20 de Janeiro de 1701 mandou
levantar uma polé na ribeira do Jaguar ibe para
dar tratos aos 'I'apuyas e Payanis, pelas hostili-
dade que commettião contra os moradores da-
quellc districto (1).

I). João' de Lencastre tomou conta do gover-
no geral do Brasil a 22 de Maio de 1694, e foi du-
rante o seu governo que teve lugar a extincção
da republica dos Palmares.

A Republica elosPaimares era composta de ne-
gros escravos fugidos das fazendas da capitania
de Pernambuco, os quaes aproveitando o en-
sejo favorável da guerra com os hollandezes, re-
solverão recobrar sua liberdade asilando-se nos
bosques do interior daquella capitania em 1630.
Quarenta foram os primeiros que se refugiarão
armados em um grande bosque de palmeiras,
donde lhe veio o nome dePalmares,ou Repubiica
de Paimares. A estes farão se reunindo outros
muitos, cujo numero fazem uns exceder a dez.

(1) Synopsis do J. L de Abr.iu Lim 1, pJ.~ 110 c 150
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mil, e 'outros chegar a trinta mil; incutindo o
terror por todos os lugares vizinhos, até que se
constituirão em estado de independerrch debai-
xo' do um chefo chamado Zomb&, escolhido pelo
sou valor, e que os governar-a por instituíções
q ue nos são hoje doscon.hecidas. Ao principio
como n10 possuíao CO:i.1p::mheiras, sahião a pro-
cural-as U.maneira dos Romanos, cahindo bru-
talment(;l'sobre as habitações vizinhas, e apode-
rando-se das mulheres de côr. Os agricultores
de Porto Calvo obrigallos a conservar a sua al-:
Iíança lhes [orn6cião armas, munições e outras
mercadorias; e assim tomou esta colonia um as-
pecto üorecento e terr-ível. Dão alguns o local
destes estabelecimen·tos na serra da. Bar?"iga,
outros os divi.lom em Palmares grandes, e pe-

, quenos; e lhes dão numerosas mas não grandes
uidcias compostas de cabanas de rama, sendo
sua localidade (que hoje se não sabe bem ao
certo)entrePorto Calvo e Alagoas.

Esta Ropublíca tendo começado durante o do-
minio dos hollandezes, pôde resistir aos seus ata-
ques, e permanBcer por mais de meio seculo;
até-que em 1697 o governo de Pernambuco ame-
drontado pelo seu fiorecimento, resolvou anni-
quilal-a, Caetano de Meuo e Castro, que então
go vernava i asta capitania, de accordo com o
Govcrnador geral D. João de Lencastre, fez mar- .
char 7,000 homens, que os negros repellirão yi-
gorosarnsnts ; tendo porém si.lo conser-vados em
sitio a tê a chegada de mais gente e artílherra, e
apertados pela. fome,succumbirão aos primeiros
tiros de canhão, pseferíndo Zombi e muitos de
seus companheiros a morte á escravidão: pelo
que se despenharão do pico de um rochedo al-
cantilado. Os velhos, mulheres e crianças farão
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vendidos; extinguirão-se até as proprias rui-
nas da povoação; e hoje só re~ta dos Palmar:es
a memoria de seus celebres habitantes.

D. ROd?'igo ela Costa exerceu o go~erno
goral do Brasil desde 3 _de Julho de 1702, em
que veio render a D. Joao de. Lencastre,. at~ 8
de Setembro de 17050m que foi nelIe substituído
por D Luis Cesar de Menezes. Governava
este uitimo, quàndo falleceu D. Pedro 11.

•



LIÇÃO XXI.

REINADO DE D. JOlO V

o PADRE'BARTHOLO~1EU LOURE~ÇO DE GUS:liÃO.
RIO DAS r.rÕRTES. ANTONIO DE ALBUQUERQUE
COELHO. OAPITANIA DE S. PAULO E MINAS. D.
LOURENÇO DE ALMADA. INVASÃO DOS FRANCEZES
NO RIO DE JANEIRO. MORTE DE DUCLERC.

Por fallecimento de D. Pedra II em 9 de De-
zembro de 1706, .subiu ao throno seu filho D.
João V acc1amado em o 1.0 de Janeiro do anno
seguinte; e foi logo no principio de S!3U reina L)
que teve lugar um facto que deve pertencer á
nossa historia; e é a invenção dos aerosiatos
por um illustrado brasileiro.

O Padre Bartnoiomeu Lourenço de Gusmão
natural de Santos, obtendo um privilegio por
Ajvttrá de 19 de Abril de 1709 (1), fez a experien-
cía de sua maquina em Lisboa-a 8 de Agosto do
mesmo anno em presença d'El-Rei e de muitos
fidalgos no pateo da Oasa da India. Isto nos con-

(I) o Padre Bartholorneu em 1709 teria 21 an nos, e
para 801' animado co ne edeu-ss-Ihs a rnerr é ela pr nncrra
d ign idads que vagasse- nas col legiadas ele Barce llos ou
S" nturern, c ele Lente de prima de Mathemalicas na Uni"
vcr sidado do Co i.nbra com 600S de renda -(Mamaria do
Oonego Francisco Freire de Carvalho, Rev. do Inst.
Hist. da 1849 P. 336 e seguintes.)-Fallaceu a 18de 1\0-
vernbro de 172-1 na S. C. da Mtscrícordía lia Toledo.

•
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vence de ter elle sido o primeiro inventor des.t~s
maquinas, sendo certo que só 74 annos depOis..é
que em França os irmãos Montgol(ie1"S flzerão
as suas tentativas aerostaticas (J).

Oontinuavão neste tempo as explorações das
minas pelos sertões da extensa capitania de
S. Vicente, cujos colonos com os do RIO de Ja-
neiro para ahi affluião, afim de partilhar: a bella
fortuna dos primeiros; os quaes não se dispondo
a repartir com elIes o fructo ~os ,:;eus trabal~os,
os q uizerão conter com restrícções ; e daqui se
originarão odios, e depois resistencia armad.a
entre os paulístas e os portuguezes ou forasteí-
1:0S, chamados por elles emoodbas. De um com-
bate 4avido entre os dous partidos, os que sue-
cumbirão, farão enterrados nas margens de um
rio que d'ahí tomou e ainda conserva o nome
de 'Rio das Mortes. Os forasteiros tendo afinal
ficado vencedores nomearão para os governa.r'
a Manoel Nunes Viana, independente de mais
autoridade alguma. O Governador do Rio de ,Ja-
neiro D. Férnando Martins Moscarennas,
sciente destes factos marchou contra elIes; mas
prevendo uma resistencia superior a seus meios
de ataque; recolheu-se a S. Paulo a refazer-se
de gente. Entretanto (1709) chega o seu succes-
SOl' Antonio de Albuquerque Coelho de Carva-
lho, que com o titulo de Governador e Oapitão
General de toda a Repartição do Sul, re unindo
algumas forças ás que comsigo troucera, resta.

\1) Qua nto ao Brn-Il, vimos pela pr ime ira y_ez no Rio
de Janeiro na tarde de 11 de No sembro de 1800 o norte
amor ic.Ino Eduardo Heill subir do pateo de senado no
Campo da Acelamução.
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beleceu a tranquillidade nas minas reduziu-os
á subordinaç~o e ao dever, estabeÍeceu o paga-
men~o do quinto, e outras restricções na con-
forrnídade das ordens que trazia. Conhecerão
então elles quão mal avisados tmhão andado
em não repartirem antes entre si as' riquezas,
do que por suas contendas darem motivo a que
o governo tomasse taes medidas (1). Seguiu-se
log~ a creação da Capitania geral de S. Paulo
e Minas, desm~mbrada da do Rio de Janeiro; a
e~evação da VIl1a de S. Paulo á cathegoria de
cidade, e a mudança do arraial do Ouro-Preto
para Viua Rica.

Com a elevação desta nsva Capitania em que
ficou governando AntQnio de Atbuquerque, foi
erqpossado !ranciSco. de Castro Moraes no go-
verno do RlO de Janeiro em Abril de 1710.
. À 3 de Maio segu~nte foi igualmente empos-

sado D..Loure,,!ço d Atrnaâa no governo geral
do Brasil ; e fOI neste mesmo anno a invasão
do~ francezes no Rio de Janeiro, e a sedição de
Olinda contra os mercadores do Recife.

(1) Nem forão estas as un ior.s desordens que tivcrão
lugar nu~ Minas por causa da ambição do ouro: dez an-
nos depo!s (28,de Junho de 1720) governando já D. Pedro
de Annsída, Coude de Assumar, descerão do morro do
Ouro-pr;to e dos lado.s do Padre Faria grupos armados
q~e atllc<ln~loe destruiudo a casa da reside neia do Dr. Ou-
vidor Mar tinho Víeíra, e commatten do outros desacatos
com o p:e~exto de se opporem ao estabelecimento da casa
de fundição de q1:lin~0~,e fi casa da moeda, foi preciso
v!r da ví lla do Ribel rão do Carmo (hoje cidade de Ma-

, rlU.na) o Con~B.General com os Dragõos e outros mora-
dOHIs para pací âcal-os, incend landn-lhns algumas casas
.do mol'~o, e prendendo os compromettidos.--!Rev. do
Inst Hist. di 1841, p. 275--381.
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Ten~o p. João V abandonado a allíança que
seu par tivera com a França, e fazendo causa
commum com a Inglaterra, Austría e Hollancla
na denominada grande alliança em favor do AY-
qniduque Carlos pretendente ao throno de Hes-
panha; teve de soffrer logo no principio do seu
rei;nado as consequencias da polí tica que se-
guira. Ateada a guerra dI» successão na Hespa-
nha, seus effeitos se reprodu-zirão tambem na
America; e como a politica do gabinete portu-
guez era infensa aos interesses da Franca re-
solveu Luiz XIV incommodar Portugal traz~rtdo
a guerra ao Brasil. .-

Carios Duclerc com uma expedição de 1,000
homens em seis navios, fez-se á vela do porto de
Brest, e veio surgir em frente ao Rio de Janeiro
em Agosto de 1710. Francisco ele Castro de lif o~
raes, Governador da cidade, apozar de avisado
do desembarque do inimigo no porto de Guara-
tíba, e de sua aproximação, em vez de dispu-
tar-lhe o passo em terreno apropriado, conser-
vou-se em inacção, deixando que o invasor pe-
netrasse na cidade sem maior opposição.Duclerc
animado por esta covarde recepção marchou
sobre o palacío do governo, e o teria 'occupado,.
se Grego1oio tle Castro de liforaes, mais cora-
joso que o Governador seu irmão, não defen-
desse o posto por tres horas. até cahir r mortal-
mente ferido. Esta heróica resístencía aocendeu
os brios do Governador, que aproximando-se
então com suas tropas, e quando já o inimigo
tinha perdido 400 homens, o obrigou a encer-
rar-se no trapiche da cidade, onde havia boa
porção de polvora.. '

O Governador depois de ínfructuosa intima-
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ção mandou lançar fogo at edificio ; e para exe-
.cução deste atrevido projecto se- oífereceu
F"ancisco de M acedo Brito que aliás possuia
naquelle h~gar importantes propriedades, sua
esposa, mãi e filhos. Nesta tão dura alternativa
os invasores se apressarão em depôr as armas,
entregando-se prisioneiros com seu chefe no
dia 11 de Setembro. Poucos dias depois foi Du-
c~erc assassinado no lugar da sua prisão, emba-
ciando este acto de infame covardia todo o lus-
tre da brilhante defesa do palacio.

A noticia deste abuso da víctoria chegou fi
França com pormenores ainda mais tristes e
uma indignação geral occupou os animos dos
francezes, que protestando logo vingar seus
compatr-iotas, escolherão para o desempenho
desta empresa- a Duguay Trou}n.

LIÇ~OXXIII

CONTINU!ÇIO DO ftlESnO REINlDO

INVASÃO DE DUGUAY TROUlN NO RIO DE JANEIRO.
ANTONIO n'ALBuQUERQUE COELHO. SEBASTIÃO
DE CASTRO CALDAS. SEDIÇÃO DE OLINDA CONTRA
O RECIFE.

Duguay Trouin, apoiado pelo commercio de
-S. Maló, e auxiliado por Luis XIV, armou uma
expedição de 16 navios de alto bordo com .4.,500
homens de desembarque, com os quaes veio ap-
parecer na barra do' Rio de Janeiro emSetem-
bro de 1711. Entretanto o governo de Lisboa,
tinha mandado de prevenção em -auxilio ,da
cidade a Gàspar da çosta Atahide com 4 na os
e 3 fragatas com tropas e .muniçõ,"s. '

O Governador Francisco ele Castro de M 0-
raes apezar destes reforços, e de se achar a ci-
dade' então guarneci da com mais de 8,000 uo-
mens fraca defesa oppoz á entrada dos franca-
zes. Esttls'ganhando a bahia se apoderarãO ,d:=t
ilha das Cobras no dia 13" e farão ocçupar !ll:h-
tarmente o morro de S. DIOgO,e outras posiçoes
impol~tantes, que .a imprevidencia do Go,:er-
nadoi tinha deixado sem defasa. EstabeleCldas
as baterias para fulminar a cidade, exigem do
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Governador a entrega dos assassinos de Duclerc
a liberdade dos prisioneiros, e uma quanti~
suillciente para indemnisar as despesas da ex-
pedição. Sendo a.resposta pela negativa, rompeu
o fogo sobre a cidade, que em breve ficou dos-
guarnecida e á mercê da tropa inimiga, que ce
aproveitou da confusão e desordem· da retirada
para saqueal-a.

Duguay Trouin, depois de libertar 200 com-
patriotas seus que tinhão ficado prisioneiros da
i~vll:Sã?de nucterc, e de chamar sua gente à
disciplina ; receando poder conservar-se em
uma "praça rodeada de inimigos, procurou ti rar
partido d.este primeiro assombro. Propõe o res-
gate da cidade, ameaçando inceudial-a o ar ra-
sal-a, no caso que sua proposta não fosse aceita.
Depois dealgu~na discussão sobre o preço, o'
Governador capitulou, assignando a afrontosa
condição de pagar a Duguay 'I'rouir: 010 mil
cruzados em moeda.Tüü caixas d'assucar, G 200
~ois, como ccntribuição da guerra; o que foi 1'8,1.-
Iisado dentro do prazo de 15 dias. O inimigo \"01-
t~u ú França, levando, não obstanto 9 naufru-
gio de um dos seus mais preciosos navios, 02 por
cen to sobre o custo ela expedição.

Av:alia-se em ~aís de 6,000 contos a perda dos
particulares, alem de toda a esquadra encalha-
da, e em parte incendiado. pelo corumandante
Atanuie. A contribuição entre díffercntes cofres
publicos, mosteiro de S. Bento, Padres da Cn]11-
panhia e particulares, andou por 2 W::JOO$OOO.

Se o Governador se tivesse sàbído sustentar
mais algum tempo, teria recebido o possante soe-
corro de mais de 3,000 homens, que descerão
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deMinas"Geraes commandados po(Antonio de
Albuquerque Coelho. E foi este General que a
requerimento da Camara ficou governando a ci-
dade até a chegada do l'l.OVO governador 1). Fran-
cisco Xaoier de Tavora em Junho de 1713.

O governo da côrte que por mal informado
tinha remunerado o governador Francisco de
Castro attribuindo a elle os serviços prestados
por seu irmão na ínvasão de Duclerc; lhe re-
tirou depois.os seus favores, condemnando-o a
degredo para o Estado da India.

Em quantoestas scenas se passavão no Rio de
Janeiro, outras tinhão lugar em Pernambuco,

•que não menos affectavão a tranquillidade do
paiz. Foi a sedição conhecida pelo nome (talvez
odioso) de guerra (tos mascates, por entrarem
nella de uma' parte os modernos negociantes ou
mercadores do~Recife, EJ! de ou tra os antigos lha-
bítantes de Olinda natúraes da mesma capitania,
que por .feitos heroícos seus e de seus flscen:.
dentes se reputavão fidalgos, ou de facto o erão.

Governava em Pernambuco desde 1707 Sebas-
tião deCâstro Caldas) que mandando à côrte in-
formações favoráveis ao crescimento da popu-
lação do Recife, obteve que este lugar fosse ele-
vado ao predícamento de villa.

Este acto produziu no espirito dos moradores
de Olinda como era natural, o ciume de verem
que a fiov'a povoação elevada a esta eathegoria,
por ficar mais a beira ll!ar, em ?reve vrrra a t~r
a preeminencia de capital ; alem de. que na di-
-visão de limites entre uma e outra povoação fi-
cava Olinda menos bem aquinhoada. Excítadoa

11
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assim os anímos, o Governador teve necessidade
de fazer algumas prisões de pessoas gradas, cuja
odiosidade os levou ao ponto de lhe darem um

, tiro posto que sem perigo de vida, na tarde de
17 de Outubro de-I710. Dahi proveio conti-
nuarem as prisões dos suspeitos, tentando-se
tambem a do Ouvidor José Ignacio de Arou-
che, que por avisado se occultou. ~~mando-
se os de. Olinda e povoações da vIzmhat;lça
quasi em numero de 20,000 contra o Recife,
o Governador se retirou nos primeiros dias
de Novembro para a Bahia, onde foi conservado
preso pelo Governador Geral, até que seu sue-
cessor Peâro de Vasconceuoso remetteu depois
para Lisbôa. Devendo ser substutuido no go-
verno de Pernambuco pelo Mestre de Campo'
João de Preitos da Cunha, segundo as ordens
da corte; e tendo este fallecido, foi chamado
o Bispo D. Manoel Alvares da Costa, então
em visita na Parahiba ; o qual veio tomar pos~a
no dia 15 de Novembro. Neste mesmo dia
mandou lavrar um perdão aos IDoradores de
Pernambuco pelo crime de sublevação, confiando
que S. M. o -con~rmaria, IDas ne~ assim ~e
aquietarão os ammos. Os do Recife souberao
trazer ao seu partido o Oapitão-Mér da Para-
hiba João da Maia da Gama, o commandante
dos indios D. Seoasttâo Pinheiro Camarão,
o Mestre de Campo dos Henriques (1) Domingos

(1) Desde ° têmpo de Henriqué Dias, em honra ao !leu
nome 09 Terços de homens pretos que depois puss.arao a
regimentos, tiveriio a denominação de Henrique Dias, o~
simplesmente de Henriques, nom.e que tendo chegado a~.
nós, perdeu-seou ficou no esquecimento em consequencra
das diversas mudanças e alterações por que tem passado
a milicia no Brasil.
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Rodrigues Carneiro, e outros q~e se suble-
varão a 18 de Junho do anno seguinte, procla-
mando contra a obediencia ao Bispo, e que só
reconhecião o antigo governador. Concentrou-se
o Bispo eID Olinda, cujos habitan~e~ com os ~as
povoações vizinhas continuarão a sitiar o Recife,
até que em o dia 8 de Outubro desembarcou ~e
uma frota de 13 na vios o novo Governador Feuo:
José Machado deMendonça, mandado da Bahia
por õ.Lourenço d'Almalia; e. tomando posse e~
Olinda no dia 10, mandou publicar a confirmação
regia do perdão concedido pelo Bispo Governa-
dor. O novo Ouvidor João Marques Bacaüuio
mandou erigir o pellourinho em 18 de Novembro,
e a 19 fez pellouros q~e se abrir~o a 21, ~cando
assim installada a villa do Recífe.c-Veja-se a
Rev. do 'Instit. Hist. de 18Q3,p. 3-130

,
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. CONTlrmAç10 DO ftIES~It)REINADO'

CONDE DE CÂ.ST~LMELHOR. EXTINCÇÃO DOS JUI-
ZES DO POVO. M.~RQUEZ DE ANGEJA. CONDE
DE VU1IEIRO. VASCO FERNANDES CESAR DE
MENENES. CaLONIA DO SACRAMENTO. MONTE-
VIDEO. CUU.BA.' E GOIAZ. PRIMEIRAS FORTA-
LEZAS NO RIO GRANDE DO SUL. CONDE DAS
GALVEIAS. CONDE DE ATO{iGUIA.

Pedro de Vasconcellos e sousa, éJonde de
Castelmelhor veio render no governo geral a
D. Lourenço-üe Almtuia em Outubro de 1711.
Durante a sua administração houve um le-
vante na cidade de S. Salvador por causa
do augmento do preço do sal, cujos motores
tinhão sido dirigidos pelos Juizes do povo;
por cuja causa a Camara requereu e obteve
a extincção delles a exemplo do qus por mo-
tivos iguaes conseguira a Camara da cidade
do Porto.

D, Pcâro .Antonio de Nororüia, Marquez
d' Angeja, tendo governado a lndia como Vice-
Rei, veio com essa mesma patente governar
o Brasil em Junho de 1714, sendo o .terceiro
que o governou Com este titulo.

D, sancno de Faro e Sousa, Conde de
Vimieiro o veio render em Agosto de 1718;
6 tendo fallecido a 13 de Outubro do armo
seguinte, foi o governo occupado interina-
mente pelo Arcebispo D, Sebastião Mon-
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teiro da Viâe , Mestre de Campo Joõo
d'Araujo e Azevedo, e Ouvidor geral do
crime Caetano de Brito de Eiçueiredo. Vasco
F ernasuies Cesar de M enez es (depois Conde de
Sabugbsa) que tinha sido Vice-Rei na Inâía, os
veio render etn Novembro de 1720; sendo o 4.-
que governou com o titulo de Vice-Rei,

Pelo tratado de Utrecht em 1713 não só se
restabeleceu o socego do governo da metropole,
como se dérão garantias à cerca dos limites do

• Brasil, cujo territorio devia estender-se do Oya-
pock ao Prata, ficando por tanto dentro dos limí-
tes a Colonia do Sacramento. -Esta praça que •
tinha já. sido -segunda vez evacuada em Março
de 1705, foi por este tratado restituída li corôa
de Portugal,indo tomar conta della em No-
vembro de 1716 o Mestre de Campo },(anoel
Gomes Barbosa, governador da praça e vílla de
Santos, o qual em Março de 1722 "aentregou ao
Brigadeiro Antonio Pedro de Vasconceuos. Go-

•vernava ainda a Colonia este Brigadeiro, quando
o Governador do Rio de Janeiro Ayres de Sal-
danha por ordem que teve de Lisboa, mandou
em 1724 o Mestre de Campo Manoet de Pretuu:
fundar a povoação de Montevídéo, cujas fortifi-
cações dous annos depois forão tomadas pelos
hespanhoes (1). .

A praça da Colonia ainda resistiu a um cerco
ordenado .pelo governador de Buenos-Ayres
lJ."Miguel saiceao, que durou desde Novembro

(I) Na rspubllca oriental do Uruguay Si conta o dia 20
di Janeirode 17:l6,como aqualle em que entrarão em Mon-
tevídéo as armas hespanholaa,e se começou iI povoação da
cidade. -Almanaque de Montevidéo .do anuo de 183~.
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de 1734 até Janeiro de 1736, em que se re-
tirarão os sitiantes.

Influencias que então dominavão o governo de
D. João V, tolhendo-a actividade e industria por-
tugueza, vierão produzir iguaes effeitos no
Brasil; cujo commercio diminuiu progressiva-
mente, à medida que as eolonias das outras
nações enviavão aos mercados da Europa maior-
copia dos generos de que elle até então os forne-
cia. Tambem muito cooperarão para ísso as
seccas que assolavão as capitanias do norte, as
dissensões de Pernambuco, a invasão dos fran- •
cezes no Rio de Janeiro,' e as explorações das

I minas. I

Pascoal Mo-re-ria Cabrtü em 1719 subindo o
rio Ooxipó-merim, em cujas margens se estabe-
leceu cüm seus cümpanheirüs, mudou no anno
seguinte os seus estabelecimentos para o 111f.~1'
da Eorquüha, em cujas vizinhanças o ouro S8
offerecia em tanta abundancia, que no espaço de
um mez se extrahirão 400 arrobas d'este metal.
Em 1723esta povoação foi transferi da para outro
sitio com o nome de Arraial do Snr. Bom Jesus
de Cutaõá, que em 1727 foi elevado à cathego-
ria de villa.

Já pelos aunos de 1680,-nartnotomeu Bue-
no, denominado pelos Indios A nhangue-ra,
nome que se transmittiu aos seus descen-
dentes, tinha atravessado o terrítorio domi-
nado pelos indios Gotaz es, Um seu filho do
mesmo nome, que na idade de 12 annos o
tinha aeompanhádo.t.observára então. que as
cabocolas se adornavão com folhetas de ouro.
Este animado pelos próximos descobrimentos
das minas de Cuiabà, e dando desenvolvimento
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ás suas recordações da infancia, animou-se a pe-
netrar nos sertões acompanhado de numerosa
comitiva, até que no espaço de muitos mezes e
com perda de muitos de seus companheiros, en-
controu em 1726 o arraial do Ferreiro, onde 40
annos antes estivera COmseu pai. Ahi em pouco
tempo tornou incremento a povoação, que trans-
ferida dous annos depois para as margens do
Rio Vermelho, foi em 1736 elevada ao prsdica-
mento de villa -com o título de Viüa Bôa de
Gotas, Foi destas, minas que um filho seu ex-
trahíu o ouro de que formou uma collecção de
fructos brasileiros em tamanho natural, e os foi
pessoalmente oifertar a D. João V. Bernardo da
Eonsesa Lobo penetrando no Serro do Frio, ahi
encontrou pelos annos de 1729 o primeiro dia-
mante.

O Brigadeiro Jos~ da Silva Paes, voltando de
ter levado soccorros á Colonia do Sacramento, .
com uma companhia de- Dragões de Minas Ge-
raes e alguma infanteria, ao todo 200 homens
além dos povoadores, receando o perigoso bai-
xio que circunda a barra do Rio Grande do Sul,
a custo e riscó) immenso pojou na praia ao sul
della a 19 de Fevereiro de 1737. Ahi levantando
logo um f-orte com a invocação de Jesus M.aria
Jose, e depois meia legoa para o interior um
outro dedicado a S. Anna, foi construir um ter-
ceiro nas serras de S, Miguel, sobranceiro
ao passo do arroio immediato, como um posto
avançado que pozesse a sua guarnição a
coberto de alguma aggressão da parte dos
Hespanhoes. Em sua retirada para o Rio
de Janeiro deixou o ço mmando ao Mestre de
Campo Aniré Ribeiro Cou! tnlio, que tres annos
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depois foi substituido pelo C?r:o~e.ltnoço OZ01'~O
Cardoso. Estes forão os prmcrpios da povoaçao
do Rio Grande, que mudada depois para o lugar
onde hoje existe, foi por muitos annos a cabeça
daquelles lugares, e residenciá dos commandan-
tes e governadores,

André de Meüo e Castro, Conde das Galveias,
que com o titulo. de Vic::~ei g?verna~a ? Brasil

- desde 11 de MaIO de 113t), fOI substituído a 16
de Dezembro de 1740por D. Luis Pedro Pere-
gdno, Conde.?e At?W~'uia, que tan:bem. go-
vernou como Vice-Rei, titulo que continuarão a
ter todos os governadores geraes até a vinda
da Familia Real para o Brasil.

•

LIÇA.OXXV

nEIN.~DO DE D. JOSÉ I

471)0-4777

MINISTERIO DO MARQUEZoDE POMBAL. LEIS E DE-
CRETOS.EM FAVOR DO BRASIL. CONDE DOS ARCOS.
MARQUEZ DE LAVRADIO. EXPULSÃO DOS J}-;SUI-
TAS. TRATADO Dl); LIMITES ENTRE PORTUGAL E
HESPANHA. GOMES FREIRE DE ANDRADA.

Por morte de D. João V em 1750, lhe sue-
cedeu seu filho D. José I, cujo reinado se tor-
nou memoravel pela administração do Mar-
quez de Pombal,' a quem EJ-Rei muniu de
grandes poderes, prestando absoluta confiança
a seus actos (1). Se muito lhe-deve- Portugal,
e especialmente a cidade de Lisboa pelas suas
energicas providencias por occasíao do terre-
moto de que foi victima em 1.0 de Novembro
de 1755; não menos lhe deve o Brasil pela ani-
mação que' deu ao seu commercio, navegação,
industria e agricultura; e sobre tudo pelas or-
dens e decretos que expediu em favor da li-
berdade dos indios, sua emancipação e manu-
tenção de seus bens.

'I) Sebastião José de Car,valho e Mel lo teve o titulo
de Conde de Oeiras em 17t>9, (I de Marques de Pombal
em 1770 je fal leceu na vllla do Pombal a I) ele Maio

-de 17b2 com 83 annos de idade. -
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Por decreto de 4 de Abril 1755 se decla-
rou que os que casassem com india não fi?~-
riãO com infamia alguma, e antes se farião
dignos das attenções regias para empregos e
honras sem necessidade de despesa. Por ou-
tro decreto de 6 de Junho do mesmo anno
se ordenou que no Pará e Maranhão os
indios fossem considerados livres e isentos de
toda a escravidão, e tivessem uma fórma de
administração mais csnducente á sua civili-
sação; disposições que por alvará de ~ de
Maio de 1758 se estenderão a todo o contínen-
te do Brasil.

Go,ernava o estado do Maranhão Fran-
cisco X avier de Mendonça Furtado, irmão
do Marquez :Ministro, ~uando el? 1755 se
creou a sociedade commercial denommada Com-
panhia Geral do Grão-Parâ e Maranhão; e
pelo mesmo tempo se creou também ·a Com-
panhia de Pernambuco ~ Parahiba. Ambas
confirmadas pelo governo de L~sboa logo d~-
pois da sua creação, forão extinctas no rei-
nado seguinte, uma em 1778, e outra dous
annos depois.

Em 1753 já se tinha regulado a sahida
das frotas de Lisboa para os diversos portos
do Brasil: e em 1757 se mandou dar prefe-
rencia na' navegação aos navios aqui fabricados.

D. Marcos de Norontui, Conde dos Arcos,
depois de ter governado as capitanias de Per-
nambuco e Goiaz, foi nomeado Vice-Rei do
Brasil; cargo que exerceu desde De.z~mbro d.e
1755 até Janeiro de 1760, em que fOI substi-
tuido por D. An~onio 'üe A.lmeidCf M:a~quez
de Lavrdio; e fOI este o ultimo VICe-ReI que
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residiu na cidade de S. Salvador. Tendo falle-
cido a 4 de Julho desse mesmo anno, foi du-
rante os seis mezes de sua administração,
que deu execução á Lei de 3 de Setembro
do anuo antecedente, que ~ndava extermi-
nar de Portugal e seus dominios os Regula-
res da Companhia de Jesus. Forão ahi presos
os Jesuitas a 18 de Abril, e mandados para
Lisboa; e o mesmo se cumpriu nas outras capi-
tanias com toda a pontualidade e sigillo.

Mais de 20,000'- colonos Açorianos vierão por
este tempo povoar as capitanias .do Brasil; e
tal interesse tomou o governo da Metropôle
ns augmento da população e agricultura, que
por lei de 19 de Setembro de 1761 se prohi-
biu em Portugal a importação - de pretos es-
cravos, como necessarios ao Brasil para cul-
tura das terras. Mais tarde se publicou outra
lei protegendo as fabricas nacionaes de louça
e de chapéos, com prohibição dos das fabri-
cas estrangeiras.

Quando D. José subiu ao throno, àchou já
firmado um tratado de limites entre Portu-
gal e Hespanha, pelo qual seria a Colonia do
Sacramento devolvida á Hespanha, recebendo
Portugal em troca os sete povos das, Missões
áquem do Uruguay (1). Forão pois nomeados

(1) Os sete povos das mIssões orlentaes erão os seguin-
tes: S Miau)), S. Joii\) Buptista, S. Angelo, S. Lourenço,
S. Nicolào~ s. Luis Gonzaga, e S. Frnncisco de Borja, O
padre Lourenço Balda superior destas Missões rasrdia
em S. Miguel : os outros povos além do Urugnay tinhão
por capital a Candelaria.



136 -

para a demarcação de limites 'por parte de
Portugal o Governador do Rio de Janeiro
Gomes Ereire de Asuirtula, depois Conde de
Bobadella; e por parte da Hespanha o Go-
vernador de .Buellos-Ayres 11farquez de Val
de Lirios. .

Sahindo do Rio de Janeiro Gomes Frelre
em Fevereiro de 1752, levou comsigo officia-
Iídade e tropa em numero de mais de 1,000
homens, com que desembarcou em S. Catha-
rina. Dahi seguiu por terra atravessando a
caoitanía do Rio Grande até a Colonia do Sacra-
mênto, onde' chegou em Janeiro do anno se-
guinte', depois de ter tido em Outubro as
primeiras conferencias em Chuhy. Em sua che-
gada teve o General novas conferencias na
ilha de Ma.rtím Garcia com o 111arques de
Val de Lirios, e ahi soube da opposição quo
fazião os Padres da Companhia a que fossem
entregues as Missões à Portugal.

Apparecendo a noticia de ,que a fortaleza
de Jesus 111aria José em RIOPardo fora ata-
cada em -Março de 1754 por muitos índios
que forão rechaçados, seguiu·o General por
terra ao Rio Grande, .onde sabendo de um
novo ataque do mez de Abril, vai até o R~o
Pardo reforça aquelle ponto, e volta ao RIO
Grand~. Partindo dahi em Dezembro de 1755
com as suas forças a encontrar as do Ga-
General Hespanhol D. José Asuioneçue,
varre com ellas a campanha até' as Mis-
sões. Em sua passagem pela campanha são
mortos o chefe índio Sepé, conhecido por
José T·ta~'ayu, e outro chefe de nome Ni-
caldo Lomçuirú, que com numerosas forças
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lhes s~hem ao encontro. Chegando â Missão de
8. ~!guel a 18 de Maio do anno seguinte,
aprísíonarão ? Superior padre Lourenço Balda
e outros jesuitas ; e depois de dez mezes de
demora retirou-se Gomes Freire para o Rio
Pardo, onde o veio encóntrar a mercê de Conde
de Bobadeüa. E para que não fosse suspeito
de querer. empecer ~s demarcações, retirou-se
para o RIO de Janeiro commissionando com os
poderes necessaríos io Tenente Coronel José
CustO.dio de S~ e Far:la, que gastou 19 mezes
em dISCUSSÕesmtermmaveis com D. João de
Bcharraota, igualmente commissionado pelo
Marquez de VaI de Lirios. -
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CONTlNUAÇIO DO MESMO REINADO
NOVO, TRATADO EM 1761. EN'l'REGA DA COLONIA DO

SACRAMENTO. CORRIDA DO RIO GRANDE. FAL-
LECIMENTO DO CONDE:DE BOBADELLA:. 'rOMADA ,
DO RIO GRANDE. INVASÃO DE SANTA CATHARINA.
NOVA ENTREGA DA COLONIA DO SACRAMENTO.
MUDANÇA DA CAPITAL DO BRASIL PARA O RIO
DE JANEIRO. CONDE DA <JUNHA. CONDE DE AZAM-
BUJA. MARQUEZ DE LAVRAD10.

