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P\RECEJt- A 1n secçúo do conselho litte

rario a que !oi pres..:nte a ~)bra intitu lada -

L h·ots de IIútoria do Bra1_il pelo Dr. Luis 

de Queirós -'-Valioso -'-Vaia-, pela lei tura c con

fronta~;Cro com outros compend io~ da mcsm:;. 

lll.llei ia. constdera a referida obra co :no o 

melhor compendio de Historía do Bra;.il até 

hoje publicado, e é de parecer que seja ap

pro,·ado para uso dos estabelecimentos de 

instruc~ão secundaria da PrO\'Íncia, ficando 

porém a sua admissão deJinit iva dependente 

das formalidades legues . 

Recife, 12 de "\laio de 188 1. - Ezequiel 

Franco de Sá, relatcr, Francisco da Silva 

\liranda. - Appro,·ado peJo Conselho littc

rario em conferencia de hoje. 

lnspedoria Geral da Instrucção Publica de 

Pernambuco. 16 de ~laio de I 88 1. - João 

Barbalho.- Conferi, Portocarrero 



Ll~O~:~ DE Hl~T~RlA D~ BRALit 

LIÇAO I 

Consideraoões preliminares.- D c>scobriment:>s marit imos 
dos Portuguezes 

.\nlr" dt• frnfnrl tJn-; t'roprinlllC'ltfl' do Bmzi l, !-Wja
uus IH'I'IIIÍtt itl'' l'at.t'I' 11111 l'~boc:n ltistm·it·n do" dt•-;t·o
hriuu•Jtl ns JWtritilttlls tl't•:.;srs Phcuil'Ít>~ dn IJndc· ~T!'·
dia , qlll ' l'ltl IIIIIH ÜC' SUW:i f'Xjt<'<liçõc•-., <l('OI'fêtlillll Ílll''i
lll'l'Ufiilll ll'llft' ao litt or~tl sul-anwricauu. 

Foi 11 [Hl'antC' D. Ilcnrittuc, filho dr D.Juilo L, o vr.r
dadc•iro ÍJti<.:iaclor 1las arrojadas viagrns dos Porln
gnczC's <'um a l'nnclnt::ão d(' um obSOJ' \'::tf11rio asLrouo
lliÍt·u P d<' uma rscola ur ttavegaçilo em ~::t !.!'I'E's. Con
sl' lj llC'llt'ÍHS Í lll[lOl'fUll t ÍSSÍJuasscgu ir alll-Sl' n I'~S<lS Ulla~ 
iustitui<JH'R, com as quacs o Infante, nnim.ndo p0las 
Illlticias fnt·m•ciJ.as p<'los prisioneiros tk Cru f a, 141 0, 
I' p<'los l'<'sultados obtidos das primf'irns J'xplot·a
':vrs, desp<'tJdia a maior partP dos spns n \'IÜtados 
remlitll<' lliOS ue Duqnc ctr Visrn (' c](' Grão Mrsll'l' 
1la Ordem do Chris to. / 

Q.; marinheiros do Infante rstrearam as snn~ 'ia
U:t'tts t·om o dobrarrm o Cnbo Jão (Xmm), 1412, cou
~i<ll'r:tdo ató iHJUClla t'>poca como o limitr accC'ssiwl á 
JJHY('gaçAo; as i lhnc; Cauar ia..'> tOI·naram-c;;r nmis co
ulweidns, 1413, C'tJ thnra o:-; HrspanhíH '~ jú as IÍYC'S
St'ltt tlt·~<.:obrrto c•ut 1402: .loãu GonçnlYt'R Zarco c 
Tristiío Vaz Teixeira dc'scobriram a illlil da l\lndeii·a, 
1420, c o Cabo Bojador foi transposto por Gil Eanne$ 
de Lagos, em 1433 ou 34. 
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O Iufante D. ll\'lll'Ít!ue, llUt:l'ClHlo conservar vara a 
sua patria não só esses, como ulteriores descobri
mentos dos seus marinheiros, conseguiu do Papa 
1lartinho V uma Bulia em que foram a Portugal 
concedidas por investidura toJas as tonas, desde n 
Cabo Bojador até as Inilias Orientam>. Posteriormeu
te Nicolúo V, Calixto 11 I e Xi to IV lambem conce
deram a mesma üwestiJma a Portugal. 

Pros(•guindo as I'Xpl'diçõe!:>, os 11avios de Antonio 
Gonçalves o I\ uno TrisU'io passaram alem do Cabo 
Bojador , c clll'garam an Cabo 13rn nco, Costn do Omo, 
c Senegal. Algum tempo depois os PortugU<·zcs ctPs
cobriram 1uais as ilhas dos .\çorc~, e as Jo Cabo Ver
de; mas u Infante, que tão ~igantcsco impulso tinha 
dado aos accontlltl'ttimcntos marítimos, falleccu a 13 
J e Novembro de 1·1GO, tendo marcado uma éra me
moravelnos annat>s da navegacrw. 

Com a perda dt•ssc Princi pc não afrouxaram os 
Portuguuze~ :u; snas exp1'diçõ(·s, e foram descobrindo 
as cost:ts ele f:Hillt' e de SoiH'gambia, as ilhas do Fcr
nanc.lo P ó, ~\ 11 no 13om, S. Thomé, e Príncipe, e as tr r
ras africanas até us limüc s R•'Pff'ntl'ionaf's do Congo. 
Tomou por i 'SO 11. Atl'onso V o titulo d!' Hei de P or
tugal e elos .iV ,tJrti'I'C'-:, â'Aq~t··m e d'Além Jfrzt· Pflt 

Af.r·ica, 1471. 
No r rinado d!' D. João II, 1-t81-1LJ93, não parar:un os 

clcscobriruontus ao longo do conl irH'nte africano : D. 
Diogo de Autmbuja COitStruiu o forte de S. Jorge da 
:Miua, 1-l ' l, c Diogo Cano chrgou até o Hio Zair r . 
Tomou <'uWo D. João II o titulo de Snnhor· de Guine. 

Para an xi lia r nsdfscohrimru toe:; mnritilllOS,<' a nimn
do por iufnrnuu~iit•s obritlas dn Hei tlos H t1ú~, mandou 
D. João 11 [11". ·parar dua-; PXtu·di~·i)<•s, uum por l!'lT a, t' 

outra por mm·, qnr foss.·n1 ft procura do inYisiYcl 
P rest<>s Joiio dM f ndios, !'IJtr problemati!·o, cujos Es
tados 11ão St' Rabia no jw:;to ondt• r r:un.-"\. Pxprdirào 
tcrrestrP COlilpnnlw-sr ele P<>dro <la C'ovilhãa, <' ck Af
fonso <l<' PaiY:~ ; !'Sll' ultiu1o llHH'l't 'U uo Cairo; mas Pc
tiro dn CoYilhãa uw1 don du c ·ntro da Jt:thiopia a D. 
João H noti<·in de que os s us nnYios,continn:ltldo com 
a derrota ao lougo da . \frica I\Ieriiliunal, dobrarialll ;I 
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IJOnta d' L'~se continonl<', C' podiam velejar para ofa-
a. e para a ilha da. Lua (Madagascw-). 

Ponto ante..:; dP trr frito sl'guir rssa expcdiçilo ter
rr.~fr<', liZ<'l'<l lJ. Jurtu li parLir a maritilua, 2 ue Agos
to de 118G, commaudada por 13.ARTIIOLO:'Inm DtAS, qne 
dl'scobriu o cabo, a que dt'U o nome do Tot·me,~torio, 
un da:-; Tm'IIWJttr,s, H8G, uome c1ne D. Joií.o IJ mudon 
pm·a u do JM,t EI-Jjn:t·rmt;tt, 1-187. 

i\;lo t>ra m n::n i os dP :li to borclo os q lH' li n hm11 con
col'ridn pnra Wn impnrta nfr Plnprezn : rssn r•xpeili
!;tlo co1npunha-sP ÜP ~ wtYios dt· 30 ltHWinclmo~ apenas, 
t'oll t i1Ullldndo~ 11111 fHH' Bartliolonwn Dia!';,<' outro por 
l.opo ou Juão IIJJ'anl!', nlúm d!• tuua f'lllba.rcac;ilo 
IJll'Jior (carrPgnda. d(' proYü-;ru'"') conllllaud:uln por 
Pt•dro Dias, Íl'Jil;iu dP Hartholomru. 

.\ o pnc:;..._o !Illl' o [{d ck Portugal promoYia semr
lhnntcs l'lllprt·za!-1, retu•llia <'lll' o~ ofl't•r(•cimenlos do 
g'!'llo\'<'Z < 'uRI'>Tm.Io ('ormmo, qw• Re propunha a 
aehnr 11111 tW\'O <·aliiÍ illlll par:~ as Judia<>, navegnndo 
~r.lnlH't' pnrn n oeeidcJ!IP, sPndn nmitu possível ou 
q nnsi <'<'rlo, q ur srg·n i nclo f'<;~a d<'I'l'uta i•nconl ra~se 
11111 lllUJHlo c.lt•sc.n ilH'C'Í<lo. 

IJuercm alg-nll;.; hi"toriadorcs qu~' Colombo tivesse 
noti('ia"' da Auwrit:H pul' ter pPssoahuonl!' onvido de 
.\ FFO'\-;o S.\. em:-:;, piloto pnrtuguc·z, ua ilha da Ma
d•'irn, inl'orm:~r:i'íf''i r lo dP•wobrinwnto d'e'isa terra en
t:"w de..,conlwcida ; . \ fTo11<10 Sanches morr<·n pouco de
pu i..,, e Colmnho, ftoutlo Yisto a drrrotH do piloto por
t ngne;, ('I)JJJ a~ 11otnc:; P n. carta da t<·na dPscoberta, 
ollt•rrccu-so a vnrios sob<'l'aiJOS da l•:urnpa para ir ao 
~()\'O-~fundo. 

Outros quPI'<'ll1 que fosc:;rm o-; dados Hr·icntificos so
bre n rPdondoza da (I'!Ta, qtH' influíram Colombo para 
tal PlllfH'<·za . Fu~SI'Ill, port"•m, quaes fn'lS<'Jll m; cau
sa.., 1 pu• leYarnm o illm;tr r gcnuycz a t:ws o.lfcreci
mcatw:;, o caso t' qut' d't'ntrc os ~mb0rmw~, a qur·m Sl' 
dirigi11, IsABEL(' Ftm.:sA'\DO l'nram o~ unicos quo an
nniram ~os S<'lt:-:; ck!'wjos, r isso n1rRmo com grande 
t•e I uct a ncw.. 

Partindo do Pnlos a 3 elo Agosto do 149'2 com tres 
embarcac;ões, s wl't. JfrU'iff, Pinta e _Vittrt , descobriu 
Colombo uma ilha ( Gll'ma!Lany), a lfUO dou o nome 
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de .. Salvador, 12 de Outubro dt> 1 .. 192. A communi
caçiio ele uma tnl noticin l'~"lo pruprio Colombo, rm 
1 W!'l, motivon uatnralnwntP o :u-rc·tu•ttdittli'ItfO dr D. 
JoãO fT , dr lliiO 11"1' :lCC'Plt;HlO 0"\ S()I'YÍÇú5; elo illu~trr 
genovez, e' pmclnzin nm;1 da~ lti:IÍOI'Cs r~voluc·iíc''> n) 
mundo stiPntifico, poli ti co t~ :-;ocin I. 

A Il<'<;panlta i:1 possuir tPlTas, a t;ujo domittio o Hr.i 
de P.ortugnl se· jnlg:rl'a cou1 clir,•ito,., t'tll virtude> de itt
veMidura~ concc•didas pur bulia~ de cliw•rhos Pontífi
ces. En1 t nrs c·ir~umstum:ias \ IPxn ndr<' VI ( Rorlt•i
lJO !1r)l'giu.) traçou sobre• 11111 mnppa ntua linha clivi
sorw passando <1 100 !Pgnns <lns Ac:orcs, P do Cabo 
Vrrde•: as tc>rras pnra Oéstc pertPnrcriam !1 llrspa
lllta, P para T l•str <1 Portugal. Uma tal dPr•is:io urw 
agrad1n1 :1 J). JOi"lO JI, epH' SI' Jll'!'p:ll'Oll Jl:ll'a a ~tl('I'l':l. : 
mas nfinal rr.:;olYrlH~l' a accr.itnr a modificnc;ão rxa
r:ula no trnt~Hio U< ' Tnrrlr>sil/1((-:, 7 ele· .Tn11lto df' 1194 
faí'e~1do passar rssa li nlw cliYisoria por 3GO lcgua~ 
das 11l1as do ('aho VrrdP-, a Ot"·~'*' para a TI''spa11ha P 

a Lt•~tr parn Portu~al. ' 
Foram nr.~ociadorPs cl'C'~S<' tl';J !:Hlo pnr pari<' de 

Portugal P1·ro llin!'>, P o Cltrouista Huy dP Pinn, ,, por 
partr rln IIP~panlw Garcia df' Cnrhajnl, r Pr>clro dP 
A:- aln.-D. '\Ta wwl, D11q ne dP- Brjn. c <lc Vi"i<'U ao 
drpois H ri dr Portuga I, assistiu a l'i:;sc trata elo. ' 

Fnllcccltdo D. Jo:io TT, snececlf'n-lhc n. Mannr>l o 
A..(m•ftmailn, 1-19:> n 1.121, filho do Infante D. Frrn~n
do, Duf!UO rlr Visru, (' dP n. Britcs, f1lhn dl' D. João , 
Grão Mrstrr da Ordrm dt• Santiag-o, rrconiH·rido sur
cessor c lll'rclriro elo tltrouo Jllll' sr.n pmprio primo 
D. J~ão If. Foi D. ~ianocl cont i11uadordasglorias I' dP"i

cobrnncntos do rpmnclo precedente ; m:llldou a VAS<O 
DA GA1\IA com 3 navios c 1(10 homrn~. 1 H"l7, dobrnr o 
Cab? da Bela ~spcrança, o 'lu~ cssr illn~frc nawgantc 
rcahsou, drl'ms de t1•r aportndo :i ilh;1 da C'rnz, ultima 
terra marc·:ula por Bartholo111t"H Dias. (rl) 

(a Yno;;"n cl<~ <1-am:-~ pnrtiu tl1· J.i..;lt •n ,·er .l:uleirnn tL'llll' ron1 4 
navws. n s 1b"r: o S w (;,~,.;~!. "''h" :-:e>u imtiiPcliut.o rommnn
d?,- o .'iri;.' lia,>hflt:l, t'Ollllllandadopot' l'anJr, lia Crn111a,-o /Jrr
no, por)\1colao Coclho,-e o::, ,lfigucl, unvio de mauti111cu-
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Pnssou Vnsro df! Gf!ma depois pnra Sofala, Março 
d" 1-t9R, "aportou <'111 \foc:~tmhiqu<'; seguindo para 
Qnilria, as c·n1'1' •nt1•zn!'> n olwig-aram a ir para \fomha
cn: partin pnt'n \fl'linclr, "parn f:nlic·nt nas co-;ta~ do 
:\lalahnr: mns Yin-sP nhri!mdo i'Pla JH'rndin elo Samo
rim a voltar l'nra a Africa: foi pn l'n ).Jogador <' para 
~tr · li11dl', cln eujn l~ ri lrvou um ct n hni\:.ador para 
ll. :\Jnn<u'l. Em .Tnlho nn ,\ gosto dr 1499 aportou. de 
\'cJlta , ;'t f.isht1a, (' f'lll l'I'('Unl}li'T1SH UOS ~('11:'\ S<'l'YÍÇOS 

foi fpj to f'ond' · cln YielignPirn: tryr a lr1u disso o f rata
llwntn cl<- /Jnm, o bnbito ck Christn, n pat<·nfr d<' Al
niÍl'fltlfr' dns ln<lins Orit'nlnPs,c nttW prns1'ío clr :100SOOO 
a nmwr.:;. 

.\<'l'l'r•sr~r'llfnu r•nfl'o D. ~1anorl aos srns til nlos ma i!> 
" dr .'it•nf,w r/tt .\.ri.I'".'J'l~'ÜJJ . drt Cnoqu{<.;/11. r• do Cnm-
11/t>!'rio d rt TWdflpio. rlrr A1•rrhia. do Pr>t•.<~.irr f' rlrts In
rlil/<: . 

~;1 :unpnlhPtn elos tt'mpns P"'leoavatJl-!:5~' por essa fór-
111:1 os nltitHos dias elo o..;L•t·nlo X.V: ao XVI <·stavam rc
s•·n·:ulos c] , srohriulf'n f no.; não mrnos i mportnn t rs rn
trP o" qn:lt'S rlt'Yin f1~m·nr <'fll lng-nr tll' hm,rn n Rt·adl. 

tns. J"ll' Ü'llllt:al•t '\11111'-;.- \'a_,,.,, dn <1-nmn lPva,·a ot·dcm rle 
,~ll'i111ar o wn" Sao 1/i~!"P-1 ckp•1io;; de dobt'nr o Cubo da Boa 
l~sp: •rllit·:a n.t An.;ra r h· s. Bl'l\1.. t'l'pat·titlllon..; rwntitlll'tilos pclos 
UUll'O'! U:l\'ios. 

Uo'! t,)l) t!OIIH!It<; da expedi ·'lll voltura111 apcua..; ü7.- Vasco da 
ti-a tua partiu tlú Lisboa a X 1lc Julho de 11.17, e voiLou a 2J de 
Agosto de_lllUU, depois de uu1a viagem_de 25.mezes e 21 dias. 



LlÇAo 11 

Descobrimento do BrazH 

. O Pxomplu dado por ChristoYftt> Ct>Lomuo pnm n~ 
v1agcus ao NuYu l\lttudo tiuhn. l"go ~itln :·wg nido ~l,)I' 
grande nuruoro de uavogautes hespn11húcs. Unt rl ol
les, :ho'>so DE ll oJEI>A aeo1t1pa11haclo d" .\.11terico Ves
puew e Joflo dt· In Cosa, prre,nTcn :!00 lf'O'uns do litto
ral da parte ~·wptt·ntrional do (·ontiw•ute

0
sulntneriea

no,. desde a base. da peuiusula df' Pilria pam Sut·~to, 
ato .J l ;2• de latJtudt· um·tc, lcna de Saltlo .\lllbrosio, 
(ou hrdda rln Ur;rtpn·, CtHUO diz o ~r. Juartuitu Caetano 
~a !-;i~;'a) .-.\lgnrt:s hislol'iadul't'H, l'lttrt· os quac'3 o 
. _r. '\ 1sc~ndC' dC' 1.\H·to Segu1·o, peusnYam IJIW JlnjPdn 
ttYesse VJndu l t lmto Iwtis parn o sul , chc>gando em .J u

nho dt· 1 1H9 a_o l'Ío <las Piranltas, on .\pud~·, uo artnal 
estado do .Hw (~rmuLc <lo. ~ort<•; Juac:; esta opiui;1o 
t'iU'<'t'C dl' fl!tHl~llllPiltos suiHLw.; pam pn·nllet.:er (tt) . 

Em 2.) Ü<' J:uwiru d(' 1300 Yrn"\TE YANEZ PI"\sO\, 
tj nro. t:Omu e:tpiJ/w da _ \ 'iti.rt, ti ulw sido um tlus com pa
llllCJro~ de ( 'llLutnhtl no tle~eohriJJu•ntu <la .\tuPri<:a, 
dteguu att'• o f'rt'm d, 'irtntr, .lJ,,,.; t rl• !tt Consolrtlton 
que muitos Collt toda a razão qw•rrm qnc st•ja o CrtiJ~ 
df' ·~·r.uttn .l[;o-.:tinhrJ, 7 lcguas distaltlc da cidade do 
Ht•elit•, 1ua~ ljll(' o ~r . Vi-;culltlt· dt• Porto , eguro pre
tende q IH' l'ossC' a Pnntt do lfu .. f!••it)'' 110 aetnaL 
es~adu tl•> Ct'ill'il , . \ 1<'111 dPss.ts tinas , .,.l·sl•es sobr•·qnal 
SC.Ja o ~ilhu d~· !a Cuu~ 1latiot1 dt•st:olwrtu por Piwmtt, 
ha mats a npttutiu ,·aLwsa tle . \ ~!'<'-; d1• C'a-;al <' <L<· !{,,_ 
bcrtsuu,. qtu• Jll'•'l<'lltlt:'tll seja o (.'rtl, 1 .\"ode, puL'qw• , 
como dt% o Jll'OJII'II' P11tSOll, ,, Cnbn d<' la Con<;olatio11 

. (rr.) P 1•i ll'i:•<~llllt'IIL • •h-f•o:s la tht•-<<• tlt• <'' Jil•' oll':" '1111 1111s~u tlis
huctu t~•Jilu..:u .!t> 1•:\ti'I'.IOI'I, o :::\1·. ,,, -,, , ('npisLI'illlll tio .\IJI'Il 1, 

oluoidnwlo brilhuutt>IIHI.I tu ''"Li' po.1111, 
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avistúra-sc de muito longt·, a agúa. do mar era turva 
e t>shra uquiç:ula. L' lllC!-:!1111 > tloen cu mo de rio,e, la.nçan
tlt) n p r11 11111, nr·lt:'ll'<l 1'111Hl > t'lll lli LH·:l!:ns , t•Lc . :-ora a 
1!'1'1'(1 tlu Cnho dt• Sntdtl \gw;tinlto, e 8WIS YiSillltan
l'<lS, ú hai:-.a, r· -.;!1 :1ppm·,., t' :ws n:n·t•gHntc~ qnnmlo se 
,··st;'l pl'n\:Ítlll>: ns ngnns nhi si'to c vstnlium;, e a sunda 
st\ d ll l li ln·:ll:as Jlf'l'ltl d·· ll'!'l'<l. 

llrpnis tl(' t<·t· dPst·ol.ll'rlu 11 ('abo dt• Saufn :\Jarin Ul' 
l:t ( 'nusnlntillll I llll dt• :-;anln .\gostiultu), Pim..un ~w
~nin " () 1! I:\() r·nsll'<lllllno lilttn·;tl , tlt•st·nhrin o J/ru· 

!frd•o (l'lllhllt'fldlll':t do \tll 'tZIIIi<lS) I' :t l'll'iflt ljlll' :-il' 

,.,..,,,.lldt• :llt• u ( 'nho Ornngt• (an qnal tkll o tlllllll' dl' 
'i. \ 'ir .. ,lll'J, l' l'IH•guttjHil' tlltinto <Jtl riu O~nptw, '!UC 
P"l' 11111ito 1<'111!111 <..:ltfllllfllL-st' dt• ' Tic ·nle l)i!l'l •ilt. 

l•: IJl F e\'t'r•·iru on :\l;u·,;o 1lt'ssl' Illt '""""' :tuttn, DIOGO 
1 11~ l.t:PI'E, nn tru na YPg:111 tt• ftpspa nltul, tlt>sr·t'<'Yt'llllO 
llllt:t ' 'iagi'Ill, 11111is on JU<'Itns -,;t•ttu•lhaJtf,• it <L•· Pinson, 
l'III'!!Oll t:nuhell1 :'! altura <lo C'nbo dt• Saulo Agosti
nlt,;, ,·<'IPjon a Jll'Ítwipiu para u sul o dl'poi~ pm·n o 
llllt'nt'..o.;l<', custt•aJttln 11 lilllll'nl tlo ~lat·nnlti"to, tltHlP soJ:... 
l'r·t •n l llllÍtas ltostilitladt•s tbl" illlligPtta-; dt\<jlll'lht~ pa

ragl'll:-i. 
J•:stn \'11 pois o llt·nzil l'l'll!JUP.ttlt"' tlt•seulll•l'lu por Vi

('l'll '•' Ymll'Z P111sr111 t• lliu!.!;u 1le I.P)'jH! ; 110 Plltl'I'ÍfllltO 
t•s-;o t':wto uiío sr'l 11iíoli11ha sido COtllltlllliÍl'n<l~ ús po
IP<u:ins r•JU'npt'•as, enllltl Í<l ::;rr e111 hrm" invalidado 
pm'lllll ll:lYPg<1lltl' jltll'lll .~\lllZ, tpll' elt:tlllllll H RÍ 0:-:1 Jú
I'IIS ti · il<'st.:ohritlur dn Bl'llzil , tomaudn t'lll at·to cun
t ÍIIIltl puss<' tlo !:lf'H tlosC'ohritn Ptllo 1'111 llullll' <lo Hl'i de 
P< ll'lngnl. 

lkpnis da <..:l'lt•brf' pritH<'Íl'fl YÍH...!:<'tu tl<' D. V<l'iCO da 
(.antt. tinha El-nei I>. :\Ia1tn ·l J·,•soh·itlo ntautlar uma 
•·:>.:pl'di<Jin para Sl',!.:'lll'<ll' o t:ollllltereio da flltlia: pre
parou IIIWL ''sqnndra L'lllll[H•st<t d1• lo em·ayellas e 8 
wtvins l't•tltlltdn~. I' t'o di111t o eumtllatHlo t'lll clwfp a 
Ptmlln . \ LV \HEs ( ',\uU \1., goY<'t'llador tl<l prodncin da 
llt'Íl'll e :-,I'Iilllll' ·Lt· ní•ltlltlltll'. Os ('()lllllHHldfl.lltOS dos 
nltlt·o~ tt.tYins l't':lln : 1." ~:uwltu de Tltoflr, imtnPclia
tn til' Cnbral tto c·olluu:tndo t•Ju cltPI'P; ~.· Jietllitü Coe
lltll, llH' jú tinha ido 11 ltulia L'llll1 Yasco tln C:mun; ~·· 
"'>i·ufll, d .. :\lirallli:t .\zPY<'tlll: 1." .\ Yl'<'s ( :muos da Sll
\U; ;) . ' Simüo de Piua; fi.• :'\uno'LciUl.o; 7.• Pedro 
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dt> Atlw~·fip ; 8.~ Luiz Pires; 9.• C~a'-'par dt• Lf:'llltls, do 
IWYio de 1111\llfÍlllPntos : 1o.•BnrtltolnmPn Dia'>, jil tão 
el'll'lll'l' l"'ltt <·aho tlas Tcti'I11Pilfa-.; : IJ.• St'll ir111:10 
Oiogu Dia~; t' J~. · \';t"ro ti•· . \ tll<t\lll'.-0.._ dtJÍii it·
mãm; Dias Íillll l't))JI d··--tinn ck tir'•.;ll' ('11111 lllWl l"•·i
tnrin l'lll ~ol'n [;.l. r''). 

O l'lllhnrq nc• solf'll11U' do,;; r~ pt•dirion<ll'lllo.., I <'Yf' lu
gtll' n R d · -'fnr<'n clt• 10c)n no pnrto tlt · l .isbôa drpois 
tl<' nmn llJÍ-.;sa ponfincnl, rt'lch1·aüH [1111' IL Di"g" Ot·
tiz, 13isptl ck ( 'eufa, na f'rll1ida do HPslt•llll, ondt• hojt~ 
St' osft•uln n " ''"' [lflln"iil Tp.TPja do" .Tc•t·on: 111os f'lll B<>
lónJ. 

.\. Pcclm AlYiil't s Cn~wnl Pntn•gnn n. \lnnol'l , por 
sn·t" proprins miíos, lllllil htndf'irn tln tll'dl'llt de• 
l'ltri<\1n, antl'rionnPJitP ))f'nf;l pt•lu Bisptl IJ. ÜJ·1i:r., t' 

n s Jll'I'Ct•s .:;inrl'rl'lnH'ntt• arclrntPs ck lt~d:J a popula('iío 
<lc Lj..,httn o;.;l' dirigiam ao.;; cé•ns pdo hnm P\.Í1o d't•ssf's 
andnzPs Jt<l\ rgnnfP!'>, quP se [ll'O[Illllllnm n ir f;io loll
gt• dn p:~trin firm:lr c) podPrio <lP Pnrfn~nl. Plll' cam:;n 
do \'c•nto C't)JitJ·nrin <\Ít 111) cli;1 t;P..!Ililltt•, n cll' ~Ian:o, 
pnt•firn!IJ ck Li.;;htlr'l os nnvio!';, lc'Ynwlo H SPlt hordo 
c·c'•t·c•·l rlt• 1,'2ttn homc•tJs, gPHft• Psr·olhida c• brm nnua
cln, 7 fm<les t't·:lltC'Ío.;CHIIns mic:;c:;iolli!l'ios sob<~'-' m·clt•Hs 
elo gmu·t liãcJ F't·c>i IlrJtt·icpu· t],. C'niltllu·a (qw• nll<'t'ÍOt'
lll<'llfl' fni Bi:';JHl <lt> Ct·utn ), ~ t'<1!JPiliicoo.; par<~ n <'squa
d t·n, I' 1 Yignrio parn ( 'nlicnt. . \~ i 11st rnc<JH':-. c 'I' a lll 
arrastar-se n <'XIH'dic;;io I) IJ1<1Ís que· [lllll t•H"it' tl<t Costa 
d'Africn, tlii.O SÓ parn C\'Ít.<JI'(IS c·alllli1J'i:l!'>, tc)ll10 tam
h r lll fl:ll'tl SI' [iVl'nJ' uns JUc>lt•sfÍHs, qtH' li nha I :·mffri
ÜO HS tl·iptdnçõrc:; fip 13nrfhnltllll1'1l nins c• d~ Vasco da 
Gnma. 

(a) Ga4pnr Corr~a ua4 Lenda~ d11 l 11dw, Yol. 1, pn~. L 18, diz 
que ns comtuandantcs eram-ccSnnrho t\P Thonr, Sipliio de )'1i
l'Andn Awn•tlo, /Jra~ .1/n'/" . Vnsco dP .\t.h·1ydt•, :\uu t Lc1t1io 
da Cunha, Sintiío dP Pinn. 'ic•olao Coclhn. f'rrlrn dr Fig11eird, 
Bf'rlholomf'u Dia!';. Dio..:;o Dia-; "''li il·tuiio, Luiz Pit·p-; c;.rcspar rle 
L CIIIOS, In-Ir; (;OII''II l re<. llll''llrl' '[\lf' \'il't'(l ('0111 n. Vasco. que 
lhe qnit. e\le dnt• c-.;ta honl'a: cc;te.:; 3 rnpit:ip-; ele nnYio_c:; p<;que
no'!, Simão de :\l i>·andn AzcYedo cra rnpilão da uno <'npttatua <c e 
hin pura capitão 1uor na suecc!lRiio do Pedro Alvares Cabr al se 
elle fallecesse. 11 
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Sem novidade cho• .. ou a expedição . atá a::; ilha~. do 
Cabo Verde · mn':l nhi, ua altura da Ilha do S. Nlco
lào destrar:.ou o 11a \' ÍO de \"asco de Atha~ de serr1. 
hw:er te~11 fJ 'J Jiwf'' " .,,. .''OIItl'ltf·io, fi'U'IL polir> r .-;(>f•, 

como diz Peru \ ·az Cannulm ua :sua carta a lJ. 1!a
nucl (a). Us outrus 1~ 11~1 vi os coutin ~aram a ,v_oleJar 
all'astandu-~·w o JUUI::5 poo.;~1vol do contmonto aincauu, 
e'achararu-so alt•m di::>!-iO .... ujcitos á8 correnteza:; ocea
uicas, cuja O:\islcncia ~1fto si> uãu.m:a calcula~~· como 
nom ao Jnonos couhemda. No dia ~1 de Ab1~ _reco
nheceu a, c::>q 1ta<.lrn Yariu:s :signa~s do proxlmldade 
de terra, tacs C.llllHl h 0l'YH::5 marmhas, aves aqua
ticas, madeiros fluct11antes, c laut~em as agua:; 
do oceano não tanto at:uladas, e :sun ante' csver
dinltadas, cu1uo sl' nota perto das costas. J!e so
brcavio.;o deviam ja estar por essas ob::5crvaçoc.s os 
na n 'ganlP-.;, q ll<tUdO 110 dia seguinte, ~~~ dCS(;O~l'll'anl 
11111 m onte t' tllll lll'~"'l'lllll<' prulongad<J no horhonte, 
que• tno~tr{n a bcut --~r a couli1111UC;àu da cosl~t. Rcn
lliu Cabrnl a sua t'"clnadra, e 111audl)u _tlar ~uudo a 
() k gua-.; tle tel'l'a,alpW clmutclllUC ~f'l'a-(J·fl:(h~, 
tl'ndo dad•> o uutLH3 de Pu.,r/"J'tl au monte, qnc [li'J

mciru tinha aYi,.l:t!lo, por cath<~ de ler o.;itlo LIU oita.va
ri rt tla Pase hun . 

Tratuu Cabral d1· procurar wn bo111 allcumuomu 
para 0:; :;t•us JUJ \'Íos. 1'\i~ol<w Cc H~llw. reconltc•ccu ::5c't' 
immtliciclll<' pal'a e:-;s<' 1uu u 'I"~' 1''\l"ilt• 11a t'lllhoe;a
rltu·a du riu <.'al1~ ; Ultlru:s nntut·e:; ~ttp [ Hllthalll ~Ol' 
llíl dt > rio d11 FJ•ttdr• ; .\ fl'ouso Lopes Plt(',Oi tll 'Oll 11111 

u 11 l hllr•1 ... , 1 ul'l'~·llt qu•· "tW\ 111 dl•,;.;arrauu Jús_::l' ". du Luiz 
1'1rcs; (Ta,.:pHt' C'ut•t•o•n i11dtra a nito de l:'t•ru de l·J~Hc•u·o. 

(11 ) Foto pt•um•iro IIOiltC l(lll' tcvt• u _Brazü. t::ntre outt·n:: pt·o
q1s I usta apuutar u rllJ'Iil lll' Pcu1·u \a~: Cauuuhn n D. ~lanul'l, 
datada tlt• L de l\l<~iu dt• L:iGO ua llfta dl' T'ft'a Cru;.-ll lllC!"JIIoo 

nc>llte d i1 a c·arta do t'ÍI'lll';.>iãu da arwadn, o 'Jl~al ~mlta prett•n
··õ1·.;; de• a:-truuutno-« frclw C/11 l'rra ti'U; a prmtcu·o d1• 11111w dt• 
:ioo Jolwu e., c,,.,,.ft,,,,,->t E' provavcl yuc u. uo_lllc do .'•,tu ta 
Cru ; fo""'' li !:lado dt·pois da funda c;ão de uma. fcltoi'IU t•om es~c 
non c~:~ l'lll P urln So".." lll'O Plil L:iOJ. :::)6 al::;uu-.; aHno:- •lupo1,; 101 
'l'"' l'l't•vah•o't'll" lll>lt.t' r!t• /Jra:il, pnr l':l\1«11 •lfiiiiAd<'Jl'a asstnl 
chamada 
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Iuagnitico abrigo para toda a c~L!'mdra u'nru IJOI'Io 
q uo recobou o nome do Pn!'lu "i ''l'"'n, owlt• funden
ram o~ naYios (a). Dous índio~ , npunhauos por .\1'
fonsu LOIJCt> em uma alrnadia, funuu aprc"Sculn.do::-; a 
Pedro ; }.l\·arcs Cabral, <!llO us tratou da HrPUII H' 
fórnta. Os inter pretes da"S línguas asiati<.;U::; I' afr il'a
uas, quo acou1pau ha Yam a C:\.pcuic;;io, naturahucnl(' 
uilo puueram cumprehcuuor a liugua uo»ses iudio::; 
liUO JlOr tOllCÍalll á tribt~ J.os 1'api1LLIUJIÚII-'> 1 quo cntãt~ 
tiouu ua vam destie u r10 Caumuüt ale• aos lr mitos tio 
uotual estado tio Espírito !':lartlo. 

U bom acolhimento dado a e~"Ses duns i mlios cou
corre~ p~ra quo ellos, tp1auJ.o ft>ram postu:-; t'lll torra, 
con tr1bmsseru para (1ue so C%tal)('ll'eCs!-,<'lll lu',as rda
ções entro os seus compatriut<~s c oswwius, ajndanuo 
mesmo oo selvagem.> aos mariuheiros no serviço dP 
fazor aguada e lenha para a cs(p1adra. 

Nom os dous índios, que tinbaru ido ú bordo, 11eur 
OS l{Ue :se encontraram em terra, trazÍatll VCSLÍUlOUta J.e 
!JUalitlade alguma : llÚS anua\ :un lodo::; tl'llUO mui
tos J.'elles a Útetatle do corpo pintada d;, azul C!S~;uro. 
o <l outra mdado com a côr mr t ural, que era Luu Yer 
mol.ho cupr~co, puxando um p• ucu :pn ra o anwrelio 
l\Iuttos traznun na cab1•<;a um ,,,.w· do pL•rwa!S uma· 
r elias ou Yerdes; todos tinhan1 o ln bio iuforior Jm·aà• 
~10 ~uoio, o ahi introduzido mu u<~ toc1 uc ; entre m; 
ll tdras algumas havin <pw l.iuham tudo o cm·pu piu
ta uo tio a.ml escuro. Como m·mas usanuu os::>es sel
vagens arcos c llccha~ : mo:stmnun-sc muito úYidos 
<los presentes o trocas que r<'ccbiam, <lo barretos, 
braceletes o outras buginrias, princivahnonto de es
pelhos. 

Não mostraYam espanto uem <H.huiraçiio prlos 
usos, objectos, costumes e animae::; domcsltcu~, qtu• 
ti_nharn encontrado entr•· us Portuguczcs da cxpc
diçno ; cousa, porém, 11otaYrl, o~ dom; indios aprc-

(a) ::iP,;uudo a 'aliusa upiutãu du S1'. Gl'ul'rnl llcuri•{UC de 
llcaurL'l'au·o Rohan, a armada dt• Cabral am·ur.'n·a nayuPlla 
pnrtu du llahía de l::iaula Cruz, a que huJC' eham:uu dn Cortio 
VcrmeU1a 

, 
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sadus por Allonso Loves ficaran1 amedrontados colll 
um gallinha llUO Yi1·a m á bordo,e a mui to custo r esol
veram-se a pur-llrc :1 11riio em cima . 

l\t> dia ;W, doruiugu, mandou Pedro Ah nrcs Ca.bra l 
levantar 11111 altar dentro Je um csporaYel ur1uauu 
u'um ilhéo chmuatio ao depois-((dn Coroa ' 't•t·
~~~elha,,,-, e ahi o Franciscano Ft·. flerwitf ll.(> dr> Co
imlwa celebrou n primeira 1nissa, l!Ue se disse no 
Ura:t:il, com assi~teucín dos ~.:apclià<'S <lu estt uadra o 
Jus sell' Fraucist:tlllll'i quo iam emnâssuopar~1 a luilia. 
(rt). Duranto cs::;a sulomniüauo religi<;>sa. cstcvl' .dus
fralunJ a n hn udnrrn J <t Urdem Jt• Clm~t u, quo ttnha 
siuo cutl'l•g u<' pelo proprio l {Pi a Cabral ; hot t\ e ta m
IJem -;ormün prer;ado pelo uwsmo Fr. 1lemü1 no em 
rdcreucia ao rct:cnlt• dcst.:obrimento. Us sl'lvagons, 
<t uo se acha \':tlll na praiu fronteira ao illtéo, ;tcornpa
nharam a cer<'lllOrlia rdigiosa imitando as posições o 
gcslos tio~ Purtugtwl.l's, ajoelhnnuu-so o le\êulluu
tio-su quando estes fa:t:i:un o me::-.mo o mostra
,·am-se ueloitnuoseulll ;t mnsi~;a de C<tnLochflo durantf' 
a celcbra~ii.o da lllis~a. 
_ Finda a ceromoma religio-,a reuuiu Cabral um con 4 

_.ell~o t~e ofliciaes da C\.!Jl'diçãu, e rcsolvrram mandar 
,L Lrsbua Gaspar de Lemos, commandanto do navio Je 
mantimon to::;,luvar a lJ. \lanoel a. noticia do dMcobri
mcut? da t~rra. de t•t't'IL c;,.,,_-, que suppunham ser· 
n um ilha. No tira '27 IH'OCCtleu-so a conl'ecc:ào do uma 
urui: C?Hl l llltdcir-ns do paiz, tendo as armas e a di\isa 
do Ltm do Por·tugnl, e no dia 1 • de Maio teve logar o 
le~antar~1ento d'ossa mesma ceuz, ac01npan.hado de 
nm;sa tltta polo Guat·di1lo F r . Henrique, o do u m ~-;er
mfw por ollo proforitlll sobro as Yidas de S. Felippo e 
S. Thiago, santo'> que a Igreja commemora nesse dia. 

(1') 1 l l:ir. t:fl•uural H. de Hcau1'epairo tu ui ju<hcioqnmcuto 
pen~a , <~e;;uudo a c<trtn de .C: unnha, 11ue a cruz cr;;ucu-!!1' nn 
p:aw , an !1~1, c a poq uoua d•stancw (2 tiros do bésta) do pequeno 
r1•1 qu" al11 •l~~cmboca.-Nilo 1'01 portanto no murru, Clll<tUC está 
r.onslrmda a l~I'CJ!I do ::inuta Cruz, como querem o ::ir. Vt~conde 
do Por• o l::ic::;uro o i\lr. ~luuchez.-(~lomuria lida na sesstl.u do 
l ushtuto Historico e lieugraphicu Hrazileiro de 26 de Novomhro 
de1880). 
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fendo-::;e ilisLriuuido pelo::; na viu::; u. .... v,:,'luadra os 
mantimentos, que a cada um tonL' ;.un, seguiu n o dia 
immediato, 2 tl.e :Maio, como so tiulw. combinado em 
cousclhu, Ga::;par do Lemos pam Li::;uua (jUill a noticia 
tl.o tl.c:scobrimonto e u:::; outws onze uavio-, couünua1·aut 
s ua viagem para a lnilia , tentl.o deiÀatlo em torra Jous 
degradatlo:::;, o mais dons grumetes, que, seduzido::; 
pela ociosidade e vida liue tl.os selvagens, tinham 
de:sertado de bordo (uj. 

Achava-se portanto tle:::;couorto o Bmzil, o essa sim
pie::; casuali~ade1 quo ia tl.ar á corôa . de Portugêl:l um 
dos seus mms pnmorosos 11urõcs, terw. então realisado 
o mesmo descobrirueutu <.J.Ue o el'l'ojeli,; de Clu·istovão 
Colombo em procura do caminho occidental para a 
India, ou para a term do CatiMl_rJ e de Cypango, tinha 
conseguido oito annos autos. 

Cumpre-nos, ante~ tle tcrminat· a p1·escnte lição, 
chamar a Yo~sa attt•nçào sobro a maneira prnJente 
pela ll ual procndou PL·dru , \ l \'al·o:; Cabral depois do 
descobrimento da tcnn , cujo Llittoral lhu era comple-

tU) U nu!'lso tln;tuu:Lu t~ollc.;a, ~~· .. I<Hiu, Capi>ltt•auu ,dP .4..breu 
I' U !:::>1'. ::it'lladOI' ('andido :\lc ulu~ :;c0UClll (I opiniio .11' vaspat• 
Con·t~a, nas Lc11l•t-' ,(,t 1 nrl11t, quu di1. fot l tt'ir. r; •u•: tlr.-s u COlll
llHIUtlautt• do navio <Lo,; llt:t ut imemos, pot·tatlur da tl!)ticiu da 
tcl'l'a tiO\·ameutc tluse<Jberl.a. () uouw <lu A.tult".:S vou·;aln•-; u;lo .u 
cuulcllljJiadu p•n· Joiio du ilart•os, ll(:jllt pelo~ aut•)ru,.; LjUU SCóUt
mos, ua Lisw uos capiLitus du f t•otn do CaiH'al; em componsa•;O.o, 
pm·úm, Gaspar C<ll't'tla ullirma tjue o uavi•1 de l ras1Jar de LCIIIO'I 
fol um dos 4.ue so perderam junto ús ilhas do Trist<lo da Cuuha, depois da sahida uo P01·to :::iogut•o. -AdopLaudo uós a versão de 
quo foi Gaspar do Lemos o portador danoticiaa D. Manoel, temos 
além da optuião do escrupuLoso Ayres do Casal, e do eminente 
historiador Visconde de P orto ::,eguro, o apoio de Castanheáa, 
(His teria da India), Jotto dP Barros (-\sia, l>ecadas), JJamiãu rlt• Gocs, (Chr onica d'El-roi D. :Manoel), trcs hi:;toriadorcs 'lue de 
certo tinham il. vista documentos uJli!'we~. os quaes faltavam a 
Gaspar Corrêa, que trabalhava na l ndia por jlrOpl·io gosto, e nilo 
por encargo do governo.-1\il.o solllos os uuicos em não seguir 
fl'Otfuentemonte u opiniilo do autor das Lendas da lndia, apezar 
de.sor elle bem extenso e UJLUUCIOSO: o :::.r. P inlJCiro Chagas tiu 
outro tatlLO, e o cons1dcra tidediguo, quando falia sobre o que 
viu; mas quando conta o l!UC lhe coutaram, uem sempre tem 
todo o criter10. 
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tamc_nte de:sconhecido : abrigado no Porto- 'eguro, ou 
Bahta CaiJralia, não tinha. r1uc sujeitar-se prla força 
dos ven tos ã.na.vPgaçilo imprevi~t;i para o suL ao 1onO'o 
da cosia, tc•ndo <h· it· P'lbarr:u·-s0 no trniYcis . i b/1o
lhos, ondr inl'a ll iYPhll<'lltc <;c· p<'rdc•riam <Y uavios. 

Alg ntt;:> autot·<·~ f'rancrz~, pn'tcndrnt pam um sru 
compatl'lota <l glnr m da prwrtdad<' do dP'>cohrimcn to 
do Brazil r mesmo da. \ rttcriea, da ndo-a iL J O!i o ('r)I(<Si,~, 
l ·l 8; ma~ llC' lll o Sr. PanLo Ga lfarcl, twm Dcstnar
q.ucts fundame n ta rn_cap~7.1110nlc taP'> pt·rtcrH;<iPs, lrndo 
SHlo l'('fntado-; por Jus tonaclurr no"isns . (a) 
. .l~c~·c nwrccrr. \O'>"><l con-,idrrac:tw nma · u h"icn ·:u;ãt> 
JUdiCh)samcn te ü•t ta por a lg uns anttorc'<;, e f'lllrP eUes 
pe lo Si'. nl' .. \nH' ric:o 13raziliC' tsc• nn,.; :snac:; h<'llao..; li
çõcc:;, ha pouco publienda' 1'111 S. Paulo, c YC'Ill n. ser 
Cl nr qw:tutln diz<'lllos q 1 u• o llrazi l l'ui dc•scubrrto a 2~ 
tlc . \ hril dC' 1.)00, nii.o d<'WI1IO!'; r•o..;qnrc·c'r flUI' a (Ta cu
tão sr.caknl:na pPln <'nlcwlnrio Juliann, c ni'lo ainda 
pelo (,,. ,fJO~'fruw: por pc; ta ulti111a J'PforliHl tí'm-sf' de 
accrcscrn lar nn pt'C!'if'll te ~r><·n Ln n taic; 12 dias. 

Sem Pntrar na~ nttrilmic;ües <lr Hnm uutra c11d0irn 
pcrmillir-nns-lwi-, fJIH' ~wivrruos a Yossa mrmoria s1;. 
brn o modo ,. cansas pm· rpw sr <·lrrctuou a rcfnt·uw, 
Grcgori:u~~. O f'<_l.lP~H l;~ri~ de J nlio C'csar, <l<Lopt:ulo 
pelo t•ow ~•ltn de l\Jr<·n, .32.J , peeeaYn. pPlo r-.:r'l'~!';o , po,·-

(a) V i lo Pc4 ·lJ r.·u Turl'l. llistniJ•o uu lh·ó;;i l F1·au •nis 1 vol 18~~. -:- /Jr~uuoytc!<, ;\ldllloir·~ ;; clu·o 10lo •i•ptC'I po~t· ~ervir ~ 
l'lustou·p de l>t!'ppo 1'1. tlc la ~n,·i~ntiou F~a111·ni>;o, ~ vols. 1781:;. 
-Mltrgrrt . I,Ps Nn VÍ!..;al ioll'i fl'au ·ai<:eo; ct la r.)Yolution marítimo 
du XIY au X V l <:iawll':- lllt<: ;.idP l:unhrm o im

1
•lacn,·ot ar"u

mcutadol' c histnriatlor lltchnr·tlllenry .llt4Jor·, Lifc of tltc Pri~co 
Ilolll'y of P or·tu:;al, SUJ'unmcd tltc ~a'I'Í''lltor ·- l 'icomlc de Snnrarr11~, .Rcrhet·chcc; hi'ltoriqur", rrili· ptc<;~ et biblin:;t'1phiquc~ sut· Amut'HJ 110 Vc<;pucc <'t scq \'Oya •t•,.;;- F. A. Varnhagen 
l•:x:n!l tOll r!c rp tcl<t~tos points de l'hif;toi;'o r.;áo~raphi !'te du Brésil: Parts, ~ 8 ~~. t;1o lllCOillpl<'tamento respondid·) por ~1. u'A\'Clae 
na sua tntrotlu~ :.ão. ú. obt•n « ~o,.; voya,.;cs d'Am ~ri•JUC Vespuco 
ot lcs mysm·ef:l ltuwratrcf'l, Parts, 1S::i'l, o em di vc l'sos ar tigosdo 
uBulletl!l do In Sociúté do G,}O..!:t'nphiell . -Al'ti.;os do Sr. Dr. B. 
F .. Ran111: Galviio, no >nl. I da {(r.ri~fn /lra: ilcira sobr o o .Yot·o Ltrr? do Sr. Paulo Ga/Ta1·cl;- o a Tltc<:o do,Couourso do· Sr. Joito Captstmnodc Abreu. · 
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•tue o au11o trupico não vall' 3fj.) dia:-. 1· l _1. tua::; si ru 
:-;ómcnto 3G3 tlia c O,:H22, perfazcudu a dlll'errnça de 
3 dias o O,OU 11 dur::wte u rn período de 100annos. Em 
L382 isto ó 1237 atmo-; <.h•pui!') du com:ilin dt · :\i<.;éa, u • ' . 1'f urro era de\.> tlia::> e O,IZ·l uu lO Llias com pvq llCilú. < 1 -
fcrença, o o oquinoxio da prima, er a tinha '-iitlu lltar
~;ado par a. 1 L de .\larc~o q unntln o :s~ ~~ d ia c·ra re~tln ~em
to a 20 de .\larço.- 0 ~UIIlmu Pont1fwo G/'(•got·w Xffl 
resoh ·ou r eformar o~:-;<' e;tlc•ntlar io CtHll o au-Jiio <lu 
r·alabrcz Lilio . . 'upprimiulü dias llU illlllU tlc 1~ >:2. 
tleeidintlu q uc o dia ;; d ·• ()uru1wo, t'J1lll'<l tla publJCa
r;iío da Bulla Pontifieal !-;<' cllnnmss<' f ,) d'• Ottfah··o,(', 
para e\'itar Ulll nu\'U <'r~·o pdn intcrealal.·iln tk 3 Jias 
t'tn exec ::>U todo::> os lOO aruto~, ordeuou qtu:' se ::>up
primi-;:-.<'lll3 bi::; C'\.LO · tW'i a unos !:-)<'c:nl:u·t•", tudo!:-) o" 
100 a nu os, ou, pnr outra, cnnst•J'\ ou cnu~o annos st-:
eulm·<•-; bissextos UllÍüalllelltl' aquclle::; CUJit~ UUU:::. jH'J
Jnt'll'tlS 11-tra~ (oummH'l'O U.r m·dt•m) fm.;o..;c'tll diYi~;i, r io..; 
por L 

l•:s~:t rdorr11a fui aJoptada etH Fruw:n etu 10b~. u;1 
\ lkmnnha cm 13 ' i, ua. Polonia e rn 10~m. na Dinamar

··a., ~tÚ!:-)::m o ~nrl'ia n, prinl'ipio do ~reull) X.Yll , <' Nll 
[ugla lcrm e rn 1702. Xa L{u-;-;ia. a.imltt \ Í~•WH u <'aku
dal'in Juliauo .• \ dill'erenc:a hujl' L' Ül' l'Z llia.s cnll'l' os 
1Lom:; cal<'tHlarius, porque n.lt.'' tn dus 10 dia-; quro "il' nup;
moularam, os i :.um )"i ::;t~t.:lllarrs 1700 l' d r- 1~00 nilo ro
J':llll r·outmlo..., l'Onl!l hi:-·hf'\:to<;. 

~-

LIÇÃO 111 

Pri meiras Explorações 

O dc.-,t;ol;rimcuto J o l3n.tzil era. mai~ um motivo para 
•J a.j.Jpollido de "Venturoso, q uc teve D. :\fauool, a. q uom 
; t fnrtuna. baft'jaYa. cotll a mais dccisint protccção. E' 
faeil imaginar a a legria qnc sentiu o Hei de P ortugal 
·~o sabor que no Novo l\tu11do, onde só111cnto o Hei da 
Hespanha tinha po -;cssõc::;, já ocommandantc do uma 
··xpoJi<.;fw :-;ua toma.ra, tambom em seu nome, posse 
de terras nonunentc J escobcrtas . i"'c'io se sabe ao jus
lo o dia o o III C7. em qnA Gas par do Lemos (ou André 
l~ow;al \'(J") chegou a Lis iJôa com tão agrada vel noti
•:ia; U l{llO t'llllSla ao C.'rto Ú quo C'lll 9 clr Julho do 1501 
n. :\lanu.·l t·uutmuuie:'tra aos Hr is C'alhiJlicu::; que u ca
pitfL•H11•)r dr ll1na cxprdiç;\o portugucza para a Asia 
tinl1a ÜPst·o])(' l'LO IUI .:-\oyo i\fLuulo uma. ilha grande e 
bua p .t,rtt r;:fi'r•sc':at't'm l' .fá:;('rr•m agllrtda :>Wtô cu• ma-
• lu-; rl•t /lulirt, o que a cs::;a terra se tinha uado o nome 
de ILHA DEVERA CRuz. 

_.\ p<·zar 1le achar-se ~ntüo o H9i do Portugal mais in
dma.Jo para os uogocws da India, no entretanto ma.n
,[ou proparae algutna;; C'Xpeüições para reconhecer e 
o.x plurar <l r ecente tlosc:obrimonlo. Sobt·o cs-;as pri
rneiras e:-plorar,õcs do 13razil diYcrgcm grandemente 
11s auton•-;, o a razão para esse Yariado cnt:ontro df' 
, lpini0c-;Jn·om•<lc não sil da falta ab-,oluta uo iJifJ,r•irJ ou 
n .Jt •it· J e Yiag(•m dos primeiros cxplorador<'S, comu 
tambcm da perda das obras ~-lmericn J>ortagtte.:a, de 
\Ianor l Ül' l•'nria, c Terra de Santrt Cru:;, do JoiLO do 
Hal'l'o...; . 

O Sr. \"i:-;euntlc de Porto. cguro inclina-se a adlllit
Lir r}ne o dwft' da primeira expedição fui D. S ww Jfa.
nJ.'', irm<lü do Camarciro-i\Iór , o rg1C, pur não l';er elle 
11 111 nauta. entendido, o Hei de Portugal mandara ta.m
llom;-.\mr J·il·o Vcspucio com voto prepondcraule na 
direcção. 

. .... 
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O Barão do Humboldt pcnsaYu que .tlm.erico Ve.,.
fJLtcio tivCS!'C commandado a primeira rxpedição, t'' 
Gonçalo Coelho a segunda. lia mesmo quem afl1r1111' 
que Fr>rmtndo dr> .Noronha commanclára a segunda 
expedição. 

O Sr. Senador Candi1lo .\ londcs quasi asseYera t{llt' 
foi André GonçalYcs quem commandou a uuica expE'
dição exploradora mandada por D. ~lanoel ao Brazil 
em 1501 , e diL: u1ais que Gonc:alo Coelho em 1303 ni'\tJ 
vinha fazer descobertas no Brazil, ma:-; que ia pela coH
ta do Br:tzil ao ~ul até encont rar a passag<'m quo o le
vasse a iüalaca, ohjcct iYo qu<' nüo cons0guin, ma~ r, •Í 
depois alcançado por F ernaudo de ~Iagalhãt•s. 

O que é certo ó qnc Pedro Al,·are"> Cabral , rrgre!")
sando da In dia, rncontrou-Re l'l11 l ~t'zon(•gue, pt'l'tu d;~ 
ilha d<· Gorl-n, juuto ao Cabo \'C'nlc,cm ~!aio ou Juuho 
do 1501 , com a primeira ck:-;sas t•:qmlir:fies. Alltonio 
Galvüo nus seus lJcscobrinwntos _l ntir;os r> .\Iodr>rn'JS, 
concordando un parte ::;nbstauei<.ll culll a nnnac,::1n fei
ta por _\ mericfl Yespucio, diz que osst':s ;J na viu-,, ten
do rwrtido uc Lisllúa no mcr. tlc .:\Iaio tlt> J:->01, dcpui;-; 
do refrescm·<'m <'In Bczcn(•guP, for;un tomar tf'JTa nn 
Brazi l em ;)• de latitude ~ul, o fnr:un a t(• 8~· poneo 111ai"' 
ou nwnos, S!'ll1JH'f' seguindo a custa; d'alli tomara.11t 
para~- E . (para ~- O. deYPria dizrr), c ehPgamlll at,·· 
52" laLituJc :-;ul, dunde \·oltaralllllt> llWZ tle .\IH il pur
haver já I ri 111 tlifo .fi•úJ c trwm •nt", f Pnd•) üuradt> a viH
gem tuda 10 IIH'I.l'":i (tt) . 

111) Para S. n., ('Oifltl diz Quiul' lln no,; f 11/ttlr; da .1/aritlft I 
I'•J rluy ,e:tl, t. r, pa.;. 2óJ, nu la, Hf>PliH' da ea1·tn th' .\.11 erico \",·~~ 
pueio t!ar <'l'l'ntlalii\'IÜC' o runtu •lt• E. S. E. -0 1' .11110 do S. I>. l'ut 
tnmbt•lll o•pH' st•gnin P<'l'<l Lopt•s dt• Sou1.n qnrnulo l'III 13.!1 lu
III<JU u•· S. Yit·cJilO pnt•n o Sul.-OSl'IIaflit' ( 'ant!it!o \!entlts pou
"" <·om tudn r l;t \u ttUI! a cxprr!i.;'ío n'iu }'ass<l'l ti•• 111• on ll•, ~":111 
ter plll' f·H'IP:1Hl.;nlllnrho•g<Hlu n .)~•.- ! )ÍI. n ais o 111<'~'110 C I' ulitn 
Scnad I' tptc •> fH>nto ulti111o da nossa l'n,;w, l'lll qtH' lu 'I)U a fl'tl
tn r\plm·ncilll'a fl"l 'tuc;uezn, outle sCI·vin \·t·~ptlt'io , foi Canan a 011 
Cmwuor, :<t'..;uudn lll>1stra a COI' In do R nis<"h de 1:-i >~.o <fUC os ua
vcgnnlrs niit> <fp,;cmbm•,•m•nnl 0111 pnt' ~ü al~nlllil 1lopois do Caua
nén, do contr Il' ÍO n;; loralidndcs LCI'ÍUIII IJOIIl<', tk <fUC os ll!nppa" 
da ópocn d(ll<nm n0tiria.-mer. do /11 <1• 1/i-~t .. 1. 11), pn.;. 211) . 
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Som darmos inteiro cr edito no que diz Amorico 
Vespucio, C]UL' css1. na.Yegação de UOO leguas ao longo 
das costas do Brazil fiJra cxecutnda sempre á oi<sta e 
junt.0 rlr~ t·•rr,,, fazendo continuadas escala , c proce
~~~'ncl 1 a minu(jiosas explorações, nflo ficando para bem 
1iizor mnis c.1llS'1 alguma a rcconhPcer , somos lP\'ados 
a cr1'-r qno a. cs-;a primeira expcd.it;üo se devcorrc.mlle
uimento do Cabo de :::>unto . \.gostinho (28 de Agosto), 
1L> Rio de ::-:;. Fr·ancisco ( 1 de Outubro), Cabo Jo São 
'l'ho:né (21 dP Dezembro), Hí,1 de Janeiro (1" clr Janeiro 
dr 1002), Angm do~ Reis (6 de Janriro), ilha de .. Se
l>nsWto o Porto de . Vicente (:ZO c 22 lk Janeiro) . 

N:lo licitra E l-RPi n. i\hnool satisfPito com essas cx
ploraÇiiCS, quo .\mcrico Vespucio dizia L:lo minuciosas, 
" mandou no anno seguittlc, 100:3, um·t noYa Pxpcdi
~:rLO com <lo brado nnnwrv de cara. ,·cllas (seis) sob o 
~~nmmand.o dL' Gonçalo Coelho, outros dizem Chris
IOYão JncquPs, vindo tambom AmPrico Ycspucio. O 
naufeagio da capilania, perto da Hha de Frmando, 
-;c parou o capitão-múr ele V cspncio; mns dcp JÍ'> rPnni
t·nm-sr, r fori.l.m para a Bahia de Todos os Santos, 
oud.t• csti\'cmm mni~ de dou mezcs, c, continuando a 
dPt'rota fundaram a primeira feitoria no Brazil, S rtnta 
Ct·u:, em Cnt·avellas, ou mais JH'OYavclmente em Cabo 
l•'rio. Vespucio em vez do acompanhar o resto da cx
pcdiçrw, partiu por sua p ropria conta para a Europa, 
,. Gonçalo Coelho egnin ainda para o sul, e esperou 
tlt·balde }>or sou companheiro perto do Hio dr Janeiro 
rG. CtJ ·~l io drtt?atio). 

. \.lguns h istot·iadorcs querem m esmo quo essa expc
dic;<-tO ti\·e:;so p::>r f-im c pecial achar uma. pas'>agom, 
que da terra, já clmmnda de. 'anta Cruz, fosse para as 
\folucas. 

Xão podemos deixar do accrcscentar o que diz o 
Pai da Chorogt·aphia bt•azilcirn, o escrupuloso Padre 
..:l yr.-•s de CasnJ, quo c3sa expedição costcára o conti
tlenle do Brazil o mais perto possível do seu littoral, 
procedendo a minucioso exames, levantando padl'ões 
t·om as arma de Portugal nos si tios mais asados para 
-.r t·cm Yis tos, c estendendo os seus reco:1hccimcntos 
:tló o Cabo das Virgens na entrada do Estreito, hoje 
,f'()nh ocido pelo nome do Estreito do Magalhães. 
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Uma noYa rxpedição, commantlada pl'O~a.vclrncutc' 
por D. Nuno Manoel (conforme o. r. C'apistrano d1· 
A?reu) pass~n das ~00 a 700 ~eg11as do littornl hra:t.i
leJro conhcc1do, e fm trr á balna do S. Mathins r0fro
ccdcndo por ('()usa do m!to trm po, cl('pois d<· tr•r df'!:'i

cobcrt~ r10s , ~ntl:c os 9wJCS o da Prata. J.:' pro\,m•l 
que J~a9 de L1sboa c \ ascu Gallrgo fi zcssf'lll paetc d<1 
expech_c:a<?, a qu~ll, .em vez cl0 !'>f'r Pxplornrlor:1 , terin 
por pi'JnClpal obJCCf JYO o rrconhrcilllcnto, ao snl, de· 
uma r.a~sa gcm para ~'1alac:~ . Achava-se poi.' por essa~ 
cxpcdu:ucs r cconhcctdo o llttoral sul-americw10 desde' 
8• de lat. ~. nt~ 10•, o, i!lclnilldo us cxpcdic:õrs dr Vi
~nt<' Yancz Pmson o Dwgo dr I.rpp(', dt•!'>dr 8• snl nt(· 
~·norte. 

.\lóm d'cssas ('Xpcdiçõcs, do proposito ma1Jdadas 
para explornf:ões, foi o Brazil 'isitado, ou r ('COnhecido 
por .\Jl'ouso de All.uqu('rque, 1303, D. Francisco de 
Alm,cida, 1305, Tris tão da <;nnlta , 1506, (' pelo propr io· 
D. ~asco da Gama, em Y~ngcns qno ftzornm para :1 

Incba ... \ntesd'esscs,cm 1~01 , JoãodaNoYa, indo pnl':t 
a Iudw con1 quatro navws, lrndo partido dr I ,isbô:t 
e.n~ .i\Iarço, linha dcscoucrto a ilha da Asct'JH:ão (hojf' 
1 rmdadc) , a 1:.0 lrgun ~ da t·osta do Brazil , c' na ln ti
tudc df• :!0 l,t2• sul. 

A frPrJIH'n<.:in d'cssas Yis ilns r .\.plica-sc facilmcn tl'· 
pelas duas rnzões, de srt· o Brazil um bom pon to d<· 
esc~la para a nawga~ão d'aqudles tempos pMa a 
Incha, •' pela almndancw da macl1•ir:1 cha mnda !Jt·(l,~il . 
tão procurada c lucratiYn . 

N- ' t 1 ao !'J'IUll ~omrn e os portnguczrs quP c"\plunlY<lllt 
o co~m~'rcio com o littora l do Br::-~zi1: os H.-spallhúrs, 
c pruw1palmrnto os Franc·rzr::; (de HonflPnt' c de• 
Dieppc prla maior parte ) Yinham traficar nas costa" 
do paiz, havia pouco drscohcrto ; os FraJwt•zcs prC'fe
riam as pa mgrns do Cabo Frio para c•ss(' rommc'rc io, 
r eputado rntã1 1 do contrabando. 

D'ontro os conuncr ciantrs intrusos (iutrusus, di;~,c•
mos nós, porque Portugal consiclcraYn o Brazil do 
seu exclusivo domínio), desfncam-sr Palmier (le Gon
n ecil!P, 1503, c mais tarde dons di('pp('z<'s com o nOllH"' 
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dt• ./o(i'J ~ l,;go, pai t' Olho, que chrgou a ter o titnln 
de• Vis~ondl' de• DicppP, c' Jacto Pf'Lrnu>rt{Ü>J' (a) . 

B('Jil conhecia 1•:1-H('i D. 1Iauocl as artimanhas, d·· 
tflH' a curto de 1.-lcspanha costnmavn servir-se parl-\ 
aug!llcntar seus domínio~. e, quer0n<lo evitar contes
taçücs rutm·as, I'C'c·on en á cr,rto d(' Roma para con
firmar 11s clir<' Ífos c pri,·ilegio dn. ~m·ôa do Portugal 
soht·c o-; n 'C('ll(C'> drscobrilltt'tllu ·. O Summo Ponti
tico Julin U, por Bulla tlt' 2t de Ja neiro dr 15o6, roco
nhC'CP tt n:1o súmcntc p.:; ... cs tlircitos, como tambrrn" 
tmtado tk Tordcsilhn~. clr 'i ele .Jnuho elo 1 10 J. 

Apc·zar· de qu0 o comruorcio parn. o 13enzil n;lt> 
;~prt's<'nlava a m('sma nttrac<;:ão qn('o para a Itulia, 
continua Yam nu <'nfrctan to rrrqm'nt<'s cxpr tlic:õcscom
IIH.'I'CÍil.('s parn a T('tTa ct(' . 'anta C'rnz, SQbretudo pari! 
o sul; rnlr<' <•llas as r·hronkas d'cssc f('mpos r e am 
a C\:Jlr!li<:;io da núo Bt•t•tóa, quo paetiu de' Li!shôa a 11 
tlc Fe,·crc•iro de 1311 por conta uos co11 tradadorcs, 
ou arrPndatarios !lO trafico do páo Brazil, !'>Ondo ar-

(a ) Entro as cxpcdi<,:ões frnn<'czas dattuolles w•upos uma da" 
principacs foi a do Biuot Paulmicr de Gonue\ illC', capilão de 
Uontlcur. ·"'- 2 1 dE' Junho do 150J, partiu Gonnevillo do Hon
llcur, a bordo da HSJioir, pat·a uma YJagcm do exploração ás In
dia,; Orientaes, lo,·ando üO homens, entro os quaes dous por tu
~urzcs. ·"'- 12 do J ul'1ú a Espoir chegou á vista das Canari~s, 01 

:30 t'undeou no Cnbo \'crde; 10 dias depois le\·antou ferros e 
passou a linha a 12 do Sol ombro. De 9 do Novembro om diante 
tompostndes furiosas ullcrnaram com calmas dosc;;poradora~. 
A 5 do Janeiro do 150 1 virnm um co11~inonto, desembarcaram u 
li, o 7, em um ponto que l\1r. d' . .\.vozac julgn f'osso a foz do S. 
Francisco do Sul. .\ J::~poir partiu a 3 de Julho do 150 llevandn 
:3 índio!':, o tocando outra Y<1l em terrilorio do Brnzil pura fazer 
a·•uada a 10 do OutubJ·o.-SC'ndo ahi mnl r ccrbido pt•los natu
r~e~. Gonnovillo ua\·cgou mais cem le~uas, c aportou a um;1 p:t
rii \!C'JU habi tada por mansos bra.:i~. D'ahi parllu em 11ns do Dr 
lPmbro, o 7, ou ~ dias dcpoiR, avistou uma ilha, do certo Fer
uando do ~oronha; 11!) do Mar ,:o do 130:> arribou ao Fayal, e a 
7 de l\1aio na altura dns ilhas Jersey e Gucrncsc y foi atacado pm· 
pir:tlt\R, pordendo-so a Espoir o tudo quauto lcvova, inclusive 
rotoi1•os o diarios de bol·clo. Quanto aoR pontoR rm quo aportou 
Gonnrvillo a 10 de Outubro do 150 l o poucos dias rlt' pois, D'A
voznr julga que fos!':om Porto • eguro o Bahia; o Visconde dC' 
Porto Sc).!;uro juh.;a que foRsem Cabo Frio o P or to Seguro; o Sr. 
Dr. Ramir. G-11h·M re~cita ambas as hypothescs. 
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tondurc!'; Barlholulllcu :\lar<;hioni, lknctlit:ill :1\lorclli, 
Franci co ~larlin~, c Fcl'l1rw de ::\nrunha. E::.:.t· na
vio, dC' que era capilão Clu·i~toYào Pire~, piloto Jorw 
Lopes tle CarYalho, c <' criYão DuartP Jo'erun utlrs d!'
pois üc nma Yiagclll red01uLt dr ~ mPzcs, r-·gn·~son 
para Lishôa c mt cinco mil túru" dt> púo llrazil, al~uns 
animacs c pa-;saro. Yi\·os, !' tt·iula t' t:mtus capf i\'o:::; . 
Não pC([UCllO luero de,·ütm lL'l' tir<t1lo os armadores, 
pois, srgunclo diz o .·r. Yiscottde tlc Porto Sf'"Ul'O, o 
prrço dn phn 13 mzil (ihimpitrtn:;a) rt•gnt.wa r·~!ito na 
I :uropa de um a J ois ducados a :tnlli>a. 

Ao passo CjnC o sul da costn lm:tzikira ia furuanuo
~o mms conhecido c cxplora1lo, a CO-ifa do norte desde 
o cabo de ~. l{oqtw para c:in1:1 in ttmito lt'nlall1cntc 
~endu fn•1 1 ucn Lada, luwt•mlu tHuito !'s<·assns noticias 
sobr,• Ps..:as <'xploraçõcs. D'entr!' esses puuc:os fl·c
'lucntaüorl's tla co~ta elo norte const•ryant-se apenas 
noticias das Pxplora~_;ür:-; uu piloto João d•' LisbOa, c de 
lllll Joiw CoPlho, ti .. .., Pmta:s da Cruz de l.ishCm, con
forme diz o Sr. Y. llc Porto Sc'gmo. Ora, d '0uf rf' l'R as 
viagens, q llC ~c faziam C'll làu fl<ll"il () Brazil, Oll C lU uirei
fura cuttt li tu COtttuu•rcial. ou rumo pottfo de csc..'lla 
elo nn.YPgn(iio para a fndia , llalttt•alntPntl' lll'tll todas 
PJ'a tu fdi.t.t's : d1'' ia111 1lar-S1' i'n'<Jll!'lli!'H cll'"a" trcs c 
ttanfragio-;, ttO<; qum•.., as frip ttlac;lil':-; ou tllorreriam 
todas !-.llhtJLl't·gida'-, llllt l'l"Íallt algtuts :-;:th'o!'; em Cjual
qum· ptJnlo de um littor:tl l;1o , .a...,to, ma..., «'litt'!'gnes 
aos lwrron'S tlo canibalistHO tlos seh·;tgc'HH, tl1' que 
mui Lo exccpc:ionaltnL'tlte ]JOdL•rinttt escapar. 

Entro <'~s •s na nfrago r:-;ca pos c:nnst'lTH a llistoria 
a. mcmuria ele dous hotncll:; c:clcbres, que mais tat·de 
prestaram lr·m rrlc•Yant r s scn ·ic;os :tO'; S!'US compa
teiotas portug-uczes, is to C.:· : lJiogr, ~llNu·r•s o Jor7..o Ra
malho. 

Em 1::>10 um mtYio, qm· ou' inha tlircclamcnte para 
o Brazil ( '. Yicrntc ), uu ia para a In dia com c ·cala, 
11aufrngou nas costas da. Hctual c:id<Hlc tla Bahia; os 
que <•-;caparam do furor das onda I i n•ram de scrYir 
ele pasto it antmpoph:uúa dos JfaiNt.1Í'fllis, tribu dos 
1'u(lin.tiiiÚáS (JUC ahi U0ll1ÍI1UYU111 . 

O que rstaYa rcsen·ado l'm'a ser :1 nltima YÍ<;tima, 
IJtooo ... llcares, tinha apanhado um mosquete c um 
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lt:LrriltlL· poh ura, lj ne u lllar Hrrojitra it praia cum 
,·aria" tHt!ra-; cuusas tln na,·io ll<lltfragadu ; di.;;pa
t•:ttHlo um tiro ecrtc•iro n'mn passl.lr" Dingo Ah·are::. 
Íllljll'l':-.sionuu por tal fúnua os sel\aueus, <{IH' lhe 
fHlll}lHl':uu :t 'ida, iulgando-o um r·ul" ~obrenntn ral, 
~· n ch:nnar:11n 1l'ahi l'lll diante Crtrwntf!•ti . 

Xüo são lu•tu concorde· o· a.ulul'C.s fiol>re u lllll' os 
Tupinmubib 11neriam significar com e~ta palavra Ca,
'-wn•tf·ti; Jll'í'(t•n<lrm alguns 'lllC fo se· lJt•r(fJliO s·tltirlo 
do mrzr; on!ro-:; julgam c1ue fosse lt.Jm"nl rln jogo; 
ltllfro-; cmlim qw• fos~c uma similhançn em 'c·L>rrc
lacão, como c•ll"ei!o rapido que prodttz um pc•ixc ele
l"lrico, quilttdo toca qualquer anima l. lia aiucla c1 ncm 
jl('llSO (como .Jahuatrto) qnc o nome c((./'fWlll/'/1 Ga tssti, 
t•quivalcut l' :111 de JW>J'éa gru.nd·J, f,1i por.;to a. l>iogo 
. \ l nlrrs pela P al'ttfJWtS'ift, logo q uc u Yin em uma 
das e:widadt•.;; fot·madas pelas petl.ras, ou antes pc
dcrnriras da pmia, qwmdo essa inwa amlaYa rottl o 
pn i, (Jll«' 1'1'11. ll tll !Los dH•fc'S da trilm, a collwr os tk-;
pojus elo JwYio naufragado nos baixos elo Hio Ycr
ltll'llto, Wt entrada da Bahia dr Tudus o-> Santos. Alúm 
da all't·it:ão dl' Parngnassú souhr Diog-o ,\ h·at'C') ir 
~·aptando a. e-,titna dos intlius, ajuclandu-llws n sah·ar 
\ario~ obj1 c•tos dn cat'l't'gamcnto. c rnsinauuo-llll'>; o 
11,.;0 de muit.ts l"Ot ts:t..., ~omplctautc•ntc alh<'ias a incli4 

ridnos s!'l \'ct~t •n:-:; . O etnprcgo da aram tlc fogo ~-;cria 
tt tais llltln :l.llt}Jliac:ão da lenda, í' Yiria llatnralmcntc 
d1~pois , c os ccll"rei t·ns tiros dispamdos por Diogo Al
' :tres impressinwu·i:un a pessoas já bem üi~postas a sPu 
l"a.\'01'. l•:m utua gnf'rra que os 'J'upinamb:"ts Livrra111 
~ · •)tl1 o;.; Tapu.r<t~ dn Pns:::;é (continún a YCrsi'"to lcgcn
daria) valen-lJH•s d1• muito a arllla de fugu do Cal"a
ltllJt'tt, qnP mntnndo o inimigo agrandc dis!ancin, pro4 

dnziu tal i<'lTOl', que a mais complPta victoria. coube 
:tn" Tupiua.mbit:-;. 

:-:ieudo Diogo • \ l ntl"t's homem llabil c ci ,.j lisa do, 
-;ouur ir augnll'nlando a influencia c1ueadquirira fiubre 
os luuios a ponto de so tornar, senão seu Ycrdn.tlciro 
d1efc . ao menos seu indcfecliYcl maculo. 0::; maioraes 
tla tribu dos :1\Iniragiquis porfiaram em llnr-lhc suns 
I ilhas por mulhcr<'s: mas dentre toc!.as as índia' a Pa~ 
mgaassü foi q nem sempre mereceu-lhe maior aiTcqto. 
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Ha alg umas Yer ·ões qne servirn r!l de thern;t rnrra \~ 
lindo por ma Caramurü, de .... anta Ih ta Durão, a c; qn:to:
fazem Diogo . \1 \·ar es ter ido â. Fraw;a com n Para
guassú,qur r ecebeu no baptismo o nome de Cathrtrinu , 
em honra ele Catharina do ~Iedic:is, nmllrrr ch• IJen
riq uc 11. O confronto das da tas basta pnra rlr llliln
char ;t Y<'racidade dr tal episoelio ; porq uautn ( 'r~ thn
rina elo :Medieis só foi Hainha de Françn 1'111- 13 L7 : na 
ópoca ('lll que fazem referir e•sse facto rrina,·a F ran
cisco r (a) . . \irrda mais, r1uanclo .:\[nrtitH .\ fronso de· 
Souza <'steve• na Bah in em 153 t jú ahi encontrou n 
Diogo AI vares, o nfto consta flllr' tiYflsSc' ido á Françu 
depoi'> do s0u na u fragio ; pelo (;l)Jl( r·nt·io , Pr•d r·o J.opcs. 
dr Souza, no seu diario, aos 13 de Mar<; o d" l:J!H,
diz o segnintr':-«N'esta nahia (dr Todo!:; os S;w to ·i 
achá nros um homl"m portugncz, rpw hnxia ;?;2 arltlo~ 
Pstava tú•stn t01Ta , e d ('U mzão lru·ga •lo rpw n'0ll;r 
havia)) . 

• \ ida, pois. de Caralllurú il Fra 11<;a, co ruo 'lua:si ~o
do · os C'pis o di os ctc Diogo . \I nu·es, t'• uma. lenda m
t<•rcssantc, bf'm dntmatisada , I' C(lll' infelizmente' ten r 
sillo accrita <·omo fncto n•t·claclru·o pm· littr1·a to;; dt· 
forr;a. E' rnuito pt~;;SiYcl qm• a P;~ragna>iSÚ tiYeSSt' 
-,ido baptisadn. por qualepu' l' t:apcllito das r'lllU<U'C<l
çõcs rptc pasRanun pela Ba hia, r·om o nomf' Uf' Ca
t.hal·ina, C'lll honra Üa nmlJWL' de' 1) .. JuilO (JI , (). r(T
thrtrinrt d'. l l/-;frirt. 

O t•nrin<'nt•' historiador, llr :-;a11Ümm ll H'll lül'Í<t, V. dl' 
Porto St•g uro, !'111 nm ht' llo tr·alla lho, () CrwruJI/JPti 
perrtnt" a Ilistoria, jú til rira llrsmor onaelo todns C'SSH;.. 
lenda!; sobre tal pcr~un~1 gPnr , c·nj;\ r~;tc·ion:tl id;l rlt' ar 1 

menos nã.o eslil pr<>Yalin , niio hnYrndo e('rf cz;t d<' quL~ 
fossr Portugucz, na tw·a l üc Yiaun;J, seu do ma i!-> pro
Y<l.Yel q tH' fossP r;rr.llr>vo, ,·omo se ckpt'r'henlit' de nmD 
rarta de Pt' dro tlo Campo Tonriuho, 2H df' Jnlho dt· 
10 tG, fallantl•> tcrminautcmentc ele' J)ingn .\1Yill'f'8, •· 

(a) F1·anci;;co l casou-so om 1.51 t com Claudia, tilha dr• 
Lui t. Xli, a rtua l l'allocou em 1.)2 1; depois ~le vi~vo c?~ou-s~ 
outra vc~.: em t:HO com O. T.eonol' cl'.\ustl·l •, nuvn d J..L-Rc1 
D. Manoel. 
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Galle~;u. rpw rrgro saYa }JUra aBahin. con~ o in~oliz do
natano Francisco Pereira Coutinho, que tmba 1do pro
curar um abrigo em Porto ."cguro.-0 r. ~ona~<?r 
<'andido ~l<•nd<'S tambem de saudo a mcmona, dizw 
ma i !i que não h a 'cPrtC'z:t se Diogo . \lYn.res fui efl'ccti
v:unC'nte nanfengo, ou o dos01·tor das frotas on dO!'. 
n:n ios particulares, como os 2 gnune~cs da frota de 
f'abral em l500 ; saho- c npoua~ que fm um povoadol' 
da Bahia. 

A historin de Jo(to R amalho par ece-se com a do Dio
go.\lY:"u·es, nu' nos no episodio da arma de fogo. E~11 
1512 naufmgou .João Hamalho nas costas do Braz1l , 
prrto ela actun l c idadr do Santos : salvo com um seu 
companheiro , . lntonio R odrigu<>s, encontrou bom 
abrigo entre o;.; r..oyana~r>s, o casou-se com.JJartyr_a, 
filha. do chrfe Tr•h!Jre~·cl. (~uando ann?.s depOIS i\ lartwr 
Afl'onso de Souza achava-se em ·. \ ICente pres tes a 
traYnr hata lha rom os lndios, João Ramalho não só 
f<'z sustar a~ ho tilida.des, como concorreu poderosa
m<'trtc para a alliança c bons serviços de Teb;n·cçá.-
0 Sr. ConscUJCiro Ralthazar da ilva Lisbóa, acompa
uhando Frei Ga. par tla ~ladre de Deus e outros his to
riadon's, fn z rPn rontar o naufragio ur João Hamalho a 
1490 :sendo proYaYcl que tiYesse Yintlo em algnm do:-. 
na" i;)S f[ H f' m1. "''ga Yam para a A s ia f' .\frica, o que, 
dc~garrado, Yie~sc dar ás costas do flrazil , mrde nan
fragass<'.-·A aclmittirmos cornu cer ta cs-;a cln.ta dt· 
1 lHO, tc•ria H:unnlhn nporlado ao 8razil dons ;mnos a~
tes de ('olombn ler dt·s<·oll!•rto :1 .\ mericn, n IJHI ' clnvJ
damos. (a) 

A ri vnlidadl' q uu <·).i,tia cntrl' a:; côr tcs de• Portu
gal e• de llcspaulla por ca rLsn. das posscssõ0s ~~ NoY~~ 
Mnudo, etu \'r'z de· sf'I'<'nnr rom o trnlarlo dt' I or tk"ll-

(a} O Senador Ca ndido Mondes admilte como mais fundndn n 
I'Onjectu::-r~ de que João R amalho desembarcou em S .. Vic!'nto a 
22, ou 2.) de J n nci1·o do 130:!, na expedição do AlllCl'lCO Y espu
!'io, com a f1•vtn luc;itnna do r1uo ern cnbo D. Nu no Manoel ou A.n-
1\ré Gonçalves.- Dit. mais qui' o /Jarharcl de Canan,;a, é o mesmo 
J oão B.nmalho. (1/rl'. rlo l nst. ll i~l .. Tomo Xf, 2• part., [Hig. 181, 
e stgs ). 
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lhas, parecia querer procurar campo para:sc dese~v:ol
vor, c Porturral perdeu por e-;sc~ te iupos um anxthar 
de runita valia em Amcrico Ycspucio, que no,·ar:nente 
so passâra para o seniço de Fernando, o Cathohco.
.\ llcsp:wha, zrlo a dos direitos que o tratado de Tor
dos ilha-; lho garantia, rc:sul n~u IllUIHlar algurm~ . t~~pe
tliçüe. · para o sul (h Amcr i<.;n; u 'essa conrurmidade o 
H.ci F ernando om·iou o piloto portuguc~.: (ou andaluz) 
<tUO SO achava ao SCuserYi~·o, Jor\0 DIAS DE Sou .·, 150_, 
em companhia do celc•l>ro Vicen te YanezPi nson, quo ,]á 
tinha conhecimento da cos ta scptcnti'iOIHÜ do Brazll. 
Esses mwcgantcs ch('garam ató ao rio da Prn ta, cha
mado ontuo prlos Indios P arn.r;wty, ou :u~tcs 1\tra~Lá
~ l ~sü, c regressaram vara a E11L'opa com 1tlóas, do que 
por esse rio podia h ·wor caminho para R·~ ir all mares 
lia lndia. 

Nomcadu P ilotfJ Jfól' de Ilcspanha, de pois ela m o:: te 
tlc Amcrico Ycspucio, 1f.i1~. cmprehcndcu Joüo Dias 
1k ._'oli'> uma scguntla viagrru ao snl do Br~t t.il por ~on
fa da coru<~ hcspa~thola ~-é ln'OYavcl qn? ttYo:sso '1ndo 
mc~mo ate a balna de td tcr,,y: contmuando a sua 
nayrrraçuJ dourou o cabo de ·aiúa Martha, c chegou 
ao Hk> da Pra ta : mas ahi cahiu n'uma cilnda quo os 
l mlio::; lho tinham armado, e m ot'I'Cn culll gra,ndc par
te da tripula('ilo ús mão3 do seh ·agrnc; . 0.:; que osca
pnram voltaram pnra a Europa fa zendo escala pelo ca
bo dr Santo Agostinho, tendo ido pró\'iantcnlo a P cr
Hambuco, donde lcn1.ram prisioneiro~ 1 f portuguezes, 
l{UC e ncontraram OIH uma feitoria. 

Nuo do'>auimou a Hespanha com o fim dosast!'ado 
1lc João Dias de Solis; preparou uma n oYa cxpcdtção, 
I'Ujo com mando confiou a um portuguez, hom~m de 
m erito supc_rior, o gu(' por capr!c ho bem pcqucmno de 
D. l\ lanoel tmha dctxado o SCl'Yl\O do P ortugal.-FER
NA~oo DE 1\fAG.\Ll!ÃES, quo nrw tinha podido co n'3eguir 
tlo sou roi o augmcnto do 100 Nfis monsa~>~ na s ua mo
radia de fidalgo d 1. casa real , ia dar ao Rei do Hospa
nha a posso de nOYOS dcscol>I' imontos, o ligar. ao seu 
nome a gloria do uma das ompre.ms então ma1s arro
jadas, a circumnawgação do globo. 

Carlos V, que sabia m elhor aproYcitar os homens 
do quo D. l\fanool, de u a Fernando de Magalhães uma. 
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esquadrilha de 0 na...-ios com 237 homens Li.e eq_uipa
gem, 0111 fJUC entraYam 30 portuguezes , mart~Ihci.ros 1:' 

ofllciaos, entro OS quacs se contavam H.uy h.lllOll'O, C 
Vac;co ( ;allcgo do Can·alho. Propunha-se essa expo
di~ão a descobrir uma passagem .• qn~ pela cos ta do 
llrazil <' Iwu· do ~ul fosse ter á lntlta Oriental. 