Por morte de Fernando VI de Hespanha, seu
irmão e succsssor CarIos pII~conveio com D.
José I em annullarem O tratado de 1750 por um
outro de 12 de Fevereiro de 1761, ficando por
tanto em vigor os tratados anteriores.

A ténacídado do governo hespanhol no Rio da
Prata em assenhorear-se da praça da Colonía.ín-
duziu o Governador de Buenos-Ayres D.• Pedro
ceoauos a pôl-a em rigoroso sitio em 1762.
No fim de seis mezes o Brigadeiro Vicente da
Silva Fonseca que a commandava com fraca
guarnição, não podendo Jljlaisresistir, foi cons-
trangido a render-se por capitulação; desastre
este.cuja notícíadizem abreviira a morte ao
Capitão General do Rio de Janeiro Conde âe
noooaeua (1).

• (1) Ó conde ele Bobadella governou 30 annos íncom-
pletos, i. é. desde 26 de Julho de 1733, até 1.0 de Janeíre
de 1763 em que falleceu. O seu retrato col locado por
ordem régia no Senado da Camara do Rio de Janeiro,
ainda hoje allt 1i8 vê na sala das sessões da 111m'.Camara
Municipal.
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o general ceoouos animado por esta vanta-
gem, empenhou-se em mais arriscadas empre-
sas. ,Tendo seguido :B0r terra em Março do
segumte anno com uma força de 6,000 homens
e 8 boca~ de fogo, tomou em 19 de Abril o mal
guarnecído forte de S. Teresa commandado
pelo. Coronel Tl}-0ma<: Luis: Ozorio, e logo
dep_OIso de S. M%guel commandado pelo Capitão
Joao Alves Ferreira (1). A 24 já as forças de
Ceoaüo« entra vão na praça do Rio Grande
obng~ndo assim o Coronel Ignacio Eloi de };[ a:
âureira governador della.a transferir-se para
a margem do norte, .e mudar-se precipitada-
mente com. as author idades e familias para o
lugar de Viamão a 60 legoas de distancia. Esta
retirada deu occasião a que as forças invasoras
passassem .tambem ,a occupar a margem do
norte do RIOGrande onde se-conservárão mais
de dous annes. . ,

P?r morte do Governador Eloi o> Coronel
Jo~e Custodio ae.Sâ e Faria fez algumas ten-
tatívas maIlogradas para recuperar as duas
It\argens~ até que foi rendido pelo Coronel José
111arceüino de Figueiredo. .

Em Novembro de 1773 deu o Governador- de

(') NG> numero dos prisioneiros rttidos na Colonia do
Sacramento (que um armo depois foi da n0VOentregue ao
Curune l Pedra José de FigueiTedo Sm"mentol se conta o
Coronel Thomas Lui» Osm"io, que por causa da entreca
do S. Teresa 'p:lSSO~ em LIsboa por morte afrontosa: e~l-
tretan to est~ escnpto qne o coronel Ozor io sollicitara
com lllstan~la tanto d~ Governador COl1l0'mesmo do go-
v~rno do RIO de Janeiro soocorros que lhe não forão en-
yl~d~s. sen~.? a.i correspondencias interceptadas pelo
llllJTlJgO;LelUo-so os A,nnaes doy. ele S. Leopoldo p. 100,
e a Revista dI) Inst. Hist, de. 1838 de pago ~õ em diante-



-140 -

Buenos-Ayres D. João José Vertiz y Stücedo
üm extenso passeio militar com mais de 5,000
homens desde a praça da Colonia até Rio Pardo.
Não sendo tão bem recebido, como esperava de
uma fortaleza desmantelada e quasi dssguar-
necida, foi obrigado a retirar-se, sendo-lhe pi-
cada a retaguarda até o Rio Camacuã pelo
Capitão Ra{ael Pinto Bandeira.

O Governo portuguez desenganado de obter
por vias diplomaticas a margem meridional do
Rio Granoe, resolveu usar da força para re-
pellir os invasores. O General João H enrique
de Bohm veio em Dezembro de 1774 desembar-
car em S. Catharinà com forças que fez seguir
por terra para S. José do Norte; e depois delle
Rooerto Mac Iluall entrou com 7 velas na barra
do Rio Grande. Sendo mallograda com prejuizo
uma primeira tentativa para recuperar a pr aça
da margem do sul, esperou-se por occasiao op-
portuna para se pôr em pratica o estratage I\1a
de que se usou.

No dia ultimo de Março de 1776, anniversario
natalícío da Rainha, nas margens do norte 'se
embandeirarão os navios, derão-se as salvas do
dia, e se fizerão demonstrações de que se prepa-
ravão os nossos para passar a noite em festejos.
Eis que na madbugada do 1.0 de Abril os
fortes inimigos que espera vão os nossos pela
frente, ou. antes os julgavão descançando
dos divertimentos da noite, se virão surpre-
bendídos da. retaguarda pelas nossas forças
furtivamente desembarcadas; os navios acos-

- sados pela artilheria dos seus mesmos fortes
já. em poder dos nossos i o forte da barra
incendiado pela guarnição que o desamparava,

- 141 -

e ~ povoação evacuada pelos hespanhoes, que
retirando-se para S. Teresa, deixavão 80 feri-
dos recommendàdos á generosidade do vence-
dor. E assim recuperarão os portuguezes esta
povoação de que estíverão privados por espa-
ço de 13 annos.

Ao mesmo tempo sahia "de Rio Pardo o
Sargento Mar Ra{ael Pinto Bandeira com
400 homens a atacar a fortaleza de S. Tecla,
que depois de um assedio de Z7 dias e de ter
a guarnição capitulado, foi arrasada e íncen-
díada, Dahi seguiu para a trincheira de S. Mar-
tinha no alto da serra, defensavel por natu-
reza, e chave das Missões guaranis; e atacan-
do-a de improviso, se apoderou delIa.

A côrte de Hespanha querendo revindicar as
posições perdidas, enviou uma grande armada
de mais de cem velas sob o commando em
c~efe de O. Pedro ceoauos, d'antemão pre-
miado com o titulo de Více-Reí das provin-
cías do Rio da Prata. Em Fevereiro de 1777
chegou esta armada a Santa Catharina, cujo

- Governador julgando não poder resistir a tão
grandes forças, se rendeu no dia 27.

D. Pedro Cevallos uma vez senhor da Ilha,
antes de por em execução o plano que traça-
va, de atacar o Rio Grande pelo norte, ao mes-
mo tempo que Verttz pelo sul, foi surgir com 54
navios na colonia do Sacramento. O Gover-
nador da praça Francisco José da Rocha,
no extremo de privações, e sem esperança
dos auxilias que sollicitara; depois de um
mez de assedio por mar e terra, viu-se obri-
gado a capitular em 4 de Junho, sendo 11
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praça arrasada, e os seus habitantes ~nter-
nados para os lugares centraes do Vice-Remado.

Convém notar que depois do !allecimen~o
do Více-Rei Marquez de Lavrad!o em r.inei-
ro de 1760, o governo interino que lhe su~ce-
deu não foi mais substituiélo por outro Více-
R?: na cidade de S. Salvador. Sendo precis
provê r as necessidades das capitanias do sul
cuja população augmentava, e aC~l(l1rcom mais
promptidão a invasão da Oolonia d~ Sacr~-
mento e perigos que corria a .capltama do R~o
Grande, foi mudada da. Bahia para o RIO
de Janeiro a séde dos Více-Reis. O Conde de
Botuuleüa tinha sido o seu ultimo Capitão
General; e por sua morte depois de um go-
verno interino veio tomar conta do governo
na qualidade de Vice-Réi D. Antonio Alvares
da Cunha, Conde da Cunha, que governr u
desde 10 de Outubro de 1763 até Novembro
de 1767. A este veio render D. Antonio Rolisn
de Moura 'I'aoares, Conde de Azambuja, que
governou até Novembro de 17(5), em que-foi.
rendido por .D. Luiz áAtmctaa Portugual
Soares Atarcão Eça M euo Silva uoscoreraios
2.0 Marquez de Lavraelio e ultimo Více-Rei
elo reinado de D. José; e a quem se eleve a
introducção da cultura elo café no Rio de
Janeiro.

,
LIÇÃ.O XXVll

REINADO DE D. MARU I

1777--1816

Novos TRATADOS EN'l'RE PORTUGAL E HESPANHA.
RES'l"l'furÇÃO DA ILHA DE S. CATHARINA. Ex-
TINCÇÃO DAS FABRICAS E TEARES ·~W BRASIL.
PROHIBIÇÃ9 DE NAVIOS ESTRAC\"G-EIROS. LUIS DF.
VASCO.rCELLOS E SOUSA. CONSPIRAÇÃO DE MINAS
GERAES. CONDE DE REZENDE.

Com o fallecimento d'El-Reí D. José em Feve-
reiro de 1777, e elevação de D. Maria I ao thro-
no, quando as forças haspanholas se prepara vão .
para retomar o Rio Grande, e o General Bonm
se dispunha para resistir-lhes, chegou a ordem.
para um arrnisticio. Seguirão-se logo os trata-
dos de 1777 e 1778, e restabeleceu-se a harmo-
nia entre as duas nações. A ilha de S. Catharina
foi resti tuída em 30 de Junho de 1778, e entre-
gue ao Brigadeiro Francisco A ntonio ria Vetga
Cabral, depois Con,dede Mirandella ; perdendo
Portugal, segundo o tratado, a Colonia 0.0 Sa-
cramento.

Tendo tambem cessado a previdente admi-
nistração do Marquez de Pombal, muitas ordens
e providencias por elle tomadas em favor do
Brasil, ou ficarão em desuso ou forão neutralí-
sadas por ordens subsequentes.
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publica. Assim dispostas as cousas, só esperavão
que o Governo mandasse realisar a capitação,
para se pôrem em movimento. Erão entrados
n'este plano, ou como taes se reputavão, muitos
indivíduos de influencia e riqueza, um; por per-_
tencerem as principaes famílias, outros por
terem patentes superiores na milícia, outros
finalmente por sua excellente posição na so-
ciedade. .

Nestas circumstancias em 1789 o Coronel
Joaquim Süperio aos Reis, sciente do plano.
denunciou todos os complices ao Visconde de
Barbacena, que de tudo instruiu ao Vice-Rei;
e 32 dos denunciados forão inesperadamente
presos e-remettic\os para o Rio'de Janeiro: ,

Em quanto se il}staurava o processo, foi mu-
dado o Vice-Rei, vindo em seu lugar D. José de
Castro, Conde de Rezende, em Junho dQ1790P)·

Continuando o processo dos conspiradores,
foi lido no dia 18 de Abril de 1792 um Accordão
da Relação que condemnava onze á morte, cinco.
a degredo perpetuo' para presidios da Africa,
sete absolvidos, e todos os-mais a degredos tem-
porarios. Dos 11 condemnados à morte, X avier
foi o unico que não mereceu commutação de'
pena, sendo a dos 10 restantes commutada em
desterro para diversos presidias da Afríca. Ao
numero destes 10 pertencerão o Capitão José de

(1) Na noite de 20 do Julho deste mC~~[loan no, um in-
r endio devorou 11Casl1 da Camar'l do RlO do JaneIro; o
com oIlr. iodos os li vros Q uor.umcn tos desdo a fundação
tia cidade.
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Re.zmie Costa, e seu filho do mesmo nome de-
pOISdeputado e Conselheiro (1) ,
emO~~~ CJf:adtg",M~noe.l da C~sta. s~icidou-se
seus bens confis~~doe~OlsdaDsua prisao, e farão

A . s, e o esembargador Tho-
'lJl!z ntonio Gonzaga, autor da M ariüa de

~rc~u (2), degradado para Meçambique por 10
annos, allí terminou seus dias em 1809 °pad .
Ma~oel EOdrigu~s da Costa, depois d~s 10 a~~
~o~ ~ degredo, ainda foi honrado com a digní-

a e e Conego pelo fundador do Imperio e
tanto elIe c~mo Re~ende Costa forão memb~os
d~ Assemblea Oonstituin te do Brasil cuja reu-
n~ão dteTel.ugar no mesmo edífícío q~e lhes 'ser-
vira e prísão.



LIÇÃO XXVIII

CONTINUAÇlo DO MESMO REUDO

REGENCÍA DO PRINCIPE D. JOÃO. MARQUEZ DE
AGUIAR. CONDE DOS ARCOS. REVEZES DOS HES-
PANHOSES NAS CAMPANHAS DO SUL. RECUPE-
RÃo-SE OS SETE POVOS l)AS MISSÕES. RESISTEN"
CIA 00 FORTE DE NOVA COIMBRA. TOMADA DO
FORTE DE S. JOSE. VINDA DA FAMILIA REAL
PARA O BRA}JIL. ABREM-SE OS PORTOS DO BRAS1L
A'S NAÇÕES ESTRANGEIRAS. CRIÃO-SE NOVOS TRI-
BUNAES E REPARTIÇÕES NO RIO DE JANEIRO. To-
MADkBE CAYENA. MARCHA DO EXERCITO PACI-
FICADOR NO RIO GRANDE DO SUL. Novo ARMIS-
TICIO. O BRASIL ELEVADO Á CATHEGORIA DE
REINO. FALLECIMENTO bE D. MARIA I.

Tendo falIecido D. Pedro III marido de D. Ma-
ria I em Maio de 1786, e falIecendo tambem

f dóus annos depois o Príncipe herdeiro D. José,
o Infante D. João depois VI deste nome, em
breve foi obrigado a tomar as redeas do governo
pela impossibilidade da Rainha sua Mãi. Come-
çou pois a governar em nome della desde Feve-
reiro de 1792; e agravando-se o mal da Sobe-

\ rana, tomou o titulo de Príncipe Regente em
16 de Julho de 1799.

.D. Fernasuio José de Portugal, depois Mar-
quez de Aguiar, governou o Brasil como Více-
Rei desde Outubro de 1801 até Agosto de 1806,
em que roi rendido por D. Marcos de Noronaa
e Brtto, Conde dos Arcos, que foi a ultimo
Vica-Rei.

•

i49 -
A Hespanha concertando pazes com a França,

fez causa commum com elIa para obrigar Por-
tugal a condições humilhantes a sendo estas re-
cusadas, fo~declarada a guerr~ em 1801. Quan-
do esta. ~otIcla chegou ao Brasil, o Brigadeiro
Seoastião Xavier da Veiga Cabral da Cama-
ra 9,ue governava o Rio Grande do Sul desde
l\~alO!ie ~780, tratou de pôr em defesa esta ca-
I?Itama. tazendo av:ança!' n~ fronteira as poucas
torças que tinha disponívoís ; obrigando assim
os hespanhoes a recuarem concentrando-se em
Serro Largo. O General aproveitando-sé habil-
mente deste desanimo, os fez desalojar desta
mesma posição pelo Coronel M anoel Marques
de:Sousa,. que com 800 homens obrigou o ini-
migo fortífícado com igual numero a capitular
em 3,0,de Outubro. As guardas avançadas em
Batovi, Taquarembó, e Santa Tecla já. antes
tinhão sido abandonadas. Por outro 'lado o 'Pe-
nente-Coronel Patrtcio José Correia da Ca-
mara (1) pelo mesmo tempo na fronteira de Rio
Pardo com forças .i.nferiores. impedia na passa-
gem de Santa Maria, e fazia-retroceder uma
respeitavel divisão hespanhola ao mando do
Coronel Quintana.

ManOel dos Santos PedrOso,(conhecido pelo
nom~ de Ma~éco), José Borges do Canto, e o
Forríel Gabrtel Ribeiro d'Almeuia, cada um

(1) Falieceu em Rio Pardo a 28 de Maio de 18"31na pll.
tente de Tenente General, com o titulo de Visconde de
Pelotas, e em idade já muito avançada; era natural da
Ilha Terceira.

13
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delles com pequeno numero de voluntarios, ta-
lão os campos das Missões àquem do Uruguay,
e trazem espavoridos os indios das reducções,
augmentando suas forças com muitos delles .

_apresentados; e assim obrigão a render-se D,
Francisco Rodrigo, que as governava. Por esta
fôrma cahem em poder dos portuguezes os sete
Povos, cuja entrega outr'ora tornando-se tão
difficil, nesta occasião é facilitada a um punha-
do de homens sem mais recursos que a audacia
de seus Cabos; os quaes souberão tirar do proprio
inimigo os recursos de gente e armamento de
que carecíão. Estes recursos ainda servirão
para repellir novas tentativas de Ruõio-Dulce,
e outros chefes hespanhoes, que tentarão de-
sembarques no Uruguay.

Tendo fallecido em Novembro de 1801 o Ge-
neral Veiga caorai, o Brigadeiro e Engenhei-
ro Francisco João Rôscio quo interinamente
ficara no governo até a posse do Chefe d'Esqua-
dra Paulo José da Siioo; Gama (depois Barão
de Bagé), fazia novos preparativos para se de-
fender das aggressões dos hespanhoes, quando
chegarão noticias da paz.

Nem forão só os campos do Sul o theatro da-
, quella guerra: emMato-Grosso o forte de Nova

Ooimbra cujos defensores não passarião de 4Ó,
foi atacado por D, Lasaro ela Ribeira, gover-
nador da cidade da Assumpção. Em Setembro
de 1801 accomettondo-o com mais de 600 ho-
mens em tres escunas e 16 canoas, no fim de 9
dias se retirou com prejuízo, rechaçado pelo
Teneute-Coronel Ricarâo Franco âAtmeiâa
Serra, que commandava o forte. Em desforra
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deste ataque inesperado, em o 1.0 de Janeiro do
anno ~egumte o 'I'enente de dragões Francisco
RO.drzguesdo Prado, commandante do forte de
Mzr,?,nda,.com o Alferes de milícias Francisco-!avzer P!nto e mais 55 homens forão atacar de
assalto o torte de S. José, guarnecido por mais
de ~OO homens comn.andados pela Capitão D.
Joao_de Cavallero.qu~ morreu na acção, e Os
fizerao render à dISCrIçãO, mandando arrasar
o forte.

Começada a gue~ra entre a França e Ingla-
terra, Portugal nao podendo por mais tempo
conservar a sua neutralidade, e recusando fe-
char seus portos à bandeira brítaníca, foi obje-
cto da cubíça estrangeira. Foi Portugal accom-
met~Ido por uma divisão sob o commando em
chefe do Ceneral francez Junnot; e o Príncipe
Regente a 29, de Novembro de 1807, vespera da
entrada dos francezes em Lisboa, embarcou com
sua ~ugusta Mãi, com a Familía Real, e parte
~a Corte em uma frota composta de 8 náos de
lmha, 4 fragatas, e outros navios de guerra e
mercantes, commandada pelo Almirante Ma-
noet da Cunha Souto Maior. Por motivos de
uma tempestade que dispersou os navios na via-
gem, .arribarão alguns a varios portos do Bra-
sIl,. vindo ter outros directamente ao Rio de ra-
neIro: En~re os que arribarão â Bahia achou-se
a capitánía em que vinha o Príncipe Regente'
o.qual chegando a 19 de Janeiro de 1808, nov~
dias depoís fez publicar-a Carta Regia que abria
os portos do Brasil a todas as potencias com que
fie?-chav~ em paz; e partindo para o Rio de Ja-
nen-o ahí chegou a 7 de Março.

Seguiu-se logo a creação de diversos tríbu-
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naes e estabelecimentos publicos, como forão o
Conselho Supremo Militar, Desembargo do Paço,
Academiados Guardas Marinhas, Casa da Sup-
plícação, Imprensa regia, Erario e Conselho da
Fazenda, Banco do Brasil, Escola de Cirurgia e
Medicina, e o Tribunal da junta do Commercio,
Agricultura, Fabricas e Navegação.

Sendo declarada a guerra á França em con-
sequencia da invasão dos francezes, deu-se or-
dem ao Governador do Pará JOSé Narciso de I

Magalhães e Menezes para prontificar a tropa
disponivel para uma expedição contra a Guyana
franceza. Esta expedição de, cerca de 000 ho-
mens, ao mando do Tenente-Coronel de artilhe-
ria Manoel Marques, obrigou em dous dias o
Governador de Cayena Victor Hugue a pedir
capitulação, e entrou o nosso exercito triun-
fante em 21 de Janeiro de 1809: porém pelo
tratado de paz geral de 1815, foi esta colonia
restituída ao seu antigo dominio.

Ateando-se em 1808 e 1809 o fogo da insurrei-
ção nas provincias do Rio da Prata, e ardendo
Montevidéo e Paraguay no mesmo fogo dos par-
tidos; o Brasil não podia ser indifferente ao pe-
rigo que tão proximo o ameaçava.

O General D. Diogo deSousa, depois Vice-Rei
da India e Conde de Rio Pardo, governando en-
tão no Rio Grande, como Capitão General, tra-
tou de organisar um exercito de observação divi-
dido em duas columnas, uma commandada pelo
Marechal Manoel Marques de Sousa junto aos
serras de Bagé, para cobrir a fronteira do Rio
Grande, e outra. em S. Díogo na margem do

l
I I
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Ibírapuitã ao mand.o do Marechal Joaquim Xa-
,!!zer Curado (depol~ Barão das Duas Barras)
para cobrir- a fr0!lteIra de Rio Pardo; marchan-
do para a fronteíra de Missões a columna do
C~ronel João de Deos M ena Barrete depois
VIsconde de S. Gabriel. .

Em Maio ínvestíndo o Coronel Ronâeau a
praça de Montevidéo, D. Francisco X avier Elia
que a commandava, vendo-se reduzido ás mu-
ral~as da praça, pede ~uxili? ao General portu-
guez, que apezar da distancia procura soccor,
rei-o. Fazendo seguir o exercito pacificador-
c<?,mesta aproximação os insurgentes abando-
nao o forte de Santa Teresa, o General Mnr-
ques se apodera de Serro Largo, e o exercito
segue até Maldonado, levando por 'diante os iní-
migos que por toda a parte trazia espavoridos.
Rondeau desampara o sitio de Montevidéo e
repassa Ó Pr3;ta, em quanto .D. José Artigas
atravessa o RIONegro para incommodar os ha-
hitantes da campanha, o-ndeé hostilízado pelas
forças do Sargento-n-ór Manoel (tos Santos Pe-
aroso,

~ exercito pa~ificador a 16 de Março de 1812
deixa ~s.q~artels de Maldonado, e volta para as
ímmediações de Paissandú; novos e frequentes
combates tem lugar pelas diversas guerrilhas da
campanha; e Artigas é perseguido até os seus
propr:i9s alojamenjos pelas forças do Coronel
Thomás da Costa. Em meio destas frequentes e
repetidas v!~~o~ias, apparecendo a convenção
de um arrnistício da parte da junta de Buenos-
Ay~es, e do enviado portuguez naquella c~ade
Joao Raâemaker, o exercito se retirou a 12 de
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Setembro às nossas fronteiras, para os quarteís
que lhe forão destinados em Bagé, e guarda da
Conceição.

Por Carta de Lei de 16 de Dezembro de 1815,
o Principado do Brasil é elevado à cathegoria
de Reino, unido ao de Portugal e AIgal'ves.-
SeO'l1fH(eo fallecimento da Rainha Fidelissima
ém- 20 de Março de 1816, e elevação de seu filho \
D. João VI.ao throno.

t

•

LIÇÃO X.XIX.

REINADO DE D. JOÃO ,ri

4846-1821
DISSENSÕES POLITICAS NO RIO DA PRATA. DIVISÃO

DOS VOLUNTARIOS REAES D'EL-REI. ENTRÀDA DO
GENERAL LECOR EM MONTEVIDÊO. VARIOS COM-
BATES COM FORÇAS DE ARTIGAS. BATALHA DE

CATALÃ PELO MARQUEZ DE ALEGRETE. BATA-
LHA DE TAQUARElIiBÓ PELO CONDE DA FIGUEIRA.
FUGIDA DE ~RTIGAS PARA O PARAGUAY.

/

A morte de D. Maria I não <trouce alteração
alguma à administração do reino, porque o
Príncipe que lhe succedeu com o nome de
D. João VI já ha muito governava como Regen-
te. Negociava-se então o casamento do Principe
Real D. Pedra com a Archiduqueza d'Austria
D. Maria Leopoldina Jose(aCarolina filha do
Imperador Francisco I, a qual desembarcou no
Rio de Janeiro em 6 de Novembro de J.817. Era
D. Pedro o herdeiro presumptivo da Corôa em
consequencía da prematura morte do primoga-
nito D. -Antonío.

Em quanto na côrte e nas capitanias se fes-
tejava a acclamação do novo Rei e os desposa-
rias do Príncipe seu fllho, acontecimentos no-
taveís se passavão nas campanhas do Sul, e ou-
tros de não menor gravídads succedião no
Norte .



.•..• 156 ..•..•.

o Marquei de Alegrete, Luis Telles da Silva,
governava a capitania do- Rio Grande do Sul
d~sde Novembr.o de 1814, anno.om que Monte-
vidéo succumbiu aos .esforços da junta de Bue-
nos-Ayrss. Alentada assim a guerra civil, os
llldependent~s do Rio da Prata ameaçavão com
seus furores intestínos o socego de seus vizinhos,
ao mesmo tempo que a Hespanha desassombra-
da do dominio francez, tratava -derecobrar suas \
antigas colonias.

. Para melhor assegurar os limites meridio-
naes do Brasil, tinha D. João mandado vir de
Portugal a legião de Votuntartos Reaes do
Prtncipe ao mando do Tenente-General Cartos
Fr ederico Lecôr, depois Barão e Visconde da
Laguna, afim de ir occupar Montevidéo, em
quanto o General Curado devia operar C0m as
tropas que já commandava no Rio Grande do
Sul:..O desem~arque da divisão portugueza (já
entao denominada de Volusüarios Reaes d'El-
Rei) em Santa Catharina em 1816, augmentou
mais os receios de o, José Artiqas, que tendo-
se proclamado General dos independentes da
Banda Oriental do Rio da Prata convidava os
cidadãos ás armas. '

. O General Lecôr avançando com a sua divisão
pela capitania do Rio Grande, se entranhava na
Cisplatina pela fronteira do Serro Largo, tendo
em sua marcha alguns encontros fataes ao íní-
~igo. O forte de Santa Teresa foi surprehen-
d,I~O;? Marechal Sebastião Pinto de Arauio
CO~'1'e~a, commandante da vanguarda, conse-
guiu uma completa víctoría no arrojo da Isuii«
M orla sobre rruciuoso Rioera, que .lhe dispu-
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ta va a passagem; e o Major M anoel Marques
de Sousa (1) desalojou o Commandante Moniz
do passo do Chafalote. O General Lecô- foi
acampar em Maldonado, donde marchou com
suas tropas para Montevidéo, tendo previamen-
te combinado seus movimentos com os da pe-
quena esquadra ao mando do Conde de Viana.
A 20 de Janeiro de 1817 entrou Lecôr triun-
fante na praça, já então abandonada pelo dele-
gado de Artigas .D. Manoel Barreiras.

A Colonia do Sacramento revolucionada a fa-
vor dos nossos por Vasco Antunes, foi logo
mandada occupar pelo Coronel Manoel Jorge
Rodriçues (2) .. À occupação destas praças e de
Maldonado muito concorreu para a diminuição
do~ numerosos piratas de Artígas, por ficarem

, privados dos prmcipaes portos onde se arma vão,
e para onde recolhião suas presas. Servirão
depois estes portos para ponto de recolhida dos
nossos olficiaes e soldados prisioneiros que pode-
rão escapar-se em S. Domingos Soriano.

Em quanto o General Lecôr fazia esta occu-
pa,..Ção,o ~'encnte-General Curado, na campa-
nlía do RIO Grande do Sul e fronteira de Missões

/

(1) o Major Manoet Mm'ques de Sousa filho do Gene-
r.rl do mpSD10 nome. de quem se falia nesta mesma Li-
çito, (ti leceu no posto de Brigadeiro; c teve no exerc ilo
um filho do mesmo nome na patente de Tenente-General
e co.idecorado com o titulo do Conde de Pc,rto Aleqre.

(2) Fal leceu no Rio de Janeiro no posto de Tenente-Ge-
neral, com o titulo de Barão de Taquary li H de Maio
de 1845.
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não era menos feliz nas diversas excursões que
mandava fazer sobre os insurgentes de Artigas
que vinhão invadir o nosso territorio.

Na sua posição de Ibírapuítã-chíco reuniu a
si -os reforços de tropas, que lhe ião chegando;
e.deste ponto fazia marchar os contingentes
necessarios para resistir ao inimigo, propor?io-
nando assim aos nossos cabos de guerra muitas \
occasiões para se distinguirem.

Se as campanhas de 1811 e 1812 forão umil;
continuada serie de víctorias, esta o não fOI
menos pelos successos favoraveis, que tiverão
diversas partidas ambulantes em seu enco~tro
com as inimigas. ° Tenente-Coronél Jose de
Abreu com as differentes partidas destacadas
de sua columna, trouce em continua persegui-
ção as forças de soteuo e de Anâre Artigas nas'
margens do Urüguay em fins de Setembro e
princípíos de Outubro de 1816. A 19 de ,Outu-
bro em Ibiraocay o chefe Verâum fOI -des-
troçado pelo Brigadeiro João de Deos Mena
Barreio, que firmou. gloriosamente a victoria
com seu sangue. A 27 do mesmo mez junto aos
serras de Carumbe o proprio D. Jose Artigas
foi vigorosamente atacado e afugentado pelo
Brigadeiro Joaquim eleOliveira A toares. A3de
Janeiro de 1817 no Aropetii foi Artigas de novo
derrotado pelas for-Çasde Jose de A breu; o qual
no dia seguinte, 4 de Janeiro, ainda veio coad-
juvar na victoria que o Marquez de Atearete
em pessoa alcançou na. celebre batalha de Cata--
lã contra as forças de La Torre. Nesta bata-
lha se não póde escurecer a presença de espíri-
to varonil e a pratica incansavel de piedade
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com que a M ar(j'lfeza de Alegrete se empregou
em soccorro dos feridos sem distincção de ami-
gos ou inimigos.

Por outra parte o Brigadeiro Francisco das
cnaços Santos continua va a hosti1isar as tropas
de AncZre Artigas que Occupavão differ-entes
pontos da campanha, em quanto o Genel'all~a-
noel Marques de Sousa guarnecia as trontei-
ras do Rio Grande, e o capitão Bento Manoel
Ribeiro surprehendia e aprisionava em Belém
o chefe Verâurn com varios officiaes.

Assim ficarão pois as nossas fronteiras des-
assombradas e livres por algum tempo; mas
nem por ISSOcessarão as nossas forças de voltar
à carga pouco tempo depois contra incursões
inimigas.

Em Outubro de 1818 o Marechal João de
Deos Mena Barrete afugentava Fructuoso Ri-
vera nas fronteiras do R!ü Grande; e em Maio
do anno seguinte o Capitão Bento Gonsalves e
o Coronel Abreu não erão menos felizes contra
as forças de Artigas. Pouco depois nas imme-
diações da Colonia do Sacramento o Coronel
Vasco Antunss, e nas de Montevidéo o Mare-
cha,l J?r:ge.d'Avilez Zuzarte ~estroçavão as.
forças mmugus que lhes appareclão; e o Tenen-
te-Coronel J eronimo Gomes Jardim, e Major
Bento 11'[ anoet punhão em fugída a Fructuoso
Rioera no Arroio Grande. E se em Dezembro
J~sé de Abreu teve. de ceder a forças quadru-
phcadamente superrores no Paço do Rosario'
reunidas 4 dias depois as suas forças com as d~
Brigadeiro Bento Correia da Camara, não só
destroçarão La TorreI como se sustentarão

\,
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com vantagem no Ibicuhi contra as forças do
proprio D. José Artiças, Este reunindo todos
os fragmentos dispersas, e pondo-lhes como Ge-
neral em Chefe a La Torre, teve o desaviso de
vir dar na margem direita do Taquarernbó .a
memorável acçãó de 22 de Janeiro de 1820, em
que o Capitão General D. José de Castello Bran-
co, Conde da Figueira, ajudado dos dous Bri-
gadeiros, lhe matou o General Pantaleon 80-
teüo, e lhe fez grande numero de mortos e pri-
sioneiros. Foi esta acção, que deu remate ás
operações da campanha do Sul; e poz por aquel ..•
le lado o Brasil a coberto do contagio revolu-
cionaria do paiz vizinho. Entretanto Artiças
perseguido por alguns dos seus proprios, e aban-
donado por outros, se refugiava no Paraguay,
onde retido prisioneiro pelo Dictador Francia,
ahi se conservou até 1850 em que falleceu.

. .,

LIÇÃO XXX
,

CONTIi\(jAÇIO DO IIESftlO REINADO

-REVOLUÇÃO DE PERNAMBUCO. MORTE DO BRIGA-
DEIRO BARBOSA DE CASTRO. EMBARQUE DO GO-
VERNADOR MONTENEGRO PARA o RIO DE
JANEIRO. GOVERNO PROVISORIO. PARAHIBA,E'
RIO GRANDE DO NGRTE. CEARÂ E ALAGOAS. BLO-
QUEIO DE PERNAMBUCO. REACÇÃO. LUIS D.0
RFGO CHEGA A PERKAMBUCO. EXECUÇÕES.

t

Ao mesmo tempo que as armas do governo
triunfavão nas campanhas do Sul pela cora-
gem e constancia doshabeis chefes a quem es-
tava confiada a guerra, teve o governo de acu-
dir com soccorros as capitanias do norte, onde
se ateava a guerra civil.

Com a pacificação da Europa, e subsequente
morte d~ D. Maria I, contava-se em Portugal
com a volta da Familia Real para Lisboa, ao
mesmo tempo que no Brasil se esperava que a
Corte continuaria a permanecer aqui. Convinha
pois aos interesses 'do novo reino augmentar os
seus meios de engrandecimento, para que um
dia podssse formar o grande Imperio Ameri-
cano.

Foi Parnarnbuco o theatro onde então se re-
presentarão essas scenas prematuras do drama,
que poucos annos depois teve o feliz desfecho da
nossa independencia e emancipação política.