Partiu Fcruanüo do ~lagalhucs de 'oYilha n. .10 dl· 
Agosto do L0H>, tocou. eu1 ~- Lu~ar, c em Tonc nffe, e 
chcgon ao porto do l-ho do Jau~tr.~ u~s 13 t~o Dezcm
bt'O ; uüo sabcntlo quo c:sta bal.na J:L tlllha s ido ~csco
bcr tn, dou-lh e o I tome de J.Jahw. de St~nta L u;ur,: por 
causa do rlia lia c hegada: d'aqut scgnm para o R10 da 
Prata, n d'ahi eonti nuou a sna naYc_;ação a t? ao cele
bre ost.·<'i'u, n que ligou .o sm~ nou iu .. !)cpms do tl'~
balho~ i tl<tlldi tus C r cpc tiuas ll1SU1'fCI(,'üCS COilSCZUlU 
Fernando de .\ la,cralhãcs afinal a teaYcsc;ar o estr<'I to e 
pa-;sar para o ()<.;cano Paci lico :_ continuando a sua 
viago•n rara as ilhas ~roluca~! _fui_ morto pol~:c:;. sch:a
gcns na Ilh:t Zebtí, uma lias 1• thppma~, on~. 1v~.-~E
DASTL\o DEL CA:o-0, com ma n dan to tlo n:n 10 Vtct()rta, 
prose, ui t Pn tüo a Yiagom pa ra a IIcs; lH ~lha., dobrand~1 
o Cabo da Boa t·:svoranc;a, tendo a glur1n. do ter r cah
:satlo a drcnnnHt\'ogação do globo, <><lo 'e!cmht·o dP 
1 j •)·) 

'(~;n finHamlo sP11 1p1 c no seu projcctotlosc introlllc tter 
no snl do lh·nzil mandou a Ilcspanhu dnas novas cx
pcdi c:,-,L'._ , lUHa 1',111 1 G2G ás ordc11s de ,• .. ;r>!Jit~tiil J Ca!Jot~J, 
c a o1ttra C'IIl 1:-J~G , sub o con unando do_t~wgo ÇJru•cuL 
(JHW LIIgllez) :-r·nrla 11111:1. por Stl:t YCZ YlSltOll :l. Ilha ~lt: 
San ta Ca til<llÍltn, PnWo du:unatla «cúsJ>atJs>>, c il_n 
ao Rio de Solis, cujo nome mudaram para o ele rr R t() 
da J)r,drt 11, pol' c:ansn dos p_ctlaços de prata ctno cn~ 
co11traramnas IIIiíos tlos l nd10": SllflPIIZCram os I_Ies
p:wh l'l''l q nr h a Yia pot· esses lognres g ran<l<>s I.lll ~a::; 
d'cssr llH'ta l, l'lll!Jil<littn CJllO a prata! _qnooc; ll ' Ul~S 
apres<'Itfn' a In, Yi n h a CO I li toda a ]H'ol>al.Hhdadc .do P eru. 

:\a ~nppo:sir:ilo da. r_lcscobcrta de um I~O~'O J:..ldiJNtrlo, 
a Ilrspnuhn. prosC_..\"III:t Has snas exy cdtÇú_<':-> ao sul do 
Brazil , a p<'zar das di flicnltlatles monPtal'las eom qy<· 
lnta ,.a pela::; snas di latadas g~Ierras c questões na Eu~ 
ropa. l•:ssns rlifllcnltladcs llnham III<'smo lovndo a 
Hcsp:mha a Yeml<'l' a Portugal pelo tratado ele Sara-



l 

~ I 

-30 -

~O(,'a (i~ de A bril de 1.)~:.) ) U.:i uiruHus I[Ue pude::~::.e ttl[' 
ás ;\foluca-;, pela somrna do :100,000 ducados, obr i
nando~c n t·e.st~tuil-a a todo l<'mpo om que so pro
\'as.;c quo essas Ilha,.., cst:wam dr ntro tla uemar·cação 
elo P uetuga l. 

T iío afanosa-; a ntlan11u as c ·n·to:; porLI!gt row 1.; hus
p~uhola pc!a:s po:;sc ~õc:; ultrarna t·inas,. quo o galho
fea·o fral tCisco J, ele l •ranr,a, '!'Lr nao l11tlta cousa. al
guma na ..\.mcrica, rtum·ia lhe tno-;trac.;su rJL n verba 
tosta .ncutn ria de .\ diiu, pclaq, tal tinha n~pnrtido o :'io
vo Mundo rn trc os !{e is do Pot·Lugal e de llospauha. 

Núo termiuat·t·nws os ta lit;Ctn sem pondera r <[tW 
as ultimas oxpodil,'í)os, elo C[llO tlc:>mos 1wticia, tiwram 
log,u · jh 110 reinado do n .. Joi10 f li ' '/11(' linha. :-;uecodi
tlo a sou pai J':l-ltoi f). :\fanocl. t'al reir[,, a 1:3 rlP DP
zc 111 b :n. < lc 1.':>21. 

LICÃO IV . 
Christovuo Jacques e Martirn Affons o de Souza 

. \-, t'n•t1ue utP:-. nxpeuições. UL)S H<'sp~n_ltúf's ao ~ui 
,[,) Bm zil cralll I IIOÜ\ OS llla!S qne s urTwH'ntr.s para 
rccla1uac:õt'!'l d:t ctH' IP dr Portugal; a [le:;panha ,·isi
\ Clln<'llfC suplti~I lli.l.Y:t quanto podia; I'C(~umnwtH.lava 
:ws eumnJatl tlantes da!'l sua:s cxpcclü:ões <jllC' rospoi
la:-;;.,<'lll o:-; dn1 11 i 11 i os tln conja pnrtug11cza a-;;;iguala
do'> pdn r.;elclm' linh~ dc mareadora, mas em unda 
iillhHI\.<t\ a o [ ll'o~t'gmmento du:-; :-,C'ns plano~ . 

Pnra nggra\·ar us cmbara\th rlP l'o1·tngal ::;oln·t· o 
dtllninitt t' ~··l'i<H:õc, t•xclllsinls, I!Ltr ' queria usar para 
,., Jiu o lll'nzil, os Fraucr'Z('S qwiueipaluH'ntr 1lr llou
Jic·111't' dt' f li t'['[H'), cout intt<l\'rtlll <t trafi.<':tl' cout. u.liL
turaL IJrazi lt•irn, aruJ:llldt) IIIC!illlll ('tJr :-,anns, qw·1azJalll 
"1'1l. ltÜt • 111nl nu comlllt 'l'cio portugn1•z. J>. :\lanllr>l, 
.7~ ·c·u p:t1lt) intPin.wu·nl!.• eum o::; IIc>gociu:-. lia Judia, niLO 
podia tlt •Üil'<ll' ~lla al(r'IH;fto it llUY<t.lHJ'>SC"i~fto ll<L .\I ~IC
I'Ít<t. f) . . Jo:io llf , !fltr, cum o YJJHos, Imita snbulo 
Ht) IIIT'ulw a 1:3 tlc fll'zrmbro tlc 1321 , ia cuidar c·on1 
,.i..,rn-, lltais particular1'S clns consas du ilrnzi l. 

'l'Puuu o llt J\'u H.e i Ü<' Portugal I'CGebido ll<Jt iGÜts 
por iutcmu.'Üio dr seu emlwixatlor, Joüo tl<~ ~ih·rira, 
'lur l'm Frnnça sl' apn'stnxa ~llltl\ c\.pcdt,r:ao U<· 10 
11a. \' ins para <'lll larga escala Yll' t.:om l1H'I'r.;l<U' <'O I li n 
llrazil, e aprc:an· as <'mbarca<:ÕL'S <fHC pndes-sl', rn:tn
don prcpn rar uwa l's<ptadt·ilba co111pos~a tk 1 11úo e 
.) eara n 'llas arut<Hlns rnt g1tcrra, cUJo co11unaudo 
l'OilfiOu a. ('li JUSTO\ "\ o .L\.cQl ES, 102G, COill O fim d l' 
l'C·pt>llit· cpwlq uer IPn ta ti nt do cstranfwim em I I' I Tas 
dosPu exclu~i,·o domínio na . \ mcrica du :-,nl. 

Christo\·;1o Jacqucs trouw por chPfe~ subnltl'rno:s a 
n iogo Leite c a St'U il'lllilu ÜOII('alo Leite t' (;aspar 
f'orrêa : no fim cl'e~sc mesmo armo chegou ao littoral 
r lo Brazil r ancornn no canal do Ilamm-acá, paragem 
mnito frc~1ucntada pelos contrabandistas fratWl'ZCS. 
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No sitio ao dqJois chamado-ci•N Jfarr•os-, cur 
l guara'>''>'n,' fundou Chr istOYàO Jaectnr-; nma fci tori:~, 
e d'ahi seguiu para o . 'ul co teando o liltc.ntl atü o H.1o 
da Prata em bnsca elo inimigo. ~ão cncnnf.rando com 
quem combater , f'hristoYão Jacrp tes er~·1·essJu )•tti."' 
ve~ para o Nort<', r' mandou parn. Portugal a sua n:~o 
carregada de púo brn.~il; n'essa. cmhaJ·cn.çào segm11 
tn.mbrm um Pf'ctrnCrtpico, que•, coul'ornw diz o .'r. Y. 
de Porto . ·cg-u ro, li nha obtiuo lic<'tJC'a para YOll<ll' 
parn. o I?C'itw,' Yis to tre Jindado o t•mp > rln. ttrt r:api
trtairt no !Jrct::il . 

1 oo; marrs da Ba hia do Todos oH S:wt.t 'S cncontt·uu
o;e fi nnlm0nto com h'C'S C'mharc:v;tlC'"l rrartCC'~as , qur· 
conseguiu uwtt.c•r n pirpw tlrpoi" dt• P'H'tindo combate. 
logrnn<lo <qn·i:->ionar as tripnlaçõr'-' . Dnndo o GoYcrn" 
do Portugal flLW finda a commi...,::;;1o do ChristoYiil' 
.larctnc•s, ti1i esse chefe reudiclo por \ rll•lllÍO Ribriru. 
2G dt• Ot1tubro de 132R. rJtlC continuott I'OIU o m0smo 
regim0nto de gnardar a cost1. do 13razil, ma:-:; sobr1· 
eujo~ feitos ntw cons('n·a a Histor-ia noticia al&u~1a. 

H('COllhcccm D. .loüo li I t{\t<' es<>a~ ·xpmllÇoe~. 
guardas das coo;tas tlo Brn1.il, não ::;I> não compens:.J
vam a-; dcspe1.a<:; ('[f'Yadns rptc com r! las fazia, com .. 
lambem nüo apr t"'Wll lasam grandr• S"gnrança por 
falta dr um ponto d<' apuin pro~imo, onde fossem r<'
fazrr-RC' fln foenrr imentos o tne<>mo Jo gente. Rec:;ol\'C'It 
porlnnto, mandar uma. r-xpt•dic:rLD bno;tantc fort0 pnr;t 
0xpurgar os intmsus das snas posscssüc:'; do Bra1.1l , <' 
que pudesse lamhrm fnnda r u m ou mais nnclcos co
loniaes em pontos apropriados. 

?\{andou, pois, preparar uma expedição compostn 
de ~ rr·10o;, 1 gn ll('àO o 2 cara Yella<:;, 10\·ando a. 
s0n llunlo c.t\rra dP 100 pc"'>">Oas, entre elln.s famílias 
int< ·iras e por intlicn.ri'Lo rlo sru Vedo r da Fazenda. 
O .. \nt~nio lk . \. tlw~·tir (nltC'riormrntC' l'ondC' daCas
tantwira), conliun o ,. >llliiHtlldo ao ('ouc;rlhoiro ?\L\1:
TDI . \.Ft·n:-;o;n nE Sn1'7..\, fidalgo da Casa Ronl, Senhor 
do Pratlo c dL· .\.lc:wtara, .\ 11-aido ::\[ór de Bragança e 
do l ~in ~Iaine . 

.\przar rlP ~fartim .\. ffonso de Souza ainda não tee 
p1'ntieado feito:::; nota.wis, os sons dotes pessoaes eram 
hastante-5 parn quf' sru primo D . . \.ntouio do At haydr 
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não se:engana~so na e ·colha que aconselli:n:1, como 
\'eiu COlllproYm· nfto :só o exito des:sa e.,pedJt;üu ao 
lkazil, ColHO a brilha.ute o..;erie de seniço~ de Uiu illlls-
lre Yarão ua Asia. . 

lJo e\.traorJiuarios podert •s vinha lllllll.idu ~larlllll 
. \.tlunso de :::5uuza, pur Carta Hégia lk 20 de 1\ovem
bru do 10:30, para coumHmdar nu tuar e Plll terra ; 
podia tomar po::;se Je todo o tenitol'io comprelwndidu 
ua linha Jemareadora, uw.nda ndo pôr os ma1·cos que 
j11lgasso w•ces::;ario:s ; competia-lhe a cli1·ecçãu supre
lHa da culouia on colonias qtte fmrdasso; I,JOdia 
conceder terra::;, He::;maria:s e capitanias nitu.ltcias, 
a q ttcm j 1 dga.::;se CoH vmüento dar ; podia crear tai.Jol
li<1e-;, ulliciao::; de j n::;tit;a o outro::; cargos, tendo, em 
stunma, al<;ada snperi1lr tanto uo ciYel como uo critue, 
até uwrto uatural inclt1:si ,.e, meno-; para o::; fidalgos, 
'1118 cru tal caso deviam ser remettiuos para. Portngal. 

'l't~udu partido dt• r .isbúa a 3 de Dezembru ele 1530, 
eheguu a cxpcdi1;:io a 29 cle::;::;e DlP:>mo lltez ao porto 
üa Hihcira Grande, ua ilha de ~antiago (C'abu Yerde), 
donde dl'puis de uma demora de 3 dia::; continuou a 
\'Íagelll a 3 ÜL' .Janeiro de 15:31. Chegando a :31 de 
.faneiru a altura tlo Cabo de :Sauto .\.gostiuho, aprl
~iouott :1uav1os fralH.:cze:,; carregados de pilo IJrazil ; 
c coru a sua esquadrilha assim eleYada a oito Clnbar
cat;ill'S fui ter a t>cruarulmco, 1/ de Fevereiro. 

Dt• Pema.whtt<.:o dcspnchon ~lartim Alfonso de 
Sonza para J .i~húa a Juüu de :-)otlza com nm dos 
ua, ios aprazado~ L' <.:<trregado de púo brazil; mando11 
qt tl'itnar um do~ outros na,·io~ por illlprL'~fa,·cl, e foz 
:segt tir Diugu LC'ito com duas caraYella~ para o norte 
a fin1 dr' e:.\.plora1· u littural Jo ::\larauhãu, c dcllo tom:tr 
in teira posso. E:s~a c·xvedição chegou pelo menos até 
á fo1. elo rio Gurup~, que por i»so tomou o nonre 
dur ante alg11n8 annos do ..:1/H·a rir• lJiot;o Lr>itP. 

:\a' eganclo ~lartim ,\.fl'onso de So11za para o :-;ul Jo 
Brazil, foi ter a Bahia do Todos os Santos, 13 tle 
).Jarço, onde se demorou até 17 do mesmo tne;-:: ahi 
encontrou-se com Diog-o AlYare::; (o (;,,r,, ,,,,,,.,LJ, a 
quem deixou clous degradados e sementes tle plantas 
uteis para saber por cxperiencia a boa tpmlidade das 
' erras. Durante a sua estada na 13ahia teve a expedi-

J 



- 34-

ção por Luguela occasião elo presenciar nm combate 
na.Yal L'tllro os Indios da Ilha ele Haparica e os q ne 
elominanun no continente, no lo2;ar em <pte poste
riol'lucnte se fnndon a Gidmle do !:::ialvaelor. As forças 
dos cmubatentos orca\'all1 de caela lado em 30 cantnts 
grandes, muitas deUas guarneeülas por GU ho11 t'llS ; 
a \'Ícturia coube aos Tnpinambás, q ne :'1 fnrta ban
quetearam-se com o seu canibalismo habitual : os 
p01u..:os do ltaparica qne esc.1.paratn foram povoar uma 
lllla, <ttlll d'ahi derivou o no111e de l i h rt do Jlello. 

IJopois clc tor partido da Bahia do Todos os Santos, 
vin-so ~Iartim All'ouso obrigauo a. urribm· a essa 
tHOSllla paragem, onde encontrou-se com uma cara
vol la ttiLO vinha do Pornamh tco, com destino para 
Sol'ala, o na <tual acha va-so ll oll Dingo Dias, victima 
do HnttltOdo um galeão francez ua feitoria a sou cargo. 
~ l 11niclu do mais 0:3f.>a clllbarGação com <tuc lloou, 
seguiu o Capitão i\lór para o :Sul, o voiu fundear no 
porto do Hio do Janeiro a 30 de Abril <.lo 1531. 

I .ogo que Ghegou man~ou construir un~a casa.for~e 
colll cêrca I' n roda, Yisto não haYor atnda feitoria 
algullla, e tlcspaclwu para o interior qnatro hontcn~ 
que 'ollaram üahi a dou.<; mezes, dopai,., do terem 
auuaüo appro.\.imatlamontc 113 lcgoas, ::-.eu<.lo 63 por 
II HHllauhas lllnito grande-s o 30 por cmnl'os extewsi~
s iuws : trot i.\.Oram esses emissal'ios o mlio, rpte :-e 
julga\ a chefe Oll dono d<tciLH'llas terms, ao flllal nlar
tim All'ollSO (le ouza foz muitos presentes. Depois de 
u ma demora de tros mozos no porto üo Wode Janeiro, 
d i7. Poro Lopes cle ~onza no seu diario, tomando 
mantimentos para um anno para 100 homens, o cous
truinuo uous bergantius uf' !G bancos, continuou o 
Capitüo Múr a sua Yiagem para o ~nl. 

F nndoaudo a 12 d(• Agosto entre a ilha de Caua
nóa o o continente, despachou Martim Affonso o 
pi loto Pedro .,\ nues, habil língua elos Indios, com um 
dos bergantins a Joscobrir o que hom·esse. Voltou 
1 ,eut'O Armes com um bacharel portng-nc;;, que ahi 
estava dcgraJado lia' ia 30 anuas, des(le a primeira 
expedição de Gonçalo Coelho em 1302, trazemlo além 
disso um Francisco Chanes, <1ue muitos tambem que-

• 
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rem quo fosso bacharel, o mais nma meia duzia de 
castelhanos. 
. Vi,·cr:gcm as opiniüos sobre quem fosse esse Frau

ehco ChaYcs ; 1~arcce-no'S, por~rn. mais curial 0 
pen::;a~· du$ que ilizem que clle era um dos dc:,crtores 
<~a ulluua cxpedic;:io d:c João Dias de !:::i:>lis , que não 
tinham 11 ucndo sog11tr a trvça dos eompanheiros 
lambem dcsortorc~. que do Hio da Prata tinham ido 
pa n1: o ~,crú, morrendo a maior parto dollo:-> ás mfws 
dos rudi~s <1naudu de In YOlt:wam. Ontros dous euro
~ou:s, cl esses tpte ll<lo r1 nizcram ir ao Perú e que 
l.t~ara.m 01~1 cammho, for am Franciseo dd Puorto, que 
l:>t to r ~wu u~tcr~;n·etc dos ua Yegaute:s du H.io da Prata 
e .\~eL\.o Lla rcw, .rrue au <.lepois prestou relcYaate~ 
scn·1~~s; na coloms<.tr;fio Llo Paraguay. ~eja, porótu, 
1,1ltal1or a. proccd.cncm dos 0 Fraut..:iscu Cha,·es o quo 
e. certo u q ~e ellc pê1de resolver ~lartim .~\I I'~nso <.lo 
~u 1za a coulmr-lhe 80 liomeu,-, sob u COIUt llaiHlo de 
l>'ro ~ubo, para ire.tu até uu1 paiz riquíssimo, donde 
' oltm ~a~n con.1 u!utto ouro e com IUuita. prata. Essa 
c~pc<hçao, J!''u,wu•a IHuuleira man<.lada para o inte
rio~· do Brazd , n1mca mais Yoltou, con..:;taudo mesmo 
mms tarde <p iO esses infelizes foram <.lestr orados e 
de,·ural.lus pelos. Cct r·~;ó.:; perto do rio Ig uasst;. 

Ucputs elo:t l <.iras de dem >ra em Cananéa continuo u 
:\lartttu Al1onso :sLm.t pr~ para o s ul ; dourando o cabo 
d·· :-,anta ~Iartha, p~·mcipiOu a esqua<.lra a soll'ror um 
prolung<lllo patnpmro; alúm <lo m uitos outros estra
~o..,, um dos IJ~]rgantiu~ foi naufragar porto da ilha <.lo 
~a nfn Calharma, e o na,·io almirante naufra crou na 
r~.~z .d~ an;oyo Chrty? salvando-se com ilillicu~lade o 
Caprtao-..\Ior c quasr toda .a tripulaç:1o, porJcndo-se 
ape.na:s :-;etc pes:suns o a mmor par to da~ provisões . 

Convocado um conselho de olfleiae~ depuis elesses 
~ ~e:mst_rcs, rosoh·cram r1uo fuss~ Poro Lopes do ~ouza 
<.:u!n 30 l~omens c um bergantnn pelo Hio da Prata 
nr.:uua, :dtm de proceder ao.:. necP.ssarios exames o 
collocaçfio de IJndr õcs, c que Ma r tim Afl'onso fo~se 
c:-;pcrar o re~ultn do na pcc1uena Ilha das Pa lmas ao 
norte do Cabo de ::5anta filaria . ' 

PJ_'Ccnchou P oro Lopo:::; ele Souza a sua missão 
partmdo a 23 de Novembro para o Rio da Prata · 
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rlrpo'..:; ck haver explorado numerosos aOlucntes desse 
tnHgc•..:;to..:;,trio ntó o:esteiro de CrtNtndins, c lc,·:~utado 
p;HlriH'"'> t;.ltll a~-> ar111as ele• Pnrtngal,. YO~tou ú ilha elas 
Palrtt:t..:;, ~~ dc• llrze•mhro, 1>1Hlr sou Jnnao o C'spcr:wa. 
lkpui..:; tli' lllt~·t_IH'It'ICilH Üt'ltHW1 de e[U~tro l~ÍH._, ~rgu}~t 
toda a ('\.pcdu;an para o norte eom dtrecc;ao a-...,, \ t
centc, outle ~mgiu a :20 dc• Jauf'iro do 1332, dcsom
IJI'trc·ando a ~'2. (u.} 

.\ gnulando-s<' da localidaüc•, e reputando-a C<~lll 
toda..:; as conüic;ürs acll'quaüa~. começou .\lurtnH 
. \ lfunsn de• ~ollzn. a lcmc:;tt' os fnndamcuto..:; ck ntna 
c.olottin n·gtdar tto Brazil, 11ilo tendo ató ontiío ostahr
lceido-sc r'ut scn littoral s<'n<io feitorias mais ou tHcno-; 
provisurins. 

.\ c·ha ,·n-se• o ('apiliill-.\lítr occnpatlo nos mistrrl'" 
do e•stal)('l<'<'Ítucuto da "ill:l l'olonia, quaml1) rPcrlwn 
noticias da approximnc;fto dos indios, que n Yinham 
atacat•. Pn•IHit·ado para rc•p<'llir 11 af<H]Uf', licon sm·pr~
hriHliclo no y(•r appro\.imar-sr ntll hon!C'Ill, quP snlna 
clw; likirns ini111igas, c e'\primia-sc com todn a nntnra
lidr,dc• tta liltgnn. pnrtugnc•zn: rm Jnflo Halltallto , rpt:, 
COlllll disSI'IIHl"> llfl licJIO ltll(CI'ÍOl', ltaYÍa ;:20 :1Tl110S \ ' J\'I:t 

C'nlrr 11s I ~na' auazPs, tPnÜI>-"><' mesmo casnt !11 1'11111 

Hn r f~ ra, li lha· do ca<;iq nc 'J'c•IJyrt•c:ú. . Facil foi n .lo:"u> 
Hamalhn coiiY<'tlt;Pl' aus ltulin-> das Yantageus ele• 111n~ 
nllianr·n l'lllll os Portn~ruczC'~, I' ns Guayanazc•s daltt 
rut di:.lllll' ft11'<111l os tllclhon'-> nuxiliares'parn a 11oYa 
eolonia. A..:; relnc;i'íes e11II'C os Portnguc•zc•s r rssrs 
l 11clios lornHrnnH>C mesmo lilo it1timas, C[lH' l11l titos 
c los (~na ,·m~tlz('.s rrsolYC'l'illll rrc·c•hrr u ltap~isnHt: 
rnlrr os' IIO\'Os christií11S c·otltou-sr lo~o o clwfr rla 
trihn , ,, qual tomouu IIOIIH' de' ~[artim . \.ll'onso ('fehy
rec:n), c• a lllllliH'l' ele• Jni'\o Hamallto, a qual sr chamou 
lzallC'l. (h) 

l ru .\. illtn rl•· S. Yicc.ttr e.,·n t'ollli<'l' it!n ~'ut•·r Of; lt ultn~ p<'ln 
1\0lllt' d1· !llll•trÍ-If'ln«IÍ . I' n 1lt• Snnto A111at·n pc.lo de fíllrt !fmllr. 

h \.1 1111 !11· .J,·,·,o H.;nualh· • h;wia tnndwn1 <'llll'l' n<~lntlio<~ um 
IIULt'u t•m·rn ~llt'l., .\.u touio H.o!lt·t .çnl'"• alliadn dl' l' i•\n r rnby. 
cheft> du" l 'rut·ahys. que iutirunu <1 C;~yuby a Youlado te Teby· 
reçà de ,.i,·er em paz com l\larltm .\lfonso de Souza. 

-'J'I 

~m qncrermos adinntar sobre o que em liç~o es
vecia.l L!'t l lll~ Jc d~ZI.' l' sobl:c '.'s c·o~(ltll~~~~ tlu~ [uutu~ Ju 
lkazil, sL•ja-Lw~ hmtu rvlc 11' ~~~·sd1• .FL <[11<' 11:-; (,rl<~~a
mtt.e-;, a cnjas horda~ pc•l't<'JH.:Htlll tambr111 ''~ Gwt
rulhn~. os .\!tU'ttlltO!Ilt'i c os rJJ • IfJ 'tth~t~, Or<1lll llll.lil tlil~ ' 

trih11s tHC tiiiS ferozes qne t•ntfto clonutmvalll no ht toral 
e circuu1\ i~inhança-; .• ão <'t'ctll1 a.ullu·tlpupltagos,com~ 
a tuaior parlt' das tribn:-;, qtw tlc• ,·oraYatn os ..:;c·J.ts [11'1-

siunrit·us ; habita Y<Ul1 t'lll en \'<'t'lliiS, onde <'ttt ,.,,1 111ham 

Sl'ttl [ll't' o l't>go ncccso: tit_llmm l;Osl.lltllCs h"al_tdo...,: 
acrotlit;natn n'nutê.l ultlt'H 'td;t; dorllll<\111 ti•> vltao l'tll 
citnn d 1· pclles tlt• anitlt:W..:; nn 1'111 cima ue' fulltas, <' 11à~1 
em n •lles : vi viam tlc• vil\lt r do pcsr·a, w-w I C'tttlt 1 u.gTt
r Jt ll tu·a. ncllt anitw\.1 Lltllll('..,;( Íl'o Ü<' qualielad<' alg~ulla. 

l•:n(l't' US SCll~ USI I..:; ('"\:[l'ilY<lg<l.li(C''i, ll '!111' [llH[Iil l't '

\"C'lat• l'l'llrltladr Na o s1•guinl1' : quallllo tllotTia al
gum da tribu , cnfurcav:un lllll eertn tl\liiii'I'O tlus sem.; 
antigos t' parentes, yt•sst>as dn llii'SI~to s ''XII, p·tra ![IH' 

no outro mundo tiYI'S'>t' <'Otnpaulna: p ll' lllllrtt• tle 
11111 ch<'fO cnfurvaY<ltll nlgnus Yassallos, 111n..:; ttiiu pa.-
l't' ll les. . . 

( 'unl'1trtlll' di ;~, o HrirY;tUt'Ít'O ~ Iachn.do tk Oltvem L, 
alt•ttt dtt-> (; uasanazt•s t <IIHUC'Ill os Tnpys P os Cat·i_jít::> 
habita, ;lttt u Í><ÜZ. Os l:ua~·alla/.e" dumin;want t'lll 
c,~t·,·a d1' :;o lt·gnas ua. partL' sul Ül> a('( na.l t•-,latlu 
df' ~. Panht, <;ullfinantlo a lóstr eom u~ TntLHI~·u:,s <' n. 
l)(.''ill' colll os Paya~uás o ontros iwlids tltl t;t•nlro. Os 
Tup~·~ ou ( ~uarn.i~ys occnp<t\'<ttn h<~hitualm,~Hie ,, tt>r
rilllrio dt•süe o rw !Lnnllactn ao l't l l Cauall<';t c·unt l.tl 
l<'g llas dr litloral, trndo. n.oústc 11s Ca.rijüs p•)t' sett..:; ' .'
sit tl lo!-;. ()o..; ('arijós üomHHlY:llll clcsdr o l'ltl Cauarwa 
por 10 lc'gtlàS aló o ritl dos P:~tns, qtH' tkst'lllhtH'il 1'111 
frt•tlt ·á. illta dr. ·a11ta C'allmnua. 

() chcft• ""Jli'CtnU de tmlas e~s~s trihus 1'111 ntufPUC'r 
rm;t111 c•ra Tehyrcçit, qnr n•::;rclw no.allu da sl'l'l'<t d~ 
J•,trttWtJiirtNtlvt (lo!,!ill' tlotHl<' SI' aYl'il:t o 111al') nu:-; 
l':ltltpos 1lo Pirnfi,~itt[Jlf, (pri:c s •c.r.n~ : Caynll~·. seu 
itll ltll't liato Pl'H. o cl ll·lc tlns fnbus <lo ltttoral. 

T l'<tll![ tülto J'l'lat i v a~ tli'IÜl' ao->. i ttui""'· t' <l.~n~ln.~'.' 
nlüSttto por cllcs, culltuuwn ~ [ar~JJll ,\lfo11~ r t JL ~o~~~ 
ua fn11tlaçüu de sna. Utl\'U. colotna; mHtlllou t:Othlt uu 
casas de moradia, igreja, ~;a.déa,_ casa de Consdho, es 
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talcit·o, nomen ndo prssoas idoneas para os cargos pn
blicos, cte. O paclrn Gow;nlo :\[ontcíro foi o Paroclto 
da nm·a T~t·0jl, Dekhior tlo Azrvedo o proYedor da 
Fazenda, liPm·irjtte ~fontes o Almoxarife, t•k. 

2\Jandou ignalmcntP fazer dbtribniçilo de terras c 
scsmnl'ias, tanto na ilha de S. Vi,·ento, como nn de 
Guavmhé, o 1uesmo uo interior, :'t proporçito que fu
mrn' progJedindo as dcs~.:olX'rfas. 

Não satisfeito <'Orn t•ssa calunia t;Órneute, :\Iartim 
Afl'onso d" Souzn. fnll(k\n lllll:l 011 t r a ü 1egna-; por term 
dentro, em f>iratiuiuga, umle tiuba ido vis1tar o al
deamento de .To:io H<.Unlllho, que dn lilhn dt: Tcbyre<;ú 
o dt• ontms índias tinha 1uua nuiHerosn. prulc, tendo 
rneSJJJfl lllllitos l!lhos jit casados. Foi, }lOl'lanlo, João 
Hamn.llto o pntrwrclw d'cs"-<'s Jfttnw ulm~, que t;io 
C!' lebres d. •vuuu tornn.r-se wts caçadas dos índios c 
explor:tr.r)('.;; :nu·it'ct·as. 

Em n ;nhns c~sns GO!onias introduziu Martim Afionso 
do S mza toda n. e;lsta elo nnimaes domesticf)S trazidos 
de Portugal, :1ssim uomo a cauua d' nssucar Yinda 
da ilha da Madeira, e Y:trios f'ructo~ dn. l~m·opa, qne 
{W•S ~raram atlulimvelmont<' . 

\In tdon estah ·lr·em· na ilha dn S. Vü:cnte mu cn-
9 r' ttho toe Hlo por ngua pnra a llloag••tu das cannas P 
labt·it:o llo assncnt· c dn agna-anlrmte, ,. animou 
qunuto [lide o pwgrc1-.so elas uolnuias 'lnc tinha fun
dndo. 

J{(•solvr n então mandar s"U irtlHio Poro Lopes do 
Souza a Pol'tu~at levar uoticias d"falhaúns tlo quanto 
tinhn-sn pnssado. 

Pnl'tindn rl0 ~ . Vicet tlf' e•u :2~ de ~Jnio, foi P<'ro 
I.op<'s a 1 Hi 1 <lc• .fmtPiJ·o, 0!111l- se dPttwrou nté 2 rle 
Julho a l'nz,•t tnauliul•'nfns par;t :1 lllt'Z<'s; tncou de
poi-s c•m P<'I ll<titÜHteo, oudn tni!Hlll ~ n:I\'Íu~ f'r:tueezes 
e apl'i~iot.wu depoic:; <lt> lS di•1s d€1 ~.:ombaL<' a gual'lliçiin 
de ntu lol'lt·, cotup 1~tn dt• 30 homt?ns, cpw a núo L rt 
PrJI••,•itt" alti tinha dC'ixado. Pio,,, incipio elo nnno sr.
guintc, tal \'I z '1 , •• L ;~1 tlo JallPÍ!'ll c]p t:-,3:l, ehCL:"OU 
Per•) I.o, es ao Alhnt'\'C\ " d'ahi -.;eguin pam EYÕm, 
onde estava a uôt·Le, a dar coutas dn sua glm·iosa 
comrnis-.;iio P tia dr SC'U il'lllii.o. 

Emquanto Pero Lopes navegava para Portugal, chc- · 
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gava a S . Vicente João clr _Souza com 2 carnvgllas, 
trm:cuclo re-;posta de D .. Joao lii cou~ data .de 28 de 
Sl'tt•mhro de 103~, ft carta que :\lartuu .\ flott"~"l lhe 
esct'C'\ C•l'a. 1-:l-HPi elogiava u Capiti'w-~ll:H'. pl'lo~ S<'US 
sol'\'iços, fall:wa-lhc da iutcnçflo de clivJcht· o httot:_:tl 
do lkazil ern eapitanias, pro-çne.ttcndo-lhe em .duaçao 
JOO lcgnas úe costa, c i>O n. :';t'u H'mào, c atltüt'I".:L"a-o 
a t't•grcssar para Port11gal, caso lhe 1~arecessc nao ser 
HJais pt·ceJsa a SI Ia presença no Brazll. . . 

V t•IHl u i\Inrtim . \ll'ouso dt• Souza as !luas colOJlln.s 
por t' llA l'nndarlas marcharem . co1~1 to.da a ro~nl,at·t
dacle Cilcarrcrrott o ,,.ovrrn•l da de S . VICente d. ( ,o tt-

' o o l . . . . J - J l ll ) çalo i\lontoiro, l' t) da< o Ptrntuungn a oao ,ama H , 
f' em Março do 1:>:l:3 rotirou-sn para Portugal, onclo 
foi tlovitlamentP aprel'iado por D. João m, <ill<' .o no
llii'Oll Capitfio \Ii>r úa !mlia, cn~ Cttjo <X'l.rgo cont n.lllon 
a (H'<'slnt· :'t sua pafna os mats r elevantes srrvtços. 



LIÇXO V 

Pov!'s que habitavam o Brazil na época do seu dtd<'O· 
brimento 

RTII NOI:RAPHIA, LJNf;U.\ E l'ERIOUO DE C'!Vli.IS \ ÇÃO 
nos rND!O!'; 

A dons grande"'' q t·tlpos C'thnogJ'Il.]lhÍ!·Os pndl'lllOS 
l'('Üuzir fl'> trilms clt• índios qtt!' lwhitaYn.tu o Brazi l na 
épm:n do sc'll descoh1Í111!'ntu, a s;1 hN· : 1 •, r•r(.~'rt JWT'rt. on 
fJI'hnitil'ft; 2•, cruzamrnto d'C'sla, dando em t·Pc;ultadn 
os taplll/ft.<? l' os fupys . Com no;;hordac; dr origem tapnYa 
<' tu py foram logo os PortngnczC'S rC'laciotlfl lldo-s!' dn
rante o col'l'rr do sl'cnlo XYI ; com os rrprC'sentant1•c; 
da outra diYi~ão ethnogra phirn só mais tardC' ~e re
lacionaram. 

A raçn, a que dPlllOS o nonw dP. JlfiNt. ou pt·imitiNt, 
qnr' trm ainda o s0u t)·po hl'm cnractcristico no GllraJ
,.,,.,; c•m Mntto-Grosso, no rTtrtNmff' c•m Goyaz, C' no 
.11/lnrlllr/lr(t no Pará, rcln·c•scnta nm incli11 f]l'rt,nrl", 
pscm·o, abruinrt, (lhc chamil o mnito illnc;tr:ulo s;r. Dr. 
Conto rk :\IagaJhãl's), rdt· rl" robre fit•ruulo prtra o 
t•hor:olatr>, Pstat tn·a alta f' eot·pnlf'nta, rahl'llos pretos 
I' dnros, mnlnr c orbitas salirntl's, olhos !lrwiwmtrt"s, 
não arolllpa nltando n ohliq nirlndl' rln~ "lnht·a nt·C'lha~ 
cot1IO na raç.n mongolica, qml<.;Í reelo o anp;nlo elo 
ma xillar infr rior, o dimnrtro tr;mc::;Ycrso rnt re os 
dons anp;nlo<> po<>terim·('-; elo ma....:illar iuf0rior ip;nal 
:w dinmPtro trnnsYCI'sO do CI'HIH'n clr um ao outro 
pariC'tal, rúxn thoraxica ampla c hem drc;PnYoh·itln , 
o talc-.anPo grosso. o taeso l:wgo cont 11111 pt'• solid,, " 
brm feito. (a) 

(a) A t't'"i)l<'iln do" :\tundut·urit,.; tliz n rolllpl'l<'lllf' Sr. D•· L 11-
tli~Hu ~t"tto •> se~uiute: 

« U111 "~1mc ri :;uruso do caractor uus Muudurucús, de ;.ua 
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O St·. Dr. Conto ele• ~Ia gaJhães, na sua hrlla obra 
() St•l ""ff"ln, l'.OIIsicl<'I'H e:'\~f's i n1lins ron 10 os de:;c~n
dPttlt •<.; genuiun~ 1la t·ac·a antncltlnua elos chapadoes 
11U cu·ruri.'i do~ AndPS, n. qual, cmigr nudn 1~ara as 
plani1·irs, ,·ou~rrvon-sl' Jll~ •·n ~m algumas localtd:ulcs, 
t'lllfJUflHfn em ontrns fnt nnstnrando-sC' com. a r a(·a 
IHttll ~olica ,·inda dt• oéstP, 0 com a hnmca YllHla dP 
[Pste. l•:ssa mistura clrn l'tn resulta< lo as duas raças 
rttjJ!llf't r• tupr;, aprcsrntnndo entre si difff'I.<'IH;:t na 
!'til' I' na p-;fn t nm mas con"iC'l'Yanrln H tnmm· HI'I11P

lhauc~a LW"i ont ros 'cnrnctcres ph) sieos. 
.\ época 0111 qtll' so drr:nn f'SSl'S .cruz.anwntos p~r<ll'

st• tt:t :ll 11 pli.tlfín 1!oc::; tPmpns ]ll'C'-l~J St<WlCO'>, a.tiiC'l'lOI'C'S 
n:it) '-'ti an rlf'-;cnhl'tllH'Hfo tln Bn1z1l prlos Port ngm•zc•s, 
~~ t)ltlll tambPtn it YÍIHln do-; l ttcns para o Pl'rú.A 111ist ttra 
1'0itl a rara qw· \'PÍil cl<) o(•str C'....:plic~-~r· pnr trrC' Iil-~e 
l'l'llZHdll t'Olll m; d0sc.rnrlrutcs dos asm tJcos, que faml
lll!'tlff' pntliam tc•J' aportado ils enstn<> nccid,•ntaes tla 
,\ uwrica ).frridioual . 1· transpoc,;lo o.:; AndC's, _fn z?ndo 
suas IHigt·;u·õf's pf'la rextensa :ín·~t rlo tl'lTltnrto elo 
Brazil. 

Pf'lo la1lo de léstr o ernznnwntn dcYia tr.r procr dido 
tl!' pnYo~ naYt'gadnri 'S <lt) ).frditrr•·atwn, tnlt'f':: os 
Carios tla Asia l\lt'lllll', dC'ptlÍS da dPstrnição clf' Troy~. 
cmll!l p0nsa n. r. Viscmttk df' Pol't~l . 't•gnrn , att J'l
hniudo ao!'! fttfH/" a nwstHa pmcrdcncm dns Gtumrh"'i 
<la'> C'anarias: ult<•J·ioruwntP qnaC'sqnl'r ontms naYr
gnnt<'s al'l'ojadm; :'1s costas oriC'ntaes da AnH'rica 
nngl lH'tlfnriam as fonlt'S do Cl'llZ<ttnenlo. . 

l•:ssns duas raçns. t'tfltr r;rt, <' l/ljl'l, a pprn\:11 na \'fl.tn-sc 
tuai..;; da J':ll':t mnngolirn l' ela hrnnca, do qn C' il tthrt,t'tlla 
tlll fll'illlifinrt. I' rPpt'O!lnziam lllC'"illlO t'lll alguns casos 

""r lrt , tle '<1'11~ lt11hit.os (' ill' ~ IIIS IP1h111..:. ('111110 rh- 'HHl (lltlu'l
ll ' lõl . t•oltoc·m·-uo'<-ltia un po~" ltilidl1tl!', !-'e'tàn 1111 lli'Oh11h íllcl:uiP 
,,,. l'<'l'o tilll•<'•·•·uw" u ' nq11"ll'· t '<'"lu tlP t'\ll'a 1h11 u:w:111 111111\ 
l'n\ou la tn\tP!'ll 1)\1 11ZII't':l, tlt•ÍVII\11 :"1 lllõll'!;l'lll do .\ lllól/.lliii1S pP\11 
llõll;:io tl·au,.;lnl~l·ncltH'n, IIJit" t·i11 ..:olícl tl11<' . tLe t·ou,.;lifllitla subl'l' 
n.; leis <In aull:.;a pali' ÍH . •[llt' 11<'111 11 1110di irat'ó\111 11'< ltull~eui1S 
I' I'('IIIII\·Í'\(11h 1:4 , lll'lll 11 1>1'1'\'l'l'[,•t' <IIIIIIS J::ll!' li>l'll4 1'111 [1'('-<.'<l'(' tl• 

'" "' ch• tll' ~ll'llitlll l' <lomiuin "· /Jr . Ltt</"'1'''' \ t•IIIJ- , I I'f/llt'IJ' tl•t 
.I/ a~eu .\ acitmal, lumu f I. pay. J(J:J;. 
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as leis do atavismo ; isto 6, apresentavam indivíduos 
muito scmolhantcs a um dos typos primitim.;; :
haYia aln·mt'l quasi bt·ancn'l, o :'ts \'I'ZC'~ cnt11 olho~ 
azncs. D~t ctn· mais ou menu~dat·n drriY:wam ta mlH'tn 
os tnpys algnn"l nomes das sua· tribns, ex<'mpln· -
tnpy-tútnr'1 (tnpys pretos,) tuprj-tío.rpt~ (tup~·s hrartco.;), 
otc., 

A raça trtprr!J· t tinha a côr mais darn (abr~ici) üo tt~te 
a da al;atí.na, appt·o-xima va-sP mais ú eôr de cobro, e 
era de estatura mediaua; - a ttrprJ tiulta n cik ama
t·ollncln, pnchaudo mais para n Cc)l' clr Cfttll'lla, tlo qUO 
para a do cobre, o era de estatura rtu gernl pcquPua. 
Quanto .:ws outros earact<' re;; physicm.; , tanto o~ tapu
yas como os tupys tinham os cabl'!lt)S hmgos c g<'ral
mcnto aspel'os (mas ás wzcs lisos), a frout0 baixa, 
as orbitas e molares nwnos salÍL'rltes, r j'at•> m ' IWS 
qtvtd,•adn do qu<' a raça abaúna, aprrscntandt) um 
rosto largo e angular, olhos p •qn •on.~ rom dir ·>rção 
oU iqurt, sobrancelhas delgadas e nrqura<las, nariz 
pequeno e mais ou menos achatado, narinas grandes 
( n ), dentes brancos, labia:-; espessos, pouca. ou nculm
mn hnrha 110 homem, orelhas peqtwnas, pescoço 
cmto c grosso, peito largo, a barriga das pernas finas, 
pl'·s <' mãos l><'m feitos, o dedo granel<· do p(· muito 
sc•\mrado do immediato, c as mulhL•rrs tendn fó,·mas 
de• icadas c' rognlarc·s. 

Tanto as mulhrres como ns hnm<'n'-' clrsrigura vam
Sl' fmaudo as orelhas, as facc's, <"o sopto nasa l, I' por 
cssc's fnros introduziam lll'' fáf'(ts nu baLOCJUes (d'ahi o 
nomo do llotocmlos). Pintavan1 n cor·po dr diversas 
fímnas com tinta negra cl<' grnipa po, c• n face c o~ 
pós de vormPlho com urucú. Alguns sarjavam o corpo 
com de11tc> tlr· cotia, o fomavaru c''lsas sarjaduras 

a S·~.;uuu•> u SI'. DI'. l{t>tlJ·i ~ucs P<'IX•ttu, u CI'BIICfl lupy é 
mais t•urto. mais bai\.t) t' IllPuns .;I'Ul';'ld i'n th •(Ul' 11 do flotoc•t~l•• 
(.\.ym or.J, etc.); o ,;cu fwli<'<' <'Pphalu•,, ú me~nt.ie,•phalo, rom 
telulL•ucin it bi·.tchYccphnlía; a ab tbacln u m·•·cclniHlatla c o tl in
moli•n ba~íl•>-bt•et>ciHtllt•u IIH' Itur tio •(IH' o tc•;wsvct':-~<t ma-::inw : 
a f<H'P é relativamente IIICum·, lll·'llos t•h:üa, llll'llUS pt·o.;unlhn; 
o iuuit'l' unsnl 0 plat.~rriulo llil \ lsiHhn u•;•l tlus llll.'Bul'l'hluios, e 
as orhltas moónscma!:!. 
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tlnmclom·as por meio d0 nrna ctn· qualquer. Trn1.iam o 
cabello ent'tndc) pOl' cimn das tll'••lhas .; algum; o dei
xavanl ercst:c>t' IIH'SI IJU t'xtraonliunl'iameu!o, ·ctHllO a 
trih•t rln~ Hnctd,, lf,uho.:, <'outro:; usa' am do cercilho, 
('<JillO os Cn,·o•ulos, <'llt :\Jinas G(•racs. 
~~ r1n physieo os fltJI'UJrt>J pareciam-se Lauto com os 

t•tjJI/', com clill'c•J'ença apenas da cik e da esfatur·a, 
11:ío srweecUa o tnPsrno em rcla<;>ão aos out1·os carac
!t• ·ps ctlmicos, isto l!, tptanto á língua, e c1uanto a cer
to.;; 11s0~ e cusfntut•s. 

As tribns tltfl.'f'l, apczar de tcr·c•m tii,·crso-; clialcctos, 
pos,..;nimn nn P.tilr0flllllo nrnn fingn t !/ •f'(d, pela c1ual 
lo<lns S~' r.rilc'llrlinllt, cmqitallfO não !:>L! da,·a o meo..;mo 
1:oru os tapn~as. 

Os lUfJif.-.: :whavn11H;;c n'n1n pc'riuch dL' ciYilisa<;üo 
mais adinntauo do cpw ns trzj)'Ujn<~. cpH' rram com
pl('klllll'll tl' cnaittcs, viYctHlo só de ca<:a e pesca, não 
tendo h a hitaçt1rs p )l' cllr.s fabl'iendns, nem pos~:mindo 
l;n·out·a de qualidade algnma. Os tupys tinham as 
suas frthn'l ou nldt·as, hnbit;Jvnm em rnnchos ou pa
lhot;ns (ó r-a.,), cnltivnv:un o milho, o feij<to, a mancli
ocn, c·om n qnnl fahriL'aYam não sl>mcnte a fari
nha üomo ta mh<'m os bolos de!l"rwinuw, o cwtim, etc. 

Os flljl!f.'! tlevor<tY:t m spns pt·isiouciros de guerra 
pol' vingaw;a c oclio, c•m solrmnidacles rev< stiüas de 
tnl 011 qnal cam<'l<•r religioso;-no:; tapru;rts além do 
txlio e da vingnnça tinl!ll.m tambcm a gilla como in
crutivn poderoso ela !'lna anthropoplwgia. 

.\et·t'I'Scr mais que o apparccimcnlo dos I npys no 
llr·nzil <'' muito l'ostrrim ao <los tapnyas; os novos 
irwnsm·es vcllcet·n m d<•pois de <~ncarnic;aclas lutns aos 
ocr:nt :ulm·0s anli!-!os das tcnas : os vencidos fngi
mru para os serliil's c' rnoutanhas, comn os A vmorés, 
os Cn~Ti t ·is, ntc .; os vcuct•dores levantaram 'snas al
dêa~ pelas n•gic-H~-> <lo littoral e pelas margc11s dos 
~~·anclr>s rios wtvegaveis. A propria palavra tap•ryrt 
si!!Hilit'a lmrbrtl'n, c mostravn lwm o conceito í]He os 
tup~·:; fazin1r1 tios mitigas )H)Ssuidor<'S elo paiz antes 
tln sua ehegadn. 

t'ont o pr.rpnssar do:-; tempos a rac,:a tupy foi mul-
1 iplicnntlo as snns lrilms, a ponto do preponderarem 
não só 110 l3raúl, como, em toda a.extensão de terreno 
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l'<.'[H'l'St'tl!nch pPl:ts gT:JtttlPc:; li nhao..; do trin.ngnlo limi
tado Jll'lu [;t!.!o cl•• ~Im·acah~· bu, t'llthuuadt tra. du Pra
ta I' t·nbo de.· . L{qqw• .. \.s hm·ll:t"' .'l"'u·ruu;s ou (tljJtf'>, 
no prineipio cl., -;cc.:ulo X\'1 clntniuaYam uiíu sn uo 
Bn11;il c•otno ,.,,, \ l'lli.'Zil!'la, < ;uyaua, planieic•:s lll'i
Putar·; I' 1/rtiiJ" dn 1111\'il (;rawHla, d11 t•:q11atlot 1 elo 
P Pt·ú, t' 1111 PaJ·;tgna.' . -:'\;lo l:;C' iulira, jll)l't'•n_t, das lltiS
sns palaYras, qtu• tJs tnpys tlll gwu·nBys ll\'c•ssctu-se 
it'l':ulindo elo l ~rnzil pari! ns oulrns ltlc:alitlcult-:-; tlll'll
cionmlns; illdll [t•yft n ('['(•[' qllt' !'n~SI' 1''\.<WI<UlWIIIO O 
collll'flt'Í•l, r' 'l"'' d';~hi 'ÍP<;SI'IIl pat·n uú . ~) Sl'. Vis
cotull• 1k P•11·to S<•gtii'O c• alg11us ltisllll'l~lllut·Ps de 
munt.n tliío nlls C"•·rthyiJ '"~ ((';u·.' l);ls ou ( ';u·.\'s) a tll<'~
mn Pt ltllo!!l'fllllt Í;t tlos ltt p~·s o1 1 .~ 1 t:tJ':ttt.\ s. -Ud'w•tjrls, 
trillll da-. twti.., tu••ridiotmc::; Ü•1 13mzil, sí1 tH'lo HulllL' 

itHJ.iea111 n tlll'"illtn pt·•lC('Ur'ucin, qnm11l11 urtu sobl'jasse 
a l'Xll'<'ma pn t·l:I'I'IH;n, p;l ~·n niio diz<•t· itll'n ticiath•, dc!s 
t.:araetPr<'s phy·m· 1S, <la lt t1gna.g<'11L, t'L'I'tH;ns, l:adt
(,'Õt'" llSo"i I' COS'Ill11f'S. 

li;~ IIH'Silln qne111 [lC'llS!', f! (1 llllSSO \'1.'1' t;OIIl 111\lÍtO 
b011s fnndalll<'1tLtlR, que n lllÍ!:!I'ill'<-ltl <lo'> tllp~·::; pl'lo 
Bntzilsi'IÍYc's"''' C'll'<•ctnado pm· <l~~<t"> gt·Hntle"'sf'e<:iíe::;: 
Htna, S<'g11Ít11lo o 'all<' do .\111am ~<ls <' d'nlti para cl 
c...ul ao l•lll!.!:ll 1la ,·ost 1 : nntm ;IC. )llljHlllluuulo o ,·all<~ 
fot•tnndo prlos dons ric1s Pamgtl<t.\ I' i>Hraw:t. l' d~ah 1 
p:'ll'n () 111)1'(('. Em qm· r'• l!lC<L o..;(' Ü<'ll ('-;Sa llllgt·;u:a.o e 
i11Ynsrw <los lupys <'o !jlll' por <'lllllll.illllt.' 11ilu ~".' pódt• 
prr•cisnr: o !jllf' <., fúrn d<• to<la dn\ ttla I' qtll' f,.n Pm 
Ól'il 1111tito r<•mota, ;t1lfl't·iot' tll<'SIIlll no <"·;tah .. lel'llllt'll
to rlo!'> !nrns IH) Pcrt't. 

O Sr. Flot'CI1tino .\nwgliÍllll 11:1 !'l11H 1'\.!'f'll<•nll' obra 
- I At ,ln lifJ'' >r/rui dt>l lfombt•,.• 1'11 1•1 1'/rtftt.-,diz qne: 
cc- n t·ac:a gnnrany, tlcsdo Hlll jlllllltl l'l't11ral <[ll_n 
par<'<'f' ~Pro Paragnay, irt•aditm-s<' 1'111 lotlas. ns llt
l'C'CÇ<if's, mns principal.montf' _pam 11 llll_l'lt'. ~ltn•cçito 
qnc sc.!niralll Ruas 1~:11s lo_ngmqn:h 1'~11t!..::_l ·;wul's . O· 
tupys Yi11Jos do sulmY;tdiram o l<'t'1'tltl1'tn ;wtn;tl do 
Rio Llt• Janeiro, donde arrojnram ''" tnpo~~;t-; . 0::; l.n
piaé~ inYadiram o Brazil Yiudo do slllloé..,l!•. nudt• fo
t'atn nt:wado"' pelos tnpinnttthús, qll<' 'inlt;lltl <lu on
tro ladoclo . . Fraueiscu, jH'uYaYC'IIIH'1LIP do Pn.ragua~·. 
A vançaudo eontinuarueuto para o uorte euglobaraUl 
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11111 "l'anclr• nmnf'rn tlf' naçõf's.djfferentf's, o<·cnp:~nrlo 
tutl:tn parti" st•plt'tt't'Íona~ Ll_n lkazil, ·~~ ~;u~anas <' 
\ Pw•ztwln, mH.l<' ~nas prlllCIJl<l<'" paremhdadc•o..; siio 
culllweitlm; d<'lnli \.O llu;., nonH's ck g;tlihto..;, C<ll'Íhio::;, 
n1uagnas, latuatli[IH's, u,\ ampis, olotll<lltlll'"• <'te., <' 
COI1Hl"l'\'fllll a lradit;;io 1lP tf'l'l'lll ,·iwlo <lo std- ll . 

Pma das [H'U\ ns tllitis ueeisiYét"'i da illlltgnidadl' 
d't•ss<•s inclios hrazikiro-; eucuntmmoo..; lltls ua lin
gllislil'n , qm· tnntus sen i<;os. pre,.,tn uas qw•sl(l!'S <I<' 
nnthropoiDgia, <' q11c S<'tllprc <lr·,·c d<'ci<li t· <'tu rvf<'
t·c•nein as rn r;ns, cutlHJ jndkiosntltC'Jtl<' opina o Sr . 
Ft·c•derir·o ~ln l lc•1·, dn \ri<~una: oll<•s tiniL;Un tuna 
li11g11i\ genll, 11 /'IJIIJ ou fJ'iltJ'•t,ny . 

( 'ontin1VJWlo n. sotTOl'l'l'l'- lliP da ,·,tlitlsa ll[lÍllÍ;lo do 
!'-tt'. Ih·. ( 'onto c le ~l;1 g;tlhü<'s Ha o..;ua ntagntlie<t oh r a. 
f J S •I 'I'IJ •nt, <' segundo n elas o::; i I ic;u;<-Lil tllut·phologiea 
dt• }ingnas 111 111 JSIJII•t 1i ''•I.'!. rlfJfJfllfÍn ttH '"C' Üe Jf•,•ri J, 

l<'lllns Pnlrc a;., liug1ta-; il...::glntiaanlco..; da .\meriea: 
I ", o grnpo elas .\r,\illlih, t:nm tuillt<U'I's clP YtH·ahnlos 
-;au"'krilu-;, inuiea111ln o nnzanu·ntn <los 1111lins cla 
.\ 111Pl'ic·n l'Otu 1'c:;"n 1'<1111Ília ln·nuca ; <'\. . : 'l''i •llfln 
tlin•rnn dos ]111:<1"), o tjti ·I•; c·t)lll l)s tli:tll'l'.lO"' ,.;, UJ'''
ri!Íifll'! I' .-uwi/, niwln part•l![l';., da..., lillgllas l'lll'Opl':t!'i 
:ll'~itlli\S ; '....", Jingllil"'i gPL';\('~ llito itl',\<lllit!-i, l'UIIIU ú 
lfljJ,I/ 011 gtrrtt'II.II.'J P o /;iri•·i. 
Pdo~ lrnhalhos Llus Y<'rs;ulo"i tl<l liugttil !npy 011 

gwtntn ,\', <·hrga-sc ú <·onclnsão tlo qw• lli"t:l síliiiOlltO 
<'ssa lingna prilnili\ ;t niio sofl'reu tlll"·;cln. COtll o 
o.;nuskrito nctll ewn o ltol>raico, <·utllo ltwthcm ó qnasi 
~ontctnporam•a Ottmesmu COP\'<1. tl'cssas .Jingnas t:lo 
nulignc:;. lia qur•m ponc:;r 'fUI' <l'enln' as linguas do 
Brnzil tah'<'z sl1 o rr""!J '111'11 tcnllil nflinitl<HIL' t'Oitl o 
sanskritu. Ontrotanto uãn suecedin ,·oHL o rtuirh.t'ut, 
-,cguuclo n opiniito do padre 13rassom· •l<• 131llll'IJourg, 
F iLlcl Lopcc:;, :\'odnl P outros, que <JllCt '('lll q11e o sans
krito lltf' tivcsse111 pmYindu ec·rea Llc :!.000 raizl's. 

A ling11n t11p~· oll gliHt'õlll.' I'J'il aggl11tiHantP, t:omo 
tlisSI'llliJS ; IIIHS liuha ÍHIJf''JtPS Yt'J'h;H'"'i, (' :1lgnnR 
anton•s n pt1C'lll dl' par cot11 :ts !it1tougrins (t11rcn c 
lm11gara), r• nlú o rgypcio illlfigu. F<tlta Y<Ull as arfi
culac:ucs, fê, lê, r ó, Yü, e ze fortes; linha, poróm, 4.2 
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sons Yogaes, que ·o· padre :\1ontoya dc::;igna pelas G 
vogacs uo1n 7 auceutos cada. lllll:J. 

Para conj ugarcm os verbos Jtsa' aiu tla fúrmula 
tlia11tetralmcute oppos~a :"! se;;nitla pelas liuguas 
ar~anas; a parte Yana,·cl, '!UC ch;uuamos tm'JtiÍ
nac:üu, cllcs puuham autos tla raiz ou in var·ia n I · 
ox.-: 1nrtt- J, IIHtl- :t_.;;, ltt'lt- '· elles tliziam''-:iu ·a. ,. •-Ja~"<': 
o-.; u ~a. 

A numt•ra,Jw fundamental wio passa v a tlf' ;) c 
Am:llic!a dizia !JUC os índios r tem sabiam contar:> ~
aeima do 3, ou do 10 (os lU tlcdos das rufius), c entre 
algumas Lribus acima de ~O t(atldiciouuudo us tletlus 
dos pós) ~izüuu tu/;a?:~nuilo. A uwncr~tc;~~ '1 11iiH111al 
r stabelccm h<'J 11 a tli!lerenc;a uom <.1 CJ' Ihsac·ii.o tlos 
l\lo:xicanos e dus Peruanos, uuieos na • \.lllc{·ica lJllü 
couhcciam a decimal. 

Comptmham palaY!'Us antevondu o pospomlo muas 
ú~ ontras; C\.. : ,•a-pt, relva teura, ('(tpi-ra ·a, cume
dor do capim. 

Emrolaçi'to ao periotlo d~ ci,·ili~ac;ii.o om <1uo se 
acha v a o sol vagem tlo L3razll ua OlJoca tla chcn·n.tla 
do~ Po_rtnguezes, e versãocot'l'Cittcttueolle adJU.\~t-se 
no perwtlo challlado tlc PEDIU. 1 oLUJ.\., coulwcentlo u 
uso do fogu e a arte ccrautic;.t, tua::; ~em saber 
fundir os motncs, arte que lHt l'erú ostn.nt em antla
m cnto. 

Ellcs cultiv:n ama mantlioca, u carú ,, nl<rudão o 
milho, o t:cijfto, e mesu~? o eaci·ll> .• \du{ira lJ t~; tou~lo 
urna agrwultnm, po · iomw. algttrmt tu di mcutariu 
nfw ti vossctu dmnc::;ticudo uma ~ú l':spccio zoolo<ric~ 
brazileif·a, omrpmnto no Perú os imüns jú Lint?nm 
domestiCado o IJL,ww, o ff 'Utii.Jt,~n, a t'i'!"n/i_,, 0 0 
galo. 

t•:ntt·e os monumentos pre-histuricos da ci \'Íli~ar ~io 
tios indígenas br;lzileiros, citaremos a ~:ulehro colllua 
artilicia_ll/h' t ti:J !1W'1 1UI, ua ilha do· :\l;unjú, uiHle :so 
descob.1u o lllal!:i llltpurtan!e dos ucnuuius do Para. 

Contóm o ,:·>f'ltJJiio do 1 'W'·J'·a l n uas fuuc . a ias 
n_tcnsilius ~nm~sticos, taes como potes, fm'IIHs de l';l~ 
r mha,_ l>ac1~s, 1dolos rcprescnt~mtlo ligttras lnuuanas, 
e!o· D1z o :-5r. Derb,\ :-« Jua8I todl!-; f•s~es objeotos 
su.o ornamentado~ com gosto adnuravel, com ligu-
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r m; pintadas on gra' a das, sendo os de ·enhos pela 
mni(lf tJHr tO derora I i Yt>S, raras YOZCS representando 
ol.>jccto-, uatttrac'i. l·\~11 as em releYo, representando 
varias animaes, ÍIH.:hbi\'C o homem, sáo onmn11111S 
nus bordos c azas tias vasilhas.« • \.s descri pc:õcs tios 
~~·-;. II:wtt e Derl>y 110 Yoltuue YI dos Arl'hivos do 
~lnst ' l l , pag. 17 c !-:iÍ•guiutes, l' as investigações sobre 
aru!Jcolor-\ia BrazilL'im, pelo Sr. Dr. Ladislâ.u Netto, 
srto lliH.gnilieas a <•st<• re~peito. Pela ana lyso da dispo
sit;üo t' pcrft•ctibilitlaue da'> tl't's sücçõcs ou camadas do 
C<'. ar uio do Paco,·al, chegou o Sr. Feneira Pmma á 
C• tul'lnsrt~ cp~c C' llcs ro prcscn! a.m outra::; tau tas phasos 
dt• uttta <'lPlhsrt~·(l,() r/•l"t' •s,• ''Ü" do povo, ilr'ltan'>, q ue 
anl Í!J;HlUCnto lwbilnm a ilha tlc l\Iarajh. 
o~ CCl'Uill ÍOS dL' .lfrtr•w•ri. na Unyana Brazil!'ira, da 

rt" f'' d 1 1 'w·ri, no di:stricto de ühidus, c do Jlit•(t.~nn-
1(1!!•,,, 11 milha~ acima Ut' :::ierpa, são infrrioros ao de 
Pacoml, com o qual apenas t·ivalisam os do Santa 
h o1r>/, ao uo1·oóstc do lago • \.ntrY, e o dos Camutins, 
falllbc•In na ilha de \ Iat ajl>. · 

Outro.;:; moumtH'ntos pr<'-histor icos dos nossos in
tlios silo os wwll)lt'}lli-; Ycrdaueiros J(it ·hen-mitld •n, 
uu I~jof.-1.- 'ltlll. Hldinv-; brazileiros, que se enoontrarn 
ao lon..:o do nosso littural, p ·iucipalmcnto nas pro
Yinl'ias do !-ml, <' qttt' são obra de utua outra raça 
IJ tuito lltc'nos civilisada do que a dos ltlotrlul-1)//ifú.·>r" 
muaznnrnsP!-:i. () ~~- . llr. Hndrigues Pci.\.oto, qnc' cotll 
u sun ltahitual prnlici('ncia analysou diversos t'l'i.l.
l lt' ~~ dos coustructorc:> !los samba(lUÍS, julga (lUO 
aut tuÜtlll'ULe o l'Ol ll'Os<'utauto d'cssa r aça seja o Nti[Jt'e 
cl 1 J•,wruui.. 

' luitissimo 1wli~ antigos do <[UO os cranros dos 
cuuslntdl>res dos sambaquis, e do que os dos nwtuul
l!llifrl·'''s amazonenses, são os enconlratlos elll estado 
fussi l pelo sahio clinamar<1nez, Dr· . Lwul, wt Lagt>a 
Saula, f'lll :\ lina~-G<•racs.- (rt) O -..r . Dr. Rodrigues 

r1 \ 'ide ns intcrc..;!'!nntis-<Ílllns cnrta~ do S1•. Dr. Lnnd, pu
hlll'tHla,.; n:1 R.ev. do l nst. Hist., Vul. \ ' li o X. l ;-:\Ir . de Qun· 
trdn~c. L'/wmmr {usstlc 1'11 /Ir• sil el .~es descCitdll.nfs aclurl:l; 
Mai'I!UIS de Nndnillnc, t '.J meriq11c prehistoriquc, otc. 
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PeixoLo '5uppíic que o BfJtn ·ltll'J (. \ ymoré, etc.,) seja 
o resnlln.<lo <lo vrnz<unrnto 1h ,·nc;;-t uos sambaquis 
com a do ltOIJtrm ün. Lngtm Santa. ~.:to PnLramos 
na tlt•::scriptJw eraJiiullH'trien d't•s-,n'> d.in•1·sn.s raçn'-1, 
JlliÚ::S Otl lllCilt lS uulÍGúGep]la las, ]l<ll'<l lÜÍt) aJOUJ;Ul' llltlS 
dCillUSÍHÜilllll'llll' a lit:üo, t' lllCSI IIO para HãO lllUth lHOS 
o nn ·so ponto J.e historia para 11111 tlt• etlwnlogia. Juas 
se qui;r.t•rtles con~ulta1· o V I \ -ol. do;; . \ rchiYo-.. tlu 
~lu~eu i\acimwl, encontral'l'Í'> a ultimn pala\ ra sobre 
a CJ U('S[àO. 

::\ão lm dado::; para s1• ealeular o uUJHcro J.o geutio 
uu t CIJJ pu do Ül'seobl·iuH'Ilto du 13razil ; Gak.ula-st> g<•
ral!Jlenle dt• 000,000 a un1 lllilhão, eomo t<Jlllllrlll :-;c 
poderia Pit'ntr esst• tllliiH'l'O n. dnus ulilht1cs. Poncac:; 
trihu , c essas mcsntas do li lloml apenas, formulogo 
conhecida:-. ; outras, tau1hClll tlo littural, sú mais tarde 
o fora 111 ; e tlc muitas J.o iut<•riur só 200 atmos tl<'pUl'-' 
sr tc\r noticias ; aintla hoj<' hn uma quinta par te do 
tcnitorio do 13razil complrtamcntr dc.•sconhecüln, ond<' 
habi ta o iudio inteira mcnl<' :-.eha:.!.<'rn. 

P<'la::; regiões que habita ,·nm' as tribus durante a 
' 'inda tlo-s Porlu!..('nP;r.es, Pst:wam o-; fJnriU"'"'''" w1 
costa <lu l{io (irantle J.o :\ortt•, os ('o,tftrls Íllllllrdiatos 
até o H i o th• S . 141'1'tncisco, o-.. 1'"f'il1ftllziHi.'l na 13ahi<J, 
o.., l'IIJ!ÍIIinr; 1ins cut Pt~r1o ....,Pguro, iuntdidus tlepoi'-1 
pelos .\) IIIOJ'é::>; os ('rotjlrt.rrt.:"s em Campos, os T a
nwyos desdi' ( 'ai.Jo Frio att' ,\ngm dos Hris, os Gllrtyo
JUt:"::; eJ 11 S. Vicc>nte, os ( ;.llrtl'any' ou T tt Jl!l"' de~dc o 
rio Itanltn!'lll até Cananéa, os ('rwUó<~ d'nhi atú ao rio 
dos Patos ; mais tarJ.(• fo1·a 1u :1 ppareccudo os f>ayrt
gurt.-; r•Jn .\ la Lto-< :ro::;so, us ( 'rtrjfl.fl'Í'i rm (;oyaz, os Crt
Ül[JIIII:r><: f'lll \lina::;, oc:; Jfw•rf...;, .\lrw·-!8, J!llndtii'Wtír; 
no _\ JnnzoHas, os Gllltff"IU'tt" ao . \ lto Paragna~, etc. 

~ Il 8 

'fAI3,\ S OU A !.DL~ AS : uSOS, '\lt\L \S E <'OSTU\IE.S DOS IN DI OS 

_\;:;)alms un aldêas dos intlios <'l'cttn a reunic1o clr 
uma nwin duúa de ranchos, rica ... , sem diYistJCS intrr
nas, coberto::> tle eapilu, palha ou folha de palmeira, 

coiU tlua::; ou ~trcs pur~a:> muito petlueua;;, oru turno 
tlu Ullla prac;a., oca1·a, crrcuiaudu tuuu í::,~o I ta via uma 
t~·mclleira. ou cerca ue vuo a pÍtl ue, cu.lw;w·lt, mu que 
li0w·a. vam1 e::;petatla::,~ ê..U) ea vuu·as tios inuuigo::,, ou 
murlus uu guerra, uu Je\'uratlo::, po::;tel'iormente. 

1\'e::;sa. cêrea. havia ::;Ullllll'O utua uuicn entraua, o em 
ll'lUU nenhuma SC CUCOllLruu u Ut;O tle fu::,so::; vara 
rusóuurdareu1 aiutla tnai::; a triucL.e.iJ:a. 
. U. ~·ancho, OI!- casarão, ora hal..>itatlo po1· tltversas 
la unha::;, q ucr los::,cm ou uã.o parente::. ; um alguma::; 
h urdas dwga vam a murar u' um rarwhu trinta ou 
mesmo quarenta ca::;au::; ; se u::,a \'alll Jo rêtles amar
ravam-as entre u::; t;::;leio::; ; al0Ullli.tt; tl'lOUS U~rmiam 
::;ouro e::;tratlu::; ou gu·aus, um que esteuJia.tu folhas ou 
tocllo::; tle naimaos. Tiulmur u fo o Guustantemente 

. d. o acco::;o nu me10 .o::; rarwho::s ; ::;e po~· aea::;o o fogo apa-
gam-::;o, apt:oncliam~ tlo r~ovo, la.wntlu gyrar com 
mmta raiJltlu.t: ULH pau u1wtu l'oututlu o J.w·o sobre 
outro de maueira umb nwlle, e no qual faúam uma 
J:!~li uent~: ca viJatle, ontle punha Lll mu poueo de algo
d.ao oulollr~::; ::;ecca::;! .ou Ga~ca em pó do qualyue.1· ar
,·oro para la.t:er u ollortu tlc L::;ca. 

. Por uLen~iliu::; tlumusticos tinham o puCt[Jua, ou pu.
w ca , e::;t,ecw tle Gana::;tra tlo palha, a rêtle, a cuia, a 
caba<;a para a fariuha, e a i[)!tu~ t!AI., ou pote para vi
nho::;. 

\.~::; tai.Ja::; oru geral tluravam apenas ·i auno::; ja por
(lue uo Hm .tl~es::;e te mpo a::; matleira::; apuw·o~iam, já 
pur<tuo ua \'t::;mllaw;a a ca<;a o a po::;ca e::;ca::;::;cavam 
se uuo de::;apparecialll. O altl0auumLu a.banJunado clta: 
utava-::;e taperú (uu taba-oéra, aluéa tluo foi). Para lol' 
lo0 ar a mudança tlu taua para maa outra lúcalidatle 
era preciso q uc a::;::;im tlcciui:s::;e o cuu::;elho J.a tribu uu 
-\ ftéiiLOit[jUhU. 

.\.ntla vam os intliu::; em c 1mpleta nutle.t:, meno~ al
guum::; tribus em. re,::;iõc::;, mais fria::;, 11uo ::~o cobriam 
cum !JClle~ ue auHuae::;. Era u::;o tra:.~:erum ua cabeça 
um cocar do peuuas amarella::; uu vermelhas acan
y wtpr! o l•ruútt.tr ; nu pescoço, os homc11~ tra.á~m um 
colar UO OS::!OS pequeuu::s OU UC uonto::; de ÍllÍlllÍt$0!:5, 
1/!f'lC!U'tt, a::; lllUlbcro::; U::;a\"<Ull ue Collares C pulSell'aS 
tle contas de diversas cores. Na cintura traziam uma 

' 
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faxa de pennas, endnape, para os homens, e arasoyá, 
para as mulheres: sobro o~ hombros uu1 manto de 
pcnuas açuy .. wa. As úunzolias tra;dam umas li0 as 
vm·mclltas, tupu.cora, como distinctivo da virginúaúe. 
~uusi toúus as tribus eram anthropopha;;a~-. com a 

diíl'crc!ll;a que os tupys devOl'avam os seus prtiionei
ro::; lJOl' vmgança ou oilio, a .. os ta.iJuyas o faiiam lam
bem lJOl' gula. Entre os tapu,l as era co-;tume geral os 
filhos matarem e devomrem os paü;, mãis o parentes 
que so achavam inutllisaúus pur uma túatlo muito 
a·mn~acla, ou entrcgu<.:s a molu:stias do quo pensavam 
não poderem l'Cstabeleccr-so. Julga' a1u os tapuyas 
que não poilia haver mcllwr seJIUltura para as !JOs::;oas 
de sua particular estima do que o;-; csto1uagos de seus 
aml"OS. 

Alimentavam-se de ca~,;a, !Jl'sca, fructas, inhauws, 
mandioca, milho, etc. Para a ca«;a :scrviam-::;o de ilo~.as, 
laços, arnmdilbas, 1111mdeth, etc.; !Jara a pesca u:savam 
de uma e:s!Jecie de anzúe:s, pilú.ius, de rêúcs, pt~ás, 
covas afunilados, yiqtu.:;,setas, vegetac:s nocivos como 
o cipó tüubú, u tin0uy, o cruopé, etc. 

A maneira de preparar os ahmentos era assal-o:s 
sobre brazas, "~oquea:· , ou cosinhul-os eru pandlas, 
ao que chaUlavam .J.VItaemp·'po, misturando no caldo 
farinha do mandioca; assavam o peixe miudo no bor
ralho. Em algumas tribus usavam úe um Jorno es!JC
cial para os as::.auos ; faúam nu chão uma cúva tl ue 
forravam com fuluas, !JUUltaut alu a carne ou !JClXe 
quo queri~ll?- assa;r ; cobrian~ com folhas .e depois com 
terra, o 1a.:1am logo pu r Cima úe tudo Isso : quando 
julgavam a comida prornpta, tiravam o fogo e desco
briam a cóva. De orúinario não bebiam durante a 
comiua, 1nas stm depois. Não tinham horas lixas l-JUra 
as suas refeições : comiam a tuda a hora do ilia o da 
noite, o ponto era tereu~ o que: nada guardavam, e 
chamavam sempre os Circumstantes }!ara tomarem 
parte nos seus manjares. Se tinham vinho proparado 
de seus fructos ou raizes, bebiam regaladamente sem 
a menor reserva. 

Tmbam canôas, a que chamavam igáT•u, quando 
era feita de tronco de arvoro, e ubá de c~ca ou cor
tiça das ar vores ; aos remos chamavam apecuitá. 
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Gostavam mtúto da dança (pora~ê) e da musica: os 
Jesuítas, homens do muito juizo, U[lroveítamm-se 
d'ossas duas inclina<;üc~ uos mJios como clomcutos 
ci \"Ílisadores. Os instrumentos inúigeuas ue mus ica 
eram o maracá, cL.ocalho feito do uma cabaça com 
pcdl'inhas dentro, o ornaúo com pennas do guará ;
a ilt•tbia, buúna, Ul!J, tambor, mernby, baila feita do 
fomur uo inimigo, o fJ.J, .:, etc. 

As armas oll'cn::;ivus eram : o arco, nrupará, flo
xas, lwh!J, tcnúo na ponta ossos. o dentes afiados, o 
ás vezes hcrvadas. Üs1 Uuat'os, tribu dos tapuyas, 
eram insignes na arte de CHYcncuar as setas. Ti
nllalll tamucm a maça ou claYa, tacufx', chamada 
Ioal'upema, quando úcstinada para sacriHcios an
thropophagos :-lanças úe pilo, coa1 a ponta aliada., 
murucltS, o alQuuws tribus, como os UI.JiraJál'llS pelo 
sertão da Bahm, u:saYam por unica arma u!llas fa
cas ou ptmhae::; úo madeira, de 3 palmos de com
primento, muito poutuua.s o aliadas, qno arremessa
vam com muita dc::.trczn. No Amazonas usavam 
tambem da esgaf'aratcuta, tubo com bocal o mira., 
pelo qual atiravam por meio do sopro setas finas.Le 
hcrvauas. 

Algumas poucas tribus usaYam escudos feitos [de 
couro do anta, tapir, do jacaré, do peixe-boi ou de 
qualquer outro animal do co u·o muito duro . 

Para trabalharem uo matto, e ás vezes para a 
gue~-ra, empregavam umas machadinhas de ,pedra 
poU1da, ordmariamoute verde : no Amazonas essas 
machadinhas oram fuitas de casca de tartaruga. 

Eram os indios essencialmentov:ingativos e crueis ; 
bravos nos combates ; Ílllpassiveis no soiTrimento 
physico, zelosos da sua independcncia, nada previ
dentes, viviam como os francezcs úizcm au ;oar le 
jour, oram muito desconfiados e promptos a quebra
re~n qualquer contl acto f oito, logo que a menor sus
peita. lhes atravessasse o espírito. 

Tôm os sentidos muito apurados ; vêm e ouvem 
pcrfoitamonto, distinguem em uma distancia extra
ordinari_a causas quo a l!m curopêu pa:ssaria!n . des-
apc ccbiúas; o oi facto n cllcs ó tambern agmhss1mo . 

Com muito poucas oxccpções os índios abraçavam 
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a polygamia, e por. qualquer resinga abandonavam 
as lllllllter,•:->, lpte tmham, para se casarem com ou
tras . . \ :-; nmlherc~ tiulw 111 lambem a mesma facul
uaue IJUl'<.l l:>l: UÍ\'ul'ÓUl'ClU. ():-;impedimentOS do sangue 
para •J tl t<lL• imouio oratll : müi, irwft ou Illlw ; os 
casamentos preforiuu'i eram ue tiulS com sobrinhas 
como cliz Ganua.Yu. ' 

:'\fw ha' ia solcmniJ.aue ua. occasiào uo casamen to 
nem ~o poJ.ia cJl'ectuar a utos da pubcrdaue da mu
lher ; o marido levava a mulher para sua compa
nhia, depois do ter dauo aos pais ua noi' a um pre
sente ou va.lor lJUalquer, nmitas vozes o valor era 
repr esentado por scrYiços prelStados. A primeira 
mulher q uasi sempre gosa ,.a de predomínio sobre 
as outras. U indiu tinha olwiga(;ão do casar-~o com a 
cunhada que tivesse cuYinvmlo. 

Lo15o depois uo nascer receuia a criança um nome, 
q uas1 sempre o de uma a. Yore J>oh.o ou ave ou de 
qualquer animal; ClHH o co1Te1: os aunos, pl;r seus 
feitos contra . o iuirrú&o, acct escontava o homem a 
esse nome utn outro <10 gnerra. 

O período de amamentac,:fw uãu tinha duraçüo mar
cada ; a criaw;a ia mamando até a mãi uão ter mais 
leito on apreseutar-sc uoYamento gravida; assim nüo 
era raro Yl~r-se ('olwnins de 6 e mes mo 7 armos ainda 
mamando. O pao chama' a ao lilhu trtif'a (proveni
ente do seu ~anguo) , e a miii chamava-o nPm
bira. A condi<;üo paterna l'l'<t iuvaria.volmonte her
da~a pelo illho, o não a materna ; se o pae el'a livre, 
o ltlho lambem o era ; se escravo, o filho se.,.uia a 
mesma sorte, e tinha de Sl' ·de' ornuo om an81ropo
phagia bacchanal, se tivesse nascido na tri bu do quo 
seu p~e tinha sido prisionci~·o. do ~ucl'l'a. 

O ltlho Pra, Hn segunda mbtncta, educado pelo pae 
quo l! to emiÍwtvn o m<Jnejo.da-; a:·mas o ~s misteres 
da vida do seh ·agctll ; as hlhas ftcavam dll'ectamcnte 
sob ~ poder maten~u apreu~ettdo, ns occupaçõcs . do
mesticas. Quc•u1 tuüm mmtos hlhos era por 1sso 
mesmo mais con::;iderado e respeitado. O uso dos 
ba.nhos era geralmente int rodnziuo cnl reos imlios. 

Occupavmn-se os homOHlS C\.clusivn mente da. 
guerra., pesça e cac;a, roçar o maLto1 e preparar a 
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terra p::ra as planlações ; todos oc:; outros misteres 
pertencmm ás mnlhore!:>, como plantaçõPs, colheitas 
preparaçües das comida.'i, fab ·iuaçfw Jos utensílios 
ilomesticos, bebidas fermeutauas, veHC'nos, ele ., e 
por contrapeso nas mnüanç;ts, Yingens c marchas 
era a índia um vrr(ladeirn animal de carga, carre~ 
gando o trem do casa, o por ciJUn aincln o fllho se 
esse fo~se pequenino. l~u1 'Lualquer marcha, f{wa 
do recmto d<l aldêa, o mariuo andava actiatt!e, e a 
m.ul.he~· atr;tz, parn quo o homem pndosso brigar com 
o mmngo, o a umllu·~· trr tempo de f11gir; ua volta 
pal'tt casa dava-se o utverso pela mesma razão. 

Nas snas üo~nt;~L" tratnsam-se (!!'; inllios pur meio 
de plantas o pr1 nclpalnwtüc• pela cbt'ta: H:-)a Yam fre
qu~ntemonto da sangria fl'Íta por mrio (ln clr1tiP de 
~.:otia., ou por llllti'O artiliuio. :'\as morul'dllnt'i ct(' c;o
b.ra, ou do q~ullquor animal ,·eneuuso, sarja.\'am a fe
mla, e:\.tra.lw.un o sa.ugne, c applieaYnut o calot' do 
fogo : nas fc·rHla'i anttga.;; empreg<:wnm t;.unbem n ca
lor brando do fogo, P u1•pois untaYnm a partP com 
o~eo de• l'Opnll~ ha, nn c1ualquer outro ingrrrlirnte iu
lltgena ; por C\.Ctuplo, o smntno do talo da lmnanC'Íra. 

Em al~nmas trihw:;, quando uão haYia mais P~pt•
rauc:a de salYar o doc•nte, o aba11dnnaYan1, on mata
vam mr~mo para ;threviar-lhe os 'in{frinll'lllns. r\1-
~umas ltonlas tapu~·as tinham o cosltlll1<' de os rx
tt·emallll'nlo vrlhns. ou os desl·uganados peclircm a 
seus parentes e atmgos que os matas~rm e ('ome"sem. 

Os rnt~rra.me utos faziam-se em cova, Nbi, dentro 
do propriO rancho. do li nado, ou c•m C<'miterio, (tihirná
ra.) Algumas tr1bus punham os seus mortos acoco
rados dent~·o de ptlles ou talhas de bal'ro, i,quru,·nfms, 
a que drpots davflm s1·p~lltnra,. C(UP dt'YÍa '>f'lllJH'O set' 
ahel'ta pelo p~roniL' mms proxm10, ou prlo vim·o, no 
caso 1 lc fallccunen t.o u.e un~a nmlltrr casada. E I' a ge
mi o uso das carptdt'n·as Jllllto.ao catlaYt'r, on proxi
tno da sepultura: ltll w•crolog10, qnr faziam ltahitu
almente do finado, rrt'tll'daYam os srns Ít'iloc:; na u·w•t·-
ra, sna<; qualidades intlotuitas, et~.:. " 

Entre os p,,,,; ~, t'Jll honra do linndo, entoavam 
cantos folga~õ~s, r faz~am ~m si ineigõe:-; profu ndas, 
guardando JeJunS cxp1ator10s. Os P assé.<? acredita-
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vam que as almas dos guerreiros valentes, e que ti
nham sido obedientes aos P·l..fJéS, iam habitar um céo 
predestinado, cheio de gloria, c illuminado constan
temente pelo sol. 

Entre os Guartcurüs, depois quo se tornaram essen
cialmente cavallciros, (a) punham á cabeceira da se
pultura não sórnentc as arma!'l do finaclo, como lam
bem o sou cavallo de b~1talha, ao f)nal pt·óviamcnte 
rratavam. Os Xumanrr.s qucimaYam os o~sos dos 
seus mortos, porque suppuuha111 qne a alma reside 
na mcdulla dos ossos : mist11rnvam as cinzas com 
bebidas fermen tadas, e bobinm cs.::a mistura em festi
vas libações para. abrigarem !.dentro de ~cu corpo a 
alma dos seus amtgos. Ir 

O costume segui 'o por qnnsi todas as tribns de, 
junto aos mortos, collocarem m·ma!=!, rêdes, comi
das e bebidas, induz a suppt•r quo :tcreditavam n'uma 
outra vida, onde essas causas podiam ser neccssa
rias. Era mesmo crença rntrc os TttJHir; que os guer
r eiroe; valentes iam depois da morte habitar as mon
tanhas azucs, onde teriam os nwlhorcs banquetes em 
companhia de seus avós. Entre os Camacans a me
tempsyeose era geralmente admiti ida. 

§ II I 

RELIGIÃO- FÓIUfA~DE GOVER~O- C.UF.RRAS- MATA:'IlÇA 
DOS PRlSIO:'IEIROS 

A r eligião não Pra a mesma pn~·n todas ns tribns, e 
assim dovin. sor c 1lro indh·id11os qnc nilo tinham re
lações frequentes entre si, scuão pn.ra ~o guerrea
rem, e que não tinham intelligcncw. bastante escla-

(a) Os Guaycurúq houvcr~m rh~ Hc>~p:mhóc do Pal':ll;U:'IY 
e do Poru os primoit·v~ c:lVnll H lo <f'l • p.· >viot•am a 'I rnnn1tlas 
quo foram Cl'iaaio.-::));,ml) C su· C111 i. o~ cuval 01(H·nm 
da A.ndalulia pat•a Cuba e Hi;:;1nui Jh, tb.do pllS'!ll'am pa1•a o 
MOXI.OO o POl'Ü. -
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rccida para comprehenderam a idéa de um Deus Su
premo Ct·carlor o Regulador do mu 1d0 por meio da 
Omnipotcncia c SnbP1loria infinita. 

Em algnmns tt·ihns dn parte septrntrinnnl do Dt•a
zil, principalmcnt0. nas' do interior, oh~ervnvn-~e nma 
P.specie de cnlto no sol. culto parecido com o s~gnido 
no Pct·ú, pt·incipnlmcnte :mies da chcgnda dos hespn.
nhócs, fazendo isso ct·ôr qne cgsns trihns tiYc~SPm 
affinidndo de origem com us r]no habitavam 110 im
pcrio do~ Incas, r qw· dns regiões do~ Andes tives-
~om vindo f01·ngidns. · 

Em ontras tribw~ do Amazonas adoravam nflo só o 
sol, como n lua , c as con!'Jtollações, attt·ibnindo ao sol 
affeiçno ao homem, a lna protccr:ão â mnlhor, c A.s 
constcllnçõcs inflnnucin. na frnct.ificarllo rln<~ aJ·vore~, 
:~mndm•ccimcntn dos fructos, de~truir::~o de inscctos, 
ahnndnncin de caça o pesca. 

Entre o~ Tupvs, qnc dominavam a região média 
do lknzil, o sy!=;'tcma gcml d~ theolouia 'fundovn~se 
na existencin de trcs divinrl:ldes snpcriot·o~, além de 
Tv_p•w, ao qnnl :Hfl'ibttiam ainda mnior podm·. Essas 
tt·c~ divinrlarlcs'Pl'fll1l : o ~oi (GNf'lrnetf, mãi dos vi
Yentcs),- a lU'l (.Ta~"r/, mni dos vegetars), e flruln on 
Pnr•,dá, dcns do amor, P.ncnrregndo do promover a 
rr.produc('ão dos screc;; crcados. 

Além d'rsses donsc~ admittiam mai5'1 outros seres 
~obronnturncs, ao!'~ quaec:; trilmtavnm l:mtn ou mnior 
vrnr.ração, c qno têm sido cnn~iderado~· ror nlgnns 
ec;:cripfm·es rorno oq clrmonios on princípios mnos, em 
qne oc:; inrlios arrPdit:wnm.rPAssim tinham ollos o 
Anhnngrt, que presidia fl cnrf! do campo, o'qno era 
reywrsentodo por nm vrndo brnnco comolhos"rle fogo : 
tinhn por missfio pnrticnlnr prr~egnir oq índios que 
innlil rnontc destrnisscm a caço I) commettessem ou
tros mnlcficios. 

Os l1Jacf1clu!rrr<~, qnc acompnnhavam os gnorroiros 
em ~na'l expedições, c prc..sidinm nos e:uninhos ; os 
f"f'lf7.[J r1ra'f, qnc presidinm fá caçn do matto, c I'JUC habi
tavam nns bnrncos nas orvores, donde .. sahiam to
mando n fôrma rle mm1inos, 011 de homens enormes 
coberto<; do pcllos'ne,gros por todo o corpo e pelo rosto, 
montados em um Tapyr (anta) ou eait~>üi. (porco do 
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matto), precerlirlo por vn::ralnme~. e fazendo com qne 
as pesc:;on~ qm'l os encontrn~RI'm se R<lhi~SPln mal de 
tudo quanto empt'Phendec:;.;:cm.-n'nhi se clerivou n pn
lavra rnipnrrt .-Or::. r,rupirn<?, protectorcc; das flores
tas, e qne armavam lnro~ e cng-nnos, f> rptc presidiam 
aos penr::.amentos.-Os ,1fnra_qtd(fnnn'l, rptc annuncin
vam n morte, etc .. \lém rl'l'~~eR, havia tnmhe1n o 
Sarrt-rPrf!ré, o F:mhnifrrJn, o,Urrd('(.fl, etc. 

O fC'tichi~mo ern SP!!nirlo por mnit:1s tribns, que 
adoravam nm ohjPcto rpt:tlqncr, :mimnclo on ni'!o, ao 
qnal ron~iclernvnm corno ~1m rliviuclnde tntrllnr. Os 
Cnr:>th(1 '1, por cx<'xn-plo, ronsiclm·nvnm o mrrra,.á como 
uma rlivinrladf' f' lh<' t1·ihntnvnm o mnis reverente 
cnlto, conformo o prrqr! o mnnohrava, e fnzin intl'rprP
tar os movimentos mw lhC' imprimia. Em todas ar::. so
lcmniclnrlPc:; pnhlil':-~c:; ·1ppnrPCÜl omnra,.r; <?OrJrrrdn, tanto 
na pnz corno na ~tll'l'l'::l, e 1 :1nto presidia a dansas e 
fp~tin~. fl~ plantarõrs, :ls colhPifas, como f1~ clelibPra
çõcs importante~ da trihu, n combates c !l carnifi
cina canibnl do~ prisionf"iro~. 

Os Trrpn.;(j'l e outra c:; hordnr::. do Amazonns n t tribuom 
aos Sf"nr::. ido los inflnf"ncin ilirectn ni'lo shml'ntc sohrc 
o nascimC'nto elo hornf'm como sohro todns ns acrõcs 
hurnanac:;.-Or::. \fn,.hn.rrdi'l ~on~irleravnm a onça como 
a primC'irn clivind:1de, r venrr:n·nrn mnito oc:; c:;onhos. 
-As cn hilcinc:; rlns m·1r~en~ do C1nnrapnnvn nrloravam 
nma effigif' peftuC'ninn fl<' pnpnrraio.- A rmrnero~a 
tribu no~ Artmnré<~ rprn r~c:;cncin l rnf'ntc idolntrn, e ti
nha tnntos ídolos. quantos n ~~In phant:"tRin podia pro
duzir. 

A pn r rlP!=lr::.nR iclrns excmtrirns sohro rrligii\o ti
nham o~ inrlior::. f'm ~Prnl mnn IJ':Hlir:'!o, rpw rm t'>!·a 
remoti~Rirna tinha nppar0.cido entre ollcs nrn homPrn 
extrnordinnrio, nm c:;r.mirlens, S11mr!, f]llr. lhes tinha 
rnRinado oc:; nr::.oc::: da mnnrlincn, 0. nl!:rmnns outrn~ 
couc:;nc:; nteis. 

O qnf" mnis nos clPve nrlmirnr em tocloc:; cssP.s nssnm
ptos do rf'li~ii"ío cbs divf'T'r::..'ls tribm:; rrn n antorifln<lc 
absoluta cpw oc; {)(TfJé~ exf'l'Cinrn fnnto no rspiritunl, 
corno crn muitas rircmnc:;tnncias trmpnrnrs, inclusive 
sobrf" a-maneira ile·vivf'r dn tr·ibu 11 qnc pertenciam; 
impondo-se como unicos medianeiros entre a divin-
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dado r o homem, fieis interpretes da vontade divina 
mvstcdosa oram c<·gnmoute obodcr.idos. Entre os 
p ;lrTÍ'I,OS rnrMrlnc: (' Crt!frt{IÓ'I tinham mesmo os prrqt!s 
o poder de cxconjnrar os eclipses do c:;ol e rln lua. 
~i'lo era com fnr,ilidndC' que nm índio qunlrruer 
chC'gnva a ter n posição e a in11uencia ele nm pa~é, 
[>inqo, OU ~rtrrtifm tarn hrm lhe chamavam, ern preCISO 
nm noviciado longo, ncompanhado df' jf"jnm> frcqnC'n
tes, dn macerações profundas, de provas reprtidas. d.e 
nmn constnncia inrJuchranta"\·Pl, P. de nmn Jmpnssrhr
lidnrle innhn lnvol nos maiores snfTrinwntos physicos. 
~o isolf!Tllf'lltO profnnclo rm quf' vivif!m, em nlguma 

trtpP.rn ou tr~i" f>rtr, aprf'nclinm uo gr~nck livro _dfl t~a
tnrrzn os f"fTf'i!os nns plmttns, C' faztflrn C'Xpf"l'lf'llClaS 
sohre nnimnf"s : além d'isso hf'rclnvnm tnmb<'m elos 
ontl'lls pn !.('és os <'OH llf'ci lllf"ntos an tcriornlf'ntf' H clrpti
ridos rnt rrrrnrõe>s snccrsc:;ivns, não sómr.nfe sobr<' a 
rfTicncin dos ypgf't:ws ml'dicarnentosm; c venenosos, 
como tamhPJn sohrr. todo.;; os mPios (}p imprr.'>sionnr 
r dominar o <'spirito uirniameniP c:;nperc:;ticioso dos 
sclvngr.nc:;. 

Tr>J'Ífl sido nrn hom meio de reconstruir em araude 
pnrte n historin dos índios do Brazil a condj11vnçi'ío 
do~ pngés n'rc:;sf' c:;r•ntidn; em alg-umns PXpNliçõrs 
aurrrcirac; os Portna11f'zrs não se> df'cliannrnm 11C' rc
CO!Tf'l' á infinenr.in rl'f'c:;srs ff'iticeiroc:; '>OhrC' os iudios 
alliaclos. 

1\c:;c:;im corno os índios não tinham nmn rrligião 
igna l para todas nc:; tribns, o mcc:;rno lhcc:; a'·ontPcia 
rptnnfo il fórmn elo govrrno. Em geml o rhPff' on mo
r ul)irhrthrt l"(llf" rornmnndnva com nntoridnrle abso
lutn na gt;E:'rt·n, dnrnntr n pnz tinhn tn111hrm inOnen
cif! ; mar::. pnrn nc:; df"libPr::l~iíf's m::~gnas c•onsnltavn a 
a~c:;pmblra cln trihn ( Vhr>mnnq'thrr) re1micln na nrtr.ra 
on (11':1.\:t. A dignidndP ik chrff"_ nn r:;1r.iqnc .~'''a <>lr~..
tivn, Ar::.rollwnclo-se rlP prf"fPr<>ncta o gnf'J'l'f'H'O rnms 
wtlrntf' I' mais apt•oprinrlo para fliriait· f!S crnnrrzas 
df' !!Hf'rrn : Pnt ign:Jidarif' ele cirr.nrnstaur.irtc:; <lr Ya
]Plltin c r;.1pnrirlncl,, lllilit:tr vencin nn rl<'içno n filho 
on c:;ohrinhn elo chefe qnP tÍYf'S<;!' f:-t l!Prido. 

Para indivirlno~ ainda rm tão grandf' ntrnzo clf' ci
vilisação não havia legislação: entre os da mesma 
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tribu sô era castigado o crime de homicídio: o assassi
no era entregue aos parentes do morto, os qmtel:l em
pregavam a pC'na ddalião. Nas outras cir~ums!ancias 
da vida dominavam o direito natural e o dit·eito do 
mais forte com todas as suas consef)uencins. 

A guerra, u111a vez decidida om conse' ho da tribu, 
era emprohendida sempre de sorpreza, sem pr via 
declaração: depois de tratarem do ÍIH~C'ndinr os rnn
chos do pall 1a da f('J,hn inimiga por moio do SPtns dis
paradas com algodão inilammndo, começavam o ata
quo tumu.ltual'iamente sem ordem de combate, o com 
uma gritaria Í11fernal ; saindo-se mal da pclPja tra
vada, retimvam-se precipitadam0nt.0.: -se tinha m 
bom resultado, incendiavam n taba inimiga, o os dcs
po.jos que não podiam carro~ar, reservando s0.mprc os 
pr1sioneiros para a sua festival nnfhropophngin. 

A matança dos prisioneiros tinha lognr do prefe
rencia na festa do ,.auim, que rra nmn bebid:1 fermen
tada feita de milho e de mandioca. Amarrado pelo 
pescoço e pela cintura por cordas de algodão ou de 
embira, a que chamavam mn<?.<~llrana, era o prisio
neiro levado ao logar do sacrificio, CfHasi sempre a 
ocára ou praça; ahi insnltndo pelos srns ve1·dngos, 
retorquia-lhes com a mais stoica brAvura, comme
mora.ndo quantos i nimigog tinha tambom devorado 
e ostentando que nada o intimidava. 

Assistia impávido, e acompanhava mesmo as dan
ças bacchan:1es d'aquella solrmnidarlc, depois das 
quacs era levado em pror-issão por torln a aldt-n : con
duzido novamente para a prarn 1 solfavnm-o o rliziam
lhe"qno fngil~se: na carreira1 poróm, ora logo preso 
polos mais 'ageis da tribu, qno de novo o nmnrravam 
com a fatal mus:mran('f,. 

Principiava então o priqionoiro o son cantico de 
morte, r rc0rdandoas ~uas proezas nn ~uorrn, o amea
çando com uma retribuição analo~a pelos rla ~na tri
bu: assistia a pôrem fogo na fo!:(ueira, ctno tinha de 
o moqui!('J,r, 'e 'a!Tronta va a vinda elo executor que hran
dia a terrível tangrtp<>ma ou iNl.rapomrr, ( maç.a on cla
va) enfeitada deiatnA.rello e-;cnro o adornada dr vnrie
gadas pennas. Seguia-se um extenso dialogo cotn o 
executor, que afinal descarregava a fatal pancada na 
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cabeça da victima e a estendia no .chão. As ve~has 
apossavam-se <lo cadaver, quo limpavam,. abrmm, 
esquartej:wam o retalb:n-am para o hm-r1vel ban
quete. Os alliados, convic~atlos pa~·a aquella ,festa, e 
todos os membros da tr1bu partilhavam d aqnelle 
manjar; se as carnes não chegavam pnra todos os 
circumstantes, prepnt·avnm com ollns ~com os ossos 
cnhlos, de maueit·a flllP. uü1~uo!n de1:cassc de ter a 
sun rar·ão. Se nlgnm dos da tr1bn esttvosse au:'3ente 
em quàlrpwr viagc111, guardavam-lhe o seu qumhão 
ou mandavam-lh'o levar. . . 

\ contccia nJrrumas vezes que depms de feitos os 
prisionriros, nl:J se podia immediata~nento procede~ 
á solellluidnde authropopha?~ q~1e do~cre:rmos · 
ernrn cntflo gunrdados os prtswne1ros, c mmto bem 
tratado~. forncecndo-sc-lhc 'l mC'~mn nmlhC't'f'<: pnrn com 
cllc~ cohabilllr~lll. Dado o C.'lSO q~c 0ssns mnlhrrcs 
ficassem gravidas, os filhos, se~umdo sempre e~re 
os in di os a coudiçrw pn ter nn, ermn tamb2m comi os 
nwis tarclo em um b~n.rpiete ~emcl~wyte ... As mulhe
rc=" qno tinham eonvn'ldo com o ptlSJoncn.o, nem por 
isso tlcixavam de comer tlo hornvcl m::mJar, c o ~ue 
aindn é mais horroroso, no banqt~ete em que o.c01 po 
do f11ho 'do prisioneiro ~ervi?- de ahme~to, a mã1, apo
zar das lagrimas~ qne vertia, não dmxava de tomar 
parto. . . , 

As mulhcres"'qne Re aprlsionava?l na gueri a eram 
conservadas como·[cscrnvns, e mms tarde tornavam
se concubinas, mas uc1o crnm devor,adas. Quand~ os 
portugnezcs c~m:-rarnn! ~ tl'~ficar com a escravidão 
dos indios, as mcllas· pr1s1oneiras ficaram srndo .um 
rnmo ele lucro para ~os v0ncr 'ores. que as vencham 
por f]Ualqucr insiguiDcancia. 
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Sy..;te n a de c Jlonisaç"\c do B raúl empregado por 
D . JoJo ill-Capitanias hereditarias 

H.<•conlwccra D . .Jofío 111 as difliculda<les com que 
lnt:"n·a tll) csta hc·l~~cittH'nto do.; <lnuR nncl<•o..; coloniaes 
,[,.'-i . \ 'ie<·tt!e t' ,t.• Piratininwt : as dcsp0zm> r lcvadas 
quo tinham :.waiTetaJo ao tlwsonro publico, o a pnuca 
nu nenhuma tlispusicãu que o-; purtug tH'zos mostra
' '" m "" ctte<.LLTC'Írar as suas rcln.<:üc:..; para o Brazil , 
aehaudt) maiore-; interesse!'\ para a flHlia, fizeram 
com q11e esse sobcra11o resoh·es'>C lançar tuãu de ou
tro-; nwios para preench~r os fia'> a C[UI' se propunha . 

Hecorrc•n :'l forula<:no de Crtpif,tnirt'i ftnrr>ditarias, 
r 1m amplas cunces-.;üos _aos <loun.tarios_, afim th' pro
ltHH'<'r<'lll por '>tut . n·opt•ta. c.nnta n culomsac:ão tlo vas
tn tc•nit ,rio 1l, Brat.il. . a :\Iath•i:.l ,, nos .\ çorf'S já 
<''>SP m<'iu tinha sid,) emprc~a l, eom van!agt>m; mas 
n'l'ssas ilhas as diü:;üe..; tenitoriaes, 011 duar,õos, ti
nham sido em prquf'uas fraCÇt1es, omqnanto no Bra
zi l ella~ l'ot·am inconyc•nif'tlll't1lf'tllc do nm gm.ndr nu
mero <lo le...!,'nas, n~gulando elo 30-no minimo-ató 
1:->0 1<'!.!uas no 111a"Ximo. 

L•:s:..;o '>Y!'>If'llln d<' ca.pitanins hot'l'tlita.l'ias foi mais 
tardf' im!tntl, pPlos Holla.nclf'zes, qnnndo Plll Hl30 ti
Y('t'all1 tl" formar colonia.s no DPia wat·c' r· no Uttdson , 
nos Esfalltls-Unitlos; os pt·oprios ln~lrt.c'" flzoram 
lambem cons~ muito parecida. nas primf'ims colonias 
da Attwt·ic·1 elo Xortr. 

Parn. lf'var ilva.nte ac:; snas idóas, ff'\'e D. João rrT 
de rlt>cla.t'tl. 1' válidas as doaç.ües qur ra.zia ' apcr.ar de 
irl'm de ctH:ontro ás leis dn Rein ,, rp tf' clis pnnham de 
outro mmlo, principalmentrcoutra a !JP.i J1r>ntnl(Ord. 
do H.. L. li, Tit. 35 ), que foi aquella com que o Rei 
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D. Duarte (a pretc.\.to de que seu pai, D. João I, a 
tinha em mente) deu o primeiro golpe nos pri,·ilegios 
dos enhores feudae:s . 

ltepartindo D. João Ili o littoral du Brazil em 
grandes porções, a que Jeu o nome do(' tpitania'l he
reclitarias, fez dellas doaçõe:s a diYer:sa:s pe:s:soas ;.;r a tlas 
da sua ctn·te, e por essa occasião mandon !amuem 
expedir o competente foral para todas ella!,). UfO!·al 
!'ra um contraclo emphiteutico, pelo <p1al se cousti
tuiam perpetuo::; tril>utario:s tia Corôa c dos Donalari_os 
os solarougos quo recol>e!::>sem terras . Jo ::-.es_mana. 
Era, portanto, utu pacto qne estabelecta os rltt·r>ttos, 
foros, tt·ihatos r> roltsa..; que O§i colono"> tinham de pagar 
ao Hei o ao douata.rio. 

A Corôa rci-.orva \a para t;Í apeuas o c1uinto dos 
metacs e pedra~ preciosas, o monopul10 Jo páo brazil, 
das drogas ecspcciarias,odiztmo do peixe que não fos
se peseado á canua,o diziu1o de todo:s o:s proJuetos(vis
toser o Hei Grào t\lc:strctla OrJem de Clli'i8lo),os pou
cos direitos das alfaudega~. c:\.igia a assistcncia tios 
t•mpregaJos de Fazenda nas Capitanias para a co
brança dessas contribuiçues. 

Aos donatarios concedia o ~ol>erauo as Capitanias 
com pl?na posso p<•rpetua c llerc~itaria, .com_o titulo 
de Capttães c Go,·cruadures; scr1~t~l alem dt!,)S~ Al
caides l\lúrcs ou Couuuandaut,•s nnlitares das vlllas 
que creassom, e\.orcondo es:ses cargos por si ou por 
seus delegados . Podiam nomear ouYidorcs, t~helliães, 
meirinhos e otliciaes dos Com:olhos das Ytllas, an
nuindo ou não a essas eleições. FicaYam tormiuante
mente isentos de toda justiça estranha as capitanias, 
devendo em caso de crime serem chamados a presença 
do Hei, perante o qual sómoutc responderiam. Podiam 
dar sesmarias a qnorn tjuizcsscm, eom a condiçito de 
ser a chris tãos, c do conformidaJe com as leis do 
Reino. Teriam o direito de conhecer das appellações e 
aggravos do toda a capitania, com ~.l<;ada ató morte 
natural para peões, escraYos e gentws: para as pes
soas de maior qualidade a sua alçada ia s~nnouto até 
sentença de 10 auuos d<' degredo e ccu1 cruzaJos ~e 
pena. Havia, porúm, 1 casos em que a sua alçada scr1a 
de ultima instaucia para todos, a saber : moeda falsa, 
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sodomia, traição e here~ia (sendo-lhe o heret~co entre
gue pelo braço eccl~smstiCo)i - su podem~ haver 
appellação, e essa seria P.r-qjJtCL'J, ::>o a pena Imposta 
pelo U.onatar10 da capitania não fo::s::.o a capital. 
, Teriam o monopolio U.as barcas do passage"!• ma
rinha~ moendas d'agua e uutros eugcnlws, a vmtena 
de todo pe:scado, o dizimo do lJttiuto dos metae:s e 
Eedra-.; preciosas, a redizim? das rendas da Or~em de 
Chrü;to, o a posse de dez a vmte h·guas sol.n·o o liLtoral, 
divididas em lJUatro ou cinco purc;õ•.!S separadas por 
um intervailo do 2 leguas pelo meuos, não pagando 
por essa propril'dade senão o dízimo. . 

A IJl'ÍnciplO tiveram tambom. os uouatarios. a VIn
tena do producto do pao brazll, CJUO tendo 1uo da 
Capitania fosse vendido em Portugal; mas essa con
cessão foi revo"'ada por Al mra uc v <.lo l\larço de 1557. 

Uma das cgncessões, cuja rccordac;ilo hoje dcYe 
repugnar ~o coraç~o dos Braz.ileiros, cr.a o poderem 
os donatarws caphvar os ge11 ws quo qtuzcssern para 
o seu serviço, e dos seus navi•JS, e mandarem vender 
annualmento em Lisbôa un1 certo uumcro dclles, 
livres da ciza que pagavam todos os outros, e pagan
do só o dizimo. 

Além de todas essas regalias, eram as cai?itanias 
declaradas couto e homis10, não podeudo runguem 
ser neilas ·perseguido por crimes ou dclictos anterio
res. Tinham as capitanias a sua integridade comple
tamente garantida do juro e herdade, tanto em 
doscendencia directa como em linha collateral, trans
versal, bastarda, e ató pela linha feminina, o que tinha 
sido abolido pela lei mental. 

Em caso de guerra eram os moradores obrigados a 
servir com os Capitães 1-lót•es, e pura solirrnar o mono
polia determinou-se que n:io podialll commcrciar com 
o gentio do Brazil os hauitantes das Capitanias que 
fossem feitores ou socios de pc::;soas tJUe não vivessem 
em Portugal ou seus domínios. 

Os colonos, polofo,.al, tinham a posse das sesma
rias, pagando unicamente o dizimo,- a isempção dos 
tributos não declarados na carta de doação c no foral, 
a importaçãO, liYl'C dr uireitOS, dos mantimentOS e dOS 
artigos chamados bellicos,- tambem livre de direitos · 
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a exportação dos }lroouctos do Brazü para terras de 
Portug~l, oudo pat-ariuru8~,mente a. ciza,-a franquia 
do du·mtos }Iara os art1gol:> vindos do Portugal, 
~xcoptuando os tra~id~::. por navios estrnngeiros, o a 
huortlade de cotnmermo entre os moradores das divcr
sa:s ca}litawas. 

Em poucas palavras _l)Odemos reduzir a maneira 
pela L!Ual so baseavam as cuncessões ás capitanias 
heredilarias: o :::iuuorano reservava para si a_l)onas o 
protcctoruuo ou a :suzcrauia de totlw.; ellas cou::;er
rauuo o direilo do cunhar moeda, os ilizm10~ terrilo
riucs c algumas _lJrorogatiYas de monos monta. Os 
d~uutarios c_ram 'ordudc~ros seuhores fcudaes, quo 
vmham cuutmuar uo llra.:!l o 111esuw modus oil•endi 
da idade Mêdia, quo já tinha 1indado em quasi 
toda a huropa, o para CUJa terminação os difleroutcs 
uwnarcLas tiuham LmJdatlo os maiores exJorc:os. Em 
Portugal mc,..mo o Hei lJ. João li tiuba-sc esmerado 
em dar profuudo::; rgolj es no feudalisn10, in::.tituição 
11uo D. João UI ia ~plantar na ruais exteu~a das suas 
po:s::.e::st:~ões ultramariuas : é verdade qm· ainda em 
tempo clle 1·cconhcccu a:s iuconveniencias dessa fór
ma de coloni:sação, o appellou para o estabelecimento 
de um Governo Geral. 
~o thessem vingado as capitanias hereditarias 

teriatuos hoje tantas rcpubliqudas, quantas foran~ 
essas oxtom;as divi~õe!:i tcrritoriaes, o não um todo 
hoiUogenco, que constitue uma nação tii.o choia de 
vida o do Cs}lerauças como o Brazil . Para foli
cidade1 poróm, do noss~ paiz, os donatarios quasi 
tuuos !oram mal succedidos nas suas tentativas de 
co!ott~s~ção, c algun:s !nesmo nem lhes puderam dar 
pnnCJpto, c.:omo Antomo Cardoso de Barros ; mas não 
antcci_l)emo::s u::; factos, o vejamos quaes foram as 12 
capitanias hereditarias .lJrÍrneiramente estabelecidas . 

§ li 

1. • CAPITAMA DE S.' ICENTE- doada a ~lartim M
funsu de ::,ouza; consta\& de 100 leguas, desde o rio 
Macahé até 12leguas ao Sul da ilha de Cananéa, onde 
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está a bana de Paranagua, oxc..;u1,tuautlo uma porção 
tio 10 leguas c..;untatl.as U.o rio < UI'Itpac..;e (.!·tqairtqt~ 'l't) 
au uortu 1La \Ílla tio "i. :::,,:IJa:sLmu ULIJ au riu:::;. Vweu
Le, tlUU umm tiu se.tlrm<lu Peru Lopes tio ':>Ou:t:a. 
Prulll~.:LLiua por Carla l~úgia tiu ~!J U.u ~ OVlllÜJru tio 
1.J00, fut tioada Olll G tie Outubro tio 1.JJ1, eutu u 1•'ural 
assiguatio em Evora a ~U uu Janeiro J.o l.J::!.J .. Martüu 
All'uasu tio :::>ou:t:a não voltou mais uu lkaúl tle_i)OÍS J.a 
1'uuJ.açao tlo:s tioi:s aucleu:s culouiae::; J.u :::;. Vweute e 
PiraLHúaga. Juàu H.awalho Heou otn Piratiuinga o 
Gonçalo Monteiro em :::>. Víeeuto. !:.tu pouco tempo 
:::;. Vieeute soll'teu por t.:ausa uu:s culuuos tle lguape, 
1.JJ7. A capiLau.ia nãu conta ,.a aiutia '1 uareuta anao:s, 
Y. uautlu :se llio tirou 11 uus.i motatic para u c..;reação tlu 
cupitania admini.strutt 'l t, tiu H.w tio Juueiro. Huvel'teu 
u lJurua por cumpra ~~m 1, tio i\uviJmiJru do 1/Vl. Fa:t: 
huJO _i)UrLo tlos .Estudo::; tio Hw Jo Juneiro, :::,.Paulo, 
!\luta::; o Paraná. 

~. • :::;A.YfO .\.\lARO (E lEIUL\ UE :::;ANT'A~NA} E lTA
MAltA~.l-Joada a Peru Lupe:s tle :::;uU:t:u. Uunstava de 
bU legua::; om tres por,.:ües, a :sauer : 10 tlestle Para
nagua até o rio ~lamv.ituba ou .u:arungua, ao sul tla 
Laguuu; lU tlu:stlü o no ::::,. V wentu au t'lU Uurupac..;ó, e 
JU Jestle o riu lguaras:su para u uorte até a ballia tla 
Traiçáo, cum_i.lrolieuJenJo Lantbuut a ülla Ju ltama
rac..;á. foi tioaJa por Carta H.ug1a Je 1" Je Setembro 
Je l.J34 wm o F01·al tle ü tlc Outubro Jo mesmo atlllo. 

' Puro Lopes J.e :::;õuza wlo volto 11 uuu:; ao L3raúl : 
,i)Olo donatario iu:stallou Gonçalo All'uu:so num calunia 
mn Vltttimbé, c João Uunçuho::; uum outra um ltlt
mw·u·~a : a do Guaimbe vciu dol.JoÍ::s chamar-se tlü 
!::lauto Amaro. 

As torra::; destic Parauagua á Lagww. não foram 
uolou.isatlas. 

Pero Lopes de :::;uuza monüu um um uaufragiu em 
.l\latiacr~c..;ar, 1.J;3J: a ~ua ,·iuva uutueoulugur-Lenente 
tle ::;e(f Iillio u Clu·i:sto\ ào tlu Aguiar .\..lteru: ti 'ahi em 
diaute furam outros uumeatlo:s pura u LUü:5Iuo ilm, :sem 
uunea o tlunalal'io \H' para a capitania. - !::;anto 
Amaro o terra tle saut'Auuu ro\ tl'teram para a Uo
ruu por cumpra em V de .Noveml.Jru de 1/UV c ltarna
;raca tambem por coutpra em 174:3. -A ca_i)itania de 
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Santo Amaro faz parte dos actuaes J·~stados do 
S.Paulo,Paraná o Santa Cathnrina;-a de Itamaracá 
coiworreu para formar os E:stmlos da Parahyba do 
Norte o Pernambuco. ' 

3. • P ARAIIYBA DO SuL - doada a Poro do Góes da 
Sih·cira, irmüo tlo celebre escriptor Damião de Góes: 
tinha 30 leguas desde o rio l\Iacahó ató os baixos tlos 
Pargos proximamente 1·io Itapemcrim. A doação 
foi feita' em :Z8 tlc Janeiro de 133ô, c o l'oral passado 
a 2D tle Fevereiro tlo mesmo anno ; Pero U.o Góes 
f1mdou a rrimeira colonia na vilha Ja H.ainb.a, á mar
gem d? H1~ Parahyba, 1510, derivando d'ahi o nome 
da capiLama. 

Voltou o donatario para Pol'tugal, dei.xando a co
lonia t>ntn•guo a Josó .:\Iar.tins.: no seu . regresso 
achou-a em tal rstado do nuser1a, tão cheia tlo re
voltas c de hostilidade-; dos Go~ tacaze-;, r1uo Jaban
douou tutlo retirando-se ferido para o E!')pirito :::ianto, 
c d'ahi pa~·a Portugal. - Essa capitania reverteu 
para a Corôa por cot!lpra em 10. de Junho. do 1753. 
-Faz hoje parte tlo Estatio do Hio de Janeiro. 

4.• Esr>mrro SANTO- doada ao fidalgo uo!avol na 
Asia Vasco F0rnantles Coitinho: compunha-se tle 50 
lcgu;s desde o rio ltapemerirn ao rio 2\locur~·. sendo 
a doação feita por Carta H.ógia de 1 • tlc J nnho de 
1334 com o Foral de 7 tle Outubro do mesmo anno. 
Coitiuho vendeu quanto possuia para vir para oBra
zil com um navio, gcneros e colonos : chegando em 
1535 com 60 indivíduos no domingo do Espírito 
Santo á bahia da Vic!oria, ahi fundon uma colonia, 
a que chamou do Espirito Santo. Os Indios cha
ma1·am aos Enropeus - Emboabas ( pen~as calçadas, 
conforme alguns pensam;. homens dr alé'!1, o~ ~nal
f t>itol'es, conformo. outros dizem.)- ~epclhu C01tmho 
o gentio da maior tlha que fica na bahia, c fundou outra 
povoação, a que chamo.u da Vi~t~t'ia, que passou a S?r 
villa e 6 hoje a capital do Estado. O donatar10 
sofTr~n muito por causa da insubordinação e ingra
tidão dos colonos, principalmente dos fidalgos D. Jor
ge do Menezes, e D. Simão Castello Branco. Maiores 
males ainda lhe causou Duarte de Lemos, a quem 
déra a ilha de Santo Antonio em paga de algum au-

5 
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xilio que lhe tinha trazido de S. Vicente.- V . F. 
Coitinho acabou tão miseravelmente em Santo An
tonio (ilha de Nossa Senhora da Victoria), que nem 
ao menos teve um lenc:ol para a sua mortalba.
Reverteu essa capitania á Corôa por compra ao do
natario Cosmo .H.olim por 40,000 cruzados, fJ de 
Abril de 1718. Faz actualmente parte do Estado do 
Espírito Santo. 

5. • PoRTO SEGURO - doada a Pero do Campo Tou
rinho, por Car ta Rógia de 27 de Maio de 1534. - Era 
do 50 loguas do rio l\Iucury para o uorte, e não sendo 
marcado oxactamcnte o limite. O erudito senador Can
dido Mendes dá por limito:> o Hw Jequitinhonha e o Hio 
Doce (ou o Rio Mucury ). O duuatario veiu fundar 
uma colonia, 1536, no me::; mo logar em que Pedro 
Alvares Cabral doscmbarcàra. A colonia prosperou; 
o commercio do páo brazil, a lavoura da c<tnna, o o 
fabrico uo assucar progreiliram; o gentio, a principio 
hostil, tornou-se depois awigo; com a gerencia do 
filho do donatario começou a decauencia: a irmã 
e herdeü·a ( D. Leonor do Campo ) vonueu a Cavi
tania ao Duque de A veiro, 15:>6. HeYcrteu :'t Corôa 
por con1isco em 1739. -Faz parte do Estado da Bahia. 

6. • lwf:os- doada a Jorge do Figueiredu Corrôa ; 
tinha 50 legua::; desde o iiru da d.e Porto :::kguro até 
á barra da Bahia de Todos o::; Santo::., tond.o por limi
tes o Rio Jequitinhonha e o Rio Jaguaribo. -O Sr. 
Dr. Macedo diz que foi doada em 153<1 ; mas o Sr. 
senador Candido Mendes pensa 'luo foi em 1• de 
Abril do 1533 . O donatario mandou por seu Jogar
tenente a Francisco Homero, castelhano, fundar 
uma colonia no Morro de S. Paulo, ou ilha de 
Tinharó ; mudou-a Homero depois para os Ilhéos ; 
bateu os Aymorés; malquistou-se com os colonos, 
que o remetteram para o uonatariu, o r1ual ainda 
commetteu o erro de querer d.e novo impol-o aos 
colonos, que o não acceitnram mais. A desunião 
deu em resultado a destruição da colonin pelos Aymo
rés. - Essa capitania reYortou á Corôn. por compra 
em 1761 ; faz actualmcnto l'arto d.o Estad.o da Bahia. 

7. • BAUL \. DE ToDos os SANTOS- doada a Francisco 
Pereira Coitinho, capitão que muito se distinguira na 
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India. Tinha 50 leguas desde a barra da Bahia de 
Todos os Santos (ou Ponta do Padrão, hoje de Santo 
Antonio) aló iL ful do Hio ~. Francisco. A doação foi 
feita por Carta H.égia d.o 3 d.e Abril de 1534, com o 
Foral do 2ü do Agosto do me::;mo anno. Em 1538 ou 
153\.1 fundou Pct·eira Coilinho a sna 1• colonia no 
lugar quo occupára o celebre Caramurú. A principio 
tudo foi bem ; mas depois viu-lSe obrigado a retirar-se 
para Porto ~cguro, ou lll1,:•os; voltando d'ahi, nau
fragou na ilha de Itapa1·ica, e Joi com seus colllpa
nhf"iros (monos Carmnurú e família) devorado pelos 
Tupiuambús, 13-17. H.ovcrteu essa capitania por 
Jnorto do d.onatario á Corôa, 1518, mediante um 
padnio do ·100~000 por anuo, pagos pela rediúma da 
Capitania, o viuculad.os ao Jllho do donatario, Manoel 
Pereira CoiLiuho e seus descendentes. Thomé de 
So ,1za, 1• Govomad.or Geral, desembarcou na Bahia a 
2U do l\larço d.e 1519, e ahi fundou a capital do seu 
governo. - Faz parto do Estado da Bahia. 

8. • PERNA:\muco - d.oad.a a Duarte Coelho, a quem 
geralmente se accrcsconta o appellido de Pereira. no
lavei capitão portuguoz por seus feitos no Orlente .
Tinha GO loguas desde a foz d.o Hio ~. Francisco até 
o Rio Iguara::;sú. A uoa<;ão fez-se por Carta Hégia de 
10 d.o Abril de 1531 com o Foral de 24 de Outubro 
do mesmo anno. Duarte Coelho com sua família e c~ 
lonos fundou o primeiro estabelecimento em Olinda, 
1::i35, derrotou os Cahotós ajudados pelos Francezes. 
alliou-se aos Tabajáras, e fez prosperar muito as 
suas terras.- Monondo Duarte Coelho, 1554, Joro
nymo de Albuc1uerquo, irmão da viuva, governou a 
capitania em lugar d.o seu sobrinho (filho do donata
rio), que estndaYa em Portugal; e depois um outro 
Joronymo de Albuquerque, filho natural desse com 
uma índia, concorreu poderosamente para a conquista 
ua Parahyba do Norte, e conquistou o l\Iaranhão aos 
Francezes, J)elo 'lue tomou afinal o coO'nome do J.vl a
ranhão. - Os dcsccnd.cntes de Duarte 8oclho tiveram 
o governo da capitania até 1630, época da invasão 
hollandoza, sendo l\lathias de Albuquerque o u ltimo 
governador pelo caiJitiio donatario - Duarte Coelho 
de Albuquerque. Marquez de Basto. - Reverteu á 



-68-

Corôa por abandono do donatario em 1654, o final 
desistcHcJa om 1716.- Faz hoje parto dos Estados de 
Pernambuco c Alagôa". 

9. •, 10. •, 11.• 1\lAH.AN~u\o-130 lcguas doadas a João 
do Barros, o 75 leguas a Fernão AfYares de A~drade. 
-As primeiras 100 leguas do . João de Barms 1am da 
Bahia tia Traição (rl sejutibil'ó) á extrema tio actual 
Estado do Hio Grantlc do Norte (~erra tio Apody, 
Barra do Mossoró) ou como c1ncr o Sr . Candido Men
des, até o rio Jaguaribc: o as outras 50 do mesmo 
João do Barros iam desde a Abra elo Diogo Leito (foz 
do rio Gurupy) até a ponta ou cabo dos Mangues V er
dos, conhecido hoje por cabo do Todos os !::ianto~ .
As 75 loguas de Fernão Alvares do Andrade 1am 
desde a ponta tlus :Mangues Verdes ató o rio da Cruz, 
ouCamocy. 

A doação feita em 1534 Leve o Foral em 11 de 
Março de 1535. O r. Dr. Teixeira de Mello diz que 
a doação foi a 18 de Junho de 1533.-Não _(>Odendo os 
dous donatarios vir de Portugal, assomaram-se a 
Ayres da Cunha, quo veiu com dous filhos de João 
de Barros c com um delegado do Andrade ; mas a ex
pedição (na qual vinham mil colonos, o cento e tan
tos ca,·alleiros) naufragou nos baixos do Maranhão, 
salvando-se apenas a lgumas pessoas, quo se abriga
ram n'uma ilha, que se chamou do medo.-Dopois de 
Ayres da Cunha,Luiz de Mello da ilva,1360,tentaudo 
colonisarol\1aranhão,naufragou tambom nos mesmos 
baixos. -Não podemos deixar do mencionar que o 
padre Jos6 de Moraes considera como primeiro dona
tario do Maranhão, ou antes do Amazonas, a Luiz do 
Mello da Silva, e não a João elo Barros, o seus dous 
socios. - Essas capitanias reverteram á Corôa em 
1540 ou 1570. 

12.• CEARA -doada a Antonio Cardoso de Barros. 
- ConstaYa de -10 lcguas, quo limitavam ao sul com 
as primeiras 100 de João de Barros, o ao norte com 
as 75 do Fernão Alvares do Andrade.- Conforme o 

r. senador Canclido :i\londcs,cra <'nkc os rios :1\londo
hytuba (Jllundrth't) e Jaguaribo. - Foi cloada em 153-1. 
-0 donata.rio não desenvolveu tentativa de coloni
sação, e veiu servir de Provedor-Mór do fazenda com 
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o GoYcrnador Geral Thomé de Souza.-· Foi Antonio 
Ca1'doso do l3arros C11mpanheiro de naufragio do bispo 
D. Pei'O Fernando Sarcliuha na náo X os.c;a 'enhora 
da Ajuda, nos baixos do D. Roclr~go , 155~, e _igual
mente devorado pelos Cahetós.- Essa capltama faz 
hoje parto do Estaclo do Coará. 

Não deixa do ser curioso o seguinte calculo ap
proximado de lcgnas quadradas, que tinham as di
versas capitanias, s<'gnmlo a opinião do Sr . V. 
do Pol' to Seguro. 

Lc~unK quadradoK 

1' de Duarte Coelho .................... . 
~· de Poro Loprs de Souza ... ... ........ . 
3• de Fl'ancisco Pr reirn C01 tinho . ....... . 
4• de Jorge do Figueiredo qorrC·a (quasi) .. . 
5• do Poro elo Caru po Tourmho .......... . 
6• c 7• de Barros c Cnnha (quasi o mesmo 

cada um) .................... ..... . 
8• d<' Vasco Fernandes Coitinho . . . ... ... . 
9• de l\lal'tim Affonso de Souza (pouco mais 

ou monos do) . ............ . ..... . . . 
tO• tlc Poro de Góes da ih·eira (pouco me-

nos de) ... . . ....... .. ............. . 
11• do Fernão Alvares de Andrade ( pouco 

monos elo) ..... ... .... . .... ... .... . 
12• de Antonio Cartloso de Barros (pouco 

1nais do) ......... ... . .. . . .... .. .. . 

12,000 
7,500 
7,000 
7,000 
6,500 

6,500 
5,500 

2,300 

2,000 

1,300 

GOO 



LICÃO VII . 
E atabeleoimento de um Governo Geral no Brazil.-Thomé 

de Souza, t · Governador Geral, 1549-1553 

Rcconhecêr3; D. João UI os inconvenientes do 
monta. qu~ se lignYnTI?- á continn:H;fio dns Capifanins 
Hered1tm~1as no Braztl selll Ulll lar:o COJUillUm, que 
lhes serviSSe' ~e ccn tro JH'Ol ector, donde se irrn J.ia:sse 
a acção ben\flCn da autoridade, para soccotTel-as não 
só contra as mYa"lões dos inclios c tli!Jiculdaclrs intcr
!l~s, .como tambem contr:-~ quncsrptcr tenta ti'ms de 
mmugos externo:::;. Algnns donafario~ nem tinham 
podido enc~tar a col~ni~nção elas suas capitanins por 
falta de me~os ~propr1aclos ; outros, tPIHlo-sc sahido 
mal das pnme1ras tentatiYas, n:io podiam Inw;ar mão 
de ~ovos recursos, c ahat~dounY:un seus proj~dos co
lomsadores; outros mot'J'J:llll dcsastraclnnwnte como 
Francisco Pereira Coitinho .. :\fio so clnva por' fôrma 
alg~ma a pre~teza de colOJ!Isar;:lo. tfío pi'Ocurncla por 
n.1010 .ua .amlnção e da ncc•ao pnt•tJCtdnr dos clonata
rios, mst1gndos por conccssilr>~ :1mpli, simas :-apPnas 
a Cap1tanra do pcr~ambnco <lJll'CSr!nf:lva bons resul
tados ; a üqntama do S. Vicente n:lo ~lvanc;aYa 
como se <.lcvw esperar ; a ele Santo Amaro muito 
lentamente se ~c~~nvolYi:t em po.ntos eircnmsct·iptos; 
e a dos Ilhóos Ia n uma clccadcmCJn cadn vez mais as
sustadora . 
. Entr e ::ts concP~SÕC'S amplissimn~ qne oc;; clonafarios 

tm l!am tido, hav1a . mesmo alg11ruas qw• sorvi:un 
m~u.s de compron~ettnncuto r• de •·storvn do c11tc ele 
n~1h~ade real ; Citaremos, com o Sr. Jlr. ;\!acedo, 0 
dtrr>tto dt> ro.uto e hf)mi~ir>, que em resultado final 0 
q.uc prornovut rrn a transmi~l'<H;<io r'onstnntc 1los tlc
lmqu<'ntcs rl? umas para outras capitauias,c ns snbsc
qu~ntes que1xas que reciprocaruc•nte os donatarios 
faZiam uns dos outros. 
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ResolYcu, portanto, D. João III, a 7 de Janeir o de 
15 Hl, l'Omprar· a Capitania da Bahia ao filho do infe
liz donatnr~o, o quP rr:alisou pela importancia de um 
patlriio de Jlli'O de ·100~000, vmculados a ~Ianocl Pe
reil'H Coitmlto e seus herdeiros, e pagos pela redizima 
da Capitania, afim de ahi c>stabolccer a sódc de um 
GoYcrno Geral com a nrcessaria centralisação políti
ca c administrativa no Brazil. 

Para facilitar mais a n~c~ão govornamcnta.l , retirou 
]). João JII rlos <lonnt::mos algumas regalias antc
riormcnlc dadns, do qne não tinham sabido usar, 
l:OnJO a alçada no crime c no ciYel sobro os colonos, 
podendo cl'ahi em diante os officiaes da justiça do El
Rei entrar em tC'rrns elas ca pitarnas, o podendo mes
mo os Cnpilfícs ~Iórcs Donatarios ser suspensos das 
suas jnrisclicçõcs. 

Para. Governador Geral foi nomeado Thomé de 
Sou:rt, que jh se tinha distinguido muito na Asia, e 
quo tinha as CJUalidade"> clesPjavois par a se encarre
gar de uma tão espinhosa missão. Além da autor i
J.êldc neccssni'Ía para fnzcr o que julgasse convenien
te a hem do Hc~l Srnko, Yinha munido de um Re
gim,nto datado elo 17 de Dezembro de 1;) 18, compos to 
do ·11 artigos suhstancwes e 7 supplementares, que 
lhe dcym·ia sorYi1· de norma prine1pal, afim de não só 
fnntlnr nmn cidaclc para capital das possessões portu
gnr'zas no Brazil, como tnmbom de encetar c do fir
lll:l i' nrll Governo Gel'al para tão extensos domínios . 

Pm'a a aclministrnr:fta 1la jusfi(a foi nomeado um 
O mirlnr Geral, o Descmbm·gador Poro Borges, que 
já tinha scrYido de Corregedor no Algnrve, com al
~:alla no civol ntó 60~000, c no crimr ntó mor te na
tlll'al inclusivo, para peiíes c gentio, concor dando na 
pena o Govcmador Gl'rnl; não concordando dever ia 
rcmetter o preso com os autos para o Corregedor da 
cin·tc; para os nohrr!s a alçada do OuYidor Ger a l ia 
sórnentc ató á pena do :> nnnos dP degredo . 

Para prov:idC'nr·iar sobr·c as alfandegas das capita
nias C' thc~om·ar·ins ( r.ac;rts dos eonto~J. c par a pro
moYer e zelar tutlo CJnanto dissesse respeito á Fazen
da Publica. foi nomcndo Pt·ovcdor Mór o donatario do 
Ceará, Antonio Cardoso ele Barros, que não tinha po-
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dido tratar da colonisa\àO da sua capitania. Ao Pro
vedor ~Iór de Fazenda fieaYam pelo Hcrrimento de 17 
de Dezembro de 1518 sujeito::; todos us 

0
ProYedores e 

officiaes de Capitanias. 
Como Capitão Mór tla Costa nomeou El-H.ci. ao mal

logrado donatario d~ C~pitania da Parahyha ( dn -.,til), 
P.r ro do Gó~s da SilYcn·a, c1ue pelas suas repetidas 
viagens devia bem conhecer os mares o o littoral do 
Brazil, tendo de cingir-se ao regilllcnto que lhe désse 
o Governador Geral. 

Antes do pL'oseguirmos devemos observar ~ue todas 
as nomeações superiores, quo Portugal faz1a, eram 
sómente pot' tres annos. 

Para outr~s empregos do monos importancia foram 
nomeadas d1versas pessoas, taos como Francisco 
Menclcs da Costa para escrivão elo provedor de fa
zc.nda ,. Manoel LoUl'cnço par<!- Vi~ar·io da Igreja l\fa
t~I~, DJOgo de c<!-~t~'O para botwano, etc. Para prin
Cl(llO de uma mtbma re.~nlar de 2• linha Ol'ucnou-se 
ás capitanias que tivessem nm certo nu'mero de ar
mas. hrancas o de fogo, além da P?lvora necessaria. 

Dtspostas as consas para a viagem, escreveu D. 
João IH uma carta a Caramnrú recommondando-lho 
bem como ao. genro deste, Paulo Dias, C) no ajndassen~ 
com os mantunentos precisos, c em tudo ~tanto pu
dessem, ao Govcrnft<lor Gera~ Tho1116 do Souza, que 
em bt'ovc so acharra na Bah1a <lo Todos os Santos 
para fnndar nma cidade que fosso o ccn tro da admi: 
nistração geral no Brar.il. 

No dia 2 do Fevereiro do 13 W ou a 1 de Fevereiro 
scgnn~lo o Dr. Teixeira de ;..rello, partiu do Lisboa~ 
cxllocbção composta de 3 nflo~, 2 bcrgantins c 1 cara
vela trazendo a Sf'n bordo, além das novas all torirla
drs sup('l'ÍOr<'s acima mencionadas 600 homens cl'a i'
mas, muitas famílias, ·JOO decrrad~do~ o G Jesuítas 
incluindo o chefe Manoel da N~brega. (a). ' ' 

(a) Os outros 5 Jesuita'l eram n'l padre<l J oi'io do Aspilcueta 
~a varro,. Anto1~io Pires ~u Pet·e~. Leonnt'«lo Nunes, 0 os 
trmãos le1gos V1conto Rodr1gues e Dio~o Jacomo. 
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Dr.pois de uma viagem do 1 mez e 28 dias chegou a 
exl'ctlic;fw á Bahia dt> To<lm; os Santos a 29 de Março 
de 13 Hl, O ahi fOJ'atn rot:cbidos por cêre~ de. •10 colonos 
qtu' ainda resta.vam da capitania hcreditana, entr~ os 
quaes snbrec;ahiam Ca.ra.mtu'ú c seu genro Paul.o Dtas. 
Os índio" Tupinambás mostraram-se subm1ssos c 
p1·omptifica.ram-so a njndar aos reccm-chcgados nos 
trabalhos de installação (a) . . 

Tratou-se immecliatamcntf' tia escolha rla l<:>c~bdatle 
para a rundnçiw tla uova cirl.adc : ~lOt:vc opu~J?cs ~e 
se <·scolhct· para esse fim ns Illlm!'rbac:oes do sitiO ~lOJO 
chamado /Jrmift.m, sobre a pomnsula d~' Itn.pagrpo : 
p1·odominou poróm a resohtção de se oth.fi c!l~· a nova 
cidade cn trc cs.::;r logm· c a ·nlla velha prmut~va, por 
cansa da pro\:imidadr do ancoradouro habitual dos 
naYio-;, e lia visiuha nça de uma fonte p~ra. a guarda 
das embarcações, além da topograplua prestar-se 
mais para a construC\ãO de uma praça forte, a caval
lt,il·o sobre os contornos. 

Prcparntlo conYcnicntcmcnto o terreno, c t1:~çad~s 
as rua~(' praças, demarcou-se o local para. a e<bftcaçao 
das ca'las para a ai t'amlcga, calJc~a-matnz, pac:os d.o 
concelho c do gowrnmlor, Col r•gw do::; Jc~mtas, . etc. 

. \lém d'ess:is edifica\õc•,.; procedrr·am Ullmcdmta
nwntc á cnnstrucção das cnsas para os colonos, c com 
tanta prestl'za trabalhara.m, que dentro do alguns 
mczrs havia pm·a mniR de 100 casas promptas. 

Os limites urbnnos rstcnderam-sc para 6 loguas do 
um lado c do outro, e Thomó de Souza deu á nova 
cidado o nome de ei<la.de do Salvador, tendo como ar
mas c·m campo verde uma pomhi11ha bt:anca com um 
ramo tlc olivrira no bico com a scgmnle lcn< In : -
Sir illrt rul arNun rPrersa, est. 

Procrdeu tambem o Go,·crnador Geral á conccssã.o 
do sesmarias com as mesmas clausulas das concedi-

(a) Como opi1111m muito,; . hi~toriad?r~.,:'L O ~~·. S~nador 
Candido l\lcndoR parere pllt'Uihar a OJnlllno de F t'~nc1~~<_l de 
Andrad(', f[UC na Cht•onien dl' n. Jouo ! li, rap. 32, mut po~lt1V8 -
mcute assevera t[UO c~~~ rcrcpção. fóra ~c~empcnhnda por 
Gramatão Tellts, que uão twha coms1go ma1s que 30 homens. 
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das pelos donatarios das capitanias hereditnrias, e pro
moveu tanto o desenvolvimento da cultura das torras, 
que, apezar de todas as pensões inherentos á. instal
lação da nova colonia, só a cultura produziu de dizi
mos 768000 no primeiro anno. 

Para attonder a uma das mais urO'entes neccs!":i 1a
des da nova colonia, mandou Thomó âe Souza vir gaao 
das il_has do Cabo Verde pela caraYelln Gal,r;a, que 
oxpedm com um carregamento de páo brazil, para o 
producto da venda servir para esse ftm. 

As relações com os índios, se eram amistosas nas 
immediar,õcs da cidade, não eram Sf'lll inconvrnieute 
um pouco distante: alguns colonos quo SP affastavam 
para o interior eram victimas do gentio ; ti portn
guozos foram devorados pelos Tnpinambás.- Thomó 
de Souza, para dar um castigo exf'nlplar, mandou 
agarrar 2 índios conhecidos como l)rincipaes fautores 
d'essa barbm·idade, amarrar c fuzi ar á bocca rle uma 
peça do artilharia. 

So a attenção elo Governador Geral empregava-se 
com todo o aifinco nas providencias exigidas pela boa 
administração publica, os missionarios da fé catho
lica, reprrsontaclos pelos 5 Jesnitas sob a direcção do 
Padre Nobrcga, envidavam os maim·es esforços no 
arduo e santo desempeuho das suas :1ttribuições. A 
ca teclwse ia estendendo-se da mrlhor fól'ma possível; 
além dos bons tratos dispensados aos inrlios, oc; Je
Slútas valiam-se de todos os meios ao scn alcance para 
captarem a attenção do gcn tio ; d'ent1·c CS">es mrios 
sobresahia o effeito da musica o das procissões appa
ratosas. 

Homens de merecimento real, c essencialmente 
praticos como eram esses Padres, rcconlteceram logo 
que não poderiam obter triumphos de val01· sem 
terom o conhecimento prévio dn língua dos quo ti~ham 
a converter; foram, pois, estudando-a, c o Padre 
Aspilcucta Navarro tornou-se em breve tão habil quo 
pôde }JI'égar na lingua tupica, imitando as dcclam~ções 
e os gestos dos pagt!s para melhor impressionar os 
seus catcchumcnos. 

Não inferiores em zelo a esse nobre sacerdote 
ficavam o Padre Leonardo Nunes <'o irmão Diogo 
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J orne que depois de terem ido em missão, o 1• ã. 
c!~itania dos Ilhéos, e o 2• á de Porto S~guro, for~) 
ambos fundar um Collegio (o z• dos Jeswtas no Bra 
em S. Vicente . 

Uma das faltas mais sensivms que se notava na 
recente colonia ora a de mull.teres ; o Padre Nob~eâa 
tanto a reconhecia que escrena yaraPortugal_pedin o que l~omettesscm 'para o Brazi mulheres, a~nda que 
ji)ssem prradas, qnc promptamen~e oblena~l ex
tracção. Esse pedido foi logo attcndido,. ?~boi a n~o 
em grande abnndancia, porque na exp~cbçao dli;O V:~1u 
de Porturral comnwnd:ula por Antomo ~e Ó1v~~a, 
vieram a1gumas moçns uo reco~lümonto as .!'~1 :~ muito r<>commctHla<las pela Hmnha D. Cathn;uD:• c 

Governador Geral para casa 1-ns com as prmrrt~es 
l;essoas', conferindo-lhes em dote emprego e o ClOS 
de Justiça e ela HPal Fazenda: . f . la 

PPnsam tamhem alguns ~llS~ormdorrs. q~e Ol pc ·
. l. ,. de Antonio de Oln-eJra que vieram os prl exprc lÇ.IO . B "I . nbs porém mciros escravos afncanos para. o J'azl ' . , o e-

adoptamos a opinião do Sr. V:Isconde _de Potl . 
~nro, qne diz que r's~ra_v_os afnca_nos ."I eram pai a o 
Brnzil drsdc a sua prmntlYa colomsnção. . . d 

Ál.ém dessa expe~lição rle Antonio de Ol~vmra, : r::_ 
urna anlet·im· ele S1mão da Gama de And;nde, f~ a te 
sc~'uindo-se auuualmeuto ontras com albuma gen 
Yolnntnria, rom orphãos, co~n l~Pgrndaclo~, e c,<?m v~~ 
rios ohjectos de commercio e mclispensav~1s á 'Ida, 

1 quacs j1elo cnsto da mctropole eram ve1~d1dos ads ?o o-
11os, ou dados em part~mento aos que tmham e I CCO-

bc1· wncimcntos do ~.staclo. d 
15

50 
Em uma das expechçõcs chegadas ndo a;no .t <' co~ 

Yein para o Brazil um novo reforço e esm as . 
os Padres f:ialvndor Hodr~gnes, Manoel do Pmva, 
Affon">o Oraz c Franc!SC? P1res: . . d su·cito 

A principio o Brazll tmha s1do cons1de1 a o ~ 
1 no rspiritual ao Vigari<~ rl~ ~ho~ar, _que, cfmo 

1 
d.:; 

..,.ado do Papa, tinha a JUrisdJcçao ep1scopa. em 0 .sto 
~~ Jn-r('jas nullio<? dioresis da Orde~1 d~ Clmsto, VI i
com~ as tenas elo Brazil foram p~unen·am~ntc cons 
dcradas da Ordem de Christo .. Os mcm.IVemcnte~:HI! 
resultaram logo dessa dispoSição motivaram a 
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de 1~ de Junho de 151 i creando o Bispado do Fun
chal, que,alóm das suas rcspectivasattribuições ficava 
tam~em con_1 o direito espir1tual sobre essas te;ras. 

Ainda a's1mnão se achava remediada a necessidade 
palpitante que resentia o clero do Brazil do uma a uto
ridade superior, que mais de perto lhe cohibisse os 
abuso~. c (izessc sustar a desmoralisnçã.o pron-ress1va 
em que se '.a.rlcsl~<'nhand~. Foi poic; pela Bulia~< 'npor 
Sf.!:~nln mt!tlttnt':s Prc/r>~ue, » ele 2.3 do Fevereiro de 
lu;)~, Cl'<'ado o Bv·>pado do Brazi l suiTra O'aneo do Ar
crl..>Ispado de Lisboa, c no fin1 drssc g1csmo anuo 
c}10gt!u o $CU primeiro Bispo, D. P r>ro Fernandes 
8r;trlltnha, C[UC tomou conta da nova cliocrse . O novo 
Btspo era _formaüo em theolngia prla llll ivcrsidaclc de 
ParLt., c tmha cxrrcitlo muito n contrnto o loaar de 
Yi rrario Geral na lnclia. 0 " 

. Ô 'r. D1·. Teixeira de l\Iello diz qu(' o Bispo ar
dmha aportou ao Brazil a 22 UI' Junho de 1551 fun
dando-se' rm uma carla dr Nobrrga, na qual 'e lê: 
IMspol'f~ do béspot·a. dP S. Joüo ttl"hP{JOlt o bio;po a 
e..;trt B ruJa, etc. O B1spo partira de Lisbôa a :bl de 
Marc;o dP 1.);:)1, c prégou na Bahia na festa de S. Pedro 
e dr S. Pa nlo. 

_P~· tHlcntl' e :satisfactoria foi dc'senvolvcndo-sc a ad
lllllllstr~ção dt' !). Poro FPrna11des "ardinha que, 
pros~nc_mudo a 111 lhH•ucia tla musir:a 11a catechc c 
dos mdJos, imntediatanwntc pt'di u para Portugal quo 
nmn_dass!'J,U algu11S orgiios para serem collocados nas 
lgt·eJas, afuu de aeompanharr111 os ean ticos san-rados 
nas solc'm ni<lades I'Pstivas. b 

Foi tambc'm o Bispo a primcirn. a utoridade superior 
c1uo propalou para Lisbôa notieias da oxis tencia ele 
our_o. em l!'I:ms elo Brazil, sendo dr opinião que taos 
uotJCHts tle\ Ialll ser <'spalhadas afim dr ir chamando 
com rn·eslc'.za a colonisação. 

A novn. cidade do Salvador ia raflidamcnto dcscn
volvcndo-so; om pouco tempo SI' ac mram conclui das 
a casa da Camara, a cadêa, alfandrga, armazens, e tc., 
c o novo Governador Geral mandou proceder á con
strucçào de uns modestos paços para o Bis po. (a) 

(a) A COUJrua do Bispo era então apenas de 200SOOO annuaes, 
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Para melhor conlwcPr elas necco::;siclados das terras 
confiadas ao sou govt'rno, partiu Thomó do ~ouza 
lrvando em sua companhia o padre ~ubroga, ::ruu de 
visitar as capitanias tlo sul, L33t. 1\a do" lllwos ~c: 
mitti u ello o CapiWo Jtlão <-:.onc:alYes Drwnond, o !u' 
dando varias pro,·idcnl'ias concernent. •o; ao scn·lc;o 
publico. . . . 

Chc(l'ando ao H.io Ul' JanPtro sc'ntm a mal-; a~rada
\'el impressão perante a n~açnif!~encia da localuladc, 
o lamentou nfto poder alu lorLiflcar-sc por fal~a elo 
gente ; csr.rcvon nosso senti<Lo a n. João UI peelmüo
lho que mandasse povoar .semelhante torn~ por r;~·nt•> 
honrada P boa. Esse ped1do mostra que l'lwmo ~c 
Souza reconhecia ben1 as iucou yeniencm-; ela colom
saçã.o por meio de dC'gradndos I' dP gente tle~regrada. 
Impressão lamb~m mnit? r~wora \'<'i f<'Z no Goyern~clor 
Geral a osplcndida bah1a de' ;\.H9ra tios ltPI-;.-:-Che
ganJ.o a antos appro,·ou a imH.tação dcs:sn nll_a, o 
mandou construir uma fortalozil na barra da Bcrt10ga 
para a dei'cza contra o gentio. ._ 

Tevo Thomé de ouza por esses tempos occa~ta~ elo 
mostrar os dotes caritati ,·os do seu cor<u:ão, acudmdo 
aos nanfragos da armada do D. Fcruantlo de Scna
bria, mandando-os Yir (ct'·rcn. ele 60 p;:hsoas) de Santa 
Catharina, distribuinJ.o-lhes soccorros P ac:; suas O?O
nomias do :10 arlllOS ele trabalho. Procedeu <'m S<'gnHla. 
á fundaçào das villas da Conceição de l_l<mhaem c do 
Santo André da Borda do Campo,confcrmdo o go\'C'l'llO 
da ultima a João Hmnalho. 

Conhecedor como Thomó do Souza in ftcnndo das 
cousas do Brazil, mandou cllc Pero tlc Gí~cs levar .a 
D. João lli i nformac;üos minuciosas a respeito, c poclir 
as providencias que julgava ncecsstnias, a.~ quaes 
posterior mente foram mais ou m!'nos allent~1das . 

Nesse ínterim iam circulando cada. vez maus os ru
mores sobre a cxistcncia ele minas aurifPras; já não 
eram as noticias dadas pelo Bispo it ct1rlc ; de Per
nambuco tambPm tinham chega•lo boatos n'csse sen
tido espalhado~ pcl~ PruYCJ.or ~~úr ~ diúa-sc ign~tl
mento quo hav1a mutn.s na Cap1tanta de Porto Sc
gnro c nas serras elo Hio d<' ::S. Francisco. Para ex
plorações despachou Thomé de Souza uu1a galé con-
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.fia~a. a Miguel Henr~ques, da qual nunca mais houve 
not1~~as. Pouco depo~s mandou uma outra cxpecliÇ<1o 
de L homens debaL-xo das ordeus de JorO'o Dias 
acompanhados pelo padre X a Yarro tJUO por um~ 
carta do 1555 ~eu noticias de si, jú depous da par lida 
de Tbomé do Souza para a Europa. 

A essa expedição seguia-~o a do Sebastião Foruau
des Tourü~lw pelo rio Doce, da qual nos occuparemos 
em otLtra liç<1o. 

Depois de uma bella administração uo <1 anuos du
ra~ to o~ quaes .T~wmé. de :S01ua 111ostrou semp~·o o 
mawr tmo admum;trat1vo e as 111ais acertadas provi
d.encias,aJim Lie estabelecer um govcmo gm·al no Bra
zil, s uccodou-lhe a 13 ou 13 de Jullw de l:i3:3 D. Du
arte da Co8ta, em cujo tempo ntmos cucontJar já 
uma não tão feliz direcção governamental. 

LIÇAO YIJI 

Segundo Governador Gera1-D. Duarte da Costa, 1553-1558 

Do accôrdo com o quo dissemos na conclusão da 
lição autorior, D. Duarte da Costa tomou couta da 
admüústração gora! do Brazil aos 13 ou 15 de Julho de 
155:.1; o sou ordenado foi elevado a oOU~OOO, tendo 
Thomé do :Souza vindo apenas com 400~000. 

T1·ouxera o novo Governador Geral um reforço de 
lo Jc::5uitas, entre os quaes o irmão José de Anchieta, 
que tão monunwnlaes serviços havia de prestar, o o 
ex-reitor do Collogio do Coimbra, Luiz da Gran. Era 
tal a intluencia que os Jesuítas tinham a desempenhar 
nas pos~ossões portuguezas da America, que a Ordem 
decidira-se a considerar u Bmzil como uma das suas 
l't•ot iwiU8, nomeando para Provincial o padre Ma
nuel da Nubroga. 

De :S. Vicente, onde esse veneravel sacerdote se 
achava, passou-se para Piratininga, e alú fundou o 
Collegio dos 'lhtúallws Apostolicos, não nas mar
gen:; do Tietó, mas simn'um valle entre os 2 rios An
baugabahú o 'l'amanduatchy.-13 Jesuítas sou a di
recção do Padre 1lanool de Paiva formaram o col
legio, quo veio a dar o·uome á P.ovoação

1 
(d~pois '?lia 

c ciliado) do :S. Paulo, por ter s1do a prunmra nussa 
celebrada a 25 de Janeiro (13M), dJa em que se com
mcmora a conYcrsão desse santo. 

Depois de muit<?s esforços e prolongadas lut~s _c~>n
serruiram os Jcswtas que os moradores da pnm1t1va 
villa de Piratininqa se transforis::;em para a nova per 
voação de :S. PaUlo, no que foram grandemente aju
dauos por !\lartin~ A~l'onso Tobyreç~ e por João Ca
iuby, ::;onhor do Ger1batyba. A mwto custo puderam 
ser venciuas as hostilidaues de João H.amallio e dos 
seus mamelukos de !Santo André da Borda do Campoj 
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mas ainda assim ellas se tran:sfunnaram em odiosi
dadcs Yiolentas, quo nos tcuqm~ seguintes occasio
uaram sérios tumultos c conllictus culrc os colonos o 
os padres da com):Janhia. 

T<•m alguns pensadores increpatlo a D. ~oão III o 
ter introduziuo em Portugal c suas eolomas us Je
suítas; nós pensamos que nüo tleYcmos julgar ~s .,, 
souorano pelas idúas correntes uo tempo elo .\Iarqul'z 
de Pombal, e do seculu X.IX., depois da e\.tincção da 
Compauhia, c sim pelas idr'·as do soculo em que es~e 
Hei YiYia e pelos fins a que so pro.Pl_tnha, .fins que por 
sem duvida nessa época eram satlslactorw.meutc pre-
enchidos por ~ão admiraYcl il~stilnição. . . 

Como 6 sab1do, a companl11a do Jl'Sns 101 fundalla 
em133 l por Santo Ignacio de I.oyula, tendo os esta
tutos appr ovados por Paulo ~I I em 1.) 10 .. Nesse mesmo 
a nuo do 1310 por milttcacia do cmhmxador portu
guez em H.on{a, D. Pedro de l\Iascaren~1as, Joram. os 
J csui tas introduzidos em Por tu aal, nndo Francisco 
Xavier (tlepois ::::ianto) natural d~ Nav:1rr~, o ~imão 
HotlriO'nes, pol'tnguez.-!:3. Francisco Xavier f01 ser o 
ApostZlo das .In~as, e !Sin.ülo l{odrignes. fnnl~Ou orn 
Coimbra o pr1mcn·o cullegw quo os Jesmtas tn·eram 
no mundo. Nomeado em 1~1:3 preceptor do pri_ucipe 
her deiro da corôa, consc•gmu logo Sm.tào H.odn~nes 
quo um Jesuita fosse confessor da Hamha, o fm rs
tenucndo sua inlluencia a ponto tal que, já tendo 
obtido de H.oma uma bulia para illimitar o numero 
dos Padres da Companhia em Portugal (a principio 
marcados só üO), pôde ir dirigindo para os domimos 
por tuauezcs os m1ssionarios qne jnlgon convenien te. 
Est~vam pois firmados os Jesuítas em Portugal c 

seus uominios ultramarinos; mas a critica do D. João 
Ill por este facto ueve tambem pesar a uocessidallc 
qucumrci catholi~o julgaya ter de prcmunir os sou.s 
subditos contra as 1déas do lnthcramsmo o a neocssJ
dado real que tinha de missionarios para o Brazil e 
pam as lndias~ . Onde P<;>is ir encontrar melhores pro
paaadores da fe catlwhca ? l~uo l'<'spondmu os tra
balllOs do S. Francisco Xavier nas India-.;, de Nobrega, 
Anchieta, Na varro, Paiva e outros muitos Jesuítas no 
Brazil. 
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.\~dou trina~,, vi .... ta-; dos Padre-, da l'1)111pauhia de 
Jt•-;us não t'l'itll1 ao.; uwsmas do Ct1loan-, ; e:stt•s rpic
riam a <'sCt'ctYid;io Uarbara dos lndios; tH{IICllc-; prln 
rl)ntrario rpu'I'Íam a catcclte-;c cu tt·aualho do gt•nttn, 
IIHh JULI) c:um o captin~iro .. Já na l'nntlaç;io da pOYila
t:<io d!' -.... . Panln os interrs-;r<; das dmh partes tinham
l<C chocado profnnda.mru tr• ; afinal, P' >rém, o.:; llHiltH'
lnkos d<• Jniio Hamalho tinham-se Yi'ito oiJrigaclns a 
I'L'tlt•r. o (;n, et'tt<tdot· (~c>ral D. nnarff' dn Costa n;io 
tiwm a prnd!'ncia !'iuflici<•u (C' para gnnrdar a imparl'ia
lida d<• ll!'f'C'S'itll'Í<t; foi dcelarandtJ-:,;(' abCrtilllll'tl(l' a 
fa \'Ut' dos colonos, c d 'p:;-.;a circnmstaucia origina l'illll
sr odill-;itln.dr·s. rp11• cntuplicar::uu a boa uuu·clta <lus tlf'
t!Ot 'Íth publico-;. C I Bí~po <' algrnnas pc'i,.,t>a-; gt·ada-.;, 
~!'IH l'allarmo.;; llo dt'l'O, tonw.ralll o partido do'> .J<'sui
ta" ; cntt'!' os q lll' ntto apnÍ<t ,.:1111 o CnY<'t'W1llur Geral 
~IJhl'!''i:lltimu n ('alltill'a ]H'<•-;ülida por Ft•atH.:is<.:o Pol'to 
('n t'rl'Íl'll c> .\ 11tolli11 ( 'arcluso tle 13nr·ro-.;. 

Eso..,a-; dc-;;n enr;as aituln li lUÍs ...,<' ;tggr:n·aram <:11111 a. 
t'~'l'l'l'IH•u-.;;io, l'Jlllumt alltiga' el, Cjll l! o Bispr> dúra n. 
ll . . \ h·arn ela C 'os ta, lilh11 du C ;u,·<'rtladnr C ;ora l. prlo 
s•'ll lltitu ~~u•np,>rtautc>llf'l; apnz;n· d•.) tc•r rtccitado a('
pat·••tlll'llll'llfc a ndH•t·tr·w·ia (CIIItt "qno (lt'•l\'<1\:t st·r 
r·ttllnllln), f). \hal'll da(' l'-'til 0XCÍtun rl <lllllll' patt'I'HO 
tua c·utl'tlllido dt• n. Dnnrtf', " 'fll:tl l'l'nrotu!JC'Il t'lll 
r'ulttplt·fn dt•o..,lrnJ·tw>ui:t com o pm·tido dcJ·icn. C'hn
utatl,, pt> la t ·n·t I' 11 Lisbt'>a parn ~r j nstilic:ar, o Bis p•l 
l'tt tr,•gon a adrni ni,;;t rat:<i o da diot·rsr ao Yigari11 (i!'ral 
Dt·. Fmllti...,co l •'t•J'll<IIHh~s. f' partiu p:11'<1 a l•:nl'op:l na 
nún X nN't S •.1/tfJ1't t rf,t .~j11rlrr, n ~ dl' Jt~nhn ck 1 ;):)1), 
~anfrng:mrln llf)<.; IJai \.t>s clf' O. U"dm~o. !' Hi do 
ll t(":>Jil<J lltr'/, Jlt ' l'fl> da foz do ni'l'oyo S .. \ Itgnrl dn~ 
.\ lntns. f111'111llo 11i"(H' c> os :-.c'th c:otupanltru·ns tlr' nau
fl'agin t[p,·"r:tdus pt>llls lf't'I'Í\'<'i" Cahr tt'·-;: c•utl't' a,.; 
n diutas tlr• tit > f mgic. 1 li l1l <'0 11 tm1-c;r o m;dlogrndo 
douatario do Ct'nrc't, .\ ntouin Cardoso de• BatTos, (jlll' 
tinha Yinrlo cnm Thotué de Suuzn conkl Pr.n Pd,H'<'dór 
da Fa7.0nda. 

Tüo luctnosa~ Sl'C'nn.;; tli'Yi:nn pc-;ar dolnro~amrntf' 
no animo tlo (;u,·c·rn:Hlor Geral, qtH' Yia nftgraYnrrm-so 
a c; cli/Iicnldadec; ela '>na administração <'0111 o a ppal'rci
mcnto de maior numero de francczcs no littoral e JlOI'-

6 
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tos do Brazil, além dos a::.:salto~ rcpctitlth du genti1J 
na-; capilauia::; do L..::spirito :-.autu c l'er n<wtlmt·u. 
Na~ immediacJlc~ da propria cidade da .l~altia apre

sentaram-se os iudio:> em cumplt'la hu,.,ltlldade, ata
cando iucsperadamcutc c corn grandt•:s forc:as o cugc
uhu de Pi··ajú c a::; fazendas lle erincJtu pertencentes 
Garc·ia d'.hila, em Hapuau. Em tüo incsperatlu <~luqut• 
res~)'atou ll . • \ lnn·u da Co::;ta em parte a:s suas ia lLn,.,, 
cou~mamlantlu denodadamente a re::;i::;Lcneia, e alcall
çandu as-;ignalada Yir·lol'ia coutra us ::;cl~·agcH::; . . 

Yem:idas (·~sus tlil'líettldades aa l ~alna, snrguutll 
outras tln me::;Hw c::;pccie ctn Permuullucu . • \ lllUI'Ic 
do l'Hcrgicu flu1wtano J>uartc < 'ut•lhu, 100 I, parcc.t:u 
pudor aleutar u:-> i udi?s a gw·~·t·carcm o~ cul_uuos, pr1ll
cipalmoutc Ycudu a fl·cutc d c~sa capttat.ua ~l \'ILL\'<L 
D. Hrite::; tle .\ lLtuptCl'ljUl' Cuclllu, ua IlllllUl'IUHdc du 
Dum·tn Coelho de . \ lbuquel'q ue c de ~eu ir1nüo Jurge 
de AlhnrJnerclm' ('udlw, qne. eslêwatu C:!:-íltldanclt) CtH 
Por tugal : :hsaltur;.uu c tll'...,tntiram u cngL~uho ~l~· 
Jguat·w-;::;~ y tlc ~ant.ta!:('u, c au~c.ac:a Ya~ll a cuulull~ac:<~ 11 
da· ho-;tthtlaclcs. l·.m lüo ertLtcas L:ll'CUlu::;tanctas , 
VÍU\'U donataria colltiuu il "'011 Íl'llltlO, .IL•t·un~ mu Ul' .\1-
butptCl'l[lll', a dirc•c•Jtu da t'illJÍtauía, e l'lll tftu I.Joa hlll 
o fez, CJUC u•·pui-.; tlc muilu-.; pul'liadu::s cotubatc::s fol'all t 
os schag•·ns eotllplclamcll te 'c•uctdos. 

'c nu nm·t<' a' ictol'la d<'clant \'a-::so cu tu }n·cstc·za doo 
lado tltl::; colonos, 110 ~ul os inclios iam cowwgnindo 
Yanta"L'llS tl(• importancia, -;oiH'ctttdo clL•poi:s de lc:·!'m
sc gc'I~lltncntl' lc\·autado üc·~~k o ( 'aho-lo'J'i() ató lkr
tioga. Bastante quo fazt•r deu ú:s :U'lttas po r·tuguc.t<h u 
tenivcl CwzhrtmtJnú ' (ou (.J.t!OnÜull~"fH? ), qtu• ::;(' Yanglu
riaYa. tlc ter (H'UY<rdo a mrnc cl•· muitos milhares dt· 
inimigt>s, c• cuja cclcbridatle nittdot <'lH'Ollll'<l~:st• n~t obl'a 
de Cmmwgt·a ph ia de , \ ndró Thc \'1• !, <' na lu~lul'la tl<h 
a Yentm·ns d•· llaus StadPm, t]llU dmantc tnt ntu lempu 
estoYo pl'isionril'o Llus iuilios. 

. \ par rl'c:ssas liO:stilidadP:s O'> Francczc~ augmrula
Yam o seu lraJico pelo littoral do snl, l's.tabc.lt•ccndo~-;•· 
me,:; mo em Caho-F1 io, oudc ::;c•guudu dt.t o JÚ me neto
nado.\. TIH'YCL, elwgaram a lc\·antar uma fl)rlaleza. 
- Elll l'l·an~·a fu1·am apparcccndo idl•as de fundar-:sc 
uma culonin permanente ua . \.mcrica do Snl, c o .\ 1-
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mirau to GA::>PA R DE C 11.\.T ILLO"', Co:--'OE UE Cow::-:v, 
<!'te tinha gmndo inilucncia no ani\no de Ilonri
,1ne li, foi ac~roçoando .o plano do _formação,· de um 
uudeo culumal no Braztl, que serYJsse de abugo an~ 
cahinis ta:s contra as pcrseguic;ües religiosas. 

lJa exccnr;.ftO drssc p lano foi Pncarrcga~o 1\iCOLAO 
Dt.:Ju ' W DJ~ \'u.LEGAw:-~o:-:, natural ele Provms, caval
!Pit·o dt' ~laltn, Yicc-altuirmlt(' tla Brrtanha, c cclebrt• 
na tu:t l'inlm fra nccza por ter trazido a ~al vamcn tu, e 
apc;.ar tlo cr u;,t•i ro ingl(•z, a. princ·C'za ::\Ial'ia ~=a~arL 
para sr cmmt· c·om o Delfim de Fr~nr;a. (posl~nor
JllCHI <' i"rnnti!';cu H). Fumm por IIcm·HJUO ll conltado:s 
a e:sSl' l'hdt1 andn.z tlous na YÍOs com 80 llomcn-;, r 
llllla dtalupa afint de S('gnir para o Brazil. . 

]h'pois üc uma J>l'lwsa viagc'm .. dm·autc a qual Vl
r.'lm-sr ubrirr<ldos a arribar a DH'ppe, chegaram 0'> 
t'XP• •tliciull;t~·ios ú bahin til> H i o tlc• Janeiro, con hecida 
Plltn~ os illtligf'LJUS pclL) uouw dP GuanrdmNt, ou tle 
.\'iNh •roff. lO Ü(' :\owmi~J'O. d.c l~:J;) [tt): E ... tab~·lecc~ 
r:lln-se o.., Fran.el'Zt''> a p~·mcJ}llO num Ilheo pn!\.~tno a 
harra, onde huJ<' !''>lU a torta. t'za dn Lag:e (l~at!ei d~~ 
Fl'anceLcs) ; 1na-; a má local!llade, !:>UJt'lta a JnYasao 
da-.; onda~,ft·z c~(·olltct· 11111:1 outra posiçiio, indo para u 
i .II tH 1 cl tntnmlu cn tüo Serigi pr>(lwje ilha de \ · illcgaignou) 
nud1' leYUillaratn UIIl furto, a que• deram o n~nw de 
(.'f)/trlnr; e lllJta gnarui(,'Ü<) dn 8~ }ton~en.s . Dr-,tmavn.ut 
O"i FraiiCf'zcs o JIOllll' de I Jr>,u·wtllP a CH.lad<' quo fu n
da,..:sl'lll ua parte continental da Labia d~ Gwuwúw·~'.' 
t.:1ll llU c:tpiLnl dos rstahelecimclltos colomacs, a llllC Ja 
dtalllaYatH ele FNUI<~rc .:lnfrtJ'tica. . 

Auxiliado::; pdos Tumoyos, qne halntaYaf!l estas rf'
Tiü .. ., foram os Fr:utcczc•s Ycwln o bom cxJ to da s ua 
~xpclÍic;ão, l' nr-;se :sl'ntido C>sLTf'\'CU Yillcgniguon a 
( oligny (b) .-Em bl'ew porém uedurou-se a tlc:shar-

1•1) .\ 1') 1\c :\oH·mh1·o de 1:;:;;:;, romo ;;c ll~ nn :?• C:ll't:t de 
.:\in1l.'111 Harl'o.J, lllll i\us '"'pcdicwnnnos, rcprotlu,t.ida puL' .Pau\11 
bntt:n·d un 1/i<loiredu /Jn~il Fmnçais.-A oxpcd11;;\u partu·u d11 
II~ \'l'C U \:! t\~,; J u\ho t\t>,;sc lliCSlllO UlliiO, ~e!!ulldu a Cal' la 1lü 
u~1'!'::. 

(b) n pl'OPI'iu :\lem 11(' s ·,, CSI'l'C\'Cildú no GO\'Cl'llll Portll· 
!.:IIC/, aos Lü dt• J llulw de t;)j(), dizia de Yillogaignon : u Ell16 
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lllonia ~ntro a colonia; houYo me mo um motim 
}H'OffiOYHlo por um nor mando · o castirro foi seYoro · 
u ch<'fo f~i euforcado, e dous' dos pm~cipaes forar~ 
postos a icno . 
. Pou~o dcpoi'>, 7 do_ ?IIarc;o d<' 1.)17, chegaram 1'•'

lorços ~mportaHtes vmdos de França, comruanda " 
por Bms lc Conttc, sobeinho de Yillegaignon : cont-
lavam ellcs clc c(•rca de :300 homens em trcs naYio~. 
J poças üo hronze, mais do :w berços do ferro e 
mosquetões, e ~·m·ios ministros calYiuistas, entre os 
qu~cs sobrc~~lna ./oao de /J •>ry._.\ pcwr,porém, des~ccs 
mmos do acc:<~o pouc~ progrrclta a colouia, porcptl' 
a dcshnrmoma lhe mwaya o dcsenYOlYilncnto · além 
disc:;o \'ill0gaignon ia tornando-se cada \ ' t'% nu:i~ lm
lhenlo c tic•spotico, principalmcutc dopuis de• cartas 
que rcc?bcra. tlo Cardeal ele l .orcna, o q IH' tinham 
promo\:tdo c•m snas disposit:t)es uma mwlanc:a tnl, 
quo J_1HUs tardo lhe Yaleu o cpithetu de Cttim. tl'.1-
mertrrl. 

O GoYcmaclor Geral D. Dnartr da Costa rl'conltc
C9U a ~ua frn.c1n~za. par~ r0pellir os iu \'a:;urcs, o jJC
clm relcm;os a ( 11rtP. i\essc 0ntretanto fallL'Crra I>. 
Jorro UI , a 11 de Junho lk 1.)07 c a rro-rncin. aclwva
se ~ontiada ú Hainlta D. Catha;·i11a d'.\u~tl'ia, na mi
norHl<_tdu. tlo seu nrto D. Sebastião, Iil!Jo po~lhnmo 
<lo P~·mctpc D. Joàt?.-A rC'gcute ouviu a~ supjllicas 
da ~amara. (!a Balua, q~te ?llt seu nome c no do povo 
pctlw prltt~ Uutf;rts rle ULI't,•do, quo pmes<:;e um termo 
ao clcsastraclo govrruo de D. 1 >nartc <la Co-; ta o 
maudon subc:;tituil-o pdo as'3isado o <'lll'l''"ico \lc'm' de 
Sú, qnc em 1.>0~ começou uma nd ttlinistl'a~ào focnuda 
para o llesmwoh·imento do Brazil. 

Os nllimos tempos do go,·crno de D. Dttartl' tia 

~cvn muito diff,•rcuto. ortlcm rom o ~L·ntio, <JU<' u(>-; levamos: 
~ lt~Jcml em oxtrcmo colll ellcs c fat.-lllcs muit<l ju-;Li~,"a. c afn1·ca 
o'> tt·;u1t'Pt.es pot• cul!Jn<; <;em prore~i'lo ; com isto u muito Ll'lll1do 
do-> -;eus c nmado dus !;Cntios; tnandn-os eusitt:ll' a todo o "C-
1101'0 clL· ollicios c a1•mas, ajuda-o-; uas :;ua-> ·•uerrns. () ·•eutio 
~muito, ~ dos mais valentes da co~ta ; em pouco tf'mpo s~ póde 
fawr. nnuto fot·tc.tt i\lousenhor Ptlarro, l\l omorias Histot•icas 
do R1o de Janeiro, L. J, cap. 1. 
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Costa aintln. foram manchados pela concessão de uma 
sesmaria de• ·ilcguas, dada a seu ílllto Pntrc os rios 
Paragua<;sú c Jagnartbc, om 1ü tio Janeiro clc 15:J7, e 
em ;) cl_o < )ntnbt•o desse mesmo anuo a populaçilo toda 
•la Bah~a lanwntaYa. a morto de Diogo Ah·arcs o lo
gc•rH lano Cru•tunw·tt_, de tão Yalioso; scryiços para a 
funJ;u:ão da nom <.;ttlado do :::>ah·ador. 