14
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o facto apenas individual de ter um offlcial
do regimento de Henrique Dias espancado a
um portuguez que soltara palavras injuriosas
contra os brasileiros, tornou duvidosa a fide-
lidade dos oíllciaes brasileiros para com o go-
vernador Caetano Pinto de Mü'ancla M onie-
negro, depois Visconde da Villa Real da Praia
Grande; e esta suspeita augmentou pela denun-
cia que tivera de que uma conspiração se tra-
mava contra o legitimo Soberano. Convocando
um Conselho dos Officiaes Generaes portuguezes
ali residentes, com exclusão do Brigadeiro José
Peres Campello que era pernambucano, foi \
ordenada a prisão dos paisanos denunciados e
de varios Ofliciaes de linha, e en tre estes a dos
tres Capitães de Artilheria Domingos Theo-
tonto Jorçe, Pedro da Silva Petiroso, e José
de Barros Lima, conhecido pelo nome de Leão
coroado. Este ultimo no dia 6 de Março de 1817
no acto de ser preso pelo seu chefe o Brigadeiro
Mnnoe; Joaquim Baroosa de Castro, o assas-
sinou com uma estocada, arem de outros golpes
que também lhe deu o secretar-io do mesmo
corpo, sem que o Brigadeiro fosse defendido
pelos Offlciaes presentes, alguns dos quaos ao
contrario correrão aos quarteis e pozerão a
tropa em armas. O Tenente Coronel Alexandre
Thomds por ordem do governador de quem era
Ajudante de Ordens, acode a reunir a tropa e
prender os Offlciaes amotinados. O Capitão Pe-
âroso, que já tinha munícíado alguns soldados,

apenas o reconhece, manda fazer-lhe fogo, e o
infeliz cahe por terra banhado em seu proprio .
sangue. Na 'confusão em que ficara a cidade, e
em que também tomarão parte os corpos de mí-
licíaa, os presos políticos, e tambem os de jus-
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tiça, que dias depois forão de novo recolhidos á

prisão; o governador abandonando o Palacío se
foi refugiar na fortáleza do Brum onde ;e
conservou protegido por alguns Omdaes Gene-
raes.e uma pequena guarnição. No dia secuinto
d~pOIs de uma capitulação fui o governad~r en-
víado em um navio para o Rio de Janeiro, onde
logo que chegou foi recolhido á prisão da Ilha
das Cobras, Bem que se lhe permittisse fallar a
algum dos ministros.

I .
_Os. con:prnmettidos na revolução se congre-

gao, ínstltuem um governo provisorío, rnudão
de laço e bandeira, adoptão o tra tamentó de Vos
e organizão rOl~aftições. Erão membros do gú-
ver~o_ prOVlS?flO-Padre João RibeiJ'o Pessoa,
Capitão lJommgos Theotonio Jorge, advozado
JqséLuis de Merl!clonça, Coronel Manoel Cor-
rea d~ Araujo, e negociante Dominças José
Mariins ; e para Conselheiros forão nomeados
os seguintes, Desembargador Antonio cartos

, Ribeiro de Arulraâa, Dr. Antonio de Moraes e
Silva autor do Diccionario (1), DI'. José Pereira
Caiâas, Deão Ber-narâo Luis Ferretra Por-
tugal, e negociante Gervasio J'ires Ferreira,
O movimento da capital em breve se commd.;.
Bica ás outras povoações da circumvisinhanea e
do sertão, que dão ao novo governo provas' de
sua adhesão, prendendo as autoridades que se
mostra vão intensas á revol ução. '

Este pronunciamento estendeu-se à Parahiba
e Rio Grande do Norte, onde se estabelecerão

(1) FMLlocido fi 11 de Abril de 1824.

,
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governos provisorios à imitação do de Pernam-
buco; foi porém contestado no Ceará. onde a~
dar-se o primeiro grito na villa do Crato, fOI
este suffocado, sendo preso com seus partidarios
o Padre Jose Martiniano de Alencar, depois
Senador por aquella mesma provincia, donde
éra natural.

Ao sul.de pernambuco não poderão os revo-
Iucionarios progredir.

O DI'. Jose I (Jnacio Ribeiro de A breu e Lima
vulgarmente conhe<;ido por !,adr,e ~oma, par-
tiu para as Alagoas a dar alli mais Impulso ao
movimento; e seguindo dahi para a Bahia, ao
desembarcar foi immediatamente preso por or-

o dem do governador Conde dos Arcos; e sendo
julgado por uma Commissão miutar, foi sen-
tenciado à morte a 26 do mesmo mcz de Março,

- e fusilado a 29.

Já então o Governador da Bahia tinha man-
dado seguir por terra em direcção às Alagôas
uma columna ás ordens do Marechal Joaquim
de-Mello Leite- CogominhO de Lacerâa, em,
quanto uma esquadrilha ao mando do Capitão-
Tenente Rufisu: Peres Baptista bloqueava. o
porto do Recife, dando assim principio a uma
contra-revoluçãO que hia tomando incremento
à proporção que as tropas do governo se apro-
ximavão.

Entretanto, chegou do Rio de Janeiro o
Chefe de divisão Rodrigo Jose Ferreira Lobo
com uma esquadra a reforçar o bloqueio,
que logo se estendeu desde o Rio S. Fran-
cisco até o Rio Grande do Norte. Os republi-
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canos do Recife breve se acharão desalenta-
d.os .por vereI? batidas as suas, pequenas
partidas. Dominços José Mariins, um dos
membros do' Governo provisorio, e que sahira
tambem a d~bellar as tropas do Marechal
Lace?'da,. fOI ferido e preso por uma com-
pa.nhla de 'pardos do Penedo, e. indios da Ata-
laia. O Oapitão-Mór Francisco de Pauta Ca-
oaicanii foi vencido e posto em fuga nos
campos de Ipojuca .pelas tropas do General
Lacerda. 0, I?adre João Ribeiro membro do
gO:,erno! SUICIdou-se; e Domingos Ttieotonio,
fUgIU disfarçado para não ser traiçoeiramente
entregue. aos realistas, Tendo assim lavrado
o des~lento por toda a cidade, fácil foi a
Roq,rzgo Lo~o desembarcar no dia 20 de
Mal?, e continuar na prisão dos revolucio-
narlOs1 que foi enviando para a Bahia °
General Luis do Rego Barrete nom~ado
Governador, e Capitão-General de P~rnambuco
e que para ali partiu da côrte com nova~
forças, quando tocou na Bahia ahi achou em '
segura prisão os principaes chefes, Seguindo
para o Recife ahi chegou :t 29 de Junho
achando pacificada não só esta capitania com~
as da Parahíba e Rio Grande do Norte.

Uma Commissão Militar ínstallada em Per-
nambuco e ~utra na Bahía decidirão legal-
ment~ da vld~ e bens dos compromettidos.
D...0mmg?s Jose Mtirtins, ~ mais onze perde-
rllO a vida (I); muitos sofrerão degredo; e

t') São os seguintes.
Jos~ Luis de Mendonça, Padre Miguel Joaquim de

Almeida e Oastrc, excutados na Bahia com Domingo

! •
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muitos outros, victímas necessarías e conse-
quentes das inimizades, delações e traições,
que fazem, o horrivel cortejo das reacções
políticas, ficarão presos e reduzidos á mísería
com suas farnilias ; e só virão o fim de tantos
horrores depois de muitos sofrimentos e resi-
g'1:1'Jilo.

A final, e quando as ê7m111üssõesmilitares
pela sua diuturnidade perdendo a-força moral,
começavão a dar trégoas á austeridade de seus
julgamentos, se publica um decreto conce-
dendo perdão geral.

José Martins. 'I'onen tc Antonio José Henr+q ucs; Pa-Iro
Pcd i o de So usa Ter,,'ri,'. CaAliLã's José de Barros Lima,
e Doini nuos 'I'h eoto n io Jorg», em Parurunb uco, on.le
tnmbem forITo eXPcuLa,10~ os seguintes (L~ Parahil-n :
Coronel Amar» GomAS Cou tinh«, Igoacio Leopoldo ,10
Albu juerque Mtranhêio, Padre Au tou io Pereira, 're-
ncntes Coroneis Fr.m .isco José da Sí lvcir.i, e José
Pererri no de Carvalho. .

LIÇAoXXXI

CO~Tli'\UAÇIO DO HmS~IO REI~ADO

RIVALIDADE EC\'TRE OS KASCIDOS EM PORTUGAL
E BRASIL CO",STITUIÇÃO E:\1 PORTUGAL. PEUS
EFFl';ITOS NO BR,\.SIL. JUNTAS PROVISORIAS NO
PARA, MARA~HÃO, PER~.U1BUCO, BAHIA E
OUTRAS CAPITANIAS. ACONTECD1E,NTOS DO' RIO
DE JA~EIRO. MA",IFESTOS D'EL-REI. A TROPA
E O P~INCIPE REAL. 'fHEATRO DE s, JOÃO.
REUNIAO' ELEITORAL. l\iASSACRE DA PRAÇA DO
COMMERCIO. EMBARQUE DE D. JOÃO VI. ENCOR-
PORAÇÃO DA PRQVINCIA CISPLATINA.

Desde que os portos do Brasil forão abertos
ao estrangeiro em 1808; o comrnercío de Por-
tugal começou a diminuir consideravelmente
e o ciume dos. portuguezes mais se exaspero~
~endo. sua antiga colonia elevada á cathogor-ía
ue remo. A demora da Familia Real no Brasil
quando já tinh~ cessado a causa que motivara a
sua vinda, fazia suspeitar que Portugal ficaria
sendo colonia do Brasil como este o fôra de
Portugal ; e daqui começou a nascer e tomar
incremento a rivalidade entre os nascidos em
Portugal e no Brasil. O commandante militar
Vicen~e A nton~o de Oliv~i'i'a em uma repre-
sentaçao ao ReI chegou a requisitar formal-
me~lte que aos Brasileiros se não concedesse
mais alto posto que o de Oapitão ; sxigencía
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que não tendo sido de direito'attendida, dahi
em diante o foi quasi exclusivamente de
facto.

Tendo torminado a guerra da Eüropa, e
tentando alguns Estados organizar os se~s
governos constitucionalmente; Portugal estí-
mulado pelo exemplo, :tambem exigiu convoca-
çãO de Cortes para ~ confecção .de uma c~rt~
Constitucional. Os primeiros movimentos mam-
festando-se na cidade do Porto a 24 de Agosto
de 1820, e em Lisboa a 15 de. Setembro se-
guinte, vierão produzir no Brasil consíileravel
impressão.

•O Parà foi o primeiro a manifestar a su.a
adhesão em o 1.0 de Janeiro de 1821, substi-
tuindo por uma Junta P?'O-ViSM'iq, o governa-
dor Conde de v iua-tnor, depois Duque da
'I'erceira, que se achava COll:lice~ça na .Côrte.
No Maranhão o Major Rodriçt: Pinto Pi sarro .
levantou o grito constitucional, que em breve
foi seguido pela tropa e povo. ET? Pernam-
buco o General Luis do Rego ao SImples con-
vite do novo governo de Lisboa e sem mesmo
esperar ordens da Côr te, proclamou as ~ases
da futura Constituição; fez levar a effeito a
escolha dos Eleitores, é reunindo-os sob sua
presidencia, proseguiu na e~eição dos Deputa-
dos.

Na Bahia o Tenente Coronel de Art!lheria
Manoel Peüro de trreuos Guimw"aes ue
accordo com os commandantes de outros corpos
de linha, proclamou em frente da tr~?~ a
Oonstituição que houvessem de promulgar as
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Côrtes de Portugal. E como por ordem do
Marechal Feüsberto Caldeira Brasü Pontes
se lhes oppozesse Q Major II ermoç enes Fran-
cisco de Açuuar, perdeu este a vida com
mais dez soldados. Em taes circumstancias o
Capitão-General Conde de roimo; conhecendo
a inutilidade de seus esforços, decidiu-se a
seguir a opinião geral. Passando-se à nomea-
ção das pessoas que devião compôr a Junta
governativa, cuja presidencia foi recusada
pelo mesmo Conde, foi nomeado para presi-
dente della o Desembargador Luis Manoe; de
Moura Cabrai, -

No Rio de Janeiro EI-Rei e o Ministerio
tinhão estado em continua ancíedade, sem
que uma só medida revelasse as intenções
da côrte ; até que a noticia 0.0 pronuncia-
mento da Bahia veio ti rar o governo deste
estado de incerteza. Publicou-se um manifesto
datado ele 18 de Fevereiro de 1821, pelo qual
S. Magestade annunciava a intenção de mandar
o príncipe D. Pedro a Portugal com plenos
poderes para tratar com as Cortes, e consultal-
as à cerca da Constituição. Também se pro-
metteu que serião adoptadas no Brasil aquellas
partes da Constituição que lhe tossem ap-
plicaveis. Esta ultima condição revelando o

. intento de que a Constituição seria modificada
antes de ser applícada ao Brasil, hão agradou,
nem a Portuguezes nem a Brasileiros; anciosos
uns e outros por dilatar a -esfera de suas
liberdades A exaltação dos constitucionaes
os levou ao ponto de reunirem a tropa auxi-
Iiadora portugueza na madrugada de' 26 de
Fevereiro, e apresdntarem-se no Largo do·
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Rocio a exigir que fosse -especialmente )urada
no Brasil a Constituição, }al qual a flze.ssem
as oórtes. Os príncipes D. Pedre e D. l'I'Ilguel
dirigirão-se a urna reunião <;:,onvocada pa~a
a Sala do Tneairo de S. Joao (1) onde forao
recebidos com Vivas a El-Rei e d Constituiç'!O.
Sendo submettida uma RepresentaçãO ao Prm.-
cipe Real D. Pedro, e convocada a Camara :Vlu~ll-
cipal, o Principe chegando a var3;nda extenor
do theatro ali leu ao povo reunido na praça
um Decreto pelo qual EI-Rei D. ~Oã? _VI ac-
cedia sem reserva a futura Constituíção das
Côrtes. Em seguida prestarão os Príncipes ju-
ramento em nome do Monarca, que poucas
horas depois o ratificou, tendo vindo da Qyint:=t_
da Bôa- Vista, puchado em um coche ate a CI-
dade pelo concurso de povo que o. acompa-.

(I) Assim M dl!tll',uva o Ti:e.lh'o pe'a ~. V(,Z al)~~·t:>
a l% de Ou ttibr o do 1813 :10 Largo 110 R'CIO, hoje Praça
(1:1 O,lll ti tuicão. Es te thsatro t~1l le-se {nce nd iudo pel a
L" vez em 2:> de Março de 1S2t. dia do prall1e~lt.o da
C0113titll'ç'io. depois de sua re e lificação se (~C!i,01l111l0U
" eillr,) Co.nstit~~cional FluminJltse, e dcp IS fhNltro
de S. Ped,'o 'cr.{lcantm·a. De novo incendiado na noite
(10 t> para 9 tle Agosto d~ 1'r>l, t, '.fnou se u "brir. a
16 de AO','sto do al1110 se';lunte. FOI em consequ-ncra
deste 2.° incendio que - e levantou cxclnsi,umcnte
par .• ns representações -l yr icas o Theatro rlo Cal~lp~ ~a
Acclamaç:'i,) qU:1Sl em trr-nte á rua da Gons.tltU!Ç,lO
ab vrto. a 2í Mn rço de 18-2 com o título ~le Pl'ov~sorlO! ~
intitulado depois Theatro L!I"ico Flwmnense e que 101
demolido 01111875, para se arbor lnr a pnça o Thcntro da
S. Peâro de Alcantara 3.' vez incendindo na ma Irugada
de 28 de Jaueuo de 1806, f.,oi de novo aborto a 3 da
Jauolro de 1&')7.
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nhav~. Igual juramento prestarão todos os
funccionar-íos publicos e pessoas notaveis do
Rio de Janeiro.

A's espontaneas demonstraçães de alegria
por est~ acto, segui.rã?-se as mais serias ap-
preh.ensoes aos Brasileiros -pela chegada do
Manifesto das Côrtes, jà então installadas
obrigando a familia Real a regressar para Por:
tugal. D. João VI contra os seus -desejos
assignou . o decret~ de 7 de Março , em
que manifestava a intenção de voltar a Lis-
boa, deixando o Brasil encarregado a D. Pe-
dro.

Procedia-se já as eleições paroquiass . e con-
vocados os Eleitores na Praça do COI~mercio
na ~arde de 21 de Abril sob a presídencia do
Ouv~dor da Comarca, lhes foi communicado
offlcialmente por ordem d'El-Reí o decreto de
7 de l'I~arço. A leitura deste decreto produziu
uma discussão tão tumultuaria, que o Presí-
de~te n~o pôde mais dirigir as deliborações da
As",emblea, nem conter os espec.tadores· e os
Eleitores excedendo os limites de suas ~ttri-
b~ições, começ_arão ~ tomar deliberações que
nãosó atfectavao os interesses da Nação, como
a pessoa do Mona~c~. Davão or?ens para que
as fortalezas prohíbíssern a sah ida da esqua-
dra que conduzisse S. Magestade, e clama vão
.para . que a Constituição hespanhola fossse pro-
VIso~lamente adoptada; sendo enviada neste
sentido uma deputação a El-Rei, que por um
decreto a sancciouou. No entanto se soube que
a tropa portugueza se reunia no Rocío, e des-
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cansados sob a palavra do General das Armas
de que as intenções da tropa erão pacificas,
continuarão em suas deliberações. Tendo con-
tinuado em sessão permanente, pelas tres-
horas da madrugada uma companhia da di-
visão auxiliadora cercando a Praça do
Commercio, sem mais advertencia, deu
uma descarga de mosquetar'ia sobre- os Elei-_
tores desarmados e povo que os rodeava, e
tomou a casa á baioneta calada, tendo mor-
rido tres individuos, e ficando feridos mais
de vinte. '

Em o dia 26 de Abril tinha EI-Rei revogado
o Decreto da adopção da Constituição hespa-
nhola e nomeado Regente a D. Pedro ; e sahia
com a família Real para Lisboa a bordo de
uma esquadra, onde hião tambem muitos,
11dalgos e capitalistas que levavão muitas
sommas em especie. Nessa manhã quando a
náo começava a navegar, dirigia El-Rei a seu
Filho D. Pedro em, despedida as seguintes
memoraveis palavras: « Pedrc , o Brasil
brevemente se separará ele Portugal; se
assim tôr, põe' a corôo sobre a cabeça"
antes que algum aoeniureirc: lance mão
clella.»

Nesse mesmo armo de 1821 a 31 de Julho, ou
por influencia da divisão portugueza, ou pela
impossibilidade de seguir outros meios, ou por
que assim lhe convinha, o Cabildo de Montevídeo
unanimemente decidiu e lavrou a acta da sspon-
tanea encorporação da Provincia Cisplatina
ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.

LIÇÃ.O XXXII,

REGENCIA DO PRICIPE D. PEDRO·

1821--1822

EFFEITO DAS LEIS, DAS' CORTES. REPRESENTA-
çÃO' CONTRA A 'PART1DA DO PRINCIPE. FICO.
EMBARQUE DA DIVISÃO LUSITANA. CONSELHO DE
PROCURADORES DAS PROVINCIAS. VIAGEM DO
PIÚNCIPE A MINAS, DEFEN"SOR PERPETUO.
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉA CONSTITUINTE.

.vIAGEM A S. PAULO. GRITO DO IPIRANGA. IN-
DEPENDENCIA. ACCLAMMAÇÃO. COROAÇÃO.

As côrtes de Lisboa na ausencia dos depu-
tados brasileiros organiza vão unia Constitui-
ção e decretavão medidas contra os interesses
~? ~eino irmãó ; e mesmo depois os nossos
direitos erão supplantados pela votação de
uma maioria infensa. Sendo 130 os deputados
portuguezes, e os nossos 70, destes apenas 50
concorrerão ás côrtes ; e os applausos do audi-
torio ínfluião ' sobre o constante desprezo em
que er ão tidas as reclamaçães de uma minoria
continuamente derrotada. Foi assim que de-
cretarão que as Juntas governativas das nossas
províncias, bem como os Commandantes de
A rmas obedecessem diredamente a Côrte de
Lisboa, sem dopendencía alguma do Príncipe
Regente; que se extinguisse o Desembargo do

15
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Paço, a Mesa da Oonsciencía e Ordens, Con-
selho da Fazenda, Junta do Commercio, Casa
da supplicação, Academia de Marinha, e ou-
tras repartições e estabelecimentos publicos.

<1rdenou-se que o .Principe Regente fosse
à Europa viajar com o fim de )nstruir-se,
e'se tomarão outras medidas tendentes a rebai-
xar o Brasil das prerogativas que lhe conferia
a cathegoria de Reino. O·Principe que come-
çava a sua regencia por assigna1ados actos
de pura constitucionalidade, promulgando sa-
lutares decretos, e acudindo com pessoal vigí-
lancia à publica administração; por estes
fataes decretos via-se considerado como mero
governador do Rio de Janeiro, e com a sua
proxima viagem decahido o -Brasil ao antigo
regimen de simples colonia.

Desobedecido pois o Principe nas provin- ,
cias do norte, onde os decretos das Côrtes
erão mais literalmente cumpridos por causa
das tropas portugue'zas que nellas abundavão,
e reduzido aos curtos rendimentos da capital,
dispunha-se já a seguir para Lisboa, quando
pelo Sul se começou a manifestar decidida op-
posição à sua partida. Posto que se-lhe não .
prestasse toda a obediencia como Regente por
ser nomeação d'El-Rei e não das Côrtes; toda-
via a classe militar, como essencialmente obe-
diente, com repugnancia desobedecia às or-
dens de seu Principe. Entretanto o ficar elle
no Brasil era uma necessidade geralmente
reconhecida, de uns porque nelle vião uma
garantia de ordem, e de outros porque a sua.
ausencía apressaria a. recolonísação.

!osé Bonifacio de Andrada, Více-Presí-

",-
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dente g.a Junta Governativa de S. Paulo, ob-
teve da mesma Junta uma representação para
que o Principe Regente sobreestivesse em sua
viagem. Em Minas Geraes igual. representa-
ção se obteve da munícípalídade de Barba-
cena. No Rio de Janeiro Jose Joaquim da
Rocha promovia uma outra no mesmo sentido
com mais de 8,000 assignaturas ao Senado da
Camara da capital, de que era Presidente
José Clemente Pereira (1). Este dirigiu-se
com ella ao Principe, acompanhado de immenso
concurso de povo no dia 9 de.Janeiro de 1822;
e a apresentou expondo os sentimentos dos
partidos realista e patriota acerca da sua parti-
da: ao que 6 Principe respondeu com estas
memoraveis palavras: «Como é para o bem
de todos e felicidade geral da Nação, diga-
ao povo que fico,» E chegando à varanda do
Paço, dice: «Agora só tenho a recommenaar-
vos UNIÃO E TRANQUILLIDADE.». ,

Além de apuros- financeiros, outros contra-
tempos sobrevierão ao Principe, que felizmen-
te tiverão prontas prowdencías, aconselha-

(1) José Clemente Pereira, natural de Portugal, foi
nomeado Senador pelo Pará em Dezembro de 1842. e
tendo differcntes vezes occupndo o ministerio, fa Ileceu
a 10 de Março de 1854: pelos relevantes serviços que
prestou á San tn Casa da Mlsnr icordia como Provedor.
o Senhor D. Pe+ro II ordenou que na Sala do Hos-
plcio d'l Ped ro 11 (para alienados) fosse col locada a
sua eatatua defronte da d'Elle; e sua viuva J). Engracia
Maria dll Costa Ribeiro Pereira foi nessa occasíão
condecorada com o titulo de Condessa da Piedade.
SS. MM. n. assistirão á collocaçâo da ostatua a 14
de Junho de 1857•.
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das por Jose Bonlfacio de A~drada, já e~tão
nomeado Ministro dos negocios do interior,
da justiça, e estrangeiros. O General Jorge de
A oüe« Zuzarte com as suas tropas portu-
guezas pronunciando-se pela partida do Prin-
cipe, e apoderando-se do Morro do Castello,
foi obrízado a retirar-se para o ,9utro lado
da bahi~, donde seguiu barra -fóra a 16 de
FE\vereiro. Nesse mesmo dia se ordenou a
convocação de um Conselho de Procuradores
das provincias, do qual D. Pedl~o ~e declar<:.u
Presidente; mas só quatro provincias po~erao
entrar nesta alliança, e erão as d? RIO de
Janeiro, S. Paulo, Minas Geraes, e RlO.Grande
do Sul. A do Rio Grande, tendo-se Já della
ausentado o ultimo Capitão-General João Car-
tos de Salclanha, depois Marquez e Duque
de Saldanha, decidiu-se logo a seguir a von-
tade do Principe. No Rio de Janeiro I,lem se
consentiu que desembarcasse. a guarnição da
esquadra portugueza que vinha buscar D.
Pedro, e que' depois de alguns dias de repouso
tornou a voltar, deixando 600 homens que
quizerão ficar. Em ~1in,as .Geraes ,negand6 o
Governo sujeição ao Príncipe, sahiu ,este .do
Rio a 25 de Março; e em uma raplda via-
zem que fez a Vílla-Rica conciliou os parti-
dos e os fez entrar na obediencia. De volta
à Capital, aceitou a 13 de Maio o 'I'itulo

.-' de Defensor perpet'l{fJ elo Brasil, ql!-e lh~ ,f?l
offerecido pelo Senado da Camara a requisi-
ção do povo e tropa; e a 3 d~ Junho' COl:VO-
cou uma Assemblea Constituinte e Leçista-
Uva para cBrasil. Em S. Paulo, haYen~o.
dissensões entre os membros da Junta, partiu
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para ali o Príncipe a 14 de Agosto, afim de
com sua presença serenar os animoso Em sua
volta tendo recebido em caminho cartas de
El-Rei, 'e novos decretos das Côrtes que annul-
lavão todos os seus actos, e declaravão cri-
minosa a Junta de S. Paulo; decidiu-se a,
proclamar a Independencia.

Foi a 7 de Setembro de 1822, sobre as mar-
gens do Tpirança, pequeno rio das vizinhan-
ças de S. Paulo, que o Pr-íncipe- annuindo aos
desejos-dos Brasileiros mais illustrados, levan-
tou o grito da INDEPENDENCIA. Ao chegar ao
Rio de Janeiro a 15 do mesmo mez apressou-
se em apresentar-se no thêatro com um dís-

<tinctívo no braço esquerdo, que tinha por
Iegenda : Lruiepenâencia ou Morte; exemplo
que foi logo seguido por todo o povo, tanto
-na capital como fóra della. No dia, 12 de
Outubro foi acclarnado Imperador Constitucio-
nal e Defensor Perpetuá do Brasil; e a cere-
mania da Coroação se celebrou em o 1.0 de De-
zembro seguinte.



LIÇÃO XXXIII

REINADO DE D. PEDRO I

4822-4834

INSTALLAÇÃO DA ASSEMBLÉA CONSTITUINTE. PRO- .
VINCIAS DO NORTE. MONTEVIDÉO. CHIQUITOS.
DISSOLUÇÃO DA CONSTITUINTE. DEPORTAÇÃO
DE SEIS DEPUTADOS. JURAMEMTO DA CONSTI-
TUIÇÃO. CONFEDERAÇ!{O DO 'EQUADOR.

Proclamada a Independencia, começarão aI!

retirar-se de Lisboa os deputados brasileiros,
e se procedeu no Brasil a novas Eleições para
a Assembléa Constituinte, cuja instalIação veio
a ter lugar a 3 de Maio de 1823.

Não havia em todas as provincias inteira
adhesão ás idéas manifestadas pelo espirito
publico da Capital e provincias do Sul. .

Na Bahia desde Fevereiro de 1822 tinha
sido perturbada a tranquillidade publica por
occasião de ter sido nomeado o Brigadeiro por-
tuguez I gnacio Luis Madeira de M euo para
o Governo das Armas, em substituição do-
brasileiro de igual patente Manoel Peâro de
Freitas Guimarães. Disto resultou ficar Ma-
deira na cidade apoiado nas forças portu-
guezas, e retirarem-se para o Reconcavo as
tropas do paiz. A cidade continuou a ser'
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sitiada pelas forças do interior, que. forão
reforçadas por uma divisão enviada do Rio
de Janeiro sob o commando de General Pe-r: Labatut, e auxiliadas depois por nove
vasos de guerra ao mando do Almirante i.ora
Cochrane: Isto obrigou o General 111adetra
a evacuar a cidade, embarcando-se para Por-
tugal ~ 2 de Julho de 1823 (1). Foi a cidade
Immed~atamente occupada pelo Coronel José
Joaquisn. (l~ Lima e Silva (depois Tenente
General e VIsconde de Magé) que havia substi-
tuido a Labatut no commando das forças de
terra.
- ElE Pernambuco, depois de algumas com-
moçoes em que forão Su~c()ssivan()nte expul-
sos do commando das Armas o General Luis
do Rego e outros, foi logo restabelecida a
paz, e jurada a obediencia a n. Pedro.: Ala-
goas, Parahiba, Rio Grande do Norte e Ceará
imitarão a marcha de .Pernambuco.

No Piauhi, sustentando o Major João Jose
da Cunha. Ficl!é o sistema das 'Córtes portu-
gueza .." fOI obrigado a capitular ante as forças
do Ceará ao mando do Coronel João de A rauj o
Chaves. - .

No Maranhão tendo d(!,sembarcado algumas
_ das for9as portuguezas que tinhão sahido

da Bahia, Lor â Coctirane obrigou a Junta

(1) O dia 2 de Julho é considerado de gala e de festa
nn~lOnal na yrovinci~ da Bahia; e nã Bu l Ia que su p-
primtu os dias santificados se conservou este dia para
aq uelte Arcehis pado.
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provisoria a protestar sua adhesão á causa da
Independencia.

No Pará onde o General José Maria de
MOU1'a persistiu em sustentar as Côrtes, foi
mandado por Lord Cochrane o Capitão-Tenente
João Pascoe Greenfell, que de bordo do seu
brigue, e fingindo sér emi sario de u~na forte
esquadra, intimou a evacuação da cld3:de, .e
instaurou o Governo provisorio com obsdiencia
ao Imperador. Tentando porém alguns exalta-
dos depôr a Junta, desembarcando G:rc,enfell
em soccorro della, forão alguns fuzilados, e
presos muitos que sendo amontoados no porão
de uma zalera em numero ele 238, não podendo
respirar,'" amanhecerão asphyxiados, sobrevi-
vendo apenas quatro de todo este numero.
Ainda assim continuarão as desordens desta
província ate a chegada do novo Presidente
José de Araujo Roso.

Em Montevidéo finalmente o General D. Al-
caro da Costa de Sousa de M acedo á fcente
de 4 000 soldados portuguezes, sustentou por
espaço de 17 mezes um sitio <:..ontra as forças
brasileiras reunidas pelo Barao da La(juna
em numero de perto de 3,000. Resolveu-se
em fim a evacuar a praça a J8 de Novembro
de 1823, e embarcou com a divisão para Portu-
gal, depois que soube que as forças portu-
guezas tinhão sido expulsas de todos os pontos
do Brasil. ,

Foi por este tempo que o Governador de
Ctitquitos pediu ao governo de Mato-Grosso
ser aquella provincia encorporada ao Impe-
rio; mas apezar do reforço que este lhe-man-

I •
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dou, foi 'deposto por uma contra-revolução
que o obrigou a retirar-se com os do seu
partido.

Tendo-se installado em 3 de Maio de 1823
a Assembléa Constituinte tio Brasil,e dividin-
do-a logo o calor das discussões em dous par-
tidos, o Minísterjo dos Andradas cedendo á
maioria, retirou-se do poder a 17 de julho' e
conseguintemente soffrou mudança a pOl-itlca
d.o_Governo. Collocados os Andradas na oppo-
siçao, e com a reputação de serem os melhores
oradores, tomarão as discussões maior calor'7 ~ubirão ~é ponto pOF occasião de se queixa;
a ~~semblea um brasileiro espancado por dous
O~ICHl,eSportuguezes. Os deputados opposicío-
nistas que já se tinhão pronunciado contra o
en(:5aja..cmento de militares portuguezes, apro-
veitarão-se da opportunídade para dirigir ao
governo insinuações de deslealdade para com
os propugnadores da Independencia. Entretan-
!o f3rão as tropas reunir-se todas em '8. Chris-
tovao, donde a reclamações suas mandou o
Imperador uma mensagem á Assembléa exi-
gindo satisfação pelos insultos dirigidos á honra
dos Offíciaes, e ás intenções de Sua Magestade
em diversos periodícos.

Conservando-se a Assornblóa em sessão per-
manente toda a noite do dia 11 de Tovem-
b~o, no dia 12 marcharão as tropas para a
cidade; e o Imperador mandou pelo Brigadeiro
José M .noei de Moraes, acompanhado de uma
brigada de cavallerín, intimar á Assembláa o
decreto de sua dissolução. Seguiu-se a prisão
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de seis deputados (1), que embarcarão para
França pensionados pelo Governo; mas volta-
rão tempos depois, e alguns delles prestarão
ainda relevantes serviços, sendo elevados ás
primeiras dignidades do Estado.

Logo depois se publicou a nova Constituição
organizada em um Conselho d'Estado (2) sob
a presidencia pessoal do Imperador, ~ qual
foi jurada a 25 de Março de 1824, dia que
ainda hoje é considerado de grande gala em
todo o Imperio.

As províncias do Sul aceit~n~o as. cons~-
quencias da dissolução da ConstItumte, Juramo
a nova ConstituiçãO sem previa discussão; po-
rém nas do Norte manifestava-se espírito muito'
diiferente. Em Pernambuco tendo o governo
nomeado a Francisco PaesBarrete depois Mar-
quei do Recife, para Presidente desta proviu-
cia; Manoel de Carvalho Paes de Andrade (3)
Presidente ele ito pela proyíncia, recusou
entregar-lhe a administração della; e assim

(1) Forão os tres irmãos And~adas <Jo.sé Bonlfacio,
Antonio Car los e Martirn FrancIsco), Jose Joaquim. da
Rocha Padre Mel •.hior Pinheiro de Oliveira e Franciscoae Adayaba dé Montesuma, depois Visconde de Ge-
qu m nhonhn.

(2) O Conselho d'Est:lrlo tornand?-s~ ~epois permanente
em vir-tude de. art. 137 da ConstltUlçno, fOI supprimido
pelo ar t. 32 do Acto Addicional.