Tl'rminamlo esta nossa lição, nfw nos p::>domos fur
tar ao df'ver de chamar a. Yos a a.t tPnção sobt·~ a bclla 
aprrciação feita. pel~ mui lo illustrado professo L', o ~r. 
Ih'. ~laccdu, arcspotto do D. Joiio LI[ rtnrcforencia ao 
Bra;.il: «-Em 17 annos emprchcndcu c consumou 

<(( tina-; rmpr·czas cliflicilimas, o estabotecinll'nto das 
<~ capitanias hon•tlital'ins no l3razil com o tim do colo
" ni'>a l-o, c a reforrll't tl'csso systcma para tiar boa 
u nt'llcm, admiuistr:u:fw, segurança c futuro aos do
'' miuios portngnczes na .\mcrica. )) 

Prl'lllittir-no~-hei!:> que accrescont~mos tnmbem (jUe 
a c•Ut• SP dcYc a.uttrod.uct:fw dos J csuitas tu lknzi l como 
demento podl'rosn de eate~hcsc c de ciYilisa(:fw, 1 ll'ln. 
t·tlucac:tw quo üa. \':tm por 111 tcrmcdio dos sons collc
giu::; . Basta. qnc pain• como ponto ncgm sobre a Yida 
,rc-;:sc sobcmn >a intmdnc<:flo da itHjui::;ição em Portu
gal com todas as suas horrorosas cousoqucncia.s cn
lrr <lS I'J.tlUO~ SObl'C'!-;aClll OS LCl'l'ÍYOÍS autos Jojé. 

1 

Para abrilhantar o seu reinado sobmm-lhc a at tcn
c;üu com cpw somprr olhou para as cansas do Brazil 
«'a mudnnc,:a para Coimbra da UniYcrsidade que eles: 
cll' o tempo <Lu D. Frmnndo estaYa em Li~boa dando 
~rauJc ticsmtvo!\'imcnlo nos c.sfudos, qne co{lfion a 
lhlll1ens not<wcrs maruln(lns va· de diYersa.s na.cõe~ 
paea prufcs::;orc!-; . 'em quot·c-r invadir os domínios d~ 
outra ca.1~oira, cl~i \::ti-nos rccorc~a.r-vos q uc no r<' i nado 
. te D .. Jo_ao IlL b_nlha.ram os escnptoees tio mcrito, que 
.,·onstttturam a 1tiaüe aurea da littm·atura portugueza. 

.. 



LIÇ~~O IX 

Mem de Sá, 8• Governador Geral.-1558- 1572 

Vamos occnpar-nos na presente lic:üo eom n. adlni
llistraçüo tlr :\lc' m de ~it, cnjos neto~ prPudem m~h 
agradavelmcnt<' n. attcnc:ão uo CfllC o mal SllCl'<'dHlo 
govcruo do I l. Duarte da Costa. 'l'nntn. confianc:a iu
t>pirant o novo Governador GPral ú :\Jrt ropolo, fJlll' a 
sua noruração nii.o designc1va urn prazo fixo Ü(' gm·•'r
Hanc;a, antes pl'lo contrario dizia que srria Clltrfnanto 
fosso do real agrado. Devei-; estar lc'mhrndos qnc a 
nomcac;:1o do~ oittros dous govPrnndnrro.; gc•mcs tinha 
~ido por trrs annos, rmbm·a tin~~sc'm cllr.s Hllrapassa
clo esse prn.zo. 

I .ogo que Jlrm 1le Sá tomou conta dn govct·no, ~de 
Julho de 15;) (o), applicou-~c •·m aeal~~tar os an inH)'> 
fl em corrigir os ahu8os. CoulH'cr.ndu n quanto lhe po
dia va!Pr a coadjnvaçüo do <.:lt·ro, t' (H"ÍIH'ipallllrnte a 
do'i Jesuítas, nos ardu•1S mistl'res da :Hlministrar:ft( 
publiea, tm tou dP lllarchar lh' aceórclo eout dlcs, fa
zendo dirigit· a cuopc•raçãn geml para o bom di'St' n ,·nl
vimrnlo da colonia. 

l•:mpregaud0 sua. p:trticnlat· atlt•w·fio para os inclins , 
ordenon quo e lle-; foss ·m aldl\lllnR <'lll IHÜ:;-;líl'S 111:1Ís 
('Otnpacta.s, <' nüo tüo dis-;cntinada~ <: llllO sr aeha vanl, 
fazendo cum qne qnn.lm ou eilH'n ald•.,as (tf/,h to;) e tn
~tilni'>'icm u111a :->Í> missão, c csfut·çott-~<' ••nt l'l'primir 
llll a. bulir a an thrO[iüphagia. en trc o gc•nt j,), rna.wla nd0 
para l'Xf'rnplo cnstigar seYeraJUent(• n mailli'al dn ilha 
de C'ururil]Wba. 

Acostnmados cotno se achaxam os i111lius a rqJPf i
dos lrvantes, cptizcram prosrguir nas l11l~smas ho-;tili
dadl's; mas em broye foi _\fcm ue ~it n'llL'Cndo-o~ , nu 

( n) Sc;.;uudo :\lil'ollc~. ritndo pelo !::>1'. Dt•. Tei .\:cit·a Ul' \h li• ; 
J!l t•gumlu Y<ll'uhn~cu, <;cria em ?llnio. 
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JH'"'"')nlnl<'n!e, on po1· ÍJL!c•rnw(li:> de sens capitüc:s ~'lll 
11111a s•·rie dl' rncontro-; . .\ c..; trthus de Paragnn_sc:;u c 
oltll':\:S YÍsilllHl'-' , IJntida'-' (liH' dlYL'l'Sa'-' Yf>zes. pelo llltre
(ti•l!) capitão Y<bCo H.odt•igtiC'> Calcla.;;, SUJCltaram-sP
atinal. 

:\'a capitania do l<:spiritn ~anto os Go~·.tacazc:'; rom~ 
Jtet':tlll c'lll di,·Prsos assaltos_. c dl'rarn mmto qu~ fazPr, 
ma-; final1nrn lr forn m Yr'JWtdu..; pdo ,·aloro,.;o ftlhn do 
(;n,·emadnr ( :crnl , Fcruamln de_ ~ú. que, ~p~zar d·· 
w ncrdor m on<'tl e111 cunscrpwncra de• um frnnwnto 
l't'L't'hiÜI) 'em comhn Ir, sendo snbstitnido 110 com-
llt<llHlo por l)jl)~o dP ~loura . . 

.\ ' capitani:1 dns [lh('o~ kw . que Ir prs"H_>all.l~!' l. tl• • 
~ri'lll rk ~il ll;tter o t.t<'lll to, <', UJndado pdo ru[l C[ncl•> 
\':hl'O H.ndrignrs ( '::tidas, foi alcancando ut~la ~tiC
, ... .,.,:"tll ür Yiclnrin!;, cutre as qnar-; :-;obrcsulun a. bn
tullut "''~ nrulrul•"'''"· :1'-'sirn chanmda por ler-se a fc?~~n 
da acção dPcidid•> ~~ntrc os c-omha tentf's. na~lanclo . ~ao 
1-,•prticlo-. trinl l tphu~ c'lll dh·<·rsas caplta_m::_~ ckn~m 
1,,.,,tluzir, c (H'Otltvu·am 1111''-'lll~• a st_tl.lmJS;sa~.l.los tll~ 
dins, qnc se apt'C'ssaram t'l11 }lf'tltr pa_z. o (,fl\ 1 1n::t<l01 
Ü•'ral e ntcPdcn-n c'Oill as C':ttt!Plla.;; chet~tdns IH'l::t [>1'11-
d('IICia d•• qnOtll praticalllPllf<' os rtHtl_u'~Ia ht'IIl . 

. \ trnnqttillidade. dP qttc a cnloma m guzandn (!OI' 
, . .,.,,. tP111(10, l'azia p1·c >g"t't'dir a l :n·~mra, <' os trahalho,.., 
1 lo~ eug:•'nlws clP assiiC:U' pr•HUd(tillll anguH'Itlar p~·la 
f:wi lid~d<' (lt' nl>tPJl!':iu 1l1' lll:tis hrat;os, Ci>l ll a mm_l11la 
f'"il<li>Pll•d da pela IUI'!wpol•· tlc q tu• o rapifii.n tln 1lhn 
di• ~.'l'ho111é dáxasst' sahir até 120 p;-;cJ':lY• l'-' para c:ula 
Si'ltlt<ll' UC' cugcnhn, r~ 1JJ1 o p·l~illlll' ntn apPnas de llltl 
(i't'C', tino..; c l ircito~.; 0111 Yl'/. da rnP!adt' . . 

\. prrlllanenria do..., l•'r:IIH' :zr" na hn hia tl > Htn .':r 
.l :tlll'il'u C'l':l 11111 tksJ;J>slo prclltliHlct pa1::~ '\IC'lll !lc S,t, 
l[lle :!IH'ÍOSI I C"i(>t'l':l \ ':1. (li l i' algtllh ;til '\.~lll'>S"tla l•.~t'~l(l1~ 
para balt'l'-'W 1'0111 l'llcs; lo2;o qnc c·hc.:g-,U,lllt o~ sns 
1,1r:1do..; ,.,.flm:n'-', C•lll11ll<lltd:u ln-. pn· Bartltolomo.n dl' 
\ 'asl'tll1rcllo.., da ('ualm. !ralem u t ;u,·eJ'IHHlm· ( •C'I'<l l 
c(,• 1llH'C'star-"3c para_ tão ·u·•l11a L'luprcz~ . Erncpwnto c:;r 
faziam uo..; pt·cpara.tl\:0_'-', C"l!egnu da l·.nl'npn -~~ no\ u 
Rispll, /J. fJ,•riN> [,·•tta?, ~~ tlf' l)pzcrnhro dt• l.J._>.l , tpH' 
tornando conta da sua tliocesr, tratou de a,1udar n 
·•u,·rmo •·eral r.m tmlo (tn:mtn co..;taY<l ao seu alcance>. r. . o 
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:\;lu !llCllrJs erupe.u.haclo.., Sf' ruu~trararn :\fobrc~a" 
()-:; ~rs ,ula' CJH au:\JliarcUJ :\lcrn rlP '-iâ cu1 lüo clifli<:il 
con.J uuctura; com a sua iulluenci:t <'rn s. Yicen l<' 
pndr•rar!l ohtt'l' o a~lj lllurio de nm herg-an ti 111 c' Illllr
ta canoa~ •. fJnc• df'nmn. achar--c na" pro\.it11idadc-. d11 
barTa, do H10 de Jane1rn ú rspera dac:; forc·as do c;, ... 
'?rnad~r Ccrnl. < ~wgaudo e-;tas, que orçavarn cru ~ 
ua~s ~~H cu:barcar;L!f'::; .uwuorr.~. t mzcnclo apenas 120 
po1 tn,_. 110zr..., o 1 10 llldto ' au·o llarr-;, prt•ptu·orH;c t11d,, 
j>ant ~ :~taqn~, C{Ut.' .:\lcm ele• S;t nt1o 'Iuiz rt·alizar sPrll 
Hma ll lLJJ nac.·ao prO\'ta para fJtlP u íniJtti"·o ::;o rendt'"i
~e; u:io tendo brlr n f'~itn a iu timac..·;io, t:;;I1H'Çéll'ttlll 11s 
forças pur· tngucza-.;, 1.) tlr :\Iarço do l.)GO a bornlxu·
doar· o al;lcar· a ilha. \ 'i llc•gaigr ruu rtt1o i;C dcha,·a mais 
couulu~n.clandu os irn·aR:ll'C~. pnrqut' !Ja\ ia H 011 !! 

1110
_ 

zc~ rr,t rra1·a-s0 para a l·.ru·upa ; r11a~ o-; 1.30 francozc,.; 
q ne llllham Jieatlo, unido-; all-; sc•nc:; alliados, o Tn
mo,\ n..,, (~Prca de. WOOJ apl·t•st•ntnrallt a mn is IH•t·oie<t 
n'-n-;terrna. Dt•por-; cl~ Ires dias do nrn pol'fia.do bara
lhar. com ns mrtutçü ·~ toJas ' cousurHiua-; e tPnuu 
esp-otat~o ~ocla a pro,·isão d 'agua para boh0;., os ini
uugus lugrram nu-;, 0 outros capitnl:u-arn : :\Icrn d

1
• 

Sa rn.antlt~n ;r I' !'azar a fortifka('üo, l'C't ·ollu'l' para l.Jordn 
a arl tlhm~ra c c~ll'ht·ar Uli_la m.is-;a em at(;:1u dl' gra
t;as )JUI' (:tn il'i'>l!.{IHt[nJa \'JC Ol'ta . 

~? ceuulrl'l'enclJ-'>r cum fo1·t;as in-;uflit.:i t•utes pnr n 
ut'J\.Hl' nru:tgn<ll'llit;;1o fJIH' 111<1tlth es-;e a po..;=st' da ilha 
l<lo Ya!cl.tll~IIH'IÜt' euuqllistildrt, o s nppun1lo huniJP tll 
que o ll uuugo !-iC aC'!tn ·::;e inhabililnclu pat·a lirmar uf' 
110\ ~a su:~ Ut:t:up~tt;ii J, :\ fern de' !'Sú deixnrt ns ag-uas 
tlt• C • ~m11al mrn aos 31 do JLuço d' c>-.;sr· :wno llL' l.)GO l' 
scg1 nu pam S . Yic 'ute. Ahi fct. eltr lltuda.· o~ cnl;)
llos ~!Ut' se ncl!a\'lll ll em Pin'ttillin~a pam a pu\·oac·;i" 
tle ~. Panlo cornt•(;nda pelos .J t•<:;J ti tas t' fez s ·cr~1i r 
llllll.t ü\. IJI'dit;iw pc'o Tietú pam haLt'r o gt•utio. (,/) 

Lf'\·;u[.). pr~o.;;. b )::tLu. qne cuntinna\·:un a ljrassar 
-.;vLH·c a L'\. rst!•twra d' rnma · anrifl'l'él.s, manduu para 

0 

, .
1
a. D.• ... su I'X(lo•tli•;iio fez pR rfe J n,,-1 •le Ancltio•tn. A cnchol.'il'<l d•' 

l tl'l••, oudo: llllll[~tiJ::OII ~·~~e .Je~uifa,foi dt>nnmi11nola . I t:al·.·•mandoavu, 1
!1te 'lll"r tlw~r «Ct:choeu·a do l 'wlt·c.» (:ll al'lta<lo ·de Oli\'t!li'U). 
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"''t·t;iu uruH e\.pctlit;ito C'\:ploratlora C<) tLliatln. aos cui
•ladus do pt·n vcdtll' Braz Cubas c do mineiro Luiz 
~lartins: infrnetifPra na. ida a C:\pcJic;li.o na \ olta 
outf•yc por acaso, perto dl' .Jara.;uit, a lgmu 0 111'0 "· pe
,[ra-. parecidas curr1 L'smcraldas, ::wuJo ele t ndo Issu 
t'elllrtlidas aruo-,tr a· para Portugal. 

C 'uncluidas as prm·idencias q no tinha ele dar n'c:N:lS 
pa1·a;.;eui;, sc•guiu .Jiem dt• ~ú para o Espirito Santo, e 
:dri nomeou a llt'khior de /'..zPr t>do para go' eruar <1 
capiU1nia, it vistn da rcnruwia ff' ila pelo autlgo duna
tariu \'m;cu Fel'llatu lc'::; Coutinho, 1.3G1, o attPntlcmlu 
tarnbcru au Psladu llcplora\·clcm que rssa colonia si' 
ac·hava, q nasi pr0slcs n ~r1· al>audunada pc•los morn
tlnrc•s . :\;i.o era sú c'ssa capita11ia que aprl'scnl;wa tiio 
UliLOs rcsult a elos Jas Sitas LPntat i \'as colonisndoras: 
a:; capitanias de p ,n·t u 'cg11ru o dos Ilh6us nilo cstu
nuu t•m lllni lo llt<'llw. f'S circum<;tuncias c tn.uto qtw 
pa~sa \'aru a 110\'0S cl.oJlO~ . • \ d!• 1 'ortn S r'[J''''o foi \1:11-
,[itla por D. J.conot· do C'cwtpo ao DtH!IlO dc• : \ YPn·o 
IK'Ia quan~ia tlc (iOO~IIOll y,··is, 2 moius de tr~go por 
<lllllU ('lU \'r da tlct Cl 'SSIUilUt'Ji I, l' I 1111 pat irão llO JIU'O dt• 
1:2S;>Oilrr'•is. :\Iais de ü,OtJO lt•gnas qn;~cl adns por tal 
pr0r,o! A dos 11/uJos pa.ssou a Lu~.;ns C ;iralurs, qm· n 
curnprou ao t·~ 1·<·cim dor !H tar·in J!'ronymo üc Alare <lo, 
6 Je :\ovcmln·o do 15(i0, l[lll' a obtivera de Jorge dt• 
Figut•irf'do, prilllOg'('LJÍlo do priruciro donatariu. 

( 'heganclu ú !la/ria mandou l\km de Sá tl'l''> t'\.]ll'
di!;õ~s t•xplurndoras pam o intf'rior do pmz ú procura 
tlr 111ina~ <lltrift•r :rs; n 1' svb o C!ll tllll<llltlu dl' Anto
uio Dias .\ tlonw tornou pelo l'io Lht;.; Carawll;rs; a~· 
suh ;r ~ onlt'ns de \ ·n-;co l~ ocTrigars Caldas r a 3• cliri
~itla p Jt' .\ntoniu Wboiro sc•guiJ·arlr para tliHn·sas di
r<'t'Çt'lrs: rnas ncrtlnuna clellas a pt·t·->clltor t rosultadu'i 
satisl'actorins . 

Por esses tempos , 13G1, cle:scorarn pela primeira Yez 
os Aymoré::; a serra,orn qne havia longos armos ha~i
tavam, e invadiram a capitania de Porto egnro; m
capazes os colonos elo por si ó se defenderem, pedi
ram soccorros ao Governador Geral, quo prompta
menle lh'os mandou, indo além d'isso o Ouvidor 
Geral, Uraz Fragoso, com ins trucções de providenciar 
tambem sub a administração da justiça. 
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u~ resultauos praticas que aprescutava o goYcrnu 
de .\ fom de á oram os mais satisfactorios que se {Jo
dia esporar das circumstancias ; mas é inne~ave , e 
c·lle rncsrno reconhecia, que para isso concorr w gl'an
dcrnentc n. cooperação Yaliosa dos Je.c:;uitas. Por ossr 
lltOti,·o deu f'!le tarnbem, por si r pot· ordens sup~>
riorf'.., da l'úl'tc, a mais decidida protccção aoo..; Pada 
d:t ( 'ornp~ nhia de Jesus, rujas mis->õcs floro~ciarn 
muito, llaYeudo mesmo algumas <1nc contavartt para 
tima de :>,OUO ncophito~ .• \ pl>art'utcmcu tc uhcdccinru 
c'':sc~ indio'S ;ddêados a nm a caiclc, ou meirinl 10 sou; 
rnns nu n•alidadc obedC'ciam nos .J<·sui tas, quo ur-;
<'11\'ulvi:tru o maior tino na cntechcsr o civili:saçiio <lu 
~ontio, ni10 '>Ó ensinando a uo11tr itw chri..,tií como a 
lrituru, a t_•o..;cripta, e outras artes alheias it vida c[(} 
...,!'[ \ ;t_~Clll. 

.\ t.:ithtdc Jo :::-;alnHlor ia apre»cutando um n"p<'cto 
l'ttda Ye% mars pl'Ospcro; angt~tcul:tvn-st' o nnntero 
do-> seus lla hilnutcs, c crescia lambem o nnmet·o dos 
t'll!.!Pllhos na" snac:; circnm ,·isinhaw:as. l'reqncutcs 
c1·:un os pc·didn!-> para sc:>marinc;; prlo l<et:cmenYo, ac;; 
rpl:lf'<:; \lr·tn do '-':'t i:t crmeetlcutlo ~~um modera<:iio, t' .._,, 
a pc .... sonc.; •p•c podi:un fazt·l-no..; tmhalhar, comu por· 
,, \Otnplo a l•'ern;1o l ~ndrignes c 'no..; te !lo I ~rauect ~ leg• 1a:; 
ua Plltrada <l11 Paragnassú, a I·:.~ns :'llonL~ Harre1o 1 
le!.!;oa tli..:ÍIII\1. da ilha do~ l'rnuc '/.1'-s, a St>bn.,!i;-w. \ h a
J'C's I lt'í:'l:t rl..t'l'. IHIC da ilita da ;\fat·t• . 

...,,, p~·la r·apitania onde c~.:;t.:n a a sód0 elo g'O\'f'l'tH> 
gor<ll a lH'<>sp<·,·it!;ulr· dc-ol1\uh·in.--;e, n c'a(Jilania do 
~. \ 'iceut,• t'·Ul'I'Ía um dos tnaiorc:s perigos, c' soll'ria as 
ftmrs.ao,; c·nrJSPCfJt<'uciac;; da gnrna rptc llu~ I !lU\ iam O'-' 

»t'haQ"ells I'•'llflÍUns pela c..:d<·brt' lig·n l'OIIItccitla pdu 
ltOllH' d0 t'"''/r•tl · •''rt.~'ü '> r/1).., Ta,IJI 'Itfi'i, J,)(j:!, 

'IPI1) l'• •r· 1 ~' us scn o.; srq nazcs se llt-t · lararnltt n Jn ,·o r 
d11s POI'IIIgttt•zr·s; mac;; o !::>ubrinho ú'ello, o (c•tTÍYcl .!u
gorr.nhrn·'J.c..:nm ·ts ~ma.::; hurJa..., pt·umml'iúrn-so n fa nn· 
da t'ctll!'Pdt.:r:v:it>. Infrnt:fifero foi o ataqw' <flll' o gr•Jt-
110 dirig-in <'nutra ":>. Paulo; mnc:; foram h•H'l'i,·ei-; U'-' 
df'prt•tla<·üro..; IW" fa.a·uda.s o as:-;alt11s t'lll outro" lu!..::il
rf'c:; da capifnnia dP ~. \ "icl'lllc. Em tar•s rxtrrutoc:; n 
r[f'd!CflÇi10 do :2 .]('snilas fez ll13Í:5 dn f[lll' OS l't'L'lU'SúS 
llf'llico-; de que podia111 clispc."lr os colonos : i'\ormt-:t. '- F 
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A '\CIIIH \ :qn·esPt.tlararn- e dc~otladanwut<• no" chc!'Ps 
inclio · nu mnr,lu NtÚrt~, rcnmdo..., em f tJr>r•ohy, r nu
"'a fa~osa conferencia, conhecida na historin pt'.lo
,mll i-~ticio rir> I JJ"NJI!Jj -depois de csforc;os ~ nanditos 
alcanl'aram uns preliminares uc paz. que llllh:u11 do 
st'l' u~J lificaclo-; aos portugnczcs por :'\obrcga, em-
quanto .\ 1rchicla fil'aYa em n>frns. . , 

Foi durante CS'>U t•stada f[lH' .\ nchwtn tum]hlZ tun 

l'ornta. ú Y ir gcm J lllll lac.n lndn. d~ ( 'onerü:<!o l'tll _Y('l'sos 
uliuos, os crmws ~'S~l'L'VI<t u:t ar~·a da pi·n ta, <'. m cot~

linntlo á sua pt·mLJgwsn. ll tt'lnonn, pm~t <'m d1as lltal'> 
felizes r qn·od11%ir no .Jlnprl. IJuanclo_i\ol~rcga Y~ lt~u , 
o<; t Jc•snilas ronscguii'HIIt pcH' sua uwcn. mtltu.'rH.:Ja m
dtt%it· os chcfrs iwlio-; a q llt' t'Stabclctc•o..;sc•m '' paz eom 
n,;; Pm·t Hgnczes. . ' 

~[a l neabnYa ~Ie111 do '-':i de snl>c•t· o resultado sal rs
factorin rtnc tinha em·on du oo,; rsforc;nc:; do-; ~ .Jt"-;lli tas, a 
ttttr'm tanto drYr o l~r:vil, quando nppm·.~'<'<'ll H!U:l. 
j~ n · lL' PpidPmia dr ntrinln, rpu' a~solluu n:1o ~o a ~apt~al 
da Bahia, como a llltn dr• l1ap:mcn, ~· tclCla a capttan1a, 
'" '"llindo-sP ai11da a follu' a tão tetTtYel Jln;.wl!o. 

l 'inha apenn..., trl'lltiundn ('ssa cnlarnidadP- p~11Jiira, 
qn:-t ndo a a 1 tc•uçiin do C ~OY<'rnadcH· ! :er:d .lH't'lldli~-so a 
(·ompl0ta rxpn[-;ão dos Fr:me0zro..; da lnlua <lo l~ro de 
.lanriro, O á !'uuda(:<iO llt~ssc• loga!' tlc lttlla eHlack, 
r!'tC fo~st• para ns c:tpitani~l'-i dn sul m~w st•gt.mda 
,·idade• do Sah·ador, JH'<'C'IH'.heudo-.::;c no::;slm as Yislas 
dP Thomf• de :-5ouza c du·propr!o :\Irru .dr -.;it . . 

()-; FraneC%CS qm· tinhn m . s1do h~ tH~o~ 11a !lha do 
\ " i llt•gai~non eru l.)GO,<' C[ll<' ünlwm lt1::;rt.lo parn ~ con
l inrntt~ ck l:l YÍerarn tuais tard<' deptHs da p:11'!11 la do 
1 ;,wrn{a<lot· Cf'r<ll pnrn S. Yic!'.utr : eotu a11'~ili·o ~~os 
';I'IIS poderoso.:; albadoR, os Lt llU)~·os, I' cln '11 I lOS 
~·,)mpatt·intns, cpH~ t rafirnYn 1u !' I' lo (':! bo-l·'rjo e llla.is 
para~rcns YÍ'-iil thao.;, illt:lu..;;i\'(' 1ta pmpl'la lmlua do Hto 
dr .ra~wiro, pndt•rnm tir·mar-~t' r fol'talPeor-sr dP IIOYO 
:w ilha de \ 'ill<•gaiqnou <' rllloutt·o<.; pon_los, f'slrndcml? 
o scn dorniuio c inllUt'llCÍ:L -;obre n ltttor·al do cou!J
JH'nfc. 

,\. ct,r te dt> Lisboa, a petlido uo tnrstllO '\fem <le ._';'t, 
mandou n'for<:os parn se acabar t:om urn 1 a I estado dr 
(·ousas ; es<>es auxiliares vieram commatHladns pm· 
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EsT.u ro nE ._·.t, sobrinho do GoYernador <:era!, c niw 
sendo julgado· sullicientcs, reuniram- c-lhe mai-.; 
algnrt obtidos pelo OuYidor Geral, Bra,r, Frago o, no 
t>pirito-... 'anto, e outros ·\indos de S . VicentP. Ainda 
assim Pra palpavcl a insuflicicncia das forc:a~ rctmi
das, e J•:stacio do Sil. teYo que ir a S. \ ' icl'nlc afim c.lr 
obter mais algnm auxilio. Voltando do • ·. Vicente. 
Eslacio ele 'ú J.rsembarcon nas proximidades do Ptí.o 
de 1\.ssucar, 1 • de 1\Iarc:o do l.>U3, fortilicou-se entre 
essC' morro e o elo~ - Joào, o foi damlo principio ú ci
dade, CJIH' tomon o uome tlo S . . 'cbastião, em honra do 
soberallo, a quem então p C'rtrncia o thl'Ono de P or
tugal. 

Por longo tempo se tran'tram comhat('S cntrr a-; 
forças portugu<·zas C' os Tamo~·o;; 1·eunidos aos Jt'ran
CC'zec:; : nrm E"'tacio de Sr't poLlia. fawr rrtirar os 
inimigo..;; dos pontos <tne occup~waru, nem estes tinham 
forç-as snflitirn[('S para dcsal 1jrtr os Porlugn f'zes das 
suas posiçües : as Yantag<'ns <' os I'CVC'zes S<' sncco
diam, rnas sem um resultado decisi,·o. - An<·hirta, 
qw' tinha. passado pelo Hio de Janeiro, c' quo tinha 
prC'Sellciado o C">tn.do das cansas, CJilandJ chegou :·, 
Bahia ortdo ia. m·denar-se, levon tmlo ao conhecimento 
d.t• :\I(•m ck ~ú, cl' te rcsolven vir pessualuwn te l'lll au
xilio de sPn sob1·inho. 

Ponc·o tempo depois srgnio o Go,·ernador Geral 
{.;Olll o f3iqpo J). PL•dro Lcit;ltl em uma <'\:pt'di<:rw com
maudadn por Clrristov<io de 13anos, con:.posl n ele :1 
galeõ ·s, ~ uaYios cost<'iros e 3 Cê.ll'<twllües ; p·1s~anclo 
pelo Espiri I o-Santo lc-.;c o r el'orço do Yil l(•ttto clH•ft · 
tcmiminó . lt•at·irJIJOia com a sna gnntf'; a essas forc:as 
reuniram-se mais n.lguns auxiliares vindos elo ' . \ 'i
cent(•, r C[lH' nns proximidadC's do porto do Hio d,. 
.Jan('Íl'O agnardn.,·am peüt chegada elo gro-sso <la co
lnmna. Cht>,!.;ando ::\Ir•m d<' . 'ú ú barra d'csla cidade a 
18 dt' Janeiro dt• l:lG7, rruniranH;c' todas as força!-> 
<'\.pedicionarias e efl'ectuaram a entrada do porto no 
dia seguinte, H> ; - combinou então o Gon'r·nador 
Gemlcom o sobrinho darem o ac:;salto grral no dia 
imtnNlia.tu, 20, em honra do ... antu padroeiro da nova 
ci<ladt'. 

Executado o ataque, a mais brilhante vicloria co-
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rc'JOU as armas portnguezas ; começou o combat~ prla 
to111ada do forte L""ruçu-ltlf'l'in ( jun~o ft foz do r1o C'a
tete anti(l'amcnte Crtt•iora) ; segmram-se logo a to
rnada. cln. fl!ta de Yillegaignon, e Yarios combates nas 
agua<5 da. hahin.; mas a victoria final declarou-se'. ~a 
ilba, actnalmente chamada do Governador, onde 1 a
moyos o Francczec;; foram complrtamcuto d.c~barata.
tlos. .A victoria, porém, custou graves. pre.Jmzos aos 
Portucrneze::>, q11e entre as perdas que tlvenu:n ?Onta-
1·am ot\alonle Estacio de 'á,, gra~·emcnte iN'ldo !la 
face por uma Jlexn., do quo vem a lallccer alguns dms 
depois (a). . . . . _ 

A ilha onde !'iC drctdm a. \ 'JClorm era cnlao conhe
cida pelo no mr de Pltt'WWjlllrtn, Parrtnaptrr(t ( on nH~
lhor) ]1nr,tnrtmbwlt, _( n~ar largo) J!ru'W'YtfJá (on. do 
gato), por c·wsa dos HJthns l\lan1eayas qu~ a hahtta.: 
vnrn; pelo conrr dos lf'tll[ os chamou-se' llila dos r 
Enrrnh'l'~, e aUnal dn U tr'"'t'n~ulor, por ha.vet:. meta
dr d'<"lla sido dado l'lll st !'tttar1a por 1\Jcm de ~a a seu 
!o;Ohrin!to :o-;nb·ador < 'otTt:·a de Sú, 5;endo a outra lllf'
tadc dada ao ahuoxa rife· U ny GuuçalYes. 

Drpoi<.; de lfto tOUlf.,lcto trium pho tratou Mt'm de 
sa da mndanr:a da tt~lade par~ o morro, a .riiH' ~e 
chamou de S .• kuww·to, P ullerwrmente do (-rt~~r>llu, 
p suas immcdiat;i•~'S, conlirnmndo em tndo as dtspo
siC"ôcs de Jt::stacio dt• Sn sobre a sua fundar;ão, ~aco..; 
co; r lO : nome, aL·mas (um molho de. setas), roc~o c 
1.a trimouio ( 1 1, 2 legua ), lermo ( d1slancm de ü le
guac:; ), etc. 

Att endrndo ao fallccimrnto do primitivo fnncla.rlor, 
nomeou .1\l<'m clt• 8it pam Clovrt·nador da ciclad(' a um 
out ro seu sobrinho, S.\L\'ADOR ConrrEA DE S.\, c <kn 
mais tal'de ao chefe ÜHlio temiminí> ::\lartin.l . \.t fouso 
.. :lrarirJÚ?ia, em recomp~'n<;a dos seus SCITH;o<>, uma 

(a) Se •uimoq n'p"t • ponto n op; niiío· ~lo J ~~ui ta Simão clP Y n"'
·~uncelluc;" u a do Cottc,;o Fl•r .tauucs Plllhcu•o no ;;cu lwll•., tt·.t
IJalhu A Franca 1 ntartiW-[)IIbliC"ado ua Ucr. do. In</. ll.t•l .. t. 
XXII. dando o fcrimcn!J de E;;tacio do S.lreccbul~· em t;~·u~·u~ 
111\'run ;-outros hio;turiatlure:; pcn"am que E,;lll~IO de !:i 1 _f.Jl 
rl)rido tHI ac<;ão h'avnda ua ilha de Paranapuru (actual do lio
voruador.) 
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!S(':•;JJ lil I'Í;~ !lO lado Ú'OU[f'il'O Ú CH.ladL• Uil OU(l':t fmnJa 
dn ba h ia. E-;sa se:smal'ia foi de l legua de terra 110 
lilforal (' ~ pela rc·rra dentro, desd<• s. Lourenço at.:· 
' . João dt· lem·ahy; para, poróm, tt>r logar rssa doa

çilo hullY<' JH'u\ ianwnte c.lesbtcnria d't·s:::.u:s t(•rrac; Jl<ll' 

J>urte dt• . \ utoniu ~lartins P :sua mulher [RaLei \"l'll 
a quetu anlt•,., tinham sido Jadas, <'Ot1IO pondera o :o-.t 
Yi:-5l;OtHlP dt• Porto Segnro. 

])l'poi" tl~ Lt•r tiisposto tttdo para o IJotll antlantL•utu 
da cidallr·, qnr• dPYru ser :t capital de uma nonl cnpi-
1attia ( ndriJÍIJislraln·a) formada. üc tc~rra .... limdas tla 
capitallÍ<t dt• ~- \ ' itl'IIIP CU!Il O C:Oil'i('ilfÍill<'ttiO lilCÜt>, 
c· lahPz 1110'>1110 satisf:wuo de 1\ lartim .\fl"onsu dt· 
Souza, r<·lirun-st• ~Ir'nJ dr Sú para a Bahia, ondt' cou.
linuolt n Í11stnr pt·la sua clPmiss:io JH'l'<llllc a ci>rtr ([v 
Lishi.a, dt'puis de ter preslntlo lüu muJ1UllH!Illac•~ srr
Yic•o-; . . \lirtal fallcct·n a 2 de ~Iarc·o ele: 1.)/~ na titlad' 
da' Ballla, SC'JH.lo :scpnlladu 110 cruzi'Ü't> da lgt•rja llu .... 
Jesnila-;. 11 

S<•u 'il teei'"SoJ' Luiz de Bri lo r . \l1uPidn chrgr•u Ít 
Bahia :1 1:1 dP .\Iaio de 13'1~. t.' gu\L'l'IIUII o 13mzil (C:t· 
plln.nias do ::.\oJ·It·) até 31 dl' J)pzentht·u tk 1:)'/7, ':>Ctttlu 
o Dr .. \ntonio d·· "'•Üt•ma cncarreg:tLlo d:.h cr~.pitani;h 
tlu Sul, eunw "' I'•'IIHJ-. na li,;üo 'iL'!.\'UÍnlt·. 

f.I C.\o X 

Di..-isõo do Brazil em dous Governos, e subsequente r~uni.i.G 
em um só -Dominio hespanhol.-1573-tS'H 

\l lcllllr•Jltlu ú~ I't'!JL'lid;h i nstancim; q 11u pela sun dt ·
I li! ·siio fizc•ral\lt•m dr :--.ú, o Uu\·rruo Purltt!..:'IIOZ tinl>:l 
llillliC'iltlo n I>. Lniz U.t· Va'iüOHCPllos p:ll'<t -.twct•tlt·r
llw, li tl c FeYI'l'CÍl'o dt· 1.)/0 (fl) e et>lll u lloYu. GoYer
uador (jpral ontb:u·l;<ll'êllll lambem li0 ·'"'"'llita" pnm 
\'Ít'l'lll n•fot'f':tr os eollt'!.dt>::; do" Padn:-. da. ('o1np:1-
nltia, c c.lt•c;ÔuYoh·cr a 't·att>che-;l' cut alLn I'SC:tli! . \ 
,·ia~t·tu, 1-->10, fui ::.t•ndu ,.,CilljJl't' lllÚ pur t'illl~il dos 
ICIII[JOI'ae-; e \ l'lltOs ('llllli'ill'Íos: Oi lli.l \·Í•IS di! ft'll( I 

fur:uu !SPparantlu-~e IIUS d11-.; onrrus: pm·n 1naior dt•s
~r;u:a cloth cl'leln·c:-; eorsm·ios lmgucuut •-; s;lliidns da 
HnelH·Ila, Jw·rf't·>-; rir• .')}I ir1. (' ./.JiifJ C'tf•d >l'i/1", t"<tlti
l':tlll s 1lu·e 1'!-->Sas t•mban·at:l•t•:s dissl'llltll;ni;h, c• as tu
lllaUllll e\.tc'l'JllÍJHllldo toda a tripular;üt•. ü Ylll«•uft• 
!1. Luiz de Yast :IIU<: •I lo:-; tnoneu c:Ollluatt•lldn, li8 .11'
""ita.-; ÍOI'illll t·nl'un:a1los pt>los corsar!os L"<lh·irlic;,tns, 
1•udcwlo lllll apt•wt.s eseapar, pat·a eoutat· o tt·agj,.,, 
iiJn Ja l'XpL'tlir;ü.J t' o marty1·iu de s •tts ruutpatdtci
ros (h) . 

Drpuis"d:t nolicin cll' st'lnclhank clr•snstt·, foi qul! ,, 
ltO\'t'l'll!J dl' J). 'clmstiiio llOilll'Jll o Const'IIH'Jl'(j r .lll/ 
•lt Brito c .\lml'itln p~u·a substituir a ~'''111 dt· o...;;l, 
1.)72; mas t:.uubo111 logo, jlll,,..:an<lo :;c•t· e~f,·Jtsn tlr 1nai ... 

(·t .\.l.;uus historiudorl!s challlalll D. l.ui: Fertt·llldt•, Jc \·us
concellos, o Jv.,•l do l\l1raclcs, na sua lft< 'oria ,1/i/i't'l', da-IIH• n 
1.owc de Luiz do Yascoucollus e .1/eu •;e;. 

(hl O Sr. D1•. T oixou·a do Mello, no seu b •ll:J tl'aball, .. , 
J::phemcndes .\llt'~<ma•~. dv: quo D. Luiz de Yasco.tcellos lül
•eCet'a ou• via.:;em das CllfJrm1dados <fUO co:1trahi1'J taut ut 
travc::;:;ia tio l.IU1' com v 1us Cull!llalcs coatra os c.>rsarios . 
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a colonia do Hrazil para um sil goYcmador, di ,·iditHt 
t•ra dna'\ porçiícs, ficando as capitania-1 do norte ate 
Porto . 'e~rm·o sujeitas á adtninist ração do C'on elhein> 
L. dt• B. ~ Alnwi'Ja, c as capitanias do sul ao go,·cruo 
do l>r. Antonio. ·atcma, que exercia o cargo de On
Yidor dt' Pemarnbnco. 

. \ s rnzt)cs qtw lL'Yaram P1wtngal a e.;;sa di \'Í:,ú11 
Pram rr ·ai ment<' fntcis, porq nr• fu11da n1.m-se priuci
palmcule sobre a yastid<Lo do ~l't:ritorio, rmqn<1;nto 
que priYavarn a lllarclta tla admuuslraçüo da untda
tll• da acr::1o gow•rnamcntal o da ccntralisar::1o da au
tor·idntlr, tão nccr<:>-;:Hias em qnalqrrcr· go,·erno, qunn
to rrtais em nma região extcm;n r• ainrla muito pouco 
t·~plorada. owk nm gow1·no g,•ral tleYi:t ser o élll 
q nl' prt•ttdesS(' a cn<.Lt•iit .discm·rla r~tn ryprt';;;Put:da pelos 
dullatarios das c<lpllntuas lwrcdJt;Hras. . 

Em ,·irtude de onlen'j de Por·tng-al, a <'Hlatlt• elo Sal
'<lllllr tom(Jn-st• -;óJt' do govt•t·llo d;v:; t:apifnllia~ df) 
rtorlt•, t' o l{io dr .lanPiro s 'dt• do gn' crno das do snl. 
J)iscordam o;;; :tll ttH'•'S soh,·P o anuo t•m que fev!' log:H· 
a po.;;s:• do 1 >r. Anfuniu :-;al!'run. 11a ndrr~ini-;tt·ac·ii.~> dn 
l{io de .Jancim. \lothl 'llhor Przai'I'O drz quc• fot Plll 
1.)77 rua-; jnka mn-=; Ps.;;a o: ti tião :;;em ftuHh mcnto 
plar~~i \'t•l c >->Cglli nto ; ante;; n opi 11 ii'lu ~11 al:atisatlo 
profL'Ssor·, :-;r. l h·. ~Iacctlo, c de outr •s Iu..,lot·Jadore-;, 
qw· a"si:.rnala111 t'S'>a data em J:->73; cpwndo 1mutn Sl'
rin. r·m 1.-,; 1 dt• jwio;;; do acct'•rdo celrhJ'tHlo cntn· os :! 
gm·ct·nadon s, r qur tem a daf<t de 1.->7 t. 

~'f''iSC' lllC'SII1t) :111110 clr [;)7:3 fittltn fnlkcitlO !Ht Rn
hia o 'il'lttoso Prelado D. Pcdru f .c•ilãn, qnc tnuto dt• 
harmonia marcil:'u'a tom ~Irrn dP :-;ú , o qur Lauta 
amizndr ti,·et·n SL'Iltpr.· aos .Tesuit11s, aos rlt~[!c•s lc!.\"Oll 
nwsmo a sua r·it·a IJibliothcca. 

Au!t •;;; dos 2 c;,n·rrnntlorl's foruarr•rn conta dos ::;c•u-; 
l't''>fJ!'Cli ,.o.., goYt'l 'llO", n•nniram-sc na cid:tdt• do ~al
YadtH' r on\'irulo a111hos ao BO\'n OuYidoJ· Geral Fer
não d~ ~iha c ans Pnrlt'PS da ('nmpanltia, proccdr
ram a'"'~ ar.·wd'J eon">lilntc tle 10 artigos ccull dntn 
tlc Ci tlc• Janeirc> dc• 1:-);- 1 (rt) St>IH'o a libcrdadr, ou antl's 

(a) Ou de 1 );'J, c >lllO dito D1·· Teixeira de :\Icllo. 
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'80beo o captivcü·o do índios. Esses dez a.rticros e3la
~ui~m, ó Yer~ladc, alguma cou~a a favor do~ pobre 
mtltos; mas hSO era W.o pouco, que no fim de contas 
não era senão o mesmo captivciro antigo com algu
ma c~c<'pç~cs, re,·elamlo as im o atrazo da ópoca. 
Pela d1spostção do art. J[[ rodiam mesmo os GoYcr
nad9res contar com a prompta c interesseira eoadju
Yat:ao elo. colon<?s pant todas as conquistas, poni uc 
es~c.s tt•nam mew ·eguro ~c obter braços para bene
fictarem as sua torras, YJSto como uma das limita.
çõe~ ~lo captivciro dos intlios era a csct·avidão dos 
apt•tstonrtd?s em fJW!t'Nt rn.anifestam . .,nto lidta. 

.\ norma. pdncipal, que os 2 Governadores tiveram 
para ::- su;t aLlministraçfto, .baseou-se na exploração 
do .p·Hz r ua g-uerra ao gent10. O con~ethciro Luiz de 
Brtlo o .AlmcHla, attcnLlondo ás tentativa mallocrra
da:s uo Gaycia d'A vila sobre Sergipe, c á possibili;Tade 
de SI' reahsar a pJssc d'csse territorio abundantissi
m > tle p ·w brazil, mettcu mãos á obra e estendeu a 

na.;; conquistas ató o Rio H.eal. ' 
Tão bem não so sahiu Luiz de Brito na sua cxpe

diç~o contra~ gentio da Parahyba ao norte de Itama
raca, para nngar os desastres do colono Dio~~o Dias 
em Tracunhaem (ho.!o H.io Goyana) e das for~as or
gamsadas pelo Ouv1dor Geral Fcruão da .._'ilYa. Os 
temporacs c os ~'cntos contrarios dispersaram uma 
fro~ do 12 navws •. om q.ue ia o propr10 Governador, 
e CUJO commamlo tmba sido confiado ao sou sobrinho 
Bcrnar~o Pimentel d'Almeida; a muito custo pude
ram. arnbar uns a Pernambuco, e regressar outros á 
llalua. 

D0 volta da su~ mallocrrada expedição teve o Go
Yemndor das Cap1tanfas J'o Norte de dobcllar uns qui
lombos de pr~tos ~ug!dos, contra quem empregou 
11111'1 compnnlua de md10~ sob o commando de Onofre 
Pinheiro ; ainua por ordem de Luiz de Brito c At
meiua partiu Antonio Dias Adorno para o interior 
afh~1 do reconl?eccr as minas do esmeraldas, que so 
dtzta. terem stclo achadas por Sebastião Fernandes 
To~rmllo, como veremos d'aqui a pouco. 

bnquanto se pa savam esses acontecimentos no 
norte, o Dr. Antonio do Salema no sul resolvia linae 

7 
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a cidade de . obastião do Rio do Janeiro das amea
ças constantes do Tupinambás c T <UHOYOS, acoro
\Oados pelos cor arios e contrabandista; frnncezes. 
Preparou nma expedição composta de 300 portuguc
zes o 700 índios alliados, e entregou o commnndo ao 
experi mon tado C h ri toYào de Barros, quo já trto a,. 
signala.dos seníços pre ·túra no tempo do Mcm de ....,,, . 
e qur om l 37:Z tiuha goYemndo o Hw de Janeiro.-.\ 
Yictoria do':! Portnguozrs, 157 1-137.), foi assignalada 
com uma horrível carnificina nos seh'agrns, c com o 
aprisionamento de S a 10,000 índios, rttto foralll n'
duzidos á o;;craYidüo. 

Os Tamo~'OS foram qnasi completamente aniquila
dos, e os Tupinamb·\s, c1uc escaparam, efrectnaram 
nma longa llli~rac;<i.O para o norte sob o coJunumdo 
elo pre~tigioso chefe' .frtp!}-rt"''flí; atravessaram a Yas
tidúo dos ~ertõcs desde o Hio ele .Ja11eiro ató a uuu
gcm mcridion:1! tlo • \mazonas na sua conllnrncia co11t 
o .i\!adeira, c foram ahi estabelecendo-se em diver=:>os 
}JOntoo;; ató a embocadura do rei dos rios. 

Essa mignt<:iio elas hordas indins para Uí.J lou:;c} 
deixou toda a costa meridional em podur dos Portu
gnezPs, que d'ahi por diante w"ío tiYeralll mais a lc'
UH'l' a!'; tert·iyeis er11pr:õcs uo gentio. 

Poueo depois da terminação tlt':::;~a porliatla lnta 
tinha chegado it Bahia em 137G, 110 dia da ,\scPnc;cio, 
1 >. Fr0i . \ utonio Barreiros, da orclPm !ll' A \'i~, terl'eiro 
Bispo nomca!lo para o Brazil, e pelas Jllc'.;:;nu.t-; razt1es 
quo tinham militado para a St'paraçi'lo do Uon•t•no 
< ~cral rm tlous gcwcrnos, cousoguin El- l ~e i D. ~~'bas
tião quo c:regnrío XIII clr:sanfl('Xa~SP, po.- !ltdla lll' 1!1 
elo Julho desse nwsmo a nno do 10 7G, l) torritorio do 
l{io d1' Janoiro c capitanias d 1 Sul, cr.'altllo nma Pr>
lrt-::itt com j nristlicção ortlinaria, o inclepe ne l! 'll tr do 
Hispo tliocesauo. O primeiro prc•lado HOY<l.l1ll'llte no
lllC"ado foi o bacharel Padre Bartholomcu ~imües Pe
reira, por cat'ta Régia. de 11 de ~Iaio de 1.377. 

. \ r-xperiencia de <Jl~ati:o an.nos rra. mai-; CJUC 
bastante para tornar Ylsn·ms os mcouYcntenlo:::; qe w 
resulltwam da falta do unida1le da acçiio gOYC"rnaulL'n
tal ; o" proprios dous GoYrrnadores !izeranl ú ccirte 1le 
Lisboa considcrac;ües dignas do todo o poso sobre tal 
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assnmp to, e D. Seba tião resolveu-se afi nal a reunir 
<1 antoritlrHle nas mãos de um só c;oYernatlor GeraL
Foi. nomend~ ;1ara_:~<>o logat· o Conselheiro L 11{: rlr• 
IJI>tto r> _l /tn"trrt, l.J,,, rpw exerceu o c.:1.rgo até o Jim 
do nnno, época em fJilC :se retirou para Portug<ll, sem 
IPI' entrPguo o ba.~Uío tlo goYC"rno no seu suc..:cPs or 
IIOI11l'<ll lo, 1 Jio.rr> Low·t·n~~n (lrt Vl'i[ja, quo tomou po~
se em t• de Jam'iro de 1.)78. 

Foi Diogo Lonrrnc;o <la Veiga o u ltimo GoYernador 
Geral nomeado por D: Selmo.;tiào, CJUO nesse mesmo 
;lJJIH) morren nn. tc•rr1 ,·el batalha ele ,\lcnccr-(~uibir 
~'111 .\ frica, '1 do Agosto, com a 1!1)r da No ln·c•za dt~ 
POI·tngal.-0 tlmmo ocenpado prlo cardeal D. Hrnri
~ ~~ ~· tlesdr 28 do Ag-o-;to de 1.)7~ até 31 de J;tJJCiro tll' 
10'\0 passon no podPr de Filippe II de Hrc;panha, tjlle 
para manter :-;nas prrtcllçücs Pmprrgun a d"risil'rt 
intct·wnc;iin tl > Dllljtle J.'.\llm ('0111 um C\.Orcito dP 
;?,).()00 homens . D . . \utonio, Prinr do Crato, acclamad() 
pelo po,·o, ou antr · prla piche, em 'nnlar6m, fni ba
tido p.•las tropas he,.;pnnholns; improficuamente foi-sc• 
r<dl'Iu.lo dos an -xilios da Ft·auça c ela In "lntl'ITa, a lt; 
pt·atic..::tllH'ntc ',;p cptL' lhe ura impossiw•llntnr contra 
FilippP II, nec..:lalttnd J Hei ele Po1rtugal pela<; Curto~ 
n·mtidas em Thomar a lV de .\hril clP 1.)~1. 

.\pez;n· clc->-.;C re•conlH·cillleutn tlao.; Ctn·tP'5, tttuito 
lt l:lis din•ilo tinha ci cor<'1a n infnuta /J. r·mluJ.rin(l. 
llnqm'za elC' Brng:t11c;n, neta do D • .:\fnnoel, por ser 
1ilhn tlo infnntc• D. DuartC', Dwptr dn Guim;u·ãcs, -
linha mm;•lflin.rt,- cmqunnto qw' Filíppc 11 , se bt'Jll 
'111" net.o tlt' ]) .l\1 :n~ool, <'r a-o pnt· I inft.,t f•nlin/na , por 
sua 111ii1 D. lsabC'I, trmrt elo J>. Duarte, c tntdlH'l' cl1' 
r ndus , .. 

Peru ti I tir-uos-hc •is fJHC a YÍYC!llü!"l um pr>Ltc'O n YOssa 
lilt'mMia sol> ·p os IH"t't<'ndentes ú lwraw;n do CardC'a [ 
TI. Hc'miqu. · : ernm cll~s : 

1.• .\ Duqn<'za de Brag:mça,tlc' que jú fallúmos, filha 
cio• l>. llnarlr, I >ucpH' ele (~nimM:1P~ , c de D. lsabc!l, 
Jilhn de D. Jayme, Jhvruc de Brn~anr:a. 

z.• O Principe ele Pat·ma, bi<;neto clr D. ~fanocl, por 
sct· filho da Princeza n. \faria, illha de l l. Duarte, 
nuquc de Gnimarães, n. qual se cnsára rom o celebro 
l'strategic:o Alexandre Fame~o, Dnqnc de Parma. 

• 
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3.• Filippc li de Hépanha, neto de D. l\Ianoel, pur 
linha fclllinina (1) . lsabcl) . 

4. • Emmanucl Filisberto,Duque de Saboya,idem,pot· 
D. Beatri;r., casada com Carlos lU, Duque de 'aboya. 

.J. • D. Antonio, Prior do Ct ato, H c to I astanlo l•nt· 
l inha masculina, Yisto ser filho natmal de '1. 
Lui:l, Duq nc de Béja, c de Yiolanlc Gomos . 

6.• Catharina de ~Iotlicis, herdeira na 11' !J"r·a~·ti'' 
dr Hobt'l'to, Conde ck Bolonha, supposto Iilho u~; 
Alfonso HL do Castella, e de l\Iatlt ilue, rt>pttr/iada ettt 
1262. 

7.• Finalmente, o umt tto Pontifico, n;io s{) contu 
her ch•iro do n m Cardeal, cotuo tatubcm por ter sitllo 
u m Papa (e~ngenio IIJ , e Alexandre 11 1) quem con!ir
ruúra o titulo de Rei a lJ . Afl'onso Ilenric1nes. 

Rcconhocülo, apczar uc todos esses cuncnrrentes. 
Rei de Portugal, e llrmado no throno, Filippl' ll fui 
igualmente reconhecido no Brazil, 1.181, embora setu 
a formalidade do juramento, a qual si) tcYc lugar a :Z;, 
do :\!aio do ailllO :scgninta, 1.JX2, pJr indica(:;lo mestuo 
da c,irte. Lngo dcpui::. uo ter o Brazil adhcrido a tal 
rcconhecimento,appareccram 3 uito~ franeczm> no Hio 
de Janeiro intentando faLPl' ,·ale r o~ direitos do Priortloo 
Cratn. 'alYauor Conêa uc Sá, quo desde 1.)/() ou 1.)77 
goYcrnaYa p'la segunua YC;r. o Hiu de .Janeiro, e qne Sl' 

tinha sujeitauo á acdama<Jío de Filippc 11 , repcllin 
peremptoriamente essas emhm·ca<:ucs, pl'lo que o Hei 
Castrlhano lhe escrcYeu, bom comu ú cidatlc do Hio dl' 
Janeiro, a.IJ''arlec ''ulo-l/~1s o qw• ha•1ictmj'eito em sc•u 
8°1'/li~·o. 

Passanuo para o domínio da IIcspanha, o Bmzil 
tinha em bre,·c de soffrct· as t:l)llSCqllenciasclnsodiosi
dades contra C3sa monarchia, tacs corno fl>ram a~ 
inYasões hollandezas na Bahia c em Pcrnautbucu : 
mas nüo antecipemos os acontecimentos. 

Em relação aos trcs unnos de admini:-:;tração clt 
Diogo Lourenço da Yeiga a historia cons<'na a noti
cia. do incendio, 1579, de 11 ua vios do Dicppc e do 
HaYre, qtu' traficaYam nos portos do Brazil, as ten
ta ti,·as mallograclas elo Fructuoso Barbosa para colo
nisar a Parahyba (como Yeremos quando tratar mo· 
da administraÇão de l\lanocl Telles Barreto), a cxplo-
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raç;1o do Rio . Franci co, muito além da cachoeira 
de Paulo Affon o por Jofw Coelho de ouza e as noti
cia" trazid~s por Antonio Dias. Adorn~ da expedição 
que fez, amda ordenada por Lmz de Br1to c Almeida. 

.\ ntonio Dias Adorno tinha ido rectificar as desco
berta~ .de obastião Fernandes Tourinho, habitante 
tias Yism hanças do Porto ~rguro, que em 1573 subin
do pelo rio Doce dcscf>ra prlo rio.Tcqnitinhouha. trazcn
Jo noticias de minas do esmeraldas. ~ri~ ou seto 
armos depois Adorno com 1100 índios c 100 colonos 
subiu pelo Cricaró, transpt'1z as serras, C'!H•gou ató a 
lag~n do Yt~p.abuss\~, c Yolton pelo JCfJUitiuhonha com 
JllUJtas not Jcms antmadoras a Lour<'nço da. Veiga. 
~Ias esse GoYerna<.lor Geral, Yelho c doente nada 
n~ais pt,dc prm:ülenciar a respeito, porque l'alldceu na 
eHlade da Bn lna a 1 elo Junho de 15 1 (rt), tomando 
rü11ta. do goYct·no nma Junta composta do Bispo D. 
Frey .\ ntonin Barreiros. da Camara, r do OnYidor 
Geral Co~me Rangrl ele :\!acedo, até ú chr.gacla do 
no,·o Go,·crnatlor Geral ::'IIanocl TPiles Barreto U do 
Jlaio dl' l.'JL 3. ' 

/11 1 ()u 11 l i dp Junho, Cl)lnU tlit. Juo; _:: t!c ~ ( en•clles, na :'OU 

II Istoi·ia ~Iiiitat· do 13raúl, citnun pdo Sr. , D1·. Tci-.:ei1·a tio 
~Idlo. 

• 



Dominio da H espanha: con sidera,.ões geraes.-Estado em 
que se achava o Brazil em 1581 

Parecia â primeira vista que fosso indifl'cronle pat·a 
o Brazil passar como colonia para o domínio ele Hes
panha, e quo pouco lho dovosso importar obedecer a 
um goYerno supremo flUO tivesse a sua sótlc em Li:->
bôa un em l\Iadrid ; mas assim não em na r·oalidade. 
A populnç<lú colonial do Brazil1ú:tqucllas ópocas cOH L
punha-sc rsscncialmcnto elo portuguozes, que tribll
tavam á Hcspauha a mesllla antipathia tn1diciuual 
do raça, que tão fortemente se tinha manifes taLlo na 
Europ:t em 1385, por occasião das protençõcs de J). 
Jot'tO 1 de Castclla c_:ontra o direito e a sancc;ão popu
lar a fa,·m· do D. Joi1o, :\1cstre de Aviz. Essa antipa
tllia de raça tinha fi cado adormecida em 1381 no Bra
zil pelo m:;pirito de imi!açãu tlo prucoclimeuto c1uc 
a sua respl'cli\·a lll<'tropole ti\·cra, acccitamlo nnt 
roi caslclhat1o; em rcfcrcncia a Portugal Filippc 
H podia tlizer quo a sua corôa tinha sidu ht?rdada. 
cot,~pt'a(ta o cotujuistttda ; et ll r L•lação ao Brazil a 
cumpra c a conquista uão se tinbarn dado : ínnuira 
o direi to de herança rccuulwcido válido pc las Curtes 
de Tlwmar para produzir totlo~ O"i scu"i eff<'itos. Sint
ples colonia, apenas na primili\'a infaucia, nüo tinha 
o Bmzil oullo rcrnc<.liu l:>ClliiO tl'ilhar o caminho apou
tn.do pela metrupole por cllc reconhecida como tal 
~esde 1300. Accresciam alóm d'isso as promessuR 
1alhzes da Hospanha a respeito das colouins portu
gnozas, promessas que n'aqurlla occasião circulaYam 
~c bocca em bocca, c foram enraizando-se mais pro
lundamcntl' no animo das populaçCJes, á Yista da Car
ta pntcnte de 12 dr XoYcmbro de 1082, na qual so 
concediam os pri Yilegios promettidos. 
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Esses privilegias deviam naquella occasião servir 
-de. podero~o uarcotico par~ ~ntorpecer qualquer insur
reição sérm contra o dornnuo castelhano por parte de 
~ortugal, cuja decadencia era a mais deploravel pos
sirel: para não sermos taxados de exagerados, falle 
por uús o historiador de immorredoura 111emoria, Re
h>l/o da Siloa, nas seguintes eloquentes linhas, em que 
tão magistralmente descreve o estado do seu paiz 
uaquclla época : « - < urante este somno funesto, em 
cc que tantas glorias o tantos vícios passaram por elle 
cc como sonhos, o reino, á similhança do Sansão, foi 
<c perdendo o Yigor a pouco o pouco, depois cs brios 
{( c a memoria, e afinal acabou por esquecer o que as 
<< n1çõcs nunca esquecem senão para se suioülarern, a 
u conscioncia de si e do dever, a memoria do passado 
<< o a idéa da p:opria dignidade. Tornando a si, 
<< achou-se outro. Tinha envelhecido scculos n'alma 
(( e no corpo em poucos annos, e, tropeçando com os 

-(< pa!:isos inccrfos no sopulchro do seus 1ilhos mais 
(( illustres, tlos seus reis, o dos seus capitães mais no
(( meados, nem quasi sabia a historia dos mais anti
<c gos, nom se lembrava já ele que fura a patria d'clles. 

{( -Olhando para Aljubnrrota, diria tah'Oz comsia-o 
<< que so D. João de Castella promettesse o que b
(( lippe II lho dava a elle, o l\Iostre de Aviz,-D. Nuno 
« .\ h·ares Pereira, João das Hegras, ~lal'tim d'Océm, 
<< :.\Iem Rodrigues do Vasconcellos, os Paladinos da 
(< :2' Ta,·ola Hodonda, o povo dos concelhos e o paiz 
<< inteiro seriam loucos se logo não embainhassem as 
(( e.:;pndas . . \.os homens do 1580 om Ycrdade deviam 
i( parecer incomprollcnsiveis os grandes vultos de 
<< 1:lH.) ! >J 

Tal é o quadro traçado pelo eminente historiador, 
r~uc, molhando a penna no mais acrysolado pat··io
IIS rno, escrevia essas linhas monumentà.es, que devem 
:5errir ele cnergico protesto atirado á dominação hes
panhola. Ainda assim, para se ajuizar dos soifrimentos 
tle Portugal durante os terríveis sessenta annos do 
jugo castelhano, basta dizer que os Portuguezes con
fcsstwam quo o menos ruim dos tres Filippos era o 
iilbo de Carlos V. - Os successoros do LJemonio do 
.Meio Dia não sabiam como elle disfarçar o seu despo-
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tismo c tyrannia : - menos reservados, e incompara
velmente menos habilitados para r einarem, empre
gavam as medidas mais iníquas sem as attenuarcm 
pelos meios, quo os ardis de uma política perspicaz 
pôde aconselhar. Tambem apressaram ellcs o de en
lace final da reyolução, que em 16-10 reslittúu de novo 
Portugal á sua propria autonomia, fazendo a ua re
stauração. 

Em relação ao Brazil, a sua passagem para o poder 
de uma IW.r;ão <JUC tinha contra si a inimizade da Jn
glaterra, da França e da Ilollanda levantada pela 
celebre revolta das Pro,·incias Unidas, devia nccc ·sa
riamontc ser o alvo ela cobiça e dos ataques dos lnglc
zes, Francczcs c Ilollandezes, <jUO ).JOl' meio do"> sens 
corsarios o das suas expedições francamente organi
sadas, tinham de Yir dar assaltos rrpclidos, c tentar 
mesmo cstabclccimcutos permanentes. 

O llrazil, CJUO conta,·a npenas 80 anuo·· de dcsco
IJcrto, não :se achaYa explorado de norte a sul, nen1 
~ÍfJUCr ao menos no seu littoral. ~ómcntc de Itama
racá at6 :-;auto Antonio extendiam-sc os estabeleci
mentos coloniacs, e esses mesmos se limitavam ú-,; 
costas occnnjcas, uu ás margens de alguns dos; para 
o in terior haYia-se explorado muito pouco, on antes 
nada. Y cjamos qual c:a o estado das di \'Orsas capi tn
nias nPssu época. 

l\a Cnpitnnio d" Itamaracá, doada a Poro J .opes de 
"ouza, lmvia apenas a villa da Concoiçfto, mas Cl::isa 

11oresceute, e tcudo tres engenhos de assncnr . 
A Capitrmia d ·> P :>rnambH-co, quo, como vimo::;, 

tinha sido doada a Duarte Coelho, era a <pw mais 
11orcscia. ÜR tcrri Yeis Caelhés Linham sido dobcllado-;, 
para n[tO tlizormos exterminados por Jcrunvlllo de 
Albuquerque, irmão da viuva do donatario, P <tne por 
ella linha sido enearregaclo da dit·ecçãu da capitania 
na mrnuriuaclc elo Jorge de .\lbuque!'fptc. !Ia Yia GG 
fazendas de assucar, que apezar dos moi os pouco aper
feiçoado;; eutilo do fa brico d'e<>so artigo, proLlnúam 
200,000 arrobas annualmente. .\ sua população Cl'a 
d~ mais <~? 2,000 colonos, a maior parte uatnraes da 
vllla de \ 1anna, em Portugal, com os seus reRpectiYos 
escravos, que orçavam tambem em 2,000. Olinda 
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apresentava-se com alguns cdi0cios notaYeis, uma 
bonita igreja, lnxo nos seus hab_1tantes, que ~stenta;
vam cavallos do p--eço, palanqums confortaYeJs, opl
paros banquetes c festas sumptuosas; mas tambcm a 
dP moralisação grassa v~ em alta C:<>~la. Quando 
annos depois Frcy .\ntomo Hozado diz1a do alt~ ~o 
pulpito qne O/inda clamava por Oland_a, não !azia 
mms do c1nc censnrar a marcha progrr:;siYa ela. pouca 
moralisação dos P crnamlmcanos. O desenvolvimento 
do Recife ia manifestando-se apenas pela fundaçãO de 
uma capclla c construcr;ão do alguns armn:zens, qne 
mais tarde se transformaram em casas de r1coc:; nego
ciantes, com imporl~ncia superior a Olinda. Os ren
dimentos dfl capitama orçavnm em 49,000 cruzados, 
sendo :ZO 000 do páo b. azil arrendado annualmenle e 
por 10 a1~nos, 10,000 do dizimo dns engenhos, c 10,000 
da rcdizima c mais (J•ilmtos . 

. \ Capitunia dct Brthia, que tinh~ sido . co~prad~ 
,, ~Ianocl Perr.irn Coutinho, hcrclen·o do mfehz pn
meiro donatario, c CJ11C tinha rcYCJ:tido ú. Curôa, ca
minhnvH em eles 'nvoh·imento sn t1sfactono. A popu
lação total era de Hi.OOO hn hitanles, ~endo a ci~:1de 
do ·ah·ador apcnns 800 moradores hncs : a edifi~a
ção nrbana ainda ll[to passava elas portas do São 
Bento e ela '6 actnal. 

:'\o computo dn população da capitania inclni:un~sc 
2. 000 eolonos, ,1.000 escr:wos africanos e G. 000 111-
<lios christianisados. Havia Hi frcgncziac:; com 
mai::; de -lO igrejas o capcllas, 3 co1wentos, c alguns 
euilicios importantes. A navegação ~o H.eCOl~Cnvo e•:a 
feita por mais de 1. 100 barcos e canuas. A md1_tstrm 
nssurarcira produzia annnalmcnto para mms de 
120.000 arrobas em 1G engenhos .. \ instrncr;ão á 
mocidade' era dada no collegio elos Jesuítas, onde 
nlém da~ aulas de primeiras letrns havia as de theo
lo(l'ia c humanidades, c nm curso ele artes: o nu
m~ro total dos nlumnos era de GO. Havia como em 
Pernambuco muito lu.'-o, c as babianas mostravam 
gosto especial pelas ricas .i?ias. é~e do Governo 
Geral a eidadc do Salvaclnr tmha mms do que ac:; ou
tras l~calidades esta circumstancia para seu descn
volYimen to. 
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A Capitania dos flhéos em completa dccadencia 
Jl?las dopreelaçõe~ dos Aymor ós, tinha a pênas a 
v1lla do · . Jorge, e um outro estabelecimento agt'i
cola. Colhia algum a!O'odão e cereacs : elas suas an
t igas noYo fazendas de assucar existiam a penas :~ 
com 50 colonos dos 500 de outr'or a . 

A rle P orto 8 •gttrrJ, já pertencente jao Duque d1· 
Aveir o, 1> . João de Alencastn', achaYa-se em 
n ão .menor decadencia tambem pelas incursões elo 
gentiO. 

1lavia a capi!al com ·10 colonos apenas, a pequena 
villa elo Santa Cruz, c as aldêas índias de S. 1\Ia
theus.o do :::ian to Antlré. A pobreza era geral ; havia 
u m so engenho de assucar, e fabricavam tam bcnt 
agna ele llLJr ele lar:mgcira para exportar :o gado vac
cum ia acaban~o por causa do capim nutla-pn,s{(), 
omquanto a crm\ãO de cavallos e jumentos dava 
bons resultado::;. 

A Capit,uúa rl() E:JpiritoSantf) contava 150 colonos 
mas tinha muitos índios mansos c promptos para 1; 
trabalho : ora a capitania el!l quo os Jesuítas tinham 
o maior numero uo neophitos, conforlllc diz o Padre 
Femam Cardim. Per tencia nessa ~··poca ao turcciro 
<lonatal'io Yasco FPrnandes Coitinho lilho 11atural 
por(•m legitimado do primeiro clonat<{l'io e quo vrit; 
a falle~·CI· ~ta villa do Espírito ~anto em 1.'58:) . Tinha 
a cap1tama 6 eugonlws do assncar , muita creação 
de gado, e grandt~ plantação de algodão. 

O llio de Jan ·•inJ tinha 1:50 colonos, e promettia fu
tnru esperançoso : tinha abund;tncia do hortaliça l' 
fr uctas: :J engenhos de ussucar, sondo 1 movido por 
bois, do ~a.lvaclo.- Correia ele Sá, na ilha clq (~ovorna
<lo~, i mov1do pol' agua, de Chdstov;1o de Barros, c 
1 amda por concluir, do patrimonio !{cal, c come
çado pelo Dr . . \ ntonio de 'alema. Tinha tambem um 
colll"~io dr Jesuítas, onde se ensinaYn. latim. e que 
recebm :?.000 cruza los das rondas publicas. 

Xa Capitania rle 8 . l'lc<>nte a povoat;ão mais 1lu
r escPnto era a de . ·. Paulo de Piratinin·~a omlc os 
Jesuítas eram os unicos sacrrdotcs.-. ·.I:"I>aulo con
tava 1:!0 colonos, c já os paulis tas mostmvam incli
nação para os costumes ~n-enturosos, que deviam 
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fazrr cl'elles os exploradores do interior do Brazil . 
Além Ja canna de assucar cultivavam a lgumas 
plantas européas, como a ':1-':a, trigo, cevada, mar
metlo. Entro as ald!·ns da vismhanc:a uotava:-se a t!a 
Conceit;ào dos Pinheiros -A villa de ' . YH;ente. 1a 
em Jecadencia, contaudo apo~1as .80 colonos. A villa 
de :-:lnntos prospcrant.-IIa:vJa dJY<:rsos nucleos c:.ol_?
niaf'~ no h ttoral, sobresalundo a v~lla da .CoucoJçao 
de Itanhaom 10 loO'nas J>ola prmn na dtrecção da 

' 1::1 • • foz do rio lguapc. Em to a a cap1 tama pro.sperava a 
agricultura o haYJU .grande numero ~lc mütos escra
VJsaJos. O donatar1o era Lopo de ouza , neto üe 
1\Ia. tiu1 Aíl'onso. 

A Capitania de Santo Amaro, qno tinha um prov~
dor contador e alcaido-m6r, commum com a capi
tania de . Yicente, pertencia então á .J• donatarta, 
D. Isabel de Lima dt' Souza o Miranda, neta de Pero 
Lopes de Souza : tinha um eng~nho de assucar de 
Francisco de Barros. Ao norte da llha ele Santo Amaro 
existiam duas fortalezas bem guarnecidas, a ~e~ . 
Filippe, e, na entrada da Bortwga, a do.~: Tlnago. 

Pelo quo deixamo.:; dito, vê-se que cxisltam ei?-tão 
no Brazil 120 engenhos de assucar, qu~ produz1am 
~o 000 caixas paO'ando de direitos de sabida um crn
~ado por ~ad~t caixa de 10 quintaes. E' pena q~e n~o 
se possa calcular a exportação total elo Braz!lJt a
tJUella época. Quanto á sua importação sabe-se que as 
alfandeO'as de Portugal cobravam de direitos pel?s 
generosn estrangeiros quo vinh.am para o Brazll, 
t\0,000 cruzados, o que faz suba· esses genet·os a 
.!QQ OUO cruzados. 
~ão ter minaremos. a pre~ente li_ç~o s~m ponclrr~r

mos qur, segundo (hz o cmmonto l~Istormdor ~r. \ 1 -
conde de Porto Seguro, era o ~~·~z1l a p~sscssao p~r
tugucza mais i.mportante que .l<lhppe 1~ tl~ha roum~o 
aos seos dommws. As colonms da Asm 1arr;t em p1 ~
gt·essiva e rap~da docadoncia; o co~me1:cw do Ori
ente servia umcamente para dar maior u:npulso ao 
mercado de Amsterdam e para o engrandeCimento da 
Hollanda. 



LTÇ.\ 0 XII 

Governo interino da Junta, 1581- 1583. - Manoel Telles 
Barreto, 1583- 1587 .-Governo interino de uma 2• Junta 
1587-1591. ' 

_ ~or fallocimento do GoYernador Geral Lourenço da 
\ e1ga estabeleceu-se uma Junla Governativa com
posta do Bispo D. Frey Anlonio Barreiros do s'enado 
da Camara e elo Ouvidor Geral, Cosme Ra~gel dr Ma
cedo, que tinha anteriormente sido P1·ovedor na ilha 
da .\ladeira. 

Em breve declarou-se a desharmonia entre os 
memb!oc:; da Jnnta;. o Bispo, não querendo lntar com 
o quv1dor Geral, rctu·ou-se da administração, conse
gmndo este firmar a sua preponderancia. Para melhor 
chegar aos sons fins, H.angel de .\!acedo mandou pro
c~der it adopção dos mesü!re~, instittúção r1ne tinha 
Sido .01·eada em Portugal em 1.)33. Os mestóres con
corrwm com a Camara em dar os regimentos aoc:; 
officios r taxar certos preços do mão de obra. Tendo 
conc:;oguido nn rreleição dos Vereadores ft~ zer umn 
Camnra inteiramente sua, foi o Ouvidor Coral dando 
largas ao seu genio arbitraria o pcrserruid01·. Cansa
elos os povos desse múo governo, instm~tm com a me
tropole para lhes mandar um novo Governador Geral 
o f]UC finnlmcnte obtiveram com a chegada de JfwweÍ. 
Tf'llr•s lJat·r-•to, O dl' .\Iaio de J.:J83, COlll 2 n:wioc:; 
commandados por Diogo Yaz da Yeiga (n). 

a) .ro,s:·· .<IP .\fir:tllr~ un Sl!'l !Iistoria JJilita;- (in•"•Jitnl, ri Indo J•OI(} 
:-.)•, ]h·. r •·JXPJra "" ~lo:llo, titt ll po-<~C de :li J'ellrs Haneto H 11 rle 
Julhn •!P.l.:•'>l :- \ lm·u" Limn e Accioli dizPm IJUP foi a 11 de Juaho; 
·-n O)'JUHIO do V. de Porto eguro é I)UP foi a D de ~lnio. 
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O novo Governador Geral foi tratando de desen
Yolver uma administração muito conciliadora; con
cedeu amnistia ampla; mandou cassar e cancellar os 
processos em andamento, e aboliu a instittúção doe; 
mcstdres. Viúra i\lanoel Telles Barreto com o orde
nado de 00;>000 annuaes, podendo trazer comsigo 
uma guarda do 20 ~10mens, ganhando ca~a t~m 
1;)~000. \'em a proposlto lembrar-vos que o pr1men·o 
Go,·crnador Geral, Thomó de. ·ouza, tivera de orde
nado -100~000 annuaes; Duarte da Costa mais 200~000; 
~!em de Sá teve os mesmos Yencimentos; ·Lourenço 
da Yeiga teve GOO~OOO, com uma guarda de 12 ho
mens, Yenccndo cada um 500 rs. por mcz. 

Esmerou-se ~lanocl Teltes Barreto em providen
ciar para a boa marcha da 3;dministração publica. 
que bem carecia ele mãos habms. As rendas do ~ra
zil, n'aquel.le tempo, eram bem escassas: subiam 
apenas a 30,823 cruzados, dos quaes 10,000 iam di
rcctamentc para Portugal, 1,500 eram para a manu
tenção dos Padres da Companhia, e o resto não che
g-ava para as despezas, havendo mesmo um rlr•jidt 
de 2,000 cruzado<>. 

Cm do-s factos notaveis da sua administração foi o 
reconhecimento das minas de salitre por Alvaro Ho
dt·igues . 

I'>revcmlo ataques ele inimigos externos contra a 
colonia a seu cargo, mandou Manoel Telles Barreto 
proceder á construcção c reparos de fortificações, 
tanto na Bahia, como em outras cidades r povoações. 
Foi depois d'isso attcndendo ao desenvolvimento da 
colonisação para o norte. Faz o r. Dr. l\lacedo, 
no seu compendio, as seguintes considerações sobre a 
prefercncia da colonisaçào para o norte : 

1.• A capital c a capitania mais prospera achavatu
se para o norte. 

2.• A necessidade de oxpellir as invasões de trafi
cantes ou contrabandistas (pela maior parto francl'
zes), que com mais frequencia p~ra ahi se dirigiam. 

Accrcsccntaremos uma 3• consideração, e é que Oi 
Hespanhóes já esta Yam ~st_abelecido~ pelo Hio daPrat~, 
onde tinham o seu domm10 garantido, e tanto o lbo 
da Prata como o Brazil pertenciam então á Hespanha. 
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No. g~ver.n_o de Luiz do Brit~ e ,\lmoida começa
ram mfructlforamont~ a.:; ten tativas para a coloni ' rt
ção da l~al'ah,,·ba ( H.t'J Jlio); no tempo de Louren
ço da ,Vetg:a apresentára-so Fru.Jl"''I 'O"io llARBou, r ico 
propnetariO de Perna mbuco, pam realisat· á sna t u'>
ta esc:;a cmpt'<'za tnPdiante o titulo o propinas de ( , 
pitão-~Iór, tendo por snas as rendas da nova capita
nia d ul'ante 10 annos, e mn.i.:; a lgnmas concessões .. \ 
expediç;1o pt·<'parada para esse lim foi dispersa e mn l
tt·atada pelas tempestades, o ac:;sim mallon-l'aram-se 
ainda a-; ospel'anc:a3 de realism·-se a colot~isa('ão da 
Parahyba. · 

Xa àdministrac:ão do C:osme l{angcl do ~ fnceclo o 
fenaz l•'ructuoc:;o 13nrboza qniz de novo leva•· avaulo 
oc:; ~eus projoctos; fez ~1ovos pt·cpal'ativoc:; oxpcdieio
nariOs, p '1z-so elo combtna1:;'lo com :::>imi'í.o Hotlt·i!rncs 
Cardos~, scg.uin J!<ll':t ~ po':lto objectivo da F;Ua em
preza, mcenclJon ·>navios francczes dt' ~quo encon
trou, e f'ot·tificou-so rloJ'J·onto do ( 'abollcllo, oh teu elo 
mesmo alg~tll1as vantagens sobro os Indios. Perden
do, por~··m, algum tempo depois nm filho em nmn 
emboscada contra o gent io, !kou i"ructnoso Barboza 
abatido a ponto do rolirar-..;r, c lá so foram mais uma 
vez as cliligenria" cmprcgallas. 

Parn dar um impnlso dcflnitivo á rcnlisar:'ío d'cc:;sn 
conquista c colonba1"io ela Parnh' ba l\IanÔcl Tclles 
Barreto aprovoitou-sP dn circtunstan~in ele achnrem
sc nn Bahia dt' T~xlos o; :::>anto<; n:wios da esqnadra 
hcspanhola de D10,go I• !ores Valdez, c foz seguir -; 
dessas rmbat·eaçõcs, 1• do \Iarço do J.->H 1 com mai!o) 
.2 de Di )go Yaz ela ?cign ( p~rtng1~ezas),' para Prr
nambuco.- \ expcdtç<lo mat·ttim'l pnz-<;c ele combina
ção com a tcrre"tro, ct•rca dr 1,000 homens sob o 
commandn do n. Filippe de \Ioma, log-ar-tencnte do 
rlonatarin ele Pernambuco, c com Fmctnoso llarboza. 
Enc~lltrat~do-"? com ~unn Jlo!ilha franceza compos

ta do l> nanoc:;, mcclld1aram .J, e proseO'uindo com - . . o .suas oprraçuc<;, YJram m:us Yantagom em abandonar 
o Cabedollo, e constt·nit: um ~ovo forte (S. Filipp~) :'t 
margem esquerda do r10, CUJO commanclo confiaram 
a. Francisco Castejon, 1 • do 2\Iaío de 15 1 deixando
l he 1 núo portngueza, 2 patachos e 110 sdldados hes-
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panhócs. A imprudencia elos auxiliares pernam bu
canos, em inter narem-se pelo paiz, fez com que o gen
tio Yiosse em grande numero obdgal-os a procura r 
abrigo sob as baterias do forte, o talvez mesmo o pro
pt·io forte tivesse sido victima elos sch·agens, se do 
prompto não viessem de Itamaracá reforços comman
dados por Pero Lopes. 

Continuaram as lutas com os Francezes, que per
sistiam em quer erem traficar nes:so littOL·al,o aos quacs 
Castrjon pude tomar 2 navios. na foz do l\Iaman
guape. < ls índios, commandados por· Pimgibe, (braço, 
ou tuelltor, espinha do peixe), não cessavam as hosti
lidades, c só com os au~ilios vindos de Itamaracá c do 
Pemambuco l'udcram soifl·or duas custosas derrota::> , 
1.)'<). Tão incessantes o prolongados combates fize
ram com que o desanimo se plantasse no coração 
do.,; colonisadores, o ( ·astojon afinal abandonou o in
cendiou o forte, rctirando-~o com os seus para lta
ilJaracll.. 

A desunião dos indios Yeiu trazer um importantis
siuJo reforço á causa da ciYilisac;:lo :-Piragibo, insul
tauo pL'lo.:; seus com o epithcto de cobnrdo, passou-~e 
pal'n os Porluguczes, c a sua allian~:a vciu decidir do~ 
destinos da Pamhyba. Joãu Tavares, escrivão da Ca
mam, o Juiz do Orphãos do O linda, partiu com uma 
fort;a para a Paral1yba, onde chegou a~ de Ago<>to 
de 1 ;}~0. o pc',z-se do a.ccôrdo com Piragibc. l\lartirn 
Leili1o o ~Ianoel Fernando,; levantaram um novo forte 
na marg<'m direita do rio, -1 do Novembro, do qual 
Franci~co clL' .\Iorallcs tomou conta, Abril do 1.)8(}. O 
l'l'Ccio infundado de acharem-se os l•'rancozcs na 
Bahia rla Trair:ão obrigou a retirada. de ~Im·allcs do 
fut·tL' il. pt·ocm·a do roforc;os, quo lho vieram de Per
uarnbuc0; uflo serTil'am p•)rém cs-;os rt'forços contra 
os Francozos. que ahi n:J.o estavam, mas sim contra o 
gentio; os Portugczcs lirmaram então definitiva
mente a sua posso e domínio na Parahyba, 1.)8(). 

P-zri-prtr;'m com o desenvolvimento colonial que 
se effectuava para o norte, tinlta-sc dado a fundac;üo 
de t 'onventos Heligiosos no llrazil,cstaheleccndo-se os 
JIPn"dit"tinos nn Bahia, 15RI ,os Carm,litas Obserllán
t >s, em Olinda, 1383, e os Copuchos de Santo Antonio

1 
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~~moem em Olinda, 13 ~ •. notando-se que desde 13 '1 
.J<t ~o achavam os BenediCtmos e Carmelitas tanto na 
Bahia como em Pernambuco . 
. Qmittim_?s mencionar q~e se suppõo ter tido prin

CipiO em J .) '2 a Casa e Hosp1tal ua l\Iisericordia no Hio 
de Janeiro, pro 'a'Je/m,·mte por iniciativa de Josl! 'e 
Anchieta, pam acudir ao3 doentes da expedição ct, 
Diogo Flores Valdez com nma esquadra hespanhola 
de :.1.000. ho.mens mais o~ mt:nos ; ob~ot·vando porém 
quo a prunmraCasa de ji!seriCordra fnndnda no Bt·azil 
foi a de Santos em 1343 por Braz Cubas. ~ fuito mais 
antigas tarnbom não eram as Casas ele l\fisoricordia 
em Portugal, porque a primeira r1uo lá so fundou foi 
em 1 JU~ pela Hninha D. Leonor . 

Depois do ter feito ttw boa administmção, fallecen 
1\Ianool Tollos 13arreto, 2~ ele Março ele l.J '7, na cidade 
do Salvador antes de 1mdar o tempü marcado de 1 
anno~ para o seu governo. Em virtude do disposto 
nas ntrt., ~l,e '?tt·•,.es'lào, passou a autoridade suprema 
da c?lon1a par3: uma noya Junta, compo-;ta do Bis po 
D. I• rey .Antolllo Barre1ros, do Provedor ~Iór Chris
tovc.1o dr .Barros (filho de Antonio Cardos::> de Barros), 
e do Ou v• dor Geral Antonio Coelho de AO'uiar. 

Este ultimo p ::>u~o demorou-se, por tL•r" de it· a Per
nambuco em serviço publico; mas o Bispo e o Prove
dor ~Iúr continuaram a formar a .Junta Governativa, 
que ombom se prolon.;asse po1· quatro annos (até 2 ! 
de Uutubro do 15tll , segundo Josó do :\Iiralles), não 
apresentou senão bons resultados administrativos, 
entre os quaos sobresahem a pacincação do Ser()'ipo, 
1590, e a const1·ucção do forto do S. Christov;1o~ da
tando de ontiio a creaçüo da Capitruúa de S<!rqip •. 
J\.l~m ~isso lançára-se .tambcm o principio da 'villa, 
hoJe mdado da Ca~hoetra, na margem elo rio Para
guassú, depois de 1\. lvaro Rodl'iguos ter subjnO'ado 
uma borda de Aymorés, que mais tardo levar~m a 
suporstiçc.lo a ponto de considerai-o filho do sol. 

LIC.\0 XIII . 
D Franci!ICO d3 Souza, 1591--1602, c Diogo Botelho, 

1602 1607; 7 ·• c 8·• Governadores Geraes 

. \ '~-·.Junta< :m·el'llativa sc~ttiu-se, em 10!11 o go
Yel'IW gcl'nl de lJ. l•'rauc:iscu do ~ouza, tla c:a~a <los 
('"udcs do Prado, o filho do 1>. Pedro de ~ouza ~c
ultor 1 le Bcri ngol. . \ adu1i nistrar:uo do noYo ( :oY~rna
do•· 1:eral f?i assign!llada pela descoberta de minas, 
pela ~Olhjlll>;la do i?.tn ( ; 1:a~1tl~ do :\orle, C por ag
gl'eSScJ<'S dos cu1·sarws o JlllmJgos C\.lernos. 

<;abriPl Soares de Souzil, senlror do eugeuho de 
.T;t~p~;u·ipP, its. marg•'ll'> do .Je(ptil'in1, na pt·t~\'incia da 
haiua, c e,.;<'rrptor do uma obra notawl sohrc o lka
zil, t!ll'erec~u-so a~ <_;on·rno tlc Hespauha para des
l'ubrt~· preno:s~ts mmns tlc prata pelo !'>ertão da Balth. 
llepo1s de lliUifa tlelnnga foram o-; seus ull'orecimen
tos.ncceilos pelo ltei qne lho C?ncelku lat·gos privi
legl~JS: 1. o em ser nonwado c:npttilo-múr da conquü-;t;r, 
c mmas r lo Hio do :--;, Frnnci-;co, com antorizaç.ão 
para escolher succossm· ; ~. " em Yarios habito;;; tcn
r;as o outras merc.~s n seu.::; parentes, quo o ac~mpn
uh:~ssrm; :1. • 11:1 faculdade do provrr lodo-; os ollicios 
!lP justiça. r faze nela ; 1. • no ft'1rO de cavalleiro fidalgo 
~c.!do at~ 100 pes-;~ns, das ~Ilte o ncompanha~sem ; 
·>· na lrcrnça do tu·ar d·ts pr1sõe,;; e leYar com si n-o to
d0s os. c~ndcmnado~ q1.10 o~c:1ll_l\Sse, e que. tiv~sorn 
u~-;p0Stc·ue-; para 1111lle1J'ns, OlliCIOs meÜ<'lnwo.;;, e tc.; 
fi:' na. prome~Sél dr ro..:u.llpenS'l :103 que mais SP, di<;
[IU~111S'3em ; '.• na lH'cnç-a para lrvar tambem cpmes
'IU~"l' deg-rnclado~, conclr'mnarlos para outras pa
ragens ; H. o na hccnça para pro:>cguir no descobri
mento aiwla além do Hio ~. Francisco ; ~).o n'nma 
Ol'rlr•m pam ll~r rlnt·ont,nrlm d" o aCOillp:lllharem, ~(Jt) 
1müo:s tlas ulcll:as cb Ualua. J ~-.;ses de-;pnchos têm a 

e 
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dnla de IX tk"~Dczembro dt' l:J!IO. ,\ ~i' UC' Jatwim 
de l.i!ll obtf'Ye 11inda: 10." umn onlrm pan1. SC' dar 
ornbarcação 0 inantimcntos a todos qm~ doYiam ncom
pvnhal-o : 11. 0 mcrce de ~O 'lnint:ws de a lgtAlüo em 
caror.o (o) . 

.\ r"Xpcclit:ãn do l"':ahrll'l S.oarcs pal'tin de Lisboa f'" l 
uma nrcn llamcnga, Gl'i/"o 1 J nwarlo, :1 7 tlc .. \Lnl 
do 1 ;)~1 1 , lo' anuo :wu colouos o 1 rrligio~os em·mch
tns: nYJSttm a cm:;ta cl11 131-nzil 0111 15 tle .Tnnho, c em 
Vasa-bm•t•is, no l·:st ndo clr :---crgi pl', q nr.l'cndo Pll-
trar ua bnrm, tf'YC (H'Pjuizos r a Y<l l'ins trtn fnrlc•s qtu• 
qunsi dN·mucnbo dclla. "\o t ' II(n~l:mto l~abl'icl ;-.;onrcs 
oega111sou cottl os J'P-Strh, que l!to ficn r:un, uma nnva 
t" \. pctlil~;1o, qw· rcmnin Pm lt•rt·as do Hcn cngC'nlto dr
,lrlJIIÍl'kú, o alimiHIO no rlt•scobrimculo .. \ .-,o lr;.!llll..; 
dr tlisl<lneia, nn sm·t·a tlo I iuat't'l'Ú, constt·nin nma l'ot·
talcza, nnc\t' rleixcm 11111:1 g nn t·nicito do 1·2 soldndos. c 
~cgniu :JO lcgna" mais adi:mte, para as c..: a beco i r a" 
do Parng-nas-.lt, onde fundou nu ta ~· l'ortn lt•zn : ma, 
ahi a-; uwl" ·tias c a falta rlc mantimento"' o"t;:lsio
narrtllt n:ío si1 a morte do cmprclH•tult'tlor I :abl'iel 
Soares c dr mnitos !l"" sons companheiros ('C) tllO tmu
brtn o mallogrn completo da cxprdiçüo. 

\ o (:o, •rtt:ttlor I :crall >. Francisco dn ~ouzn IC'lll- P 

grralnH'nlc <1llribuido n l'nlpa dn nlio t 1• t' llnhPrÍ11 
J)ins qttr.t·ido l'PYClnr :1 locnliclndo dr ricas tllill<t" rio 
pt·n ta, pOl'CJliC' o gcwcrno cli! IIPspa 11lw n•eusara r·un· 
t•cclcr no dl'scobridnr o titulo ele :\lnrtpwz tla~ "\Ii11a~ ou 
outras ltlf'l'<' :·s. t •mn cm·tn elo coronf'l Pl'tlt·u B:trbuí'íl 
Lrn l. ultimntncnto pultlic•adn pelo ncls'iO illuslt'ntbl 
collrga elo I·>x.let·nalo, o St·. Cnpistmno de .\lwcn, na 
HcYista. da ~ect.·:io dn Sociedade do <";eogt•nphi:l. 1lc 
Lisboa no I3l'azil, de 10 dt• ;-;ctumbt't) c I!"> ele Onlll
b ro de 1KS.i, prrwn qnr Hm fneto muito p;trccido Gllll t 

c•ssc tleu-sc C•)lll Jülr.hio1, 1 Jins Jl Jt"''f.t, pai d.c N 
t;r•l/in ou HobPrio Dins, no gonJrllu gr ml de I J. / ,ui; 
ele Sottza. 

Pouro mais de dom; nnnos depois da morlc de < ~n
uriol Soares, sen primo ~lC'lchiOl' Dias ~lorcya, p:w-

(~'J R ·Y. du Iust. Jti,.t. Luu10 X. \:t 
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ttUclo dn li i o Heal foi ás <:;cnas c h Jncouinl't e da 
Pedr~ Fm·~Hl:t .e chogon at(• o ld~ar onde ~e presume 
rnon·~·m ( .n hrtd Soares ; coutiuuando pelas serras 
Branca c . \ sm'1!Ú, ~·ios do Sr~;litr~ c s . Francisco, pas
sou para o tcrl'ltorw da cnpllarua de Pernambuco o 
~colheu-se ú I!;• lmyana, depois de uma viagem de 
o! to anuos, l'tll que descobriu ouro, prata, pedras pre
cto,;as e gahtrc. 

Pcu:.>ando ::\Iclchior Dia~ poder obter grandes rc
cotnpensm; o merc0s do goYerno da metropolc, ~e 
pronw~tc~sc I'CYclar o Jogar das min~s, foi por duas 
vczc~ a curte do llespaulm! c por ult1mo mandou um 
sobrinho seu, tua::; tudo Jtn proficua mcn te. J)csan i
ntatlu por esse lado, acccilou as promessa!:; de ntcrcês 
c o!l"t• t·ccimcntos tplO I h e fl•z o Go\'crtwdor Geral J). 
Lutz de ';olli.:a, que P~ta ut t•ntüo em Pernam!Juco· 
l~l:l S J). Luiz tlc :::>ouza nl?leYC vara ~i a promc~::;a tl~ 
ttlulu tle ~lttl'I]UC';r, tl:h :\ltnas c al•.,.11111as mercês in
:-iguilicantes para \lolchiol'. 'Este 

0
dc::;conliou afinal 

do cJ UC s.o e:-;t.ant p.ts,;:tullo, principalmente depois 
uas eon!tdenctas de lllll du-; famulos do palacio c 
chc0anuu eot.l~ o < :ovcrnmlor ú ::;erra de lrabaya;w : 
l\('.clarou po-stlt \'U!llCt~te qne n:w diria o lognr das 
mma.s ::;em ter pt·tmcu·o as cartas J.c mcrcr'·::; ele 'ua 
~h_•Jo..;tade. 

.\l'gantlo-sc.a i~lo o <:.Jn:nw.rlur c iusi::;tiudo para 
qttc u'Sscm JH'llllCie:uneulc rno:;trnJ.as as llliun.s :\Icl
chiuJ· l lias. ,·iu a lt·:una tpw li I c C:it<wa sendo m:m1.da 
c natla !Jill/, revelar de C..'t'lo ::;o?t·c o logn.r das minm;, 
mostrando apenas uma loealtdad.L· 110'> campos de 
Jtab:; ya11a, ontle 8(.' encunlr.tra rn tutm~ pedras cr a 
vadas de marcJncsJta, quo ttão dt!t'aJu prata alJuma. 

Preso dura H te dous <ltlllO,; c• tenclu cuut o auxilio 
dos :>cus part.mtus pa!..:o !J.UUll cruzado::; ao Erario 
J {é~iu. dl~ det'pezas com a ioruadn. do Go,·eruador 
foi ;\ clchiot· I >ias ~Torl'~·a ::;o !tu para o Hio Hcal, ond~ 
vo~co tempo tlepu1s uwr.nm ( HilVI, ::>Cill saber-se a tó 
lt~JO oudo era Yerdatlctr:ttJH.mto o lognr das tacs 
1nma~. 

l\ colouba<;fto acha,·a-~c imp:)llida pelo governo 
para. u Iwrtc, e pelos .ksmtas e pelos Paulistas avon
tm'L~u·o~ para o ::;ul.-1-Jncrcnclo pois COlltiuuar com. a 
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CllllfJLÜ:sla (' ~.:olouisaçãu nu nurlc, mtllHluu o C:u\t'l'
na<lor Geral a :'\lanoel de ~IU'>Carenlla:::, 15U7, capilúo 
do Pernambuco, com 1 ,OüO coluno:s, imlio::; o e:sern.,·us 
colHi ui::; lar o H i o <; raudc do l\ort1 · :solJro o gentio. 

:\lanod tlc \Iasearl.!nhas const'guiu a funtlat:<lo do 
Ullla puYoaçiio, a qne dctt o nome de .\ -ata! , o r •1-
struiu O furte do:s 1í• >.~R ! ÍS Jfa!J?~ para Ücfcudd-a ; 
ma::; para obter c:s:so resultado tiYcram o::; colouü;a
tlon•:s t..lo su:stoutar lulas durante 2 autws com o:s i'a
tiguart•-;, nu qne uã.o :so teriam sabido muito l.Jcu1, stl 
não fosso a coatljuYaçúo do índio Sol'Oúabe, os :soe
CulTO-:> 1cYados do Parahyba por Feliciano Coelho, o 
o valiosis:simo au.\.ilio do Jcl'On~ 1110 do . \ll.Juq ucrqw·,o 
qual Ycio a :ser o priuwiro <·apiliio nomeado para o 
l?io (~rauüc tlu ::'\mle, c 'tuo depois tauto :se h tnia do 
tli-;tiugmr uu \ laranhão. 

IO:uutnauto :><' rlrwarn cs:scs awntccimcntos 110 HOl'
lc, os a Yrutureiro~ paulist a:s no :sul ch<'óa \'<l.lll a tu a.-. 
lcn·a.s tia. Lagu11;t; 1uas alti jiL cneoutJ'tl.1'<Lil1 u::; .le
suitas qno o:; tinhalll precedido, tendo construido 
mc::;tntJ uma calJC!la, c achamlo-::;c protegidos pd o 
indio Ta-:à"on!vt. 

l·:m relac;-ão <t~ ho::;tilitlatle::; tlos Elll'opeus ja J.,_([r!•
(//'rl l •'••nfon tillha impmtienamcute atacado ~anl os 
CU!ll 2 llH\Ítt::> Clll 1;)!:l.j.-E111 l;tUl, a ~j O 2Ci de lle
zemuro, TIIOIIut: Cfl'' ·•ndi<?h c S<'ll Yice-alllliraute to'J'' sut·p 't•hend<•ram a poYuat:ilo de . 'autos, ::sa
qucarain e incendiaram a YJlla,qne collSCI'\aram em 
~eu pollt•r pC'rto d1• 2 Ille.tcs, e fot·am por terra a. :-.. 
Vicente, quPinuwtlo 3 cng<'nllos no camtnho. 

:-;,,guindo depoi::; co.u a sua esc1uadrillta para u es
treito dP :\lagalh;ícs, (.;aycmlish solrreu tanto pelos 
tl'mporacs. <1'10 se 'iu forçado a YOllar, (' diriôiu 
HoYo assalto dr surpl'oza :'1 Yill:t de ~antus, mau
rlantlo :!0 homens, ttlll' fonuu saq ueaudo a pu\ oa<;iio. 
l' cons<'gniram c;npturar um bat·co grautlo, qnc 1'11-
ch<'l'rttu do Yi,·eros ,. rt•nwtft·l·mn para a esquaürilltl. 
1.\o ::l"dia Ü·• saqnt•, os Pol'tllgucz<'srccobraramn.nitno 
c ~.:ahiram sollrl' os 20 pÍt·<tlas, matando-os a todos. -
T<·Htandu ctu st·guidn um assalto á ct~pitania do l•:s
piritu -.;nulu, ( \t\<'tHii~lJ (t'\'e ~o;,·u tcw•Itll' , /.'tiJI•tl 
JfQr:;rr,n, l'l'jldhdv w1u grave .... pertlas; tu~.:vu tlepub 
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em Cab~ Frio, ondt' n.p1·rc:;ou um nn.Yio portn~nr.l, 
que ..;alua pam o H.iu tln. Pmta, 1: dit·igin-c:;t• pam '. 
&·bastião, uaclc <lci-..:ou alguns homens dul'lt!es, que 
posteri<~rmcntc Íllt'aiu tn ttmdos por gcitfC ida cll) lüo 
d<' JaJtt·iro. Pon~o Ut'{1oi:=:; sn.q11eott ,. iucc11tliou a pt>
voaç:·to nasccnlr. da I hn (~ralt(le fazf'mlo-so logo de 
'él:l pam a. Europa (159~); lllolTC'll, purént, r·tu 'ia
gt•tu, tPudo solft·itlo mtiito dllS l<'l11Jltll'tl!'S, o clcsr·spe
radt~ pl'in ntallngi'o dn.s snns cmprezas. 

AprO\·citnram-so outros i nglozc-::; do exemplo aber
to por _esses <:;rns compntriotac:; em cxprdi<;itcs contt·a 
o lkaz1l. Jam·•s ri-> J,rtw·a'!t ·r, I;)!).), ~ln.rço 31, c Jnrio 
rt'fW"r, COI'Sat'ÍOS ingleze::;, atacaram C tontai'Ulll 

a poYonção elo Hccife, a possantlo-se de Yaliosos rlrs
pojos, c conserYaiulo o H.cr·ifc• em ~ou poder durante 
3 I uias. Ilostilisn.do<:: pelas forças de O li ndn., Yirum-se 
atin~l ol.Jrigndos n. rctirmrm-!:;c, 5 de :\faio, sofl'rcndo 
~ran(le perda do gente pelo fogo do nm forte com;truido 
~rios Prrnnmbncanos, c por uma cmboscadn em gur 
rnhimm, quando gnizm·am pct·:=;cguii' aos de terra. 

E::;c:;as foram nc:; ultimas trntn t h· as dos 1 nglrzes con
ti·n o Brnzil, .c não c mtinun.ram com tnes rxpedi~õcs 
tnlvo7. srdnzicloc; pelns clcslumbranl<'s promcc;sac:; ele 
~il' \\·ai ter Halcigh em r~lação a um Jo:lcloraclo nn. 
paeto c:;rptentrionn.l dn An1C'rjca. 

Os F1·nncezrs continunrnm com as suas O'l:pcdiçiics 
á I>arn.hybn do Norlc, 13Ç)7; mas d'cssa vrz o forte 
do Cabrdêllo apr'nnc:; com 20 homcnc:; c fi pcrns peide 
rrpcllil-os, obtendo ac:;sim nma hdlllantr victoria. 

Os hollnndczcs preludinwtm aC"commrltimcntos dP 
maio1· monta, como postt'riormcnte vrromo~. vindo 
uc:; capitãrs Jl,,rfernrtn c Bm·•r, clPstnrados dr nma 
t•s tundra de Pictet· von dor Does, HiOO, assolai' vn
rio" pontoc:; da cosln IJrazilcien. r Paulo vnn Carrlcn, 
11\0 ~ . r já no goYcrno geral de Diogo BotPI h o) com 7 
un.YJOS, entrando na Baltia de Todos os Santo::., inccn
Jiou uma m·ca dcn tro do porto c 11 posso u-se dr uma 
outea carregada de muntnncntos. 

Alt:•l1l rlo ter Rido lão infeliz com es.::;rs assaltos de 
cot·snrios, I l. Francisco de ~onza niio pl'iutou peln. boa 
nduiinititrariio i utei·na da colonia confiaua aos seus 
rui dados, srndo nimiamente tolcrnn to com as faltas e 
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d.es!ll.andos : foi mcsn~o nccusado por umn cnrta ele 
I•el!cwno Coelho, Capitão 1\lúr da Pnrnhyha, no Hri , 
com du ta de '20 do Agosto de 15!l7, por ter gn"tu da 
J.:~zC!Ida puhlic~~ em construir engenhos pnr:1 si. 
E ameia coulH'cldo pelo alcnulla do JJ. Francisco tio~ 
man!Uts ; tmha porém umn não prCJUCnn compr.u~n
c;úo. nu<; conlrnc; 'l'.lC lhr. nssac·arnm; -em muito pro
trg ltl<;J pelos JcsLntns o J.wlo clct·o do 13rnzil, cil·c•un
stancJa C)lll' coucurrcn podcmsnmcntr pnrn. mni~ tnr
do alcanr:nr o gowrno da'> Cn pi tnnins do ::;nt. (a) 

.A~Imva-so terminado o JH':ll.O marcado pnra a ncl
mHnsrrar,ão do D. Frnncisco do Somn, o foi nomeado 
pnm ~uu~tituil-o lJiofJ'l JJoto!ft? filiO j:í. antcriornJCnlo 
ti.nha .gOY<'J'nndo Prrnambuco.' o q'uo rm fi lho do 
I• r·ancisco Botelho, Estl'tbcit·o l\II1r do lnl'au!c 1 l. l"cr
nn.ndo. A 1:! do l\Inio de 1G0:2 tomon na Uahia ron h 
d<: goYcrno grrnl ])iogo Botelho, recr.hondo a ndrni
ntsfrn~i'to d~s miios do Ah·aro do Cm·\·alho, por al'IIal'
sc 1J. h·anci::;co de ~ouza cn1 :::;. P:tnlo a CSt'O"'itn r so
bro mi1 1as. A npreciaçüo tb St·. V. do Porto :scgurü 
â rc>spelto do nom. Goqmmdor ficral nrw pt,ue ser 
mn~s honro1->a: thz o cmmcntc hh:;toriador que 
<< I hot;o l3otcl ltu <'l'a rígido c sc,·cro 1'0111 os clclinqncn
o tes, e zeloso propu~nauot· do justo c do hon0.stu, 
<c sondo um uos magistrados de mais intclli<Tcucin 
« honrackz c onct•gia qnc YicJ•nm no Brazil. l·~cri'Ct; 
r< o cargo ató 1" de f cycrciro do Jli07. » 

O onlonudo do Gowrnador Geral foi rlcYn.do a 
3,000 CL'UY.ados, u:n zcnc~o :.:O homrns para sua gnnrda. 
~ fcrrccu rspecml cmdado de J >iogo Botelho n ~ul,

tms~ão. cumpletn cl(ls ... \' Jnort•.;, qnc assolaYam ns 
cap1tama~ tios Jlhúos o Pu1·to :-..cgm·o : parn ossP fitll 
mandou Ah·m·o do C:u·ynlho hntcl-os cotll as fon·as 
quo pOdo reunir, c r'1 cle,·ct· confcss:ll' C)llC, para Yêu
C~'l·os cn111plctnmcntc, Yalcram de muito os :mxilios 
do .Tc~uita J>omingos Hoclri!.!ucs, 1G0(i. 
~c por esse lado J>iogo Botelho YW a sua adl1linis

trJ.\ÜO livre dr embaraÇos, não era ti'io feli z na pal'tc 

( 1 Fni 11n go<J\'11J' Ilõl -,k I l. Fl·:tnrisr,, tll' ·:-:;nuzn '(11(1. t'lll H ,lo• 
~u 1!10 tll! 1.)!1;', frdll'~'!'ll IHI ald n do• I{IJ'iti~hil C'OIIJ (ilaH.Jo.; rio.: 
1du I~ o !•olcbt·c J"•uttn .Ju,;·, tiL- . \ u!'hil'lrl, dl' Ii\>llilllllllllleutllc.; 
l"l' ~· · ·~C)b , 
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financeira, poi~ cump1·i·1 l'a%ct· fac'o no pa,..,.amonto da 
quota. de. 18 ~ontos de rZ:+·. quc.tocJu acf Beazil na 
c~~J!rthuu:ão uuposta n. Portu3al pel<.l Ilo;3panha do 
l.. flO,llOO ct•uza.dos, e ao;; rendas do Bruzil ct·a m cntãu 
bem e:scns...;as. . \c ·t·cs ·iam a tudo is.;o as In tas in
r~'.s-;a ntes con~ os Jc.:luitns, c n anünosidado qur lho 
trtbntn.Y~ o llJSP<? _1>. Cun-;tantino Barrncln.c; ( Bi:spu 
rlt'Sd1• 1W!l ), amhw1o<:;o o Clll C\: fremo iwidJ do rl i
nltci t·o .• \. t: )r to de llcspanha, completamente doruinn
d:t pelos Jc:mitns, decidia :1. rn nn· cl'cslcs todns a c:; 
'lnr.::;t ~cs c lH'ctcnc·iJos, c1110 tinhatn 110 Bt•azil, o dos
gosta\'11. pro!'unclamcti!C n Diogo Botelho. l ' mn. rln~ 
occasiõcs mais sulomuc::; d'<'so;;a pn.r0ialidudo foi aquol
ln ?lll CJllC O (;O~Cl'll~dut• ll?t'al tcYe do pagar iiOS Jo
<:Ul (ll.;; duas uldeas ltlr'Cndwclns dmanto u guC'rrn 
pw Frnucisco Coclltu, na Paraln:ba. ' 

Pnrn :lllimnr n colonisnr-ílü doCcnrá o do l\Im·:mhi'!.o 
l lioqo Dotclho ncccirou ns.propostns dr PC'ro Corlllo d~ 
s ).t17.a, _n~or·nd~w lia Parahybn, a fJUC'11 fez Capitão 
~I111'! 11JQ,l. :\I ao resultado colheu Pero < 'oelho, que 
pnrttra cotn 80 colonos o SOU indios alüados, por nn.o 
m~t·cl~a.t· ~obt't'. o )laranhão, occnpanclo-~c em atacar 
os m~ltos de lbtapau·1! proJmando depois a foz d•l Ja
~nn.nbc; pcrd •u por ISS') gente sem pt•oycito. João So
I'l)llH'nho, mandado em s 1ccorro, tornou-se um auxi
!i~r l~un~:;to, P.orq uc foi c~pti vancl? os i_ndios amigos o 
111l111!:.P~, CXClllltlllO HSSIUl a U111010Sldado gern l do 
!!rutto, qur p~rscgniu n r.xp"' lição a ponto do obrigai-a 
n rr~J'O'>sar dr.saslra.damcnto. O proprio Poro Coell10 
tlr 8onzn, dC'p )Í~ de tct· [l('rditlo n'oss1. dr<;ll't·n.ç-ndn 
Yol ta pnt·tc tl1' sna f<~milin, mmT~ll ~lguns clia~ depois 
ele tc.r chegado ~o Hw Gmndc, vtctnna dns privn.c;õos 
da Y1a3cm.A pnsão c o castigo de '-'oromonho foi alóm 
de ttlll a c lo ele .i us!içn, o ponto de partida da p~liticn 
sa~n.z que o <.:?\·cm·Ldot· t :crnl desenvolveu para com 
us mtltos auxdmr0s, afim de conte>l-os c consorval-oc:; 
no seu partirlo: não só rcslit uiu-lhl's a liberdade, com o 
p;·cscnleon-os com vcstnarios c ferramentas . • \ ' vista 
do descalabro d'cssa CX]lcdição moYid:t ]'elo ll'ovrrno 

t l . t) ' 
teu aram os . esmtas por sua Yc'z a colonisação do 
f '0_ará aré o .\ lnranh:1o, o couliaram essa empreza aos 
cuuladosdos f\Lclrcs Francisco Pinto o Luiz da Figueira. 
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Essa tentativa foi igualmente mn llogracla, succun:
bind.o Francisco Pinto ás mãos elos selvagens Tucun
jús. clcpois dos maiores martyrios. I .uiz da Figurira 
pôde com muita clilliculdaelc sah·ar-sc, c 0ntre os scr
Yiços, qne ainda posteriormente prestou no Bl·azil, 
conta-sr uma grammatica da língua tupy, comvo-,ta 
por clle e impressa em 1G21. 

Fica.vam bem patentes o!'> efl'citos prrjudiciaes da 
elesharmonia entre o poder temporal o o cspirillutl da 
colonia do Bmzil; se oc:; Jesuítas, pratit:os como eram 
d.as relações com os índios r dos meios de submettel
os á civilisação, ti,·essem reunido os seus esforços 
aos do Governo Geral e obrado simultaneamente, os 
resultados cl'essas tentativas isoladas seriam outros, c 
não sr teria de esporar alguus anuas ma.is para a con
quista c civilisação do Cearú c :\larauhão, ovitando-so 
a lém d'ic:;so a~ dilliculda.dcs com qno tiveram do lutnl' 
para eÀpellir os F1·ancezes de la Havardit:·re do porto 
d.e Javiré, ou .\Jaranhão. 

A ctH·te de Hespanha acha.va-se. como dissl.!mos, 
com!Jletamente domina.da pelos Jesuítas. que a seu tn
lante manejavam o Dnque de Lerma. 1" ministro ele 
F i li ppe 11 l, 159 • - 1618, que aos 1:1 de !:;e tem bro de 
1 5~1 ' succedt;ra a seu pai Filippc LL- O filho de Car
los V ainda goYrrnou por si os vastos domiuios da. 
sua monnrchia; mas o neto não tinha aptidiio sf'não 
para snb~crcYer aos conselhos tlo sou ministro, que 
por cer'o n;t() se nwstraYa hn.bil piloto para manejar a 
náo do l.:staclo. Hcpcrcnlia sobt·c o Bt•aúl a incnpa
ciclado governameutal ela mctrorole. quo sr cul'vava 
obotlicntc o submissa ú influcnt.:ia dos Jesuítas; - o 
Governndot· GPrn1 do Beazil farto de Yêr sua auto
r idade !JO-;Irrgada pela animosidade clerical protegida 
pelas clecist•cs da Ilespanha. rcliron-c:;P para Porl11gal 
a nlrs mesmn da chegada do sou sncccssM: 

Prolligando o múo reinado de Filippe li I, não po
demos drixar de mencionar wna di'jposiçfw boa <'111 

rclac:ão ao Bmzil, a saber : n crear,ão em l.isbna dn 
rn11s •l!t > rlrt !ndia, encarrcga.do do coneemeutr á:s 
colonias ele Portugal-WU4, ~:)de Junho-, r rcgula
montnelo em 2G de Julho do mesmo at111o. 

LI C\ O \ I\' 

D. Diogo de Men ezes . -Nova divisao do Brazil em 2 
Governos, e subsequente reunhl o em u m só -tu de J a· 
neiro de 16 17.-0s F.rancezes no Maranhào. 

n. Dingo tio 7\ft'IH'Z('S c Sitl U(•it·a (nllct·ionnento 
Cu11de da 1•:riceira) ttomrado <'tU ;2~ de Ago,to d1• HiÜ(j, 
suh'itiLuiu a I >iogo Hotelho cowu GoYernaclor l;eral 
t[, I ~razil, o exercoll essr cargo em Li us do Hiüi, rcsi
tlilH.lo em Pernambuco, c pondo em boa ordem a. ad
lllillistração das ca.pitnnias do norte. Yindo para a 
Bahia, rct:cbcu ahi em Ja.neiro ele 1fi08 ordem da di
visão do Brazil em ~ goYernos, ficando ello D. n iogo 
tio :\fcnezcs com o um·te, 11i0t>-Ha~,c n. Frauciseo d<' 
Souza (então superintendente d.as minas) com a~ wpi
tauia~ do sul, Hi0~-Hi10. A l>. f>iogo do 11lcnezes 
sncrecleu nas capitanias do norte Gaspar uc Souza, 
lfit·!- triH.i, o a J>. Francisco de ouza na~ do sul 
suecedcu seu lilho D. Luiz do 'ouza, 1ü to-.lGHi, Yindo 
este a reunir os ~governos n'um só geral de~tlc L • uo 
Janeiro de Hi17 aLú 1()·2~. 

Nu adlllinislraçfto do D. J)iogo dc Menezes continua
ram as lulas do t;ovornador com o HiSllO o com o::> 
Jcsnilas por causa da questrto tios inuios, o intallOLHW 
a ltolaçüo ela. 13al!ia, WO!l, vindo t{ lJcscmhargac.lores 
cum o Prcsidrntc on Chanccller, Gaspar da Cosla. 

PreYcndo as complicac;ues que se deram depois com 
a eolonisação do tiOrle, propl1z D. Diogo de l\louczes a 
Cl'c•ac:ftO de 3 capitanias para esse lado, Ct>a,.á, P iauhy 
l ' .\faranlui J; ma~ Utlicamento conseguiu alguma 
couqa em referenda ao Ceará, fazendo com quo :\Iartiut 
~oarcs :\Ioreno, tenente da capitania do H.io Grande 
uu XJr te, fundasse na praia Yisinha da ponta do \ lo
cmipe um plC:sielio, CJ.nC tomou depois o nome• elo Fot'
taleJct, o uma ermida a Nossa. ~enhora do Amparo. 
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Gaspar de ouza, GoYernadol' das Capitania::; dll 
l\orto, Hil~-Hi!G, te,·c ordcn<.; CXpl'C"iSas vara a C<~lo
nisa<'ÜO do Hio <it·nnuo do :.\"ortc em tiJanto ate u 
Amazonas, C', para 1 nais facilmente [H'O\'Íllt·nciar a 
re'>pcito, lixou sua rcsi~len<;ia em Ol!lllla. Et·a m·gc~ll!.! 
<JUCa motropole do Braz!l n tlcndes'>P as suas po~se:ss Jl' 
amo zouicas, purquanto os. llo.l~<HHiezcs as cob!':a YUnt, 
tonrlo-sc mnsmo f'~tabckCJdo 1a em 0Nt!Uf', uJtPIII<l c 
tres lc"mts da fú;.: do AmazOJ1a-:., u cut .l\assnu, sl'lc 
lerrnas 

0 

ma i" ncinw. . \n tcriormontc ja o~ Fnwcezcs 
ti1~ham feito a I <runs C$tabeler·i llH'nlos nu ~lar a ulliiu e 
amo;u·a yam ii~mar um dom i nio mais dnnulotJJ'o d, 1 

quo a;1uelle quo tiYcramno Hio do Jaurirn no tc111 po 
de lhwrtt· do Costa e ~Icm do ~ú. 

1 >esdc Ci\J 1, uo go\'emo do I>. Francisco dr• ~ollla, 
rptr• us (o'rancezcs se acha\ nm no _\laranhilo~ ~~'!ldo 
JAr '<WF'l Hll·l ,\l L'l ,. ( '.\HI.Os 111:s \ .\t 'X Os pl'llllCll'u-; 
rptr alli f'umlm·~lll l'<:>tabrlr·ciiw•utos. J<te~(lh'"' lWlilllh 
Vllltou para a h·anl'a, tal\'e~ a huscar rdur,:us, ". Cl'r
tamcntc a implantar no ammo do sPn" colllpatt·J.t~tn-.. 
a amlJic;:lo de• explorarem tão promet !Plhwas rr.g1ues. 
FormotH;c loNo uma companhia entro l>,\:\11'1. HE 1 \ 
Tot·c tJF s~uhcft· de la HaYardi(·rl', L·;,uuu H \S-..JJ.L'\, ,. 

CARLos' I htU .EY para e.::;::;c Jim. Ln. Ha.Ya.J·dit.,l'e pnrtiu 
para o \laraullüo, 1fi l~ . r·om uma PS!tnarlrlllln. lt '''.a n.d ' 
em sna companhia C 'arlos UC':i \ aux, e quatt·<~ J.u'."'sw
Jl:U'ÍOs Franciscanos: chcgon ao ( 'o:tl'<t I' dll'lgtu-sc 
para a ilha do Sant'Anna. (quo tomott u uu11W pot· 
cano..;a tio dia. da cltcgacln); pas-;on dr'I)Qis pnrn o p.ll't ' 
do .r t.nit·e on \lar[Hlltiío, c dou pri ttci pio ;'t po,·u·tc::t ' 
do S. J,.,f .~ (a.;;sim cltarnnda em hon ta do J .ui;.: .\.IIIJ 
em ltma. chapada á esquerda do pot·to, rogada p .. H· 11111 
rio <lr•nominndo nll eriormonte :::;. Francisco. 

Tinha ( :aspm· dl' :--louza., GoYerimtlur chs f 'api t:lllin~ 
<lo \OJ'IP, llOmcado a .Jcronymo lil' \lhnqllt' t qne (u) 
para fnnd.ar uma <·apitania all:lll do C't•at•ft, nu pot·I,J 

ftt) Era filltn tl l ,: r .1.l>l e h 1 '•111\'111 l th• .\IlHa pw•'•J H•, C' 111!1'11l•J 
tl" ll anrt•• C ll'lh '· ,. 1111 HIIHI iu•lii1 ~l ·ll'ia doJ·:<,•h·iL • S111L 1, filaa 
1lo mol'ubi\nlm- frc,-l ·rrlt•-; 1ns:••a•a Clll L"il~ 111..; tn· 1\:Íilll· 
Ulld.!S til' ( lJiwJn, (' lllll'l'l' I !' IIU ;',) tlll li(J,; dl' Íllnd<•, 11 1 ( lk l'!'\'t•· 
reit•o 1k lUlH, 1111 ~lnraula~o. 
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dcC'nmocill!.:\[ar!im Soares, quo .::;o achava no Ct'ará, 
foi incumbido dr a u\.ili:u· a .Jo1·onytuo de ~\.lbuqucrque 
nrs'Ja C\.jlC<JÍI~ãO, O dt:pOi':'i UO ter segmd.O J?Cil' IIIUI.', 
, ·in-se obri0ndo pot· nm tl'mpornl a UI'l'J~rtr as A.utl
J!ta~ . . Jerou ymo de Albuq w•t·q w· Yendo H!~·onYemen
tc-; .:;{·rio<; cl;. u1Jt r.stuhclef'imonto no Camocun, fnndou 
uu1 ~'lll .!111 t>t·ar:oátnara, ou Bahia das Tar!an~gao:;, ao 
qunl deu o 1101110 de ~ussa Senhom do Hozarto. \ ol
tando para Pcrna11tbnco, lli13,.rC'ccbf'u do Gow'rn~~lor: 
liaspnt· rlP ""Ottla o1·dcns tol'll.nnantcs para 0\..pellu O!:: 
FI·auC<'zc.::; tlu \ larunhão, o fot nomeado comJ~Ul.nuanlo 
1la C.\pt~diç-:in para osso fim destinada; d.'ah~ a p~nco 
foi-lhe· mljunto 110 corP ma1tdo o :-::;a1·gcnto ~r~ 1r Uwgo 
dl' Ca111pos , qtw tinha cltrgadu da Eut·opa com alguns 
soltladoo.;, c nonwntlo tambom para commandar a 
mesma P\.j)t•di\ão. 

"''<J:nia JH'ÍilH'it·anwutt.' Jt•ronymo ctr. Al.lmqncr.CJ.UO 
J1:11·a 11 not'tl' al1111 de it· ~btl·nclo alg.uns 1ndwo;; auxiha
re-.:, !"na f'or!nleut do Hw Grande .Jt~n!aram-se-lhc as 
flll\~ls de' Diogo uo Campo-;. l_)cpJlS d~ ul!la lo.n9;_t ? 
pcnos:a Yiag<'nl, eheguu a OXIH'cha:;lo 11;0 I rc 1, c d atu ~t 
,[ia.:; lt~,·attlun, c•m G·trt,. 'Jul"t'l t, nm.lnrtr •p~e rrc~bcu 
u nome do S'mt t Jl tri '· A!·tead., alu pt•lu~ h·nll<'CZes, 
ohfPYO JP!'OIJ\ 1110 d1· AlbnJH•'l' (l l l' , ao.;; 10. rl·· :'\nYrl~l
bru tl(• lGH, · 11111a impnrtanti-.;~ima \idot'l~, que fo1 o 
p•mf 1 ele partida pnra n rct" a'.lll d·~.:: I• rancelcs. 
Confor1110 diz o :--\1·. Juflo Frnnc1::-cu l.Isbon 11ossous 
. \ p·mtamr>nlo~ JHli 'U, rt f ! i'llrJt•ia rf,J .h'ru·c~o/uio, as 
fOI'\:lS ÍllÍIIligHS COlllj)lllllt:tlll-SC' dt' st•fe ll<lYI!)<; do a[LO 
bordo ~' de 4G gt'fltHIPs c:IIHins ('om ·100 soldados o 
parn ;11ais de• ~.000 i1Hiios. CIWJllllll!o i\lbwpt<' CJllO 
tinha apenas GOO honwns de• gtwrt·<~, . ~los qm!c~s 300 
pnrtngm'7.Cs c pernnlllhuc;lllos r• ~00 llldtos nttxdJarcs. 
1\n entretanto os Frnncczcs fnrnm eomplrtnmente 
batidos, pot·tlen<lo 113 morfoo;.;.' ~n!r? O'> <JII<H'o..; o rom
lllandanto Pésioux, o nll\ o (ll'l~loncH·o.,, 111:~ 1\>0doudo 
:t noite abrignrl'm-so ú esf)n:Hlr1 lltn CJHC us lllt 111 lran
"i'ot·tado a Uml\ondnua. 

"etruiu-SP tun armi"ilicio, 27 do NoYembro do 1G1 I, 
pot· ~11 1111110, cmquanto ui1o chcgaYam respo~tas das 
I'CSJ!CCtivns tnetropolcs, c·onsultadas a rt'S!ll'.Ito pelo 
'-'argouto :\Jór Diogn dt' Campos, r pelo Çnp1tão I\fa-
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theus Maillart, omigsarios das partes bclligerantes; mas antas da terminação dr<.;SC pr·azo, .Jr'ronymo dP Albuqum·quc ', ou por ord<·m superior, ou por trr l'e<'cbido algum rcfot·ço, atacou com mais Yanlag<'m ainda os Francczc", o T .a Ua ,·m·di<.,rc toYc que a!';-,ignar um compromisso pelo f)lt:ll se rctil'aria <lentl'O de <· inr . mczcs, sondo indemnizado ]Wio qtu' dei'\assc na ilha. além de ter de ctltt·cgar· intmcllialamPnte o forte dP ltapary, ou do S. Josó. 
Anle$ de O'-pit ar· esse prazo clli'O'OU Alexandre de 1\Ioma, GoYeruador Geral da Armada c Conquista do Maranhão, <·om uma csc1uadl'ilha ele sete navios grandes, um car·ayeJlão, c uma caravPlla, com \JOO homens, de descmbnrque. Yalcndo-s<' da sua patente '>uperior á de Jcronymo de Albuquer·ctue e dos reforços que trazia, não !i!' cingin Ale'l.':andrc de l\loura ás condiçi1es elo lratnuo, c impi•z a sahida immetliata dos Francezc<.;, 3 de ::\o\·cmbro Lle 11)15, apenas com suas pessoas c beus, quo pudessem Je;oar comsigo. O furte de S. Luiz passou a chamar-se(cmbom provisoriamente) de S. l•'ilippP, o .Jcron~·mo dl' Albnquer

<[110 tomou o sobt·enoml' d<' .l[ru•rutlu7/J. 
Ell'ectnada tilo pt'O\'Pitosa C<11tf1uista, Ale'\anrlt·r dr ~foma ord<·noll a. funuac:rto da Capitania. do Parit, faz,·ndu partir n Cnpitiío-:\lót· Francisco Caldeira Cnstello 13J·anco (CJu<' jú tinln ido :soccorrcr a JeJ'()I1)'1liO dt• .\lbuqw't·qno em lli14). O HOYO Capit.io-~ l ór com uma forc:a cl<' 130 a 200 lwtllells c tn's emhat·r-at;õcs entrou no Parú, o lanron o.;; fnndanwntoc; da cidadr de llPlém, 1G1 :>, sob!'(• a na h ia do Gnajal'Ú (Ycrdadei 1'0 estnario do Tocantins). c mmHlou ao alfen•s i>edt·o Trb.l"ira dPS(l'uir dons p< ·qucnos ec;tahelt•cimcnto:s lwllancl<·zi'S, CJliC nhi haYia. o qm· St' I'<' alizolt. Além d'c:sscs romhntcc; contra os europrns, t<'\t' Castrllo lknt1co t[U!' ~usteutat· dilatadas l11tas contra os in Iins, <'ttll't' os ' JllUl'S :-;obrrsahiralll os Tupinaiii

IJrlf•awl<; c .\Irdwés. Por inf<·lieidade doe:; colonisadon•s sol•rcn·i 11 n indts' ·i plina t · a ui mo':>idado clus colonos cont~·a o C~pitüo-\1\Jr, .llilO, p ·la itttpnnidaclo dt• <t rn solll'lnlto dt•slt· ( \utomo Cnhml), qnc matám a 111 11 L·lwfc portugurz dos mais <·slimados (C<lpitüo Alvaro Netto). Desgostosos os colonos prrndPt·am o Capitrw-
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:\Jíu·, ,. t''\.tgn·;un pt·o,·iuetl(.;in~ d1J Cu-rcnw C:t!t·n l. O (;,.y,•mador ( :L·ral nomeou Pnlfto um 110\ o Capitão-1\lúr, para o Par;'t, .Jj •ron~·mo Fragoso de Alllwplcrqnc, r jlen a Bento .\lat:i<'l o COtJJll1audu tl!' uum j'Xpcdi<.:iln c'olntm os índio-;, llilU. O no,·o l'apitiio-\Iin· re:stalwlt•CPU <I ortlrm e Bento :\laci<'l submcttou Ulll gr·c.ut<l<: 11111111'1'0 de honla-.; selYagcns, S"'l1Ü 1 tle lallH!IIlélr que sr lut'tlas-;c mllitn sangninario coutra os indius, clwg-amlu lllcslllo a <lcsobetlccer ao ( 'apitio-~ lln· .Jt•ron.' mo Fmgoso de AllmcpH'l'IJUC, qnt' lltc ordt•uúm puzrs'io tl"rmo n tanta carnilicin:t. 
.\ ntes de realisarem-se esses ultimo::; acontecimentos, tmha fallecido Jcron~ lllO d<' . \lbnquorqno Mamnhão, ll de Fcvrrciro de 101~. c stwcedcra-lhe sc· u filho \ ntonio de Allmquerf)ttc, em cujo goYcmo cottliBunn a <.:apitania a llore:-;ccr, 1TCP1Jcndo mais colonos dns Açíircs t' muitos dcgradadns. Prosprravaut a passos rapidos as capit:tntas mats SC'ptentrionaes 1ln Urazil, reforçadas ainda cum a ftuHIH<:fto d1· uma colonia na foz elo Gnrnp~, c a cl•1·tc do I lespa11ha resoh·!'u crcar o Estado do .:\faranhão, 1:~ de Junho do l li21, i t1dc•pendcutt' do resto dn Brazil, Homt•audo para sc'u 1" I ;m eruaclot· a Franc!scu Coelho üc CarYalhn, C:apilüo da Parah~ ba. 
:\t•-;sa época, e1u quP tauto prmluminaYam os Jesuítas, torna-se cligao de nota <1 l'L.'<.:OIIllJII'llÜ<I!;fto <JllO ti\l•ram do gun•rno da mrtt·opoh- dP nrio <; • iutromot-1->t·r•!n em prol"'}"" o:; indi,Js r.to no 'O Fshrl? rln \fr.tl' ,_ nhã1 t> d ·•sro limif,-,_rpm ái"·Lf .. ~h~·''· 
l•'ranci'iCO Coelho Ü!' Cm·yalho, nmuct~do <.o, OJ'na.dor <lo l~lSlaclo do :\faranltilo 0111 ~3 de :\farl'o dt·Hi~-1 . ..,;. ton1ou C.:onta 1laadminislraçüo 1'111 :J elo' Sl!lctubru dP 1 ü~l) por graYC''i perturiJa,;uc..; da paz do Bl'azil, on, poroutra, [>elal' inYa~rw ilollallflez.t, Hi~l-1fi~0. Omittimos c izt'l' quo clPsdc t·~ de Outubro do 11i~l tilth;t Diogn do .\leudolH;a L•'urlatlu substituído a n. Luiz dt' SOIIZ<t 110 go\'!'l'IH) grral do Brazil. 



LICt\.0 X\' . 
Primeira invasão dos Hollandezes:- perda e restaurac:t•o 

da cidade da Bahia- t62'o-1623 

Tc•Hdtl Pot·tngal o suas colonia~ pa~satlu parn _u _tlo
miuio d~t _Um-;pnahu, flc~Yam por JS"~- ~~wstHo s.u.Jcttu-; 
ús ho:stthclade'> tlos mumgo:s, q uP hlrppe !f 1111h~, y 
qw· nào eram C'lll pequeno uunwro. 1•:ntt·c· esse~ lltl
mi1YOS conta' arn-so os Ilullandc•zcs, CJUC, dL'[Jtll" de 
tut~t l11la ltcroica pam sacudir o .1 u;;o hcspn n hol, 
ti' et·am seus pati'Íuticus c:sl'ol'c;os co~·oadns pu r 1 111~a 
trc•gna do 1~ annus, !I do . \Lml de l(,Q!l, .t'tllb wn '-'• 1-

111 tHo mnito mais tarde th·c..;::;,•tJL a -;na rrH!t•pt•ttdl'lt
rin rt•enuhccida pelo tratatlo de\\ ""t!Jtw.~i~t. !li 1": 
J·:\.pim,·a a trogrra de 1~ aunoo..;, IJUatu o h_lt~ll'l' 1\ 
:suiJII·a a.> tht'OtlU dos seus a\·ós. I' entrP as dtlltcrtlda
drs c•s.·abrosa8 do reinuuv !L'c..;se pt•incipt•, n c.:onti
uu:w·io da guctTa C'>ffi n Iloltauda fni ruua das wio 
pl!tJ rwnas . . ·I llll'aut e me~ mo o JICI'iotlo da t rcgt~n. da
YH-se tJJll facto b:'m cm·ws·), que <'t':t a sw-;pensao chs 
hustiliuatlcs cufrc no;; dwt-; ]Xtrtc~ bf'!lig'''':lnl!·s na l·~u
l'Op:t mas os as,mll o~ contr~t m; culonias J_,csp;mholns 
da ,\mL•ricn e da A<>ta conttJmnyam uuus 1ur!L's du crw· antt•s. . 

Pam conjurar tão procollt?SOs euutJ·at,•mpo:> IJnlwlll 
~e achado ú tt·sta dos ne .{OC:IU'> da IJcspanha ]JOJIH'Il-:> 
complet:rnwnt<· inc[1tus, como os llnqnes do J.unna ,. 
dt• { /.L'da JW l'l'tnat o tlt· l•'ilipp!' J lf, " o Cnudc-1 >ruprn 
dt• Oli\'at't'::> 110 d · Fillipc I\-.-1 >s llulln.uclczes, pt•l" 
contr:tt·io. d •-,Ptt \'uh·ütm uwios Üt• at.:t;ao I't•almcutc 
aumir<lYf'iS I' llD':i (1'1l\'tllll C:ttl!l \"('/. lll:l.ÍS Uf[llf'll:t (U

ll<l.CÍd:tUC ~ audncia <rnc Plentrnm a ::sua Juat•iltha L' 

comJuet\;io n. um ])('IJl alto gTáo do bl'illtantismu. 
Ftn·mar:un a ''Companhia <las fn<.lias O..:cid,•t•lacs,> 

:3 !lt• Junlw clt• Hi21 (segundo );'pts,·hcr). com o dirPito 
de commertiar o cowpti:star uns tcnas uu\·ament" 

dt'St:uberlas da .\frica, .\sia·<' .\ nwt·ic<t, de lt'Yaulat· 
tropas, de receber dos Estados < ;eraes ::!50,000 tio
rins annun.lmcnte durante 5 annos, percebcn<.lo o Es
tado um in tci·cssc COlTCspondentc á metade do!:> lu
CI'O'>, mas com a obrígar.ãu lambem de o J·:stado, em 
caso dt• gucrt·a considt·ra.vel, forncct•r :·t Companhia 
lli grandes na.Yios de guerra l' 1 yacht..;, c•1c.-A 
pt·itwi pio com o ca.pí tal do 7. LOX, 1()1 1lorins, a C um pa
nltia devou-o em breve a 1/i,OOO,UOO uc llorius em 
acçi,os ele (i,OOO Jl orins, tcudo a sua gereHcia cun!iada · 
:t lD Dirccturcs, :-;mHlo H pcln. Catnara dr . \ msfcl'dam, 
4 pela Zolandia, ~pela dr• Hoftrrda.m, :Z pf'lo districto 
tll) \orLe,,. "2 pr•lo pait o eidnd'· dt• <ironingtw;-o 
1!1 · Dit•t•cfot· seria do nomi'<H'ão doo.; l·~stados ( :Prn.c::.. 

I Jrpois 1lc PXCursõc•s sccr;ndaria.s foi escolhido o 
Bmzil r·omo ponto dt' iuvns;lo, c de prrfcrcncia a ci
tlatlt• do ~ah·ador. Pt•t•pnraram um<t C'squadm dt' 3:~ 
navio-:; e:~ y;wh ts com .JOIJ !Jt'l:ns de artilharia, 1.()00 
tnnrinht•u·o-; ,, 1.700 honH•ns de <.lc:->crnlmrfJue.-J.\cou 
\\·u.t.uü ""· de ..\mstPrdaJu, foi nomeado • \.lllliraul<', 
l'wn:ll Pu 1'1 lt'iZUO'\' llEY\, \ it.:e- \}mirante, e 11 curn-
111'1 .lo11 \:\ \ \ '\ llJH l'll, colliJWtJIUantf' das tropas o fu
lnro Cio\'( 'l'lladnr diJs paizc·s <.:OiltjllÍstmlu;,. 

.\ lfe..;pnl tha l'Pt'C'IJ •n di,·cJ·so.;; avisos da cxpedi1:;1o: 
a pt"<Jl'l'ia Infa11fa D. 1.1.nbd, t:oYerllatltP dus Paizl's 
Bai.\os, JH'eVt'IIÍil-a JHll' Yarias '·ezcs cl'cs-;!' fal'ttl: 
rw1so g(Jn•rno dn Co·tde llucpiO dt' Olintrt•s uadn 
fez pnra l'L'jlr.llir o inilllig<J. J•:m fins <.lc w~:3, prineipiu 
dt• lfi~1, pnl'liu u C\.pcdi,;rw !tollnnlPza p:tra. u lknzil, 
n 1 de \laio :wi:slolt n~ Cthta..; ela Bahin, C' a H do 
lllCsllJO llH'z nuent·on 11:1 lbhia de Todos os ::Í<lntos a 
U l''rillas de tL•rra, Jtl<'ltU-; nu:n io dL' .folwn Yan Dorth 
'llll! n·t nlturn do C'aho \ 'crdl' sr' s ·pariu·a do resto 
d·t c;;quat!J·a. 

( )..; Pl'C'flill'atiYos fpj( :-; pl'lu (;O\'t'l'Uauor (,pral niogo 
tlr )[Pmlouc;a. Furtadu ftli'U.Ill iuutili~ndos pt>la Ul'llHH'a 
da rhcg-adn du ini1nign, l' reJo zelo caritativo mal 
t•ntcudido do B:spo ll . .:\lmL:,,s Teixeira, (a) que frz 
curu que n.s fort;as tla I'csbtcneia se dispersa-;l;em, e 

{ri} ll Bi"llll 1>. \l(ll'l'!J" Tet\Ull':t tinha l<JIIJadn JH'>!~O U('~ua I i?!. 



- 1~o-

Rt'1_ lJOun·':5sr algnH-; pouco" suldatlo::;, 'Jitaudu u llll· 
llttgo cltc•guu. 

1\o dia V _de ~lnio romperam oc; Jiolla.ndL'lC.;:; fu"o 
contra a ctdatlo f' contra 13 na' i os ancormlu,..:; ~o 
porto, dos fJLUl.!'S tomaram 8 e incl'ndiaram 1. O fu,·tr• 
de S .. \lan·cllo foi tomado por Pif'tcr lloYn o fot'tc ,! 
'auto .\utouio foi tomado pelo Major .\U~rt ~~lton

tl•u (na falta de .Johan Ya n Dorth), ücpoi-; de> ter tle-.
Ptnbarcado no Pontal c derrotado Antonio de l\lcn· 
~onça, ~il110 do ~ ~oYernador, qnf' se batêra com valeu
tw . . \ CHlaclc f~t occupada no dia 10 do Mnio, c Diocro 
do :\lcnd<_mr,a 1• u~·taclo, C~uvorua• Lu r Geral, foi pt·e~tl 
no palact_o d~pot::; ele t<.'r praticn<lo actoc; do bt·avnra.. 
embora mutdmcuto. No . dia scgllintc (11) chc~'~'o ll 
.loban van Dortlt o assnnuu o gover1w po1• parte 

0 
Ja 

HollarHtt, pr~clamando no povo pat:,t' convitlantlo aos 
tHorador<'S aftm de \'Oitarem para a cidadr.- Dio•Yo rlP 
\[endottça Ft:rtatlo foi mandado prr"n pat·a a 

0
f lnl

lnntla, onde St> oblcYe :soltura eiU 2:1 do No,·ombro 
dl' lli:Zt>. 