(3)Foi depois senador pela Paruhibn,o faHe.;eu em 1855
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persistirão, até que os dous Majores Seâra e
- Lamenha, contando com a obediencia dos

~orpos de seu commando, por uma defecção
inesperada tomarão o aceordo de prender a
Manoel de Carvalho a 20 de Março de 1824,
e leval-o em custodia á fortaleza do Brum.
Revoltando-se: a guarnição da fortaleza em
se~ favor, fOI Carvalho em poucas horas
remtegrado na presidencia; e protegido pela
t~opa proclamou em 2 de Julho, denun-
~Iando_a D, ~edro como traidor, e que suas
mtençoe~ erao abandonar o Brasil aos por-
tuguezes, 'e convidando as províncias do
Norte a se proclamarem ,independentes, for-
mando uma liga denominada Confederação
do Equad01.
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PACIFICAÇÃO DE PERNAMBUCO. COMMISSÕES MILI-
TARES. EXECUÇÕES. CEARÁ, MARANHÃO, E
BAHIA. FELISBERTO GOMES CALDEIRA. FALLE-
CIMENTO DE D. JOÃO VI. ABDICAÇÃO DE D. PEDRa
K\I FAVOR DE D. MARIA rr. REVOLTA DE 1\10-:\-
TEVIDÉQ. COIllBATES DO RINCÃO DAS GALLI-
NHAS, SARANDY, E ROSARIO. INDEPENDENCIA
DO ESTADO ORIENTAL DO URUGUAY.

o Presidente Paes Bar-reto não podendo
permanecer na capital de Pernambuco por do-
minarem nella as forças de Manoel ele Carva-
lho, foi Tortifícar-se na Barra-Grande ao sul
da provincia com a diminuta força que pôde
reunir; em quanto o Chefe de divisão Joõo
Taylor sustentava no porto do Recife um pe-
queno bloqueio que pouco tempo durou. De-
pois de varias encontros em que foi posto em
prova o, valor dos Pernambucanos, o Briga-
deiro Francisco de Lima e Silva com forças
que levou da Corte, desembarcou em Maceió
donde marchou sobre a capital; ao mesmo
tempo que Lorâ Cocnrane foi bloquear o porto
do Recife. Depois de uma serie de 'escaramu-
ças sempre vantajosas' para as armas ímperiaes,
entrou Lima na capital; e depois de 5 dias de

. novos ataques estava a 17 de Setembro toda a
cidade em poder dos im~eriaes. carcaino

I
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refugiado a bordo da corveta íngleza Tweed . e
as troPll:s qu~ o defendião obrigadas a retirar~se
par~ o ínteríor, entregarão-se á columna im-
períal que as perseguia. Parahyba, Rio Grande
do N~rte e Ceará, que tambem se tínhão pro-
nunciado pela Confederação do Equador sue-
cessívamento se sujeitarão ao governo; e ~ssim
acabou esta Confeder~ção, a que deu remate a
suspensão de garantias, e uma Commissão mi-
utar ~reada em Pernambuco, e outra no Ceará
para Julgarem os mais eompromettidos dos
quaes doze perderão a vida. Entre as vieÚmas
desta revolução se contão João Guilherme
RatcUn;- sentenciado á morte nos tribunaes da
Côrte, e o Major de Henrique Dias Agosttnho
Bezerra caoaicanu,

Das p.rovincias rebelladas foi a do Ceará a
que m~ls ~offreu, porque aos males da guerra
sobrevierão os da fome em consequencia da
secca que por quasi dous annos assolou os ser-
tões. desta provincia e das immediatas, cujos
habitantes alem de tlagellados pelo contagio da
bexiga, forão dizimados pelo recrutamento de
3,000 hO~le.ns. Este facto se torna assígnalado
pelo emp!r~smo do r~medio que se empregou
para allívíar a província da superabundancia
de população, e promover-lhe II tranquilidade
de que necessitava.

No Maranhão, as tropas que tinhão coadju-
vado a Independencia, tendo -se rebellado con-
tra o Presidente Miguel Bruce, começavão
suas hostilidades, quando Lorâ Cocbrane tendo
já tranquillizado o Rio Grande do Norte e Ceará.
ali chegou em Novembro de 1824, onde foi rece:

16
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bido com as maiores demonstrações de alegria.
Sustentando Lord Coctirane a deposição do
Presidente, collocou em seu lugar a Manoel
Teües da Silva Lobo, enviou o Presidente de-
posto para o Rio de Janeiro,-e tratava-de exi--
gir pagamento das presas na importancia de
mais de cem contos de reis, quando ali chegou
o novo -Presidente nomeado pela Côrte, Pearo -
José-da Costa Barros, que por se ter mostrado
avêsso a-estas exígencías, ainda antes de sua
posse o Lord o enviou no dia 12 de Março se-
guinte a bordo do brigue Cacique para o Pará.
Entretanto preencheu o computo das quantias
reclamadas, e deu á vela para Inglaterra na
fragata Piramqa a 20 de Maio. O Ministerio do
Rio de Janeiro recebendo com indignação esta
noticia, manifestou a sua irritação na imme-
diata demissão de Lobo, e 'reintegração de
Costa Barros. -

Na Bahia, apenas conhecida a revolução de
Pernambuco, o Commandante das armas Fetis-
'berto Gomes Caldeira, mostrando-se persegui- -
dor dos adherentes á Confederação do Equador,
levado de um excessivo zelo, suspendeu a José
Antonio da Silva Castro do commando do seu
batalhão (o denominado dos Periquitos). Insu-
bordinando-se o batalhão exigiu a reintegração
de seu commandante, e 100 homens dslle diri-
gindo-se ao Quarfel General nó dia 25 de Outu-
bro de 1824, lhe intimarão a ordem de prisão, á

qual o general cedeu, dizendo: Vou preso, com
a condição de que se me não na de tocar; po-
rém tanto que se apresentou a peito descoberto,
cahiu traspassado por 14 balas. Quatro dos com-
promettidos perderão a vida por sentença do
Oonselho de guerra, alguns temerosos se expa-

I
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triarão voluntaríamente.. e outros forão remo-
vido~ para..provincias longinquas. Algum tempo
depois desenvolvendo-se o odio contra os por-
tuguezes, resolveu ir ali o Imperador, onde
chegou acompanhado da Imperatriz sem ser es-
perado, em Fevereiro de 1826, e ajudado das
providencias do Presidente M arques de Que-
luz, re tabeleceu a paz em toda a provincia.

Entretanto era o reconhecimento da Inde-
pen.Iencía do Brasil obtido do governo" portu-
guez por mediação da Inglaterra pela Convenção
de 29 de Agosto de 1825, em que alem de outros
artigos se exigia que D. João VI assumiria para
SI o titulo de Imperador. Seguindo-se logo o
fallecimento de D. João a 10 de Março de 1826
a Regencia de Portugal fez proclamar a D. Pe~
dro, Rei de Portugal com o nome de D; Pedro
IV, cujo titulo o Imperador assumiu com o único
fim ele abdicar em favor de sua filha D. Maria
da Gloria, então de 7 annos de idade; o que
verificou por acto solemne de 3 de Maio desse
anno. '

Depois da capitulação de D. Alvm-o, sahida
das tropas portuguezas de Montevidéo, e en-
trada do Barão da Laguna naquella praça, os
Argentinos scientes da nossa fraqueza, e apro-
veitando-se do partido ali existente a favor da
sua união com as Províncias Unidas do Rio da
Prata, cuja independencia tinha já então sido-
reconhecida, fomentavão a. revolta de toda a
'Banda Oriental. Maduros já os planos, saltou o
chefe D. João Antonio Laoaueia em 19 de
Abril de 1825 no Porto das Vacas com 32 com-
panheiros, aos quaes se reuniu Fructuoso Ri-
vera com algumas tropas, e formarão na villa
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de Ia Florida uma Camara de Representantes.
Cuídarãs logo em declarar irritos e nullos os
actos da sua encorporação a Portugal e Brasil,
proclamando o Estado de Montevidéo livre e
independente. Acudirão immediatamente por
terra as tropas do Rio Grande, e uma esqua-
drilha~brasileira se apresentou nas aguas do
Rio da Prata. .

As armas brasileiras pouco felizes forão por
terra; alguns choques tiverão lugar com varia
victoria; outros porém forão mais pronuncia-
dos contra nós. No Rtncão das Gallinhas a 24
de Setembro de 1825 o Coronel .José Luis
JIena Barrete em um combate contra as for-
ças de Fructuoso Rivera perdeu a vida com
alguns Otliciaes, ficando outros prisioneiros. No
revéz do Sarandy em 12 de Outubro seguinte,
Bento Manoel perdeu tambem alguns mortos
e prisioneiros. O Imperador sahindo do Rio de.
Janeiro a 24 de Novembro de 1826, seguiu ao
Rio Grande do Sul com o fim de estimular as
tropas com sua presença; mas pouco se do-
morou, Tindo em sua ~olta achar já. morta a
virtuosa Imperatriz sua Esposa, fallecida a II
de Dezembro-dessa anno. A desastrosa batalha

I de 20 de Fevereiro de 1827 no Passo do Ro-
sario (1) dada pelo General em Chefe Felisberto
Caldeira Brant Pontes.âr arques deBarbacena,
contra o General argentino LJ. cartos de At-
~ea.r, pôz em completo desanimo o exercito
brasileiro. Menos infelizes erão as nossas ar-
mas por mar; mas reconhecendo oe inimigos a

(1) Nesta batalha perdeu a Tida o General José de
.Abreu, Bafio do Serro-Largo.
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sua fraqueza poserão-se na defensiva, tornan-
do-se todavia formidaveís pelos innumeros cor-
sarios que despedião com grave prejuízo do
nosso commercio. A' vista de tantas dífflcul-
dadss, concluiu-se a 28 de Agosto de 1828 um
tractado de paz em que se estatuiu que a Basuia
Oriental ficaria independente por espaço de
cinco annos, findos os quaes adoptaria o go-
verno que mais lhe conviesse. Mandarão-se
retirar as tropas brasileiras ali existentes; e
foi este o resultado dos sacrificios de tantos_
annos.
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RW"OLTA DE TROPA. ESTRAXGEIRA NO RIO DE
JANEIRO. SESSÃO LEGISLATIVA DE 1829. VOJJ-
TA DE D. MARIA DA GLORJA. CASAMEKTO DA
IMPERATRIZ D. AMELIA. SESSÃO LEGISLATIVA
DE 1830. VIAGEM DO DIPERADOR A MINAS.
A XOITE DAS GARRAFADAS. REPRÊSE~iTAÇÃO
DE 23 DEPUTADOS. REUNIÃO KO CAMPO DA
ACCLAMAÇÃO. ABDICAÇÃO.

Tendo-se organisado por causa das necessi-
dades da guerra do Sul' diversos batalhões 11('
estrangeiros, acha vão-se na Côr-to alguns dos.os
em Junho de 1828; quando por occasião de ser
achiba tudo um soldado do batalhão de A lle-
mães, se amotinarão os seus companheiros para
libertal-o. Os soldados irlandezes correrão a
eoadjuval-os ; e este tumulto tomou .d~pois
mais serio aspecto, espalhando-se os sediciosos
pelas ruas, roubando casas e tavernas: e no dia
seguinte foi assassinado pelos allemães o seu
Major Benedicto Tioli a pretexto de lhes-retêr
os soldos. A tropa nacional os obrigou a reco-
lher a quarteís, finalizando esta scena com a
perda de 7 brasileiros e 15 escravos mortos,e 150 I

estrangeiros entre mortos e feridos. Os irlan-
dezes forão reenviados á Europa, os Allemães
entrarão na disciplina, e o soldado allemão
Eduardo Steinnausen considerado cabeça foi
por sentença fuzilado.

,,
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Em principios de 1829 oecorreu em Pernam-
buco um pequeno tumulto, suffocado em seu
príncipío pelas authoridades do lugar. Não ob-
stan re, por decreto de 2, (18Fevereir-o se suspen-
derão as garantias, e se creou uma Conunissao .
Militar; e estas medidas causarão il'l'itação en-
tre os liberaes. Foi debaixo desta impressão que
se abriu a sessão extraordín.u-ía da Assembléa
geral a 2 de Abril, e a crdínaría a 3 de =\Iaio
desse anno.

A opposição se pô? em guerra aberta 'com o
Mínísterio, tanto na tribuna corno pela impren-
sa, e (;OIl1 especialidade na A U}'Q?'a Ftusninense,

-periodico redigido por Eoar-tsto Férreira ela
Veiça. Os Ministros na justiça e da guerra fu-
rão accusados na camara dos deputados, as dis-
cussões se tornarão violentas, e a 3 de Setembro
não se tendo votado a Lei do Orçamento, o Im-
perador encerrou a sessão com a seguinte Jaco-
nica Fulla : Auousios e Diimtsstmos Senhores
Representantes da Nação. - ESTÁ FECHADA A
SESSÃO. »

Neste mesmo anno a 16 de Outubro chegou
de volta da Inglaterra a Rainha de Portugal D.
Mar-ia Ir, a qual tinha sahido para a Europa a
5 de Julho do anno anterior acompanhada do
Marquez de Barbacena. Veio também com ella
a Pr'inceza bávara D. Amelia de Leucniern-
berq , filha do Príncipe Eugenio de Beauharnais
e futura esposa do Imperador, cujas núpcias se
celebrarão no dia seguinte. Instituiu-se a Or-
uem aa Rosa. e crearão-se novos titulos : o povo
da capital applaudiu com festejos e as províncias
o imitarão.
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Entretanto o Ministerio se tornava cada v~z
. mais impopular; corria de plano, ou se fazia

crer a existencia de um gabinete secreto, que
decidia da vqntade do Monarcha p<;traactos ar-
bitrarias. O partido exaltado suscitava emba-
raços ao gov~rn? ; e já se escrev~a sobre ref?r-
mas da Oonstituição, e federação das proviu-
cias.

As discussões da eamara dos ~eputados na
sessão de 1830 não forão menos agítadas que as
da precedente. Decretava-se. o .lic~n_ciamento
das tropas estrangeiras, e a dímínuíção da ma-
rinha de guerra; e se r~duzião as d~spesas üo
Orçamento; apezar de vivas reclamações da par-
te do Ministerio. Não tendo as Camaras tratado
de outros objectos contidos na Falla da Abertur~,
ao encerrar as Camaras a 3 de Setembro, forao
de novo convocadas extraordinariamente para'
o dia 8 aflui de concluir a Lei do Orçamento,
provid~nciar sobre o meio circulante, Banco
Nacional, e Codigo criminal e de,processo.

A 14 do mesmo mez chegarão as noticias da
revolução de Julho em Paris, por meio da qual
cartos X abdicara, e Luis !"ilippe fora. elevado
ao throno de França. No RIO de Ja.nelr~, ~a:-
hia, Pernambuco, e S. Paulo (1) muitos índivi-
duos illuminarão as suas casas, e consequente-

(1) Nesta ultima províncla pOI" oecusiâo deites. festejos
'tev0 lugar o assassinato do infeliz -?1ad~ró, me,l}"o Ita-
liano redactsr do Observador Conshtt~clonal, cuja morte
foi lIl'tribuida li moti vos políticos.
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mente tornarão novo alento as indísposíções dos
partidos. A linguagem da tribuna parlamentar
e da imprensa se tornou em extremo virulenta;
e os periodicos de pequeno formato recresce-
rso em numero, como costuma acontecer em
tempos de agitação. No dia 30 de Novembro foi.
encerrada a sessão legislativa, a quaj se tinha
tornado notavel pela fusão das duas camaras
(a 17)que pela primeira vez tivera lugar.

A 30 de Dezembro partiu o Imperador com a
Imperatriz para Ouro Preto, com o fim de fazer
revi ver o enthusíasmo que ali tinha causado em
1822. A sua proclamação de 22 de Fevereiro de
1831 aos Mineiros, longe de produzir o effeito
desejado, contribuiu para aggravar a indispo-
sição. Em sua volta á Capital a II de Março se
promoverão demonstrações de regozijo publico,
mas que produzirão' máo effeito-pela- qualidade
dos individuos que as promovião, de ordinario
portaguezes. Os festejos de fogueiras, por -se-
rem apagadas, pelos liberaes, provocarão um
contlicto na noite de 13 para 14, chamada a
Noite das aarrataaas, em que se não pouparão
pedras, fundos de garrafas, ví'l!as e morras.

Depois destes acontecimentos, vinte tres De-
putados e um Senador dirigirão uma energica
representação ao Imperador, pedindo repara-
Ção dos insultos feitos á nacionalidade. Este do-
cumento publicado pela imprensa ainda exaltou
mais osespir itos, e no dia 20 houve modifica-
Ção no Gabinete. A 25 na igreja de S. Fran-
cisco de Paula se tinha feito cantar- um Te-
Deum para soleraúízar o anniversario do jura-
mento da Constituição; e apparecendo ahi ines-
peradamente 0- Imperador sem ter sido convi-

.,

•
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dado, foi saudado à sua chegada com vivas em
quanto Constitucional; ao que logo respondeu :
Sou e sempre fui Constitucioruü. Em flm na
manhã de Gde Abril, demittido o Ministerio, ~i

- substituído por outro. Com esta notícia acom-
panhada de outras, que em taes occasiões s.e
não poupao, exaltando-se o povo, reuniu-se em
grande concurso no Campo rla Acclamação, pe-
dindo a reintegração do Ministario dernittido.
'I'res Juizes de Paz nus forão nesta commissão
a S. Chr'istovão, troucerão a resposta de !lue
S. .Magestade não annuía. Sabida esta resposta,
mais se exaltarão as vozes do povo, ao qual se
tinha já reunido a tropa ao mando de Francisco

'de Lima e Siioa, que indo em pessoa ao Impo-
r~dor, nada pôde conseguir.>

O batalhão do Imperador e o regimento de
artilher'la montada vierão da Quinta reunir-se
a seus camaradas. Mandando Francisco de
Lima um de seus Ajudantes de ordens, o Major

. Miguel ele Frias Vasconceuos, voltou este às
duas horas da manhã com o seguinte decreto,
escrito pelas proprias mãos do !'Iomm:-ha:
«Usaruio do âireito que a Constituição me •
concede, Declaro que Hei mui ooluntarta-
mente Abdicado nq" pessoa de Meu Muito
Amado Filho o Senhor D. Pedro de Atcarüa-
ra : Boa Vista 7 de Abril de 1831, decimo da
Independencia e do Império. » Por um decreto
que datou de ô do Abril nomeou tutor de Seus
quatro filhos ao Conselheiro Jose Bonifacio de
Aruirada ; e feitos os arranjos de viagem, em-
barcou com a Imperatriz, a Rainha de. Portu-
gal, e sua irmã a Marqueza de Loulé com o
Marquez seu marido .

•
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r:-ro dia 13.pa~tirã? as~fragatas VOlage e La
Seine, a prImeIra, íngleza, levando a seu bordo
o,Ex-Imperador ~om sua comiLiva; e a segunda,
fi anceza, conc1uzmdo a Rainha de Portugal.

~~',e
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REINADO DO SENHOR D. rDERO 11
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REGENCIA PROVISORIA. REGENCIA PERMANENT~.
MOVIMENTOS NO RIO DE JANEIRO, DARIA,
PERNAMBUCO, PARÁ, MARANRÃO, R OUTRAS
PROVINCIAS. GUERRA DOS C.~BAN08. JOAQUIM
PINTO MADEIRA. .

o decreto da abdicação foi recebido no Campo
da Acclarnação .com muitas demonstrações de
alegria ; e reunindo-se logo de manhã todos os
Deputados e Senadores que se acha vão na
Côrte, nomearão uma Reçencta prooisoria
composta de tres membros, Senador José Joa:
quirn Car~eiro ~e Campos Marques de Cara-
»euas, Brigadeiro Francisco de Lima e Silva
e Se~ador Nicoldo Pereira de Campos Ve;'
guelro: A ~7 de Junho achando-se já as Cama-
ra.s le!pslatIvas em seus trabalhos ordínarios,
fOIeleita a Reçencia Permanente. igualmente

• c?mposta ~e tres membros, Brigadeiro Eram-
czscqde Lima e Silva, deputado por S. Paulo
Jose da Costa Carvalho, depois Visconde e
Marquez de Monte-Alegre, e o deputado pelo
Maranhão João Brauiio Moniz. (1)

(I) José da Costa Carvalho desde 18 de Ju-
f!ho de 183~, em. que por doente se retirou para
S. Paulo, nao assrgnon mais papel alzum offlcial
como Regente: e João Braulio Moniz °não chegou
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Esta Regencia teve uma existencia qnasi

toda tormentosa em consequencia da exaltação
dos partídos, e afrouxamento da disciplina das
tropas, tanto na côrte como nas províncias.
Pelos acontecimentos que depois tiverão lugar,
é forçoso c~nfe5Sar que os homens proeminen-
tes do par-tido que triunfou, não deixarão ir a
revolução ao ponto a que muitos exaltados dese-
jarião que chegasse. Ao contrario haveria uma
mudança Inteiramente política, que além de
outros resultados tenderia a afrouxar os Ia-
ços,: que unem entre si as províncias do Im-
perio.

Na côrte dividindo-se o partido vencedor em
Moderado e Exaltado, dahi províerão as reu-
niões de 14 a'17 de Julho no Campo da Accla-
mação, exigindo deportações, e fazendo outras
reclamações exageradas, cujos planos forão
abortados pela energia do pad-re Inoço Anto-
nio Feijó, então Ministro da Justiça. Os corpos
IIlais índiscipl+nados forão dissolvidos, alguns
Ofllciaes presos, e outros desviados do. côrte
com destino a differentes províncias. Todavia a
Artilheria de Marinha, unico corpo que tes-
tava, insurgindo-se na Ilha das Cobras a 7 de
Outubro, foi chamado á obedíencia pelo Corpo
de Guardas Municipaes (2), de que era Com-

íl. completar o tempo da Ragcuclu P01' ter fal lecido a 20
de Setembro de ]805. Costa C,nvalho falleceu em S. Pau-
)0 a 18 de Setembro de 1860, depois de ter 'lido Senador
por Sergipe, Ministro e Conselheiro d'JJ:stado, e com o
titulo de Marqucz de Monte Alegre.

(2) A Guat'da Municipal era um corpo lnterínamente
creado, composto dos cidadãos habeis para a Guarda

- 17
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mandante Geral o Marechal José ;.l[arta Pinto
Peixoto, e por um batalhão composto de OtH-
ciaes avulsos de 1.&e 2.&linha. Neste conflicto
morreu o Guarda Municipal Estevão de Almei-
da Chaves, solemnemente sepultado com assís-
tencia da Regencia.

Na Bahia mesmo antes da abdicação já a 4 de
Abril tinha rebentado urna sedição, em que as
tropas depondo o Presidente, fazendo embarcar
o Commandante das Armas, e prendendo seus
chefes, collocarão no commando das "Armas o
Barão de Ptraiâ pela antiguidade de sua pa-
tente, e no governo o Více-Presídenta João
Gonsalves· Oestmora, Scenas iguaes ainda ahi
se repetirão a 31 de Agosto, e 28 de Outubro. e
mais tarde em Março e Abril de 1833, procla- _
mando-se a Federação no ultimo destes movi-
mentos; mas rorão em tempo suffocadas por
novas autoridades já então nomeadas pela.
côrte,

Em Pernambuco além dos movimentos havi-
dos em Maio com a noticia da abdicação, houve
a chamada Setçmorisaaa, em que a tropa cor-
reu com os seus offícíaes, fez fogo ao Comman-
dante das Armas, e poz em saque a cidade du-
rante os dias 14, 15 e 16 de Setembro. Forão
combatidos pelas Milicias e povo armado, a eu-
jas mãos morrerão muitos.sendo presos mais de

Nacional: fÓl:a orgsnisada pôr decreto dá 14 de Junho:
até que pela Lei de 18 de Agosto desse mesmo anno se
creou a Guarda Nacional, que tantas reformas tem até
hoje solfrido em seus regulamentos. l:;ào pois dífferentes
dos Municipaes Permanentes, creados depois por decre-
to de 22 de Outubn: e que por decreto de 16 de Janeiro
de lK-.s tem a denomínaçâo de COI"poPolicial da COrte.
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oitocentos que forão confinados p~ra a Ilha de
Fernando.

Os movimentos de 15 e 16 de Novembro deste
anno, e de 14 de Abril do anno seguinte, não
progredirão por falta de tropa indisciplinada.

No Pará poderão o Presidente e Oommandan-
te de Armas conter o enthusiasmo do povo, até
a chegada das novas autoridadés; mas a 7 de
Agosto o novo Presidente Visconde de Goiana
julgou prudente retirar-se, por lhe faltar o
apoio da tropa que exigiu a sua deposição. No
Rio Negro, então comarca desta provincia, e
para onde se hav ião refugiado alguns dos exal-
tados da capital, em Abril de 1832 se proclama-
rão em provincia independente, começando por
assassinar o Coronel Joaquim Filippe dos Reis
seu commandante militar, e elevando á presi-
dencia o Ouvidor da Comarca. Uma expedição
commandada pelo Coronel .Domingos stmões
da Cunha, e que ali chegou da capital em Agos-
to, restituiu de todo o socego.

No Piauhi os exaltados apenas poderão con-
seguir do Presidente. em Conselho a demissão
do Ouvidor Luis Paulino da Costa Lobo, um
dos mais apontados na sua representação.

No Maranhão o prestigio e bom conceito de
que gozava o Presidente Candido José de
Araujo Viattna, depois Visconde de Sapucahy,
poderão evi tal' funestos resul tados aos movi - .
mentos de 13 de Setembro, e 19 de Novembro;
todavia este ultimo movimento estendendo-se
pelo interior, só pôde terminar- no fim ~e seis
mezes.

Nas Alagôas, Goiaz, Mato-Grosso, e outras
províncias tiverão lugar diversos pronuncia-
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.montos, ou simplesmente rusgas, encaminhan-
do-se como as outras. no sentido de deposição
de. autorídades, demissões e deportações, que
com mais ou menos prontidão poderão ser aba-
fados pelo bom senso da maioria da população,
e forças que os Presidentes tinhão à sua dis-
posição. _

As provincías de Pernam1uco e Ceará forao
das que mais calamidades soffrerão nos tempos
mais proximos à Abdicação. O sertão de Per-
nambuco foi assolado por espaço. de tres annos
pela chamada Guerra dos Cabanos, que come-
çando em fins de 1832 em Panellas de Miranda,
tornou cada vez maiores proporções em conse-
quencia da falta de tropas regulares de que o
governo podesse dispôr, para ir bater os, insur-
gidos que tinhão procurado refugio nas matas.
Depois de successivos combates,? Major Joa-
quim José Luis de sousa, mediante a inter-
venção pastoral do Revm.s Bispo diocesano pôde
chamar ao gremio da sociedade esses homens
então capitaneados pelo celebre Vicenie Eer-
reira de Pauta.

No Ceará outra guerra não menos desastrosa
se ateou, em tonsequencia do exaltamento qua-
si geral contra os monarquistas daquella época.
O coronel de Milícias Joaquim Pinto Madeira
proclamou a 14 de Dezembro de 1831 na villa do
Jardim contra os que elIe denominava republi-
canos, prete:x:tando a ootucaçõo forçaaa do ex-
Imperador. Esta reacção, posto que extempora-
nea, foi à viva força sustentada por elle e por
seus adherentes, até que em 13 de Outubro se-
guin te se en tregou ao General Labatut, confian-
do na promessa que tivera de vir A eôrte justífl-
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car-se. Mais de 3,000 dissidentes então se ap~e-
sentarão' e o mesmo fez o vigarío do Jardim
Antonio 'M anoel de Sousa, conhecido por mem-
bro proeminente do parti~o=- Pinto Modeira
depois de ter vagado por prrsoes e presigangas
desde Pernambuco até Maranhão, foi juridica-

. mente morto em 28 de Novembro de 183'1 por
sentença' do jury da villa do Cra~o no ~e.ani,
onde então presidia o Senador Jose M orttsuano
(lç Alencw'.
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CONTIl\UAtlo DO IIES~IO REINADO

MOVIMENTOS DE 3 E 17 DE ABRIL NO RIO DE
JANEIRO. PARTlDO ·CARAMURU'. SEDIÇÃO DO
OURO PRETO. SOCIEDADE MILITAR. SUSPENSÃO
DO TUTOR. REFORMA DA. CONSTITUIÇÃO. RF.-
GENCIA DO PADRE FEIJÓ. MOYIMENTOS NO
PARÁ, E RIO GRANDE DO SUL.

Em quanto nas províncías se debatíao os par-
tidos, na capital <10 Imperio não se achava o
governo da Regencia menos cuidadoso dos rneio.s
de sua conservação. Apezar de victorios arncn-
te debellados os partidos em Julho e Outubro de
1831, outros se levantarão com idéas mais ou
menos exageradas, e até com pI'incipios diame-
tralmente oppostos.

No dia 3 de Abril de 1832, mais de cem ho-
mens desembarcados de uma' das fortalezas, se
apresentarão no Campo da Acclamação, onde
em vez de receberem soccorros com que conta-
vão, forão postos em fuga. Dice-se, e escreveu-
se que os .fins deste movimento erão de maior
alcance; e que se o governo não se tivesse pre-
venido de véspera, outros chefes que não os os-
'teasívos se apresentarião para derribar a Re-
gencia, mudar a forma de governo, e nomear
uma Assembléa Constituinte.

COIllOem ccntraposíçao poucos dias depois se
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elevava um novo partido denominado Caramu-
rú, composto de militares adherentes ao ex-Im-
perador, prégando a sua restauração. 1'\0 dia 17
do mesmo mez de Abril foi esse partido derro-
tado no caminho de e. Christovão, tendo-se
trazido tres dias antes para o Paço da cidade as
pessoas imperiaes por causa das suspeitas de
con!livencia do tutor.

A Regencia apezar de victoriosa de todos es-
tes ataques, quiz no dia 30 de Julho resignar o
poder perante a Assembléa Geral, a qual lhe
não aceitou a recusa. Mais fortificáda ebião
com a adhesão das Oamaras, pôde ella debellar
a "Sedição de 22 de .Março de 1833 no Ouro Pre-
to, reputada como no sentido da restauração,
posto q1.!erealmente o não fosse.

Consistiu ella em substituir o Presidente M a-
Mel I anactc de M eüo e Sousa depois Barão
do Pontal, pelo Oonselheíro supplente Manof'l
Soares do Couto, e dar o com mando das armas
ao Coronel Manoel Alves de Toledo Ribas,
Apresentando-se por mando da Regencia o Ma- -
rechal José Maria Pinto Peixoto á frente da

uarda Nacional, a 19 de Maio já. os sediciosos
tinhão abandonado a capital, e a 23 estava res-
taurado o governo.

A 28 de Junho apresentava o Padre Venan-
elo H enriques de Res enâe deputado por Per-
J;lambuco, um projecto de banimemto do ex-Im-
'Perador. A Sociedade Militar ínstalladn a 11
de Agosto, por suspeitas de restauradúra não
tinha as simpathias da população. Na noite de
2de Dezembro varies grupos lhe despedaçarão a
illuminaçãO, e no dia 5 lhe quebrarão os rnoveís
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e a taboleta, e invadirão além disto algumas
typographias que deitarão á rua. Redobran-
do-se as exigencias, foi por decreto de 15 sus-
penso o Tutor de S. M., e enviado em custodia
para a ilha de Paquetá, sendo substituido pelo
Morques de Itanhaen. O" pretextos de restau-
ração mais ou men~ pronunciauos só se desva-
necerão com o fallecimento do sx-Imperador a
24 de Setembro de 1834.

Ao tempo em que todos estes factos se passa-
vão, achavão-se no Rio Grande as tropas em
movimento, para pôr as fronteiras a coberto
das correrias do-Estado Cisplatino., em que con-
tendião os chefes Fructuoso e Lavalleja. Na
Bahia a circulação do cobre falso punha em
ápuros as fortunas dos particulares, ao mesmo
tempo que se receava alguma insurreição de
pretos africanos principalmente nagôs, que
mais tarde em Janeiro de 1835 se ínsurgírão.
para mais depressa acabarem ás mãos da tropa.

Os homens políticos modificando as suas
ídéas, reconhecerão a naçossidade de ser re-
formada a oonstttutçao-: appareceu pois a Lei.
de 12 de Agosto de 1834, conhecida por Acto
AddiQ.ional ou Lei das Reformas. Em virtude
della procedeu-se à eleição de um só Regente, e
foi eleito com maioria o Senador Padre Diogo
Antonio Feijó, que prestou juramento a 12 de
Outubro de 1835. O novo Regente ao tomar
conta do governo achou o Brasil a braços com
duas rebelliões, uma no Pará e outra que co-
meçava no Rio Grande do Sul.

No Pará em Abril de 1833, achando-se na
presidencia o Tenente-Coronel José Joaquim
M achado de Oliveira, e no eommando das ar-

.'
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mas o Tenente-Coronel Antonio Correia Sea-
a, os novos nomeados para os substituir De-

sembargador José Mariani e Tenente-cdronel
Ignacio Correia de Vasco;wellos não chega-
ao a ser empossados. Por esta occasião vie-

rão-se ás mãos os do.us partidos, o realista que I
antec~dente.mente tinha triunfado na deposição
do VzSC?nde d.e Goiama, e .0' exaltado pelas
pouca~ simpathías que lhe merecião as novas
a~torJdades. Seguiu-se no dia 16 uma carnífí-
crua, em que com o negociante Joaquim At-
fonso Jaües perecerão muitos outros que á

sua casa concorrerão para defender o acto da
posse. O deputado Bernartio Lobo de sousa e
~ajo~ Saui'Laço de novo nomeados pela Re-
enC13, e.9.~e t~nhão sido empossados a 3 de

Dezembro, ti verao a desgraça de ser assassina-
dos ~ 7 de! Janeiro de 1835, sendo elevados, á

presidencía o Tenente-Coronel Fctiio Anlonio
Clemente M alcher, e ào commando das armas
Francisco Pearo Vinagre. Tendo perecido
M~lcher ás mãos dos partidos em 24 de Fevc-
reIro.' ~poderou-sc tambem Vinagre do gover-

o cIyIl, até 9.ue o Marechal Momoei Jorge
Od~'lgu~S fOI em 26 de Julho empossado na
resIde!lcIa e commando das Armas. Tendo en-
~o obt}do p01!cas vantagens sobre os revolu-
Ionar~os, fOI a final rendido pelo Brigadeiro

Fra~czsco :os.é de Sousa Soares de Aruiréa,
depois Barao de Cassapava, que dispondo de
mel~ores recursos, com suas acertadas medidas
pacI~cou a provincia. E o dia 13 de Maio é hoje
consId~rad? como anniversario da restauração-
do Para; dia em que. os refugip.dos paraenses
entr~rã? sob a bandeira da ordem na capital da
provmcla.
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No Rio Grande do Sul na noite de 19 para 20

de Setembro de 1835,as forças do Coronel Bento
Gonsaloes.âa Silva apparecendo nas ímmedía-
ções de Pclrto Alegre, obrigarão ao Presidente
Antonio RJ(j,rigues Fernamâes Braga a re-
tirar-separa a cidade do Rio Grande do Sul, e
dalli para a côrte.

O Gornmrnd-mta das Armas Seoasttâo Bar-
reto Pereira Pinto, que se achava na fronteí-
ra, foi obrigado a emigrar para o Estado Orien-
tal e-o Doutor·Marciano Pereira Ribeiro um
do; Více-Presídentes, tomando conta da admi-
nistração, convocou logo extraordinariamente
a Assernbléa Provincial. Achava-se já. ella reu-
nida, quando por motivos de exaltação dos par-
tidos julgou prudente espaçar a posse ao novo
Presidente Dr. José de Araujo Ribeiro, o qual

- tomando esta deliberação como repulsa, a foi
tomar na Carnara Municipal do Rio Grande,

A Assembléa ainda o mandou convidar para
revalidaçao deste acto, mas já era tarde; t?ndo
crescido as suspeitas de parte a parte, seguiu-se
a guerra dos partidos; a reacçao de 14 de Ju-
nho de 1836 em Porto Alegre; e logo depois a
convenção da Ilha do Fan(a em 4 de OUtubro
entre as forças de Bento Gonstüoese as (10 Co-
ronel Bento M anoel Ribeiro que já então de-
fendia a legalidade. A subsequentc prisão de
Bento G msaioes e outros chefes, e novas per-
seguições aconselhadas pelos monarquistas exal-
tados, produzirão em 23 de Março de .1837 no

• passo de Tapevi a prisão do novo presidente o
Brigadeiro /lntero José Ferreiro de Brito, de-
pois Barão de Tramandahy pelo Commandante
elas Armas Bento Manoel, que por esse facto
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unda vez seguiu a causa da revolução. Ardeu
província em conflagração. e a 8 de Abril era
rprehendido o Coronel João Otirusostomo da
toa com a força que commandava em Cassa-
va; e seguirão-se outros successos desastro-
para a causa da Legalidade.
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tONTI~UAÇl0 DO ftlESM6 REINADO
o REGENTE FEIJÓ RESIGNA O PODER. REGENeIA

DE ARA-UJO LIMA. REVOLUÇÃO DA BAHIA. RAY-
Mffi$DO GOMES. GUERRo\. DOS BAL.UOS. CONTINUA
A REVOLUÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL. ,TOMADA
DA LAGUNA. MAIORIJ)ADE DO IMPERADOR. CO-
ROAÇÃO. .

Enteetanto na côrte O Regente Feijó lutando
com estas diffículdades e com uma forte oppo-
síção na Camara dos Deputados, tomou a reso-
lução de resignar o poder em 19 de Setembro
de 1837 (1) entregando-a ao Senador Pearo de
Araujo Lima, depois Visconde e Marquez de
Olinda, nomeado na .vespera para o lugar de
Ministro do Imperio.

O Regente interino, nomeado 4epois perma-
nente por elei9ão. de 22 de 4.bril, apezar de ter
o apolO da maioria das camaras, e das idéas en-
tão dominantes, nem assim foi mais feliz quanto
aos pronunciamentos das provincias.

A explosão que em algumas dellas teria de
rebentar, não pôde ser suffocada na 'Bahia,
onde a 7 de Novembro desse mesmo anno es-
tando na presidencia Francisco de Sousa' ro-
raiso, se proclamou independente o Estad"

(1) Em um jnanlfssto que então publíccu, díco qu~
a muito c?~hecia os h.omens e as, cousas j mas apezll.l'
desta expucuu conãss.to ainda {'H envolvido nos mOVI'
mentes de S. 'Pau lo e Minas 61i! l842 j ful lecendo a 10 de
Novembro do anno seguinte. •
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da Bahia até a maioridade do sí. D. Pedro n.
nomeando-se para isso novas Autoridades.

Não passando da capital o movimento, de
tal maneira se dispozerão as medidas por
parte do General João cnrtsostomo Calado,
pomeado pelo governo Commandante do exer-.
cito, que a cidade foi- invadida pelas forças Ia-
gaes nos dias 13, 14, e 15 de Março seguinte,
bs revolucion?rios,completamente anníquilados,
f ompossado o novo Presidente Antonio Pe-
reira Barreto Pedroso.

Além destes movimentos, e da continuação
da revolução do Rio Grande do Sul, foi de novo
<llstrahida a attenção do governo para a pro-
vincia do Maranhão. Geraes clamores se tinhão
~i excitado por causa da Lei provincial que
creara os Prefeitos, especie de delegados de'
policia. A pretexto dessa Lei houve na villã da'
Manga em 13 de Dezembro de 1838 uma peque-'
na sedição promovida por Raymundo Gomes; A.
~te se reunirão depois os grupos capitaneados
por Manoel Francisco dos Anjos Ferreira,
-eónhecído pelo nome de noiato : o que fez dar
a esta revolução o nome de Guerra dos Balaios,
que tanto mais temivel se tornou ainda, por se
lhe ter reunido o negro Cosme, com mais de
3,000 escravos armados .. As pequenas proporções
do primeiro movimento, 'e a qualidade de seus
eheies, flzerão o governo prestar-lhe pouca at-
tenção; mas bem depressa cresceu a ponto de
dominar não só quasi todo o interior da pro-
víncía, como parte das do Pará, Piauhi, e
Goiaz. Só teve fim esta desastrosa. guerra com
a nomeação do' Coronel Oommaridante do corpo
de Permanentes da Côrte, Luis Atves de

J

~8
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Lima, para Presidente e Oommandante das
armas; o qual tomando conta do governo a
7 de Fevereiro de 1840, pelo correr desse anno
tinha conseguido chamar os rebeldes à obedí-
encía, e no fim delle 'se achava a provincia
pacificada. '

Entretanto' no Rio Grande do Sul hia de-
~otadoo desfecho da revolução, pela neces-
sidade que teve o governo central de distrahir
forças, primeiro para a Bahia, e depois para o
Maranhão. Além dísso o desastre de 30 de Abril
dá 1838 em Rio Pardo, dirigido por' Bento
Manoel (1) e outros chefes contra as forças de
Sebastião Barrete; e outras desvantagens que
se seguirão! muito de~amin~rão os prepugnado-
res da legahdade. ASSImanimados os sevolucío-
narios, procurando invadir aprovíncía de Santa-

I Catharina, seguirão commandados ,por David
canaoarro; e a 23 de Julho de 1839se apode-
ra~ão da cidade da Laguna, de onde chegarão a
deítar ao corso quatro navios que logo se
recolherão. Obrigados 'no dia 15 de'Novembro
a evacuar a Laguna, e seguindo para o Rio
Grande, forão impedidos em sua passagem
para a campanha pelo Tenente General Ma-
noet Jorge Rodrtçues, que a 3 de Maio
seguinte os constrangeu a voltarem do Passo
de Taquari às suas antígas posições das ím-
mediações de Porto Alegre. Apezar destes
revézes que fizerão decahir bastante a causa
revolucionari~, todavia a duração della conti-
nuava a servir de pretexto á opposíção da ira-

(1) Falleceu .em Porto Alegre a 30 d, Maio de 1855
no P?lto 46 Marechal d, exercito.

J
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prensa que se manifestou em. príncípíos de
1840, e que augmentou com a do parlamento,
logo que se-abrirão as camaras legislativas.
Accresceu a isto ó ter-se aventado a idéa da
illegalidade do governo do ,Regente desde que
a 11 de Março a Sra. Princeza D. Januaria
tivera completado 18 annos.

Em o dia 13 de Maio foi apresentado no Senado
um projecto declarando Maior o, Sr. D. Pedro ll,
e já então na Camara temporária havia discus-
são violenta sobre o Voto de graças. Quando
no dia 20 cahiu no Senado este projecto, jà
na 'outra Camara se tinha apresentado um
projecto de reforma do artigo 121 da CO!}S-
tituição, que depois de alguma discussão foi
retirado por seu. autor. Na sessão de 20 de
Julho offereceu o deputado M arttm. FranciSqo
um projecto declarando o Imperador maior
d~sde jd, o qual no dia seguinte foi repro-
duzido por seu irmão Antonio Carlos, dando
ambos lugar a calorosas discussões.

A 22 logo depois da communicação 'official
de estar nomeado Ministro do Imperio o Senador
Bernarao Pereira de vasconceuos, foi líde o
decrete de adiamento das Camaras para 20 de
Novembro. Seguiu-se grave sensação nas ga-
lerias e os deputados propugnadores da maio-
ridade se dirigirãO ao Senado, onde com al-
guns membros desta Camara enviarão urna
deputação a S. M. L pedindo-lhe que Tomasse
desde já o exercicio de suas altas Attribuições.
Admittida a deputação, o Regente que logo
depois chegara, veio dar a resposta de que
S. M. Queria [á, e que a Assemblêa seria con-
vocada para ser Acclamado no prox.imo Domingo;
mas instando a, deputação para o dia imme-



díato, S. .M. dice ao Regente: Convoque para
amanhã. Foi esta resposta recebida com applau-
80 dos membros das duas, Camaras que se
achavão no, Senado, e pelo povo que o'circum-
dava: e no dia seguinte -23- tendo sido feita
a convocação, foi proclamada a maioridade
em Assembléa geral presidida pelo Marques
de Paranaguá Francisco Villela Barbosa, que
era então presidente do Senado. A' tarde o
Sr. D. Pedro II prestou juramento; mas o acto
de sua Coroação só teve lugar a 18 de Julho
do anno seguinte. '

Em o dia immediato ao do juramento se orga-
sou um ~ovo Ministerio, em que tiverão parte
os dous Irmãos Andradas, Antonio cartos na
pasta dó Imperio, e Martim Francisco na da
Pazenda.
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LIÇÃOS.XXIX

CONTINUlÇIO DO MESMO REIN1DO

CASAMENTO DO IMPERADOR. CREAÇÃO DO CONSE- -
LHO DE ESTADO, E REFORMA DO CODIGO DO
PROCESSO CRIMI'NAL. REVOLUÇÃO DE B. PAULO _
E MINAS. SEDIÇÃO DAS ALAGOAS. TERMINA
A REVOLUÇÃO DO RIQ GRANDE. VIAGEM DO
IMPERADOR 'ÁS PROVINCIAS DO SUL E DO RIO
DE JANEIRO. SECCA NO CEARÁ.. REVOLUÇÃO
EM PERNAMBUCO.

Se pela elevação do Sr.' D. Pedro ao thro~o,
differentes medidas se tomarão para a pacifi-
cação das provincias rebelladas e concilia9ão
dos partidos; pelo acto da sua coroaçãQ..mUlt~s
aspirações se satisílzerão pelas graças e merces
que descerão do throno pela recompensa de ser-
viços. _ _ _ .

Os festejos que enta? se fizerao, ~~rao repeti-
dos dous annos depoís por occasiao do. casa-
mento do Imperador. A 4 de Setembro de 1843
desembarcava no Rio de Janeiro a Sra. D. T&-
sa Christina actual Imperatriz, e filha do fal-
lecido Rei d~ Napoles Francisco I.

Duas leis tinhão sido sanccionadas em 1841 ;
a de 23de Novembro que creava o Conselho de
Estado e a de 3 de Dezembro que reformava ~
codigo' do pr~ces~o, c:riminaJ.. Com a sa~c9ão '
destas duas leis tirihão-se agl~ado os espír-itos
nas provincias de S. Pau~o ~ Minas, q.u~ a?ha-
rão écco em alguns periodícos opposícíonístas

I
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do Rio de Janeiro. Q.ijeria-se que o governo
suspendesse á execução dellas até a installação
da nova Legislatura; e algumas Camaras mú-
nícipaes chegarão a dirigir representações ao
governo. '

Em 3 de Fevereiro de 1842 chegou à Côrte
u.ua Jeputação da Assernbléa provincial de S.
Paulo a S. M. I. A communicação otHcial de que
S. M. tinha resol vido não recebel-a, azedou os
animos e excitou os partidos. Em o 1.0 de Maio
achando-se a Camara dos deputados ainda em
sessões preparatorías, foi dissolvida; e quatro
deputados e mais dous cidadãos forão recolhidos
a uma fragata que os levou a Lisboa. Rompe-
rão os movimentos nas provincias de S. Paulo
e Minas, sendo escolhido presidente na primeira
Rafaei Tobias de Açuiàr, e na segunda. José
Feliciano Pinto Coelho. ~tes movimentos que
ao principio appãrecerão com caracter assus-
tador, poderão terminar em pouco tempo pelas
providencias do governo.

Forças se destacarão do Rio Grande do Sul,
que-pnídas a outras da côrte e provin~ias, ~e-
guirão sob o commando em chefe do Brigadeiro
Luis Alves de.Lima, já então condecorado com
o titulo de Barão de Oaaitas, Depois de pacifi-
cada a provincia de S. Paulo, seguiu-se a de
Minas que finalisou com o ataque de Santa Lu-
zia em 20 de Agosto.

Muitos cidadãos conspicuos destas duas pro-
víncias, e mesmo Senadores forão compromet-
tidos, cujas sentenças não chegarão a ter plena
execução. Um decreto datado de 14 de Março de
1844 poz em esquecimento o passado; os com-
promettidos voltarão as suas posições socíaes ; e
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algunstem tomado parte nos conselhos do Mo-
narcha e obtido títulos e conuecorações.

Um movimento sedicioso na provincia das
Alagôas que teve principio em 5 de Outubro de
1844, obrigou o Pre sidente Bernartio de sousa
Franco depois Senador pelo Para e visconde, a

, refugiar-se a bordo do hiate de guerra Caçador.
Depois de alguns choques e do ataque de 4 de
Novembro na Atalaia, o Senador Caetano 1),1a-
ria Lopes Gama, depois Visconde de Maran-
guape, nomeado Presidente e acompanhado de
medidas conciliadoras, pôde chamar 0'3 refra-
ctarios á obediencia, e restituir a tranquíl-
lidade á província.

Em 1845, depois de urna luta de quasi dez
annos; terminou finalmente a revolução do Rio
Grande do Sul, que daria um rico episodio a his-
toria patría, se alguém houvesse 'de a escrever
com cri terio e imparcialidade. O chefe Daoid.
Canaoarro a 28 de Fevereiro proclamava a paz
no lugar do Poncho-Verde, e no dia seguinte o
'Barão deCaaüas, depois Conde, Marquez e Du-
que, do mesmo titulo, igualmente a proclamaya
na margem direita do rio Santa Mana. A ~m!1ls-
tia, ou o esquecimento do passado não se limitou
então sómente as relações officiaes; as commu-
nicações cornmerciaes e as de familia continua-
rão como d'antes ; e os antigos chefes da rev 0-
lução tiverão poucos annos depois occasião de
prestar valiosos serviços a dignidade do Irn-
perio.

Achando-se a provincia em paz, e segundo a
promessa da falla do encerramento das Camaras
Legislativas em 1845; embarcou-se n'esse n.es-
mo anno a 6 de Outubro o Imperador acompa-
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nhado da Imperatriz a visitar as provincias de
Santa Catharina, Rio Grande do Sul, e S. Paulo.
Tend» voltado de sua viagem a 26 de Abril do
anno seguinte, fízerão igual visita entre ~O de
Março e 30 de Abril de 1847 aos principaes mu-
nícipíos do norte da província do Rio de Janei-
ro. O bom acolhimento e enthusiasmo com que
forão recebidos os augustos viajantes, forão
compensados pelos vestigios que por toda a par-
te deixarão de sua caridade e beneficencia em
estabelecimentos pios e religiosos já. creados, e
outros que por tal occasião se inaugurarão.

Por este tempo uma grande secca assolou a
províncía do Ceará, que começando em 1815,
reduziu á mísería, e entregou aos horrores da
fome centenares de famílias que vivião na abas-
tança. O governo central procurou attenuar
os males com algumas providencias, ao mesmo
tempo que na- Côrte se promoverão subscrí-
pções, e se enviarão soccorros de outras pro-
vincias.

O estado de paz de que o Brasil então gozava,
foi perturbado por um movimento revolu~ioIfa-
rio da provincia de Pernambuco, conhecido
pelo nome de Revolução praieira. Em fins de
Outubro de 1848 manifestou-se primeiramente
no Páo d'Alho, e depois em Nazareth, Olínda e
Iguarassu, por occasião de ser mudado da presi-_
deneia o Desembargador Antonio da Costa I'in-
to,e ser empossado H ercutano Eerreira Penna,
O Brigadeiro José Joaquim Coelho, e um outr:o
presidente nomeado M anoci Vieira Tosta,depOIs
Barão de Moritiba, taes providencias tomarão,
que ao entrarem as forças revolucionarias a
2 de Fevereiro seguinte no Recife, foi esta ci-
dade o theatro de uma sanguinolenta luta de 13
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horas, em que ficarão mais de 300 prisioneiros,
e de 200 mortos, sendo do numero. destes ultí-
mos o infeliz deputado Joaquim Nunes M acha-
do. Assim diminui das e desanimadas as forças
dissidentes, já a 10 de Abril annunciava o
Presidente á Assembléa provincial o restabele-
cimento da ordem ha provincia. For porém tal
o estado de compressão, que muitos deputados e
pessoas distinctas soffrerão prisões. e persegui-
ções; indo outros procurar ~ilo fóra do Impe-
rio, até serem por meio da amnístía chamados
ao grernio da. communhão brasileira.



LIÇA.O XL

CONTlNU1Çlo DO )lESMO REIN1DO

REPRESSÃO DO 'lOtAFICO DE .l,.FRlCANOS. FEBRE
AMARELLA E COLERA-MORBUS. CEMITERIOS
EXTRA-MUROS. EXPULSÃO D0 GENER.lL ROSAS.
ESTRADAS DE FERRO. Novo MINISTERIO DAS
OBRA.S PUBLICAS. VIAGEM DO IMPERA~OR ÁS
PROVINCIAs DO NORTE. SECCA NOS SE~TOES DA
BAHlA. CONCLUSÃO.

Á impO"rtação de pretos .africanos apezar de
ter sido prohibido pela lei de 7 de Novembro
de 1831, continuou até este t~rnpo com ~al.s ou
menos tolerancia das autoridades nrasileiras.
O cruzeiro estabelecido pelo gov~r~o na;s costas
do Brasil era Illudido em sua vIg:I~ancla; mas
o cruzeiro inglez que nesta occasiao se tornou
mais activo, dos navios que encontrava. per-

. tencentes ao trafico, queimava uns, me~tJa.ou-
tros a pique, e levava outros 'pa~~ a Ilha. de
Santa Helena. Depois que se publicou a leí de
4 de Setembro de 1850,. pela .qual fOI esta l,~-
portaçao considerada pIratarIa, e se t..?maIao
outras medidas para a sua repressao,' ra-
ríssímos tem sido os casos della, e esses
mesmos fataes aos importadores.
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Em principios de 1850, se manifestou no Rio
de Janeiro e continuou por muitas povoações
do seu litoral e das de quasi todas as pro-
víncías do norte a epidemia da febre amareüa,
que levou ao tumulo milhares de victimas,
e entre ellas muitas pessoas notaveis. Obser-
vou-se que forão accommettidos mais mortal-
mente os estrangeiros, e os das provincias do
interior que ainda não estavão aclimatados
no paiz ; ao mesmo tempo que forão preservados
os escravos de origem africana. D'aqui data
a creação de Cemiterios extra-muros tanto
na Côrte como nas provincias; e só por este
meio se pôde dar plena execução ao disposto
na Carta Regia de 14 de Janeiro de 1801,
que prohibiu o uso das sepulturas dentro das
Igrejas. Cinco annos depois, em 1855, a epidemia
da colera-morbus, mais assustadora que a prece-
dente, a:5s010u o paiz percorrendo-q de norte
a sul, levando ao tumulo muitas vidas pre-
ciosas, e sendo em extremo fatal aos escravos.

As perturbações dos Estados vizinhos pelo
lado do sul, que obrigarão o General Urquisa
a armar-se para expellir de Montevidéo a
Oribe (1), e de Buenos-Ayres o General RQ-
sas, fizerão que o governo se compromettesse a
coadjuval-o nessa empresa, então considerada
de grande gloria para a liberdade americana .
De facto depois de ter sido Oribe obrigado a
capitular em Montevidéo, o Brigadeiro 1YIanoel
Marques de Sousa, depois Barão e conde de

(1) D. Manoel Oríbe falleceu a 13 di Novembro de
1857.

I
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Porto Alegre, passou com uma divisão a
reunir-se ao exercito alliado das republicas do
Prata; e as nossas tropas ajudadas em sua pa~-
sagem pela esquadra de Greenfell, co~seg:Ulrao
o mais completo triunfo em 3 de FevereIro de
1852 junto ao arroio de Morou. O General
Rosas (1) foi constrangido a ombarcar para a
Inglaterra; e os nossos milrtares I~ost~ao sob:e
o peito da farda a medalha de dlstmcçao de tão
assignalada víctoria.

A publicação do Codigo ComI?ercial com a
creação de seus respectivos :r~lbunae;:;,. o e~-
tabelecimento de colonías militares, 10IS am-
mando a colonisação estrangeira, a nave-
gação a vapor crescendo de dia em dia pelos
rios, e com especialidade a do rIO Amazonas co-
meçada em Janeiro de 1853: o augmento da
marinha de guerra, e outros melhorament~s
de que actualmente se OCCltpã~os homens e~Ul-
nentes do paiz, são os beneficlOs g.ue mais rm-
portão aos nossos interesses materiaes, e de que
nos devemos' aproveitar durante a paz de que
felizmente gozamos.

Em Janeiro de 1841, já se procurarão na
Praça do Commercio do Ri? de Janeiro ac-
cionistas para uma companhia de estradas de
ferro; mas este pensamento ~Ó mais tarde ~e
realizou. Em 30 de Abril de 1854 pela pri-
-meíra vez girarão as locomotivas da via ferrea
do porto de yIauá para a raiz da Serra. da Es-

(1) O general João Manoel Rosas fallQeeu nos sllbur-
bios de Southamptou a 14 de Março de lffl7 com 8i
annos de ida e.
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trella (1). A 19 de Julho de 1855, anniversario
da Princeza Imperial a Snr.« D. Isabel, teve lu-
gar a solemnidade religiosa da inauguração da
estrada de feno de D. Pedro lI, que deve se- -
guir da côrte pelo valle do Parahiba ; a 7 de
Setembro foi inaugurada em Pernambuco a via
ferrea para Agua- Preta; e a 24 de Maio de 1856
a da Bahia para o Joazeiro. A exemplo destas
companhias se encorporão outras para diffe-
rentes províncias, que mediante os privilegios
e subvenções do governo muito cooperaràõ para
o engrandecimento do paiz, e melhoramentos
de seu commercio, agricultura e industria. E
tal tem sido o desenvolvimento das empresas
úteis, o espírito de associações, e o progresso
dos melhoramentos materíaes do paiz, que
para providenciar sobre tantos e tão variados
objectos da publica administração, foi creado
em 1860 e installado em Março do anno se- ,
guinte um novo ministerio da agricultura,
commercío e obras publicas. -

Em 1859 o Imperador querendo por si mesmo
conhecer das necessidades do paiz, acompanhado
de sua Augusta Esposa fez uma viagem às pro-
víncias da Bahia, Pernambuco, Parahiba,
Alagoas, Sergipe, e Espírito-Santo. Estas pro-
vincias tanto se regozijarão por esta visita e
pelos benefícios reaes que aos estabelecimentos

. pios e religiosos provierão da munificencia

(1) Ireueu Evangelista ele Sousn, natural do Rio Gran-
de do Sul, creador deste o outros estube lccimentos
uteis, ao voltarem os primeiros coches em que tinhão
ido SS. MM. n., foi nesse mesmo lugar condecorado com
o titulo de Barão de Mauá.

19
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Imperial, que solemnisã~ o anivers~rio do
dia em que ás suas capitaes chegarao SS.
MM. n. (1).

Com esta viagem coincidiu uma grande cala-
midade para os sertões da Bahia, onde uma du-
radoura sêcca assolou o paiz constrangendo
immensas famílias a emigrarem para o litoral,
e perecendo muitas á fome. Para socorrer tan-
tas desgraças se abrirão subscripções pelas'
provincías vizinhas, e com esp.ecialidad!3 no
Rio de Janeiro, onde. o corpo do commercio se
esforçou em contribuir com avultados. do-,
nativos.

O thalamo Imperial foi favorecido pela provi-
dencia com dous Principes e duas -Princezas ;
os dous primeiros (D. 'Affonso e D. Pedro) forão
em menor idade chamados á bemaventurança ;
só existindo actualmente a Sr.> D. Isabel ten-
do fallecido na Europa a Sr.a D. Leopoldina.

O Imperador .desde o dia 15 de Dezembro de
1849, presidindo pessoalmente ás sessõ~s do l1~s~
tituto Historico e Ge.ographico Brasileiro, asSIS-
tindo aos . principaes actos académicos das
Escolas de instruccão superior, e ás lições e
distribuição de premios do Collegio de Pedro n,
e de outros estabelecimentos publicos e parti-
culares, anima com sua prf.lsença não s? os
homens da sciencia como a mocidade estudiosa.

(1) ss, M~r. sahirão .do Rio de Jane~ro e.m 1.0 de O~-.
tubro de lSo9; chegarão á capital da J3;1I11!1 U 6 (donãe
o Imperador a 20 esteve na cachoeím de PUl110 Affonso);
á capital de Pernau.buco fi 22 de Novembro; á. da Para-
h iba fi 24 do Dazerubro ; á elas Alagóas a 'lI; á de Ser-
gipe a 11 ele Janeiro ele 1860; á do Espirí to-Santo a 26;
e do volta no Rio de Janeiro a 11 de Fevereiro. .

1
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E para n~~pôr em olvido os serviços prestados
por oc~aslao de naufragios e riscos maritimos,
lllcendlOs, peste e qualquer calamidade mandou
c~eél:rpor decreto de 14 de Março de 1855 um
dIStI1!CtIVOque recommendasse seus auctores
à estima publica. "

Os estabelecimentoS' pios e de caridade tem
enco~trada na virtuosa, Imperatriz uma pro-
tectora, 9.u~ tendo sabido conquistar o amor
d?s BraSIlem?s, faz ao mesmo tempo a feli-
cIdade da vida domestica de Seu Augusto
Esposo, e exemplifica com suas raras virtu-
des Aquellas que estão destinadas para um dia
fazerem_o esplendor do throno e a prosperidade
da Naçao. .

FIM
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BREVE NOTICIA
DAS

-
ipOH[:A\S lllJ(O)IRA s~t

SUl POPULlÇIO
Divisflo (le Provincias, seu commercio, ele.

o Brasil descoberto em 1500 no reinado de
D. Manoel, começou a ser dividido em Capi-
tanias em o anno de 1532, reinando já D.
João IH. Foi seu Primeiro Governador Geral
'l'homé de Sousa, que chegou em 1549 á Bahia
de todos os Santos, a qual ficou sendo a resí-
dencia dos Governadores geraes e Vice-Reís
até 1763, em que se mudou para o Rio de
Janeiro, sendo o Conde da Cunha 01.° Vice-
Rei que aqui residiu. Em 1647 no reinado
de D. João IV foi o Brasil elevado ao titulo
de Principado. Tendo vindo para o Brasil a
Farnília Real em 1808, foi elevado à cathe-
geria de Reino, unido aos de Portugal e Al-
ganes por Carta de Lei de 16 de Dezembro
de 1815.

A Independencia do Brasil foi proclamada
a 7 de Setembro de 1822; e a 12 de Outubro
do mesmo anno foi acclamado seu 1.0 Impe-
rador e Defensor Perpetuo D. Pedro L

A 25 de Março de 1821 foi jurada a Con-
stituição do Imperio; a qual foi reformada em
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alguns artigos. por Lei de 12 de Agosto de
1831. Por a?dlCação do 1.0 Imperador foi a
coroa devolvída a 7 de Abril de 1831 ao Sr.
D. Pedro rr, que foi declarado Maior e tomou
as redeas do governo a 23 de Julho de 1840.

Calcula-se a população do Brasil em mais
de dez milhões de habitantes, sendo mais de
tres quaytos Iivres (1), diminuindo rápida e
progressIvamente o numero de escravos depois
da cessação do trafico de africanos em 1850'
e ainda mais d'hoje em diante depois da sancçã~
d.a lei de' 28 de Setembro de 1871, que con-
síderou livres todos os que nascessem no Brasil.

Até a época da Indepei:J.dencia dividia-se o
Brasil em Capitanias, sendo umas geraes ou
mdependentes' e outras subalternas' mas foi
depois dividido em 19 provincias, entr~ndo neste
numero a -provincia Cisplantina que actual-
mente fórma o .E.st0do Oriental do Uruguay.
Acha-se hoje dividido em 20 províncias, por
se terem creado de novo as do AltO-Amazonas
e Parando Alem do Municipio da Côrte d~
que faremos especial mençã'o, conta hoje o
Brasil as 20 provincias sezuíntss: Alto-Ama-
z~nasl Grão-Pard, Maranhao, 'piauhy, Ceará,
Rw Grande do Norte, Parahíba, Pernamoac«
Alagôas, Serçipe, Bahia, Espirito-Santo ju~
d~ Janei:G,.S. Paulo, Parand, Santa C~tha-
nn.a, Rzo Grande do Sul, Minas-Geraes,
Gotas, e Mtüo Grosso.
. Segund.o uma estatistica de 1874, tem o Bra-sn 214 cIdades, 441 villas, 1515 paroquias e

15 curatos.
OImperio do Brasil, cuja superficie é calculada

em 256,8861egoas quadradas, ou 12.076. 744,08

. (1) Apeznr da e_statistica offieial Ó quusí eomputad~
ainda a. Popu!uçao por ealculos e informações nemsempre lmparClaes.
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kilometros quadrados, tem por limites ao
norte o Oceano Atlantico, as Guianas franceza,
hollandeza e ingleza, e o Estado de Vene~uela;
ao sul a republicaArgentina e o Estado Oriental
do Uruguay; a leste o Atlantico; e ~ ?este a ,re-
publica Argentina, Paraguay, Bolívia, Peru, e
Equador. Sendo o Brasil u!na nação essen~
cialmente agricola, é n~ agricultura queJunda
sua maior ímportancía, e a exportaçao de
seus variados prod uctos tem chegado (posto
que algumas vezes bem d~fficilm~nte) para
fazer face à importação da índustria estran-
geira. Desde 1850 em que de todo cessou o
trafico da escravatura, a falta de braços
para os trabalhos agricolas ~e tem com.eçado
a sentir, por não terem. SIdo con\ement~-
mente substitui dos os africanos que até e~tao
se importavão. A marinha mercante all1~a
não corresponde ao seu já extenso commercio;
porém a de guerra nestes ultimos annos
muito -tem augmentado para defesa ele s.uas
costas, e respeito para com o estrangeiro.
Seus grandes rios já são navegado~. a vapor
em muitas províncias: as estradas all1c~aestão ,
muito" àquem elas necessidad.es elo paiz; e os
seus productos são tão v~rIados, quant.o O·
permitte a variedade do clima de suas diffe-
rentes provincias, as quaes se ~ste~c1em~esde
a latitude .eeptentríonal de 4° 33 ate a latitude
meridional de 33° 43' (1).

l\t:1J'NICIPIO DA COR.TE.

A cidade do Rio de Janeiro, com as 13
frecuezías da cidade e 8 suburbanas, fórma o<:,

(1) Convém saber as seguintes abreviaturas- o grãos,
, minutos, " segundos.

,
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município da Côrte, com bma população maior
de 400,000 habitantes, tendo as freguezias da
cidade acima de 300,000, e as de fóra mais de
60,000.

Conta-se como fundador da primeira povoação
que deu origem á cidade, Bstacio de Sã,
nomeado seu Capitão Mór em 1565; e conti-
nuando a ser em geral governada por Capitães-
Mores Governadores, foi Arinur ele Sã e Me-
nezes o primeiro que em 1697 governou com
a patente de Capitão General. Governando
seus successores já com a patente de simples
Governador, e já com a de Oapitão General, foi
o ultimo deste titulo Gomes Ereire de A n-
craâa, Conde de Bobadella, fallecido em 1763;
anno em que passando a Capital da Bahia para
esta cidade, continuou a ser governada por
Vice-Reís até a vinda da Família Real.

A Relação desta cidade, a segunda do Brasil,
mandada crear por Carta Regia de 10 Novem-
bro de 1734, só foi installada em 1752. A sua
jurisdicção que se estendia ás provincias do
Espírito-Santo, Rio de Janeiro, S. Paulo, Pa-
raná, Santa-Catharina, Rio Grande do Sul,
Minas-Gerass, Goyaz, e Mato-Grosso; com a
creação de mais 7 Relações por decreto de 6 de
Agosto de 1873, comprehende hoje Somente as
províncias do Rio de Janeiro e Espirito-Santo.
Em virtude do Breve pontificio de 19 de
Julho de 1576 foi a Igreja do Rio de Ja-
neiro governada por prelados administrado-
res, sendo o 1.0 deste titulo o Bacharel pa-
dre Bartholomeu Simões Pereira, nomeado
em 11 de Maio de 1577. (1) Esta prelazia foi
elevada a bispado por Bulla de Innocencio XI de
16 de Novembro de 1676, sendo nomeado seu 1.0
Bispo D. Frei Manoel Pereira, o qual renun-

(1) Mem. Hist. de Monsenhor Pizarro. 1'.2.0 P. 53.
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ciando a mítra, foi, substitui do por D. José.ae
Barros de Atarcão que tomou conta do bíspa-
do em 1682, Por Alvará de 6 de FevereIro d~
1818 por occasião da coroação de D. !oãO VI, f~I
conferido ao Senado da Camara do RIO de Janeí-
ro o tratamento de Senhoria; e por decreto de
9 de Janeiro de 1823 lhe fai 'concedido por
D. Pedro I, 'o titulo de' Iltusirissirno ; s~ndo
com a mesma data concedido á cidade do RIO de
Janeiro o titulo de Muito Leal e H eroica. Por
occasião da coroação do Sr. D. Pedro II, em
Julho de 1841, foi igualmente conferido á Ca~a-
ra Municipal além do tratamento de Sennorta,
o titulo de Itiustrtsstma. ,.'