J)~p<;>i-; de tert •m O'> chcfe:s da rxpcdir;flu julgado o 
~~~uno hollanüc.t.. fi_r~1adona. Balua, a e~quacll·a roi 
~ t _tu rwclo-sc po1· dtYI'-'uC , e Ptcter J I e' n com ·1 na Yios 
fm atacar a capitania do J•::sp!rito :sànto com uma 
forc:a. de dc_..,ombarquc de 300 homrns, \[arc;o de 16·!.); 
foram, porem, df't'J·ota~as estas t ropai>, graças aus 
~occoJT~-~ Ic:Yados do Ht? ele Jat;~iro po1· ~ah·adol' Cm·· 
I êa. ~o ~a, ~Jlho de_\l11rtlm ele ~a, cpt<' era Governador 
da Cflplfanw do L~10 d<' Janriro. 

n~pois da conrptista h?llandP~:a organisftra-se ua 
H_alua a rc:s1strncm . . \s \'las de sun:css:1o, abortas ua 
V11la clc .\ braJ1tos (ontr'ora alclt\t do Espírito Santo!, 
nwrcaYam ~ I \Titt.\'> Dto: .\I.IIL"<H J..lliJt to:, Go,·eruador de 
Pcr!wmbnco, P?-ra tomar conta do < ioYerno uo Ílll
pr~hmcnto de lhogo cll' ~I. l•'urtado .. \ chanclo--;e \ fa
th~as _cl<? . \lbnq u~rquc em Pcrnambn<'O, foi Piei t) a 
]Jr~nC~JHO o OnYHlor (;t~ral .\ nt;1o clc ~Icsc1uita de 
OltY~u·a :algum ft•mpn cl<·p_ois foi este <lCpllsto prlos 
( >!llctat':' ~a Cam;Jra, P111 Pitanga, pJt' ittllncuria do 
B~c;pn, av1rlo de n}:u.ld'~· c foi cnt;1o c~coJhidll o proprio 
:Rt<.:po l l. \lnrr·."s I 1'1\t:Jt·a, qnc deu Jll'U\':J"i d•· <lrf ivi
dadc e cucrgta. lttfeltztucntc, t;utlú tralJ<dhou c:-sse 
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Príncipe da Igreja, que 4 mezes e alguns dias depois 
morreu, 8 de Outubro de 1624, sendo sepultado na 
eapepa da Co~ceição de Itapagipe. Lourenço Caval
CI!-ntl ~ Antomo. Card~so, encarregado~ pelo Bispo da 
direcçao d~ res1stcncia, puzeram a c1dade em sitio 
não deixando n'ella penetrar os generos do interior ~ 
foram em breve reforçados por Francisco Nunes Ma
rinho, que de Pernambuco tinha sido mandado por 
Mathias de Albuquerque com soccorros. 

O GoYernador hollandcz Johan van Dortb cahiu 
em uma emboscada, morrendo ás mãos do Capitão 
Francisco P adilha, 17 de Junho de 1624. Allert 
Schoutcn morreu ~alllbem pouco tempo depois, a 3 
de Setembro, c vVIllcm Schouten seu irmão e sue-. ' ' cessor no commando, pr1mava pela immoralidade·e 
descomeclimentos para ser bom chefe. -
.Nesse entretanto o Conde Duque de Olivares man

dara apromptar uma numerosa esquadra, cujo com
mando em chefe confiou a D. FRADIQUE DE ToLEDO 
ÜSORIO, -:\IARQUEZ do V ALDUEZA, para a restauração da 
cida_de da Bahia. A totalidade da esquadra era de 52 
nanos de_g_uorr~, sem contar os transportes, c as for
ças exped1010nanas compunham-se de 12,563 homens, 
entre tropas de desembarque c tripolações . O contin
gente portugucz, sob o commando em chefe de D. 
)L\~OEL DE MENEZES, tinha 23 navios redondos e 4 ca
ran~llas, com 4,000 homens : D. FRANCisco DE Au1Er
DA em o Almirante da esquadra, c o Sargento Mór AN
TO:\IO l\l uNrz BARRETO commandava as forças de des
embarque. A esquadl'a hcspanhola,sob as ordens de D. 
JuA:o: FAJARDO, apresentava 31 galeões e 8 navios me
nores, com 7,500 para 8,000 homens de desembarque. 

Emquanto não seguiam os grandes soccorros, foi 
mandado D. FRANCisco DE l\lolJRA natural de Pernam
buco, com o titulo do Capitão-l\fó; do Reconcavo com 
3 cm~aYcllas, -yindo por caJ?itães de~ d'ellas Jero~ymo 
Serrao de Pmva o Feanmsco Permra de Vargas co
nhecedores do paiz. Desembarcando em Pernamb~co 
D. Francisco de l\Ioura seguiu por terra, e tomou contá 
das forças de Francisco N. l\Iarinho, 3 de Dezembro. 

Chegando a esq~adra hispano-portugueza á Bahia; 
29 de Março de 1625, occupou a barra para não deixar 

9 
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sahir a !rota hollandeza de 21 navios, e completou o 
cêrco da cidade. Logo em seguida os Hollandezes, 
para concentrarem suas forças, abandonaram os for
tes de Montserrate e da Agua dos Meninos. 

Willem Schouten, dernitti~o do commando, foi sub
stituido por Hans Ernesto Kiff, que. não. pôde. resta 
belecer a disciplina na praça, e depo1s de umteis com
bates durante 30 dias, entrou em ajuste~, 29 e 30 
de Abril, que deram em resultado a capitulação de 
30 de Abril, pela qual os Hollandezes (1,919 hom~ns) 
retiravam-se da Bahia, entregando armas, navws, 
tudo em uma palavra, sahindo apen3;s com suas rou
pas e objectos de uso, levando forneCimento do gene
ros '{>ara 4 1/2 mezes, artilharia e armas, apenas as 
premsas para sua defeza. . 

No dia 1• do Maio de 1625 tremulavam as bandeiras 
hospanhola e portugueza na cidade do Salvador, e 
tardo chegaram 34 na~o.s holla~dezes, sob o mando 
do Almirante BondewmJ Hendr1kszon, os quaes se 
retiraram depois para o norte. . 

Diz o Sr. Visconde de Porto Seguro, quo na dispo
sição e conducção das baterias do sitio, distinguiu-se 
no contingente napolitano, ás orden~ do Marquez . de 
Cropani, o Sargento-l\Iór Giopano hcm~o Sanf elzce, 
que posteriormente com o titulo do Con_d.P. de Ba
gnuolo, tanto interveiu nas operações m1htares du
rante a invasão hollandeza em Pernambuco. 

LIÇÃO XVI 

Segunda inTasl\o dos Hollandezes; perda de Olinda e do 
Recife; historioo da guerra até a retirada de Mathias do 
Albuquerque .-1630-1635. 

Retirando-se D. Fradiquo de Toledo Osorio depois 
da restauração da Bahia, passou o governo a D. Fran
cisco do Moura, quo ao fim de um anno entregou-o 
por seu turno a D. DmGo Lmz DE ÜLIVEJRA. , Conde de 
.Miranda, 1626, que muito se distinguira nas guerras 
de Flandres. Mandou o novo Governador Geral forti
ficar o Reconcavo, e tanto l\Iathias de Albuquerque 
em Pernambuco, como Martim de Sá no Rio de Ja
neiro o imitaram em attender ás fortificações. 

Os Hollandezes, persistentes em atacar o Brazil, 
não desanimaram com o revez que tinham soiTrido na 
Bahia ; ainda em 1Gi27 foi Pie ter Heyn por duas vezes 
atacar e saquear o Reconcavo, fallecendo no segundo 
ataque o bravo capitão Padilha defendendo a posição 
de Petitinga. Coberto de gloria pelos seus triumphos 
o valente Pioter He~n no anno seguinte assalta e tom~ 
os Galeões do MexiCo, commandados por D. Juan de 
Benevides, levando o valor de 9 milhões de ducados, 
e 9 navios com cochonilha e anil que iam para a 
Hespanha, lucrando a Companhia das Indias Occi
dentaes para mais do 14,GOO,OOO florins. 

Animada com essas grandes vantagens, que com
pensavam de muito os prejuízos da expedição á Bahia 
de Todos os Santos, e persistente em occupar um 
ponto nas costas do Brazil, mandou a Companhia pre
parar uma expedição composta de mais do 70 navios. 
O Sr. Netscher na sua interessante obra-((Os Hol
landezes no Braziln, -diz 52 navios e yachts, e 13 
balandras, com 3,780 marinheiros, e 3,500 soldados. 
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Foi nomeado para Commandante Geral HENDRICK CoRNELISZOON LONCQ, para Almirante PIETERADRIAANSzooN, e para General das tropas DmoERICK VAN 
,,.EERDE~II3URCII. Os repetidos aYisos, que recebeu a 
côrte de 1\Iadrid, servi ram apenas para que o Conde Duque de Olivares prevenisse o Governo do Lisbôa, o qual sómente ordenou quei\Iathiasdo Albuquerque (então em l\Iadrid) voltasse para Pernambuco, dando-lhe o importantisstmo auxilio de27 soldados, mas determinando-lhe quo provesso á defeza dessa capitania, exercendo mesmo um governo indopondonto do da Bahia. Mathias do Albuquerque chegou a Pernambuco, 19 de Outubro de 1ü29, o fez o que pôde para fortalecer-se ; mas não tinha r ecursos sufiicien tes: a incuria e o delcixo tinham es tragado ou deixado estragar as fortifica<:ões existentes. Como a expedição contra Pernambuco se demorasse, mandou l\Iathias do Albuquerque desalojar pelo capitão Huy Calaça Borges os Hollandczos, que estavam estabelecendo-se em Fernando de Noronha. 

Os Por tuguczes no Brazil contaminavam-se com o entorpecimento c decadcncia hespanhola, e a corrupção geral dos costumes era tal, quo Frey Antonio Rozado, 1G29, prógando dizia, qual outra Cassandra, que sem mais di1Tcren<:a do que uma letra Olinda havia do ser abrazada pOl' Olanda. l\Ias em honra dos Pernambucanos soja dito, que se regeneraram ao fogo 
da ad vorsidade. 

Chegando a esquadra inimiga defronte de Olinda, 14 de Fevereiro de 1630, intimou no dia seguinte á villa que se rendesse, c, não sendo attendida a sua intimação, rompeu o fo~o desembarcando \Vcerdemburcb no Páo Amarello (quatro leguas ao norte de Olinda) com porto de 3,000 homens. O ex-capilãomór Dias da Franca não defendeu essa posição como lhe cumpria, c mesmo podia, e os Hollandezes marcharam no dia 16 sobre Olinda. Apezar dos esforços de Mathias de Albuquerquo,os Pernambucanos foram tomados do um terror panico, e nada puderam fazer de bom; foi sem proveito a resistencia na passagem do Rio Doce (com 850 homens), fuo-indo os Pernambucanos vergonhosamente e deixando Mathias de AI-
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buquerque apenas com 20 homens. Para não carregar mais o negrume do quadl'O da entrada dos HolIandezcs em Olinda, mencionaremos a bravnra com que Salvador d, ~4.~eaocl'l defendeu o Collegio dos Jesuítas, e a beroica intrepidez com que o Capitão Antrmio do U ma defendeu o forte de S . Jorge (ou da Terra), resistindo desde 20 du Fevereiro a dous assaltos o a um sitio em regra até 1• de ~Iarço : afinal Lima rendeu-se com todas as honras da guerra, 2 de Março, e o forte do S . Francisco (ou do Jhr) tambem loo-o se entregou. 
Conquistada Olinda pelos Holla.ndezes com a maior facilidade, como deixamos dito, seguiu-se ao panico geral uma reacção salutnr, r1uo não se desmentiu durante o longo período do Yinte o <1uatro annos. :\Iathias de Albnquorquo foi or~anic;ando a re~istencin.; fundou o . lrraial.fortijlr:rtdJ rt1 B ·mt Jesu~, a uma lcgua equidistantc do Hccifo o ele Olinda, o creou as Compa

nhia~ d'? Em/J<Jsc ulrt, de um·1 dn.s quars foi capitão o celebre índio Poty, C)nhecido pelo nome de D. ~ lntonio Fi/ippe Ctr,nu'trã?. O proprio General Loncq, em 
uma das sortiJas experimentou o vnlor des!::iaS tropas, perdendo para mais de GOO homens pric;ionoiros, mal podendo elle mesmo escn.par, f', se o conscgniu, foi 
ISSO devido á ligeireza do seu caYallo. 

Os combates c as escaramuças succodiam-so som resultado definitivo para os contendores, e os IIollandozes achaYam-so sitiados por terra sem poderem avan<:ar . Um Conselho composto de cinco Directores, vindos da Ilollanda, tomou a gorencia do Governo 
em Ycz do Loncq ; "-eerdcmburch consot·You o commando da esquadra, o Valbeck foi nomeado :~!mirante em commissão na costa braziloira. Chegando-lhes alguns reforços, 1G31, tentaram os IIoliandezcs tomar a Ilha de Itamaracâ, o mandaram o Tenente-Coronel Hartman Grnfrid Yan teyn c~uonfelds com 1,2GO homens (22 de Abril de 1G31); foram porém rcpellidos pelo capitão Salvador Pinheiro, c conseguiram apenas levantar o Forte do Oran~e na extremidade suéste da ilha, ficando ahi o Capitão polaco Artichofsky com 300 homens, e Yoltando o resto da expedição para Olinda. 
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No entretanto o Governador da Parahyba Antonio 
de Albuquerque e o proprio Mathias do Albuquerque 
t inham participado para a Europa a invasão hollan
deza ; mas apezar de ter creado a Junta para o soc
C?rr? no Brazil, os auxílios gue vieram !oram tão in
sigmficantes, quo nem são dignos de menção. 

As intenções da Companhia das Indias Occidentaes 
.contra os Galeões do Mexico, mandando uma esqua
dra para Pernambuco sob o commando de Adr1aen 
Jansen Pater, fizeram com que a Hespanha prepa
rasse uma esquadra do 19 navios de guerra o 34 de 
.comboio; e mandasse D. Antonio dt> Oquendo com 800 
homens para a Bahia , 1. 000 para Pernambuco e 200 
para a Parahyba. A 13 de Julho chegou a esquadra 
luso-hespanhola á vista da cidade da Bahia, e desem 
barcou os auxílios, que para ahi eram destinados. 
Partindo a 3 do ctembro para o norte, encontrou-se 
a 12 do mesmo mcz com a esquadra hollandeza, e tra
varam combate, que, apozar de porfiado, ficou verda
deiramente indeciso, embora Pater com a sua embar
-cação almirante fosso ao fundo (a); os Hespanhoes 
so!Treram grandes estragos e cantaram victoria (b) , 
porque conseguiram oiTectuar o desembarque dos soc
coreos que levavam. Devemos porém observar quo, 
e m vez dos 1,000 homens para Pernambuco, o Conde 
Bagnuolo seguiu apenas com 700; desembarcando na 
Barra Grande, marchou cêrca de ·10 leguas, c afinal 
.chegou ao arraial do Bom Jesus a 12 ou 13 de No
vembro. 

Os Hollandozes, exagerando os reforços recebidos 
pelos Pernambncanos, concentraram-se no Recife, 
mcendiando a cidade do Olinda, 21 de Novembro do 
1631, o foram sofTrrndo os seauintcs revezes :-o ca
pitão João do l\Iat tos Car·doso, 8 de Dezembro, ropelliu 
<> ataque do Tenente-Coronel Callenfclds contra o 

(a) O Almirante Jnnscn Pnter, vendo a sua náo pordida, envol veu-se no seu pavilhão, o ntimndo-~e no mar disse:- - <<0 oceano ó o tumulo digno de um Almimnlt' Dnl:l\'O.» 
(b) O R~i tln He~Jlnnh ~l ficou 11io conl!'nle com usa 1'icto1·ia, que mantlou cunhar uma rn~rlnlhtt cornmflmoralil'a, lendo n'umn dns faces a cffigie tle l•'ilippe IV, o n11. outm um Sansiio derrubnntlo o Leão Neorlandcz. 
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Forte do Cabedello na Parahyba :-o Tenente Coronel Porto Carreiro, 21 de Dezembro, resistiu glorio
aamente ao a taque do mesmo Callenfelds no Rio 
Grande do Norte:- Weerdemburch, Janeiro de 1632, 
nada conseguiu atacando o Rio Formoso, e depois de 
ter sabido de Pernambuco, 13 de Fevereiro, com 18 
navios contra o Cabo de Santo Agostinho, foi derro
tado no Pontal de Nazareth por Bento Maciel. 

Tão contraria era então a fortuna aos Hollandezes, 
que na Hollanda chegou-se mesmo a discutir, e quasi 
a resolver, a conveniencia de abandonar Pernambuco, 
quando uma circumstancia, á primeira vista de peque
na monta, veiu mudar a face das cousas. Domingo• 
Fernandes Calabar (um mameluco natural do Porto 
Calvo) desertou a 20 do Abril de 1632 para o acam
pamento hollandez, e foi dar-lhe feli_cidade. _Pratico 
ae toda a topographia d'aquollas regiões, e do syste
ma de guerra dos seus patrícios, começou logo a pro
porcionar aos Hollanclezes, com mandados por \V eer
aemburch, a tomada de Jguarassú por surpr~za na 
noite de 30 de Abril para 1 o de l\Iaio :- segmu-se a 
tomada do for to do Rio Formoso polo i\Iajor Schkop
pe, 7 do Fevereiro de 1633, depois da mais heroica 
resbtencia por parto da sua guarnição ( 20 homens 
apenas ) commandada por P EDRO DE ALBUQUERQUE. 
Os propr ios inimigos honraram a intrepidez do Pedr_? 
de Albuquerque, mandando-lhe c~rar os nobres fm:I
mentos, sendo depois solto nas Antilhas, donde partiU 
para a Europa. . 

O Conselho Político da Companhia das Ind1as Oc
cidentaes em Pernambuco foi depois d'isso substituído 
por dous Directorcs da Companhia , o "\Veol'demburch, 
despeitado, entregou o cornmando ao velho Cor~:mel 
Rembarh, quo nos 16 dias em que commandou, glllado 
por Calabar, ganhou o posto dos A!Togados, além do 
Capibaribo, e atacou o Acampamento Real do Bo~ 
Jesus, 24 do l\Iarço, na quinta-feira santa : mas aht 
foi completamente derrotado esso chefe hollandoz, 
perdendo de mais a mais a vida no c_ampo .do com_ba~e. 

Segismundo von Schkoppe, que Já se tmha dis tm
guido em diversos combates, substituiu a Rembach 
no com mando em chefe, tomou d'ahi a pouco a ilha de 
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Itamaracá, e por intermeclio de Ceulen, mas sempre ajudado por Calabar, apossou-se do Forte dos ires Reis Magos no Rio Grande do Norte. Em pessoa soffreu Schkoppe um revcz na Parahyba, Fevereiro de 1634 ; desforrou-se, poróm, tomando os portos do Cabo de Santo Agostinho, 1\farço. 
Era a monção dos reyozcs para os Portuguezes. ~· como não bastassem tantos J)rcjuizos, foi dcstrnida pelos Hollandezes uma esqua ra em quo Francisco de Vasconcellos da Cunha trazia 600 homens, chegamlo ap?nas 180 a l\1athias do Albuq um·que. Desesperado quiz Mathias de Albuquerque dar um golpe de mão sobre a cidade de Olinda, c mandou atacai-a a 1 de Março por ~Iartim Soares, mas a sorte das armas lhe foi contraria. 
Não julgando mais necessaria a sua presença em Pernambaco, retiraram-se os 2 Dircctores <la . C'ompanhia, ficando outra vez em oxer'cicio o Conselho Político.- SEGISMUNDO VON ScnKOPPE efi'cctnou em seguida a conquista completa da Parahyha, dando á cap1tal o nome de Fredertlca, em honra <lo Stathouter Fredc"rico Henrique, proclamando a liberdade religiosa, e mais medidas do uma política sagaz, 2(i de Dezcmbi'O de 1634. 
Emquanto a Companhia ia assim firmando e adiantando suas conquistas, viam-so os PPrnambncanos, 1635, reduzidos ao Arraial fortificado do Bom Jesns, commandado pelo hospanhol Andró l\larin, ao novo Arraial da Vil!a Formosa de Scrinhacm commandado por Mathias de Albuquerque em pessoa, á fortaleza de Nazareth sob as ordens de Pedro Corrfla da Gama, e Luiz Barbalho, - o ao Pol'to Calvo sob o com mando de D. Fernando de la Riba Aguero. 
Para maior desgraça, Porto Calvo foi tomado por Lichthardt em 1\larço; o Arraial do Bom Jesus capitulou em Junho depois de 3 rnczes de sitio, e a Fortaleza de Nazaretb rendeu-se a Schkoppe, que a cercava desde Fevereiro. Em tal extremidade 1\fathias de Albuquerque, depois de ouYir o Conselho elos Chefes, ou, para melhor dizer, ela Resistcncia Nacional, começou a effectuar a sua retirada para as Alagôas, 3 de Julho de 1635, afim de reunir-se a Bagnuolo,quo para 
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á se retirára depois da perda do Porto Calvo, ~parando por melhores tempos . Centonaros de famihas acompanharam o restante das forças, que montavam 
apenas a 500 homens. . . Perto de PortoCalvo deu-se um episodio,quo marca bem quo o castigo do Deus p6~o tardar, mas sempre cbeaa. Sebastião do Souto ard1losam~nte oiTereceu-se ao c1lefe bollandcz Picard para exammar o campo de 1\lathias de Albuquerque, o, do accôrdo com e~t~, fez com que Picard e Calabar atacassem ~os Brazllmros, quo tinham apenas 200 homens ; s~~um-so a de:rota e capitulação de Picard com a pl'lsao e oxecuc;ao de Calabar, 22 de Julho de' 1635, que foi enforcadC? como transfuaa de nada lho valendo o posto ele maJOr que tinha aka~çado ao serviço dos IIol~andozes .--: Ma ... tbias do Albuquerque continuou depC?lS a sua rct~r?-da para as Alagôas, seguido ela sua emigrante c~mltiYa. Ao passo que os !Iollandczes fir~~n:am ass1m o ~eu domínio no Brazil, tendo em 163.:>. a q~atro capitanias, que reconheciam a sua snpremacJa, PorTnambuco Itamaracá Parahyba e Hw Grande do Norte, os a~naes da Ili;toria registravam mais uma collecção de inepcias da côrto elo BesP,anha, que velozmente resvalava no despenhadeiro da sua_~dcca
dencia. 



LIÇÃO XVII 

Segundo periodo da guerra hollan deza, desde a retirada de Mathiaa de Alliuquerque até a aoolamação de D . Jo6o T no Brazil. -1635-16-ii . 

Era por demais revoltante a incuria com que a Hespanha tolerava o progresso dos Hollandozes no Brazil• afinal o Conde Duque de Olivares resolveu mancm; uma expedição restauradora. Para o com mando em ·Chefe convi~ou elle ao. e~perimentado D. Fradique de Tolod<? .Osorw, qne ex~gm 12.000 homens o os aprestos m1.litares necossarws não só para o bom exito da expedição, como para não comprometter os seus cre~tos. Essa resposta foi segwda da reclusão de D. Fra· diqu~ em uma das torre_:> do Estado, na qual pouco ·dopo1s morreu. Em segmda foi convidado para o com· mando D. Francisco (ou Filippe) da Silva, portucruez que não obtendo os nccessarws meios de acção t) deS:. culpou-se com o não ser perito nas co usas do' mar A' vista dessa negativa foi convidado o l\Iarquoz d~ V~ll<~;da, D. Antonio do A vila c Tolodo,que se demorou e mdiCo.u para .0 cargo. a D. Lni1 de R ojas e Borgia . Bem msu~cwnte f01 a expedição aprestatla, o o resul~ado p~atiCo pr~':ou o quanto tinha errado o primOJro l\Iuustro do Fllippo IV em não seguir os conselhos de Tolodo Osorio. As forças expodicionarias, compostas apenas do 1, 700 homens sob o com mando de D.Luiz ~o Rojas e Borgia,pat'tir~m aflnal do Cadix para o Braz1l, com ordens expressas de Dorgia render no commanuo ao illustro l\lathias de Albuquerque. Juntamon~e com a expedição chegou á Bahia (Novembro do 163v) o novo Governador Geral Pedro da Silva {O Daro), quo tomou posso em Dezembro desse mesmo anuo. 
Mathias de Albuquerque entregou o commando a 15 do Dezembro, o retirou-se para a Europa, onde foi preso no Çastollo de S.Jorgo, em Lisbôa, donde sahiu por occas1ão da restauração de D. João IV; no reinado 
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desse príncipe teve elle occasiões de vingar-se bem da ingratidão da côr te de Madrid, der rotando a08 hespanhoes em varios recontros, principalmente na batalha de Montijo, 26 de Maio de 164.4, pelo que foi feito Conde do Alegrete. 
D. Luiz de Rojas e Borgia quiz logo mostrar para quanto servia, e foi tomando a oiTensiva (Janeiro de 1636); dirigiu-se para Porto Calvo, que foi abandoHollandezos, e que elle mandou occupar va. 1'"''""•u Francisco Rebello :- Ar tichofski, porém, em soccorro dos Hollandezes, derrotou compleas forças pernambucanas na Matta R edonda, D. Luiz de Rojas c Borgia morreu combatendo, 18 Janeiro. 

O Conde Bagnuolo, substituindo no commando a r...,.1'> .. ~, reuniu todas as força'5 pernambucanas (2,000 nas Alagoas, e começou uma guerra activa tosa do guerrilhas, na qual foram brilhando o /), Antonto Filippo Camarão, o preto I/enrique Dias e os Capitães Rebello, Souto e Andrr! Vidal ile Negreiros. Essa guerra de recursos ia occasioaando aosHollandezos sérios pro'uizos,e a Companhia elas lndias Occidontaes resoh·eu mandar para o Brazil um governadordo roconhecidoprcstigio,o de abalisado to; a escolha não podia ser melhor do que fez, nomeando o prí ncipe JoÃo MAURICIO DR u, filho de João, Conde de Nassan Sicgon, e de 'da de Sles-vvig-Holstoin, ainda descendente de mo, o Taciturno, visto ser neto de um de Guilherme. Ainda na flôr dos annos, pois nascido a 17 do Junho de 1604., reunia João do Nassau todas as qualidades para o alto para quo ora nomeado ; do par cot11 os conhecimentos militares, de que tinha dado repetidas provas nas guerras ouropóas (a) posstúa um grande tmo ad-

(a) Com. IG annos de idade entrou pela primeira vez em fogo, t~~· del!an:o do c~mmando do :.;rnnde Stathouter l\lnuricio, e disttnguJU-se dop·Hs na tomada do Grol, 1627, e de Bois le Duc 1~2'J.-~ei~u Coron~l, tomou parto no cêrco de l\laostrich t, 1632: disttnJutndo-so multo om toda a Campanha do 1'335 nos Paizes Baixos :\leridionaes. Em A.bril do 1J36 foi quom mais concorreu para a tomada do forte de ::)hokousi.Jaus. 
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ministrati vo, e um bom senso pratico dos homens das cousas. 
Amplos foram os poderes com quo Mauricio Nassau voiu para o Brazil, e, devo-se confessar, n dosmentin a confian<:a noLLo depositada.- Tevo o tulo do «Governador, Capitão, c Almirante C"· dos paizos conquistados on por conquistae pela panhia das Inclías Occidentaes no Brazil, bom do todas as forças do terra o mm quo a Compan ahi tivesse ou viesse a ter.n-.\ sua nomeação do vornador Geral do Brazil hollandez ora p,.,.,~·í<>r•ri..., mente por 5 annos: cabia-lho a Presidencin. do lho administrativo ua Colonia com voto duplo, c a direc<:ão das opem<:ões militares . - Em cam podia conferir postos militares, mas em guar teria o direito de escolha sobre uma lis ta triplico son tadn. pelo Conselho.-De combinação com o selho farJa as nomr a<:ões dos funcciouarios ciYis, a approva<:ãodaAsscmbléa dos XIX.-Venceria salmento 1,200 ilorins, tt ndo além cl'isso pagac:; Companhia as suas despezas de moza, o competi lhe 2 ·;. do todas as prezas quo flzcsse.-A Companhia dava-lho G,OOO flori11s para ajuda tle cnsto, e pagava· lhe as dcspczas que fizesse com um padre protestante, um mf'dico, c um secretario qno levasse comsi assim como o salario dos seus criados, quo vc o mesmo quo os soldados ela snn. guarda.- Conse ria a sua patente c honras de Coronel de um rogi1 dos Estados Gcraes. O Conselho administrativo sob a sua prcsidoncia ficaria composto dos ConsnlheirDI Secrr>tos van Ceulen, Gisseling e Adriano van Dusscn, quo deviam acomj.Janhal-o ao J3razil, e dos ConsPlheiros P oliticos que já estavam em Pernam· buco.- Para o Governo da Colonia vigoraria um regimento do 99 arLigos de 23 de Agosto elo 1636, feito com a aC'Juioscencia de Nassau. Tendo o príncipe João Mauricio do Nassau chegada &o Recife a 23 de Janeiro de 1G37, tomou logo posse do seu elevado cargo, datando verdadeiramente d'cssa época a florescencia do Bt·azil hotlandez em todos os sentidos. Logo depois da sua chegada partiu para Porto Calvo (5 de Fevereiro) com 5,000 homens, e 
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na Bárra Grande combate contra Bagnuolo. ahi entrincheirou-se com 4,000 homens, 18 de 
essa occasião tornou-se memoravel a intredo Henrique Dias, combatendo depois de soiTrer em uma das mãos, e a coragem com Souto, Camarão e sua mulher D. Clara ........ ._.,,.," contra o inimigo. 

que o Conde Bagnuolo conservasse as suas , abandonou-as logo para retirar-se para as com o grosso das torças, deixando em Porto apenas uma fraca guarnição ás ot·uens de MiGiborton, que levo de capitular alguns dias de-5 de i\farço. Foi isso um erro ele plano de guerra, Bagnuolo deYia, ou retirar-se com toda a sua e ir cansando o inirni~o por meio do guerrilhas '-"""""'. as, ou ficar com toa.as as forças nas mesmas ' IIIU'>,,11v,,o, fazendo d'ahi sortidas e surprezas, e não ficar uma parto das suas tropas, sem necessi, porque a escassa guarnição deixada om Porto estava de antemão i rremissivelmonte perdida. Nassau aproveitou-se bom d'osse erro ~e guerra,~ · de ter-so tornado senhor da guarmção de Mliberton, foi perse3uindo a columna de Ba-' o qual, fugindo atravós da villa de i\lagdalena, CururiEe e . Francisco, só parou na Torre d' A vlla, isso mesmo por ordem do GoverGeral, porque os seus desejos eram acolher-se Bahia de Todos os Santos. 
Os Hollandezes chegaram então até o Rio do S. · , e o atilado Mauricio apenas contentou-se a construcção de um forte, a que dou o sou nome. Regressando para o Recife, tratou Nassau do dedios seus cuidados mais particularmente á parte administrativa, fazendo reinar a justiça, a severidade, tolerancia religiosa e os sãos princípios de uma poJitica assisada . As violencias dos conquistadores e a intolerancia dos fanaticos não viam favoravelmente esse proceder do administrador do Brazil hollandez e eomeçaram a apparocor hostilidades dos proprios holJandezes contra Mauricio do Nassau, que tinha consepido que os Estados Geraes limitassem os privilegias 
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da Companhia das Indias Occidentaes â importaçao 
de escravos e artigos de guerra, e á ex."])ortaçAo de 
madeira de tinturaria, 1638 . Todos os h 
ficaram com a navegação e commercio francos para o 
Brazil devendo porém uma só vez por anno mandar 
os seu's carregamentos; os habitantes portuguezes poo 
diam mesmo mandar os seus generos para a Hollanda. 

Para os Estados Geraes era isso uma grande van
tagem, porque a nação .assim aproveitava mai~; mas 
on·endia de frente os mteresses da Companhia das 
Indias Occidentaes, porque lhe cerceava o monopolio. 

Logo no anno seguinte, 1639, um consistorio pro
testante hollandez om Pernambuco fez com que fossem 
supprimidas as medidas de tolerancia para as outras 
r eligiões, mandando fechar as synagogas dos Judeus, 
e obrigar aos fazendeiros cathohcos a fazerem benzer 
os seus engenhos por padres protestantes. . . 

Nesse entretanto Bagnuolo conservava-se Impasst
vel na Torre de Garcia d'Avila, emquanto Segismun
do von Schkoppe invadia e assolava Sergipe, apenas 
incommodado pelas guerrilhas de Filíppe Camara.o e 
Henrique Dias, voltando depois bem quietamento para 
Pernambuco. 

Ins tado pelas ordens do Conselho dos. XIX, Mauri
cio partio com uma esquadra de 30 navws de guerra, 
com 3 400 soldados e 1,000 índios, afóra a mari· 
nhaac~ afim de tomar a cidade do Salvador, 8 de 
Abrfi d~ 1638, e foi desembarca;r com sua~ tropas a 
uma legua da cidade, 16 de Abril. - Inqmetado por 
constantes ~uerrilhas, tentou o assalto, e foi mal sue
cedido, 18 de Maio, vendo-se obrigado a ~eembarcar, 
25 e 26 de Maio, c a retirar-se para o Remfe. (a) 

No principio do anno segmnto, 19 de Janetro de 
1639, cnegou á Bahia o novo Governador Geral D. 
FERNANDO DE ~IAsCARE~·mAs, Conde da Torre, com 
uma esquadra do 18 galeões; reunindo reforços das 

(a) P or ter em ·repellido os invasores, foram agraciados o G0o 
vernador Geral com o titulo de Conde de S. Lourenço, - B~· 
gnuolo com as honras de Priucipe em Napoles, -D. A nt?mO 
Filippe Camarão coro uma commenda da Ordem de Chrts\o, 
o Luiz Barbalho, idom. · 
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Dhas do Rio de Janeiro e do Rio da Prata, obteve 89' 
avi~ com 2,400 peças, decidindo-se a atacar os 
Bollandezes . Emquanto Bagnuolo, D. Francisco de
Moura e Henrique Dias seguiam com o Conde da 
Torre por mar, deviam por terra marchar os outros 
chefes, que eram André Vidal de Negreiros até Per
Dambuco e Parahyba, João Lopes Barbalho , .Camarão 
eMagalhães até as Alagôas. 

Tendo-se reunido 63 navios da esquadra, encontra
ram-se no dia 12 de Janeiro de 1640 com 41 navios 
da esquadra hollandeza, e o Conde da Torre ordenou 
o ataque perto da Ilha de Itamaracá ; os Hollandezes 
~rderam a acça.o, morrendo logo em principio o seu 
Almirante \Villom Cornollisson ; o Vice-almirante 
Huyghens vingou-lhe a mor te e deu aos seus compa
triotas a victoria nos combates de 13, 14 e 17 domes
mo mez.- A batalha naval, portanto, durou 4 dias, 
a saber :- no dia 12 de Janeiro, perto de Itamaracá; 
-no dia 13 ao sul de Goyana, perto do Cabo Branco ; 
-dia 14 no mar da Parahyba ;-dia 17 na foz doPo-
tenguy . 

A esquadra luso-hespanhola ficou tão destroçada 
que o Conde da Torre, Bagnuolo o D. Francisco de 
.Moura mal puderam regressar á Bahia, e muitos na
vios dn expedição foram abrigar-se até ás Antilhas!.. 
Mas ainda assim, os navios destroçados desembar
caram no porto dos Touros, no Rio Grande do Norte, 
oêrca do 1.300 praças, q_ue sob o commando do he
roico pernambu?ano Lmz Bar~alho puderan:t fazer 
uma retirada brilhante até a mdade da Bah1a, per
dendo em caminho apenas 100 homens, mas batendo
se repetidas vezes com o inimigo. (a) 

Apezar d'essa victoria os Hollandezes não iam bem 
com os seus negocias : - Nassau não tinha a plena 
confiança da Companhia, que não lho ml.!-ndou 3,~00 
homens pedidos para prcfazerem os 7, 000 J ulg~dos m
dispensaveis para a manutenção das conqmstas, e 

(tJ) Luiz Barbalho do Bezerra que tll:o horoicamonte comman · 
dou a brilhante r etirada da Columna veio a íallecor n'esta 
e6rte a 15 de .-\bril de 1641 foito Governador da Capitania d~ 
Rio de Jnneir .:>. Tinha nascido om P ernambuco num dos ultl
mosannos do seculo X VI. 
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mandou-lhe apenas 1,600 homens. Em Março de 1639 
a Companhia mandára-lho tambem Artichofsky feito 
Genera l d'Artilharia e Coronel de u m regimento de 
infantaria de 12 companhias, cada uma de 150 homens 
no Brazil. O General-Coronel ma lquistou-se logo com 
Ma uricio, qno exigiu irrevogavelmente, e obteve are
tirada do seu ómulo (Junho). Nesse ín terim as guu,·i
l has de Camarão, Barbalho, Vidal o outros continua
vam a hos tilisar cruelmente os hollandezes. 

A Companhia mandou por isso u m reforço de 1,200 
homenscommandados pelos Almirantes Jol eLichthart 
em 27 navios com ordem a i\Iauricio de a poderar-se 
da cidade da Bahia , Março de 1610.-0 Pr incipo ro
conheceu a impossibilidade da execução d'essa ordem, 
e mandou a Lichthart devastar o Reconcavo,o quo fa
cilmente foi execu tado. Pouco tempo logo depois 
chegou á Bahia de Todos os Santos o novo Gover nador 
Geral D. JoRGE DE MAsCARENHAS, Marquez de Mon
talvão, com o titulo de Vice-Roi e Capitão General de 
Mar e Terra , empre::a e restauraçtw da Bahia .
Só o titulo revela uma fanfarronada hespan hola ; a n
tes tivessem mandado mais meios do acção, e cortas
sem algumas palavras pomposas do titulo do Vice-Rei, 
que tomou posse a 5 de Junho de 1640. 

Sob pretexto de comprimentos de cor tezia mandou 
o Príncipe propôr um plano de treguas ; o Tenente 
Generall\Iartim Ferreira e o Sargento Mór Pedro de 
Arênas, a pretexto de retribuírem a cortezia, fora m a 
Pernambuco predispôr um levantamento; mas Nassau 
vigiou-os de perto. Repentinamente r ecebe-se a no
tiCia da r estauração de Portugal: D. João IV foi prom
ptamente acclamado na Bahia, e nas Capitamas do 
Sul e no l\Iaranhão. 

D. Jorge de ~Iascarenhas procedendo em tal caso 
com alguma reserva, querendo que os principaes ci
dadãos déssom por escripto o seu voto sobre o que 
convinha fazer-se, foi (por manejos do Bispo c do Je
suíta Francisco de Vilhena)doposto, preso, e remettido 
para Lisbõa, e em seu logar ficou um triumvirato 
composto do Bispo D . P edro da Silva, do Mestre de 
Campo Luiz Barbalho, e do Provedor Mór Lourenço 
de Brito Corrêa, 15 de Abril de 1641. 

LIÇA.O XVIII 

I:Jtado do M::.ran hZ.•l e de.s o::tpita nias da B a h i a ptr:J. 0 ::.ul 
desde 162~ at~ 1C41 

~ilo deixa ~o ~cr Yantagrm interrompcrn10~ a nar
ratn·a dos ejnsou1os bcllicos atü a complc:a l'C!'i laura
\,~? de ~..>cl'llambuco, para lançarmos tllll golpe du 
\ I:st.a s~b10 o cstad.o em que se nchaYam as diversas 
capJlnlllas do Braz1l desde a 1• i1na~ão l10llandeza até 
a acclamação de D. João 1\'. 

M \ll.\:-.Hi\o .. -.\n~eaçatlo de compartilhar a sorte de 
PL•t:n.nmbuco mvadid:o pelo cstrangeil'o, o Mal'anhãu 
sofll'IU lambem por c~1.usn das d:ilatadasqucstões com o 
clero ~out'C a cscraYidão dos intlios; Ycjamos, poróm, 
um p0u_co dotall~atlamento o quo ahi so tinha passado. 
-:-D1•po1s ela r etirada dos Francezcs tinha a capitania 
f1~aüo ontrcguo ao sru 1 • Capitão<\léH' .Jct·on ymo 
d . \ l bt~qucrquc Maranha1, qu_c foz pazes COlll os 'l:upi
w~nJbas o manJou B!'nlo :.\lae1el descol>l'ir a~ minas do 
Pln!lc~r,··; essa expedição, pol'l'm, conseguiu apenas 
mlhgll' algumas derrotas nos tapuyas Gnajajaras, 
Fall~ccndo J01·onymo d'Albuqucrque, 17 do Fevereiro 
d~ H1!8, S<'n successor c filho Antonio d'AllJIIqucrque 
fu1 .logo prendendo a Bento 1\Iacicl, um elos sons 2 
assJsfrn tes no governo, o 1 omoltou-o prc::;o para Per
I~illltbuco . Re~ovantlo os Tupinambás as suas hosLi
hu.adcs, 1\Iatluas elo AlbuqucrcJUC, irruào do Capitão
~!ot·, bateu-os compl~lamento por espaço tlo mais de 
1J0 lcguas ató as nsmhanças do Pará onde taml.>om 
Íúl'<lln destror:ad~s pelo Capitão Pedro' Teixeira. De -
gostoso por ter s1do o seu procedimento dcsapprovado 
P··lo GoYer~Jaclor Geral, quo uão súmontc soltára a 
Bento 1\IncJCJ,. como Jhe Clera a dirccção da O'Uorra 
contra os Tupmambás, Autonio de Albuquorqt~ resi
gnou o goYern~ ela capitar~ia o rctirou~se para Lisbüa. 

Bento ::\Iacwl persegmu os Tupmambás desde 
Tapuy-tapóra (Alcantara) até ao Pará, e.e:xünguiu 

:w 
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por aquella parte as ultimas reliqaias d'es,:;;s barbar~" (Berr:>clo, Annae., do r.. Iaranhüo, n. 4 fi).- Continuando a guerra do extermínio contra outros índios, choO'ou a desobedecer ás ordens do Capilã.o-Mór para ces~ae tanta carnificina. Depois do tor-so iuutilmcnto intromcttido na eleição do governador elo Pari!. por morte do Jeronymo F ragoso, Bento ~faciel volt· · para o :Maranhão c fundou na foz do ltapicurú uma fortaleza e povoação. 
Ao mesmo tempo o poYoamento do ).faranhã.o foi tomando mio pequeno impulso com a chegada dr 2Q(t casaos do colonos ar;orianos (Hi:20) de uma ,·cz, o -1(1 casaes de outra (1ü21); esta ultima já no tempo tlo Capitrto-:-.Iór Domingos da Costa ~rachado . Bento Maciel conseguiu afinal ser nomeado Capitão 1Iór do Pará, ao pas»o qno para o GoYowo do :\[aranhão ora nomeado Antonio ~Inniz Barr<'iros, accessorado por dons jesuí tas, o Padre Luiz da Figucim e um outro italiano. O poYo e a Camara do ).larauhão foram logo vivendo em hostilidades com os dou<> jcsui· tas, qne tivora:m do assigr~ar. um termo em como nà? se intromettol'lam com os mdws, sob pena do exterm• · nio e elo confisco. As animosidades entro jcsuit::u-; c colonos aggravaram-so com a chegada do l•'roy Cristovão do LisbOa (1G:23), com um Alvará do 13 ele ~Iarço do 1()2 1, para fazer cessar a praxe ela administração das aldt'•as dos índios por particulares, que ...,e pagavam dos seus vpncimcntos com os servir:os desses índios em alguns dias da semana. Na Capitania do ).faranhão pude froy Chri~tO\'Ü\• fazer <'xecutar es~o Alvará, mas no Pará ficou sem e11'oito pela oncrgica opposit;'ão dos povos. Francisco Coelho do Carvalho, nomeado em 1();Z.t GoYematlm· Geral do Estado do l\Jaranhão, sú tomou conta ca administração em 3 de ~etembro de 16:26 por cau~a da Ít1\'asão llollandeza na Bahia ; fundou ello a col\1-nia do Gurupy na bahia desse nome, r cpelliu alguns ataques do~ llollandezes c I n~lezes, o morreu no fim de dez nonos de governo, 1G3u. 

PAJU.'.- Os pr incípios ela capitania do Grão-Parú datam do 1615 quando Francisco Caldeira Castcllo Branco, por ordem do Alexandre do Moura, foi com 
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~00 homens e tr cs navios ligeiros fundar um estabelecimento na Bahia de Guajará, lançando a 3 de Dezembro do 1G15 os começos da actual cidade do Be16m . CrcaJa logo depois a Capitania do Grão-Pará teve . . ' ~ucccSSl\'amente sete capltãcs-móres, dos quaes o pri-meiro foi o mest11o Francisco Caldeira Castello llranco e o ultimo Bento ~laciel. 
.\ administração de Castello Branco, embora assignnlada por Yictoriosas lntas ct>ntra os Tupinambá~ Hollnndczes, lnglczes c Franeezes, toYe no enlretantÓ 11 111 fim desastrado pela cóga protocç·iio dada pelo capitã~-mó1· a u!U seu sobrinho, ~\ utonio Cabral, que matara um ca pltão geralmente e~tuna.do , Alvaro Xetto . O Ca.pitão-~lór foi preso r romctliclo para o Govcrnalio•· v e.n l do Brazil, c o capitão Balthazar Rodri;:ne~ de. ~lello fieou interinamente com o go,·erno da ,·a tlltama . 

:--eg~lin-sc JcrouymoFrngoso dc"\lbuquerquc (1Gl~), t'lll CUJO tempo começara111 as tenjycis cat niflcinas do~ ÍIJuio"' por 13ento ~IacieJ e outros . Depois da morte 1l~ JrFon.'·.mo F1:agoso elo .Albuquerque, as administra,:~~·s mt<>l'mas i~mm do CW'ta duração, até quo em lf1~t Ucnto ).IaclCl, nomondo Capilão-~lór, expulsou complPtamento os Ilollanelezcs o:stalH'lecitlos em amhns a c; nmrgeus do .'\m·tzo11as, c bateu diYorsas hordas 1le intlios. ' 
.\laucel dr ~011za tl'Eça succc•clc'u-lho com patente régia de C'apitão-).Jt'tr (1li~- J ), c, pRssanclo o Pará. a fazer parte do Estado do ~Jaranhão CI·catlo em 13 ur Junho do 1G8t, ficou snjcito ao 1• GoYcrnador ,. C'apitüo (; ('neral d'rsso l·:c;;tatlo, Francisco Coelho ur CarYalhtl, C[llf', em bom nomrndn em 25 do l\farço de lfi~ 1, c;,·~ 1 omnn conta em :3 dP Setembro do 1 G:ZG pot· cnn~n ela invasão lwlh ndcza ua Bahia. 

l->l ~· morte de F. n~ci~eo ('oelho ele C:H'\'alho ( 1636), ~er::nm--.e a admm•strar:fio de .Jacome Hn ym unclo do :\oronlln, em cujo tempo Filip!JC I\' de' Hcspanha mandon t'nmlar a l':1 pi tania llrnzilci r a do Cabo tio :\ortca~(· a foz do Oynpoc (HU7 cm11 elo Junho). .\jtro~·eitando-c:;c ~la clwga<la .a Brlém de dous leigos frauc•scanos I >nmmgos do Bncba c _\ndré de Toledo 'tne tinham Yinclo de Quito com uns missionarios par~ 
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os Indios Cabdludos, mas que desde a conllucucia do 
Napo com o Aguarico tin ~1am-sc scparad~ do resto da 
mis a.o ma ll0'7 rada scgmndo agua~ abmxo, ma ndou 
Jacome Hay~lUnclo de ~<;~ro.uba yma expedição 
com mandada. por Pedro 1 01xe1ra aJnn de C:\ piorar u 
Amazonas ató o Perú. 

O pernambncano Pedro da Cos ta Fan·l:a (ou 1 , •• 

Yilla) e o Coronel Bento Hudrigue::; de Oliveira Jizera1u 
parlc da expedição cum 70 soldados p,JJ·tug.uezes, 
1 :800 indios alliados, quo com mulheres c• <.:r1anc;as 
a;1daYa111 elll ~.ooo . em ·17 cant'Jas de IJOit l por te. ~~~
tiu a comitiYa do Camelft ao~ ZH de Outubro de U>.L , 
Pellro Teixeira na coufluencia do Xn t,o com o J\gt J ~t
r ico dci .\.ou Jo'a villa com parto ela colum na c scgmu 
ao-ua~ acima ató ~u i xos, o cl'ahi por tcna ató. JJ;1eza, 
o~dc ro-.:cbcu ord< •m do Yic:c-Hci, ( 'unllC de Clnndwu. 
para regressar, lmzendo em sua com J llli~llia os P~d1 es 
Andró do ArlhicJa, lente de thcolngm em l~t u to, t ' 

Chris lo\'iiO de . \ cuila, reitor do collcgio de Curnca, 
eles ti nados a Im·ar a ~laclrid nolicins da l':\ plmação. 

Teixeira, de YOlla , rc uniu-~e a FaYilla 110 l\apo, c ll<l 
Inarfl'Clll esquerda cl'c e rio, a 100 lcgm1s da sua con
J l uei~cia com o Amazonas ( ~ laranhãu) plan.tou 11111 

marco com as armas de Por tusa l, tomando :1 ~,1 111 para 
c sa cor \1a posso do tal tcl'l·ituno, lG de .-\goslo de Hi3t>, 
c a C:\ pcd i<;ão chegou de Yolta . ao Pa l'ú a. U ~o l kzcrn
beo de lli!39.-Aclla.Yam-se feita~ a::; primeiras ('X !Jiu
raçõcs uttl pouco min.uciosas do Amazonas , c ató :crto 
ponto J'Cnlisado o prOJCClo quo d~t!aYa dc~dc _D . J~ao 111 
do se i1· pelo Amazonas al6 ás n~JtlHS elo Pc~· ~t orJC I Jt~tl. 

BA IITA .-Na Bahia rcpercut1am os. cflcltos da In
vasão ('ffi Pcrnamlmco, c das teutall,·as co11trn (·lia 
mcsnra praticadas por ~Jauric.:io de ~as!:>a~ ~_pelas dc
predaçijcs ele Liclt tllarl no Hccoue:wo. ~ ~ nbtmn_.l tia 
Helação in<>tal lndo em 1G.09 fl!ra supprll~lldo em<> dl' 
Abril de 1G2G por cconom1as mal cnt r ndiclas . 

As CAPITA:>:JAS nos l u1~:os E PoRTO- 'E<, J IW acha
vam-se em decadcncia 111 ui to seus i ,·cl. 

O Esrml'ro- 'AxTo continuaya a progrcdil', !endo 
mesmo rcpollido uma força de bOO bollandezcs vmdos 
em 11 navios, o desembarcados no Porto dos Padres 
(antigamente Roças Velhas), 1640. 
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.\ C.\ I'JTANL\ no lt10 DE J .\ \'ElllO acha ,·a-se entregue 
a pt·epamtivos para r0pcllir qualquer tcntnti,•a dos 
hullandczt.•s, e além d'isso sujeita ás prolongadas lutas 
t.b Cama,·a r elo Pon> cuntea os Jcsnitas por cansa da 
escm\'icl·l ü do-; lntlios. c) P,Hlre HuY df' ~Inn!oya 
tinha id 1 a \[adt'id, <'o Pndt·u Fmncis··Õ Dias Tai10 a 
H 11na Jl1.t';t ublci'I'lll Ill ·io ;; tle supplantarcm os Pau
lista->, que para cs ' l'êtvisat·cm indio:s chPga,·nm n iiwa
dir as :\J issõr,..; dn <:nayr.~, do l•:nc.:m.Ja.c.:ion uas ca-
hcccim.:; <lo Tihag,\',Ú'> <lo Imhy I' dr Tiotó, a pczm· das 
dispo-;iç!ies do l >ecl'. Ut' L8 de Setembro d<' 1G28. 
.\ rrli' ttlo-; do tllll:t Btllla dr Urbar10 VHT mandandt) 
l'llru;H·ir n elo P.tuL) 111 a favoe dos Íitdio~ d·> Pct·ú, 
l'imlll c.::;::;:t Bulla nfio ,.,,·>ser dcSI't'speitada, lli10, C'lillo 
lambem (H'Olllo\'1'1' gm ,.r., cunllictos com o po,·n, nos 
'Jil:H's o Go,·cl'lladot· Sah·ador Corrl·a de Sá e Benc
Yidr•s r'Oil'>t'guirt p'1r fi'I'IIto p·n· meio dP tllll ac·ci do, 
t.:Itjil h:tsl' principal foi d '..:;istirl'rn u.; Je-;nitns d IS di
l'l'.to.; 11'11' IIH''> dant a tal llrdfa. 

.\ C'\Prr.\ '\IA DE:-.;, \ 'wE\J'E lt;1o annnin a <"3:W nc
,.:ll'do; os .fPsuila-; fot'<Ull C.\.pulsos das Yilla.:; <le :-.;, 
\ 'ic •rJ! • f' <l" . ·. Panlo, r:~ d" Julho de lG 10 ; mai-, 
l;l!·d·,, 'n h·mlo.· Con,··a d<' '-;:'t e f3,·nrYidcs cort,<'gnin 
'fllt' I)'> \'iccntista~ l'f'l'l'hcssrm de no,·o os .Tc->ni a-; : 
ruas cru S. Paulo o 1 O\'O a nada clrti7. attcrul•'r, <' ap
pf'!lon para as :tl'IllilS. 

(' tegando a noticia tln al'clttlllação do n. Jo:io IV, 
os Panlislns tentnrrun IOI'Itat·cm-sc intlcprndrnt 'F>, c' 
JH'OC(:'unat lllll pam Sf'll !{r i n • \ \f \OO!t i3CR\'O : 1'-;{(', 
po ·c'•m, com llllliln tinn c r~tcrgin pr1dC' c·.ortYf'IH'Cr 
;(Q-; Sl'll'> (.'()111palrio{a') de' (f l ll.' S(' C011Sf'l'\'êlSSI'Ill li<'iS 
il D. Joi'io IV, r. Sah·n.do· C:oiTt\t df' Sa c Benr
ricif'..:; vi 11 COl'll<tdns oc:; Sf'l l"l <'sf,)rt:O":l p:ua n ma ac
I' )Illf110dnç<1o <'Iltt·e os Paulistas t' os Jcsnilnc;, ,·ol
tawlo no cutt'C'tanto c:;{> 111 1it) dPpois cs<>es Padres 
p:-tra S. P:wlo. Cnrnprr, p H'.Hll, obserYat· CJllC ncs<>a 
acd:unaçào do . \ ma, lo r 131V'no ( c:; r rca lmrntc tcYe 
J,>gm·, o qur dnYidamos ) ~'' rrnasi certo qne, sc
.!iillldo a opi ni:io Ul' Pedro Tarptc-> tlf' . \. lmricla Paes 
f..n1c na sua ~V·J~ilirt, .. f~irr, , <' Frcy C.~aspar rla :\Iadl'O 
clJ DJuc.:; nas suas JfonJ'•irr,s p tr.t a Crtpit uúa d'1 S. 
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Vicente, focs o promovida pelos Hcspanhúcs r e.,;identes 
na capitania do " . Yicente, JXU'~ faz~ rem com (j ue ~o 
menos o sul o gt·ande parte do m tcnor do Brazll nao 
recouhecesso a D. João IV. LIÇAO XIX 

Continu ação da gu erra hollandeza a t é ao r ompimen to d a 
ins urreiçã o pe rnambu c ana , 1641-1645 

A noticia da ro.stauração dr P or tugal chogára á ci
daÜI' da Bahia a 13 do Fevereiro de 16 11, levada pelo 
Jesuita. Fran~isco d-J ViliL"n~ por uma. car ta r ógia a.o 
:\Iat'<! uo.r. de ~Iontal vtio. Cou10 havia cêrca <.lo GOO 
pmça'5 lH•:-;panholas c napolitanas de guarnição na ci
tlacl·· , o .:-. laequcz do ~Ionta.lvão ordenou qno ficassem 
com armas sómonto as praças portuguczas, e mandou 
•JIW sculllho D. Fcmaudo fus'Sc com OSL'U torço occupar 
u IC'L'l't'Íl'u ua ( :ompa.nllia, c C[UO João l\Icudcs do Vas
co:wt•llos (<[ttc o~ta\·a do guarda com as outras 
tru,'as) occU1H1sso n praça do palacio. 

:\!andou o Yicr-H.ci chamar o Bispo, o Capitão-Ge
neral ua . \rtilharia D. Francisco do l\Ioma, os l\Ios · 
li\'S UL' Campo, Ouvidor o Pro,·edores-.:\Iúres, Pre· 
lado::;, etc. , c fazendo-o~ entrar um por um no gabi
Il!'tP, li·l-lhcs f111l particnhr a carta régia, o obtinha 
d·-lh.'s o Yoto ele adhcsiio. Depoi-; reuniu-os em con
~ ·lho pleno, P pt·oct•dcrH m todos á acclamação do 
nom rei . A 26 partiu seu filho D. Fernando do 1\Ias
car t>nl!as para Porltqal em companhia dos JL'Suitas 
Simtu cl-J l'asconcollos c Antonio Vieira, a fi m do com
prinwut·u·rm o novo sob"'t'a.no em nome do Vic0-H.ei 
t ' dos poYo.:; do Dmúl. 

Em toclo o rosto do Bmzil (não holln.ndcz) foi ac
d amado D. Jorto l V. No H.io do Janeiro algnma hrsi
taçii.o hou\'c da. parte de ~al vaclor Corrêa do á e Bo
tlf'Yides, mas foi essa hrsit:lção Yencida lJgo pelos Je
suítas. 

Em S. Paulo quizl'L'arn acclamar a Amador Bueno, 
ma~ rste tC\'O mais juizo, o cnYidou todos os esforços 
para qur D. João IV fosso acclamado. A acdamação 
tcYc lugar em S. Paulo, a 3 do Abril de 1611 , c em an
tos a 1• do mesmo mcz c anno. Deve-so, porém, notar 
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quo ha qnC'm pense com muito bons fundamentos 
quo essa w•t·são sobre "\.mador l3uouo 6 uma lenda, e 
que tal facto não so dou . 

A communicaçã.o do Yice-Rei a ·as-an por carta 
do :!. de Março foi corresp.mditln. com a maior cortPLÜl 
pelo Govomaclor hollandcz, fJ uu inclusi vanwn to maL 
don salvar as fnrtalezas elo Hecife. Apezar do l\Iarqucz 
tlc ~Iontalnlo Lot· procedido com tanta promptidãn 0111 
adlwrit· fi. causa do novo soberano, no ontn• anto o 
Jo~uita Francis(·o de \ "ilhena, talvo"' d~speiladu pm· 
algnma nmbic;;io pal'ticulnr mallo~l'ada, talvez insti
gatlo pPIO ambicioso Bis [X) n. Pedro ela Sih·a (' :-1am
paio, f<•z, ('lll virtuLle de ortlcus sc'c' o tas o parLil·nlarcs 
qnr lcm·.-a, dl•pôr o prender o ~Iarctuoz Vice-Hei (15 
de Abril), c mandou-o para Lisboa, c·stabolc•cC'rlllo urw\ 
Jnnta Gnvr•rnn.ti\·a composta do l3ispo (D. Pedro da 
Silvn.e Sn.mpaio), do :\leslre dC' Campo Lniz Barbalho 
de Bezerra c do Provcdor·-..\Itn· Lotll'enço de lkit;' 
Corn\a, 

Ernr[tmnto isto se dava no Brazil, D. João I\' w1 
Emopa procnraxa a amiznd1~ das p1tc1wias hosti-, n. 
rit'SlH1.n ha, c·om) a Inglaterra, a França, n. Suecia, 
c flrrwwa com a prnprin. llollnnda 11111 trntatl., d·· 
allianc;<t oll'L'.t'>ivn. o defcusiYa, 1~ de Junho de Hi H; 
mas em r~~taç;1o :'ts co'onias porlngtu•zas, que ~c acha
Yam em potlcr dos flolland··zC's, a nnica cons·t qnr 
p·,clo consPgltit· foi um at·ruisticin, ))J l ' de•;, nnnu~. 
dr,•onclo csc;e armi~lit.:io ter cfl'Pilo nas lndia-; Q,·ci
ílcntaes srJ ll''P'>i' q t' j;Hse a swt r·atUi · t~·a J nUi ·ial
llv:•nt,, aruwn ·iatf,t. 

A noti<:ia da Iwgoeiaçã.o chs pnz0s f'tltt'C' Pot'lngal c 
Ilollanda foi seguida rw Bt·n.zil pcln. troca reei proL· a tiL' 
Yarios prisioncil'os, c c::>m a c:>mpetento ~llSJY'n~üo rlP 
hostilidades por part0 elos p n·tngnczcc;. Por parte• d·• 
Kassan a suspen"SãO de hostilidades não foi rsurupu
JosamC'nte ob~crYada, imlcpPtulcntrmcntc mesmo d<h 
ordens da .\~sembló:1. dos XIX pn.ra C"Stendl~r· ac; con
quistas (2R de ~Iarço), pol'qu' aprílYciton-sc da b',a f() 
dos Portuguczos, c mandou conduit· n. occupação de 
Sergipe ató o Rio R~al, atuem· Lo:tnda, c tom'U' o 
Ceará o o Maranhão. 
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O Comma.ndantC' . \ndréas com rofo:·ços mandados 
por \'assau completou a conqui~ta de Sergipe, c.ntrin
chcirando-se nas margens do H.1o Hcal.-0 Alnmanto 
Cornelio Jol (o P t•rnrt d·• P ri,r>} partiu Llo H.0cil'c a 30 do 
:\!aio, asscnhoreou-sr dC' Loa.ncb a :23 de Agosto, c da 
ilha do ~. Thom1'> a 11 de Ont ubm. 

Ao'> protrstos doe; Portug11Czes rec;poncleu ~ussau 
com eYasi,·as, e nüo annnin ús ofl'ertas e promc~.o;as da 
ctn·te uo Portugal, C(Uf' ÍllCiu.:;iYamente f!UCria seuuzil-o 
e chamai-o ao SC'll prt rtitlu. 

Dissemo-> antct·iormcnto C)UC' o at·mi.:;tic·io nas Imlias 
()~citlcnlaCS SÓ tlC\'C'l'ia lC't' lognr dOI'OiS que olliciat
llJClllC fossl' notificada a ralillcac;ão. Portugal 0111 YC'Z 
de n prc•son ta r na I Iaya a rn ti li cação dL'tllrl! de :3 m\Z<'"i, 
como se• cstipuht'<1, só<) l'cz c'tll Fcvcrcn·o scgn111tc, 
tcwlo-n. as ... ignn.uo 0111 18 ch' ~ovembro. J)ns-;c tratado 
os ;-u ti cros mais imtlort~tntcs eram: c< 17• ~cnhum 

o l' f . ,, suhdito pot·t n~ucz IDe rn c 1mpmr ou retat· .'.taYto 
(( p1ra o n~·azil que ll~o. fos,;;c hollnn lcz.-.-z.t• bc-na 
,, rcc1nhcc1do o d.)ll1111H) hollaudcz adq11lrH.lo pela 
,, cnnquista.- :2~· . Hccoahccia-sl' aos hollaudezc..; o 
1c diN'' f) ri~ prnp''f •ri ui·~ ' r•ng •nh?s ri' qu·• s • rtch 1-

" 1' l'll (/ • f/?.'U'' · - ;2tin [, i/J 0 1'tfrul' refiyio~rt . - 3l" 
"~lrh1i-;~(i? ri • (;,1,~-;uf •.<1 fL'Js jJ'Jf'l'J~ rl ~ rpn 11t~ r~-; 
u n t •i" L» Em ontros artigos trat:t\'<1-Sl' tl:t lmha. 
Oric;Jtal, o <lu att~ili,> üo :20 u~wios com que a llol
lo.nda obriga va-so a so..:uOITer· Portugal em caso tlt• 
i'l'llelT<l (' t c. 
".\ ec;;l'müm o:podiG~'mnria contra o,~Inranll:i~) con~
pHuha-"il' do 1:1 uavroq do gnC'JTa, 3 l}_l'l'~an t ll.lS (' .~ 
navios rtH•nor rs: crn. cormnmulnnlc o\ rcc-.\.Lrnr ra nt(' 
l.ichtllai'L !' tinha 1,000 homens do dcs"'tllb:uquc ús 
onlens elo Coronel Korn; tndo ia suhordinaclo ao 
Cons<> lltoiro Político P ietr>r .!ttn<wn B t<:.~. Funclctu·~m 
no Prcú, áC)ucrn do ~In.rnnhiio, c dC'pois dn.s t~eccs;~nas 
explorações a pres.<•ntat·am-sr (sem bn.n~OJra), ;_.) tll: 
~ovembl'o, os navros ela C'Srtnadra:. dcpo1-; de alguns 
tiros insignificantes do fol'tc ela cidade, fundearam 
pn.ea a banda do dentro da pontn. do DcstctTu, onde faz 
a volta para o Portinho, além da cidade. 

O Governador (tlostlc Jn.noiro d • 1~):38) JJ .,,~h JI:_J.
ciel surprehenilido por esse ataque meSiJCrad 1, uao 
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apreso_ntou resisteP.cia alguma, fiado além disso nas 
dtspostçõcs do tratado do paz entre Portuo-al o Hol
Janda.. Náo tendo. chegado a noticia da c~:atificaÇão 
(~em 1sso ora foss1vel, pol'que só uma semana ante3 
tmha Portuga. assignado a ratificação), tiYeram os 
Hollandezes a vantagem da surprcza o da coYaedir. lo 
llen.to i\Iaciel, a quem prenderam e rcmet tel'am para 
o Rto Grande do Norte, donde foi conduzido por terra 
para o H.ocifo, morrendo antes do chcO'ar· á Govana. 

Tmharn os Hollandozes illudido a 8o~1to i\Iaclel no 
primoi1·o dia com um simnlact·o do conccssüos, de 
quo as hostilidades não prosoguiriam elllquanto cada 
um dos chefes não recebesse instrucçõ 'S do seu res
pectivo governo, a<>signando esse termo o Uovor
uador, Li~lJthart c Bass.- Depois de terem tomado 
conta da ctdade, rasgaram Jogo no dia seguinte osso 
documento, a pretexto de não estar bem rcdiO'ido o 

o ' apresentaram um outro ao Governador, a quom 
prend~r~m e deram o destino quo mencioniunos. A 
guarmr.uo portugucza et·n apenas do 130 soldados; 
~ue grande resistcncia podia, pois, ter apresentado o 
mfchz GoYcmador, embora nos fortes houvcss•· 
5) canhões, contm a expedição hollandeza 1 A O'nar
ni~'lo pt·isionoiL·a foi embarcada. para a ilha d~ 1\Ia
d.CJra, mas f'.m navios tão ruins, quo uns foram ar
r tbar às Antilhas c ou tros ao Pará como o do capitão 
Pedr·o .1\Iacicl. ' 

Depois do .ter a noticia ~!essa .conquista che;ado á 
Hollanda, fOJ que a 22 do l• e vereu·o c a 2.) de .Março 
do 16.12 paeti~·am ordens para que os HoUandezes no 
Braztl. cumprissem fi elmente o tratado do tregnas. A 
pcrfidta dos IIoUandezcs tinha, po1'6m, de sct· cas ti
gada em bt·rvo pela sublevar:ão elo Maranhão, que 
soube conquistar· a s ua independencia. 

Para sul>stituit· a Junta Govomativa, que succodera 
ao 1\Iarquez de 1\Iontah·ão, D. JoÃo IV mandou como 
Governador Get·al a A::-:To;o.;ro T ELLES nA SILVA, que 
t~mou posse em 2G de Agosto d' 1612 : com esse ha
btl e astuto q.overnador, a quem tão distincto papel 
coube posteriOrmente nas lutas contl'a os Hollan
dezes, veiu do Portugal Andeé Vidal do Nco-eeiros, 
quo na occasiélo de se despedir recebem de D. João lV 
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a promessa do governo do Maranhão, quando essa 
capitania se restaurasse. 

Andr·ó Vidal, mandado ao Recife peJo novo Gover
nador para tratar com 1\Iauricio do Nassau sobro o 
a.<>Sumpto de Ango'a, foi conferenciando com João Fer 
nandes Vieira, (a) Frei Ignacio e outros, Robrc os 
planos de uma insurreição em Pernambuco, mos-
trando autorisaçõos secretas quo trazia do propl'io Rei, 
podendo mesmo distl'ibuie ató G habitos de Christo. 

Diz o Sr . YiscondL' do Porto Seguro que o proprio 
Carlos Tourlon, Capit:'io das Guardas ac ~assau, c' 
casado com a bella />ernambucana D. Anna Pács, 
YiuYa do Capitão Pec ro Conêa da Silva, pal'ecia :ser 
dos que se tinham deixado alliciar. 
A~ exacções que O-> llollandezes impunham no .l\Ia

l'anbão ao:s senllol'cs de engenho e a tyrannia com 
que. tratavam ás populações, tornaram-se taes, quo os 
halntantes cledcram para seu chefe A;.;Toxro MuNrz 
8.\Rl tETROS, e na noite do 30 ue Setembro deram prin
cipio á insurreição n prisionando e matando a guarni
c:ão hoUandet.a do :> l'ngcnlws. c r eunindo-se diante 
do Forte do Cal \'al'io de Itnpicurú, que tomaram de 
surpreza. Marcharam depois contr·a a cidade, del'l'o
raram uma força i.1imiga no Cotirn, e pl'incipiaram o 
sitio. Os reforços, <p1e elo Parú Yieram aos Portugue
zcs, 130 ~oldados, GOO i11dios, alguma artilhatia e mu
nições, com os capilàes Pedl'o da Costa Favilla, Bento 
Hodrigucs elo Qli,·eira, e Ayres de ouza Cbichorro 
(;l do Janeiro, em G 1 can()as), perderam o trmpo no 
el'•rco em vez do darem o assalto, o os Ilollandczes 
pouco depois (1.3 do .Janeiro) receberam tam ben1 rc
forç·os de 300 soldados c ~00 indios sob o commando 
1lo Tenente-Coronel li i ndorson. 

ta Joiio F~ru·u1rles Vir•i1•a nn<<'r> 1 nn il 'w rln 1\la h,i,•n om 
1 'i~J. '~ faller eu n LO d • J ln~>it·o d~ l jgl em Olin lu. A~ tl· 
,\~,>'>to d • 18J(i f ,•.z-so n t1·a~la ln('1:J dJs o;;sos oncJntl·ados na 
-~pul•.uraJ~l'llsumilln .de J Jà) FuJ'•tanJ •,;;. Vicit·u, da Íór•·ja ria 
.:\l!sm·.cot· 11 em Ohnrln pa•·n a do Parntt.o no Rc1·ife, n im rle 
rcah!;ar-so o O\:amP nw lico, r ·~oh· ido pelo lns tituto Archcolo
:.;tco c Ge lól'.lpluco P L'l'dnlllbucan 1. - Antlrá Vida! do 1'\egt'L•i
ros f<lllec ·u a 3 do Fuvoreiro de 163L no En;;énho X ovo tle 
Goyana, 2 ! dias apenas tl·pois dJ sou companheiro de gloria11. 
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· Os Hollandc7.u~ :t tacando o (jun.t·tcl do Carmo onri6 
acl~a vam-scos rcf'on:o<> vindos do Pará, ti veram' a vic
tol'la ; mas fot·am posteriormente batidos atacando 0 
ponto occnp1.do p~t· ~Inniz Bat·t·ciro~ . l"allcccndo 
ponc.) dcp~t~ o bt·toso C;1pit<lo-:\flw Antonio ~Iuniz 
~:lL'i'Ctt'0'3, l c~ t o CJll1111'1.tHlo entt·0guc ao m'l.ur_' ircn-
::;ar~cnto-.\loy A:-;To:-;ro TE~XEIIt \ OE .\fELLO, (jllc ti 11ha 
p~rdtdo um filho nes '>? ultrnu at:l pt~ . Seguiram-')') !I 
cll~s do .u llla csp 'ctattva sem pt'O\'etto, o o :::>at·~rn to
~f~H' t·ct!t:ou-s•' pat:a. a~ cnbcerit·a.:; do Cotim, doncb 
Jot h? -; ttll sando o n t ttJn~o dlll'anto tt·cs llH'.r.P'3 ; con
SCi)LLtlld•) pass'l.~·-sc pat·a Tapny-tapom (.li ~a 'l.t tr· o, 
a lu ospct·otl rcLol'c;os o munir~iics, f! uo lho dc•via ,11 
clll'!:\'ilt' do Parú . Cltcgallclo r"lscs tlll\:ilio.:;, Toixcirn tlr 
1\lello pas.., )U-Rr pm·n. pcl'to do rio flu \lo<>q ni to o cl'n.hi 
ava.nc::ultl•l, f1Ji scmpr0 al~anr;n ndo vanta~on,;, sob1·r
salnn~l? n. l~atalhn. do O ,f 'tr J drt Cr•u:, 21i d•) Jancu·o 
dP HJ 1:3, ftca11do mol'to o chefe hol lanü •.r. Jacub 
Ev<'rs, ató .obt·ig'l.r ao iuimig-0, a ~~ do l•'e\·c•t·cieo de 
16 li, a rt.tu::u·-,;c (Xl.ra o C •ar!!.. • \. "> foec;nc; hollan
dczns s '$'ll tram rlv Ccat·:t nlci o Hio Gt·andc d·) 
~ot~to, dctxando n penas no ( 'rar;'t uma. fmea '-!: IInt'· 
mç ~~ comtn<uHl:ldél pJt' Gidccl \h· itz, n. ,1wl.l [1 >t l · J 

depot-; st.tl'.' tttnbtu. ;'ts tMtOs tLH '>ch·:lgen'> rO\'Olta.do" . 
A .. nort ·m tla hbel'laçlo .elo :\lat·:ltthilc) chc~ )tt ao 

Hoct[c' n~"l W "S [J•' ·ns dn. p'lt'lula do .\In.micio do Xasinu 
pal'tt. a [~ ll'Opn., drp)ÍS tlt• l!'t• t•n t rc•~IH' O g IVCl'llO d l 
Braz 1. hollnndc•z a 3 CdllS 'lltei t·u-:;, 

0

Cit' nt·i~ ptc IIitnwl, 
n~goUJnnte.dr ~ \. m-;tertl:l~, A. v:l.l t Bollc'stt·cc• ten, o11-

tr 1 H'a caqlln t.cu·o em .\ ftdlell)nt·g, c' a Kodü va1 L do . 
13 ~l t'glt , quo lngo ecttrou-sc ~lcixnnclo em seu lng,u· a 
PJOtrt· ~anc;ctt ~hss, qno ''c)ltarn dr) \ Iara.nltfto, ficando 
COillt) SPCt'c' tm·to J. Yan B-1lbeeck. 

.Pcl'dian.1 O'> IInllnnd<'ze<> o mni" hn h i 1 Govc•rtwLlor 
(~.os. <]no llnham mandado pwn o Brn.zil o f!~tr [l1->lc
IJ01. mrntc mrsmo mandn rn m : n der.n.deucHt da co
lonm hol lntHleza foi logo fazf'nclO-'>C' sentir . A fnn
cl~ção da cidn.clc doRccifc, qw· tnmon o nome de Jf-t,l
rt~'it:tdt, n. pt·ospcl id~clc' ela"> trrt·as snj· •ita'5 n.o <lo
mtmo hollanrlcz, as vtstas lar.ga<> r ltnmanitarins dn
rant~ toda=> a. ~t.l.'t aclmillistraç.ào, fazem o ntais bel lo 
elogw do r l'lllCtpc, Conde João ~lauricio de ~assau 

' 
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que chegou mesmo a ser considc:·ado o respeitado 
pela colonia pot·tugucza. Hetirando-se para a Europa 
foi ser Go,·emador do \\'csel, e general em chefe da 
cavallalia. lwllandeza, o finalmente GoYornador de 
Clé\'cs pelo DLL !UO de 13randcbotll'g. Eram-lho bom ne
cessario'> o LJ·n?nlhoa<>sitl_uo oe t~loçõcsdogrando força, 
paralhcfazcr chsfarçar n mgl'altdào da Companhia das 
Jndias O~cidentacs , quo ató. ehegára a suspeitar quo 
elle fJUCt'ta loYat ttar para st um throno na J\merica 
com a'> J.lOSscssües hollanclczns. O cntbarquo dc r'iassau 
para a Europa teve Jogai' na Pat·all\·ba. a 22 de Maio 
de l ôclc1, tendo ello ido por tona de ·Pernambuco ató a 
Parahyba. 

Quando fallámos da rrstaura c:iío do J\ Ia ranltão 
omirrimos diz('l' quo o Sargcn to-~ll>r Antonio Teixeira 
de ~lello lO\'e cm rcvompcnsa o habito de S. Th iago e 
uma pensfto de 12SOOO ; lllas essa recompensa foi 
annnllada em at ten(:ão it pobreza, a que ficou reduzido, 
tendoent:1o a mct·ct· da Capitania do Parú por 6 annos 
(C'arta Hégia <.lc 1 do {' 'cmbro de l 65 1) a instancias 
da citlaclc de . ' . Luiz. 

1-:m con formidade da promessa feita por D. Jo'io 
IY. em 23 t!e ~I aio de J (i 1:2, a Andrú Yidal d0 Xc
gt·ciros. e kmbrada pol' c~sl' i Ilustre brP..zileiro, logo 
qne soube dn li bc'rtaç;io J.o .\laranh:1o, foi-lhclms'>ncla 
a nomeat;ão de' GoYel'llador c· Capitilo Genera do ::\fa
ranh:io a 11 elo Agosto ele 161 L 

.\ntcs dr sabor cl'cssa. nomeação, tinha_ \ndró Yidal, 
de combiu11çilo com o UoYcruaclor Ucral .\.ntou io 
Tclles da Silva , tratado do promover uma insurreic_-ão 
getal em P ernambuco C' na Parnllyba . Para tal fim 
pnrtira ern 'ptcmbt·o de• 1611 com :'\icolúo :\ mnha em 
uma cara \'Oll<t para Pcrnam bueo, lcYanclo munições 
de guerra c de bocca para pôr-sr ele accôrclo com João 
Fernandes Vieita, c outros Yultos patrioticos, mas 
appal'cntando a evasiva de it· por tona á Parahyba 
v1sitar seu pai, Francisco \'iclal, c sua famí lia. Des
embarcando com licença dos membl'OS do Conselho 
GoYernati vo, e autorisado a vender apenas 2 pipas do 
vinho e 2 barris do azeito, para assim fazer face á 
suas despezas, conferenciou com Fernandes Vieira 
Antonio Cavalcanti c outros, e, munido do um salvÓ 
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conducto, seguiu via~em ató a Parahyba, d'ondc vol
tou depois de ter cxmtado os brios da população c ter 
entrado em combinação com as inllucncias da locali
dadr . Voltando para a Bahia fo i nomeado Ciovt' t'na
dor da fronteira do norte, c scmprP de accôrdo com 
o Governador neral, Tellcs da ' ilva, mandou par;~ 
os sertões de Pernambuco o Capitão Antonio Oia~ 
Cardoso com 70 soldados ; posteriormente fez segnir 
Henrique Dias com a s ua gente ( 2.j de ?\Iarço do 16 I:J) 
c D. Antonio Camarão com os seus índios . 

O plano dos conspiradores em Pernambuco era 
JH'inci piarem a revolução em 2 t ele Junho, dia tle ~. 
.João ; mas a denuncia dada a :~o elo 1\[aio por e
hastiãn dr Canalha, Fernando Valle e mais 3 Judeuo:.: , 
ohri~ou aos conjurados capitaneados por João Fer
uandos Vieira o .\ ntonio Cavalcanti a antecipar o 
t·ompimcnto da insutroição pernambucana., procla
manüo o grito da roYolla no tlia 13 do Junho de W J:J, 
dia_dc ·~llltJ Antonio. 

LICAO XX . 
Ultimo período da gu erra hollandeza desde a insurreiçã o 

per nambucana até a capitulação da campina do 
T aborda, 1645- -1654. 

Ao po1lido natural do explicações feito pelo Grande 
Conselho Hollancloz, respondeu Antonio Tclles da 
Si!Ya com a maior habilillatlc o diplomacia, chc(}'ando 
mesmo n compl'a r um dos dous cmissarios (~Iajot· 
Hoogstnl'tcu), pma upport11 namente entregar o forte 
de :\a:wreth no Cabo do ~anto Ago:stinho. O outro 
emissario, Yan de \ \ ' oordr, foi pelo Grande Cou-.l'lhu 
mandado para a Ilollanda, alim de expôr o estado 
real elas c i rcumstancias . 

Para ir clcbellando as furças dos insurgentes, que Sl' 
achanun no r'n,qen/t') rlus Cwus o Coronel Ham; 
que substituira a Xassnu no comm~ndo militar, snhit~ 
com ut:m columna de 800 soldados bem disciplinados; 
mas fm completamente derrotado na I.Jatalha elo Jlrmte 
das 1'abnrrt<~, 3 de . \ gosto de 1G1.J, pelo Sargento-i\lór 
:\_;.;ro:-;ro Df.\s CAHJ_>ozo, quo elo engenho elas Cont'-; 
nera_t,ara essa posH:üo com cerca elo 1,100 homcws, 
a matOr L'arto b1sonhos, o só 200 armados de cspiu
gardas . - O Sargenfo-:\ Iúr collocúra -! companhias 
de em baseada nos tabocars, c Jtn·a atlrahimlo os 
~o!laudeze~, que aYanc;anun em 1 erseguição doCa
prtao Dommgos Fagumles, que anlilosamente foi 
retirando-se, do1 ois de ter dcl'elldiclo a 1 assa"elll do 
rio TaJ acora . - João Feruaudc:s Yicira comm~mlaYa. 
a rc~ct' Y<l, que, postada a principio 110 allo elo mou
te~ d'ahi desceu em occasião opportuna para pôr o in:
mrrro cntrr dous fogos 

Depoi:s de ~ horas do um a~urado pelejar, os IIollan
dezes H!.H'u'·ettaram-so da not!C' para retirarem-se com 
um grande numero do ferido~, mas deixando 300 
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morto::;, ponco mais on mcnos.-Os insm'gcntcsy~e
ram 37 ft•ridos, c 'P mor tos, cntt'C os q nacs os bt.n os 
pernambucanos Capitão João Paes Cabral, c Alferes 
João tlc ~Iattos (u,). Nas foeças de resor\'a de Joilo 
Fcrnandt•s \ -i c i. a St' acl ~a Yam 50 dt >S seus ~~em YOS, a 
1L'10m dlo libot·ton ucp01s do c~mbat<', e a!'s.ton c~m? 
soldado-;, pot·qn~ ass1m lht~S t111ha pro~11~tt!tlo fazet 
no cnsn de obtt•rcm a Yictona c.mtt·~ o Intmtgo. 

Dcp0is do tal trinmpho furat~~ .os ms,1 u-gc~n~cs r cfol'
çados 1wtos cont.ingcntcs de I· tltppC' ( a1:1a.mt! P I lcn
riqtt c Dias, l'Cilllllldo-sc-.lllCs C'm brcYo ~ 10g1mcnlos 
Yindos c >111 Yidal c :\ [a r tJm ~o:trcs ~ü~,·c no, os .ttnacs 
tinham dcsombat·caclo t'm 1amanclal'o ~um o f1t.n a.p
parcntc d ·"' pcrscguit·cm os roiJcldos. l•.s..:;c <ll't ltl nãu 
illutlin aos liollandcze::;, c1uc, ctnbora fraCJ'> pam 
ataca.n'm os rcóimct~tos, m<~;ndara_1~1 tO,lJ:U·-l hes os 
transporte" em ctne tmlw m Yt~lclr_l: l ornou~so fra nca 
0 publica a .i.u!w~·ão de "\ndt·t: :' tdal com_ h~r~~~~.~~~~ 
\ 'ieit·a o qual fot acclamadu C11 H E DO'> _f:-:DJ·.PF."'Oh:-< 1 ~;-;, 
quP to;11aram por tlh·isa. ---:-c< lJ•us P LriJ"I'II~ut·~.» 

Den tro em pout:o scgum-sc o pronuncJ;~ntcnto tia 
\ .illa Formosa de 'e1inhacm pt•la cau~a nac:onal, logu 
q li C' chc(l'on Andr0 Yiual, que a::;sum J !'a o com.lllan.tlo 
111 ililar ~til sncccs-;ão ao . ·m·gcnto-.\ lnr .\ ntonw Dtns 
Cartloso.-Os Ilollandez~s rr·colhc'mllt--sP dentro dos 
forte -::;, onde foram conttdos por :--;oarc!'; .). fnre;lO, em
quanto os outros chefL'S marchavant sobro 1 Ct'JUUu-
buco. . f 

Y ioira o Yidal na ...-arzea do llcc1 c encontraram-se 
com nma colnmna commandatla por Joiio Blaar o pelo 
Cm·oncl Henrique Haus, que em d~scspot·o ~lc ca11sa 
r<'tiraram-so para o engeuho d.~ I\ 'tth, lt\ lrrto::mcn,t.o 
conhecido pelo uome cl~ .Ca_sa l <orte c a h1 en ltlllchl' l
raram-sc ; apczar dos Hunngos r ecorrer em ao cstl'a-

(a) P ort. Re.,t. dú para o c; IxnEP~~~ DF.':ITE8 :32 r ricl ,;; c ~ 
morto!> - o Ca!4lr . I.us. diz quo foram 37 fcrtd JS o .:H mot·lo'l ;
Hobert~ Southcy diz •tue foram :37 mot·tos, ::;em declat·a t· o n.11· 
moro dos fllridos, o aYalia a per ,) a dos llollan<lei.O'I em I)) h.'· 
ricloc; o 370 mor~ui', tondo sido a rolumna dl' llaus comp'Ht.a d~ 
1,:no homens.-::\~·tschcr nos sc~s « llol!o~ujc:t?s 110 llra:1l» 11 
pag. 1 [!), dil-"Plus de 2~0 de.~ 1!1J!res p11'1renl sur le chom,1 tlt 
oalaille, et /e reste prit la fu l le a~t R (CI{e. » 
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tagema de .apresenta rem as m~lhcres pernambu
etnas aos tiros dos seus compatrwtas viram-se for
~dos a capi tula~', ~ancha':ldo,-se en tá.o os Inclep"'11-
d~nt"s com uma mu t1l carmficma nos pobres índios 
alliados dos Hollandezes. 17 de Agosto de 16 15. 

Emquanto da,·am-so esses acontec~mentos , o forte 
df' ~erín hacm rendia -se a Martim Soares ~Ioreno se
guindo-se d'ahi a pouco a rendição do forte de N~za
rcth pelo ~lajor Yan Hoogs trct'te!'l, ao in trepido Vida!, 
fJl!l) tõra em soccorro do l\1arttm Soarcs.-Diz o Sr. 
Netschcr na sua obra <c Os Ilol!.ando:;"s n? Bt·a;it >l 
IJUO Hoo~stra'ten tinha sido adrede comprado pelá 
somma e 18,000 fl orins, o um commando de rogi
IIIPnto. 

Os movimentos insnl'rcccionaes iam cada Yoz irra 
diando-se maí~ : na Pamhyba os insuq·en tcs for
mat·am o Anata l de ·an to Andl'ó; rm Por to Calvo a 
guamição hoUandeza r Pndcu-sp ao Alcaide-~lúr Ch ris-
111\'ào Lins ; n~ Hio de ·.Francisco o C'apitão ricoláo 
Manha P acheco obt<'YC a rendição do Forte :.\famicio 
(actual cida~o do P rncdo), embora só por pouco 
tempo, o Ohnda com o F orte do 'anta Cruz cahiu 
l:unberr~ em podet· dos Independentes, 1645. Todos 
t'sses lrmmpho , porém, foram ennuYiados pela dor
rota dos Pemambncano em Hamara~'t. contando-se 
eutt·c os feridos o beaYo Fílippc Camat'ào. 

Para terem mcd'> um ponto de apoio para as s uas 
operac;~::ls, . Dzet·all1 os Jndepenclentes um acampa
mento tOr ttficado, a que chamaram A rrairt!. .Vo''O do 
Brl'n h~1ts, o a hi o Cloro , a )/'obreza o o P oYo com a 
tt·opa acclamaram a .João Fcmandes Yieira como seu 
Govel'na~OJ·. Pa t· ti ll dC'pois d'isso Filippe Camarão 
para o Rw G!'ande do r ortr, onde vinO'oa a carnifi
cina soffrida pelos habitantes, denotando os HoUan
drzcs , c, depois elo os toe obrigado a rcco ~herom-se 
aoc; fortes, parti 11 p::u·a a P arahyba . 

Por essa época tornára-se mcmoravel o procedi
mento nobre de Andró Vidal em desobedecer ao Go
vrrno Geral, que lhe or donára o incendio dos canna
viaes de ~~rn~mbuco com o intuito de priva r ele ro
<'ursos ao J~lllmgo; m ns pa_ra a fugentar C)Ualquer sus
jtet!a de mterosse propr10, mandou incendiar ·tm 

1l 
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rando cannavial de seu pai. Tão bello exempl~ foi 
fmitado por João Fernandes Vi~ira, o qual alé.m d'1s~.o 
ia sendo victima de uma tenta t1va de assassmato, fi-
cando ainda ferido, 1646, 10 d'e Julho. . 

Emquanto se apertava o Cêrco do R eCJfo, os Il?l-' 
landezes receberam o importante r eforço do egl~
rnundo von Schkoppe com uma esquadra om _ql~ 
vinham para mais de 2,000 soldados com ~rande copm 
da munições, 1• de Agosto. de 1646. Depo1s ,da recusa 
de amnis tia creral otreroCJda pelos mcm b1 os do Go
verno Hollandez no Brazil, recomeçara!D de .novo as 
hostilidades, mas a sorte das arma~ fo1 sorrmdo ao~ 
P ernambucanos. Von Schkoppe fo1 d~ITO~ado em~ 
sortidas por Bl'az de Barros o João da Sllvmra, se.n~u 
alóm d'isso completamente ma~ log rada uma ~~pechç:w 
hollande.-:a ao H.io de S. FrancJSC?, onde: 111011 eu o ~o
lebre Lichthart de uma molost1a rap1da, 30 do No-
vembro do 16·16. 

Irritado por esses revezes displ1z-se chk~ppe :t 
tomar a 0rr·en iva; con'>rgniu apod?t'ar-s? da llhn: (~e 
Itaparica com 2,500 soldados, 8 de l• cvermro do ~u4, , 
e mandou pela esquadra. devastar o H.econc;' o cl~ 
Bahia· os Portuauczes tiveram então um cr~nck 
chequ~ tanto na 

0
mor to do ~{estro do Ca~npo han

ci co HPbello commandaute Ja fOI'Ça que 1a retoma1· 
Itnparica, co~o na derro.ta dessa ~nes1~1a f~rça. Vou 

chkoppe, porém, nüo pude gosm po1 mt~l.to tomt~~) 
dessa victoria. porque chamado á t?da a JII essa pa1 <L 

0 ltocifo, abandonou a sna conCJUISta, Dezembro de 

t647 · · t. 1 ot· ·ado gt'"t Todos esses acontec11non tos m mm m 1\ c ·-

vcs complicac:õos entre as côrtosdo Portugal~ d.a. 1-!ol
la nda. · mas D. João IV manobron co~n a ma101 o\Httt
cia qu~ndo teve de respon~tcr ás q.uCJxas for ~nttlatla: 
ao-sen Embaixador Franc1sco de ouza Contm.ho .. A:; 
ci1,cumstancia..:; do l{ei do Portugal_ eram ~llcctwa
monto ernbamçosas, não só POFCJUO m~o potba solelll
nomcnte condemnarin totwn a 1nsurrmção pPrnamhu
cana,como tn mlwm estl:wan~-se dando entro c.~ llcspa
nha c n. IIollamla as nrgoCJaçõcs de fnnstm, prcpn
ratorias da paz do \Ycstphalia, ~()4 . • \pp~ron.tnn o 
Governo Portnguez ordenar aos msmgontc~ a t cq;n-
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çllo das hostilidades; mas os chefes r esponderam aos 
dous Jesuítas Ma noel da Costa e João Fernandes «quo 
iriam receber o c.LStigo da sua desobediencia depois de 
expellirem de P ernambuco os inYasorcs.>~ - Santo 
Ignacio do. Loy?la, que ti~ha prégad? a doutrina de 
que os fins JUStJhcam os mews, não tona dado melhor 
respo.:;ta a uma ordem d'essas, e transmittida por 
dous Jesuítas. 

Em todo o caso, para dar uma satis fação aos Hol
lanue~es , quo faziam grand 'S prepara ti vo3 bolli cos, 
foi Antonio Tollos da ~il v a sul>sti t nido por Antonio 
de Souza Menezes, Conde de Villa Pouca do Ag niar ; 
mas soc:ctamen to tambom foi enviado Francisco Bar
reto do :'vlonozos como ~It'stre de Campo General, 
afim do p.'n· um termo às l"i \'a lidados do.s chefes da 
insmroiçüo, levando um poq ueno reforço de 30~ 
homens. 

O Condo de Yilla Pouca do . \ guiar, . \.u touio Tellcc:.; 
do ~Ie1tc~cs, chegou á Bahia, e tomou posse a :Z2 de 
Dezembro de Hi t7, e com ello tinha id.o um contir.
gente d.o mais um r egimento commandado poe Frai•
cisco do Figuei t·ôa. - ilarri'lo do ..\Iene~es foi iufeht 
na sua ,·iagom : denotado por fot·t:as mnito suporic,
re.s, pc<d. '.t ello as duas cant,·clla" em qno condnón 
a ~na g ,•utc,c, prisiolH·ieo, foi to.uottido para o H.rctft·· 
SJ a.~ tim do no,·o mczr.:; p ·,do illuclir n. ,.i • .. !"i lancia dos 
hollandctc.,, o ru.-\"Ü' com o ollicial encaercgaclo da sua 
güarda. Chc~anclo finalmrnte ao .\ naia l No,·o do 
Bom ksus, Barreto de :\lc ilO.I.O'> as:;umin o eommandu 
0.11 chefe, ~L üc Jnncit"..) do 1G13, o as ,·ictorias, quu 
foi alcalll;nnclo, IllD'>!rat·am d<LL"allleu te o ac01·to da sua 
nomeaçüo. 

A po-;içüo dos lwllandnzc..; t n·na,·a-so cacla \'CL: 11111is 
prccaria, poi-> acha,·nm--;e t·eduL:i tlo.,; apcun,;; ú pos'ie. 
do !{ceife c d >'> fol'lo., th Parahy ba, l{ i.J <;mude d , 
.:\ot·tc e l tanw.rad.; c h!' ;ara.n-llto port 111t.) bc .n oppor
tu.l:tlllcnto u:> S.Jt' ·otT•H lmúdY:> pw \\-dite ! 'urneli~
sou do \\rith, l ' <.1• .:\Itt'(.) . ~ )\'al1l 'LÜL' ofl"•'L'(' ·rn v 
G,·amlo Con,wl hu nnn a1uni ·tia ~<'ral, I{LLL' tamhcm 
fui outt·;t vo~ uobrl'll1L' II te rccn:;;t Üa; l'<.) • ldH'':nram a-, 
opí.'rw;õ ·s m"lit ·ucs, I' a. t'.>t·tuu:I. crm in IOLL a SJtTir ú 
insnneit:ão per.mmbucaua. • 
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:-iogismundo voa Schkoppe, com -1,:j00 homens e 
seis w~ças rlc aeti lh~wia foi completamente derrotado 
na pt·imcira batalha de Guararapos por Francisco 
BatToto de :\Icuc..-:o$, q ne s.J tiuha 2, 100 homctB c 
nenhuma artilharia, 1\J uc .\ bi'i l do lü1S, domingo 
da Paschocla. As habcis dispo,içues do Bael'eto U•' 
MenOLOS n 'uma csp:?cie uc isthmo qne se estende uo~ 
Montes G uantrapes até ao mar a trcs logua::> do H.e
cife, c o drnotlo a tlmimveJ, com que peleja t·am as 
suas \'alonks teopas, va leram o lllais as;:;ignalado tri
umpho iL ca.us:l da libet·dade. - ~egis,nttudo uas tantc 
fcriuo rotiruu-sc cl · noite pam o Hct:ife, tendo P,urcli~lo 
470. u1 orto~,. 17 . uc.tnLkiras, ~ ~ ~as pJças de <l r l dharw., 
uHutos pnstonou·o.:; e muntçues de guerra , l~ ,·amlo 
a lóm disso 5~3 fel'idos : os fnllepcndentes lt\'et·a.tt 
c(·t·ca clu 100 IIIOt·tos c .JOO fl'rido:s Os indio.:; alliaJos 
do Uollc.tndc.t.:cs foram os prinwit·os qm• fral')ucat·a tll 
na ncr:ão po.·an tc a intrepidez hcruica dus Pomamb.L
ca nos, O O~ [lollamlcze$ foram Cll\'Oh·idus na ÜCL'rOta. 

Para compcnsat· a Yet·gonha. tlc-;~c tlcscahd.>ro, os 
Hollandc...:cs a possaram-se da cidatlt.• do Olincla, 1nas 
mnito poucJ telll f.>O dCf.>Dis a perderam OLLLra \'C/., e o 
bt·avo J lcmique Dtas rep. llin brio::;amcntc dou:; ass·d
tos ltOva montc di rigidvs á cidade, ~1 do ~ l aio c 18 de 
A~os lo. 

'os claros, que se tinham clauo na-s filcims dos Pm·
nambucano5, foram pree11chidos pelo r efo t·c: o ele -1.00 
homcus s Jb o (jommando de F iguei rúa, on ,·iados pelo 
Governador Gc!'al aos lnsur g<·ntt·s, :2 l dr Agosto ; 
outrotallto não se pt,clo üat· com a lacuna ckixntlu pelo 
me mora vol índio potyguára, D. Autouio Filippe Ca
m arrw, fallccido em um dos ultimo~ 1 nozes de 1648. 
• uccellclt-lhc 110 commando dos índios seu sobrinho 
D . Diogo Pinheiro Camarão. 

Bem mucl·ula~ das ele outl''ora rs taxam as circum
stancias dos Hollandezes; cercado~ no !{ceife, o tendo 
a lt'•m disso seu pL'esLigio o cl10fc ' 'Oll 'chkopp~ ainda 
ma l dos ferinwntos recebidos, resolveram tentar um 
esforço, o deram ao Coronel \ 'an clcn BL'inckc. o com
mando de uma força do 3,500 homcn com se1s peças 
de a rtilharia, para realizar os planos a utcr iOL'!l1ente 
feitos sobre a marcha da g ucna. O Coronel Bl'lncke , 
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porém, morreu depois de ter sido completamente der
rotado na ( cgunda) batalha de GuaraL'apcs pelo Gene
ral Francisco Barreto de .:\Icnezes, fJ.UO só tinha 2,600 
homens, 19 do FcYcrciro de 1(:i 19. A estralegia do 
:Menezes em cspct·ar que Brinckc descesse primriro do 
1\Iontc· Guararapcs pam o vallc, c em mandar 
immediatamente algumns colutllllas escondidas nos 
cannaYiacs visinllos occupar o ponto abandonndo, de
cidiu ela balalh<t, pl'oporcionando-lhc a vantagrm da 
posição I ão incon..,idcrndamente perdida pelo chefe hol
landcz, que so deixou attrahir para o valle, l')uercntlo 
clol'rotar prqncnas forcas ardilosamente ahi postadas. 
Além do s ou valcn to Coronel, ti YOram os I !ollandczc's, 
mot·tos na acção, o Vicr-Almirautc Girliss<'n (qur as
sistia ao conthal<'), !l:Z ollic.;iac~, 81) t infet·iorrs o sol
dados, c nm gTanclc nu mero de mariulH'iro.;:;, perdendo 
~U prisionril'Os, lO bandeiras, toda a artilharia<' mu
nições que l<',·ayam. 

Dr'pois de uma tã o C"ilrcpitosa drrrotn, pat·<'cia tudo 
presagiar a imrncdia ta lerminação do tlnntiuio hol
landcz 110 131-azil; no cntl'etauto para iss) ainda forant 
ncccssario"> ;) longos anuas, durante os qnacs o pa
triotisnto dos Pernam bncanos tu,·c de p·tS!-;<tl' por JLO
Yas pt'OYar:iics. 

A 1 de .Tallcit·o de lG:JO .Jo<io Hodrigur.;; dr \'ai'icon
ccllus c .-·ou/.a snbstituiu au Conde ele \'i lla Ponc:a do 
. \ g11inr no GoH'rno Gt•ra I, c drn-se fi n·1lmr ntr a 
r•t·cação da Cnmpanhia do Cumntm·cio dn llrat.il, nrga
ni'>ncla com o 11m ck contrabahnr:ar a Com panhia da~ 
Jnclias Occident: tc'i. Üt' pa1· c )111 o monopolio tlo algur1s 
getJCt'ns r de lat'g't-; cu·tcc• ><;t)C .;, tinha a Cu tu pau h in do 
< 'ommcrcio olH·i,.\w;·lu dP m n1H lar por anno tina.:; fl'otns 
pr lo menos de 18 n:tYios de :20 prças cach tuu para 
comboiar a-> c·11ha l'caçt1c'> mer cantes . Alt'•tu rl'isso a 
gncrra da Hcpnblic'l. da Inglaterra com n llollauda 
poe can-a da pr )tocr::lo da <la pelos IIolln., tdf'/. -s au 
partido realic;ta, lG~.Z, obrigou ao"õ J<:.:;taduc; Gr·raes <\ 
n;lo "ivccnrt'f'J' E' tn c ou Yenieutcmcntc as -,nas posses
sue'> no Bt·at.il. 

. \ primrira ft·ot·l da C'ompanh ia elo (' mullrrcio 
trouxe alg ms soccorro~ aos iiJS•n·gl'lll<'s, 13 tlc' F eYe
rciro de 16 W, amiudaram-se os r eforços á proporção 
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que as frotas iam chogando,e finalmente em Dezembro 
de 1653 uma frota de mais do GO naYios, sob o com
mando em chefe do Pedro Jacques de l\lagalhãcs (de
pois Yisconde da Fonte Arcada) e tendo por Almirante 
a Francisco de Bt'ito Freire, combinou com os chefes 
dos Independentes os meios de terminar a g uerra, que 
já durava l1avia ~·1 annos. (a). 

Estreitamente bloqueados por mar e por torra, no 
Recife, forarn os Hollandezes perdendo as fortalezas 
do Rogo ou elas Salinas , 16 de Janciw do 165~ . Santo 
Amaro, Buracos, Afogados e do Barreto: concentrou 
então chkoppe as suas fo rças no Recife defendido 
pelo forte cs trellado das Cinco Pontas . No a taque 
d'cssa posição (20 do Janeiro) já o intrepido \'idal de 
Negreiros se tinha apoderado cias obras exteriores, e. 
e mbora ferido, ordcnára o assalto, quando 'cgis
mundo, do todo acabeunhado pela indisciplina dos 
sou~, pediu uma conferencia . Depois do lon~amcnte 

conferenciar por trcs dias, ViJal do N'egre1ros não 
se contentou com a entrega do Hecife, o exigiu a en
trega da Pambyba, ftamaracá e ilha do Femando. 

-·egismundo von . 'chkoppe subscreveu á. celebre 
capitulação da Crunpina. ll? Ta&rwdrt, 2G ele Janeit·o 
de 165 1, dia nte do Fot·to das Cinco Pontas, e as guar
n ições hollandezas ti voram de retirar-se do Beaz il com 
a.s homas militares e condiç.õo convoncionnuas , to
mando Portugal conta da cidade do H.ecife o mais 
praças anteriormente Ot;c.;upadas por seus valentes 
con tcndoros . 

i\ 27 do Janeiro elo 1651, João Fernandes Yicira, 
.\udré Yiclal ele Negreiros o outros heroicos chefes 
ela lnsurn'ição Pornan1bucana l'nlravam no ltccife. 
onde sr a rvomva a bathloir a portu•4ueza, a lJistoria 
do Brazil re,..çislrava nos seus annae uma elas bri
lhantes opopcias elo amor da liberdade. O valente e 

(nJ O Go•H)ral 13ru·ret > 1lo Monoles rocouherou <JUO o•·a occa
sillo do dar o gol;,~ deci~ivo uos h()lla ·•dozos, quo acabavam de 
ter 11 sua o~ 1uaJ•·" complcLame.tto derrotada nas aguas do canal 
do Ln.;later•·a pel•> AlniÍI'UtlLO Blake, e I(UO nilo podiam envia •· 
os HOCCOITos porliclos po•· Sc3iSlllu ndo vorl Schkoppe por inter
m edia do Va11 Gauc;. 
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estrategico General Francisco Barreto de Menezes, 
quo tão assignalados triumphos tinha colhido n'essa 
campanha entrou no di.a seguinte na cidade do Recife. 

A munificencia r eal galaedoou a todos os chefes 
com commendas, governos e bons empregos, menos 
au heroico Henrique Dias, quo foi esquecido naquella 
occasião por Pot·tugal; mas na Bahia teve o com
mando de um regimento de pretos, q110 nunca devia 
extingnir-so, estendendo-se no futuro o nome de Hen
l'iqn<' Dias aos regimentos elo nogms nos outros es
tados. (a) 

Tal é em refcroncia a Henrique Dias a opinião do 
abalisado professor r. Dr. ~laccdo; mas o ~t'. Vis
conde de Porto Segut·o na sua bolla obra « Historia 
do Jkazil », diz que llemique Dias teve em recom
pensa ~,1 escudos annnacs alórn ele mais \'encimentos, 
c que roccbêra em propriedade as casas o terrenos em 
que ti\·era a sua estancia clurantcositio.-Accrescenta 
o utesmo !'::> t·. Visconde de Porto 'cgnro que Homique 
Dias em Jius de 16.17 achaYa-se em Po ;· tugal, onde r c
ccbêra os vencimentos atrazados que lho compeLiam, 
tendo no anuo seguinte as honras do posto elo Mostee 
de Campo ou do Coronel. Fallecendo Henrique Dias 
110 H.eüife em Junho ele 1662, só como om lombl'ança 
p:>sthuma pelos seus relevantes sel·viços foi que se 
ordenou que s e estabeleces;;cm em di versas capita
nias os R "gim"nta<J elos II~nriqwH. 

Taes sào as duas opiniões valiosas de tão eminentes 
historiadores, ent re as quaes realmente não é facil 
optar, inclinando-nos porém um pouco mais para a 
do :-ir. Visconde de Porto Seguro. 

(!I Vida! foi con il·mado Capitão General do Mara nhão c t eve 
o furo gi'a•ulo de lirlal;;(}, ns cotnml'nnns do S. Pedro rlo Sul c:as 
alcaid:u·ias mót·os du Mnrialva c M o•·cir a. Doplis diSS ·J foi pro
vido uo ~0\'CI' IlO elo Pernambuco o no elo Alll;ola, depois de 
YJCil'a. - 13n•·ruto, que já tinha o fjt·o grande do lidal~o. te ve 
umn commcnda lucra tiva ua Oedem do Christo o a nomonção 
de C1pit.llo Goncr .ll do P01•numhuco :-a 12 de Agosto do 1636 
foi nomeado GJv<'rn tdor Go•·al do Bt·azil.- Ohso•·vo-se. p)rám, 
<JUO Fernanclos Vieir.~ foi governar a Parahyba do Norte, em
quanto uão so deu u V<.~Ja do Angola. 



LICÃO XXI . 
Paz de p, rtugal com a Hollanda.-Causas da ruína do poderhollandez n o Brazil e do triumpho que os P ernambucanos tiveram.-R esultad<..s da guerra, 166l. 

Perdendo o Hollandezes as suas conquistas 11() Brazi1, pl'oscguil'am as represalias sobre Portugal, bloqueando-lhe os portos, tomando-lhe muitos na,·ios com carregamentos valiosos, e compensando-se nas Jndias Orientacs dos prejuizos que tinham sofTrido na America. Como anterioemente dis emos, por causa das ho til idades com a Inglaterra no tempo de CL·omwell, não tinham as Provinc.;ias Unidas pedido soecorrer devidamente os seus estabelecimentos no Brazil; alóm das del'rotas in[]igidas ás suas csquadms pelo celebre Almil'anto inglez Blako, achavam-se os IIollaudozes sujeitos a todas as dilTicnlcladcs, que llws acarTPiaYa o . l rt of .. Vrni.[pllion promulgado por Crom · wcll, que e>;tawL promovendo para a Ing laterra o domínio dos marcc:;, objccti,·o quo uào podia ser a lcat~çaclo f;em a ruína, on pelo menos sem o grande abatimento do commer..:io hollatH 1e7.. Te11clo perdido no Canal da rnglalotTa uma esquaclt·a rec:;pcitaYrl, qnc a tenacidade I' o patt·iotismo doe:; 1·:--rados Ucracs tinharn conseguido lr\'arttar, e qnc tinhnru confiado ao ."11 Almirante Tromp, nüo puderan'l os Ilollandrzcs en nar reforço de qualidade algnma ao valente ~cgis:nundo von 'chkoppC', que, ele c'>perado pPias YJctol'las elo~ Perna.111bncanos, o prc\·cndo o fim proximo do dominio dos sens compatt'iota.s no Beazil, mantlára 1wdi t· auxílios por intcrmedio de van Ga.ug. O perspicaz Francisco Barreto de ~fcnrzes rcconlwccra hrm a opportnniclacll' de. desfcch~r o golpe d~cisivo sobre o~ invasores: depo1s do mmtas mstancHlS com Pedro Jacqucs de ~ ln....;a.lhüos c Fraucisco dt• Brito Freire, gue commandavam a esquacll'a ela Companhi:l, uo Commercio, conseguiu que estes pre~tas-
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sem o seu valioso contingente para se fechar complctamrntc por mar c terra o cet·cv do Hccife, obte.ndo-se o brilhante r esultado da capitulação da Campma do Taborda. Esse resultado definitivo nãO pódo ser ~ttribuido a cau a nnica, nem exclusivamente aos ultunos actos da campanha r estauradora : da.ta,·am ele lo~1qe os erros capitaes, de que se acbaYa CIYado o domuuo bollandcz. 

A Companhia das Indias Qccjdcnlars, como muito bem pondel'a o r. Dr. ~Iaccdo, corrobot·ado _pela opinião de Kctschcr, era an l<''S uma compaulna de armado!'cs, auferimlo o seus principa<'S lucros das prezas que fazia obro o coutmer~io u goYcrno hespanhol, que então de nome abrangta tambem o portnguez c o napolitano : não possuía elementos duraduttros de prosperidade; nem S«'mprc havia galeões elo Mcxico para serem tomados; qnando alcançav~llll alrruma couqui ta territorial, o monopolio commcrcm.l, qt~ queriam Jirmar, c a intoleraucia religiosa C'tragamm qualquer plano de dcsenvohime~1to ou c.oi!srna\M da colonia conrruistnda. q propr10 ~Jau~rc!o de Xas-;an tanto tinha comprehemüdo o mal que l:.lZla a colonia a seu cargo o monopolio da Companhia, rp11· con ·eguin qne os Estados Gemes facultassem a qualquer H:wio hollandcz o poder, ao mL•nos uma YCZ pur anno, Yir cn.rrrgar c conmlcJ·ciar n·J Grazil, <' aos IH'gociantrs pot·tuguczes o podCJ'C' lll tnandar os SC'Ils g1•ncro~ para a llollantla. A tolcrallcia rt'ligios~1, pruclamnd.a por ~lnurieio de Xassat t, coJtt<·v_c m.tutas maJti fl•startleS de de sconteutalllento c tlc uumwsHiad<• da pnt•le âr nr11a populac;iio crHinclltemcntc CH.tltt~liea, c que niio p1 ccisa Ya dt• mni ta cou!'la 1 ara ser HlCJlada prlo fanati smo rcligio<>o. . . . \ pl'essão corn quP a Companhia da~ l1~dtas, q ccJdenta• s o os l•:stado!i Geraes dns ProYmctas l ntdas mandaYam pôr em pratica as mais rigorosas medidas contra os catholicos, quo nem ao menos podiamJ~1andar benz0r os seus engenho· por Jmtlrcs cathol!cos, emquanto eram rcrmittidas ao Ju cus as suas synagogas, essa pt·es ão, dizemo;:; nós , <'ra uiío sómrn t.P um grave erro político, como tarnhcm um C'SfJ~lCl'Imcnto imlY'rdoaw•l da historia das ProYincias V melas, 



-170 -

paiz onde os levantamentos pela ~nuepondencia na
cional principi~r~m pelos. pronunciamentos contt·a a 
intolerancia rehgwsa do F1hppe li. 

As Juntas ou Conselhos governativos, <1ue succede
rama [aUl'icio do Nassau, não primavam p~~· suas 
aptíuões administrativas, e so os ~hefes m1ht: ·t·-;, 
como Segismundo von Schkoppe_. LJChthaet e 1\.oen, 
pos~uiam as qualidade necossarms ~c. bons c~b?s de 
guerra, o encarregados da parto polltlco-admlm~tra
tiva não podiam firmar a conservação da coloma, e 
muito meuo o seu progresso. 

Exemplo bem frisante apresentúra a conquista do 
Maranhão oiTectnada com toda a facilidade por Lich
thart e Ko~n. mas perdida pouco ~~pois pela r~solução 
firme da populaçüo do não se SUJOltar a dommadoros 
intolerantes e crucis, que chcga!am mesmo a en
trçrrar aos índios tnpinambás uma por<;ão de colonos 
po1~uguczc >, sabendo ~o antemão que teri.am de 
sen·ir de banquete á ma1s feroz a nthropophaam. 

Os Estados G 'racs bom tinham comprchendido que 
n Hestaurnção de Portugal para o domi.nio do sou !e
gitimo soberano D. J!)ão [V era uma.mrcumstancia, 
que acarretaria as mm;:; geaYes comp!Jcaçõcs para as 
snac:; conrruistas na Amorica. QuoL·om mesmo a l15uns 
historiadores cplC a miea principal que os Hollandezes 
tinham tidu no celebee tratado ele treguas era quo 
Port n n-al seria reconquistado pela IIespanha a ntes de 
ter oxpirndJ o prazo para a ratific~ção do trat~do, e 
quo assim ellcs teriam opportumdade do contmuar 
com a Hcspanha o mesmo 1nadar; oi'J"Wli anterior. 
:\fac:; os acontecimentos foram desenvol\·endo-se de 
modo diverso do que os Estados Geraos esporavam, e 
a insurreição pernambucana vein apeessar a .ópoca 
terminal do domínio lwllandez no Brazil. 

Não entraremos na apreciação dos erros commotti
dos pela Hespanha em não ter mandado uma expe
dição for te bastante para ser restaurad?ura, como 
tinha feito an teriormente em r rlação á Balna de Todos 
os ·antos, mandando a expedição sob o commando 
de D. Fratliquo de Toledo Osorio : salta aos olhos da 
~ritica a mais superficial a inconveniencia da remessa 
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de pequenos ro~orços, quo oram bat~d?s em detalJ;10, 
tornando-se ass1m outros tantos preJmzos. . 

A Capitania da Pernambuco. não ~ra m~us. por 
aquellcs tempos uma terra ha b1 tada so por md10s : 
era pelo con trario a capitania mais ilorescente do 
Brazil embora a Bahia fo~se mais populosa. Tendo o 
seu tc~Titorio invadido polos Hollandezos e sujeitos á 
conquista, os Pernambucan?s que, como os outro~ 
portuguezes de então, não primavam pelo seu amor a 
Hcspanha, foram soifreudo sen~pro de má YOntade o
invasores, robellav~m-se parmalmou~e contra ell~s.; 
mas em certas occas1ões talvez prefenssom o domm10 
d, hollandez inteUigente o industrial ao do hespa
nhol tle potico e beato, cot11o succcdeu no tempo de 
Mauricio do :Kassau. Mas fartos de oppressões, e 
teudo o Brazil adberido á restauração dos Braganças, 
que er-am os legítimos soberanos tanto de Portugal 
como do 13razil, era uatural que os Pernambucanos 
pt·oferissom em ma::;sa o gl'ito da revolta, e quo aca
ba:ssem por triumphnr ; é difiicilimo ::;~bjugar um 
flO\'O quo se lm·anta em massa para conqmstar a sua 
uulcpcndencia . A propria revolução de Porlt~gal de 
lli 10 era um frisante e bem recente exemplo para 
deixar ele ser imitado, c as Provincias Unidas não dis
pullbam dos neces~arios meios do acção para que o 
•'n proposto, Seg1smundo von chkoppe, ~zesse 
afo·•ar om ondas elo sangue os levantamentos lllsur
rcc~ionacs, e, qual outro :::;ou warof, fizl'sse ''einru· ((. 
p 1: em Pernambuco. 

D. Joüo IY cntrOJUO ás mais sérias difriculdacles na 
Em·opa para flt·mar a autonomia do Portugal, ar
canJo não só com a defeza, COlHO tambem com are
orcYanisação nacional, não tinha podido mandar ro
t'U~sos p~·ompto~ c numerosos p~ra? Brazil ; ma~ a 
historia 1mparctal faz-lho plena.Justíça P!3los mews 
q11c empregou, e entre esses n:mos não f01 do menor 
valia a Cl'eação da Companlua portuguoza de. com
mt>t•.:: io occidontal por a lvará. de 6 ~o Foy~ren·_o do 
tü l9. A instancias do Padee Antomo Vwn·a tmha 
sido levada a efl'eito a m·eação d'essa Compa nhia, e 
muito nos deYemos admirar de quo, sendo D. João IY 
um rei tão catholico, levasse a sua convicção sobre a 
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utilidade da Companhia a ponto de resistir á 
encia da côr te do Roma, que contra ella ful 
um breve a requerimento da Inquisição. 

Feita a capitulação da Campina do Tauorda, e 
pois das subsequentes hostilidades dos Hollandezcs 
Europa r na Asia contm Portugal, não toYc n . .João (>f< a 6 do Kovcmbro dr WZ>G) a for tuna de Yt·r 
mado com a Hollandn o tratado de paz definitivo, 
só teve logar no reinado seguinte de D. "\fTilnso 
6 de Agosto do 16(31 por os fon;os do Embai 
Conde do .\liranda, llenriqnc ele ·ouza TaYarr~ 

ilva, o p.n· meclict<:ão da Iuglatct•ra. Es a med' 
ela J nglatcrra era bom natmal, porqut' o set t rei< 
los lL pelo tmtaüo do 13 de J unhu de 1GG1 de 'P 
co n a Tnfanta D. Catharina, irmã de D. Affon!';O 
qnallhc lcvára em dote 2 milhõ"S de cruzados, 
da ilha de 13ombaim na ,\ sia o da pmc·n de Tanger 
Afl'ic.:a . • 

As basec; para o tratado do paz rati fi cado em 
foramrclatinunonte a tonito.ios o ati (YJ~sülr>tis, 
nunciando a Hollanda ils sLns protcnc:0"s sobt·l' 
pt·o ,·incia conq ui :5tadas no 13razil, e Portugal cetle1 
dos son::; tliroiLos sobre CoYl<lJ, .\Iolut' H'>, ~Ialn 
mais tctTL torio:; perdido:; at<'• a data do tra lado. I 
fíaria Por! u2\'al no pr~1zo elo 1 (j n nnos a som ma tLl: 8 
lllõJs tk flonns cat·ohno'3 u t Ibllanda, ou .t m1lh 
ele cruzado-; ( em Yez do 3, como o:> Estado-:> < rl'raes 
e"Xigiam antes), <'111 d inl1eiro, a">-=;ncar O' l tn.b·1c 1, 11a 
raz;To dt• ~.),000 Cl'UZ<Hhs c.u1nnalmeute, e rc-;titni l·ia 
toua"> as pc1:ns de arti lh·trin , que :-;o oncou trtt'>SCt tt no 
13razil c ) ,u H'> al'llns Lhs Pt'd\'itvias l rnillas, al·.n dtl 
garantir a lilk•nh .do th culto re:igio.:;o aos llolhn~ 
dczos ll 'l.S pO$SCS'3Jes [))rtu.;ucz~s. e mais alguma 
concoso::;õcs c )111 mcrciacs. 

A' Yista tl'c::;se tratado tcYo o Urazil de concol 
com o p't!J;amonto tio 1-.!0,000 cruzauo3 annnalment · 
durante lG anno'> pela s na quota na contrilmi1:fiu mo
notaria, ma.::; omflmlinava-so ela contitmac<To de nma 
guerra t'slr:tngeira, quo ta nto s::tn .;ue prcc'ios"J jú I 
tinha custado. 

C'01110 - 1t ff'l >/ rJW? hi"J0 1' m rt/.fLo•u• CSt b Jn -, 11. 
tinha s ido improflcuo para o l3razil esse longo pcrio,lo 
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21 annos do clominio hollandoz: a industria o o 
· desenvolveram-se, porque os prop1·ios in

encal'l'oga vam-se do levar ao estmngcir o os 
do paiz ( assucar, agua-ardente, tapioc.:a, fumo, 

), tomando-os mais p1·ocurados ; - ficou sondo 
exacto o conhecimento das capit·lllias do 1'\orte e 

seuliltot·<.d, não só pelas viagens maritituas ro\>cti-
41lt' se faziam, como pelas cs tt·aclas c camin 1os, 

o seu interior se abriam em virtude do marchas, 
marchas c mais movimentos bellicos, que se 

em tão clilatnda guerra. 
d'i::>30 os pl'OiJrios Hollandczes durante a sua 

tto Brazi l construíram 46 1 casas, sondo a maior 
de sJuratio, iZ palacio-s, ~ pontes importanti -
( nntn ela ilha do Antonio Yaz ao Recife, o outra 

ilha ao continente), 18 for talezas, elas quaes 
restam as do Brum ( B ·ayn ), Buraco, C nco 

"• ltamamcá c Homedios, na ilha de Femando, 
de muitas outra:; obrns, a que a ac1;ão elo tempo 

lem p)slo um fim ine\'Ítavcl. 
IJuaudo ~Iauricio de Ta~sau voiu para o Brazil, 

trouxe unicamente tropas para sujeitar e conter o 
111'111 voin com mim do locnplotàr-sc on do cn

a ullla falsa ostentação; a il lta tio Antonio 
tl"<lllsformacln em umabJ ni ta cidaclc, attesta nimla 
a::; Yistas largas de tfto habil adminis tmdor, que 
c.;;t uclar o tomar c >nhecitia as riq uczas do Bt·azil 

lez trouxe os naturalistas Pi o uo J .ovdco l\ lac
. o his toriador Barlo..ms, o litterato ' Francisco 
to, o architecto Piotor Por ter, c pintores quo ti-

estndatlo na escola llamcnga, .ia eutão celebre 
pa. Qnanto á parto indnsLrial, os Ilolland0zes 

m muito o serviço e o machinis mo dos 
do assucar ; como engenheiros rcali saram c 

ratu obras ainda uiloemprehouclidasató aquella 
no Brazil, como, por exemplo, o alteamonto dos 

junto ao Forte do Mar, em Pernambuco. 
Para darmos uma iclóa sobre o augmonto lia pro

doassucm·do domínio hollaudez , bastara dizPr 
em 1628 a peoducção do assucar era elo 20 a 25 

caixa · em 2J5 engenhos, quo tantos eram os oxis
cm todo o Brazil, trabalhando cJm 25 a 30 mil 



- 174 -

escravos. Em 1638, oito annos apenas depois da 
mada de P ernambuco pelos Holla ndczcs, a 
sómcnte das capitanias de P ernambuco, Parahyba 
Hio Grande d J Norte era de 33 mil caixas de ~,uosr 
de 30 arrobas cada nma, como as outras eram. 

LIÇÀ O XXH 

lrrca administrati vos no Brazll.-Lutas e ntre J esu itas e oe 
oolon: s.- B eokman . - 1652- 1685 . 

Passando integralmente o Brazil para o domínio do 
Portugal, continuou o Governo da meteopolo nos 
mesmos erros administrativos, sacrificando os verda
deiros pt'incipios do uma política assisada a considera
ções pessoae' o do momento. A unica medida boa quu 
ent<.'i.o apresentou foi o restabelecimento do tribunal da 
Relar:ão da Bahia, 16:>2, m·eado em 1609, e snpprunido 
em 10~6. Continuon poeélll a descentralisaçrw do Go-
vemo do Brazil com a iudependencia de alguma-; ca
pitanias e do E tado do Maranhão, que, governado em 
H~);) por Andró Vidal do Negreiros, tinha antes tido 
duas capitanias indrpP11dcntcs; a do :\laranháo, 1652, 
com Balthazm· de 'onza PereiJ·a, o a do Grão-ParfL 
com Ignacio do H ego Harreto . l·:m Pernambnco gover
na"a Fmncisco 13al'rcto de 1\Icnezc•s, â. espera do suc
cl'der ao Cotttlc de Atouguia, c no Hio de Janeiro Sal
' 'ador Con·t·a de 'á o Benevides, tambem era ind€'
pendeutc . 

Além d'csses males provenientes da falta ele C"n tra
Ji~~u;ão da acçiio gO\'OI'IHlmcnta l, dantm-sc ontros,cpw 
impediam a mat·cha do dt'S<'nvol vi monto do Bmzil: 
entre r•sses sobrcsahiam os nocivos resultados do mo
nopolio o graudc» pl'Ívil<'gios da Companhia do Com
mcrcio. 

Para obstar ainda mais ú industt·ia do paiz, tinha 
a Companhia obtido o ,\.LYará de H) dP Setembt·o de· 
wm. extingtiindo o \ inho de lllcl, a ngna-al'dcnte dr 
cannn, c caehaça, c decretando outras nwdidas Ycxa
torias pat·a proteget· os srus quatro artigos dn mono
palio: Yinho, baeallüto, tt·igo c azeite . Para maiot· grn
vame procedeu a Compari'hia ao arredondamento ela 
mocdn, poe rxemplo : o Yinho fJUC custan1. ()1i6 r~ . a 
C.'tnada passou a custar 680 I'S . Os poYos c Camar: s 
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Municip:te3 r epresentaram contra isso, e, d 'entre 
muitos, Francisco ela Costa Barros no tempo do Conde 
dr Atoug uia foi portador do uma rcpre5cntação á mo
tropole . 

D. All'unso V f, que ao;; 19 annos tinha sido decla
rado maiOL', :23 de Junho de 16GZ, attendendo ús quet
xa.;;, mandou en.::>3ar a concos->ã.o dos q uatro artigos lio 
m mopolio, ha ,·cnüo porém a ug mcnto nas taxas do 
comboyo c do s 'gmo. P uuco depois tc\'e lagar a ex
tincçüo da Comp mhia, c ct·cou-sc a Jnnltt U? Co•n
m "~' ·io, 1G63, c·)Jll in ~ pec.:ão sobre a fixação o fisca
lisnc:ão elos fretes do páo brazil. 

Antes ele se dat·em essas muclat tças tinham tido 
loc7ar no ltio dP Janeiro s.::riJs di turbios prolllovidos 
peLo lançam •nto de 11111 imposto por :::>al vador Corn~a 
do \te Bcnc ,•idcs, que a isso ltnha rcconiuo para 
prcenchCi' as verbas m•ccssarias das dcspezas publi
cas, 1li.JD. P arti ndu para S. P a ulo cntreO'ára an tcrior
mcntc a administra1:ào n Thom·· Corr0a do Alvat·cnga, 
16SO. li ou \'O por causa do tal lanç..1.menlo um motim 
popular, que come1:on P.ll ~ . Gonçalo, o d o qual 
foram chefes Diogo Lopc;; (ou L ')bo) Poreit·a, L ucas 
da . 'ilm e Jorge Ferreira B ulhào . Os sediciosos clepu
zern.m a Ah·arcnga., c t:IJagiratn a Alvaro 13arbalho 
a tom·11· conta do go\'('l'llO : eram poróm osca%JS os 
lllCÍOoi do quJ dis1mnhn.nt, C f.Jl'al11 CITI bre\·0 Sllpplan
f ado ,; , 11<10 tcutlo o' Punli~Las adl10rido ás suas idéas. 
DupJis do ter chegado da Bahia Simão Alvares de la 
P eita. como syndicanto,foram os chefes rebeldes presos 
e remottidos pam P or tngal, as:;im como para lá 
tn.mb~m foi mandado ,\. lnu·o 13a t·ba lho, quo em paga 
da su·t dcdic.u:<Io lO\'C a cloa.r:ão da ilha do Santa 
Cat hariua. 

Tacs acontecimentos mostravam bem como era vi
ciosa a n.dministrac:ão civil ; a ccclesias tica tambem 
tinha muitos vicios, o os conflictos entro os colonos o 
os Jesuítas a miudavam-se c:-tda vez mais, 

Nesse ínterim pl'Oscguiam as explorações dos Pa u
listas em anta Cathal'ina , no propr io Paraguay, em 
Minas, em Goyaz, o sob o com mando de Paschoa Paes 
de Araujo chegaram até as cabeceiras do Tocantins, 
1673. Outros Paulis tas com Fernão Dias P aes con-
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ti:fiuavamcom o descobrimento do minas e pedras pre
CIOsas . 

Emquanto se davam esses s uccessos no Brazil. em 
Po1·tuga l a g uer ra ?Ontra a IIcspanha fazia-se sempr e 
com grande energia para firmar no thr ono a casa de 
Dt·agança. No remado ele D. João TV a. ua.talna mais 
no.ta.vcl foi a do l\fontijo; no r ei nado de A!l'ouso \ ' l 
alr•rn ct.n.~ llnatr o batalhas ~lo Ba.clajuz, Amcixia.l, Li
uhas cl Eh·as,cCastcllo Hodrwo -a de Mon tes Claros 
llifi3, fo i dccisiYa. dando cot~lpleta ,·ictoria ás a:·ma~ 
pul'tnguezas. Casando-se .\/l'onso vr t:Om a ambiciosa 
e bclla Maria Francisca. Izabel do 'aboya (a)- 1G6() 
lilha do Dnq uo de rómom·s nem assim c !I e 'olllcn: 
do~t-se da vida .desregrada c1n~ ti v era com a aen te de 
ba•xn: classe. l'ornaudo-sc cada ve~ mais dgente nu 
ph,Yst.co e no moral, uma conspiração da nobreza, iL 
..:t~.):l 1~·c.nte c~llo_caram-se~~ Duqu~ do Cad<l\'al c a pro
pt ta. h amha, mt1mou a Allonso \ [ a. ces~acão do scll 
gon'~·no, ~:~do . .:\ovcmi>ro do 1GG7, ontt·eg;tndo are
geHCt<~ .do rcJnu ao lnfan tL' D. Pcdeo, sondo o Hei 
tmnslert~lo para a Illtn. ~'et·coira c d'ahi para Cintra , 
untlc Yem a morrer mwtoo;:; anno-; depois ( ·ctombrl> de Hi~:1). 

. O Princi po D. Pedt'o c?-sou-sc ~om a ctmhada pot· 
d~;,per~-;as . elo P<1pa, c su com() trtnlo de H.egL'lllc, e 
IIL'rdCJro, J uradn em curtes a 87 de .Janeiro de lü68 
g;J\·ernou o J·:staclo ctmanto a vida ele seu i.·mào, as: 
Sl!fllando c?n1 a Ileo:;panhn. uut tratado (13 de Fcn.!
•·~:ro do lbGH), quu p~··~.: lermo á guerra da l{oslan
rnç~o, a q_ual dura v a h a 'ia jú ~8 anil os . 

l• .. tn•ol~ 1.do na guerra da Sueccssào tle IIe:spanha 
cuntm Ftltppc \ ', D. Pedro viu o~ seus Pxcrcitos, com
Jt J<t.nclados pelo I\Jat'quoz da~ :\finas, alcan~:arcm vic
lot·ws, tomando algutuas cidades, o concorrerem po
dero ·~mente pal'a que Carlos IJ[ fosso acclamado em 
~fadl'lcl, 1706 . .. :\nalysando os netos da admini tracã,J 
de D. P edro em r claçáo ao BraLil rncontt·a.mos a f~n
d<H;iio ela 'ó do Maranhão por Bt~lla de 30 de Agosto 

<n) E1·a nota_ em l• gr.l) da <'Ciobrc Lucrc<'ia Borgin, 0 bis
neta Jc llcurHfUO l V <.lu Fl'an.,:a o da forrnosn üabriolln <.l' Esh'Jes. 
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de 1677 de Innocencio X I, ficando suiTraganca do 
Arcebispado de Lisbõa. 

No anno anterior tinha obtido a crca~o do AI·ce
bispado da Bahia, Metropolitano do B1:azil, Loanda.e 
S Thomé e a creação tambem dos B1spados do l~10 
d~ Jancir~, e Pernambuco, suiTragancos do .\l~~lw~
pado da Bahia (Bulla de ~6 do.Novembro do 1~ t ü). -· 
O 1• Arcebispo da Bah1a fo1 D. Gaspar B~nata de 
Mendonça (a) : o 1• Bispo de Perna.mbuco fo1 D. Es
tevão Brioso de Fig ueiredo ; o 1• B1s~o do Mar~nhão 
D. Gregorio dos Anjos, c o 1 • do Rw de Janeiro D. 
Josó de Barros de Alurcão, em vez do 1~ome~do, D. 
Frey Manoel Pereira ,que foi paraSecretar1o~e Estad?. 

D P cd1·o foi olhando para o 13l'azil com v1stas mms 
atte~tas do qne os seus antecessores, e .m~ndot~ pro
mulo-ar um H.eo-u lamcn to para a adnnm.stracao da 
co lo~ia por tuo-tfeza na .Amcrica em 61 art1gos , :23 de 
Janeiro de 16f7. Roque da Costa Bm:reto lro~:\.e. esse 
H.c~ulamcnto, quando em 1G78 vem subsutmr ao 
Visconde do Bar bacena, 26• Governador Gera l. Além 
de muitas medidas uteis mando~ o Ucgcn~C' que os 
Governos de Pernambuco e do H10 de J~nmro fie~ 
sem sujeitos ao Govern~ . Gcra.l da 13a)na, dando-se 
mais cen tralisação admHustra.tiva . 9 Estado Llo :\la
ranhão ainda no entretanto fi cou .~m~cp~ndcn te do 
Governo Geral pelas suas en tão mms facms commu
nicações com a .1\Ietropole. 

Para não deixar de haver alg um senão C'ni t~lrcgu
lamcuto não se estabeleceram medidas oncrgwas quo 
acabassÓm com a opposiç~o constan te cntrr, .... c.olon?s o 
Jesuitas . No Rio de Janmro dou-se em 1GdJ ent1.e o 
Senado ela Camara o os Jesuí tas um grave conlhcto 
por causa do~ indios. O Reitor ~omal>ú . o~t·~s ~:e
correu da demsão da Camara pa ta a 1\.dmuus tr.ação 
da Diocese, que lhe deu razão, e a Cíir te de L1sbôa 
confirmou essa resolução. 

Em ·.Paulo houve r ixas graYcs pcl<? mcs1_no mo
tivo; mas o H.eitor Francisco de Moraes vm-so forçado 

(a) Tinha sido Ju'z dos Casa mont?"• om l .. isb):J , c~voli\ ra 
pelo d1vo••cio do Affo •so VI o ~lar~a Frauc•scn_ du !::>aboya, 
sendo om recom pensa nomeado ArcJblspo da Balua. 
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a celebrar com a Camara um tra tado, obrigando- e 
a não influir com a motropelc para dar-se a liberdade 
aos Indios . 

No Estado do Maranhão a luta dos Je·mitas com os 
colonos tomou ~randos proporções : já em 1652 não 
se tinha podido ctar cumprimento ao Alvará, para a 
liberdade dos lndios, pela opposição dos colonos, quo 
na ca.pitania do Maranhão ma ndaram procuradores a 
Lisbôa representar contra essa medida, e no Pará o 
povo impediu o desem barque dos Jesuítas a té que o 
Reitor João de Souto Maior se compromcttcssc a só
mente doutrinar os Indios. 