O Município da Côrte com o terrIt.ol'lo q~e
forma hoje a provincia do Rio de Janeiro, fazia
ao principio urna SÓ provincia; mas pelo Acto
addicíonal em 1834 ficou inteiramente separa-
do, dando todavia um e outra conjunctamente
os seus deputados e. senadores; até que pelo de-
creto de 19 de Setembro de 1855 que reformou
as eleições, foi contemplado com tres deputados
á assembléa geral. ,

A cidade do Rio de Janeiro, situada a 22°"54
42" de latitude meridional, e 45° 35' 49': de lo~-
gitude occidental do meri~iano de Paris, é ~ao
só no Brasil como na América do Sul a primerra
em população e ímportancía commercial. ~ella
reside a família Imperial com a sua Oorte,
celehrão-se as ses ões da assembléa g~r~l,
e funccionão os empregados da alta, adminis-
tração; os seus edificios, tan~o pubhc~s como
particulares são da maior ímportancia. Na
praça da Constituição' existe desde 30 de.Mar-
ço de 1862 o grande monumento da estatua
equestre de D. Pedro I; no largo de S. Fran-
cisco de Paula, desde 7 de Set~mbro de 1872
(quinquagenarío da Independencia) está col-
locada a estátua de José Bonítacío. 40 lado
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do Campo da Acclamação, onde outr'ora
foi a Igreja matriz de Sant'Anna para e~se ~m
demolida, oocupa grande espaço a prrmeira
e princi pal estação da estrada de ferr? de
D. Pedro 2" cuja linha começou a funcclonar
em 29 de Março de ]&58, e que estendendo~se
pelo vall e do Parahiba, seguirá pelas provm-
cias de S. Paulo e Minas, recebendo em seu
transito diversos ramaes, que facilitaráõ o trans-
porte dos productos do interior. Nesta estrada
existem diversos tuneís ; e nesse numero se
conta o denominado tunei grande entre a es-
tação do Rodeio e a dos Mendes no qual se t~a-
balhou 7 annos, e foi franqueado ao transito
a 2 de Dezembro de 1865; tem de extensão
1017 braças ou 2237 metros.

O porto do Rio de Janeiro frequentado p~r
. vasos de todas as lotações é de todas as bandeí-
ras do mundo, é por sua posição procurado .de
preferencia e quasi diariamente pelos nayIOs
de longo curso que tem de arribar por mo.tnws
de força maior, ou por qualquer eventualIdad~.
que os obrigue a procurar Os r~cursoiLq~e ahí
se encontrão. E' o ponto termmal das linhas
de vapor da Europa e America, bem co~o dos
di-versos portos das províncias e do RIO ~a
Prata. Por elle sahem para os portos estrangei-
ros os productos das províncias do Rio de .Ja-.
neiro, Minas Geraes e Espír-ito-Santo, e muitos
das que lhe ficão ao sul, incluindo o ouro e .
diamantes de Goiaz e Mato Grosso; e por elle
entrão as manufacturas com que se abastecem
estas mesmas províncias. Sua extensa bahía
finalmente, além de innumeras embarcações
miudas, é percorrida diardamente por vapores
não só para os diversos pontos dos arrabal-
des da cidade, como para Niterói (que lhe
fica fronteira), Estrella, Mauá, Magé, rio Ma-
cacú, ete.

"

ALTO AMAZONAS

O territorío desta província foi p~l' d~~reto
de 11 de Julho do 1757 elevado a Capitanía su-
balterna da do Grão-Pará com o titulo de capi-
tania de S. José do J aoar: ou Rio Negro, sendo
seu 1.0 Governador o Coronel Joaquim de
lvf eUo'Póvoasempossado a 7 de Maio de 1758 (1).
Sua primeira capital foi a vílla de Barcellos,
posto que alguns de s~us governadores tivessem
resídencía temporaría na Bar:ra, para_ ond~
deflnitívarnante se mudou depois. Em 17b5 fOI
creada a vigararia geral do Rio Negro, nomean-
do para ella o bispo do Pará D. Frei ManoeI de
Bulhõesao padre DI'. José Montciro de Noro-
nha, cuja vigararia foi confirmada por Carta
Regia de 18 d.e Junho de 1760. Quand? se pro-
clamou a Constituição portugueza, fOI contem-
plada no numero das províncias, e como tal
olegeudous deputados ás Oôrtes de Li~boa ez:n
1821 (2). Sendo depois da Independencia ~onsI-
deraJa como simples comarca da prOVJllCI~~o
Pará fvi elevada a cathegoria de provmcia
com b titulo que hoje tem) por Lei geral de 5
de Setembro de 1850. Sua insta ilação teve lugar
em o L" de Janeiro de 1852, sendo seu 1.0 Pr~-
sidente João Bapiista de Figueiredo Tenrei-
1'0 Arantia. Perteucia-á jurisdicção da. Rela-
cao eloMaranhão ; e hoje á do Pará depois que

(1) Assim ss lé nn synopso do General J. J. de Abreu
Li mn ft pago 219 (' 22,' Em uma Me moria do Conego .\n-
dl'é Fern.mdes de Sonsa transcr í pta na Rev. do In.st.
Il ist. de 1818 se l ó n p,lg. 470 qun o 1.' Go ver nadnr Iór.i
o Sarren to !ir ór Gabriel de Sousa Eiunseir as, a q 110m por
RIJa l~orle succodera Povoa" co nvr.rd ícção qUI) se podo
desfaz er dando o S01'<10.11toMór ou COILO interino, ali
con.o antigo Commallü~nle do dístrícto,

(2) Veja-se a Memoría do mesmo Conego a p.ig. 4Fí da
Rev. acima cita-ta.

20
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ali foi creada uma Relação por decreto de 6
Agosto de 1873. Além da capital, e das cidades
e Titfé (villa da Ega) e Itacoatiara (Serpa)
com mais 4 münicipios, divididos em 3 com-
marcas, sendo ao todo 29 parochias com a po-
pulação de 100,000 habitantes. Dava um só ele-
putado, e dá hoje deus á Assembléa Geral e 20
á provincial: e tem por capital a cidade de
Mandos, que até 6 de Julho de 1856 se deno-
minava Barra do Rio Negro, elevada á catho-
goria de cidade por lei provincial do Para de
24 de Outubro de 1848. •

Esta províncía com a superfície de 60,000 le-
goas quadradas, é pelo lado septentrional a
mais distante da Oôrte, ficando-lhe ao norte as
Guianas holIandeza e ingleza, e Venezuela; ao
sul o Peru e a província de Mato-Grosso; a les-
te a provincia do Pará pelo Rio Jamundá e a
serradosParintins: e a oeste Venesuela, Nova-
Granada, e Equador. Seu commercio se limita
à permuta dos productos naturaes do paíz com
os generos europeus pela província do Para e
pele Estado do Perú ; e sua industria se resume
na creação de gado, extracção da gon.ma elas-
tíca da arvore denominada seringueira) e.pes-
ca da tartaruga que é cw um uso quotídíano
nesta província. E' todavia seu solo abundante,
contendo plantas medicinaes, como ipecacua-
nha, salça, urucú e cravo, resinas diversas, e
o uaraná, droga muito nutriente e muit i ap-
plícada nas disenterias. Possue algumas minas'
de ouro, prata, cristal, mármore cinzento, fer-
ro e carvão de pedra não exploradas; e em
suas florestas madeiras de toda a especie; con-
servando ainda em seus bosques muitas tribus
indígenas, algumas das quaesjá vão abandonan-
do a vida errante. No Rio Branco é tão espan-
tosa a vegetação, que se encontra uma Surnau-
meíra com.260 palmos de diametro na copa: o
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que dá 780 de circu.mferencia. Nesta província,
como fronteIra, existem as fortalezas de S Joa-
quim no Rio Branco, fronteira de Deme~ara'
S. José de Marabítanas sobre o Rio Nezro : d~
'I'aba tinga sobre o Solimões; e o forte d~ S. 'Ga-
bl:16l.Sua capital sobre a margem esquerda do
RIO Ne~ro pouco acima de sua foz, e que é a
povoaçao mal!, consIderavel della, poderá con-
tar 7,000 habitantes ; e por elIa passão os vapo-
res que doPará se dirigem ao porto de Nauta
no Fer~. ~egue-se-lhe em importancia a cidade
de re~e distante delIa mais de 100 legoas sobre
a. ballI~ d~ mesmo nome á margem direita do
rIO SolImoes na contluencia do rio Teffé.

GRAQ-PAItA.'

O territorio desta província foi em 1624 ele-
vado à cathegor ia de governo separado, mas
subalterno ao do Maranhão, onde devia residir
o Capitão General do novo Estado que nesse
mesmo anno se creou com o titulo de b~lado do
M arannão. Foi então nomeado para seu Capí-
tüo-Mór Ai anoet de Souza d'Eça, para substi-
tuir a Bento Macial Parente que governava
COm igual patente desde 18 de Julho de 162l.
Em lü32 sendo supprímído o Estado do Mara-
nhüo, ficou o Grão-Pará com jurisdicção inde-
pendente, sendo então nomeado seu Governador
1 (j~Ul~iO elo Rego Barrete, Trinta mezes depois
eI;tl16<>4tornando a reumr-ss as duas capíta-
mas 8111 uma só, ficou esta de novo sujeita á do
l\Iaranhão, continuando a ser governada por
Oapítães-Mores, até que em 1737 o Governador
daquelle Estado João ele Abreu Casteüo Bran-
co fui tomar posse em Belém, onde continuarão
a residir os seus successores, Em 1772 separa-
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das as duas capitanias que forma vão o Estado
do Maranhão, ficou-lhe sómente subordinada a
capitania do Rio Negro, sendo seu governador
e Capitão General o Coronel João Pereira Cai-
elas. Assim continuou o seu governo, até que
depois da Independencia foi seu primeiro presi-
dente José de Arauio Rosa. .

A Igreja do Para foi desligada da do Mara-
nho, e elevada á cathegoria de bispado por
Bulla de Clemente XI de 13 de Novembro de
1720, sendo seu 1.0 Bispo D. Barttiotomew elo
Pilar. Este bispado sendo creado como sufra-
ganeo do patriarcado de Lisboa, foi delle desli-
gado por Bulla de Leão XII de [) de Junho de
1828, para ficar pertencendo á rnetropolé da
Bahia, e nesta provincia se festeja como anni-
versa rio da sua adhesão a Independencia do
Imperio o dia 28 de Julho.

Por decreto de 9 de Agosto de 1873 foi creada
nesta provincia 111a Relação, desligada da do
Maranhão, tendo sob sua jurisdicção a provin-
cia do Alto Amazonas; e foi della 1.0 presidente
o desembargador H ermano Dominçues do
Gouto.

E' sua capital a cidade de Belém ; e além desta
conta as cidades de Braçança, Cametá, M aca-
pá, Obttios, Samtarem, Vigia, e mais 27 muni-
cipios, divididos em 8 commarcas, ao todo 72

~ parochias com a população de 350,000 almas.
Dá 3 deputados a Assembléa geral e dava 28 à

provincial; cujo numero pelo decreto de 19 de
Setembro de 1855 foi elevado a 30.

Esta província com uma superficie de 40,000
lagoas quadradas, confina ao norte com o AtJan-
tico e a Guiana francesa, servindo de divisa o
rio Oyapock; ao sul com às provincias de Goiaz
e Mato-Grosso; a leste com o Atlantico e pro-
víncía do Maranhão, e a Oeste com a província
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~g:Ito J\.mazon!ls e a Guiana franceza. Seu
. m~rclO depois da navegação a vapor lá te

. ild~ grande aes.envolvimento, e muito Jmai~
erut, qduandoestí ver em plena execução o de-

cre o e 7 de Dezembro d 1866 .
~:s~g~g~~ad~sd~e~!t~r;~~es riosq~et~~~~~~eI~a~
jou a execução d~sse dec~~t~~~~~7ma~~d~~~~~;;:
q.uear a.,nayegaçao do Amazonas até.a frontei-
r~.do Bl,asIl, do Tocantins até Cametá, do Ta-
P~JÓN~ate Sa~tarem, do Madeira até Borba e dorIO I egro ate Manáos, '
.. Posto 9.ue a agricultura e industria da pro-

'Vm~Ia ainda se ache em grande abandono a
ubsr dade do solo compensa bem esta deficien' .
com os producto.s naturaes do paíz, como sej~~~
a maçarandub~Ira de que se extraho a gutta
perc~za, a sermgueira que produz a gomma
tartlCai o cacáo (do que se faz o chócolate e que
tJ/ pe a maior parte silvestre), a salsa, urueü

<1,CO,oleo de copahiba, baunilha era vo i~
menta, castanhas pucheri algoda-o' , pe o tr b·' , , assucar ....tU ros ? jectos de que faz commercio com ~
e~ rang-eIro. Nascem ahi bem os cereaes Jan-
tados em qualquer tempo; suas mattas )FOdu-
Z~~l n-:fd81ras de muitas qualidades; cria Imuifo
ga .Ot' .abundante de pescado, e conserva ainda
mUI os mdIgenas. A capital da pro .. .t . 3- 000 hahi . vrncia con-.a~a 0, .abItantes, o seu porto é frequen-
til o por na,?os de longo curso, pelos va ores
da companhia do Amazonas e dos Estados~Uni-
dos. Dep~Is .della seguem-se Oametá sobre a
margem direita d~ 'I'apajoz na sua confluencia
com o Amazonas, com commercio de peixe e
gad? ;.e sobre a margem esquerc\a do Amazonas
as cIda~es de Obidos com uma colonia milita
Macapa com uma fortaleza. r, e
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o territorio desta província depois que forão
expulsos em 1614 os franceses, do forte de S.
Luis que serviu de nucleo á povoação da capi-
tal, teve por primeiro Capitão-Mór a Jeronimo
de Alburquerque Coelho. ER1 1624 foi separado
~'') gover~o geral do Brasil conjunctamen te com
o do Grão-Pará para formar urna outra repar-
tição debaixo do titulo de Esttuio do M arannão
sendo seu primeiro Governador e Capitão Gene-
ral Francisco Coeitio de Carvalho com resi-
dencia na cidade de S. Luiz, e ficando-lhe su-
balterno o governo do Pará. Em 1652 dividido
o Estado do Marauhão em duas capitanias,
ficou a do Grão-Pará com jurísdicção indepen-
dente, e foi nomeado para governar o Maranhão
Baiitiasar eleSousa Pereira. Em 1654 tornan-
do a reunir-se as duas capitanias, foi .nomea-' )
para as governar com a patente de Governacl.uJ.'
e Capitão General deste Estado André vuua
de Negreiros, com residencia na cidade de S.
Luis, continuando a do Pará a sêr governada
por Capitães-Mores. Em 1733 o Chefe de esqua-
dra Jose da Serra que então. governava o Es-
tado do Maranhão, foi fixar sua residencia na
cidade de Belém, onde continuarão a residir os
governadores seus successores; tícaudo o l\:Iara~
nhão governado po~ Capitães-Mores até 1754,
em que passou a ter. governadores subordina-
dos. ao Oapitão General do Estado, sendo o pri-
melro que governou com este titulo o Briza-
deiro Gonsato Pereira Lobato. Em 1772 foi o
Maranhão declarado independente do Par~, sen-
do por este motivo promovido ao posto de Go-
vernador e Capitão General Joaquim de ~vlello
Povoas, que já governava desde 1761 como go-
vernador subalterno: depois da. rndependencía
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foi seu primeiro presidente lIfiguel I gnacio
dos Santos F?'eire n-uce.

Em 1677 por Bulla de Ínnoconcio XI de 30 ?e
Agosto foi a Igreja elo ~Iaranhão elevada a bis-
pado, sendo seu 1.0 bispo D. G?'ego?OioelOS fin-
ios em substituição do canucho FI'. Antonio de
san: a Maria am erir rrnente eleito : ,este hispado -
sendo crendo como fmf:'ag-aneo do pa trial'cado
de Lisboa, foi delle deslig; ( o em 1822, para ficar
pprtencendo ao Arco i T~:tr]oua Bahia. A Rela-
ção elo =-'larallhão, a to":.ceira do Brasil, man-
dada crear palas Resoluções de 23 de Agosto
dE' 1811 e ;) de i'.!aio de 1812, e a que se deu re-
gimento por Alvará de 13 de :Maio de J8~2,
comprenent1ia em seu (1istricto esta prOV1l1Cla,
e as de Piauhi, Grão·Pará e l.Ito Amazonas,
tendo-lhe sido desligadas as duas ultimas por
decreto de- o ele Agosto de 1873. Foi creada na
capital da provincia uma aula ele comm::rcio
pOl' decreto de 2 de Agosto de 183.1. POl' LeI g~-
ral ele 22 de Julho do 1852 lhe [01 encorporaCio
o terr itorio entre os Rios Turi}tssú e Gurupihi,
que pertenciaaó Pará : G por outra LeI de 23
de Agosto ele 1834 lhe ficou igualmente perten-'
cendo o municipio de Carolina, desannexado de
G01az.

Alem da Ci1pital tem as cidades de Aiccnto-
1Yt, Brejo, carouna. C.' ..vias, ItaJ)içu?"u-,ne-
rim, Turiassú, e Vi"lnt:t, e mais 30 municípios
divididos em 13 com marcas, sendo ao todo ;)i
parochias, com uma pop ilação de 500,000 habi-
tantes. Dava quatro De[lUtados, e dá hoje SeIS li
repeOs,9n1açilo garal, e 28 ú provincial; numero
que pela Lei <Ia roforrna eleitoral de Setembl'o

. de 1855 foi elevado a 30.
Esta proYincia com U'H Iitoral do mais de 100

legoas c uma supor flcie de lG,OaO logoas qua-
dradas, tem por limites ao n .rte o A[lantico ;
ao sul a provincia de Goiaz; a leste o Pia.uhi elo
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qual, é sepa~ado pelo Parnahíba , e a OBste o
Para pelo no Gurupi, Além das minas de ouro
dos no~ Tun-assu e :\Iaracassumé, e outras
aínda nao exploradas, produz ricas madeirasde
toda a cspecie, a; salsa, a urucurana ou arvore
do sebo, e todos os generos tropicaes ' cria Li1Ui-
to gado? e?m suas matas se conser'vão ainda
alguns ll1~lgenaS n~o D()mosticados, além de ou,
tros ,que J~ ~e achao aldeados. Sua industria
fabrít se limita a objectos de consumo interno' .•
~1as sua agrIcultura vai cada dia tomando maio;
lncremento com a p.roducção 'do algodão, arroz
e ,.,cau<l"que fazendo sua principel riqueza tor-
nao,mals conslderavel o seu commercio. A sua
capIta,1 co~ uma popula9ão de 33,000 almas, é
a qual ta cIdade do BraSIL; nella foi ina ugurada
ao largo dos Remedios em 7 de Setembro de
1873 a eS,tatua do exímio poeta Antonio Gon-
salves Dias, natural da provincia: tem a cida-
de u,m excellente porto aondo não so concorrem
navios de lo~go Ctt~so.' como ~OCão os vapores
~a compa:q~la brasileira de paquetes, e os da
l~nh,a costeir-a do Cear-á aAoPará. A cidade de
canas, (antigamente Aldeas-Altas) a 80 Iezoas
da capíttl sobre a margem do Itapicuru, n~ta-
v~l ~elo s,e~ commercIO com o interior das pro-
Vll1CHtSvI~mh~s, se torna hoje consideravel por
chegar ate ahi a navegação a vapor. A cidade
de Alcantara a poucas legoas da capital tarn-
bem,tem sua importancia por ser ahí que se
cultiva o melhor algodão.

Por provisão do Conselho Ultramarino de 11
de Ja~e.rro}e 171~, se mandou que a jurtsdícçao
d? terrítorjo do Piauhí, que até então perten-
CIa ao governo geral da Bahia, ficasse perten-
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cen-lo dahi em diante ao Estado do Ma:a-
nhão (1), Esta capitania, gue desde 1718 fOTa
considerada como formando um governo dIS-
tincto, não começou a ter governadores, com
a patente regia senão em 1758" em que fOI no-
meado o Coronel João Pereira Caldas, Por
Carta regia de 10 de Outubro de 1811_ ficou a
Capitania independente da do Maranhão, sendo
nomeado primeiro Governador Amaro Joa-
quim Raposo de Al~uqueTqu~, que por ter
morrido em viagem fOI substituído por Baliha-
ziir de Sousa Boiettio ele Vasconceiios. A .po-
voação da 11,1 ôcna e1evada em 1712 ao pre~hca-
mente de villa e cabeça de comm~rca, fOI em
1762 elevada a oa thegoria de cIdade, com ,O
titulo de Oeiras, e continuou a ser a resídencia
dos governadores e president.:.s, atátque P?r LeI
provincial de 21 Julho de 1802 se JllU?OU a séc1e
do governo para a nova vílla ~o Pot~, (ohapada
do Corisco) elevada a cathegoría de cidade com
a denominação de Teresina, , ,

Depois da .Independcncia teve. por pnmell'~
presidente Simplicio D~asda, SZ,lva, q:le VaI
não ter tomado posse, fOI subst.ituido JOI ~0-
noel de Sonsa M ariins, depois Bar?-o, e 'I1S-
conde da Pdrnahiba. Obedece no espir-itual ao

'bispo do Maranhão ; e rio judicial faz par:te do
districto da Relação daquella m~sma c1~ade.

Além das duas cidades de Teresma e oez,rag'
tem as de Amaraaüe, e Parnahiba, c mais ~O
municipios, divididos em 11 commarcas, ~endo
ao todo 28 paro chias com uma ,P0pulaçao de
230000 habitantes, Dava um so deput,ad~, c
dep~is 2 á Assembléa geral, e 20 á provlllcIa!j
devendo pelo decreto de 1~ d~ Setembro de 1800
dar 3 à geral, e 2"1 á prOVll1C1a1., •...

Esta proYincia com a superfície de 10,000 le-

(1) Synopse de J, L da Abreu Lí~:t, pag, 177"
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goas quadradas, confina ao norte com o Atlan-
tico, ao sul com as provincías da Bahia e Goiaz ;
a leste com as do Ceará e Pernambuco: e a
oeste com a do Maranhão de que é separada
pelo rio Parnahiba. O seu solo, posto que fertil
e em grande parto próprio para a agricultura,
6 muito pouco cult ivatlo ; com poucas excepções
os cereaes colhidos pelos lavradores apenas
chegão para o abastecimento das necessidades
domesticas, começando a ter incremento o cul-
ti vo do algodão. A croação do gado vacum, ca-
valar e muar é o que faz a sua maior riqueza,
e da mais ímportancía ao seu commorcío pela
exportação de couros ; além de que o Esta-lo
possue nesta província acima de vinte fazendas
de criar com os-escra vos necessár-ios ao seu cus-
toio. A indu tria se acha ainda em atrazo, e a
navegação injesna a vapor só se conhece no '
rio Parriahiba que banha a cidade do mesmo
nome, uníco porto de ímportancía, onde ha urna
alfandcga, e por ondo se faz o commercío exte-
rior, fazendo-se tambem grande parto delle por
Caxias. A cidade capital, povoação nascente
com cerca de 10,000 habitantes, tem a ímportan-
da que lhe dú a residenoia das primeir-as auto-
ridades, e o primeiro vapoi- que viu em seu por-
to foi o Urussutit que alií surgiu a lU de Abril
ele 1830; sendo todavia m,yegarel a vanor o rio
Parnahiba até o porto rlos Veados, 73 Iezoas
acima da capital. Fe<;tej-'t-se n'esta prOVíncia o
dia 24 de Janeiro como anniversnr-ír, do sua
emancipação.

O territorio desta província do qi G foi no-
meado primeiro Oapitâo-Mór em H511 o oflicial
portuguez Martirn Soares Moreno, tendo sigo
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muitos annos sujeito ao governo da capitania
do Fernnrnbuco, tlcou delle desligado por Carta
Regia de 17 de Janeiro do 17fj9, sendo nomeado
sou primeiro governador o Chefe de esquadra
Ben~alodo Munoei de Vasconcetlos, Depois da
In<lependencia teve por primeiro presidente
Pedra José' da Costa Barros, deppis Senador
p?r esta mesma província ; e é a sua capital a
villa da Fortalesa orecta em cidade COll1 a de-
nominação de Fortaleza da Nova Bragança
por Carta de Lei em 17 de Março de 1823 (1).

Por carta de lei de 10 de Agosto ele 1833, e
hulla de Pio IX ele 8 de Junho de 185~1[ai a Igre-
ja do Ceara desmembrada da de Pernambuco, e
el~Yaela a bispado, sendo nomeado seu primeiro
BI po o padre João Ouirino Gomes, que não
tendo acertado, foi substituído por D. Luis
Antonio elos Santos. Por decreto de 6 ele Agos-
to de 1873 foi creada nesta província, até então
sujeitá à do Marunhão, uma RcL1Ção compre-
hendondo em seu dístr icto o Rio Grande elo Nor-
te; e in tal Lida a 3 de Fevereiro de 1874, teve
por pr'imeiro presidente Bernarrio MachaLlo
da Costa Doria.

Além h cipital tem as cidades de Aracaii,
B ü irué. Cr.üi, Gj'';t/~jt, Icó, 1\ia1~anguape,
QuiX3i'tt,wJbim, S. Bern~wdo aos Russas, e
S)J,,<ü, e m ti" ;B municípios, divididos em 13
CO m.n t['ca"1,'tm to ao todo 02 parochías, com
um 1 p ipulaç.to d 700,000 habitantes. Dá 8 de-
pute lo s-á Assembléa gafe'],' e 28 a provincial,
devendo pelo decreto de Setembro de 1833
dar 32.

(I) 1\1 integra ,10sla Lei, e dns qUI) elsvão á cathoO'o-
ria LI,) ci I L1:eas Alfl~Ó 1,1, S Oh ristovâo, 'Vtctorta. 0:;'1'0
Pr-ito n ou tris, S) fIZIIl,~nç:l() UIl d<l<'l'eto que el av.i a
cul.i [o~ t,) LI'; l~ vil ln s ctpities (I' proví nct.i com data
dJ 21 tia Fuverxi ro d':3S~ mesmo n n no ; decreto quo não
appMece em ueuhuma das collecçõas consultad<ls. ,
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Esta província com 128 lagoas de costa, e com
uma suporflcie de cerca de 3,6.25 lagoas quadra-
das, confina ao norte com o Atlantico, ao sul
com o sertão de Pernambuco; a leste com as
provincias do Rio Grande d~ l'\o~te e Pqra-
hiba : e a oeste com a de Piauhi pela serra
de lbiapaba. Os invernos ahi são irregulares,
passando-se ás vezes annos em que não chove;
pelo que tem sido por diversas vez?s assolada
pela secca contando-se entre as prmcipaes as
de 1792, i805, 1825, e 1845. Possue minas d.e
prata, ferro, chumbo, carvão, marmores, di-
versas pedras finas, e outras pela maior parte
não exploradas. Entre as plantas se conhecem
muitas medicinaes, como a quina e a ipeca-
cuanha . madeiras de construcção ; a arvore do
sebo; o' guardião que tom a propr-iedade de
dar em abundancia agua pura e crystalína ;
a oiticica, notável por ser a mais frondosa
do sertão' e sobre tudo a carnahuba, apro-

- veitavel desde a raiz que é medicinal, até o
p6 das folhas que produz a cêra de que se
fazem velas que se exportão para a~ 'pr~-
vincias vizinhas. Sua industnia é muito Ii-
mitada e o seu commercio abunda em assucar,
café ~ouro, sola, algodão, e gomma elastica ;
entr~têm navegação com as províncias vi~i-
nhas e com o estrangeiro; e é esta a unica
província do imperio "que até hoje tom cu~-
dado da creação de camellos, que mandou vir
em 1839 com Arabes para cuidar do seu tra-
tamento. Aqui já. se começa a sentir a bane-
fica influencia do trabalho livre, visto que
o numero de escravos é dirninutissimo em re-
lação aos homens livres. Em. 14 de ~etembro
de 1873 foi aberta ao transito publico a es-
trada de ferro a Baturíté, e no município da
Viçosa se encontra a celebre gruta de. ~~a-
jarra, que faz a admiração dos que a visitão.
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Sua cidade capital, ediâcada sobre a' costa a.
duas legoas da barra do rio Ceará, e a mais
populosa da província, conta 18,000 almas, e
recebe em seu porto navios de longo curso
que fazem o commercío directo com o estran-
geíro ; e ahi vão tocar os vapores interme-
díaríos que terminão a sua carreira no Pará,
bem como os que tem o ponto central em
Pernambuco. A cidade do Aracati sobre a
margem direita do Jaguaribe, é depois da ca-
pital a de mais importancia pele seu commer-
cio com o interior. -

RIO GRA.NDE DO NORTE

O .territorio desta provincia governado mui-
tos annos por Oapitães-Móres, e depois' por
Governadores, pertencendo ao principio ao
governo geral da Bahia, ficou desde 1101
sujeito á capitania de Pernambuco. Em 1817
sendo seu ultimo governador José I gnacio
Borges, depois Senador por Pernambuco, por
occasião da revolução desse anno em Pernam- .
buco começou este governador a corresponder-
se directamente com a côrte, e a estabelecer
por este meio a independencia da capitania.
Depois da Independencia do Imperio teve
ella por primeiro presidente a Thomds de
Araujo Per-eira. '

Pertencendo antigamente. comarca 'da Pa-
rahiba, foi della desligada por decreto de 8
de Março de 1818,. creando-se uma outra
comarca no Rio Grande do Norte. Era esta
provincia sujeita no espiritual ao bispado de
Pernambuco, e hoje o é à do Ceará; assim como

_na parte' judiciaria depois do decreto de 6
de Agosto .de 1873 ficou fazendo parte do
dístrícto da. Relação do mesmo Geará.'

21



E' sua capital a cidade do Naita, além da
qual tem' as cidades do ÂSSú, Imperatriz,
Mossoró, Principe, e S. José de lIlipibú, e
mais 19 municipios, divididos em 6 comar-
cas, sendo ao todo Z7 parochías com a popu-
lação de 240,000 habitantes. Dava um deputa-
do e dá hoje deus-à Assembléa geral, e 20 á pro-
vincial, cujo numero em 1855 foi elevado a 22.
. Esta provincia com 75 legoas de costa e com-

uma superfície de 2,000 legoas quadradas,
confina ao norte e a leste com o Atlantico,
ab sul com a. província da Parahiba da qual
se separa pela barra do Guajahi e serra de
Luis Gomes, e a oeste com o Ceará pela serra
e barra do Apodi. O terreno da provincia é
muito pro'1uctivo, tem minas de ouro e de
ferro, muito e excellente pão brasil, cocho-
nilha ( insecto que dá o carmim J, e numerosas
carnahubas cuja cêra f6rma grande parte de
sua industria. Ahi se cultiva o tabaco; cui-
da-se muito na'creação de gado, e ha abun-
danei a de pescado; mas a sua principal ri-
q-ueza é a canna e o algodão, cujo commercio
tem ultimamente tomado grande desenvol-
vimento.

Sua capital sobre a margem direita do rio
Potengi e a pouca distancia de sua foz, com
9,000 habitantes, é bastante commerciante; a
villa de Macáo abaixo do Assú é de grande
importancia maritima; ahi vão ter muitos
navios annualmesée por causa das salinas,
as quaes são tão productivas que por si sés
abasteceriam, todo o Imperío.

PARAHIDA DO NORTE

o territorio desta província cujos primeiros
estabel~1mellt~OOlUe.çar~~lo6 ~o~ qe lD8(}

"

depois da restaurâção de Pernambueo do domi-
nio hollandez, começou em 1654 a ser governado
por Oapitães-Móres subalternos aos governa-
dores de Pernambuco ; porém em 1684 passa-
rão os seus Capitães-Móres a ter maior poder
recebendo ordens directas dos governadores
geraes da Bahía, menos quanto aos negocios
da arrecadação da fazenda, cujo provedor

, obedecia a Pernambuco. Em 1755, mandando-
se extinguir a Provedoria, ficou a capitania
de todo sujeita a Pernambuco, sendo nomeado
Capitão-mó r o Sargento-mór- José -Hcnriques
de corooino. (1) Neste esjado se conservou a
capitania até que achando-se no governo della
Eernanâo. DelgadOFreire de casuuio, obteve
por carta Regia de 17 de Janeiro do 1799 que
o seu governo ficasse separado da subordi-
nação de Pernambuco. Assim continuaram os
seus governadores e "Juntas provísorias, até
que depois da Independencia foi seu primeiro
presidente Filippe Nery Eerretra : é no

f .espírítual sujeita ao bispado de Pernambuco ;
bem como na parte judiciaria é dístrícto da
Relação desta mesma provincia.

Tem par capital a cidade da Parahiba: além
da qual tem a cidade da Areia (antiga villa
do Brejo d'Areia ) Ataçôa-Nooa, Campina-
Grande, Mamanguape, Pombal e Sousa, e
mais 17 municipios, divididos em 11 comar-
cas, sendo ao todo 39 parochias com a popula-
ção de 350,000 habitantes. Dá 5.deputados ã.
Assembléa geral, e os 28 da provincial foram
em 1855 elevados ao numero de 30.

.Esta província com 28 legoas de litoral e
com uma superfície de 2,600 legoas quadradas,
confina ao norte com a, provincia do Rio

(1) ~Illm. Hist- do Pernambuco por JOS8 Beruarde
Fernandes GalO,lI: T. 4. p. 3:'>2.
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Grande do Norte; a 'leste com o Atlántiéo,
, a oeste com o Ceara, e ao sul com Pernambu-
co, em cujas divisas a villa de Pedras de Fogo
é quasi cortada em duas partes iguaes, per- ~
tencendo cada uma dellas á sua provincia.
Tem minas de ouro" ferro e salitre; produz
muito páo brasíl e madeiras de construcção ;
em seus sertões se crião bem os' gados; conta
.muitos engenhos, e faz a sua principal expor-
tação em assucar e algodão, cujo commercio
para com o estrangeiro ~ de pouco desenvol-
vimento, por estar quasi todo dependente da
praça de Pernambaoo. A colonísação européa
não é ahi conhecida, e a antiga raça dos índíge-
nas se confunde com a massa da população.

Sua capital a 3leguas dafoz do rio do mesmo
nome com 14,000 habitantes, é a população mais
importante em população e riqueza; e seu por-
to é defendido pelo forte do Oabedello de nomea-
da historica. Segue-se-lhe em importancia a
cidade de Mamanguape mais ao norte sobre a
margem esquerda do rio do mesmo nome.

PER.NAl\lDUCO

Esta capitania 'governada por seus donata-
rios até a Invasão dos hollandezes em 1630,
teve depois da restauração um governador e
Capitão-General nomeado por EI-Rei D. João
IV, que a annexou á Corôa. Francisco Bar-
reto de M eneses, Mestre de Oampo General
do exercito libertador, foi o pnimeiro gover-
nador de nomeação regia, e começou o seu
governo em Janeiro de 1654, época da restau-
ração. A Ilha de Eernasuio de Noroniui, ao
norte do cabo de S. Roque, que até 1700 não
pertencia positivamente á jurisdícção'[. de
nenhum dos governos do Brasil, ficou por carta
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regia de 24 de Setembro desse anno perten-
cendo â do governador de Pernambuco : e é
hoje presidio de degradados. '

A Igreja desta capitania creada em Prelazia
em ~6~4, e para a qual foi nomeado Prelado
AdmInIstrador o padre Antonio Teuceira
Cabml, foi elevada a bispado por BulIa de
Innocencio IX de 16 de Novembro de 1676
sendo seu primeiro bispo .D. Estevão Brios~
de Fiçueiredo, Seus successores contínuao a
residir na cidade de Olinda, e sua dioccese que
comprehendia as provincias do Rio Grande do
Norte, Parahiba e Alagoas, comprehende hoje
sómente as duas ultimas. O tribunal da
Relação, creado por Alvará de 6 de Fevereiro
de 1821, foi installado a 13 de Agosto do anno
seguinte; e tendo outr'ora abrangido em sua
jurisdicção as provincias da Parahiba, e Rio
Grande .do ~or.te" e tambem a do Ceará que
pertencia á JUrISdlCÇãoda do Maranhão; depois
do decreto de ,6 d~ Agosto de 1873 só compre-
hende as da Parahíba e Alagoas. O Curso Jur í-
dica creado em Olinda pela lei de 11 de Agosto
de 1827, e aberto em 15 de Maio do anno se-
guinte,-foi por uma outra Lei transferido para
a cidade do Recife em 1854.

~oi a. cidade de Olinda a -antíga eapítal e
residencia dos governadores, que a mudarão'
para a. vI11a. do Recife; elevada depois á ca-
thegoría de CIdade, e onde actualmente residem
os presidentes da Provincia. Foi Francisco
Paes Bar-reto, depois Marquez do Recife, o
primeiro presidente nomeado, o qual não che-:
gou a tomar effjilctivamente posse por causa da
revolução em que se proclamou a Confedera-
ção do Equador; depois da qual tendo gover-
nado Francisco de Lima e Silva interinamente
foi definitiTamente nomeado e tomou posse JosJ
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cartos Mayrink da Silva Ferrão, depois
Senador por esta mesma provincia.

Além da capital, e de Oiiniia, tem as cida-
iles de Caruarú, Goyana, Nasaretti., Rio-
Formoso, e Victoria, e mais 32 muaícipios,
divididos em 17 comarcas, contendo ao todo
70 .parochías, e um curato, com a população
de 1,200,000 habitantes. Dá 13 -deputados. li
Assernbléa geral, e os 36 da provincial forão
em 185G elevados'ao numero de 39.

Esta provincia com 4,4671egoas quadradas
de superficie e com um litoral de 44 legoas,
confina ao norte com as provincias da Para-
hiba e Ceará, ao sul com a da Alagoas pelo
rio Persinunga, e com a da Bahia pelo S.
Francisco; a leste com o Oceano, e a oeste
com o Piauhi. O seu &010 é fertilissimo, produz
madeiras preciosas, tem minas de carvão 0
outras ainda não exploradas; cria-se gado,e
se cultiva em .abundancia algodão e canna
que fazem sua principal riqueza; tem mais
dé mil engenhos d'assucar, fundições de ferro
e diversas fabricas; e seu comrnercio é activo
tanto para o estrangeiro como p~ra as pro-
vincias vizinhas. E' ahi muito productiva a
arvore mangabeira, de cujo fructo se faz
excellente doce, e que produz leite de que se
faz borracha. Além das boas estradas de ro-
dagem, já possue uma estrada de ferro aberta
ao transito publico em 8 de Fevereiro de
1858, a qual começando da capital ,tem de
chogarjàmargem do rio S. Francisco.

A capital da provincia com uma população de
100,000habitantes, é a terceira do Imperio em
população e riqueza, e é dividida sm tres bair-
ros, (Recife, S. Antonio e Boa Vista) ligados por
pontes entre si; nella existe um arsenal de
guerra, e outro de marinha. O seu porto é
muíto frequentado não sÓ por navios de
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longo curso e de cabotagem, como pelos pa-
qustes da Europa, e vapores da companhia
brasileira de paquetes; e é o ponto central da
linha intermediaria de vapores que para o sul
toca no Penedo e chega a Aracajú. Depois da
capital e em distancia de 15 legoas, é Goiana a
cidade de maior importancia commercial,
com um excellente trapiche no lugar de Ja-
pomim .até onde o rio é na vegavel. A cidade
de Olinda, notavel por suas recordações his-
toricas, acha-se decadente, conservando ainda
aresidencía offlcial do diocesano e seu cabído.:'

ALAGOA8
O territorio desta -província, sendo uma

comarca da capitania de Pernambuco de que
fazia parte, foi della desmembrado por decreto
de 16 de Setembro de 1817para formar geverno
separado e independente, e' foi seu primeiro e
unico governador Sebastião Francisco de
:(tl euo e Póvoas. Depois da Independencia foi
nomeado 'seu primeiro presidente Domingos
Malaquias ne Açuiar, que não tendo to·
mado posse, foi substituido por D, Nuno
Euge,nio de Locio e Seilbitz, depois Senador-
por esta mesma provincia: obedece no espi-
ritual ao bispo de Pernambuco, e no judicia-
rio a Relação da Bahia.

A vílla das Ataçoas (antiga villa da Ma-
gdalena) elevada a este predicamento em 1636,
e erecta em cidade por Carta de Lei de 8 de Mar-
ço de 1823, foi a antiga residencia do governa-
dor e presidentes, até, que em Novembro de
1839, em uma sedição por occasião da mudança
da 'I'hesouraria para a villa de Maceió, para ali
tambem se mudarão as autoridades. Esta villa
que tinha sido elevada a este predícamento em
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1815, foi.erecta em cidade e capital da provín-
cia por Lei provincial de 9 de Dezembro de
1839. A provincia tendo pertencido no judicial
a. jurisdícção da Relação da Bahia, depois do
decreto de 6 de Agosto de 1873 ficou sendo
tlistrioto da de Pernambuco.

Além das cida~es de Mnceià, e A lagoas,
tem tambem a CIdade do Penedo, e mais 15
municípios, divididos em 9 comarcas com
28 parochias e uma população de 300 000
habitantes. Da.5 deputados á Assembléa ge~al
e 'os 28 da provincial forão em 1855 elevado~
ao numero de 30.

Esta proviucia com 57 legoas de costa e
com uma superficie de 2,356 legoas quadra-
das, confina ao norte e oeste com a provincia
de Pernambuco, ao sul com as da Bahia e
Sergipe pelo rio S. Francisco, e a leste com
o O~eano. Seu ~olo é muito fertil, produz pão
brasil e madeiras de construcçãn : possue
algumas minas ainda não exploradas: 'cultiva-
se ahi o tabaco e a calma de que ha mais de
.300 engenhos em que se fabrica o assucar
que é levado a Pernambuco e Bahia, para
on~e se dirige o seu principal commercio por
mero de vapores costeiros e navios de cabo-
tagem.

.Sua capital que conta mais de 12 ,000 ha-
bítantes, tem o seu desembarque a pouca dis-
t~n~la, no porto de Jaraguà por onde se
dirige o seu commercio externo; e "ahí tocão
os vapores da linha intermediaria pernarn-
buc~na. Alagoas, sua antiga capital, com 10,000
habitantes é o centro da maior industría
agrícola :. e a 7 legoas acima da foz do S.
Francisc? sobre a sua margem esquerda,
esta. a CIdade do Penedo destinada a grande
movírnento commercial, quando esse rio
fôr mais navegavel, e ahi chegarem' as vias
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ferreas de Pernambuco e Bahía. Sobre o rio
S: Francisco no ponto em que divide esta pro-
vmcia da da Bahia, se acha a notavel Cachoei-
ra de Paulo Attonso, visitada pelo Sr. D.
Pedro II em 20 de Outubro de 1859 . e desde
21 de Julho de 1869 ahí se acha a:SSentada
em uma columna de pedra e cal a chapa de
bro~ze comf!1em<?rati,:a desta visita, em que
se le a seguinte ínscrípção ; S. M. I. o Sr. D,
Pedro I I visitou esta cachoeira a 20 de
Outubro de 1859. O rio S. Francisco é já. nave-
gado a vapor até Piranhas, e o porto do Penedo
foi contemplado no decreto de 7 de Dezembro
'de ,1866, que mandou franquear: o Amazonas e
outros rIOS aos navios mercantes de todas
as nações.

.- SERGIlPE

O territorio desta provincia, que nos seus
princípios fizera parte das 50 legoas de costa
doadas a Francisco Pereira Coutinho, deve os
seus primeiros estabelecimentos a Christovão
de Barros, pelos annos de 1590. Tendo sido
desde 1696 considerada como' comarca da
capitania da Bahia, e sendo depois elevada a
governo subalterno da mesma capitania, teve
governo independente em Julho de 1821, sendo
nomeado para a governar o Tenente-Coronol
Cartas Auçusto Burlamaque. Depois da Indo-
pendencía foi seu primeiro presidente M anoet
Eerrumâes de Oliveira, sendo capital e antiga
residencia das primeiras Autoridades a vílla de
S. Christooão, erecta em cidade por Carta de
Lei de 8 de Abril de 1823. 'Por Lei provincial
ele Março de 1853 foi mudada a séde da villa
do Soccorro para a povoação do Aracajú á

margem direita do rio Contidiba, a qual com



este nome foi elevada à cathegoría de cidade
e capital da provincia, para onde já anterior-
mente tinha o Presidente della convocado a
Assembléa provincial. Pertence no judiciarioa Relação da Bahía, e no espír ítual obedece a
autoridade do Arcebispo ; e nesta provincia se
festeja a 24 de Outubro o anníversarío de sua
emancipação.

Além de A racoiú e S. Chrtstonão, conta as,
cidades da Estancia, Larançeiras, Muroim,
Propriâ, e mais 19 municipios, divididos em 8
cornarcas, ao todo 31 parochias com a popu-
lação de 300,000 habitantos. Dava 2 deputados
á Assembléa geral, e 20 a provincial; mas
depois do decreto de H) de Setembro de 1835
ficou dando 4 á geral e 2-1 á provincial.

Esta província com.27 legoas de costa e.com
a superficie de 1,080 legoas quadradas, tem por
limite ao norte o rio S. Franciscó que a divide
das Alagoas ; ao sul e a oeste a província da
Bahia ; e a leste o Oceano. Em seu solo existem
muitos mineraes ainda não explorados, -como
ouro, diamantes, carvão de pedra, otc., e.alguns
aU! a, pouca distancia da capital; produz ma":
deiras de construcção e plantas preciosas, como
baunilha e outras que se encontrão na"; pro-
víncías vizinhas. São muito apreciadas as águas
thermaes ahi conhecidas pelo nome de a[Juos
do Bamburrat, perto do Rosario do Catete, de
cujo uso se contão curas maravilhosas. Sua
principal riqueza consiste na cultura do algo-
dão e da canna, de que ha grande numero ~e
engenhos em que se fabrica aguardente e assu-
cal" que se exporta para a Bahia e outras; pra-
ças com que entretém activissimo commorcio.

A sua nova capital, como povoação moder-
na, começa a florecer com esperançoso futuro;
e é o ponto terminal da linha intermediaria
da companhia pcmambucana de vapores ; a..,

o u tras cidades, com excepção da antiga capi-
tal, tem sua importancía commercial.

BAHIA

A capitania da Bahia por morte de seu dona-
tario Francisco Pereira Coutinho em 1548,
tendo . ficado devoluta á Corôa, teve por seu
pr~eIro governador a Tnomé de sousa, que
ahí chegou a 29 de Março de 1549, e foi igual-
mente Governador geral de todo o Brasil.
Este governador lançando os fundamentos da
nova 'cidade, distante meia legoa do antigo
estabelecimento, lhe deu o nome de Cidade do
Salvador (1) que continuou a ser a séde dos
governadores geraes e Vice-Reis até 1763. Mu-
dada, ne~se anno a~capital do Brasil para.o Rio
de Janeíro, ficou a Bahia considerada como
capitania geral, para a qual depois. de um

'governo interino foi nomeado primeiro Go-
vernador e Capitão' General D. Antonio Rolim
de ~ourà Tnnares, 1.0 Conde de Azambuja.
DepOIS da Independencia teve por primeiro
presidente Francisco Vicente Viana, depois
Barão do ,Riode ,Contas.

As duas antigas capitanias de Porto-Seguro e
Ilhéos, tendo sido encorporadas á Corôa, a prí-
meira em 1759, e a outra em 1761, ficarão su-
jeitas a esta capitania, de que fazem parte
como commarcâs, posto que a primeira destas
ainda hoje obedeça no espiritual ao bispo do
Rio.de Janeiro. A commarca do Rio S. Fran-
cisco, que comprehende ali víllas de S. Fran-
cisco das Chagas, Pilão-Arcado, Campo-Largo, e
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Carinhanha com seus respectivos termos, des-

.membrada da commarca do Sertão de Pernam-
buco por Alvará de 3 de Julho de 1~20 e ~ue
por decreto de 7 de Julho de 1824 tinha sído :
encorporada fi. provincia de Minas, foi por outro
decreto de 15 de Outubro de 1827 mandada
annexar á província da Bahia, ~tése fazer nova
organisação das provincias do Imperio.

Pela BulIa de 1.0 'de Março de 1555 do Papa'
Julio Ill, foi crsado no Brasil o primeiro bis-
pado isento da sujeição ecclesíastíca do bispo
do Funchal, é suffraganeo do Arcebispado de
Lisboa, devendo comprehender em sua .j~risdi-
ção todo o territorio do Brasil e ilhas adjacen-
tes ; tendo já sido nomeado quatro annos antes
o 1.0 bispo D. Pedra Fernanâes Sardinha.
Este bíspado foi por BulIa de 16 de Novembro de
1676 elevado á preeminencia de Arcebispado
primaz do Brasil, sendo-lhe suffraganeos os
novos bispados do Rio de Janeíro e Pernambuco
na mesma occasião creados, bem como os bíspa-
dos de Angola e S. Thomé. Foi nomeado seu 1.0
Arcebispo.D. Gaspar Barata Ele Mendonça,
que nunca tendo vindo á Bahia e governando
à diocese por seus delegados até renunctar
a mitra, foi substituido em 1683 por ..D. Frei
João aa Maare de Deus. Esta diocése abrange
tambem em sua jurísdícção a provincia de Ser-
gípe. •

A Relação da Bahía, a mais aIftiga do Brasil
mandada crear em virtude da Resolução de 7 de
Março de 1609, sendo extincta por Alvará de 5
de Abril de 1626, foi de novo restabelecida por
Diploma de 12 de Setembro de 1652; e esten-
dendo sua jurisdicção às provincias de Sergipe
e Alagôas, depois do decreto de 6 d'Agosto de
1873 comprehende somente a primeira destas
províncias Por' decreto de 25 de Agosto de 1826
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e Alvarâ de 13 de Setembro do mesmo anno, foi
confer-ido á cidade de S. Salvador o titulo de
Leal. e Valorosa; e por Decreto de 12 de
Agosto de 1831 se determinou que o· (lia 2 de
Julho fosse de Festividade Nacional nesta pro-
vincia.

~lém da capital S. Salvador, tem as cidades
da Cachoeira, Caetité, Caraoeüas, Lençôes,
Maragogipe, 'Naza?'eth, Santo Amaro e Va-
lença, e mais 64 municípios divididos em 24-
commarcas, ao todo 168 paroquias, com uma
população de 1,400,000 habitantes. Dava 13
deputados e dá hoje 14 á Assémbléa geral e 36 á
provincial, cujo numero em Setembro de 1833
foi elevado a 42. .

Esta provincia com uma supertlcie de '14,836
legoas quadradas, confina ao norte com Sergipe
pelo rio Real, com Alagoas e Pernarnbuoo pelo
S. Francisco, e com o Piauhi pela serra do
mesmo nome; ao sul com o Espírito Santo pelo
Mucuri ; a leste com o Oceano; e a oeste com'
Minas-Geraes e Goiaz. O sou solo é muito fertil
e cultivado; contêm minas eleouro, diamantoso
ferro. cobre, marmore, lousa, asphalto, éarvã,
de pedra e outros mineraes; produz todo o ge-
nero de cereaes; abunda em madeiras de con-
strucção, páo brasil, e outras plantas de com-
mercio; cria todos os animaes das outras pro-
vincias; e em 1859 ainda conservava 31 aldeias

. com 4621 indios, além dos selvagens que ainda
se encontrão nas margens elo l\lucuri, e pelas
immediações do rio de Contas. Produz em
abundancia e são mui oultívados varíos produ-
etos de sua agricultura, como algodão, cacáo,
café, fumo, e canna de que ha immensos enge-
nhos em que se fabrica assucar e aguardente;
possue muitas fabricas! e a navegação ftu;"ial e
costeira se acha mui desenvolvida. Alem de
muitos outros I~elhoramento&)\1i1terifl.e;l,ja JlUÇ1.

22
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estrada de ferro que tem de seguir ~a capital
ao Joazeiro nas margens do S. 1; rancisco,
acha-se aberta ao tramito publico desde 28 de
Junho de 1860, e a Alagoinhas desde 31 de Ja-
neiro de 1863. No alto S. Francisco, cujos ter-
'renas são mui ferteis, a canna se reproduz sem
replanta; ha abundantes salinas, muito tyes-
cado, e grande colheita de cereaes. A riqueza
e extensão-do seu commercio a fazem rivalizar

- com a do Rio de Janeiro, além de que por sua
antiguidade, cí'vilísação e illustração tem um
lugar muito distincto entre as provincias do
Imperio ; todavia muito soffrerão> as povoações
marítimas em 1850 com a febre amarella; e as
do sertão em 1860 com a secca que as assolou,
e obrigou muitos de seus habitántes á emi-
gra-ção. . .

Sua cidade capital, a segunda do Brasil, com
uma população calculada em mais de 180,000
habitantes, é de summa importancia commer-
ciaI. A 23 de Novembro de 1874 foi inaugurada
na praça do Riachuelo a columna-Onze de Ju-
nho-commemorativa dos brilhantes feitos das
nossas armas no Paraguay, a qual tem 16 metros
de altura sobre uma base de 4 metros quadrados.
O porto da cidade é frequentado pelos vapores
transatlanticos, e pelos de outras companhias
de navegação costeira a vapor, além de navios
de vela de longo curso e de cabotagem. A 16
lagoas da capital sobre a margem esquerda do
Paraguassú est4 a cidade da Cachoeira com
uma população computada em 30,000 habitan-
tes, e que é considerada a segunda da província
por seu actívo commercio.

ESPIftITO SANTO ~

Esteve àsta capitania em poder dos seus do-
JlatariOi at4· 1718 em que foi encorporada â

I',
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Corôa no reinado de D. João V, sendo nomeado
Antonio de Oliveira Maclail com patente de
Capitão-Mór- e Governador, subalterno do go-
verno da Bahia. A capitania da Parahíba do
Sul conhecida depois pelo nome de Goitacazes
ou Campos dos Goitacazes, tendo sido tambem
encorporada á Gorôa em 1753, ficou perten-
cendo á Ouvidor-ia do Espirito Santo, a cuja ca-
pitania ficou sujeita até 1832, em que sendo
deJla desannexada passou a pertencer a -provin-
cia do Rio de-Janeiro. O districto da cidade de
S. Matbeus que em 1743 ainda pertencia a ju-
risdícção deste governo, pertenceu depois por
muitos annos á jurisdicção da Bahia, fazendo
parte da commarca de Porto Seguro, até que
foi outra vez devolvida a esta pro'Wincia. Em
1800 cessando o governo dos Capitães-Mores,
foí sou primeiro governador Anton~o Pires da
Silva Pontes, e em 1812 começou a ter gover-
nadores independentes do governo da Bahia,
sendo então nomeado Francisco Atberto Ru-,
btin (1). Depois da Independencia teve 1'01' pri-
meiro' presidente I gnacio A cotou ele Vas-
conccüos : quanto ao espiritual ba nesta
províncía um Arcipreste sujeito ao bispo do Rio
de Janeiro; e quanto á parte judiciaria é tlis-
tricto da Relação da Côrte. "

E' sua capital a cidade da Victoriu, elevada a
esta cathegoria por carta de lei de 18 de Março de
1823 ; e tem além della a cidade de S. M attieus
e mais 12 municipios, divididos e.m 4 commar-
caso contendo ao todo 26 paroquías com uma
população aproximada a 100,000 almas. Dava
um deputado e dá boje dous'á assembléa geral,
e 20 á provincial.

Esta província com 70 legoas de costa e com

.:

(1) Not icia chronologica ds B,.~z da Costa Rubirn;
R"v. do Inst. Hlst. de ]856, pago 300.
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uma superfície de mais de 1,500 lego as quadra-
das, confina ao porte com a provincia da Bahia
pelo rio Muouri ; ao sul com a do Rio de Janeiro

. pelo Itabapoana ; a leste com o Oceano; e a
oeste com a provincia de. Minas-Geraes. Seu

, solo é muito fertil e cortado por alguns rios ,que
vão dar ao Oceano, entre os quaes se contão o
Rio Doce, e .o Itapemerim; a sua costa contem
níuítós portos, frequentados por navios de ca-
botagem e vapores costeiros: possue minas de
ouro, prata, ferro, e diamantes ainda não ex-
pioradas; e madeiras de marcenaria e construc-
çao. Seu commercio tem tomado maior incre-

- mento com o desenvolvimento da navegação, e
com as communicações que se tem aberto pelo
ínterior com a-província de Minas; e a agricul-
tura tem ftorecido com o cultivo do café, as-
sucar, e mantimentos que exporta para o Rio
de Janeiro, para onde faz navegação directa.
Algumas colonias ahi se tem estabelecido, como
sejão Santa Isabel, Santa Leopoldina, Rio Novo, '
e Francilvanla : esta: ultima sobre a margem
direita do Rio Motum por muito internada tem
so1frido assaltos dos indígenas da vizinhança,
que ainda não poderão ser chamados á civilisa-
ção,

A principal povoação da província é a
capital com 5,000 habitantes, por onde fazem'
escala os vapores intermediarios que do Rio de
Janeiro na vegão até Caravellas; seguem-se-lhe
em importancia a cidade de S. Matheus ao norte
da capital, /e a vilIa de Itapemerirn ao .sul. '

RIO DE JANEIRO

Os di1ferentes municipios que formão hoje a
província do Rio de Janeiro, formavão conjun-
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ctamente com a cidade de S. Sebastião, a antiga
capitania e depois provincia do Rio de Janeiro
s~ndo a su~ capital a mesma que é hoje. ~
Corte e residencla do Monarca. Pela Lei das
r~fOl:mas r1~ Consti tuíção em 1834 ficou a ])1'0-
vll1c~a do RIO de Janeiro separada do 'município
da corte; sendo nomeado seu primeiro presí-
d~nte Joaquim José ROd?"iguesTI]'('?"es,depois

• VISCORde de Itaborahí, e. Senador por esta
mesma província. A villa creada por Alvará
de 10 de Maio de 1819 no sitio e povoação de
S. Do~ingos da Praia ~rande com a denominação
de T~1daReal da Praia Oronae, foi o lugar es-
colhido pelo governo para a primeira reunião
dasua Assembléa legislativa provincial. Esta'.
~esma villa, sendo declarada capital <Tapro-.
vm~ia por Lei provincial de 26 de Março de • '
1830, e elevada á cathegoria de cidade com a
denominação de Niteroi por Lei- de 28 do
mesmo mez e anno, foi condecorada com o ti-
tulo de Irnperta; por decreto de 22 de Agosto
de 1841. Em virtude da carta de Lei de 31 de
Agosto de 1832 lhe ficarão pertencendo as villas-
de Campos' dos Goytacazes e S. João da Barra

. (hoje cidades'[, com seus respectivos termos,
sendo desannexadas da província do Espirito
Santo, a que pertencião desde 1753.

Além da capital tem as cidades de .i1nara
dos Reis, Barra Mansa, Ca.bo-Frio, Campos
(dos Goitacaaes), Cantagallo, Magé, Macahé,
Parahioa do Sui.Parati, Peiropotis, Rezenâc,
B. João ela Barra, S~ Fidelis, Valença, VaS-
souras, e mais 20 municipios divididos em 17
commarcas, ao todo 123 paróquias com popula-
ção superior a 1,000,000 de habitantes. Esta
província com o municipío da côrte dava ao
principio 8, deputados á Assembléa geral, cujo
numero fOI elevado a 10; dando a província
separadamente 36 a provincial. Pela reforma
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eleitoral de Setembro de 1835, augmentada a
representação geral com mais 2· deputados, fi-
carão 3 pertencendo ao municipio da côrte e 9
â província; a qual da 45 deputados à Assem-
bléa provincial.

Esta província com uma superfície de 1,410
legoas quadradas, tem por limites ao norte as
províncias de Espír-ito Santo e Minas Geraes :
ao sul e leste o Oceano; e a oeste a província .,
de S. Pau10. A sua proximidade da côrte, cujo
municipio lhe fica" encravado occupando um
espaço de 6 a 10 legoas quadradas, Já sumrna
importancia á sua agricultura, corumercio e in-
dustria, e faz promover os seus melhoramentos
materiaes : o seu solo é fecundo e muito culti-
v-ado; possue madeiras de construcção, mui-
tas plantas rnedícínaes, quasi todos os generos
tropícaes: e no alto das serras quasi -todos os
fructos europeus. Possue , nos municipios 11.1
Angra dos Reis e de S. Pidelis minas ainda n.,o
exploradas de carvão de pedra. Produz coui
facilidade fumo, chá, café, e calma, sendo estes
dous ultimes que fazem a maior riqueza de
seu commercio; trazendo os raunicípios do
norte da província o .seu assucar ao grande -
mercado do Rio de Janeiro, e outros o, café, que-
é igualmente trazido de differentes municípios
de S. "Paulo e Minas. Para estes transportes,
além dos rios e portos de que procedem navios
de vela e a vapor de pequena lotação, tem tres
vias ferreas: a de Mauà, a pri.meira que func-
cíonou no Brasil, a qual segue do porto deste
nome na bahía de i\iteroi a raiz da serra da
Estrella por onde se sobe pela estrada normal
até Petropolis; a de Pedro 11, que sahindo da
corte atravessa a província até além do Pa-
rahíba com differentes ramaes em dírecção a
S. Paulo e Minas; e a de Cantagallo que co-
maçou a funccíonar a. 22 de Abril de 18S0
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partindo <10Porto das Caixa", e que segue hoje
desde Nitoroí até Nova Friburgo. Além des-
tas tem diversas ost rarlas de rodagem, das
quaes é mais notavel a da Companhia rnü,o
e Indu-tría, aberta ao tnm"ito pllbl.jco em
18 de Março de 18,,8, -e que segue de Potro-
polis a Parahiba do Sul, oontinuamlo na
província rle Mina>, pelas (;ic1a:lo§" do Para-
hibuna (Juiz de Fora) e Barbaccna. -

A cidade de Niter»i , sua capital, sobre a
bahia do mesmo no...e, com uma população
maior de .20,000 habitantes, [em a importancia
q ue lhe .Iá a sua vizinhança da Côrte, com a
qual está em dí.rria commun ioação ; e é a 1'0-
sidencia ofllcial da presidencia o d.is estações
publicas. A cidade do Campos, com .20,000 ha-

. bitautes sobro a margem direita do Pa rahiba Ó
importante pelo cornn.ercio de a-sncar, e tem
um canal que vni dar a ~racahé. A colonia
de Petropolís, cuja povoação está hoje erecta
em cidade, tem bcllos ediflcios e 11m palacete
de recreio da família Imperíul ; e vizitada por
estrangeiros, cujos mini: tros t.unbem 'ahí pas-
são o verão, e tem rnpidas communícaçõos com
a côrte, para onde tem um telegrapho elo-
ctríco.

23. Pl'tt..ULO

A antiga Capitania de S. Vtceute tinha 100
Ieg .as de extensão ao longo da costa, e confl-
nava com as te ra- de Ilespanha, co.nprehen-
dendo nos fundos um sertão iurmenso de muitos
centos de legoas, e tendo por capital a Vitta
de S. Vicenie. Sua posse chegou n'algum
tem [\0 para o sul até },1utütma.u», e para o
norte (só pelo sertão) até a altura do Cabo üc
Saldo Açosüuh», reputando-se como parte
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abunda em madeir-as, e possue minas de dia-
mantes, OUi'O, prata, cobre, chumbo, azougue,
gesso, pedras finas, petroleo, marmore, carvão
de pedra, e ferro de que tem o governo uma
fabrica em Ipanema : cria gado vaccum, muar o
sumo, do cujo toucínho f;IZ grande exportação ;
e das povoações do seu litoral tambem exporta
grande porção de pescado. O seu maior com-
mercio consiste em café, fumo, chá, assucar e •
cereaos, que levados aos diversos portos da
costa que são frequentados por navios de vela
e a vapor, são .d'ahi expor-tados para o grande
n~erc~do ~Io RIO de Janeiro, cnjas cornmunica-
çoes sao directas. Tem muitos rios navegáveis,
porém ~lgum ainda. não bem explorados, para
o transito commorclal; entre elles se contao o
Parah iba que v.ii .des:!guar á barra de Campos
na prOYU1.CJad" RlO du Janeiro; o Iguape que
banha a cldade do mesmo nome ; o Rio. Grande
ou Paraná que a separa de Goiaz ; o Tieté
atlluonta d~).mesr~o Paraná ; e Paranápanema
t·'unbem.trl.butarlO do mesrnorí-io e que o separa
da provmcia do Paraná. Suas estradas ainda
não est~o a pa"t~ das necessidarles da provincia ;
desrle 1.) de Maio ds 1860 se trabalha em uma
via férrea de Santos a Juneliahi ele que se abriu
ao transito pnblíco a linha el'e Santos para a
capital a G de Setembro do 1863 além de outras
linhas pejo interior da pr(Jvinci~ que Iizão com

n' d J . 'eo xio e anerro pela estrada de D. Pedro IT.
A capital da província constando de mais de

20~DOO ,ha ]J! tantes,. é a cidade mais populosa
della.; e a sede do bispado, e nella se acha esta-
belecído um curso jurídico. Além de outros
edifícios nota.-eis tem um jardim publico e um
theatro, Sorocaoa 18legoas ao sul sobre o rio
dp mesmo nome, se "orna noiavel pelo commer-
Cl? de bestas de que se faz annualtnente uma
feira que ás vezes excede a 60,000, e aonde con-
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correm commerciantes das províncias vizinhas.
Santos é o porto mais írequeutado por navios
de grande lotação e por vapores quasi diar-ios
para a côrte ; e um pouco ao sul desta cidade se
acha a pequena e decadente villa de S. Vi-
cente que outrora dera o nome iL capitania.
Tem esta província algumas colouias' agrícolas
notando-se além da colonia de Avunhaudava

• nas margens'do 'I'ieté, a colonia urili ta r .de Ita-
pura na fóz do mesmo rio, com um estabeleci-
mento naval mandado ahi crear pelo governo
em 8 de Junho de. 1838. 'I'ambern tem alguns
aldeiarnentos de índios sendo principaes os de
S. João Baptísta e de S. Sebastião do Piraju,
havendo ainda alguns de vida errante. Pelas
vizinhanças da capital Corre o pequeno rio
Ypiranga, em cujas margens D. Pedro r, deu o
grito da Independencia em 7 ele Setembro
de 1822.

O terr-itório desta província, elevado a com-
marca, separada da de S. Paulo, com o titulo
de-Commarca ele Paranaguá-por ordem
regia de 17 de Junho de 1723, sendo nomeado
Ouvidor o Dr . A uitmio Alvares Lanhas Pci~
xoto, com residencia na villa de Paranaguá (1),
foi l?or alvará de 13 de Fovereíro de 1812 de-
nommada-Commarca de Paranaçiui o Cori-
tiba, devendo o Ouvidor Geral residir nesta
ultima villa. Foi a comrnarca elevada à catha-
goria de província; desmembrada lia de S. Paulo,
pela Lei de 29 de Agosto de 1833,dando-se:-lhe
corno capital a cidade de Coritioa ; e foi como
tal installada a ] 9 de Dezembro do mesmo armo
pelo seu 1.° presidente Z acharias deGoese Vas-

(1) Revista do Inst. Hist. de 18,17, pago 326. (
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conceuos. E'nesta provincia que existirão as
cídades, de Guairá na margem esquerda do
Piquiri quasi a desaguar no Paraná; e Viüa-
Rica. na margem esquerda do Ivahi a pouca dis-
tancia da barra do Curunhati; e outras reduc-
ções dos jesuitas, destruidas pelos antigos pau-
listas. Pertence no espiritual ao bispado de
S. Paulo, e no judiciario, tendo pertencido á Re-
lação da Côrte, depois do decreto de 6 do Agosto
de 1873, ficou sendo districto da de S. Paulo.

Além de Coritiba, sua cidade capital, tem as
cidades de Antonina, Castro, Gúarapuaoa,
Morretes, Paramaçuá, Ponta-Grossa, Prin-
cipe, e mais 10 municipios, divididos em 4 com-
marcas, sendo ao todo 27 paroquias, com a po-
pulação de 150,000 habitantes. Os municípios
de Cananéa e Iguape que fazião parte da an-
tiga commarca, já tinhão sido della desmem-
brados antes de sua elevação ao titulo de pro-
vincia. Dava um só deputado, e dá hoje dous á
Assembléa geral, e 20,á províncíal.