Essa lu ta tornon-so mais renhida quando em Ja neiro 
de 1633 chegou ao J\Iaranhão o Padre Antonio Vieira, 
celebre pregador , lü tcra to o político : no Maranhão 
impros ionou e conteve os ammos com um notaYel 
ser mão sobre a liberdade dos Indios ; mas quando no 
Pará apresen ton a Carta Régia, formou-se um gr·andc 
motim quo só pude sPrenar , quando Antonio Vieim 
assignou um prote to analogo ao de outo ~laior. 

Com a chegada dos Pt·ocuradores do Maranhão voiu 
uma provisão, que destruía os Ah·arás prcc<'df'n tcs, 
ordenando fJ no as Camaras de .. ·. T .uiz c de Bclúttt com • 
o <.les<>mba rgador sy ,~dicantc,. e na sua falta o OtiYidOJ:, 
'lualificasscm os Indtos ca ptn·o pelas clau<.;nla anti
gamente cs tal>olccidas, o ontras de novo fol'mula<las. 

.\ ' Yista d'i c:;o par tiu o Padre Antonio Vieira para 
Portugal, c obteve a Cl'eação em Lisbôa da Jantrt de 
Jf iss'Jes : a lca nçou do pois não só a abolição da Pro
Yisão concedida aos Protmradol'cs do Mamnhüo, como 
uma ou tra (\J de Auril do 1G55) em qne eram revogadas 
as 2 clausulas novas do cn pt i \'CÍI'O (r ecusa dos lnclios 
a defenderem as pessoas c brns elos colono':>, o nega
rem-se a pagar tri butos ou a alis tarem-se, quando 
chamados para oset'Yiço do paz ou de gucrra).-Aindn 
mais a Companhia de J{'c:;us ficava com o direito dac:; 
entradas rlos; Indío e elo dispôr , para a sua g uarda, de 
um destacamento com um chefe da sua escolha. 

Tão in tempes tivas medidas, embora humanitarias, 
até certo ponto, produziram uma r eYolta dos. col?~Os 
do ~!aranhào c do Pará contra o P adr·c An tomo Vte1ra 



- l t O -

o os mais Jcsuitas, os q uaes foram todos rcmcttiúos 
para Portugal, 16Gl. 

O gow•r no portugucz, enUio na maioridade de .\f
foJro Yl , em contrario ao Padre .\ ntou io \ 'icira, c 
condcmnou-o por causa da na polít ica ao dcstr n·u 
para o Porto r Coimbra, L' puiJlieoll u1na noYn 1' .. .... 
Yisão, 1 ~ de ,'ctembro de Hifi3, fnz<'Jtdo n•Yi WJ' 1 
doutrina fa ,·ont \'cl aos coh)lloS, e Jcte.- Jn iJ J;ll,uu llle
dülae;; , qm• pareciam mais scn:sntns p:tm r<'solw r a 
qucsW.<>, acabando eo111 n juri~dicç;io t<•mporal dt1S 
Jesui tas sobre os lndios. Os po,·os Hão SL' sali:sfizrmm 
com isso, c ouli \'Cl'<l.lll aiuda a Car ta l{(•gia de !J dt• 
Abri l de 1G7 , , r1uo excluía os nJi '!';Íonm·i,>s c parod)l),.. 
dn repar ti<) O elos indios, a <pwl fica ,.::t <lepeudontc• dos 
J nizcs Ord i nat·ios uwis Yellws. 

.\ inllucu..:in elos .Jesuítas wiu a predolltinn1· ntni'i 
tardo, c em 11i"0 t•s-;a Orclt'm foz :ttlJIIJllar taes di~p~.,.. 
si<:Õ"~, mnllcl·müo o Governo Pot·t ttg urz \ iguJ·a1· a 
Provisüo d1• .) de .Jttlho de lliO."">, <'a Lt·i de :lo d1• .Jnlhu 
dr WO.J, dcclamudo li n es os Iudios, aos q ll<t l':s , t:urnu 
pt'illl!'Íl'O'i t' IIUflll'aes douos da l1 l'l'il, t:Jillpt'lia O ui
l'l'Íio de prcfercncia tla l1I'otn·ir·d;1dt• dos t<'t'l'l' nos. 

. \ cltn \'<l.JtHW acnlmaclos ttm pouco os <tniJHOs, 
quarulo n cTca,::iq de nmn C )Jll[lilllhin de ( · lllliiJ•'l'riol 
para o :\ larn nlt;io por fhligeneias csp<•ciar:s d(• i>l'dr·o 
AlYares ( 'alda:s, <.;0111 pod ·rr.:s exclnsi ,·u:s de L'\. pnri:H:;iu 
<' Ílll]Jol'la(,'i.10 tlt• Y<ll'ÍO ; gcncros, C Íllll'OdllCI,'<iO do es
Cl'aVOS africn nus, 1G8.J, wi na ti,:m· as 1·i' aliclaucs eutrt· 
jt>~uitas e eolouos, .promovc1Jdo d'al!i a ponto us 
abnsos da coJl lpaulna 11111n grnntlo 1'P\olln. 

1\lclltt.:w l, o Tllwua.t Br•ckmau, c Jorgr ele Sarnp;IÍo 
puzcralli-SL' ú fn·ntP Ju movimento popLLlnr contl'a a 
<'olllp:tl dlia d,> E:stn nto, c consC'guiram dC' ptl r a Bal
tltazar Femanüe'> (21 para 23 do Fcn•reil·o <Ir I G8 1), 
q uc governa' a a capitania do :Oiaranhiío nn au")cnl'iauu 
Govcrna<lot· Francisco á de :;\lene.t.es, que se nchaYa 
no Pará Os revoltosos aboliram a Companhia (lu Es
tanco, e\.pnlsaram u Jesuítas, c ot·gauisaram Ullla 
Junta dos Tres Estado para tomar cont:l tlo governo, 
emquanto Thomaz Beckman ia a Lisbua rcpt·c cntar 
ao Rei em favor da r ebellião, que ameaçava estender
se ao Pará. 
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O Gover nador 'á tlc Menezes foi com muita tatica 
circnmscrcvcndo o movimento rovolucionario ao ~Ia
ran~Jão, c á chegada do uovo Govemador Gomes 
Fr·errc de Andrade co111 uma esquadrilha 15 Je :\Iaio 
de lli~5. foi dissolvida n Junta illrO'al: fugindo os 
cht'f',,._ da rcvoltH;iío e J't'"f 'l heiPcrndo-~c as cousac:; nu 
estado antigo. Os pri11cij ta l' eiJt'fL·s dus rebeld~c:; 
Jorg" d,. ~nntp:-lin <' \ fftuoel lkckmn n, foram condcm~ 
nados,·, pc•na ul tima c 1'\.<'<'tltados, ~de ~ovc rnht·o tlc 
lGS.) , na prnia (la T rindade, tendo :\fanorl 13eckman o 
sen refngio na f:tz011da do Mearim, denunciado pelo 
!leu afil l wdo c• ~~~ ·~.~~ <' ,-âdo, I .n z:.11:o de. ~lcllo, que cheio 
de rentoJ·so-; HllJ<.:JdOtHH', ou IIJJ <.tCCJLleutalmrnte gar
rote;l~lu <'In 11111 cngrlll)() srn, trntando desc1ubaraçar 
'" ho1s qnc toca \'illll ~ nltu:ltljana. 

,\ pc•z:u· tlr t ndt > 1s:so o r;nr<'t'no Portugw•z reco
n!Jr t•n o Sl'lt <'L'I'O 11:1 lil'<':ll.':tll ch ( 'omp;lllhia doEs
!il lll't1, C :IC'IhOtl Clllll C!II:J JJt•:-;,;p llll''illtu i!llllL), C a 2 dl' 
S.•t<':ll~ll·o dt: lli~ I .P tin ha c·oJII't'tlido ao--. t·oloiJOs a 
ad :uJJnsfJ•a t;:iu dos l11d in-; dt··wido-; dCI sror·fiiu. _\ vers(l
lilidado po1 ér11 <l'<'-""'~' JJw-;J Jiu c;O\'('J'no, dcpt,is dt• -;uf'
fOc.1.d:Jeoulpll't:llll';ntc a r<'ndnc·;io, rr.~tabclrc ·nqtwsi 
IO ICII'Ulllt'll fl' :1 J .1'1 de!) d r· .\I H·i l de lG->:-> lllllÍLO fa \'O
rare! ao" Jc·~uilas ua fJUt·~Wo do-; fuclio-.;: 

~-- .... ~~ 



LIÇÃO XXJII 

Dest rw." çio dos P alm ares .-Guerraa civ is dos Muoa~e• 
e dos E mboabas. - 1675-1714. 

Desde a primeiras operações contra os Hollandezes, tinham-se acoitado muitos escravos nas faldas da serra da Barriga, no estado das AlagOas. Esses 
quilombo~ foram oq~anisando-se mais ou menos re
~ularmonte, e obedecram a um chefe a que chamavam 
Zu~mi. Apparcceram exagerações sobre o numero d'esses pretos; uns, acompanha.ndo a opinião de Gaspar Barlccus, diziam que eram 11.000; outros com Rocha Pitta, diziam que eram mais de 20.000 ; e outros elevavam esse numero a 30.000, em dive1·sas aldêas ou mocambo , como diz Brito Freire na Guerra 
Bt:a~Jlica, Li v . 7•, n. 527. Os principaes quilombos existiam no lugares em que posteriormente se formaram as villas de Jacuhype e da Atalaia. 

O Go\'('rnador Geral Francisco I3aneto do Menezes e sens succcssores mandaram improficuamente 25 expedições para extermina!' os quilombos . O capitão Fernão Carri lho obteve algumas victorias ; ma não foram decisivas, 1675-167 . O que o Governo não tinhu. podido conseguir, obteve-o um simples particular. O paulista Domin()'os Jorge Velho ofl'ereccn-se para dar caho dos Qailom~o'? dos P almar·es, 1687, mediante cer tas ~.; .. mdições assignadas em 3 de ~Iarço de 16 7, como a conce são ele sesmarias das torras conqu.istadas.. a propriedade dos escravos aprisionados con: a obngação de mandar para fóm da capita[lÍa os maiOres de 7 armos, perdão do morto aos que não fossem chefe.:;, e garantia para os chefes o officiaes da expedição, do f habitos das 3 Ordens militares pela conclusão da guerra . 
Só em fins do 1695, ou princípios de 1696, foi que o valente omprehcndodor paulista pôde concluir 
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a sua tarefa, exterminando os quilombos. Para con· seguir tão completa victoria foi preciso que o Gover· aaaor e Capitão General de Pernambuco, Caetano ele Mello e Castro, mandasse um corpo de exercito ele 6 a 7. 000 homens, com artilharia, dispostos em IreS columnas ; uma sob o commando de Domingos Jorge outra sob as ordens de Sebastião Dias, e outra comn{andada por Bornardo Vieira de Mello, que foi o commandante em chefe da expedição. O Zumbi, tra· hido afinal por um mulato, c atacado no seu mocambo, onde lhe restavam apenas sois homens, morreu pele
jando com a maior coragem. 

Até ha pouco tempo suppunha-so qu~ o Zumbi e o.s principaes chefes dos mocambos o qu1lombos se tlvesscm suicidado precipitando-se de um rochedo; mas uma carta do Governador da Bahia, D. João de Alencastro, de 24 de Janeiro de 1696, accusando uma outra do Governador de Pernambuco, Caetano do Mello o Castro, voiu elucidar a questão, pois o Govemador do Pernambuco dava-lhe a noticia de ter sido morto em luta o Zumbi dos Palmares . 
Por esse tempo começaram a ser devassados os sertões do Brazil, para o que contribuiria muito segundo o Visconde de Porto eguro, além do facto de serem olles mais do serrados,que se despem de folhas, Jo que de mattos virgens , a extensão navegavel do Rio S. Francisco acima das cachoeiras e a curta distancia das cabeceiras septontrionaos do Parahyba ás meridionaes do Tocantins. 
~essas dosco~ertas representarafl?. par.el importantissJmo os Pauhstas : foram olles, diz o 1llustre Pedro Tatrues, que totalmente conquistaram os braços gentios do sertão da Bahia em 1672 até 1674, c os sertões do Rio . ·. Francisco ató o Ceará ; foram olles que penetraram o ser·tão do S. Paulo até o Maranhão, que fizeJ'am descobrimentos de minas de ouro o ferro em S. Paulo (1597) o os mais descobrimentos de minas de OUJ'O em Paranaguá. e Corityba, Ribeim de Iguape (minas do Cananéa), Paranapanema e Apiahy, Minas Geraes de Cataguazes c abará-Bussú (1693-1700), CuyaM (1719-1720), Matto Grosso (1730), Goyazes (1722-1725), e as minas das esmeraldas (1681),sendo 
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o mesm? dosco~ridot' delias , F ernão Dias Paes , qucn1 
descolm u os d iamante~ do . erro do Frio.-(R->n. ti? 
/n,r;t . 1/ist., tomo 34, parte 1•, pag. 41). 

Tam?em .da Bahia .houve diffr rcntcs expctli<:f~s 
J.l~ra o m tcrwr do Brazll; ão em gera l pouco conhe
ctd~s, mas <lcvcm-sr mPncionar as do J )()tni n""O~ 
,.~ flottSO :crtüo, que descobriu o inçou de gado o ÍI~•c· 
rwr do P1auhy- as da casa da Torre , e as da familia 
do .i\Icstt·o de campo Antonio Guedes ue Brito. no
m~ngos Serti!o deixou para mais do 50 fazendas de 
cr1aç:1o, 30 das qnacs legou aos Jesuítas<' ro,·crtcram 
dcpots . para o E ..:;lado.- Em rcfet·cttcüt aos Torres c 
aos Ur1 tos convént lem bnn· qno cl lcs a bsorvüun SCtlito 
lodo, ao mrnos quasi todo o sertão da Bahià, por
quatlt? a ca<>n. da Torre tinha 200 l1•gna~ pelo Wo s . 
Francisco <H' tma , ú mão dircitn indo parn o snl P 
in1IO do tlilo riu p1rn o norte chorrnyam a 80 lc<l't la~ · 

I I . l o " , ns. 10rt eJL·o~ to ::\Icstrc de campo .\ ntonio nucdcs dt· 
lktlo po.,-,tuam dL•stlc o morro, dos ( 'hapéos até as nas
C~'Il5as do Hio das \ '?lha-;, 160 lcguas.-Essc" poutos 
::;era o tal w·z csclarc.•ciclo~, cpwndo sr cucontrar a dl's
CrJpç:1o da Bahia feita pelo ir mão do Padt·c .\ntouio 
Yioira, ~lOL'JWrdo Yicira Hanls,·o. qnc por nmito-: 
nttnos f01 ~cct·c ta !· io de Estatlo do Yicc-Hcillo. 

c;UERH.\. D8S \1 \.';t \ l'ES 

Do ha muitos antws que chiava a auimo..;idadc 
entre os. natul'ao:s do paiz t' O» pJt'Lugnez<'s da l·:uropa. 
O propl'lo .. João .Fl•rua11dcs \ 'icira , quo Uio nssignala 
dos SC'I'YH;OS ttnlta )Jl'f':-;tado a f->Cl'lll.llllU llCO foi YiC
titua dcsc:;a an~rn~sidade por sct· portug w·z, c'llcganclo 
mesmo a st' l' iPI:tdo, lo l5. < 'om o. von.<'l' dos tempos 
e dos aeontccm1cntos essa atnnw~Idadc tinhn-sl' 
~ggr:rmdo, 1'i0\ priucipali~.cn~P por causa da riYa
hdadc entre Olmda e o Hcclfe 1sto 6 entre o~ fazen
deiros de O}in~l~ (BI:azi!eiros/, c os ~eus correspon
den~cs do hccl~c, (fllhos de Portnga!) nego ·iantec:; 
(Mascates); hana mesmo entre elles a a n tipathia na
t ul·al f)UC os deYedorcs (fazendeiros de Olinda) tinham 
aos seus credores (negociantes elo Hccifo), pr incipal-
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mente quando as contas do jmos aggraYaYa m as di
vidas . • \ s bem azedas relações, f) Ue já existia m en tre 
as duas parcialidade , tiYeram larga c~pansào pol~ 
occasifLo das eleições para a Camara ::\ funicipal. A' vis
ta do incremento riLpido quo o H.ecifc ia tendo, o go
yerno da \lcteopolo J'rc:;oh·cr a clcYat' o Hrcife :í cn tr
guria de• \'illa : o. Juiz de Fóra. de Olinda deyi~ servir 
em ambas as Ytllas altcmadamcnlc : os hnutcs das 
suas jurisdicçõcs lica.Yam commettidos no GoYernador 
da capil ania Scba!itirto de Castro Caldas, (rt) c ao Ou
Yi«lor D. Luiz de \ 'alonznela Ortiz. 

Hnu\'C dcsiutclligencia entre as duas autoridades, 
querendo o Co\'Cl'llador q uc as frcguczia~ do C' a ))O, 
da lpnjuca, o da l\lOI'ibcca pcrtrn~cs:5em ao ~~cc1f~, 
e o 0 11Yidor qne prrtcnccsse111 a Olmda . As dcsmtc~h
g~'HCin s transforma u1m-sc em hostilidatll's, qtw pnn
cipiaram por um. tiro qne I) UoYcrnad~n' revcbru em 
nn1a (J!'I'I ta no bauTo do "anlo . \ ntomo, na r na tlas 
.\ ~ttas Ycr!lrs, hoje rua elas. Lombas yalcntinas . O 
Gm·f'l·natlor t hOll d1' l'CIH'Cs:tlns ex p<'dwtln OI'd<'IIS de 
prisüo c JH ' t·,c~llindo aos do partido opp~sto. ( l On
Yid•H', ,·unll'a qnem tinlta sido expedida uJ'(l(pl .de 
pris:tn, t•nnscgninl'ugit•: n Capit<lo-ntur l\•tlmlhbcu·o 
prrsi1 'S a Sl'r preso, 1'1'\'0llon-sc, '\uYrmbro do 1710, 
Jll'Pll(ku o ('apit<io Juflo da ::\lot!a, sublcYon o pm·o_ c 
a (l't!]n, c JH'OillO\'Cn a q uéda do GoYcrnador, q uc fngm 
para a Bahia' tumanclo o n,~(lO D. l\Ia nocl AlY:ll'CR da 
Cüs a conla do go,·erno, 10 de NoYembr J, nào s;> pl'lo 
Yolo 1los hn h i l<lll tcs, como pelo disposto 11<1S Yias de 
succrc:;sãO. TC' ndo Sebastião do Castro Ca ldas cl ,cgado 
ft Balda, r Jl 1 ))'('S ) prlo Gow ruador ( iOI·al , c rem~t: 
tid) para I .isbtta; notando-se que qncm o preuclcu, 101 
D. lnnrcnc:o de Almada, então Go,·crnarlor. c qw•m 
o remcttt·u p:u·a I ,isbúa foi o Condf' de Castdlo 1\lclhor 
succt ssor de I). Lourenço . 

O Bispo, usnndo de toda a prudcncia, concedeu 
amnistia aos rcYoltosos, c conseguiu que não houYcsse 

nl Tl)luou p:>.,'>C a !l 1lr .Junho dr 170;'. c ro.l<;Ct'\'O ll o ç:on'rno 
dn Capitauia nt.} 7 de No\"CtllbN de 1ilJ, quand> J'('<'Cbcu uu\ 
tu·u uumn perna, c part.iu a !l do me;:; mo utcz e a 11110 pn ~a n , 
Bahia: dl:l l ti!J3 a 1J!)7 go,·cr.JúJ'a a capitauia do H.io de Jaucu·o. 
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condemnação alguma~por par te do Gover nador Geral D. Lour~nço de Almada. D'ahi a pouco os do Recife 
con~egmram tambom usar . da reacção, Junho de 1711, capitaneada por D. Franmsco de Souza, pelo Capitão João da Motta, e ou tros chefes, entre os quaes sobresabiam varios Recollcctos da Madre de Deus : ficando o Bispo em poder do5 novos sublevados, forarn-tlle extorquidas tambem uma amnistia em favor d'estes ultimos, e maisj medidas que julgaram convenientes. 

:pepois delmuitos esfot·ços pôde o Bispo fugi r para Ohnda, c debalde ~empregou todos os meios para chamar os do Recife á obediencia; principiou então a guerra civil conhecida pelo nome de Ga!!rra dos Meucates. 
. O Bispo encarreao~ da direcção dos negocios belhcos á camara de ulmda, ao Mostre de Campo Christovão de Mendonça Arraes, e ao Ouvidor. Quasi todos os:Capitães-móres, e o povo abraçaram a causa de Olinda. Pelo lado do Recife achavam-se o Capitão João da Motta, ebas tião P inheiro Camarão com os seus índios, o terço dos Honriques ao mando de Domingos H.odl'ignes Carneiro, o Governador da Parahyba João da Maia da Gama, c 800 combatentes vindos de Una e Sorinhacm. 
As vantagens fôram reciprocas de ambos os lados, mas não decisivas. Estavam as causas nesse pé, quando chegou o novo Governador Felix José :Niachado de Mendonça, 10 tle Outubro de 1711, com a. confit·mação das duas amni tias concedidas pelo Bispo ; pareceu ter passado o temporal civil, e houve mesmo festejos pela feliz solução da questão. P osteriormente poróm principiou a haver da parto do Gover nador Felix J. NL ele ~ lendonça, do novo Ouvidol' João :\!arques Bacalháo, c do Juiz de Fóra Paulo de Carvalho parcialidade notavel pelos seus patrícios do Recife; de novo começaram as persef?UÍções contra os Olindenses, o o peoprio Bispo foi d.estcrrado pat·a o Rio de S. Francisco. A camara e o povo de Olinda representaram então com toda a energia á metropolo, que tevo o bom senso de por ordens expressas, enviadas com data de 7 de Abril 
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de 1714 ; mandar acabar com um tal estado de cousas, e trancar todas as dc,·assas que se faziam. Só assim pôde restabelocer-s~ a t:anquilidade publica, mas persistindo sempre a r1 validade entre pernambucanos e 
portuguezes. 

GUERRA DOS EMBOABAS 

Anteriormente tinha havido aguerra dos Emboabas 
em Minas . 

Desde os primeiros descobt:ir~10i!tos das minas que se tinham tambem declarado mumsades entre os Paulistas e os Portuguezos( Emboabas, pernas calçadas ou vestidas. como querem alguns que signifiq ue a palavra - e homens de alóm, como ronsam outros) . Aind~outros dizem, talvez com mais razão, que Emboaba sio-niflca-malfcitor-ou uma idéa qualquer de maldade
0 

ou cousa ruim.- Os Indios chamavam antes aos Por tuguezes de p~rós, e aos Francezcs de mairs. O r . Dr. Baptista Caetano diz que emb'Jaba, ao pé da letra quer dizer laçado1· de gentr>, conseguintemente p~rjido$, trairlfJrPs, designando assim os fo
rasteiros de }.1inas Goraes. O r. Dr. Macedo Soares jul,.a que a palavra f'm1Joab'1. venha de aboamiJoabá (ho~nom de cabollo dilTerente) ; depois perdeu-se a tcrmjnação abá e o nome corrompeu-se em abamb?a~. Para o conhecimento das minas do Sabará tinham pal'tido os paulistas Carlos Pcdroso da il veira e Bal'tholomen Bueno c::>m avultada comitiva c bandrirantes . Essa grande afllucncia ele aventureiros ainda se tornou maior quando começaram as pri · moims oxd oraçõcs das minas de Catagufls, sobresahindo pelo numero os emboabas ou forasteiros. Depois de varias confhctos. teve lagar um verdadeiro combato perto de um n~, que tomou o nome ele Riu das Mórtes,entre os Paubstas commanclados por Domingos da ilva. :Monteiro, ~os Portuguezes dirigidos por :\'lanoel Nunes V1anna. Os Portuguezes foram derrotados, mas souberam disfarçar os seus resentimentosevorgonha, ecahiram clesurproza sobre os . Pal~listas, ~ quem bateram da maneira a mais 

traiçoeira poss1vel. 



-188 -

Retiraram-se os Paulistas, que tinham com difficul
dauo escapado a u m exter mínio completo, c j unm:un 
em:-:;. Pa ulo tomar nma atroz vingança, para o que 
eram incitado'> pot' suas proprias mulheres o fa milins. 

Mauorl N une Yianna foi toma11do-so mesmo tão 
poderoso <'Om a sua gente, C(IH' chognn n atl'r11r.hr o 
proprio C:evcrnador do W o tlc .Janeiro, D. Fcm .. uo 
Martins de .\Iasear·onhas <lf' Lrlle<htt·r , ohrignndo-o n 
voltar da na tentativa de ir tornar conta daquelles 
elistr ictos, 

Ac·havam-sc o::; Paulistas promptos pnm irem ücs
forrm·-c:;c dns Port11gnozrc:;, qnandochPgnn dn Purt 11gal 
uma amui!';tin ampla pnr a arllbac; as partc's collt t'u
dorn'>, o a Cnrta l{cgia pela rptrtl so cr<'<l\'il n C:rpit;1 uia 
do ·. Paulo o .\Ii nas GPr<tc.,;, independente' da do l{io 
<lr .laneit·o, 3 elo No,·ombm (b' J70!) . O prinwir·o (;o
vrmadnr <lcsc;a Capitnnin foi .\tltCJnio cll' \llmqucnp1e 
C'oc·llt() dP ('aryaJho, f]'lf' uo atTninl dr ( 'ahitr\ :1 lc
gnac; ;l o..;n(•.;;te do Sabm·ú, rcet•hcll n sulllni~;;:iu de 
~lanod . nncs \ ·ianna. 

1·:-.;"a gnet·r·a, tPt·minada prl:1-; acertadas nwdidas do 
Govc•rnn da mctropolc c pela (H'ndruc;i·l P <'IICI'gia tlt• 
Antonio dr . \lbtHtuerquc < 'ol•lho df' ( 'm·,·alho, te,·c 
por corJ"f'CJilt'JH•iao.;- L." a r.· ,·ct·siio :i f:l/.rwla rPal tla 
Capitania do :--.anto . \ maro e' 'l'rnn~ de ~ant'.\una, 
perlL'tWentr aos herdeiros de Prro l.opcs rlc :-:inuza, 
rl'prescntndn.., prlo :\larqnez dt' ('nsc acs, put· .JO.OOtl 
<'t·nzndn:-; ; - ~. " a crcaç;1o da C'apilania (:e' ral de• ~. 
I>anlo c' \linns ; - 3." a cntc~twia de• cidade dndn ú 
villa dt·~ . P:mlo por C'artn IU·gin do'2l tk .lnll to clr 
1711 , f'rxecutadaa UclP.\ hrild<• l/ 12. 

D'cntrc os scn·ic;oi 1n·cstmlos pelo ( :uYf't·n:ulor . \ ll
tonio do .\.lblHJtlel'rlllO ú nova. Capitanin tli1o dc'vcrnos 
esqnorc•t· a cr<'ac;üo das Yilln'> rln Hibeiriio tio ('armo 
(Jfrtrinnnrt), Yilla-Hiea (0tu• > Pr •to) f' S:1 harú, :lSSÜH 

como o c<;tabrlc·cimf'nto do um rcgimr11to de cav:rllaria 
parn toda a Capitania. - O su~crssor tl'c•c;sc GoYcr
naclor, D . Braz ilalth1zar da ~il\·rira C'J·igill as viltac:; 
de Cacté, Princire c Pitaugni, r cc;tabrlcccu as 4 co
Jnarcas (lc Yilla Rica, Hio das ~ fortes, Sabarú c Seno 
do Fl'io. 

LI Ç..\0 XX IV 

Effe i los da guerr a da S u ccess:l.o de H espanha n o B razil.
Lu tas com os Hcspanhócs ao S ul.-H Jstilidades dos Fran
cez.cs co 'l1mandados p or Ducl er c e Duguay- T rouin no R io 
de J an eiro. Tratados de Utrecht e de Madrid. 1678-1750. 

~ I 

Pam ac:almt· com a~ Ju,·idas SJbte u Jir~.·itu que a 
Cut'ua de Portugal julga '<t tl'r a mnrgem e$ pwnla do 
Prata mandou o (H'iucipo Hcgonto D. Pedt·u ao mos
trt' <Ír' C'ampo D. ~ lanod Lubo, quando .o nonwou <~o
w matlur da Capitania do Hio de Janeiro, "dC' Outu
bro de Hi/~, que perto da ilha do:::;. (.~:~briel ou em 
r[nalctuer· nntro ponto opport 11110, n~l.o:; Ytsm ha1~ça~ de 
Bueno-;-.\ \TCS fltndas-;e nma coloma, que sen·JsSl' ~c 
limito :'t,.; ~·o8s ssuc-; J'Orlugw•zas na .\.mcl'ica. n~~pots 
til' ter tomado po"sl! tlo sou go'·?r11o, V do ~_J a10.do 
1G7!1, ao qual fica Yam tambom._:mjc·It:1s a":> C a Jntantas 
rlo sul, 1:2 tle :\o\'Cmbru do l(j,8! aftm d.e mL'lltut· po
der C'\.OCutar as ordcn<:; qnc trazia, j':tl'tlll ]), ~ lallOC'[ 
Lobo para a villa de Santos em Outubro de~ 11i/V, c 
sc~'uiu rm Dezembro parn o l{io cl:t Prata com uma 
cxl)cdição .do 7 navio~,. lcvnnlo 1 com,,anl~icH de :2?() 
homens clt \'Crsas far mlra.;; ele colon,)~, o tnm lO i opm a
rio-; . Pdra os aprestos cxpctlicionarios ti11ha D. ~I~
nocl Lobo sido aj ndauo pelo Cn.ritüo-:\Iúr de S . \ t
cente, Diogo Pinto do Hcgo, o por .Jorg~ So:u·~'s. do 
~!acedo, que, para tomar parte na ~xpedtçao .. d01xnra 
o ·en lorrar do encarregado superwr das ~Imas. 
Cheo-~1do á embocadura elo lho da Prata defronte 

da ilha elo S. Gabriel a 1• de Janeiro de 1G O, ahi an
corou, e foi dando principio á fundação da for:taleza e 
da Colonia do acrarnento, que durante quast um se
culo devia servir ele pomo do discordia en tre as corôas 
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de Portugal e de Hespanha . Não pudera m os Hespanhóes tolera r um tal estabelecimento em pa ragons que consideravam da s ua propriedade, remontando ás disposições elo celebre Tratado ele Tordesilha , 7 de Junho de 1491, embora em r igor fossem do domínio de Portugal, já. pelas explorações portug uczac:: de Gonçalo Coelho, 1503, ató o Cabo das Virgens, na t•r,trada elo estreito hoje conhecido pelo nome de Magalhães, já pela posse tomada por Pero Lopes de Souza em 1531, tendo fincado marcos com as armas de Por tugal pelo Rio da Prata acima até o Esteiro de Caranclins . 
O Governador do Pa1·aguay, D. F ilippe H.ey Corbelo o, c o Conselho de Buenos-Ayres representaram contra a fundaç:lO da nova colonin á. curto ele :\Iadrid, quo, não obtendo olução dofiniliva do Príncipe Hcgente D. Pedro, c do seu !Secretario d'Est9-do Pedro Sanchcs Farinha por intermedio do 1\[inistro hespanhol, o Abbadc Mascrati, ordenou ao Governador de Bucnos-1\yres, D. José do Carro, que á força oxpellisso os invasores. D. Josó do Garro preparou-se para a tacar a cJlonia, e aos elementos do guerra de q ne ja dis!)unha, rrnniu os que lhe foram fornecidos não só pelos Estados de "anta l•'é, <::orrientes, c Tucuman, como tambcm pelas R •dtt !~' -)"B dos Jesuítas, indignados contra os Paulistas e em geral contra os colonos portuguczes . 

Não vnleu a n. l\1a noel Lobo responder ao emissario de D. Josó do Carro, fu11damentando o direito do estabelecer uma Colonia em tcnitorio dosoccupaclo, mas sujeito á cor·ôa dr Portugal, como se dcprehcndia, além do outros títulos, de uma carta geographica feita em Lisbt1a em 1678 por João Teixcü·a Albornúz, carta que c tendia esse teeritor io de direito do Portugnl por cêrca ele 300 lcguas desde a foz do Prata até Tucuman. 
1). Josó do Garro mandou então um cor po do exercito com 4,500 homens ele tropas regulares, milicianos e índios, sob as ordens do i\Iestre de Campo D. Antonio de Vera .\Iuxica atacar a Colonia. A 7 de Agosto cl'esse mesmo anno do 1680, depois da mais b eroica resistencia , foi a praça tomada de assalto e 
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arrasada , escapando da guarnição, com vida, apenas dez pessoas , entre ellas o proprio D. 1\-Ianoel Lobo c Jorge Soares de Macedo, que cahiram prisioneiros. (a) Chegando essas noticias á Europa, é faci l imaginar-se a indignação do que se apossou o Príncipe D. Pedro, que so dispunha a romper em guerra contra a Hespanha, quando por intcrmedio do Duque de Giovenazzo, mandado á toda a pressa, á corte de Madrid, promptiíicou-se a dar quantas a tis fações lhe foram oxig1das, principalmen te depois ela intervenção das curtes de H.oma, Pariz e Londres. Firmou-se um tratado do paz provisorio, em 17 artigos, a signado em LisbOa a 7 ele Maio de 16 1, e mandado pôr em exc(mc_:ão no mesmo anno, estatuindo-se que a Colonia do acramento seria restituída a Portugal com toda a arti lbnria c mais efl'ci tos tomados na praça, o que a llespanhafaria reprehender aoGovernador do Bnenos,\yrcs por ter atacado o estabelecimento portuguez. A questão elo direito seria olucidada mais tarde, o para esse fim seriam nomeados pelas duas partes rommis m·ios arbilros,quo deveriam reunir- e entre ElYas e Badajoz , na fronteira do Portugal. 
Em \ irtude pois do disposto uo tt·atado foi á corôa de Portugal ro:;tituida a Colo11ia elo 'ae1·amento, tolllando della conta, e reparando-a Duarte Teixeira Chnses, 16 '3, Governador do Rio ele Janeiro ; mas da !'!'união o discussões dos commissarios arbitros nenhum resultado definitivo houve, porque não puderam chegar a um accôrdo, o tiveram quo separar-se deixando a questão no mesmo ró. 

A Colouia elo acramcnto foi desenvolvendo-se com rapidez, princi palmentc pelas providencias acertadas da metropolc, que entre outras medidas utois tinha , 
IJor Decreto ele 29 do Outubro de 1689, mandado darhe mais gente . -Tudo presagiava-lho um gráo de prosperidade, quando a parte activa que D. Pedro J1 

<a) Dizem nlguns historiadores quo esses 2 pl'isionciro<> foram t'Onlcttidos depois pa t•a Snntiago do Chile; outt·o~. como Rocha P iUn, protendom quo fossem para Lima,oudo Lobo morI'CU ua tló1· da idade; outros dilOIIl quo Lobo mot't'cra de dei!!gosLO pouc.J tempo depois om Buonos-Ayros. 



- 192 -

tomou na g uorl'a ~a. Successão do ~-Iospanha, fez re
percutir os-;as bos t1ltdades na AmerJCa. 

Tontlo fa llociclo Cados 1l sem her deiros directos, 
s ubit•a ao th eono de Hespanlla o Duque de Anjou com 
o nome de L•'ilippe V. Para n<1o tol' contra s i o r r i dt• 
P orturral, Filippo \' fi r mou com clle um tratado , n n, 
pelo <[~ta l (a t· t. xrq a nta~·gcm . esquerda .do .Lt1u tia 
Pra ta lical'ia por tenccndo tn '~ ;1ul wn com m tcn·o do
miniu á cur.·~a j'ot·tng ueza. . \ ' Yisla de tão cxpli!'ita 
dis posiçáo rc'3o vou-sc o < :ovorno de P ut' lugal a au
g mentw os sons ~stabc locimoutu:s ~o lo niaes ao st.d do 
Urazil tentando fnndar urna üOloum em .\ lon!e ndéo: 
pam. d qno chPgon mes mo a nu.tncla r ins tl'llcçõcs re
cr ulnttH'ntat·c~ . A llo-;panha COll lOÇOll a p<)l' (' 111bat·nço'i 
g r elnctancias <i cxocu r:ão tlo tratado do 1/0 L, o Put·
tngal q tLoron<lo ler a utos um J)O'ltO de a poio. fu t' l<' 
para as s ua'5 opora<:-~os, tlo '[ 110 i,·cr.3os.runlo-> .l t·ac~-; 
di,;;s<'minndos,mandou concentra r o apphcar á Colollla 
do ~acramcnto as d i::> [JOSi<:õ"s projectatlas para .\ lon
tevidL·o . 

\ 'il·n a IIcspnnha o S<'n r r,·o C' lll embargar :t cxc
cucil.o da elnus ula X.IY tlo tl'atndo de 1101, (jltaudt > 
lhe eonston q ur as potenüias 1H'ut!•ctoras tlo • \.l'clii
ünqne G-u· lo,;; d'.\ns tria pt•om ·ttíam :t Por tuga l n:io 
s 'nnrn!<' a posse !los t 'l'l't'nos h a longo tt-111 po <.:on
te,t:lll )'> na rcgi;1o plat ina, co 11 J taml.Jl'm Batlnjoz, 
Alhllfj\H't'que e \ 'alew:a d'. \ lca nta m na ExtrC'mad~n·a 
h<•,pattlwla, Yigo, Tny, Guanlin, o 13ayuna na l~alhza. 
Prumptillcun-sc entüo a Ilesl>an ha em n•conlH'eer, 
110:~ . o::; dire itos de Portngu sobt·e a margo1 n sc
p ten leional <lo P mta, mas c t·a tardo ; D. Pedro I f era 
.anastmlo na orbi ta da política ing leza, o firr uaYn L'Olll 

a l nnla tcrr·a lfolla nua o Allrman ha o tra tado de 
J/ •tr:;.,n, 11> 'dr :.\I aio tio 1103, aúr;t~:anclo decidida
mente a cansa tio Archiduquc Carlo d'Au tria , co
n hecido poster iormente pelo nome de Carlos III . 
~ão nos com potindo historiar os factos <JllO se de

ram na l ~uropa pela g uerra da 'nccessão de .llos t~a
nha trataremos súmente da repercussão deste pl01to 
no Úrazil, como se deprohondo elo o bjectivo ela nossa 
lição. 

O r·ompimento da g uer ra entre as duas me tr opolcs 
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l'ra. occnsião ba~ta11 te oppor lu na, P.ara quo os IIespa 
uho~s su l-americanos uão aaproYm tassenJ ,alim de ex 
pt•ltn·C'm os Por tug u e%cs da mar gem scptcn trioHal do 
Pr·ata. O Vier-Hei do Perú deu nc·sse sontiJu ot·dens 
tyt·miua~ttes ao Governador de Buenos-,\yrc~. D. Af
lon:::;u \ alclrz, que com 2,000 homens do c:l\'allaria o 
- 1 ,0~)0 indios das flprfw~·ry>s dos jesui tac; atacou a Co
toma d,, ~act·amcnto . Dura nte 6 mczcs o comman
dan te da praça 'cbastião ela \ 'ciga Ca bra l qne tinha 
J'N'Obitlu a lg nns r eforços mandados p<' lo d o vernador 
l~cml do. l3~·azil l ?. H.oell'igo da Col:>ta, dofe rHlou-so 
c )!ll a ma~or m treptde%, mas allrw~ foi forçado n. C'api
tnhu·, r otu·anclo-se po · mar ao Hro do Jaueiru com a 
... ua hl'iosa g uarnic;fLo, tendo ontl'erruo a fortaleza 
apenas com as m nniçi1es o artilharia, l 705. E m poder 
tla Ilespanha ficou a \m tça da Colon ia elo Sacra mento 
:ttü a paz de Utrcc 1t ( IG ele Fevereiro de 1713) oc
casi<io em que foi de noYo restituída a Portu rrai to
mandn <lC'l la possf' o ( ~o,·e r·nador ~lanocl Gom~s Bar
bosa , Novembro do 17 1(), <1ue para esse firn pas~ou da 
pmc:n dt~ ·a u t,)S Olltle a n tcl'iormente cornmandava . 

Apoza!' das disposic:<irs ter minantes d 'r,sso tmtado e 
do feito snbsoqucn temente emn a Fr;uwa marcancl~ o 
O.r~poc pot· di vi a ~eptcntriunal do Beàzil, os Uespa
nhuc:::; do Pmta con tmua ram com as suas ho tilidades 
con tra a Colonia do 'acrnmonto e contra os o utros 
I'Stabclccimcntos <iUC' os P ol'tug uozes tentaram croar 
nes as pa ragens . I m prolicuos foram os es forços do 
Mostro do Campo ::.\ Ianocl do Freitas da Fonsrca para 
funclat· uma colonia e m .\ lontovidóo 17~3 e levo e llc 
dt' retira r-se diante das forças s uperi'orcs d(' D . Bruno 
.\[auricio Za ba la , quo orn yit·tude de Ol'den , ter mi
nantes do .\ Iad.rid lançou os funda mentos da cidade de 
.\lon tev idéo, pa ra assim con traminar os planos da 
côl'to de L isbr)a. 

Çom ~ais esse po.nto do apoio fi zeram os Hcs pa
H!wes cl r ver~as tentativa ~ para reconq u is ta rem a Colo
twt do aCL·amen to, sondo o mais notavol d 'esses 
ataques o dirigido por D. Miguel de a lcedo, Gover
uador de B uenos-Ay ro:;, 2 do ~ovembro de 1735 e 
repellido pelo Commandantc da praça Antonio P edr o 
de Vasconce llos. Apeza r d 'osso máo r esn ltado conti-

13 
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nuaram 010 IIespanhbes em tenaz porfta para ~oali
sarem o seu closid<>ratam, que almal con 'Cgmram 
pelo tmtado de ~laelrid , 13 ele Janeiro do 1730, 1icando 
a IJcspanha com a Colon.ia ~lo 'acramento, em troca 
dos ·etc Povos das ~Ilssoes do Uruguay dadas n 
Portucral. Es o tratado, assignado em .\ladrid P"'" 
plenip~tcnciario portugucz D. Tbon~az Antonio Tollt'~. 
Visconde do \ .illa Nova do Ccrvcmt, c 1 elo hcspa
nhol D. Jo~ó de Carbajal ~ Loncasl~t·,. <·stabolccin 
alóm clis -o a demarcação da hnha de lumtes da"l !' OS
sessões portuguozas com as hespanhola>; na Atnr-
rica. . . . 

1
. 

Esse tratado, que á \mmeu·a v1sta pot ta parccet· 
vantajoso para Purtt~ga , pol'q~e em troco de 11111 tor
r ilol'io fcrtil no inter10r, de mms elo duLent~s lcgt~as, 
cedia a Colonia do ::3acr~meul?, ~~~te era Jtnpo-;stvrl 
consel'var, o que só servia ele iact lttar o contt:a.l.nmdn 
com Buenos Ayrt'S, além .de JH'' I.v?car lto~tdtdttdes 
intermin:weis, n i'"lo produzm os cll01to~ dco:;<~Jndos pm· 
causa tlas dillicnldades, com que tantl) l!veram dP 
lutar Gome..:; Freire de An~lrndc, en~·at•t·cga.do d<' ::;na 
Pxrcução no sul , o Franct-co. ~avH'r de \knd?nça 
Furtado na d,•marca<:ão dos lumtPs.do nol'!e. 1•.;;:-;a..; 
dillicnldad"s nào tinham sido prov1. ta" na Enrl)[l~: 
não antecipemos porém os,acontrcun~nto~, c \'Cp
mos as hostilidatle.;; que da. I• rança pal'tu·am contra o 
l3razil por occastão da guer ra ela ·uccessüo do Iles
panha. 

§ li 

Um dos objectivos mais importantes da poli tira de 
Luiz X lV tinha sido a collocac;ão o man ttll'tH;üo do 
Duqno de Anjou (Filippo V) no throno ele I1Psp·111hn. 
D. Pcdt·o 11 Ítbrac:ando decididamente as pretcnçües 
do Archidur!uc Carlos, tinha incorrido nas ira~ do m<?
narclta fl'allcez.- n. João Y , casado colll a .\relu
eluqucza D. J\Iarianna, subindo ao tltroHO UI' Portugal 
(Dezembro Jo 1706) mant~'~e em tod >S ~s ponto~ o 
tratado do nlctwen, e hostllison quanto putle as ptc-

. tenções de Filippc V. Occupado com as peolongadas 

. ' 
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guciTas, que to,·o tlc sustentar na Europa, e sem 
recursos para por si mesmo dirigir uma guerra 
atumda contra as colonias portuguczas, traton 
Lui;. X I\' de autorisar e auxiliar expedições de ar
madores francezes contra o llrazil. 

.\ ssim pois João Francisco Duclerc, (a) natural ele 
Guadalupr, á frcute Jc uma esquadrilha de cinco na
Yio~ armaclo · em guerra f' de uma balanclra com 
Ct•rca de 1,000 homens de desembarque, partiu de 
Brcst; dirigiu- c contra o Brazil, c cst:olhou para alvo 
do seu ataque a eidado do Rio de Janeiro, em cuja 
barra npresentou- c a J l tlc Agosto ele 1710.-Hustili
sado pelos fogos da fortaleza do anta Cruz contra a 
balandra, que Yinhn. na frente, pnrtiu parn a ilha 
f ;rande, onde sr rl'fl'z de agnn. o m<mtimPntos : simu
lando um de om barq uc na Copacabana e na barra da 
Tijucn., desembarcou suas forças na Guaratiba, 11 elP 
Setembro, d'onde mn.rchou para .lacarópaguá : dahi 
partindo chegou ao Engenho \ .dho na tarde do dia 1 
r no dia 1 !) seguiu pam a cidade tomanuu pnr Ca
tumby e depois p<'l<t azinhaga de .\IntacaYallos. 

Fmncisco de C'a ~tro Moraes, GoYcrnadoe desde 30 
de .\ hril (lc 1710, tinha chamado soccotTOS elas cir
cumYisinhanças, c forttlicára-sl' no Camp'> d? R oJrt
,.;o, protegido pelos entnnchPiramento.-, <1110 sr est<'n
dialll por umn linha, qtw, pnrtinclo da. IIhrr. S ''" t perto 
do morro da C'oncoiçãu, pa.c:;sn. ,.a pela run do l•'ogo 
(hoje du~ Andracla~). I' ia tPmlinar no morro de . 'anto 
.\ ntonio. Coutinuantlo Dnclcee ua sna mn.rcha, pn~sou 
P11costado ao mono do [)(·~ l e t 'l'O (hoje do Santn. Tltc
rcza), c leria prosPgllitlo tlt·sac;snmurado o ~rn cami
Hho, se não fo'>scm O"i fogo.., de nm dr~t :wamento do 
rcgim!'nto do ('oroncl ( 'ltrispim d ;L ('unha, dl" :200 
paisanos gniadoR pPlo religioso fr<'i l•'ranctseo de ~[e
nt>zcs, c do-; brn. Yo"' C'"il udantc~ in ·orporaJos p<'lo C'a
Jil l[LO 8Pnto do .\ mnral (:urgd c postndo;; na lagriH da 
SentinPlla. 

Os pl·Pjnizos que Dnc!crc 5ofl'rcra 11:io o impl"diam 
de [ll·ogred il' , c IOtllaudo pl'las rua.., tln. Ajuda e '-i. José, 

111\ .\1 ~ 111'1 :\lltll' t'"', C1 Jl lll 'li<; l'l:i I tnl\··~. rli~<'lll tpl" '<I'U 
nu111C Cl'(l Carln; U ucl<.!l'C. 
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dil'igiu-sr para a rua Dil'Cita, tc•ndo de bater-sl' em 
caminho com o terço do ~l<·strc dr Campo < ;reguno lle 
Castro Moraes, COill um troc:l) fts ordeu'j do Sa 1o•ren to 
l\Júr ~ l artim Corrh~ de . 'á , c com os rstucla nt~s 1le 
~~nLo do 1\mal'n l < ~nrgd . • \ "g!nontarn m-::w os pJ·e
Jmzos üo Dnçlerc, mas ui'to pOllla rPtr ucPdrr : ,, ., :i
r am-sl' nc:; invnsor r s para o c Jll\'euto do ( oar1110, ,. lJ:i" 
portas nüo pudcra111 arroJll ba.1o, c fora111 i 111 prulkna
mentc atacar a c.:a sa do-; GoYf'rnadorrs, a qual l'1>i 
valrntcmculo dt>fendida pela Companhia de l·:stu
dantrs . Em t!c•sr'sprt·o de cansa cntriuchcirm·nJn-se 
os Fn111cczos no tl'apichc da cidade ; mas assul>cr ua
dos por T'urçns !:>upcriores, capi tularam nessa JllesJ wl 
tarde do dia I!) ele !--;e tcnJ hro elo 1710, r11lrt•gando-se 
prisioncoit·os Duclerc c mais li 10 dos :s<•ns cnlt'f' os 
qnacs :200 frridos, depois do ter em sofi1·i'do a pcl'da 
d e -100 mortos. 

Da parte dos Portuguc.w-> houve apcnns 50 mu1·tos 
c 'O Jcrido<; : cn lrc os q uc' tinham motTido comiJa
tcnclo, contou-se o l\lcstre do Campo Grt•gorio de 
Castro i\ lontcs, que ti JtiJa t<lnto do valr nt•' , cpwnto 
seu innilo Francisco tinha J u cobarde : outro conceito 
n ão póuo merecer um goYcrnaJor, que se contt'ntúra 
com entr incheirar-se nu campo do Hozario, dei \.UIH.lo 
á pro1n'ia iniciativa dn ptJpulac:ão a r esistencia elwr
g ica, que encurralou os inYasores no trapiChe Ja 
cidade . 

Depoi da capitulação foi l >uclerc com alguns olli
ciacs pris ionei ros r es1dit· no mnrro do Caslcllo, nu 
colle~io do Jcosuitas; mn c:; pedindo mudança rlP rPsi
denma, foi elle momr para n. rna ele S. P ctlro, e m ca-1a 
do T enente Thumaz Gonws da. Si lva, guardnüo por 
u m furrid o 10 solJaüos, C' tendo a ciJatle por mena
gem . Alg um tempo depois foi Du ·ler e assass inado, 
18 de ::\ la rço J c l/ 11, pJr dous c mbuc:ados qu.• JWnc
traram na sua habitação, suppondo-sc que a c-.;se 
acto não fosse alheia alguma intriga amorosa. 

§ lll 

Como era dr pr ever, produziu em F l'anra a 111ais 
v iva impressão a noticia du mallogro da expcdiçãn de 
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Dn ·lere : para vingar csc:;r drsnstre aprec:;entou-se 
H E:-- ATO DL: c. LA Y TnoUJ'-, um dos mais cli:-; tiuctos ofli
ciacs da marinha franct'za . ( 'om a llle lhoe YOntade 
Lui z X IV pôz á sua clisposi<;ão a lguns navios de 
gul'l'l'll, e cerca de •1,000 soldndos, cmq u:1n to o Snper
l!l t<'IHl<'ntf' ( ;cral elas fi ii<IIH':lS t' c·inCO U('gOClall ( e~ UC 
s. \lallltulianta \'all! ao ILH.'~uw ull icial l. :!GO 000 h brm; 
morda c;orrentc dr Fran(;n. ' ' 

ll11~nay Trunin tinha jil 11111 no111c feito nos a11naf'S 
un. nmriuha franccza pela.:; suas proezas contra us 
lll !.{·k·zos, c contra a il l~a do S. Jorge. nos . \ <:tn·l•c:; : pa
rrcla mesmo rPprodu7Jr o pa.1 el brJJiwn t(' qno tin ha 
rqn·rsentaclo o C<' ~c bre Jcau Bar!. P rrparuu e lle em 
Brc·st uma ex pedição con1postn de 17 lllt\ ios, rujo 
t'flllllllllndo t·onliou a uflidaes experimt'll ta dos : com 
a-; forc;as CJ,ne the~ou a reunir, podia jogar com 738 
lw):'cas dl• Jogo, e Jazrr 11111 clr.scmhaJ'CJUC com ct·rca 
1lc 10000 homens, tendo siJo o total da gente embar
cada 0,üh l hon1f'ns. ( t) 

a) Ei..; os nome;; dos navio'l dn e~r1nadrn de Du0uny Trouin 
eom as hora-; de fogo do cnda um : 

U.<. comrnandanto Du..;uay Trtnl ill .. . ... ... . . 
f' e a!: 11 omens 

flnllan l, C0111111Uili1Ulll<' rJ.o I;OI'Ull, .•.•..•.•..•• 
.1/II!JIIalt ime. C<)JlllllUilfl:t rlle do: Cout ~e•·ar .....• 

7l !i72 

lc/&i/l•o, commanda rllc do· lk:mvr . . ... ..... .. . 
Lrt,'l tJrie·f.l', cnmrnmand 111to L1 .lnilf • ....... . 
t lm•t:IJitC. commanrlnnl.t• Uu CIH'~nny Lo Fcr. 
l.n flr llollC, commandnnt.o Ko•J',.;tll'li 1. .••..•••. 
[,' j, fl't;r, COllllllUild ,tlllO l)p f to ~O 1. . • .•.. • .. • . 
L' J rgona>IIP, com ma ula 1l o I) • ll )(u d · ln \l<Jlte 
U .1/ ~~r~. rommandantc La C1Lú lln tlrau ..... 
La (ounconl~, CUlUllHliHlnnte llo l't•.ull•l Daniel. 
Lr C/umrclier,l'Ollllllandanlc l> uror.!tt·r Dnnfcau 
/,,, f:tvric•ISI'. ColllJliandnntlo Do la Pt•rt•he ... , 
1.~ f i•l'll'o cnm111andante ll • In \l.>incr!e .\l i li 1c 
1.' liyl~, cumn.nndantc I>t' In l\la1' do Cnn . . . .. . 

.\.s 2 Guleotns- LI\ Frnn )ai se eo111 2 mo•·tcil·u~. 
l.e PatiPut " 2 llHH'tloi• ·C'~. 

ti<i 
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:n 
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.). !O.! 

IA nellrJ111' além das ;l(j pe :~;; tin hn 2 IIIOJ'lcn•,,,.:, 
D,u ,uay T1·oui11 entrou no porto do H.io do Jaucoiroo com LR 

uav1 1,; - porque além do'! li t'<~lll que sahiu tla Fr<mt·a apre-
sou e111 via,;em uma ,;alcot1 inólezn. • 
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Tal era :1 formidaYel expcwção qur so dispnnha a 
Yir tomar uma de f1nTa. da derrota do Duclerc o ata
car o por to do Hio tio Janeiro. P revcnitlo em tempo, 
Portugal não sómcntc mandou reforços impol"lantcs 
sob as ordens de Gaspar da Co'>ta . \thaydo (O Jfl
quit~r>:), como lambem conseO'uiu qno a lnglatt''Ta 
mamlasse uma csquaJra impedir a sabida da l'Xp~.;dt 
ção franccza de Br~st. Dug uay Tronin evitou o con
ilicto com a esquadra ingleza, partindo para a Ho
c llclla dous dias antes que os Inglc.tes bloquca"3.:;cm o 
porto dr 13rest, o ela Rocbolla partiu en tão para o 
Brazil COtll toda a esrruadra l'Ctlllida , 11 do Junho de 
l711. 

P or um navio de gnetTa inglcz mandou o Govcl'nO 
dr Portng-al pt·evenir ao Governador Francisco de 
Ca ·tro :'d ornes do objecti v o da expedição france.at, e 
no Rio de Janeiro, além dos refol'ços traúdos por 
liasrar da Costa (quatro náos de 56 a 7·1 IJcc;a-.;, tres 
fragatas tle lO, cinco batalhões de tropas escolhidas, 
e grande ct'1pia de munições), havia elementos mais 
do que ·ulii<.:ienle para uma proveito ·trcsi-;tcnem, 
tanto mais quanto a expedic;no antrrio · de Duclcrc 
tinha poc:;to de prcYcuçüo não só a cidade, como toda 
a capi tallia. 

.\ s fortalezas qur defendiam a entrada c o porto do 
Hio de • .Janeiro rram as de , 'anta Cruz, Praia de F<'n·a. 
Bôa Via.~t'lll, Pontal, ~. Domingos, Pmm Yerruolha, 
" . J uc1o, Lage c !:-i. Theodosio : haYia tarnbem as qn• 

SL' tinham len1.11Lado na Cloria, Santa 1 .uzin o Pontal, 
dt) Cn labotH:n, cruzando os fogos com VilleMaignon i 

ü to ai da-< l'oL' ;·ts o..:p~.licitJlllriu'l, :;,I )J /wmnt<, <lado pur 
Ou,;uay 'I'I'<Jltin n:1" :>liaS cl'LP!orcs " ll rmn·ittç», n1' pódc ~<l l' 
t'\:aClo, po1· 1110 l'i.,irc/.nenle - 11

1
) ( ' /t tlll'•lleru - COtllill'lll latiu plr 

Durol'l1er Dankan com ·D pr 'll : , II'ÍO porli1 ll't' s) 11 hOIIIC II~ 
á bordo,- •< I (;ln·io'a»-CO!ll .)) pe·as, não pudiu ler !'IÓ .Ji hO· 
1111'11'1: al~m di.::c;) cllc ni.o nprJ-;cut.n a fot· .'a embarcntln na~:! 
gal··uta", etc. - Se..(ui•w>s ue.;~ " p mL J a o,•lti•i.' do" his~ol'l~· 
uOI'O", '('lO d,1o a cx,JI.!h ;1 J fl'i\ IICOt.·t comp >st:t do :;, B I ho·ucas. 
.A..v<~hamo-; a for'Ç'l de descmbar 1u • em l' et•t•n de \.0')) h•JIII'II~. 
por•tuc o pr lpt·io flu~ 11y T t·o .ti 1 dit. •tu·• lle..;cuti.J-11'!' 1ra J, lO~ 
homcu;:;, li d'ahi a 1uuco mais :>~n. al1l' lH1 1s d1~ c:.col'huto, 'JIIt 
em ,,,·e•·e lhe prestamm o.1timos serriro~. 
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Ilha das Cobras som contarmos as feitas nos morros 
tio Castcllo, Co~ccição e S. Bento. Não devemos es
quecer as quatro aá.os o trcs ~ragatas, Cjt~e oram seto 
haterias 11uctuantcs, que podmm! ao abngo .de ql!a~-
11uer fortaleza, causm: damno~ mcalcula~c1s. ao tm
wigo :- em terr n haYJa 10,000 ho~e!1s de ti.opa de 
linha 3 000 milieianos, c 600 mclios . - Somente 
mesn;o u:na irrnorancia completa da arte da guerra, e 
maior cobard~ podiam fazer COf!l que não so apro
veitassem tão importantes metas de. acçã.O . Com 
~ 1uaesquor outros chefes que não FranCisco .do Castro 
:\[oracs e o l\laCJUillC:t.,í!UC enlouqueceu l.Of;O a c!1egada 
do inimigo, Du~uay T_rouin não sahll'l~ ma1s p~la 
barra fóra com os naYJOS com que entr:.n·a, e o lO
snltado final teria sido completamente dtverso . 
~o dia 1Z de SetPrnbro de 1711, ás duas h~~as ~a 

tard1' (a), o~ navios da csquadr~ de Dug,':l~Y lro.mn 
apn'sentat"am-Ro na harra do Rw de Jan~11 o o f ou; a
rama cntmda do porto ; pass~rarn por perto ~lo~ sete 
na\'i h d!' Ga-.;par da Costa, o apezar do prCJlllZ'? de 
:300 homens f'ilm de combate, foram fundear proxtm.o 
a .\ rmação, d mdc começaram a bombardear a CI
dade e as forlakza::;. O infeliz Gaspar da Co-;ta come
çou Joóo a dat si_;uao..; do ~l~enação. t:nc~ltal, porque 
rm yoz de continuar a hostllisar o ll1111llgo na bella 
posiç;-tO l'lll cpw Sl' nchaYa. entre a fortaleza dr. ~an,la 
Cmz o üc S . Domingos, ~1cou as .amarras, c fu1 p1 o
<' tll'al' o abrigo das baterms ela ctdadc ; nessa mano
b:·a, pot·óm, os seus navios foram tão desas.trados, quo 
u11s for;w1 cncalhal' na praia do anta Luzta, c ?uteos 
ua Prainlta clando o Jlfaqnine:; ordem para mcon
dial-os (ú). 

·111 O Sr. Y1scontlr tlc l'•>rfo S~((urn !\ outros hi,~loriudor••s, co.mo 
• ~~·. Cunrg•> Pillhl'iro nn sou lii'JI.u Lrnbnlho A l'l~tlllfl' A1~l~~tu·.a, 
u-c !lo bl:il. J[i~t. t•>nlO XXlT), t.llZI'lll a.~ dwts ltowsdo tmcl . t:'l,\!1 

· · f · J' ·o•n11•r do tJ,,, · nwhnn· Dugn. ,. 1'1'"111 11 nn~ suns .\ l'nlM'!as l 1z-ao •. 
mo-110~ muis á npiniiu> <los ljU!' dizem IJU!' fo1 ú:~ tlllll' h · r:ls da l~r~lr, 
,111,. i• a hol':l da ril·a~·éh, qunn•ln os n:wiO,; de Yl•lla JlOUll~ t'Oll ~~~ _n 
h~rr, sem lu r•ll'ptr, de manhi\ com o ter•·al a l'~'lllfilll'n uao po• crll\ 
t~r· trnnsp.hll\ n 'tmrl'll r.om n rnpidcz OI'CPS~Min il fun;a d•• vrlh~s. 

t, E i- o lj\11' diz n prnprio J!uguay Trou~n nns , St~ns J/~"~?' 11~s.' n 
•~".lGi. a n'spPilo rio~ na\IIIS de O~sp:n dnCostn. - ull-., sttn•~n~ 
~ C.u~ trnYCI'í!PH 11 l'rnlrl••· du port ; 111111~ ''oy:ml qu.r 1". f1 u de h m 
« :.~rtilh•ric·. soulcnu de c1•lui de lons leur;; forls n av1ucnl pus étâ 
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Dnguay Trouin, depois do ter bombardeado a ci
dade e as fortalezas a seu talante, simulou no dia 
scguiuto (13) o do -;embarquo em diYot·sos poutos, e 
mandou po1· algnns dos seus navios tomar a ilha do 
Pina, que foi logo occupada e arn1ada com wna ba
teria com artilharia de uortlo, destino que igualmente 
teve a ilha das Cobras abandonada pela g narnic:fío. 
·o dia inune Liato (11) protcJ;itlo pelas fragata-; . lma

.::onrts, . l gaia, .lstréa e Con~ordirt, ell'ectuuu Dnguay 
Tronin o seu vctdadciro descwbatque para as hnudas 
do :-:>acco do Alferes com cerca ck 3,300 homens em 
trcs columnas : a da vanguarda sob as ordens de 
Go.t;on, a da retag11arda commandada por Cow's·•rru·, 
o a do centro com alg uma artilharia sob o !:iCll ÍIIJilH'
diato COllllllando. Em acto COlllÍllUO foi tomando os 
monos ele S. Diogo, Li vramcnto c Conceição, CJ ne do
minam a cidade, contra a qual dirig itt um fogo bf'm 
nutrido . Pouco depois reforçou Dngua~ Trouin as 
suas tropa~ com mais .JOO homens cpte nmud<u·a J.cs
embarear pJt' se acharem com escorbuto, mas quo 
apczar dessa moles tia augrnentaram as suas lil cims . 

Nesse inlP"im o Govemad )I' Francisco de Castro 
1\Ioracs achava-se completamente d('sorientado; a 
unica rcsi'3tenria que os Francezcs cncoutt·a Yam era 
da parte da popu lação C dos uriusoc.; estudautes C·)lll
mand:ldos por Beuto elo Aunra l < ;nrgcl, lotnl.n·ado~ 
das s uas fa(:an!Jas contm a e\.pcdiç.fio flt• Duclct·c.Essa 
resistencia, poróJJt, foi dcs·1 pp~1.1 ccrudu á Yista da in
capacidade provada tJile tanto o c:oY<·rnadol' como os 
chefes militm os Uln·csenllwaiJt para ropcllit· o iui
migo, o por isso llilo deixou flP causar admiração a 
r esposta ele Franci"ico do Castt·o 1\loracs, quando, 
intimado para. se render, di::;se que ccrl:f'tlllt>t•üt u ci
dade até á ultiiJirt [J'Jtt l rl • sP•t swt!.f te>>.-.As obras 
não cot·t·cspouderal11 a tào briosa promessa, c 1 oncu 
derois fugia vergonhosamente para o Engenho dos 
Padt·os com a maior parte das tropas, e d'ahi para 

cc •·npahle.~ tle nou.; :trrNe r, el qno n1tB allions hi••nU.l •'Ire :i porl"" 
" d•• le~ ah.o~·,J,•r, 't tl•' nou~ rmpan•r· tl'C'II'l, I!; JII'Í I't•nt l c parti de 
11 t'Ollfl•'t' ll'ttrs t•aM .. ~. c tlt• s',;dtorr•·r ~ous 1 .. ~ balteríP~ de In villn . 
" Xous ••trttltls tlrtu~ t:ello nctiou environ 3v:.J hom·nrs lwr,; d~: COillbat~ 
"dt:., ek.ll 
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Jguassú. Tão infamante proc_:edimcnto deYifl. prqdu~i1: 
as mais funestas consequcnctas; DugL~ay I r<;m.m 1m 
continuando o bombardeio com a mmor acttvtcladc, 
priucipalmcnto na noite tormentosa de :20 para. 21 de 
Srtembro, foi tomando conta dos fortes, q '.te se. lhe 
ent1·egaram sem resisten~ia, <' no dia segu111te ficou 
inteiramente senhor da Cidade. 

Reconheceu claramente Dnguay Trouin a inconve
nirncia do uma demora prolongada, porque em breve 
podiam chogal'rcforços do interior, commandaclos por 
Anto11ÍO do Albuquerque Coelho de C~rvalho, cpu' 
encetaria uma luta com resolução bem d1vcrsa da que 
apresentára Castro Moraes; traton por~anto de dar 
um golpe decisivo, o ~·otirar~se con: o mmor lucro qt;te 
pudesse : ameaçou mccnd1ar a Cidade, o con"..cg~uu 
assim uma capitulação pela qual no prazo de.1:..> ~ws 
lhe seriam pao-os GlO 000 cruzados em dmhc1ro, 

I:) I , l 100 caixas de assucar, c 200 bois para prov1m~ntp c a 
sua gente, conservando em refens 12 doe; prmctpaes 
officiaes pol'tuguozcs. 

Para coroar tão degradante série de catastrophes, 
assianon Ft·antisco de Castro l\IoraE"3 o seu nome em 
uma

0 

t:ll capitulaçM, julgando-se feliz em poder por 
esse prec;o resgatar no d1a 10 de Outubro de 1711 a 
cidade, que desde ~2 do etembro achaYa-so comple-
tamente cn1 poder do inimigo. . 

Quando no dia seguinte ( 11 de Outubro) .. \ntomo 
de .\IIJilCjiierquc C. de Carvalho ehe~o_u de :\Jmas c~m 
rcforc·os dr :.J 000 homf'IIS ele infantana c c:n allarta, 
aindn' quiz te;1tar a lguma cou~a eoutra o~ inv~sores, 
mas foi contido pela!,; clausulas da t·n p1~nlac;ao a::>
siiYnada, e lJUC de\'ia produzi!' os 8ens elfoitos . A cun
lt~buic;üo foi paga cum dinheiro tirado da casa da. mo
eda, dos cofl'es da fazenda, dos orphãos, dos ~n~sentes, 
da Uulla, tlos Padres da Companhia, dos Hchgwsos de 
. Bento, de divel'sos pal'liculares, e 10,000 cl'Uzad~s 

do pruprio bolso do Governador. Alóm da contri
buição tinham os Francezes obtido em esbulho ou sa
que para cima do 12 milhões do cruzados : só no ,con
vento de Santo .Antonio o esbulho tinha ido a mms d~ 
2 milhões de cruzados. A Yalia-se em mais de G miL 
contos a perda dos particulares) c para mais de 12 mil 
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contos os prejuízos do Estado, tendo ficado perdida 
toda a esquadra portugueza encalhada, e parte incen
diada por Gaspar da Costa. 

O resgate fm concluído no dia 4 de Novembro, 
quando os Portuguezes pagaram a ultima prestação, 
e foi-lhes de novo entregue a ciliado por Duguav 
Trouin, que só conserYou a ilha das Cobras, Villc0 al
gnon e os fortes da entrada da barra. 

No dia 13 de No,·embro Dugnay Trouin fez-se a 
\eJla do porto do Rio de Janeiro; tentou ainda em 
viagem assaltar a cidade da Bahia; mas por causa dos 
ventos contrarias segnio directamente pat·a França, 
levando alóm de valiosíssimos despojos, cêrca de 500 
homens da expedição do Duclcrc. Apezat• de graves 
prejuízos na viagem, taes como a perda do 2 navios, 
O Fil•le o Afu.gt~rtnim.tJ, com 1,200 homens do equi
pagem, e levando 600,000 libras em om·o o prata 
(valor em moeda franceza ) , ainda pôde, chegando 
á Franc;a, dar um dividendo de 9.2 por cento sobre o 
custo da expedição. 

A indignação geral levantada cont1·a Francisco de 
Castro l\loraes era forte demais para que elle conti
nuasse a manter as redeas do governo dn. ca.pitania: 
Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho, em 
virtude da Carta Régia, 9_ue estatui·1 que em qualquel' 
occasião que Yiesse ao Rto de Janeiro, tornasse conta 
da admimstL'ação publica, foi posto á fl'onte do Gover
no, que conservou até 7 do Junho de 1713. 

No anno se~uinto ao da invasão do Dn&uay Trouin, 
Francisco tlo castro Moraes foi proccssaao e condem
nado a deg l'edo perpetuo na India : a mesma alçada, 
quo o condomnou, foi sentenciando tambom os outros 
culpados do possimo procedimento que tiveram contl'a 
o inimigo. 

LlÇAO XXV 

Desenvolvimento e progresso do Brazil no reinado 
de D . João V. 

Por morte de D. Pedro Il (9 de Dezembro de 1706) 
subiu ao tlu'ono D. Jo,lo V, que foi acclamado a 5 da 
Janeiro de 1707. Jú tratúmos de alguns acontecimen
tos quo se deram no Brazil durante o seu reinado, 
como as guerras civis dos Emboabas e dos .lfa'll"ates, 
in,·asõos ~o .Quclerc c Duguay Trouin, c rcstiluição 
da Culoma do ~acramento a Portugal. Passemos 
agora a tratar mais dotalhadamentc dos pl'Ogeessos 
(jUe o pniz pOdo ir fazendo, preparando de a lguma 
filrma o seu engrandccÍiucnto futul'O. 

A quatro cau-,as att1·ibue o Sr. Dr . .:\Iacedo o desen
volvi lllentu do Brazil por esses tempos : - 1•, dt'scri
minaçno das auLoritladcs administrativa e jndiciaria; 
t•, descobrimento da~ minas aueiferas pelos Paulis
tas; :3•, povoac;üo dos territorios de 1\Iinas Gcraes, 
Go,\ az e :\Iatto Uro..;so ; c 1•, a attonçií.o para a colo
nisação do sul do Brazil para fazer frente aos Hespa
nhoes do Prata. 

Em refe1·encia á primeira caul)a temos a dizer quo o 
liuvel'no Portugue...:, ai tendendo, embot·a tarde, a uma 
das rcgms csscltciacs de uma boa administração pu
blica, ordenou a dosc i'Íminação das autoridades admi
nisti'aLi,·as ej udiciarias, estatuind) que os Ouviuores 
Jas Capitanias fi cassem sujeitos á Relação da Bahia, 
l' os Ouvidores do Pari! r do]l\Iaranhão ficassem de
pendentes ilirectamentc dos tribunaes de Lisboa. Os 
Uovcrnaclores Gcraes do Brazil foram considerados 
como Delegados dircctol) do Soberano, 1714, e tiveram 
melhor·amentos nos scu:3 Yencimento~ , que foram 
elevatlos a 4:800SOOD anuualmcntc, sendo o Marquel: 
de Angeja o primeiro GoYernador Geral quo teve esse 
ordenado. 
l~uanto it segunda e terceira causas , isto é, desce>--
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brimonto do minas e povoac;ão dos iorritorios ue 1\Iinas Gomos, Goyaz e l\Iatto Urosso, Yejamos o quC' havia. 
Desde mciados uo scculo XV[ quo Poe:ugal porfia,•a om pPOmJvee o dt~St' two lvim~'nto de mina-. no Brazil, o qne os Paulistas se ntit·a,·am a cxped• ·t1es pelo interior UJ pait . . \ utos de proseguiru1os ClllllJll'Onos obscr·,·<u· qu•', comJ muito bom pvndora o ~r. t'apistrano do Al.H·on na sua magnífica Thcsc do concurso, «a'3 montanhas foram se npt't' a balisa, o pitarol, quo tiYoram aquollo- lumcus omprohendcdorcs,e o· l'ÍOS fot·am os ca·ninlu-; qnc seguiram elo preferencia.)> l~ntrc O'> rios rpt · segttiram sobrcS1tcm o Tietê, o Pamh~ In e o S. FranJiseJ.-.\.compatthaudo o Tictó foram cllos ter a ~linac:; Goracs, Paranú, Santa Catharina, H.io Gmtule do Sul, Go,az o ~Ia tto Gross 1; seguindo n Parahylm dovas<>aràm a 7.onn. con·espondentc aos tol'l'ilorios do:::;. Paulo, ~li nas Gcracs e H.io do .Janei ro; mal'gcandG o ::;. Francisco ~ sct~s alllucntcs for·am ter a Goyaz, sel'tào da Bahia, PIauhy, Ccarfl, :'.li nas Goral's, Espírito ::;anto c norte do Rio do Janeiro. 

. \. tó m,~iados du secnlo X VH os Paulistas 1 ucrasam mais com as exp"uic:01's pam es Tavisar indios <' C<Jntra. as relluct;õ'Js do" Jcsuilas do Paragua~· e Urugnay do quo ua~ sun.s tont:ttiYas de encontrar o•u·o ; mas acontecia mnitas YOtcs que esses b·mclcirnntc::; achavam miuas n.tu·if,,t·as, sl'm nclla.:; pcn-:;at·, como suecedeu com Pascoal Paes de Araujo o Antonio Pires de Campos. 
Dmuutc o dominio hcspanhul tinha-se tornadu mai:s positivo o descobrimento de algumas miuas ao sul do Brazil, como se deprclwnde da nomeação de SalvadOJ·Corr(·a de ~;i. para superintendente das minas do Espírito ~anto c '-'· Vi..:cnto (Paranaguft). D. Franciseo de Souza foi nomeado d!'pois pata o mcslllo cargo, e cntl'e a.; cau..;as de' ~ua nom<'ar:ão cntraYa c.lc certo o prc-;ontc que fizera a filippo Ilr (l:J0a) de um ro~ario, qne tinha a-; cont'l..., t 1c Ottro ma-;~ic:o r>;rtrahülo tl·• terrr>1W~ r'(,rtri(nro<: dn DNt:if. 
Em1G03 Filippo Ili fez publicar o Ront• Hcgimcnt.o para a mineração do 13razil e om 1G18 publicou um 
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outt·o. Por c.;sc.; Hegimcnto.; "Cm·t',a manrlava c.-,tahclr cr ea-;as ~~o fun•lição, onttc o ouro c l!11lo o metal, 1 e ,n lo c regi .;tmdu á entmda, ~cria outra Yez regi,.;tntdo c lll<U't·adu tlepni-; de fundido c refinado, de.luzin lo--;e enlào o qwnto, que ~ertenda. ao E tndo. O de-;l'obri lo r leria de [1ri \ilegin Uttl:1 llli na de O 'aras -;obre 40, c lllai-; nttl<l dt' GU -obro 00 na me ma IJéta, <llllba,.; f1. sna c<collw, cu trrmeando cotn tudn 120 'a1·as de tlll!;t á outra : tiuha além di' o :dgtutl<ts lmtras nmtagcno..; lllCttOrc-;. Ao Prm o,ior com polia a iiHpcc<;ii." da.; 111Íl1;1.-i . 1\0 ~ ll1ÍilCÍ I'O; <'Olll'OLU<llll-sC a.; prerogati\·;t~ 1lo ni'io po lerem ~cr p1 c;u-; por cJi,·ida emquanto e-;ti,·c:;.;cm trahalhnn1lf) na-; tllina.;, nem sof
Ú'l'I' penhora no-; e ;1 r a' <h, i nstrtu nen to '• ll'll\ i .;üc., o <'Oihi:\ ~ nr r-;·Hll'Üto..; para o-;cn,.; trabalho ' ; tna-; lambem a pena por Ycutlet·, tt·o ·ar, dar, ombm·,·ar ou po>suir OUI't> não contt·;Htado, era de lllt>J'tc e se ptrstro do.; hetH, "'entlo doi~ torço':> para a corôa c o re-.;to para o drnnneian te. 

(}; Tlollancleze~ 1i' eram tambem idéas <le nchar mina..; na-; capitania.; por elle-; eon IUi-,tad;h, o J;arn 
O:->'>C fim (3 do. etcmbro de lGH) partiu do Re.:ife tu11a cxpetlição <·omtnundnd.a pelo Go,·crnador da Parah)-bn, Jo: lia-; Her~·kmaus, amigo intimo de Mauri..:io de Nn"i nu, para o dc .. ~c·obri lllCl! to ele lllÍ11fl"l ue ouro no scl'!ão ; mas c.;~a oxpe lição foi i11frudifoí'a, <l pczar do ter-se gttül'Lo pela'3 informac;õe.; do um Yelho j>ortugnez, 1\1anocl Ro.lrig-uc ;, que já em 1G25 <'mpre l<'tlflcra igual Yiagcm. 

Terminada a o •t·upação hollan lcza, o GoYcrno tle Portugal não ponlcn oeca .;ião de i n•·i Lar o go •to a' cntureiro pn.ra o de,.;l'obrimcntn dn onro o pedra.; Jll'Ct'ÍlH:t"i no Brazil. A 1a de ~Jaio do 1G6 L nwndou uma [H'OÜ-;ão C'Onferindo o titulo dC' admini-.trador do tlo"('Ohl'imcnto da<> mina<> de o::;mcralüa,.; no Estado do E-spírito anto a Ago.;tinho Barbal lt o de Bezerra. Logo em 27 de etcmbro tle•se me,mo :> nno Yeiu nnta Carta Régia ao.:; Paulista.:; convidando-o;; a pro"tarem auxilio a Ago.;tinho Barbalhn de Bezerra, Governador elo Rio l~e Jn.noiro o S. Paulo, incumbido 1las exploraç-ões ela-; ntinac:;, o promcttcndo recompen::;as aos que nesse mister ~e di ... tinguis<>em. Nessa 
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me~ma data o Rei D. All'on<>o Y [ dirigiu lambem uma 
carta n. Fernão Dia..., Pae-;, im;itandu-o ao dc..,<:obri
mento tlo o.;meraltla-;. 

Entt·o a.-; oxperliçõe..; elo l' emão Dia-; Pae,; :sobre~ae 
a que fez parLÍIHlo de ·. Paulo (21 do Julho de 1676) 
com Ullla g1·nntle comiti,·a em quo ia tambrm ""'' 1 
filho Garcia Ho lrigne; Pae.; . '0 5 anno,; dopoh tot 

que o.; C\:f o li ionario.; <le·wol>rimm no S r>rro Frio 
mina-> dr ouro, c.;mrr::tl•la.-> c outra-; pe.lra.;; pre.:io~a-;, 
fallP ·cudo o chefe <lo.;-e-; l>an feirante .:; 1 crto do Hio 
da.; Yel has, quando ,·olta,·a. pa ra . Paulo. 

Gal'I"Ül H.odrigue3 Pao-; a presentou ao atlnlini ... tra
dor gt>ral das 111inas, D. Horli·igo Ca.,tdlo Branco, 
amostl'as da.., <'->Incralda-; a("hada-; por ~cu pai, lr
\'OU-as a Lis bê,a, c foi nuJIH'atlu Caf>itão-:\I0r da-; rn
tratla-; <' do.;c·obrimcntm; do C'illlCra da<;. 

Puucu t<'IH JH> do1 oi-; (16~7) . \.ntonio Hoclrigw'"' 
Arziin, naturaltlo Tan bató, fazPndo uma entrada pPlo 
:-ertãu d<• Cactó do.;cobriu a-; miua-; dr ouro <lu Hio 
Do··e, <l<'Í'.:ando o itüwrario dr !:;tta ,·iagent a ~cu 
cunhaclo 8artlwlonteu Bueno de iqucira. 

E-; tr clln l i llllüLL a..:; oxplmaçiíl' ~ (1üV3) <' Ill q uc toma
ram 1 ;u·tc Cnrlo3 Pc lro-;n da Sil' eira o outro-;, c ,·ciu 
ao Hio dt• J<1ll!'Íro apre--en tal' ao go' crnaLlur amo-;tra-; 
do ouro c';to; I ninas de Catagnnzc ,, "0!1 lo por i->·0 no
meado Ccl( oitáo-:\Iór de Tan hntó, jll"OYO lo r do-; reac-; 
quintc1-;, <.:OIIL <ll"dent tio c~tabclct·cr nmn fnntlit:ão 
nacptclla 'illa. O ouro dessa<.; nmo-;tt·a<.; foi prlo Go
,·cmador do Hio de Janeiro, S1~ba.., tião Hodrigue.; 
Calda-;, rr 111rLt.ido 1 ara Por t11gal (Hi95) .-0 no,·crno 
<la metro} olc lir·ou tão :-;ati ... f<' Ilo que por Carta Ré!!ia 
<lr 27 dr Janriro ti<' LG!>6 orLlt•uon aoGo,·or nador Geral 
clo Brazi l Cjlll' promcttc-;sr Jll'CIHio.; c honra-; da real 
ca.;;a, habito .; <la-; tr<' ~ onlcn..; niÍlita.rc-; do reino c on
tra-; grar;a-; ao-; q tH' sr o<:ctq a -;-;('Jil com trabalho-; de 
mincrnç:lo. 

Barlhol,mwu Bnrno de iqw'ira foi continnanclo ag 
oxplorar;õc-; de sru ennhadll ,\rzrw no'> ::;crtõe::; do 
Caetó, cons1'-\ uin1lo rxtrabir gl'anclo porção d<' o mo. 
-0-; arraiar..; C'itabclc..: i<lo.; por c-;-;as c outra.;; oxpe
• Licõt'-; <lo ..; mi nr iro-; forarr.t-..;r dl'"iCll \'oh ·cntlo, o <·.on
~tituiralll para o futuro a'> cidaclc-; do ~Iarianna, Ouro 
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Preto, Pi langm·, Caetó, etc ., do actual J.:-;tado de 
Minac.; Goracs . • 

Um <lo "5 nota Yei~ dc~cobridore-; do ~~a ópocn. foi 
Manoel do Borba Gato, genro do Fomão Dia-; Paec; 
e a quom tinham sitio rcgt"trada.., a<; minas tlo abar~ 
(1700). Brigando eom D. Hodrigo Ca.;; tello Branco 
mandou ma tal-o ; ~om re~·cio L~C pcr.:'eguiçõc-; foi par~ 
a~ na-scente-; do R1~ . · .. h 'illlGI'-'CO _com o-; sons ~cqna
ze~. scmlo olles o-; pnmcu·o.., quo ah1 se ostnbolcceram. 

E' . do gado q~c e-;"'o~ cxpo licionarios lm·a, êlm C[Ur 
pro\'H'ram qna..,1 totla.;; ao:; actuaeo; boiada!:> de l\Iinas 
Gerao -; . Ro,tiran clo-:~ depoi-; para o Rio Doce, i\Ianocl 
de Borbu Gato, por 111tel'medw do GoYornatlor do Hio 
de Janeiro! .. :\.rth_m de 'á. 1\fonozo.<>, obtoYe perdão reYo
Jan lo a exh!Clli"Ia. da..; unna-; pelao;; circunwi-..;inhanras 
,{o 11io da-; Velha" ( abará), o mais tarde tc,·o ainda 
o po~to d<' Tenente Ge1wral. 

Pl'la 11\C'illlêt é[JO ·a ( 1701) Leonardo Vardez desco
briu as minas do Cacté, r Thomé Côrtc-; cl'El-Rci r 
J~..;é de ~i 1ncira Affnn.;u, acompanhando o •·ur-;o tlo 
RIO da-; l\Iortcs, encontrara lll ontr a::: miuus anrifernc; 
dando prin ·ipio . ft.; jJlJ\"Wtçõo-; hoje <:idade-; elo S. Jorr~ 
cl'El-Rri r de .. . Jo~é. ' 
. Publi<'on então o Gn' Cl'llO Portugucz um noYo Hc

gunen ~o p_:n·a a -; minas (1~ cl<' Abril d<' 170~) m:U'('illHlo 
<h n~tl'lbmçõc-; .ct?"' supcnulcndcntc.;;, guarda-;-múr<''> c 
ufficmr-;, o mo hfic:an1ln a-; conco-;~ õc.;; das dua-; data.., ao 
de..:;_robritlor, qnc não t_cri~ a <;egt mcla sem la\Tar a pri
JI1Ctm, ns da ta-; ao-; mmon'os rcgular-.;;e-hin m pelo nu
mero do o-;cravo..:; empregados dun-s c meia brn.ça" catla 
um ; alóm do..; ~eu;:; quinto" a Cortm tinha umn data 
no melhor lagar, Llcpoi.., de ter o dcscobridot· e-;eolhido 
a.:; sua.., dna'i; as data.., rcnt''> poliam ser arrcma tadac; 
rm ha, ta publica, etc. - E..,te Hcgimento fui •mndifi
rado pela Cnrt a Régia de 7 tlc ::\In i o de 1703 L' ultc-
riol'o..:; di"po..;içõos. ' 

on<lo c•xtraordinaria a allluencia dos aYcnturvim-; 
deram-":lo t_n.m bern ri ntlidade-; e conllicto'5, que uwti ,-a~ 
ram repet1tla.., scenas tio ~nngue; a mai<; notaYcl foi 
a chai_na<la Gnerra do' Emboahas, da qual já no~ 
occu pamos. 

Drpoi-; do creacla a capitania de S. Paulo c ::\linas 
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(~erar.; (l/10) a cxpcrienuin. 1110-ill'Ou log(> que cl'n fMJr 
dl·mai~ cxlcn·m para urn :-;ó go\'crna.lor t01nar c·oBta: 
a-; ~uulc·,·açúe.; eram frc JUOutc._, c <.:lHla ,.,t ba .;lante 
sulfu..:al-a-;, <·omo a ·uute eu ao Cou lt• de A -,-,tuuar 
!'0111 Ulll:L gmn lc 1'0\'Ult<t origina la (!Plo 0 ;[alvlc ·i
lllOlltO da-; C't'N8 de jiuuliça' ( 1 1~0). par.t a t·oh•· lllt;a 
do, q ni rttn •. Hc ,oh c'u portanf.t) u H.ci C"rcar, cuulf• ,te 
Ja··to L'L'C.Ju, a Capitania Geral de .\Iiwl-; l~ . ·mt''· :in !e
pcn lentr da de S . l'nulo (~ do De..::cmbr~J dt· 1/~0J. e 
n ·Jmcun 11am 1 • Go\·PrlW. lu r e Ca, ·Jtilo (,~c•ncral a D. 
Lourcüçu ele 1\ lrnoida, qrte toruon po-;-;l' ao; H) ~~e 
Agn tu de 17:U . l•'oi .tlmautc a .~na ;ulmiui -;Ltaçii<l 'file 
se tnl'llamlll C1J l1ht• ·1 la-> a-; llllll<L> etc . \ ra-;..;Hall\·, e 
qlle [oram 'lo;euuortu; <h diamante.; do Serro 'Fr·io 
( 17~9) . l'reteu lcm algtm ; at Ltore i qnc l'us ;o Ber
nn.t·tlu da Fon .c.·a LuiJJ quom no Srn·<> do Fri11 
de ;cobri u o l • diamante no Brazil; nutros dizem 
qtw foi Seua-,Liüo Lemo do P1·a lo, nu Hibci ro l\lan-o, 
alllucnlc do Je ruitinhunha (1723). 

A la\Ta tliamautina foi rcgulnmrntuda pelo Gurcr
nador dt' ~li na., Geme '• D. Ll)nrcnço do .-\lnrei la, 
'!UO impoz a <'apitaçno de 3~000, 1le l'a la u1.n c;.·r·a
,.o; -o C'on (p da'> Galn:•n..; Plenm <'-;-a r·aptlaç;iu a 
2:>Sii00, o dc1Hli-; a 40~000- l:m 1734 foi ercala 
a into1t '<•n ·ia cln.; rliam:wle-;; o 1),' wrnlxu·gn.lo: Ha
phael Piro i Par.linho, o 1• nomoa lo pam c.;~o tnl'go, 
dcmar.:ou o distri ·to dofc,m c tornou cada '06 rnaii 
opprc -;~ i nt.:; a-; tli -;po .;içüc-; r.•gulamonlarc". Para rnaior 
gra' an r c a Metro, lO lo pnblicon uma L<'i (2~ dt• De
Zf'tnuro do 173 l) de ·lm•nnlo qno tn lo-; O\oi diama111t' ~ 
o pe Ira-; pro ·io.;a-; en ·ontmda.:; nn Bl'azil, do 20 qui
late ' para cima, pertow.:criam á Corôa c "icr·iam r<· met
tida-; para Lbbôa. 

O go' orno de Portugal, nilo "i:tli-;fcito com o-; rc·mt
tv tlo-; obtido-; por e.;-;e.:; meios o não qncrPn lo faz!' r a 
la na por :sua propria t·onta, orJonou que '>O arroum
ta"i-;e por contra ·to, mo lific.:ando a lei tlo 22 do Dezem
bro. -0 1• contea..:to foi f oito c·om o Sargento ~lúr 
João Femande3 de Oli,·eira, de so ·io.lade <"Om Fran
ei-,co Fer-reira da ih·a, c ,·igoron por 4 anno '· 1• de 
Janeiro de 1740-n. 31 de Dezembro de 1743, trabalhan-
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do _rom 600 c;;cra,·o-;:;, o pagautlo 2305000 pela rapi
fac:ao ;mnunl dr cada o-;cra,·o. -:-- 03 contt·ac·tador·e..; 
lucraram bn.-;tantr, e a-;..;ignaram um 2• cou tral'to na-; 
rne-;ma'> condic:üc-;. Hon' e grande almnllancin. do 
dinmanto-;, principalmente por cau-;a do contrabando 
r do~ gflrimpeir.?ct, que e~cr..:iam a mineração furti,·a 
t' rlandc->tina ({Jarimpo ) . ' 

O 3• contracto or t úo<J Calrl"iras foi feito com Foli-;
hcrto Caldcil·a 13rmtt, ,·igor:mrlo do 1• llo Janrir:o de 
1 i 18 n. 31 do Dozrrn bro de 17.)1. Folisucrto ac;'lo:iou- e 
a som: ::l in.não::; chastião, Joaquim o Conrado, e foi
lho concodulo l0r tam brm 200 homen-:; minecando no.; 
l!io.-> Glnro o .,Pilõ~.,, 0111 Goyaz. Depoi" dn. pri..;fio de 
hh-;bcl'lo o Gon•J'no Portuguez tomou a si o trnfoo-o 
da lamnrn din.ruantinn, cnjo monopolio ainda h~o 
perlPtu·e ao Go,·crno Federal. 
. Em rcferet:<.:ia no.;; qui~üos elo ouro cumpre-noo; 

d1zer· ~flH' nnu.la<; fnram :1"> lllC'Crtf'za.:; ele P ortuga l na. 
tu:mcl!·a do tnbutar o ouro. ~o proambnlo da Lei de 
:} ,[c D,·zrrnbro do 1750 dizia o Go,·cJ'no tm· experi
rnr:ntndn 1 ~ metho lo.; de arre ·aclnção do clirri to elo 
1Jllllttn, d<'-;dc• o Ah·nrft de• Ago~to de lô18, n:to "iC' 
tc•ndo encontrado vantag('tll Oll cuthtllO lo algum em 
. fll:l !quer d'C'llc.;;. 

Segnr;clo u r·. D1·. F!'li ·io ((O:; 'unto.;, na.., snn<> 
J[,•,nrJrtrts do 1 Jistrir/(} Dirtm/tntin?. n. f'nbr:uwa do 
'luiutn ~lo O~li'O 'igoi'On_ ntcí 1/!J:J; JlUl'a lib('rtarÔrn- c 
da l'apltnr:;w c~tab<'lf'L'l i la 110 tempo do A. do A. 
Coelho d<• Car·,·alho, os po,·n., ajn-;tm·a rn com o Go
' r ma dor n. lkn z 13nltlwzar c l<t Si h· eira pagar 30 ar
l'ol!:l" de• om·o por <lllllo ( 171-1 ), fi cando abnli<io o 
IJlllllln <' leqmtndo..; n-; l'('gi-;lru..; do ('anJinho. 

Henm·m·arll-..;n c-;,e~ njn..;to-; t!P anno em anno clc
r:JJH.ln-..;e Ú"i 'r•zo-; :l"i r·n11tribnic:õc~. ~'Inndar~tlo a {'artn 
Hégm ele 20 dP Ontnbro de 1733 C'-3lnb<'le ·rr· noYa
llJ('lltr a c·Hpita('iiu, (' alé111 d'i...,..;n o ccn.;;o de indn.:;trin, 
o Grn:cn~ac lo r Cnnde das Gah·êa o.; n.c citou rm troco a 
r·m.ltt·Jbmr:ão nnnwll de 100 anoba.., de ouro rolo!; 
'Jilllllo::;, o.;e l:111tn nüo plwlnzi-;'>em a-, ('a"a" de fundi
c:üo: A 1• dC' Julho de Ji3;J ('..;fniJelrccu- -;e do no,·o a 
L':lJnlar:ão, ntó 31 d~ Julhn de 1131, IJUando no,·amcntc 
:-;c <'..;labeleccu o cpnu to. 

14 
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13AIIL\.-~o actnal Estado da 13;1bin 6 que tiycram 
começo as primeira-> cxpC'Jiçõe' _para u <il'->roun ntont? 
dt• pedra-; pre.:io.;;a-; c mina.:; nm}~t·ra.->, com:~~ . ex1 c h
cõc-> do 'cba-;tião F'crnan<le-; l uut'Jtt.ltn, .1.)13, l'<'lo..; 
J.io-> Do ·c c Je tuitinhonhn, - .\.!t.lntu.u Dia"i Adorno, 
conflrntnmlo o.; remlt::l.'lo; da de J_uul'lnlw, c ~ oltan•_lu 
peltl rio da -; Canwclht.;, - Donuu!.WS ~ lartt.u-; UJ 

{ 0 ~In ta ~cgt·o ), - ~Iar.:~)' de . \.zct'l' lo pelo.; n o..; Dt· y 
e <la-; Carn.\·clla-;,- UabrH' l ·uarc-> tle . ouza, ( ~e lo ~ ... , 
:::; . fl' t.llll'Í-;c:o, - P P!'O Col'lho <le . ouzn, pelo w tcrmt· 
du Ceará,- ~Icll'llior Dia..; .~ ftn·eya, .1 ll'lu ~or tão da 
Bnhin o outro-; do mcuor ltllJ orlatu·ta. --: A c:; expt·
di<;üo-;' tlc ~Iolehior Dias :\Iul'cyn c·!mftt.ndHlac; _co11 to 
~cnrlo de :-;cu logentlario filho llo1>".1'to 1 has 1f 01'1 b6c·;.t, 
mo-;tt·a,·:ull eom uma tal ott qunl t'l 'l'tcz<.t qne hant 
mina -; pro ·io·m.; pelo smtão da Bahia ( ·~·l'l'a <lo Jtaua
Y;l!Ht, etc.: .) c noya-; cxpcdiC:~p.; foram-si" Jormando, cnt
hti>t';t !i<'nl pro,·cito. O.; Jc-;mta-; lambem o..;o Jllcltot·nm a 
pro ·unu· C'5lltcralla .. o..;, 163 1-H!.:t l, lll:l . .., lltítla <.:OllsL'
•rniram. 'ó em 1G'i·1 foi qur Frrn:itl Dia~ J>ac->, ~om , 
fl;.;;o..;cnHH, tliscorrcnclo pelos o..;crtUe.., du lh~, po...:c ~ lU o~ 
sru-> r-;forço-; coroa• lo.:; do rc--ulta•Lo.; snthiadorHh ~ 
Em 1uanto o-; Pauli-;la'> proseguinn~ o; ':->ClB des• ~ohrt
mento.;; pelo a ·tnal Esta. Lo dr . ~f ma..; Gcr;~r .;;, 1~ : 1 
Bahia ia tornando-se <.:aüa YCF. lll<H-> certa a r"IstrnC'lil 
das miwt;:; de ltabayana, c o Gon"rnn tle Portugnl ru
cnrrcr•on por ProY. do 28 do Junho de 1G73 a D . . Hu
tlricro °Ca-;tello Bnnwo do cntabol<tmrntl> ü'e-;-;as lllJLHh 
aco

0
mpanhntlo pelo t:apitã.o Jorge Sonrc-; c por BL·nll 

Surl'cl. . 
Ca-;tello O!'anco não clcu boa c:; <·onln.; <lo s1, pa''HOtHt' 

para :::;. Paulo c foi a-;sa-;si nado por ~,Iauoc l.1 lp, no r iJa 
Gato, qunntlo, :sern o saber , j:'t re ... ta \';.l Llcnnttulo (·Clu 
GoYerno Portuguez. . . . . 

Pelo me;;mo tempo torn;wam-'ie po<>IIl\'<h a-; nottclih 
da·lmina-; de Jn.c.:obina por 4 grandt'"' folhl'l<t'-i de nm\1 

extt~ahiLla-; d'o.;so tli--;trieto c apre-;rnt:tdtts !w Gmem ;.l
ÜOI' D. João tlc Lenca'>trc (1701) . -O <·:qntão •\ ntonw 
Alvares d..1. 'ilYa en<.:arrcgatln tln rr ·onhct:mwt:t,, 
tl'es..;a<; mina-;, não enuontrou o lo9.ar <L'rlh'>, ma'>l sJJII 
o <le ontr a.:; . . \ Carta Régia! de ::1 tlc .Junho de 1103 
nl·m lon''tt'an• ·nr·ro~'caminho ' 1mrn c-;"a'> c"ploracõt''i, ( -.] . .. :.J 4 
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re,erq uulo-a.'5 para melhor opportunitladc . Apezar do 
bando publit:a, lo polo Go,·m·nador Geral pal'a fazer 
cultlprÍl' a Lei, o entabolamcnto da., mina-; de Jaeo
hina foi tendo lagar por pnrtic.;ulare~ eontra,·cntorcs, 
:ttt· quo a Carta H.égia tlo D. João V de .::; de , \.go-;tlt 
•le 1'/~0 con•·ccleu a cxplornçi'io.- Pela mesma época 
foram -;cntlo c·onhcc.:üla-s c explorada-; U'> minn!'l do Hio 
tlt• C'ontac:; e l\Iatto Geo3-;0, como ~e Yê do Hclntorio 
du 1 • intendcn te <lellas· Coi:onel de engenheiro-> 
:\li !!;ucl Pereira da Co-;la, de 13 do Fc, ,·creiru de 17;Z1, 
[JUblicaüo no .::>• Yol. da.:; Mcmorias Ili -;torieas c poli
IÍL'<t · da pro\'incia d<t Bahia, por Igna.do Aecioli tlc 
Cerqur ira e 'ilva. 

O Coronel Pc,lro Ba.rbo->a Leal foi encarregado de 
peoddenei::t"> ulterioro.:;, c fundou a Yi lla de anto An
tonio ela Jacobina, 11~2, de..;anncxada do termo da 
L;tl'hocirn.; a Yi Ua tlc 2\l ina.; do Hio de Contas foi fun
dada pouw üopoi-;, 17~:1 . - Ape;r,ar da oppo~ição do 
Curoncl UarLitt tlc 1\. ' ila Pereira \,or <.:au ·a da occu
paçãt> dao..; ~na-; terra.:;, a crea<;ão < 1t Yilla de Jacobina 
tui mantilla, o <[Uautlo o Coronel Pedro Bar bo->a Leal 
rultou <la sua wmmi-;-;ão trHzia 4,42 oita ,·a-.; de ouro 
tlu ~ < [Uinto~ nrre..:adatlos em l i:Z l, c tinha aber to uma 
e,trn la para <.:ommuuiear Jac.:l>bina tom O-> mineiro-; 
1lo Wo tle Contas. Por tão relc,·ante~ senit;o-; foi clle 
nomea lo intenden te dcs..;a-; minas . 

Logo tlepois o intendente :seguinte, Coronel Pedro 
Lrolino ~fariz reconheceu , 11 de Junho de 17~G . a<.; mi
ntt'l dcscobcrta"i por Antonio Carlo-5 Pin to no ribeirão 
do ~o.;su Senhora elo:; n cmedio.;; ( 'erra da Tromba).
Em bre,·e o mo-;trc do campo Domingos Dia· do Prado 
e Seba'>tião Leme euntinuaram Yantajo..;amente o-; de~
•·obrimcnto-; dao..; min:t'i auríferas das cabct.:eims do Hio 
Dnee, 1727, ao pa.;so C[ue ~c foram tambcm tornando 
runhecidas a.;; rica'5 mina<; do Ara..,suahy e do Fa natlo, 
territorio-> então considerado· como per tencentes ú. 
(-apitania tle Por to eguro. 

~ÜATTO GRosso E GoYAZ- Compen-;acla') como ~e 
arha\ am pOt' tã.o brilhantes resultaLl03, as cxpediçõe~ 
do-; Paulista-; não se li nita,·am unicamente á Capita
nia tle ~Iina'> Gerae,; : irradiaram-se pela amplidão dt> 
:->ertão, e foram ter a ~Iatto-Gros:So e a Goyaz . - Pa.~ .. 
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coal Moreira Cabral ~mbintlo pelo C'oxi pómerim, 171!• 
com uma bandeira i"undou na-; margen -; d'e~'>e r io al
..,.un -; c;;tabelo..:imen to:;tlc miner ação, o;;quar-; em brr' ,. 
~udou para o lo..,.ar ao . dcpoi-; chama< lo F orr!u_illt". 
por indi<·ação <Lo algun<>. m dlO -> do soroc~lmno ::\hgurl 
• 'u l>til. Ta l era na I• orqmlha a a bu ndanr·u1_do ouro.• ' 
1·om a maior fn.<"ilitla tlc em um mcz C'.:tr alnm m 1 arro
ba-; tl'o->:->O metal ; em pou ·o tempo ti'<.lll"Ü·ormou-sc e .. .,, . 
arraia l em po,·oação florescente, 1 72:~, que .to,·c o. no~w 
de Villa Hcal elo ~enhor Bom Jcm"i de Cuyalm, :\o
Yembro ele 17;26 . Com a a tllucneia de numt'roso..; rx
plorudore-; fom m mtlltiplit:aml.o--;e tambem o~ fót:ns 
de população, c em brovo surgu·arn a .;; po ,·oaçoc.:; _dl 
No-;-;n. Senhot·a tla Coneeic:üo <lo Alto Para..,. uay ])la
mantino, prin ·ipia<la em 172 . por Oabl'Íel A.ntonin 
:\Iaeiel - Pmuo Ale..,. r c ( ttc:tual c1Llad<' de :.\ lat to (. ru-;sOJ 
na ma;·gcm direita do Guapor é, ftuHlada pelos. irmã~~ 
Frrnando o. \r th nr tle Barro-;, a ü leguao-; tlo th..;;üll1l'Ja 
o poYnado e ea1 clla 1le ' . F ranci-;eo Xa' ic_r, por cau;a 
da<s 1uina"i de Saearé de.;cobrrta~ 1 elo Panh-.,ta .\ntotllo 
Fernando~ <le .\breu em scnic;o uo Br iga loiro .\ ntonio 
\lo Almeida Lara . 

. \ '-' ho-;ti lí.!a tlc., do;:; P[lyaguúc:; <' Cuay~.:nrú..;; ~lonto
r:uam por algum tempo a prr_-.tcza da colm~t"n::fll) 
tl' c~-.a-.; re..,.iõe-5 · ma-; afinal suhJll!:rndo-; c' -;sr-; mlw .... , 

o ' ,, J" • ' I o aberta uma c-; tr::ula franca para Goy~;.:, 0 1 •' a~ l•> 
Gro-;-so rapidatncntc augm~n t~uHI~ ~lc uupnrtawm, 
a ponto ck' set· cloYada a C~pila.nm mdc; ~udcnt(~ d~t 
de S . Paulo por Carta Hóg1a de !) <l<' :\la to _de 1, ~ , 
:->Ciulo !';Cn 11l"Írnciro Gon'rt ta<lor D. AntOllH.> Holttll 
de 1\foura (ulter iormente Colllll' <10 AzaJ~lh ttJa), _qur 
chrn-on á Yilla elo Cuyabá elll 11 !lr Jan01ro dr 1,51. 
Abtle~cobrrta o mincrac;ão de Goyaz lcmhra o nonw 

len-cnr!ario de Bm-tholon:ou Bueuo da Sih·a . . lntr'l'
n ti;1do--;e pelo !'>Cr~iio tinha c.;~c Pat~ li~ ta par tido cont 
uma bandrim, 16"2, Jenmdo <'Om.,Jgo um filho <!e 
12 anno" : d wga ndo ao Hio Yct·nJelho, onde rnat" 
taede ~e fundou Yilla Bua, rneontrou-:;c com unw 
horda de indio-; quo lhcc:; en-;iuon o::; logare-; em que 
por aquclla região al.mnda,a o ouro . Para ter 0~'-'<1" 
]nfor mar·õc-; recorrera Bueno ao c-., tra tagc'ma de 1!11-
] n·~ ~iouar a imaginação do3 iudio.; por meio do \"arw~ 
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~ll"tificio-;, tao-; como o do fazer a1·Jcr agua.-a t·donfo em 
1~111 /n·a to, amcaç~ndu ,inccntliar com a me?J~lét fací-
1.11!~< c. h.>tlo; o-; r1o-; d aquollas raragcn-; . Tido pot· 
kJ_llt:CJro, on Anhan,r;uél'a, t:onsrguiu ~abor o qnc dc-
~·'JaYa, obtc\C' uma grande quanti lado Jo ouro, o"'era
n-ou um bont n Ut11cro de iudio:;, e ,·olton 1 ara 
:-- . Paulo, ondo 1 mwo drpoi.; mot-rl'n. O Go, ernador 
de :-i. Paulo, Hodrigo Cr-.,ar do Mcnczo:; em 17~:Z 
1uandon ao lilhn d'e-;-c Bueno tentar no mo-;n10 ~cn
tido ~tma ex[.C<li<:<io, que foi infrnt"tifcra; só tro.;; anno:-{ 
dl'pm-;, ~m uma :-·egunda C\:) odi('ftü Bueno da ~ih·n 
o'Oih<'gum encontm.t'-->C <"0111 a lgmh índios Coyaze.-;, 
ljllt' o rocollh? cmm 1 Ot' Olho do Anhan,fJttil'a . 

To11do :-;alJHio obtot· a :uuizado do-; in :in-; foi Bar
lltuloJJlC'U Bucnn da ilnt alo·ançnn.lo o-; mais bri
lhante-; J·o-;nlta<I,,., l'<lra a '"illH rm1n·cza 17:.6 r lan-

1 o • • 

çan1 o o.; fundamento; da-; lll\"Utl('ÜP; do-; Ferreiro; 
:"ant'.-\ tuw, Bana o Ouro Fino. Do nJlta da ;.;ua ox~ 
1 •'di('iio não -;ú n.prc·entou an Gu\ omador t!c S . Paulo 
8, 000 oi ta' <h d<' om·o, I 'UIIIo ta111 bem mnnd(m uo 
(oi'C· ente a l ). Jo:io \' uma colll't:Çào de fru ·ta-; bra
zile!ms, feitas do ou1·u tlliiS...,iço, c de tamanho natural. 
~ \om~ado Ca1 it;1o-:\Un· <

1ns lcna-; quo (1cs ·obtirn, 
L3l , 'Ill ilttcnu Jll'tht,crnr n sna cat.itanin. tüo rat·i-
' t . I •·alltcn e, (1110 so tornou JJC e~-.;êll'l<l. a <.roarão de umn 

CotJJar, n, l l do Fm cecit·o <'o 11;1 i, tcn lo i·nr c nJ.i lal 
\'illa Bt,n . P:_tra serem at_fcn !i. las outm-; di..;po-.içüc-; 
.rm referencta. a Goyaz llllhn.-so reuni lo ( l7:33) Ctll 
::;. Prtnlo no pnlacio o em ]n·rscn<;a do Ca1 ifêlo General 
CuJJdo de Sarzodas, wna .Junta tjl10 cnln.l uutrn.s JtJcdi
das <~c se, 11111 'aria illlportan ia, prnpoz o scgnit tlo : 1. • 
•pw "Ó l10n ,·cs.;e aberto pam as 111inas n camiuho ele 
:--. . Pa1tlo; ~. · qnc se pruhibi'>SC o curso da tnno,la 
~:11nlta 'a ; 3. • quo so tran foris'>o 1 ara o arraial da 
.ll~ia}Jont>n.ea"a d? ftmlição de~ . Paulo; ·L• quo 
se Lunda;:;-.;rm dna-;' J!la..;;,nma n':tqnellcarraia l c outra 
elll sant't\nna; .).• <1uc se c1·casscm <.a.11itanias e 
~"' crnns ~o parados em C>n) az c Mattü Crossl). -
E,;-as tnod1das furam al'tcitas c mandadas c~ocnt:w 
l ~lr> (;o,·ct·no Portugncz, r1nc 1m· AlYará do 8 do 
.\ tl\ em bro do 17 11 crcnu a C<lf itania Goraltlo G oyaz 
in·'e1 rn 1<'ntc da do :\linas Gcracs, sent!o seu 1• Go-
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Yornaclor D. Marcos tlo !\oronha. (uopois Conde tlos 
Arcos), 8 do No,·ombro Jo 17,1Q. 

As mesma causas quo tinham inll uitlo para as 
novas di \'i 0es politiw -administra ti ,·as no Brazil, in
fluíram tambom para innoYaçue~ nas divisões Ot;t·lr '-i
asticas . As..;im por Bnllu t'c Clomrntc XI , Copios1' ' ' 
.J.Vfisorirordia, 13 tlo Xt)\ embr o tlc 1720, foi cr·en<lo '' 
Bispado elo Par á separado do tlo :Maranhão, c s niTra
ganeo do Arcobispa lo elo Lisbôa, soneto seu priml'iro 
Bispo D. Frcy Bart bolomeu do Pilar. O Bis1 a.do 1!0 

Hio elo Janeiro foi di Yillitlo em 3 partes por Bulla tlr 
Bcnctlic to ~' 1\', Candor lucis etet•no!, G de Dezembro 
tlo 17·16, crcando-!'lo os Bisl'ados do . P aulo c ~Jari
anna, o as 1 •r Plazias dr Goyaz c Cuyabá. D. Bernardo 
H.odrig ues 'i\oguoira foi o 1• Bi::;po do S . Paulo, e 
D. F rry 1lanod da Crnz o 1 • do Mariauna. 

As ~ prrlazias de Goyaz c Cuyabâ foram prcen('hi
'las só muito mais tarJe.' .\. de tToyaz fieou snjrita <W 

Bispado do Hio tlo Janeiro a tó 1818, c a <lo Cnya btt sb 
foi orc·upada em 1H08 pelo Dr. D. Luiz do Castr o, ao t1r
pois Bispo de P tolomaida in prtrtiúus. 

P ara terminar mos esta i ntere<;sante lição rrc:;ta-nc s 
t ratar ela .1• cansa quo prnmov<'Lt o ckson\'OlYi lllt'n to 
1lo Beazil no reina lo de D. João V, isto (•, a atlcnçün 
para a colonisaçi'tll do snl, afim de fazer frente aos 
hospanhnrs Jo Prata. l•:ra muito natnral q nc as pro
longadas que-;tües por causa tlos limites moridionar" 
lo,·asscm o Go\ orno Portnguc1. a prOL:urar pontos ,,c 
apoio pmximos do logar oudo sr da' am es->C'i confli
etos; uma das melhores 1 oc:;içõe-; cstratrgic·as J'nra cs~~' 
fi m era a Villa da Lagnnn, tlc quo era Capitão ~l or 
FrancJst·o tle Brito Peixoto. Foi pois reforçada 1 ot· 
auxiliares mandados dr Santos pelo ÜI)\'Cr nador ' " 
· . Paulo, o chegou-se mesmo a prohibir aos c::;tran

goiros irem para lá. 
Além d'isso por ortlons expressas <lo Lisllôa lrnn<;

m ittidas 1 elo Go' crnatlor ' 1c S . Paulo, wantlm(n Ca
pi tão 1Iór da Laguna Francio..;co do llrit11 Pl'i'\:olo a .l 11fio 
1lo .Magalhães, que abris;S<' um camiuhn por torra :'! 
Colonia do Sa<·ramcnto t•assaudo 1 rlo Hio Grnm~e dn 

ul, onue o mesmo Magalhães c:ltegou com 300 
J1omens, 1727. 
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Sendo por esses tempos a ilha de Santa Catharina 
abandonada pelos herdeiros elo prillleiro povoador, 
Francisco Dias \ 'elho Monteiro, lllandou o Goverr:o 
Portngnoz occnpal-a por uma colonia açoriana, e por 
nm for te dcstaC<llnento, 17~8, cujo couunando con fiou 
ao Brigadeiro .José da Sil \'n Paes.- Em virtude de 
ordens tcru1iuantes de Lisl>ua foi es c Brigadeiro ao 
Hio Gr:tnde do. nl, FoYereiro de 1731, c a duas legnas 
da barra na margou1 mcridiorml asscnton os fmHla
mcntos do n111a poYoação, qnc ó h0jo a ciundc de S. 
Pedl'o. Tão particular attençfio continuou a merecer a 
ilha de, 'anta< 'athal'it -.t, que foi Jogo <.:rcada capitania. 
!'lnbora ~uballe1'1la da dn Rio do Janeiro, 11 1Lc Agosto 
de 11:18, tmuaudo posse da administl'açflo o mencio
nado Brigadcil'o José da SilYa Paes, 7 de ~Iar<;o 
de 173D. 



LIÇAO XXYI 

R einado de D. J osé I .-Questõ 3" e lutas ao s ul do Brazil Jesuitas e sua expulsão.-0 Marquez de Pombal 1750-1777. 

A D. João Y, fallecit.lo cnt !31 do .Jttlho tlc 17011. 
succedcu ~cn filho IJ .. José I. cujo reinado constitue 
uma U.as épocas mais int pol'tantcs U.a historia de Por
tugal. por ~:au ·a da adHtinistt·tv;ão elo celebre ministt·u 
SEu.\o..;TJ.\.o Joo..;J~ ur. C.\Jt\'.\LJJO E .\lELLO. Contl(' dt· 
Oeiras (Jttnlw do 1731J), o Mar 1uet de Porubal (li ele 
Sclentbro do 1770).- Da JllCSJwt fórma quo Luit XIII 
em França tiuha-so rcsolutatllcute COJtfiado no I iuo 
politico c a~lministrativo do Cal'llcal Hichclicu, as~iltt 
D. José L depois r lo ler ro ·onhe.·ido os dotes governa
lllcntacs do sou ministro Cana lho c ~Iello, cntrcgon
lho a tlirccçêi.o da atltninistmçfw public·a. 

Durante a viela do D . .Juttu V tinha Can·alho e :\Icll" 
CO JHL'<;ado a sua c·arrcira política comr> 1\ Iinistro Pleni
pntenl'iario do P oL"tucral llll Londro->, 17!JU, passandtt 
depois com igual cathogoria pat·a Vionna tl'~\. ustria, 
afim <lo rc::;tabclcccr cntt·c n llllpcra<lor Fraw·is ·o l 
o o :-) tltlllllt> L>nutili c Bcno<licto X.LV a boa harmonia 
altera La pela cx.tin ·(:ão do Patriarchudo de Aquil(•a. 
Chautatlo a Pt>l'Lt tgul por iulluon ·ia da ltaiuha D. ;\fu.
ria.nua, pa a tomar conta rla pn.qta dn. Guerra o Estt·an
geiro::;, ainda no l'rinadu tlc ll. João Y. sólllculo n .. 
tempo do J >. Jo:só I foi crnc o novo ministro fez ('Ul'tc 
Ü•J (;o, cru.>.~ rlo .\.gosto. St>b n prcsi lcneia tlo Ca1·dcal 
Pedru da ~Iotta ; em bt'OYC, (H>L'Úlll, o l{ci fui <'onlte
condn a sn:>crioridn<to do seu talento a<l1 ninistrati ,.,1, 
e foi datH lo-lhe a tlirct.:r;ilo <lo C~abiuotc . 

An entrar para o Go,·cruo lc,·ava Cat·,·alho c :\[cll01 
p!atll)") jll'I'COll ·cbirlos rara levautm: Purtugal á altura 
das wtt;Lícs mais d' ilisatl:ts <la Em·opn, e pa 1·a cstabc
let'eJ· nas a ltas l"L'giúes üa aclministrn<::1o publica a tuti
da·l<' tlu 1 Cll:-3U.lllcnto: elll to L<> o rlccurso do seu lotlgl! 
llti ni 'tcrio lO\C scmpl'f' rm \ista iulitar os gnltu~c" 
cstadislns da França, Hichclicn, Sully, Llllt ,·oi- f' ( 'ol
bert. ltcfut' IILadur in!lcxi,·cl, ó 'enlado que ultrapa5qou 
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em rigoe ao eelebre ( 'artlcal, q no con~ognim nmetlron
tar a nobreza franl"eza. com a~ f'XC ·u<;i)es de :\luntmo
r·em:~·. Chalais, Cinrt :\lar!j o de Thun; mas em pro
Jt torer o descn,:ohitnento da inLlustrin c do conttucr
r·io do seu pai..-; ignalnn em ntuita~ uccasiucs aos 
c:stadistns , que tomára po L" lllOtlclos. 

Um !Los pt·itnciL·os ados da sua politica foi restrin
gir· a autori,laLlc da In tnisição, 170l, rc Luzin<Lo o 
.'irmto ({f! i ·ifJ a um tril)llnal Ot't linario, abolinüo os 
.lutfJs ela Fó, e a ·a bantlo com as designações Ü< · 
chri~tãos novos c Yelhos. Xüo pre ·i~a de <·ommcnta~ 
dos uma tão h11manitaria me li< la, 1 oi~ t:on forme diz 
<> eminente historüulor de sau tosa mcmoria., o Sr. \ ·. ,:c Por-to 'eguro, sómcnte no scculo XVIII tinham 
sido queimados rm Lisb(,n. cêrca do 300 brazileiros, 
t!utt·o os quacs o infelit 1 oeta An tonio José da 'ilva. 

.\ pplicanclo sua t·artkular· attcnção ás colonias, 
reformou as re[>::tl"tir:õcs lisr:acs, protc~cu o commcr
cio do l3L"ati I, r·o lnzi u os direitos do talla ·o c tlo assu
nu·, rcgnlou (C'mbora c>ommão do fcrm) a C"-ll'Ul"Ção (' 
<> commen.:io do rliamantrs, et·con a compan!Jia do 
r·ommct'Lio <lo Grão-Pat•;"t o ;\Iamnhão (Dcet·. <lo 11 de 
. \ ~osto ~~o 1703, confirma 'o por .\.lv. do 7 <lo Jnnho de 
17.50), c <:e;>ois a r lo Pemambn·o o Parahyba, 30 cln 
Julho dl' 17.)\J. A (·t·caçüo dessa<:; companhias nüu 
['O lia deixar do cst·tbclecm· um monopolio o lioso, 
··uutra o qual a.ppat·Pccr·am rcprcsclltaçt>cs sr:• l'ias, 
rtJlllo a da Jfe :rt cl J lJ 'In C·Jm•wtm, f[ H~' ::;nl>c;ti tnit•a a 
.ftinl•t do C·>mm<>r ·i.J em 17~0 ; mas os defensores 
,[essa mor LiLla di.t.em qno clla adi va v a a constt·ncçãn 
tle nnsios em por· tos brazilciro'3, rlr'sen \·olvia a plan
tação do an·oz o do a.lgorlüo no Mn.t·anhfto, o pnnha 
nas mãos doo; Pul'lugttozes o commet-.:io, <rnc so 
arha'a qnasi intcimmcutc nas mãos (los Inglczcs es
tabclcl"idos em Purtugal. 

O quo ó fot·a c~e dn vida ó que Carvalho o ~Iello tantn 
reconheceu oo; incun' enicntcs desses mono1 olios, que 
:11> fim de dttto annos conccrlirlno; para a lluração dos 
pridlogios dessas companhias, nrto lh'os r cnoYOIL O 
que é para lamentar·, ú que, para fie mar a peotecçã•) 
tlcssn.s companhias, ti,·cssc o ~Iinistm mandmlo cas ti
~ar· com a mais Llos ·ommnnal SO\ oridatle os signata-
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rio~ da repp~_scntação da Jh~a rlo B om Comnuun por 
meiO de pr1sues, deportações e degredo. 

Uma das couc:;ac:; que mais prenderam a attcnç;1n de 
~~r valho c :\Jcllo, logo que tomou f'OJ!La do Go, e1·no, 
101 f:_ oxe ·.nç~o do tratado do 2\fa lrid, de 13 de Junho 
de ~t..>O, fll'~n ?Palmente n? qnc clizia respeito ú dern • 
('açao de lumtes do Braz1l co.m as P?S'>essões heipa
nholas. A IIe~pan l~a. cnearregara ao llln, tro P<'rnano 
~farqnrz <,lo \ ald?ll~'IOS, e Portngal confion ao Capit:1o 
<.?o~oral ( •OJ!19S l'reu·e ele An lrade :1 demarea\<io dos 
bmltcs mert hnnacs c a tro ·a da Colonin do Sac1·a
mcnt~ prlos I ~>o\ os das l\fissC)cs . l ·~sscs 7 Poms eram 
7 al<l<·ns c ~o C.unranys,_ Tapes c Clwrrr'uts, cli t·igidas 
poloc:; ~c 1 ~ tas, o ~oba :il\~t?t:aç_ão clo s. l ~oJ"j a, s . Au
gc~o, S . Jo,w l ~aphsta, . wolao, . Lnrz, s. 2\ lig11e! e S . Lourcncu. 

Gomes ~··;ciro de Andrade partiu rxln'c•c:;c:;nment~> 
p:~ra _o H10 d:; Pra~a para desempenhar a sn;t com
n::ttssao, 1 V c lc 1· cvceeu·o. de 1752, c depois de c·nlll'r•rc1:
~Iar com o. outro e~mn:_1ssnrio sct t coJlegn, principio 11 
com cllo .t dcmm ·açao pelas aguas ,·ct·tente~ nr,·· 
p~t·to d? , 'anta Te ·la, cpmt~ lo. foi apparc ·cndo oppn
c:;Jçoào \'Jgorn:;a. da paete cl.os mlio_s. Es .,a o;I(H>Sir:iio foi 
tornar~ lo-c:;? c·a la ,·ez mms cncrgt ·a, e qnan lo 0-> dous 
t'01111.11l~Sil !'IO~ l!rnsam~ en ·onlrar a

1
1enas hrmlac:; de· 

gcnht? m hsCJpltnalo, tl \·ct'am de fazee frente n illditt..; 
arrcgm1enta lt_)'> pelos Jes~i tac:;, cnll·r. o::; qww-. dizer;1 
que .c:;obrc<.;aluam <) :::inperwe Padre .\fnthim; SI mbcl <' 

o P~dro Lor u·cur,o Ba lda, Clll'a cle ·. I\Iigncl, a qncrn 
mnJtos l'CJnllavam como o J>rincipal direc lol' da 
guerra. 

Embora ,·en,·essc aos inLlioc:;, r.omec:; Freire de J\11-
clra.lr não pôdf' nt'Nt!' com as rlifTicnl<la.dcs qnc foi cn
c:ontrando, c•nt t·r as quacs não et·a de menos monla a 
mú coadjuvação dn parte de D. Josü do AutlonaeO'ni. 
Go,·crna lor ele 1l neno~-Ayres, e principalmente do0~wn 
snc ·~ssor D. Pc~ lro .<1~ Çeballos, amigo decidido dtt-. 
:le'im!aq c _accrt•tmo 1mmnro dos P<Wtugnezrs . A.;; dr ... -
mtclhgent·Ins sobr.' a l'abec··i ra. principal do Ibinth,· 
J~rnm a.ggTa,·an ~o-se.c<vla. ' 'ez mais com outra!"> q uc~
toes, e o r:nmtmsc:;nrJo portna-uez te,·e do rctiral'-se 
Jl:lra o Hio de Janeiro em priÚcipio de 1759, sem (t'l' 
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podid~ obter res ultado algum JWo,·eitoso, c cLcpois do 
ler snlo gasta por Portugal uma somma a' ultadis
sima, que Lor ,l Kinnoul nos seus despathos a,·aJia 
em 3 milhões sterlinos . 
~no sul tão mal ~ll!'lCclidos tinbnm s i lo os tl·aha

lbos pela tlclllar.-al;ão de limites, no norte acontc,·in 
outro lanto; o l'ommissario hcspanhol D. José de 
Itur~·iaga., c u Commissario 1 mtnguez, a principio o 
Car nU'i.o General do l\ larn nhão, Franciseo Xader L•'ur
ta<lo ele l\lcndonça, 1703, c depois o GO\·crnador de 
Matto-Grosso, O. Antonin Holim do i\Ioura rsbana
~m-sc.c·.om difficnldade.s inYenciY<'Ü:>, que altl'ibuiram 
as hoc:;tJiuladrs dns .Jcsmta~. quo faziam retirar das al
dúas todos os nHw timen tos, remador<'s e cmHias . 

l'omer:ou eutün a germinar na C'abcç:a de ~cbastittl) 
Josó d.e l'analho (' \J cllo um 1 cnsamento de dcsfurra. 
<'de' 1nganc:n. que em brc' c li nha clc pro luzir effcito~ 
irnpvr~anlissinw!">. Cu11w pano de amostra das suas re
presahas eontra a ('umpanhia de Jesus mandou r> 
ministro publicar nrna Hulla do 8ene Íicto XI\• de 
1711, prohibindo a to los os seculares, on rehginsos de 
qualrpiCr ordem (c portanto os Jesnitas), comprnr, 
Yendcr, dar , on re:eber em cs:·ra ,·iuão os Indios, sc~
paral-os das suas fatnilins , priYal-os de seu~ bcn<;, c 
coarctar-lhes de <lnalq ucr Iórma a liberda~'e. 

Coruo corullano rl'essa medida, C'analho c ).follo 
dccrclou logo depois a Pmrm,.ipa~'cio rios Jndios rio 
Pará r> JfaranhafJ, G clc Juuho c1e 17ií3, c em seguida. 
a dr> todos os !tu!ios do lJI'a~il r 8 de ~faio clo 1.7:-) ; 
mas para hn' Cl' algnm senão a. tão lmmanilal'ia me
dida, dc>sYir lua' a-n d'ahi ha pouco esse ministro com 
n. e.:qn.tlsão dns Jrsuilas, nnicos agentes (como diz o in
~uspCJto Hubcrt s~uthcy) para poderem realizar o pro
J~ctn da ,·enla1lcu·a emancipação c ci,ilisação dos in
dios. 

Não f~llarei. dos assignalaclos serviços prestados por 
· ebastmo Jose de Cal'\'alho c ~Icllo por occasião 1lo tcr
rcmoto.d~ I.ishci~, 1• ~le roYcmbro elo 17,).): pcrfcncf'm 
no dom1mo da IlJstc!rla Geral; nem entrnreiü:çualmf'n tf' 
na na rrac:ão da l'f'( n·cssão sa nguj narin dos t unmltos 
do Porto por l'ausa da Companhia pri,·il<'gia.da dos, i
Hhos do /dto n ouro, 1757; nem Wo 1 ouco tmtar"i dn 
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cal'nilicina juritlica, execuções horror osas, c prist"íc:-~ 
mart)Tisndora:-; üos implicados na celebre conspiração 
rcgicídn. tlo Duque t!c A' eiro, 3 t!c etcmbro do 11;)8. 
Bastar-me-1m lom brn.r que foi essa conspiraçi'io a occa
l';ião tão habilnwnle apro,·eitada pelo ( 't mtlc de Oeira" 
para liqni lar as contas com a Ort~cm dos Jesuitac:: 
julgada injustamente cumplico do attcntado contra,, 
Soberano. A Ordem fui expulsa do lotlos os dominioc:: 
~njcilt)s ú corôé1. ~~e Portugal, :3 do 'e tem brn de 110\1, 
hendo-lhcs cunflscn tlos totlns os seus bons t or Alvat'il 
do 2.) d<' F e' creirl) do líG L. 

Ante.; d'e-;~o de-.fct ho terminante, o C'arcleal Sal
danha Linha :-;ido pelo Papa Uencdicto XIV encarre
gado dt' r efornm1· a Companhia do JC'.;I L ~, e por um 
lllandamento prohibiu ao.:; Jesn ita-; o commorvio qw· 
faziam, lendo armazcn.; publim ~, em qno -.p achaYant 
l1lda-; a-; mercadoria-; tla .\ -..ia, Europa, _\ frit·a c .Anw
rica. O ('artlcal Patriarcl!a tlo Li ..,bt)a prohi i> i n-lhc-; 
at,•m d'i -;so a conf}.;-..ão, c a prrgaçáo em toda a sun 
clio 'C"'C, scn~ll) imitado por todo.; o-; Bi-;po:; ele Pur
t ugal. O infeliz Jfalrtgt'icia, cn ,·oh·i lo no pro,·o-;..:o da 
conj ura,:ão dn Du [\H' de .\,·ciro, pnr ser c,mfo..,-.:ol' tlt• 
algum<'l:' pe>,na.; da fa.n:ilin. do-; T:woras, foi jnlgadn 
pl'lo lr 1bnnnt da l nqnhi!:i'í.o t' tnntlcmnado a .. -or ,1uC'i
madt) 'i\·o, nií.o l)l)l' c t·inw 110 Jesa-magc,tadc o üo alta 
trai~áo, 1na-; -- im 1 elo tlc hcrc .;ia. 

Dcpoi..; de ter o (',m,lc do Oeira.; oxpnl-;o os Jcmitas 
1!0 POL'tngal o sons tlnmin ios, nfto do,canc;ou cmqnanln 
náo obt ''o aeoatljm ação da-; trl', t:1'11·tc'-; bonrbunit..:a", 
Françn , IIP>i anhn C' :\'apoll'.;, para I'Ousognit· do Papa 
( '!.E\rr.~ I'E XI V (Ganganelli) a abolit;ão tla Cumpanhia 
tlo Jc.;th pela 13nlln. Dominas R ·•chnptor, de 23 cl0 
.Jnlho c1o l7/:l. 

Pal'lillta \l!clo nó~ a opiniiío ,l'a·fUC'llc' que pcn-.:am 
'filO a < 'ompanhia dt' Jcsn.; 11à1> dl'\ ia :-;cr abolida , 
~ .sim reforn!adn '· não _pntlcmt~; tlt•ixn.r de !lprcciar u 
JUtzn de um ht,LOI'Ja,!nr lll'-ilhpeJto, tanto ma1-; qne era 
pyuto,tantc, Robert•J Southe.'J, em r claç;io á falta "Cil
~~ ,·ol qno essa :-;upprc~..:ão occa -;ionou no 13razi I, pri nci
pallllcntc em r cfcrencia au i intlio->, mui lo.; tloc; qnac-; 
<1 bantlonnralll a-; altlt:·a ~ em qnc H' tinham fixado, n 
voltaram do nuvo para a \'ida nomatlu c scl ,·agem. 
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Em relação á extincção do ~ Jc..;uilas na Eut·opa, 
ha-;tarú dizermo~ que um do~ "obcmnn~ maio.; c->clarc
cido,; da Prn,;sia, u m do:; maiore..; propugnadore~ elas 
itl.óa.:; de reforma no seculo X.Vllf, Fro loeico H, não 
teepitlou em recebei-os em seus Estaclo:; . Tanto a côrto 
de Roma r econheceu mais tarde a injuslic;a , que tinha 
commcttido, que o 'ummo Pontífice Pio Yllrestabc
leccu a Companhia de Jcm.:; cml 11, c, se bem quo
essa Or~lem não dis ponha hoje da sua antiga inOuon
ria, no entretanto ainda ton1 um prc->tigio não pe
'Jueno. 

Voltantlo, porém, nós ao Mat\tucz dr Pomhal, YC
jamo; a continuação da sua hi.;;toria , peincipalmente 
no IJUC diz r c .;pci to ao Bmzil. C 111 do~ melhores ser
' iço.; que ellc prestou foi incontc;;taYclmentc o ter 
fPito rc,·cr tor para o E-;tado a-; diYr r->a.;; capitania. c:; que 
ainda se achavam rm poder dos herdeiros do3 pri
Jucit·o.:; clonatari o::;. E!:isas capitania-: fomm, segundo o 
~r. \'istomle do P orto ·cguro : 

1. • Cam.otá, elo Franc1sco de .Albuquerque Coelho 
1lo Carvalho, p OL' 1 :200~000. 

2!1{/t'J, d, Jorr,nnt?c;. Titulo de Yic:;comlP de ~1e'5q ui
tl'lla e 60.000 cruzados, do que se lhe passaria padrãt} 
tlf' juro á razão do 3.000 ci'Uzados por anno nos eil'ei
tos dC' ultramar (Decr. de 29 elo Abril dr 175-1) . 

3! Crt~>lM. Portciro-mór Jos6 tle l.lcllo c, 'ouza, 
pensão do GOOSOOO. 

·L· Cunul. J<staYa unida á primeira. 
3." Jtrunaracá. Comprada aos l\larquczcs de Louri· 

c;al, herdeir os do Marquez do Cascaes. 
Ü." R ·>concrwo da Bahia. Do Armatl.w-mór Joo;é da. 

Costa e ouza , pela pensão de 600~000. 
7." I taparica. Como a 5•. 
~,. n os Ifhéos. Titulo de Conde de Rcze,lde c pensão 

tlr 2:000,'000. 
\). • Por· ta S~guro . Confiscada ú casa elo Duque d0 

.\ Yeiro. 
10." Campos elos Goutrtca-::es. Aos Yiscoudc5 de As

seca, patlrão ele 1 :600,'000. 
11." S . Vicetttf'. Ao Conde da Ilha do Principf', pelo 

titulo de Conde ele Linharcs o um padt·ão de 1:600$000 ue jm·o. 
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.\.16m dn rc,·crsão d'cssas capitan ias horeditarias ~ 
(;or0a, prestou mais o ~larqncz do Pombal ao ~raz1l 
outro:; :serviço· nouwct::>, entre o~ qu~cs menetona
remos o ter acabado co~11 a obrtga1:ao ?ncros~~ de 
.serem as viagcn:s dos na. n os . mcrean tcs fm t~s umca
mentc em frotas, o ter prot.egtdo a eon~trttcçao m~val 
brazilcim, dando prefercncw. aos navws COI~slnudu 
no Brazil, a fumlac_-ão do uma. Rela<;iio . no H.10 d? Ja
neiro 1101 a crcação de escolas publteas na dtver
sas c~tpitanias, a r oJularisação da areecatla.~:ão dos 
direitos da Fazomla, a prótecção dada a. mm~os bra
zi lciros distinctos, como o . .13tspo D. l· rau~tsco . ~e 
l .emos seu irmão João Pcrmra H.amo ·, c Jo::;o Bas!lto 
da uat'na.-A pt•ohibição ex prcs ·a do se mandarem 
m or;as lm.J.zileit·as pa ra :-.orem cd1:1cadao.; .n~s convent~'l 
de P ortugal, lle:spanha, c [tal ta., c l~t Itcat·om_, . rrt~ 
ntndo ao Brazil de outras tantas mãt'l do fam1lta, e 
t~mbcm um serviço que a nossa Ili-,loria Patria re-
•ristra com a maior satisfação . . 
0 O quo ao historiador cu-;la r ealmente mct~~tonar 
é a rcpercus::são que se deu nas nos-;as rog~ocs do 
s ul por cau:sa da~ gncrr<.ts com os Ilcspanbucs em 
conscttncnciadalula tra\ada entre as ~uas motropoles 
pe lo eclcbrc PAcTo DE FA:\~ILI.\. ra Europa Portugal 
~ahin-sc YÍC(OI'ÍO::>I) nOS dlYCl'SOS r eL'Oilll'OS CJUO [0\'C 

de Sth lcnta r cuntm a Ilc-;panha durante essa guerra: 
ma,.; no Urazil as opcra<;ões militares correram dcsa~
tradamento. 

O GoYcrnador de Bucnos-Ayrcs, D. P edro de Ce
ballos atacou com 6,000 homens a Colonia do Sa
L·ramdnto o tomou-a por capitulação Yer gonhosu dt> 
G-o,•crnaJor Yiccntc da ilva da Fon~cca, a quem so
bravam meios ele resistcncia, o iuunediatamcnto foi 
apo-;sando-sc de diversos pontos da capiL;u.tia de 
, . P edro do Sul, con~crvando-o-:; os llc::.panhoc~ em 
'3CU podrr dmantc o per íodo de 10 annos, mat~ ou 
menos. Feita a paz na Europa pelo tratado do L· on
taincblean de 176:3, cumpria pcl<? 11 ~·t. 20 procctlcr-s•• 
na Amcrica are tituic_-ão dos tcrl'ltono::s tomados; mas 
o;:; llcspanhóc:; llo Prata encobertaram-so com um 
njuste fci~o a G de Agos~o do I.neslllo anno, cntr~
garam umcamcntc a Coloma do acramen to, c gutu-
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Jaram o que tinham tomado no H.io Grande do ui 
21 de De. rm bro. ' 

LOJll IH) principio d.as hosti~ida :es ret:unhoc:cm 0 
:-ta~· (li C~ 1 lo Pom bul a mcon.'·cmcn 'Ia < le consen·ar-se 
~~se l~ d_o go,·cmo do_ Braztl na cid<ltlc da Bahia c 
~ranslcmH~ para _o H.t~ de Janeiw, 0le' an lo o Bl'~z il 
a catllcW >I'ta de \ tCE-hET\ .\OO por C'm·ta Hérria de ·)
tlc .J:mcu·.n <lo 1 ~G3.--Tcndo fa llcci lo o Con~o tlo B~~ 
ha ldla, ( .omcs l•reu·o tlc A ndr atlc, antes de lhe eheO'ar 
a lltJit l e<t~ão para o uo\ u titulo, foi o 1 • Vi.:c-ltei 
11. :~'.t,onlo ~lntrcs. ~?I.l lc da Clll.1ha, que goYer11011 
de 1tü3 a 1767.- 0 ~ lu1 D. Antonw Holim do Moura. 
Cond~ <le Azamb11za ató 17G!J.- O 3o fui D. Luiz do 
.\lmc~tla P ortugal, Marq uez do La\Tatlio atú 5 de 
.\ hril do 1779. (rt) ' 

. \.gna_rc!ando occ:nsião opportuna para desforra con
tra o;:; n smh?s do Pr~ ta, n Go,·crnarlur do Hio Gran1le 
do :u~, ~o o Cus todto tlc Sá Faria, consco-uiu cxpcl
ltr o Immtgo da margem do norte, 1• de J ul'fto de 1767 
e os Portuqnczcs nã<;> descançaram até obter a cn: 
tl' '_ga d~ vtlla do Hto Grantlc, tlrpoi::; da derrota do 
Brtgaclctr o D. José dr 1\Iolina. 

. \. Ilcspanha, á. fronte do cujo O'OYerno achava-se 
cnt~o ~· Jo E' _!?E l\Io:xi.\'0, mais co~hecido pelo titulo 
de t-O:'\ DE DE I• LORWA 8LA:\CA, rcso!Yeu vinaar- e e 
mandou uma ~squadl'a J c 12,000 homens dg dcsc~
l!ar.que (0,000 d1z Southcy), sob o commando om chefe 
uo mtell.Igcnto. c experimentado D. P ed.ro do Coballos , 
como Vtc:e-Ret d? P rata . l ·~m ponco ton1po foi a ilha 
J~ Santa Cathat·ma conqtustuda por catntulnção in
tft[Jnrt do Govrmatlor Antonio Carlos Fnrtacl o elo 
~Iondonç-a, 20 do Fo, ? ~'Ciro dr 1177, r a c:olonia do 
~alira~ento pouco tlepoJs (31 de ?l faio) poe capitula(;ão, 
mas na? '?3rrrmhfJsa, do Coronel Frantisr·o Josó da 
Hocha caluu tambem em poder de Ceballos, que, para 

(a) 0~ ouh·os ViCP· Rcis fornm: - 1• Luiz tle \'asconcl'llos e Souz•t 
~t·· 9 dl ! unho de 17lkl ; - 5<> C'ondo de Rezende (U J osé Lu iz 1j~ 
Custro• ntP LI do OutuiJ•·o do 1:SU L ;- 6• D. F ernando J os1: dt' Portu
l{al (0>~ lo t' :\Irtri.Ili P?., do A~niar) nté :H de .\óosto de l SOH ;-c 7• 
!1. :Mucos 1IP :\To1onh,t e Bnto (Conde do~ Ar·· >3), quP governou att: 
•,de MnrN do_ J l:l()~, quando chegou no Rio de Jauciró o Princi iJC 
I.eg-rnlc ]) J oao. 
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não ter u m dia rle entregai-a por qualrtu r r tratatlo, 
mandou arrazal-a c obstruir- lhe o porto. 

~lais lonae iria D. P edro de Ceballos l'Om os seus 
plano do ~onquis tar o Hio Grande do Sul, sr, tentlo 
fallccido n. José I, 2.1 de F c,·erCÍl'O de 1777, o Goyo~·~o 
de n. laria r não fi rmasse em Outubro o al'lnl'il!Chl 
tle ladrid. pro ·nrsor do lamentavel tratad? de .Sat .. • 
Ildcfonso, 1• de Dezembro, r·onccbido pelo mtellJgcnl.t• 
Conde de Florida Blanca, pelo qual a Ilespanha rr~t t
tuia a ilha de anta Catharina e suas dcrondenCias, 
mas ficava para sempre com a ( 'olonia do ~acram~nt~, 
as Mi<>sõcs do Uruguay, e uma hôa parte do terrltono 
tlo ul. . 

E' provavel qu~ ~e o. ~larqpeí; do Pomhal tl\esse 
t:Oiltinuado no mmtstono, o Governo Port~tguez não 
teria n<>~tgna•lo nm tratado como esse! dJCtadoyrla 
injustiça o acceito pela fraqueza: A nussão pol.tttcn. 
poróm, <lo :vrarqnez e~t.ava r·oncllllda: l~g~ dcpms. da 
morte de D. José L pedm cll~ a sua donus.sao, CJttC un
medin tamonto lhe foi cont"e. h ela, e D. 1\Im·ta I entregou 
a direc.:çãu do Estado a ou tros ministros. . 

Depois ele te1· respondido a nm longo pro~cs;;o, fm o 
l\Iarquez de Pombal por DC'Toto de 16 de Agosto de' 
17 L mancla•lo conscn ar-sc a 20 lcgu'1s ela ct1rte, Clll 
cujo desterro já se adw.va; pou ·~ tcmp~ mnis tam-
hem vi, eu, pois falleccu a X <10 l\fa10 _ele 1: ~· . 

(~uanto {t sua administração, se a ll1s torta tmparcwl 
t·ita autos qnc realmente asc;ignnlnm um talr nto !'m~e
rior o um n-rantle tino administraLi\'o, tambrm r egis
tra neto~ do maior rigor o ela mai:-> fria cr ucldadr, 
embot':l acobertada pelas leis ela época. liolll'an~ a sua 
memoria - os sel'Yiços prrslatlo<> por occas1ã.n do 
terremoto dr Lisb(1a c a reconstm ·r,ão ela ctdade 
baixa,- a rcfol'ma do' crario régin, c da LTniwrsidndt' 
de Coimbm,- a cxtincção tlos autos da Fé e a crs~a
r,ão dns qualificações de chl'istãos novos e Yclhos, :-.a 
fundarão do C'ollegio elos :'\obres, da J m prensa r eg1a 
de Lishua, de escolas regu!nt·e.:; nas diversa.<> capita
nias do Brazil elo Tt·ibunal da l~elar,.ão no l{to clr .Ja
neiro - a reo~·O'anisarão do exercito r ela marinha, 
- a l;rotccriio ~'i aO' t·iêultnra c a diversas indnstrias, 
-a co aào do n~onopolio elo contrato do tabaco, -
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a recons truc9ão d~s pt'a('a fol'l t'S do Heino, - a 
·~reação elo Vtco-Hemado tlo Brazil e tc. 

São nodoas indolevcis, que maU:cham a sua gloria 
-a repressão sanguinaria dos tumultos do P orto -
a seve:idade exercida . contra os signatarios da r cp;·e
sentaçao da Mesa do Bem Commum, - a Carta Hégia 
de 10 do J unho de 17Gl prohibindo a cultura da canna 
de as3ucar no .\Ja ranhão, -a Carta Héaia de 30 de 
Julho de 1766 J.li'Ohibindo no Brazil o descnvolvi
~ento das industrias de ourives, fiadoi'OS de ouro, 
Imitas de prata , sedas tecida-; o alaodões -a carnifi
t:ina jurídica dos infelizes 1:avor~ c M~ car enhas 
t!ue, ~1em todo tinham tomado parte no :lLtentad~ 
;egwtcla elo Duque do Asoiro-:-a injusta per .... eg nição a 
.odo o tl·a. J.lSe C<?ntra o Jesmtas, que tão monumen
raes , serv1ço~ tt!lham pr?staclo, principalmoute no 
Brazt~,-prtvlleg10s conccd1do á Con1 panhia de Com
merCio cs tab<?lecendo o monopolio mais r e voltante, 
algum do ~mdo <;m rclaçüo ás operações bclliC'a no 
sul do Bra;,:;tl occaswnandu grandes revézc::;,- e o OJ·gu
lho de,;marcado que tean-;sudaYa em todoo:; os seu~ 
actos, d · qw? acinw rt'elle so o R "i. 

Apezar de todos osso<> contras no entretanto nin
guell1 falla do reinado de D. Josó' r sem se lembrar do 
~~~.~elebr(' Mi t~istr~, quo, r eunindo a altivez c impla
ê&btlJdade de H~eholteu, a subtileza c astucia de i\faza
rino, a obstinaçfw o auclacia de Alberoni, fez com qu(: 
Portugal parasse por al~um to.mpo no caminho dfl 
•h!adencia om que s o ia Closrcnhando. 