Esta provincia com 10,000 legoas quadradas
de superficie, confina ao norte com a provincia
de S. Paulo: ao sul com as de Santa Catharina
e Rio Grande do Sul; a leste com O Oceano, e
a Oeste com Matto-Grosso e o estado do Para-
guay. O seu terreno posto que fertil, não é
todo cultivado, por não estar a população a par
da sua extensão, e ter ainda matas virgens

• occupadas por aborigenes. Possue minas de
ouro, marmore, carvão, ferro, e diamantes;
cria muito gado, e produz todos os generos
europeus: a sua maior industria e commercio
consiste na extracção e preparo da herva mate
que exporta para as provincias vizinhas e
estados do Prata. Para a exposição de Viena
d'Austria em 1873 foi desta provinoia para ali
ser erguido com seus galhos e pinhas, um
pinheiro dividido em 21 toros, medindo 7 pal-
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mos de diametro, 22 de oircumferencia e 150 de
altura. As suas fontes de aguas mineraes á
margem direita dos rios Iguassú e Jordão na
cornmarca de Guarapuava, e as da margem es-
querda do Goyoen a seis legoas de Nonoay não
tem sido ainda exploradas. Como província
moderna não tem ainda desenvolvida a sua
navegação interna, sendo o seu territorio atra-
yessado por diversos rios mais ou menos na-
vegaveis, como sejão o Paraná-panema que a
separa da provincia de S. Paulo, e o seu afflu-
ente Tibagi; .o Ivahí, o Piquiri, e Iguassú,
todos atHuentes do Paraná. Tem a provincia
alguns aldeamentos, como sejão os de Pirapó,
S. Jeronymo, e o de S. Pedra de Alcantara
talvez o mais regular delles. O terreno se
presta muito á colonísação, e ,ali existem a
colonia militar de Jatahi, a de Assungui, e a
colonia Teresa á margem do Ivahi.

Para os lados de Votuverava e-xiste a ad-
miravel gruta de Ltaperussú ; onde a par do
surdo murmurio de um regato se divisão bus-
tos, columnás, imagens e zimborios adornadq's
de franjas e sanefas, que parecem obras de ade
esculpidas por mão de profissional.

A cidade capital com 12,000 habitantes tem
a importancía que lhe dá sua posição central, e'
a residencia das primeiras autoridades. Para-
naguá, defendida por uma fortaleza, é a mais im-
portante por seu commercio externo, com um
porto frequentado por navios de longo curso,
e por uma linha de vapores costeiros. Tem
além disso outros portos de menor importancia,
como Guaratuba com commercio directo para Q
Rio de Janeiro.
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D~pois que em 1'l09 se mandou orear a Oa-
}>itania ger!11de S. Paulo, separando-a do go-
verno do RIo de Janeiro, o territorio perten-
ceJ.lte. á. Ilha de Santa-Catharina,' que desde
prInCIpIO pertencera á capitania de S. Vicente,
continuou com o territorio do Rio Grande do
Sul a cargo dos governadores de S. Paulo.
Em 1738 por provisão de 11 de Agosto se for-
mou della um governo dístmcto mas subal-
terno ao do Rio de Janeiro, sendo-nomeado seu
governador o Brigadeiro José da Stlva Paes.
Em 1807 quando o governo subalterno do Rio
Grande do Sul foi elevado a Oapítanía geral,
ficou áquella subordinado o governo de Santa-
Catharina, governando-a então D. Luis Mau-
ricio da Stlveira ; porém com a mudança da
séde da monarquia para o Brasil cessando este
encorporamento, foi considerada Capitania in-
dependente, e seu governo sujeito unicamente
A cô:te. Depois da Independencia foi seu 1_.
presidente ~oão Antonio Rodrigues de Car-
valho, depoís Senador pelo Ceará. No espiri-
tual .é o arciprestado sujeito ao bispo do Rio de
Janeiro; e na parte judiciaria tendo pertencido á

Relação da Corte, depois do decreto de 6 de
Agosto de 1873, ficou sendo districto da do Rio
Grande do Sul. O territorio de Santa-Oatha-
rina foi elevado a commarca, separada da de

.Paranaguá por provisão de 19 de Novembro de
1749, sendo nomeado Ouvidor o bacharel Ma-
noel José de Farta, que devendo residir na
villa do Desterro, estendia sua jurísdícção ao
eontínente do Rio Grande (1). Esta commarca

(1) Hem. Hlst. de Monsenhor Pizart:o. T. 9, p. 199.
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cujo Ouvidor desde o Alvará de 16de Dezembro
de 1812 residia em Porto Alegre, cabeça da
commarca então ereada de S. Pedro do Rio
Grande e Santa Catharina, foi restabelecida
por Alvará de 12 de Fevereiro de 1821, pelo
qual ficou desmembrada daquella. Por Alvará
de 9 de Setembro de 1820 foi encorporado a esta
província o municipio de Lages, desannexado
-da capitania de S. Paulo, a que até então per-
tencia.

Além da cidade de N. S. do Destenro, ele-
va-la a esta cathegoria por carta de lei de 20
de Março de 1823, e que tem sido sua capital,
tem as cidades da L,aguna, Laçes, S. Fran-
cisco do Sul, e S. rose.; e mais 6 municipios,
divididos em 5 commarcas, sendo ao todo 43
paroquías, com a população de 200,000 habitan-
tes. Dava um só deputado, e dá hoje 2 A As-
sembléa geral, e 20 A provincial.

Esta provincia com 60 legoas de costa e com
uma superficie de 1,200 legoas quadradas, con-
fina ao norte com a provincia do Paraná, ao sul
com a do Rio Grande de S. Pedro do Sul; a
leste com o Oceano; e a oeste com as mesmas
prov incias do Rio Grande do Sul e Paraná, O
seu terreno produz todos os generos europeus e
muitos dos tropicaes: contêm madeiras de con-
strucção, marcenaria e tinturaria; possue fon-
tes míneraes e thermass, minas de carvão, e se
diz que tambem de prata; na terra firme para
o lado da serra ainda se encontrão selvagens
fóra da cívilisação. Conta algumas colonías es-
trangeiras que promettem muito desenvolvi-
mento à sua pequena industria ;' entre ellas se
apontam as de D_Francisca às margens do rio
Cachoeira; Brusque no Itajahí-merim ; Tere-
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sopolis entre o Oedro e o Oubatão; Angelina no
Mondéos . a colonia brasileira FIÔr da Silva no
ribeirão de Moura, e a colonia militar de Santa
Teresa no caminho de Lages. A população da
provincia é muito dada á agricultura e á
pesca, pelo que abastece ~e geneÍ'o~ alimenti-
cios não só o mercado do RIO de Janeiro como o
das províncias vizinhas para onde tambem ex-
porta algum café, assucar, aguardente e P~S-D
cada. A terra firme é cortada por alguns rI~
navegaveis entre os quaes se apontão o Sahi
que a divide da província do Paranà, e o .Ita-
jahí em cujas margens se achão estabelseídas
algumas colonías e estaleiros para. c0!lstrucção
de navios. Os escravos nesta' provmcia são em
tão pequeno numero, que formarão apenas a
decima parte da sua população.

A capital da provincia contando 12,000 al-
mas, é a povoação mais importante della;
acha-se situada sobre a ilha que dá o nome á
província, na costa fronteira á terra firme; ahi
se fabricão primorosas flôres de escamas, obje-
ctos de conchinhas e outro arte factos de indus-
tria feminina até agora sem rival neste genero.
Seu porto é frequentado por navios naciona~s
e estrangeiros, e pelos vapores da companhIa
brasileira de paquetes ; e é o ponto termlI!-aI de
uma outra linha de vapores dos portos inter-
mediarios até o Rio de Janeiro. Seguem-se-Ihe
em importancia commercial na costa ao su~ a
cidade da Laguna, e ao norte a de S. Francisco
na parte occidental da ilha do mesmo n,ome;
além de outros portos de menor importancia.
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RIO GRA.NDE DO 8UL

I

O continente do Rio Grande de S. "edro do.
Sul que desde 1737 teve commandantes na po-
voação do Rio Grande, foi em 1760 desmem-
brado da Ilha de Santa Catharina para formar

•governo distincto com subordinação ao Capitão-
General do Rio de Janeiro, sendo nomeado
governador. por carta R'egia de 29 de.: Agosto
o. Coronel I gnacio Eloy de M aâureira. Por
decreto de 25 de Fevereiro de 1807 foi seu go-
verno elevado á eathegoria dê Capitania geral
com subordinação sómente ao Vice-Rei do

- Estado, sendo nomeado seu Capitão-General
D. Diogo de Sousa, depois Conde do Rio
Pardo, e ficando-lhe subordinado o go"er~o
de Santa-Oathn.rina, Depois da Independencia
foi seu 1.0 Presidente José Feuctano Fer-
nandes Pinheiro, depois Senador por S. Pa~lo
e Visconde de S. Leopoldo. Fazendo ao p~lU-
cipio parte da commarca de Santa Catharma,
foi determinado por Alvará de 16 de Dezem-
bro de 1812, que Porto Alégre ficasse sen~O'
cabeça da comrnarca de S. Pedro do RIO
Grande e Santa Catharina, até que por outro
de 12 de Fevereiro de 182). foi della desmem-
brada a nova commarca então creada em
Santa Oatharina.

Por bulia do Papa Pio IX em virtude do de-
creto de 27 de Agosto'de 1847, se creou nesta
provincia um bispado, desmembrando-o .d~ do
Rio de Janeiro, sendo nomeado o. Peuctano
José Rotiriçues Prates, que fez sua entrada
solemne em 3 de Julho de 1853. Por decreto de
6 de Agosto de 1873 foi ahi creada uma Rela-
ção comprehendendo em sua jurisdicção a pro-
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vincía de Santa Oatharina, a qual sendo instal-
Jada a 3 de Fevereiro de 1874, teve por 1.o presi-
dente João Baptista GonsaioesCampos.

Por decreto de 31 de julho de 1841 foi con-
cedido á villa de S. José do Norte o titulo de
Heroica ; por outro de 19 de Outubro do
mesmo anno foi dado â cidade de Porto AIQgre
o titulo de Leal e Valorosa; e por um outro •
de 20 de Setembro dQ 1851 foi crendo na pro-
vincia um curso de infantaria e cavallartã :
que depois. de ter funcionado alguns annos:
esteve por algum tempo suspenso, até que de
nOTOcontinuou seu exercício, em 24 de Maio de
1874.

Era antiga séde dos commandantes e gover-
nadores a povoação do Rio Grande, donde em
-1763 por occasião da invasão dos hespanhoes
o Coronel Eloy de M adurewa se mudou com a"
autoridades paraViamão, Q em 24 de 'Julho do'
1773 o Coronel José Marcellino de Flguei-
redo (cujo verdadeiro nome era Manoel Jorge
de Sepulveda) mudou a séde do governo para
o Porto dos- Casaes, anteriormente denomi-
nado PQ1·tode Viamão. Esta povoação deno-
minada depois Porto Alegre, tendo tido o
pradícamento de villa em 1805, confirmado
mais tarde por Alvará de 23 de Agosto de 1808,
foi elevada á cathegoria de cidade por decreto
de 14 de Novembro de 1822; e tem sido até

. hoje a capital da provincia (1).

Tem alêm da capital as cidades de Alegrete
Bagé, Cachoeira, Jagua1'tlo, Rio Grande d~

(1) Veja-se fiem. Hlst, de MODie!lhof Pizarro. T. 6
pago S37 ~ segui D tes.
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Sm, Pelotas' (antecedente mente villa de S.
Francisco de Paula), Rio Pardo, Santa A nna
do Lilwamento, ·S. Gabriel, S. Leopotâo,
Santa Maria da Boca do Monte, Uruçuaiana,
e mais 24 municípios, divididos em 10 com-
marcas, ao todo 74 paroquias, com a população
de 450,000 habitantes. Dava 3 deputados, de-
pois 5, e ultimamente 6 á Assembléa geral, e

• 28 á provincial; cujo numero em 1855 foi ele-
vado a..30. .

Esta província com um litoral de l lü legóas
sobre a costa do mar, e com uma superficie de
8,230legoas quadradas, confina ao norte com
as províncias de Santa Catharina e Paraná : ao
sul com o Estado Oriental do Uruguay, a leste
com o Oceano, Q a oeste com a confederação
Argentina. pelo rio Uruguai. O seu terreno
produz todos os generos de cultura européa,
entre elles o lupulo ainda sem cultivo; e possue
madeiras de construcção e extensos pinhaes
com que entretêm seus engenhos de serraria.
'I'em minas de ouro, prata, chumbo, cobre,
ferro, mármores de diversas cores, carvão e
pedras finas dê di1ferentes qualidades, tendo-se
já: estabelecido companhias para a exploração
do carvão e domarmore ; e nas immediações de
S. Gabriel tem uma fonte de aguas mineraes. Nos
municípios vizinhos. da capital se cultiva a
canna, de que ha engenhos em que se fabrica
aguardente; e são estes os mais applicados à
agricukura, pelo que não só abastecem de ge-
neros alímentícíos alguns dos outros municí-
pios, corno os mercados das provincias vizi-
nhas. O seu antigo e principal commercio do
trigo por muito tempo tem cessado para dar
lugar á creação de gados que são levados às
charqueadas, donde provêm o seu grande com-'
mercío de charque, vulgarmente denominado
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carne secca, e de couros que em grande escala
se exportão para o estrangeiro. ~lém deste
importante commercio tambem abunda ac-
tualmente a herva-mate ali fabricada tanto
para consumo diario, como para commercio com
os estados vizínhos para onde é exportada já
pela barra principal da província, e já pelos
portos do Uruguai. São estimados os Ianíflcíos
de Mostardas, índustría já admittida nos mu-
nícipíos de Bagé , Cangussú e Piratíním ;
e cuida-se hoje muito na plantação do trigo e
algodão, na.industria do fumo, e fabricação de
vinho. Em 26 de Novembro de 1871 foi Inau-
gurada em S. Leopoldo e aberta ao transito
publico em 14 de Abril de 1874 a estrada de
ferro que segue de Porto Alegre a Hamburg-
berg naquelle município: além-de outras linhas
do me-mo genero de cuja construcção se trata.
A navegação interna a vapor é alli conhecida
desde 1834, em .que foi coqstr.uida á primeira
barca nos estaleiros da provmcia ; e seus prin-
cipaes ríos.experímentão jà as vantagens desta
navegação, bem como as duas príncípaes Ia-
gõas, a ~os Patos com 36 legoas de. ex tensão,
e a Merím com 26. Companhias particulares
tem estabelecido a navegação fluvial a vapor
da cidade do Rio Grande para Pelotas e Jagua-
rão, e da capital. para os rios interiores; como
são o rio dos Sinos até S. Leopoldo, o Oahí até
o Fachina l, o Taquari até a villa do mesmo/
nome, e o Jacuhi até Rio Pardo e Cachoeira'
donde jà se-fez uma tentativa pelo Vacacahy
até a cidade de S. Gabriel, aonde chegou o
vapor Cachoeira a 12 de Junho de 1860.
Mantêm a provincia alguns aldeamentos de
índios, conservando-se pelas serras alguns sel-
vagens que ainda não poderão ser chamados à
cívilisação ; e é das do Imperi? aquella em que
mais tem prosperado as colonías estrangeiras i

•.

entre as quaes é a mais importante a de S.
Leopoldo fundada em 1824, cuja população' já
f6rma hoje um grande municipio, compost.o do
vários districtos onde não é raro encontrar
individuos ali nascidos e creados ignorando
totalmente . a lingua portugueza. No centro
.desta colonia se encontra a graciosa cascata de
Altenháoen, nome do colono que a descobriu:
a além desta ha outra no munícípío da 'Cruz-
Alta, nas nascentes do Jacuhi com 60 palmos de
altura e 10Q. de largo.

A capital da provincia sobre a margem orien-
tal da lagôa de Viamão, a 60 legoas da barra
do Rio Grande, com a população de 24,000 ha-
bitantes, tem o seu porto frequentado por
navios nacionaes e estrangeiros que demandão
a unica barra da província, e é o centro da
navegação dos rios interiores. -A cidade do Rio
Grande, com 16,000 habitantes, posto que in-
ferior á capital em população, lhe é muito su-
períor na .ímportancia e ac!ividade do seu
com~ercio, I ~ ahi chegão 08 v~ores da com-
panhía brasileira que seguem para o Rio da
PIrata. Na cidade de Santa Anna do Li-
vramento que jaz nos limites do Estado
Oriental do Uruguay, ha casas cujos fun-
dos já pertencem áquelle Estado. 1'Ia costa
do Urugnay onde ha navegação a vapor
para o Estado Oriental ,- se achão as, im-
portantes povoações de Itaqui, e 'Uruguayana,
cada uma dellas com uma alfandega. E' nesta
ultima que a 18 de ~etembro de 1865 o Sr. D.
Pedro lI, á frente dos tres exerci tos alliados fez
depôr as armas ao chefe paraguayo tenente-co-
ronel Antonio de La Cruz Estigarribia, que a
occupava com cerca de 7,000 homens ..
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Tend~ sido desannexádas do governo do Rio
de JaneIro as duas porções de S. Paulo e Minas
Oeraes, por Carta de lei de 9 de Novembro
d~ 1709, para formarem lima capitania geral,
fOIcommetrído o governo della a A ntonio de-
Albuquerque Coelho de Carvalho, que já então '"
g~v~rnaYa a Repartição do Sul. Durante a ad-
mInIstração do Capitão-General D. Pedro de
Aimeiaa Portugal, Conde de Assumar foi des-
annexado da capitania de S. Paulo o t~l'ritorio
da-, Minas por Alvara-de 2 de Dezembro de 1720·
e.depois da ~ndependencia foi seu primeiro pre~
sidente Jose Tetaieira da Fonseca Vasconcet-
tos, depois Visconde de 'Oaheté. -

Por decreto de 11 de Maio de 1757 lhe foi en-
corporado o terrttorío de Minas-Novas de Aras-
súhi, que pertencia a provincia da Bahia· e
por Alvará de 4 de Abril de 1816 forão desan~e-
xados da capitania de Goiaz os dous Julgados e
Freguez~as ~e'Araxá e Desemboque com todo o
seu terr'itordo, para fíce.rem pertencendo fi. esta
capitania, fazendo parte da commarca de Pa-
racatú. Por Bulla de Benedicto XIV de 6 de
Dezembro de 1746 foi creado o bispado de Ma-
,'zanna, de membrado do do Rio de Janeiro
sendo seu prímetro bispo D. Fr. Munoe! d~
Cruz, trasladado do bispado do Maranhão, Por
c~rta de lei de 10 de Agosto de 1853 e Bulla de
PIO IX de 8 de Junho de 1854 foi creado o bis-
pado de Dtamanitna, sendo para elle nomeado
o padre M arCJS Cardoso ae Paioa, vígario
c~llado ~a fre~u~zia da; Gloria da côrte, que
na~ acceitando fOIsubstituído .pelo conego DI'.
Joao Antonio dos Santos. Ainda assim .ha na
província porções de terrrtorío, que no espirí-
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tualobedecem, Já. ao bispado do Rio de Janeiro,
já ao de S. Paulo, e já ao de Goiaz. Pelos dous
AlvarAs de 17 de Março de 1823 foi concedido á
commarca de Sabará o titulo de FidelisSima;
e á villa de Barbacena o de Nobre e muito
Leal. Por decreto de 6 de Agosto de 1873 foi
ereada a Relação desmembrada da do Rio de
Janeíro, a qual installada a 3 de Févereiro
de 1874, teve por primeiro presidente Luis
90nzaga de Brtto Guerra; e por outl'o Decre-
to de 6 de Novembro de 1875 foi creada nesta
provincia tendo sua séde na capital uma Escola
de Minas, tendo por fim preparar engenhei-
ros para exploração de minas e para estabele-
cimentos metallurgicos.

O antigo arraial do Ouro-Preto, mudado para
o lugar onde hoje existe, elevado ao titulo de
Vtua-Rica de Albuquerque em 8 de Junho
de 1711, foi por Carta de lei de 20 de Março
de 1823 condecorado com O titulo de Imperial.
cidade do Ouro-Preto, e é hoje sua capital;
tendo os governadores algumas vezes residido
na villa do Ribeirão ao Carmo, elevada em
1745-ao titulo de ciaaae de M arianna. Além
da capital tem as cidades de Alfenas, Araaxi,
Ayu1'Uoca. Bagagem, Baepenâu, Barbacena
(Igreja-Nova), Bomftm, Oaneté, Caldas, Cam-
panha, Conceição, Diamantina. Formiga;
Grão-Mogol, Itabtra, Itajubá, Jaguary, Ja-
nuaria, Lavras, Leopoutina, Marianna, Mo»
d'Hespanha, Minas-Novas, Montes-Claros,
Muriahé, Oliveira, Paracaiú, Par atubuna
(Juiz de Fóra), Passos,Pairocinio, Pomba, Pi-
rança, Pitangui, Piumni, Ponte-Nova, Pou-
so-Alegre, çuetu«, Sobarâ, S. João âBt-Rei,
S, José d'lE-Rei, Santa Barbara, Santa Lu-
zia, Serro do Frio (antiga villa do Principe),
Tamanttuá, Tres Pontas, Turvo, Uberaõa,
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Ubd, ~ mais 36 municipios, divididos em 22 com-
marcas, sendo ao todo 370 paroquías com a p0-
pulação de 1,500,000 habitantes. Dá 20 deputa-
dos á Assembléa geral e 36 á provincial, cujo
numero em 1855 foi elevado a 40.

Esta provincia com a super.ficie de 18,000 Ie-
goas quadradas, contina ao norte com a prôviIí.-
(lia da Bahia, ao sul com as do.Rio de Janeiro e
S. Paulo; a leste com as da Bahia e Espiri~o- "
Santo, e a oeste com a de Goiaz. () seu terreno
posto que montanhoso, produz muitos generos
tropícaes e quasi todos os de cultura européa ;
possue muitas e ricas minas de ouro, diamantes,
carvão, ferro, chumbo, cobre, salitre, estanho,
marmore cristalino, e muitas pedras preciosas
que desde muitos annos se explorão com pro-
veito; é nesta província que em 1800 foi achado
junto ao Arroio de Abahetê o grande diamante
da corôa de Portugal. Além de muito gado va-
cum, lanigero, e suíno que é levado em pé ao
córte do Rio de Janeiro, a cujo mercado tam-
bem envia muito queijo e toucinho; tambem
exporta muito algodão, café, assucar, fu-mo em
corda, e outros productos de sua industria, a
qualjá em annos anteriores á denominada cons-
piração mineira de 1789 estava tão desenvolvi-
da, que muitas de suas fabricas e teares tiverão
de queimar-se em virtude do Alvará de 5 de
Janeiro de 1785, que as mandara abolir. São
aqui muito apreciadas e com grande concurren-
cía procuradas as Aguas medicinaes de Caxam-
bú no municipio de Baependi; as denominadas
aguas virtuosas da.Campanha, e as aguas sul-
furosas alcalinas do Araxá. Nas montanhas
desta provincia tem origem muitos rios, dos
quaes uns são atHuentes do S. Francisco que , r
corre para o norte entre Pernambuco e Bahia;
e outros vão engrossar as aguas do Rio Gran<le
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ou Paranà, que corre em sen~i~o opposto. Tam-
bem ahi nascem os rios G~qUltlllho~ha ou Bol-
monte, o Doce, e o Mucurí, que .,vao desaguar
no Oceano: os rios Preto, ParahlOu,na ~ ~ara-
hiba são suas divisas ao sul ?Om~ I rovmcia do
R' de Janeiro. As commumcaçoes q~le se lhe
e;fão abrindo para as provincias do htora~ ~ a
navegação a vapor que já tem pelo Mucurí ; a
que pelo interior se desenvolve entre o alto .S.
Francisco e o Rio das Velhas seu affi.~ente, a
estrada de rodagem da companhia l!mao e ,ln:
dustria já em parte aperta ao trans~to publico;
a estrada de ferro de Pedro lI, que Já começa a
atravessar o seu territorio ; e outro~ melhora-
mentos materiaes que se lhe preparao,. têm de
dar grande desenvolvimento à su~ agricultura,
e mais actividade ao seu commercio.

Sua capital com 15,000 habitantes tem ,a
iníportancía que lhe dá a resl~enCla dos pri-
meiras autoridades; a de M:;trJ.ann,a~ a sóde
do seu antigo bispado; e a Díamantína a do
novo bispado ali creaclo.

GO:lAZ

O territorio desta província, tendo anterior:
mente pertencido á capitania de S. Paulo, f?l
della desannexado por Provi~ão ~e 9 de MaIO
de 1748 para formar uma Capitania geral, para
cujo governo foi nomeado D. lvIa:r'COSde Noro-
nna, 6.o Conde dos. Ar?os. Dep?lS da lnclepen-
dencia foi seu rrmeiro nresld~nte Caetano

'" ') f '1 ' !. ) '24
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Maria Lopes Gama, depois senador pelo Rio
de Janeiro e Visconde de Maranguape.

Por Bulla de Benedicto XIV de 6 de Dezem-
bro de 1746.1oiconfirmada a prelazia de Goíaz,
~as.fi~ou aIl~da por muitos annos sujeita á ju-
rtsdíção do b,ISPO do R;io de Janeiro; por quan-
to dos quatro prrmeiros prelados successíva-
me!lte eleitos em 1782, 1788, 1802 e 1$10, osprí-
meiros não forão tomar posse e os outros dous •
falleçerão em viagem. Foi o primeiro que to-
mou posse (e já privado da vista) D. Francisco
Eerreira de Azevedo, bispo de Castoria, eleito
em 1818; nomeado depois bispo de Goiaz, quan-
do por Bulla de Leão XII de 15de Junho de 1826
e decreto de 8 de Novembro de 1827 foi a pre-
lazía elevada a bispado. Por decreto de 6 de
Agosto de 1873 foi creada nesta provinci~ uma
Relação, que installada em o 1.0 de Maio de
1874, teve por primeiro presidente .Adriano
M anoe; Soares.

Tem sido sua capital ViUa Boa de Gota»
elevada a este titulo a 25 de Julho de 1739 ~
erecta em cidade por Carta de Lei de 17 de Se-
te~bro de 1~18 com o titulo de cidade de Gotaz:
A~em da capital tem as cidades de Boa-Vista
Bomfim, Cattüão, Meia-Ponte Palma Port-o~
I?"lP~rial, Santa Luzia, e mais 20-mu~icipios,
divididos em 10 commarcas, contendo 56 paro-
quias com a população de 250,000 habitantes.
D~ 2.deput~dos á Assembléa geral, e 20 á pro-
víncíal, cUJOnumero em 1855 foi elevado a 22.

Esta província com a superficie de 25,000 le-
goas quadradas, confina ao norte com as provín-
c~asdo Pará e Maranhã(), ao sul com a de S.

!
- 288-

Paulo, a leste com as de Piauhi, .Bahia e Mi-
o nas Geraes, e a oeste com a de Mato Grosso. O
. seu solo produz todos os anímaes e fructos das
provincias vizinhas, páo-brasil, campeche, e
muitas plantas medicinaes; e nos seus sertões
ainda se acouta o gentio que .se não tem ainda
podido domesticar; ha porém alg uns aldeamen-
tos de indios fundados em diversas épocas desde

1 1784; além de diversos presidios, como os de
Santa Barbara, Santa Cruz, Santa Leopoldina,
Monte-Alegre, e Santa Maria do Araguaya. Pos-
sue minas de ouro, ferro, diamantes, o cristaes,
etc.; ahi se fabrica assucar, aguardente, fumo
em corda, e outras industrias que difficilmente
podem ser exportadas, porque pela maior parte

. o cr to do transporte excede o valor dos obje-
ctos. Fabrlcão-se tambem tecidos de lã e algo-
dão; e posto que a população) seja industriosa,
não é favorecida por boas estradas. Seu prin-
cipal commercio consiste em ouro e gado, e os
transportes se fazem para o Rio de Janeiro em
cargas de bestas, e tambem para o Pará pelo
Tocantins, sendo porém esta viagem muito de=
morada pela grande distancia, e trabalhosa por
causa das cachoeiras. Seus principaes rios,
além do Tocantins-tambem denominado Mara_o

o

nhão, são o Araguaya que separa esta provin-
cia da de Mato-Grosso e vai confluir no 'I'ocan-
tins, e de cuja navegação-muito se tem ultima-

. mente cuidado; o Parnahiba e o Paraná ou Rio
Grande que a separa da de S. Paulo, além de
outros rios menores tributarios destes,

A cidade capital sobre as duas margens do
rio Vermelho que a divide em dous bairros li-
gados por pontes, e com a po pulação de 6,000



- 284-

habitantes, dista da costa do mar mais de 200
legoas; é depois della a mais importante a ci-
dade de Meia-Ponte 26 legoas a leste desta jun- ,.
to ao rio das Almas. .

MATO-GROSSO

o territorio desta provincia tendo anterior-
mente pertencido à capitania" de S. Paulo, foi
della desmembrado por provisão da 9 de Maio
de 1748 para formar uma Capitania geral, sendo
nomeado para a governar D. Antonio Roiim.
eleH oura 'I'aoares, depois Conde de Azambuja.
Sendo depois da Independencia nomeado seu
presidente D. Nuno Eugenio de Locio e Seii-

, biis, que nãd foi tomar posse; foi substituído
por José Saiurrüno da Costa Pereira, depois
Senador por esta mesma provincia.' .

" Por Bulia de Benedicto XIV de 6 de Dezembro
de 1746 foi creada nesta província uma prela-
zia que muitos annos ainda continuou sujeita á

jurisdioção do bispo do Rio de Janeiro, porque
não indo tomar posse o bíspo titular de Zoara,
primeiro para ella eleito, só a foi -occupar em
1808 o padre Dr. Luis de Castro Pereira, bis-
po de 'Ptolomaicla. 'Sendo a prelazía elevada a
bispado por B1111ade Leão À1I de 15 de Julho
de IS2G, e decreto da Assembléa geral de 3 de
Novembro do anno seguinte, foi nomeado seu
primeiro bispo D. Placttio Mendes Carneiro,
que tendo renunciado a mitra, foi substítuído
por D. José Antonio dos Reis. Por decreto de
6 de Agosto de 1873 foi creada a sua Relação,

'!'

. .
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a qual installada' em o 1" de Maio de 1874, t~ve
por primeiro presidente Angelo Franc~sco
Ramos.

A Villa Real do Bom Jesus de Cuiaoá, crea-
-da com este titulo em L o de Janeiro de 1727
pelo Capitão ~en~al ~odri!50 Cesa~ de, ~Iene=
zes, foi em lml a"resldenCla do p~llUelIO .go
vornador. Nesse mesmo anno partn~ o g~ver-
riador a collocar a sua capital na sí tuação ,de
Pouso-Alegre, que em Março ~o anno seg~lJl1-
te foi erecta em vílla com o tttulc de VÜla:-
Bella da Santissima Trindade, e olevada d_epols
á cathegoria de cidade com a ,deno~1maçao de
M ato-Grosso por Carta de ~el ~e 17 de Sete~-
bro de 1818. A villa de Cuwba elevada a c~-
dade na mesma data, foi dO~lS,annos dep~ls
escolhida para capital, e con.tJl1ua a s~r a I e-
sidencla das primeiras autOl'ldade~. Alem de~-
tas duas cidades e elas de Poconc, ~ S: Lu~S
de enceres (villa Maria) ,.t~m.a provmcia ma~s
6 municipios . e se acha dividida em 5 comma~-
cas contend~ 16 paroquias com a população
de ioo,oOO habitantes. Dava um deputad.o, ~ dá
hoje 2 a Assembléa_3er~l, e 20 á províncial ;
cujo numero em 18':,;) foi elevado a 22.

Esta provincia eom uma superfície de 65,000
legoas quadradas, confina ao norte com as 'pro-
vincias do Grão-Pará. ~ A1to-.Amazonas, ao
sul com a do Paraná e estado do Paraguay : a
leste com Goiaz e Paraná, e a oeste com os es-
tados do Perú, Bolívia e pa1'aguay .. E' esta pro-
vincia a mais occidental do Imperío ; e ~or sua
immensa distancia dos pontos commerciaes da
costa e grande difficuldade de transportes, nem
a' sua agricultura nem o seu commercro tem

•
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podido ter maior desenvolvimento. Possue mí- \
nas de ouro, cobre, diamantes, mercurio, sal e_
carvão j cria muito gado e animaes de toda a
especie: a herva-mate abunda nos bosques da
serra de Maracajú; o arroz cresce nos campos
espontaneamente; a canna, o trigo e todos os le-
gumes dão muito bem, mas suas serras e matas
são ainda infestadas por animaes ferozes, e por
gentios ainda não domesticados. Até agora o •
seu commercio com a côrte da qual dista de 400
a 500 legoas conforme o ponto de partida ou es-
trada a seguir, fazia-se ás costas de bestas, e
se limitava a ouro e brilhantes j hoje em con-
sequencia de convenções com o Paraguay, já
ha navegação directa pelo Rio da Prata até o
porto de Albuquerque, onda em Julho de 1858
se mandou crearuma estação naval. A nave-
gação entre a cidade de Mato-Grosso e a capi-
tal do Grão-Pará ainda é mais extensa; com
as voltas do rio são 770 legoas, além da diffl-
culdade de se passarem 5 cachoeiras no rio
Mamoré e 12 no Madeira. '

A capital da províncía perto do rio de seu
mesmo nome terá de 14 a 16,000 habitantes,
com muitos estabelecimentos publicos j e a de
Mato-Grosso sobre a margem direita do Gua-
poré cerca de 100 legoas a oeste da capital, vai
em decadencia pela insalubridade de seu clima.
A villa de Corumbà se torna notavel pelo gran-
de arsenal do Ladario ; ViIla Maria (hoje cida-
de de S. Luis de Cáceres) sobre a margem es-
querda do Paraguay commercia em poaya : e
outros portos terão de crear-ss ou mudar-se
conforme forem as commodidades da navega-
ção. Possue algumas colonias militares, entre
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as quaes se contão a de Dourados sobre o rio
do mesmo -nome, e a de Nioac sobre o Mondego
ou rio de Miranda. Como província fronteira
tem alguns fortes, entre os quaes se conta o de
Nova Coimbra sobre a margem direita do rio
Paraguay, em cujo monte s~ acha a denomina-
da G'rüta do inferno, desét ipta e observada
pela primeira vez em 1786 no reconhecimento

• que se fez de grande parte do. -Paraguay, e
examinada em 1791 pelo naturalista Alexandre
Rodricnes Ferreira. Sua descripção se lê na
Revista do Instituto Historico do anno de 1857,
a pago 213.
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