I :i 



LIÇAO XXVJI 

il Ct nspira\'àOo i déas de indepen df ncia do Braz . -
1'J'imeir•s d ' em Minas - 0 Tiradentes. m allogra ét • 

. d ndencia dos Estados-Unidos 
Ao passo que a m _cpe Euro a fazendo apt'c"~ar o 

da America do ~<_>rtoc::Ia !la ue p tinha üc dc•rribar o 
movimento 'f>O~~t~~c~~l~ii{ar a Hevoluc:ão Franceza 
throno do Lmz .. ~lLÜti Jliccs consequencias, tJa'i rc· 
com todas a-; st:as 

1 
. 1 lla fazendo íavrar cc~m toda 

giõe~ _sul-ame!'lcar~as ~~efa tib~rdado no meio de popt!
a faclltdado O"i deseJOS I. 1 nial Os meios rept·essi
laçõcs fartas da .tyran~I~e~o ~ctiv~s metropolcs consc
vos empregado-.; pe!a 1 n~ movimentos precoces em 
guiram fazer abortat a gu · 

1 
· s 

0 
addiar para 

. l da libcrclacle das suas co or:m· ' , 
P

10
. d 1 da independcntm. 

mms tar .c a IOr~ h ueixns bem amargas pela ma-
O Draz1l, que lm a ql 0 · overnava devia nrccs"él

neirn pela qt~~ ~ fpl ort~gdo r~las theOl-i'as exaradas n~ 
riamentc ser m ud~m.1ta lo ( 'onrrres.,

0 
Norlo .Amer1-d I 'aç~o clos u·ct os < o ' ó a 

ec ai ' 1 . . l; dos o-rancles reformadores a t,oc . 
cano,e pe_ as lC cas ~ - cnno mai-> do um :-ol·ulo, 
Uma umca '.ez, e ha'~il ' Paulo) idóas c:o "iacu
tinha apparoeHlot no Brcpor (o,.', .... si·'ío da :wclamação dr d. . ro por U<Tuez \A U. < 

tr o Jllt- , ch'tmanclo-sr ilmculor• flnr>JUJ ; m~s a 
D. João IV, P

10 
d' ·ia de '-'Cmclhanto lentalJYa. 

precocidade exltr~~·~ 1;j~1Àmado.r Bueno fi zemm mal
e o bom ~rnso <o I .P cnlo no CJUUL em graiH 'c partr 
lograr csso pronub~~~mda poli tica hcs

1 
anholn. As 

entraYam. _mano , i· ham dado tomo a do-; RmiYJa
guerra'i ct~ H~~~~ d~s 11Iasratr>s o~ Peman_lUIJCO, não 
bas em 1ltna '. . . , im'e r n<lcncia nacJOnal, mas 
tiveram por ObJectn ° .a : L~de. qu

0 
existiam entre 

r eYel.a,:am brl)m ta.::; amcnslOSJ\.cs rc~olta'i c~ntra as auto-B lou·o . o Ol' u rruez . . . -
.r,azdl . .;n ·tituida% tinham em algumas o ., U')II..JCS 

rlt a o., < ., . 1 . o Go' c r no como por 
posto om sertO'> /~1 )a;~;,~:r,rs no Rio d~ Janeiro, no 
~:~;J)~o:s~i,:à~~'coft.&t cle Sá c Benovicks, 1GGO,-
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a reaolta dt> B~d.-man no l\Ial'anhão, 16 4-a reDolta 
minoiJ·a ~ontra a' ~a1r1s de f undição no tempodoCon<.lf' 
de Assumar, 17:2.0. 

Algumas medidas tomadas pelo Governo Portuguez 
tinham mesmo excitado uma indisposição geraJ da 
parte dos Brazileiros, nPrbi gratia : o Alvará de 5 de 
Janeiro de 1 7 .j pro h i bindo n o Brazil todas as fabri
cas emanufacturas de ouro, prata, seda,linho, lã, e tc., 
exceptuando apenas os tecidos gr·osseiros de algodão. 
A Capitania de .Jfinas Geraes tinha mesmo visto al
gumas ordc'n~ da mrtropolo, desarrazoadas em ex
tremo, serem dcsobcdecidas por alguns Capitães Ge
nerars bem intencionados, como aconteceu com a pro
hibição da abertm·a de estradas uovas para por ellas 
evüar-se o extra vi o de ouro e diamantes, uào atten
dido pelo intelligento Capit;t.o General D. Hodrigo 
José de Menezes c Cast1·o, Conde de Cavalleiros, que 
mandou a brir muitas estradas novas não só para fa
cilitai' a viaça.c publica da capitania, como para haver 
caminho franco pam as poYoações fundadas nos ser
tões dos Arrepiados e do Cuyathó, e na 'erra da l\Jantiqueira. 

A antipathia r os r0srntimentos cont1·a osPortugue
zes natni·almt.nte originaram desejos deindepondencia 
da parte de uma rolonia, qnr ia elll progressi \'O desen
vol \'inw n to, n pezar do fC'J'rro j ngo a que se achava 
sujeita. J•:sses desejos prla libm·dade augmeula\'l\m-s 
com as iclt~as rspa lha das por alguns jornaes e livros 
vindos da lt:tJropa, o por diversos B1'azileiros, que, 
tenuo ido estudar om Portugal, em França e Ing la
terra, na sna volta mostt·avam enthusi::tsmo pela in
dcpendencia dos J•:stados-Unidos, e pelas theorias de 
Frankli !l , JdTt·rsotJ, \Vasltington, etc . 

Entre os Bra.zileit·o.;;, qnr tinham ido á Europa edu
car-sr, uns 1:2 estudilntes, rrue frequentm·am a Univer
sidade de Coim bra, chPgamnt mesmo a phantasia r o~ 
meios possi ,·eis do SP drrlaJ'ar a independoncia do 
Brazil. .\ lgnns clessrs cuthn-;iastas encontt·aram~ eem 
Montpelliee, J?~G, co111 outros compatriotas, entre o~ 
quaes sobt·esahiam os fl11minen~es José Joaquim da 
MrrJ,., e José JI trittnao L erd, e o mineiro Domingo~ 
Vidal Barbosa. 



Par<t melhor rcalisarcm o seu deaid .• ,. at,11n_ trataram dtl ul.lter n. coadjn ,.a<:tw dos Es lados U m.do::; Ja \merica tlu Norte. da mesma flmna qtte esses Esfa~os tinham feito, valt3ttdo-se dn. França. - ~es c sentHlu rlirigiu--.e Josú .J oaq ui m da l\1aia por ( 'ar ta ele 2 ,[c Ullm bro de l'i~G ao cclchr<' Thomaz Jc>ll"erson, quu "" achavA. como :}linislro Plonipotcnciario dns E:statlu~· (T nido em Pariz; .l rl l"erson respondeu ([UO nào pod1a -.e m justos motivo· quebrar as relaçõP~ de am1z?de ,·om Portuo-al em Ctt.)OS port os os na\'tOS c s ubchtos o ' . . norte-:un ertcanos adta \ 'H til ai.H'lgo, <' com os qua~l' eommercia,·arn , mas quo Ycrbaltuento cottvors~L'Ié.l l'Om José Joaquim da ~laia, crn ~imes, onde podtam encoutral'-se . 
Em .Ntmc.; n !Jatriota l.m.tzil~i l'll e~puz com cathu-::; iasmo ao ~linist L'O norte amet:tcano os 9us p_lan_os c t>Speran<;as pela in de IJCHdencta tlo BI:tzJI, prt !1c1 palmente c..,u pndcs e contar com a protccçao tlo~ l·,stad<?-> (T nitlo~ . ( 'um a maior r cser Ya rc::;pondeu Jcflorson dt~.entlo qne antes de ter o llrad e_m·ctuatlo a t·c~olução não podia a I] nião ~orle~. \_mer JCana co~ltrah1r compromissos, que dcvtam let'lr a nma naçao, da qual nclo tinha q ucixas, c com a q nal a('al:a v a de ('r lcbr~r um tratado de commcrcio ; quo depms de ter~ Bra;d IJOr si me::; mo fei to a sua indepondoncia, os EstadosUnido uào dn\ idm iam relnciouar-sC' com elle. o mes-mo a.poial-o. , . . ])c::; ,·anoccram-se as esperancas tlc Joso Joaqmm d<t \faia na coad uvaçüo estraugeira, enu1uanto J?il'rrson •·screYia a John Jay 8obre a conforrncia fi!-H' t1,·cra, e flcaYa uo-uardando a marcha elos acontcnmentos <:m nrna C!->[fectati \'a amistosa. ~laia r etirou-se para Lt~- . hôa,oudc morreu,rtuando se prepa_raYa!a ' :ollar ao lho t.le Janeiro, e não pôde portanto mflucnemr em qu~l'tucr moYimen to emancipador que. se dósse no Braz1l. Outros Bruzileiros poróm, que tmh~m estudado na Europa, conseguiram. voltar ~ patrw., e c1~~re esc:;es menciona.temos Domtngos Vtdal Barbosa, JU dout?rado em medicina, o qual ainda ~estcmunhou os c!fettos da má administrac:rw de Lwz da Cun~a ~[eno~es n.a Capitania de Minas Goraes, 17 3-17 . Em segUtda t esse illus ti·e mineiro chegou o Dr. Jose Alnarr>s 
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.\frr~"i~>l, filho do Cajiifão-~l ót· do Yi lla. Rica. o formado Pm philo ophia, tendo estudos espcC'iaes soht'6 mineralogia, artes e 111anu facturas. 
Era en tão Capitão Genet·alllc :\tinas Gerae." o Visconde d" Barbncena, Luiz .'\n tonio F urtado do Menrlo11c:a, 1789-17!>7, qu<' entt·c as priucipars miras do sr•n gOVITllO tinha a de pro.;edor á cobrança do impostu dos quin tos, ntrazados dr alguns annos, monlando rsse a trazo á. cnormr quantia de :3.:~00: l71SOOO. Chegando a ~linas os Drs . Barbosa c Maciel eneontramm muitos dos seus patrícios almndando nos mesmos dese o.;; qnc tinham de independPnciA : cntn• e~tes patrícios distinguiam-se o Tenente-( 'o roncl Fmncisco de Paula Freire de Andrade, considerado l'Olllo a sPgnnda pessoa nn. capitania logo depois do rapiliio eeneral,-o Coronel do 1" Hegimento de linha lgnnciu .losó de Alvaren!!n. Peh.oto , porta e.;;ti mado c tJx-ouvidor elo l{io das ~Iortes, -o Dr . ClatHlio ?\Ianoel rla Cost;l, advogado t' poeta distincto,- o Desemhargadol' Thot11az .\ nloniu Gonzaga, ex-onvium· de \'illa l~ica e tüo conhecido pclns suas pocsins a ~rarilia ele Dirc(·u,-o Padre JoHr·, Carlos Corrl•a de Toledo, \~igario da Villa do S. Josó, o Padre ~IanoPl l{odl'igues ua Costa, - o Capitão Jos<'· tle Hez<>nd<' Costa e seu fi lbo cl<' igual nome. c o Alferes Joar1uim Jo ~·· da ilva Xavier, pnr Hklln ba O Tirrul"ol·• . . . . \ c~sa do Dr . Claudw :\Iano~l da ~osfa t•ra tlc p t clerencia o ponto nsua.l das eunlct·rnctas do~ patriotas, 'Jue chegaram a idt'alisar nma t'eptll.llica com a capital (' IH • •• João u' l•;l-l{ei, UIIHl UniYersidadr• l'!ll Yilla l{ic;t, e nma bmul_ei_ra t·nm_ n111 gC'tlÍo fJIH'IJrnncJ,> grilhões, tendo por dtYtsa-Lrh·•J•f'''~ f{ltrt• 'i''N' lttnwnrlibe~'dallP pos t<;> qno tardia). Tinhnm-'·H', por <'·m, PS'\uecHio de destgnar a o; t ·r')I'CS da bandeira , .;;nbentrnl CIHlo-se tah·ez quo fosse toda l.lt·anca como a pormgue;::a .. O Alfel'rs Xavier tin ha pt·oposto para at'ma ..... 11111 trtangu lo , symbolis·mtlo a ~anti sinta 1'l'inrlade dtl fJLW era cs;Jecialment.c dcYolo. Ah·arcngn lcmbt'ára o dístico - L i r•rtas aut nihil. 

O momento Pscolltido para o 1wonuncin mcnto d:1 reYolta sel'ia o t.lo lançamento da derrama para a cobrança dos quintos atrazatlos; mas não se devia por 
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fôrma alguma comec:ar a revolução sem tf'r-se a coad
juvação da Capitania tlc. ·. Paulo. O perspicaz Te
nente-Coronel l•'rancisco do Paula Freire de Andeade queria ainda mais a coadjuvação da Capitania do Hio 
dePJaneiro, pois dizia dlo (e as circumstancias em 1822 v ieram connrmar o seu juizo) j11nlrls a-; tr •s r·,_ pitanias d~ Jfin'ls Gom,r>s, S . P aulo r> R io de .Jnnetrr, certo s"ria o e.rito, e cle,·isiof) o tritunplw (a). Para 
obteecm a coadjuvação do Rio do JanoiJ'O parti u o All"eees Joaf]uim Josó tla Sih·a Xavier, que foi tamucm encarrega lo do cornp!'ar a rmamento . 

Não sen lo pouco frequente apparecer traidores em taes o ·casiõc,;, houve no governo de Luiz da Cunll·t 
Menezes uma denuncia da projectada. cons pirar:iio: 
mas esse Capitão Geneeal não lhe d ·u Yalor, attendendo á pon ·a ou nonh11ma praticabilidade Jo lo,·ante . O Capitào Genct·al Viscun le de Barbacena fp, e urna tlonuncia fot·mal o ci t'.'ttmstancia la da la pelo Coro
nel Joaquim Sih·erio dos nei:>, e pelo:s Tcne~tte ·-Coroncis Basilio de Bl'ito ~[alhciro e Ignauio Corr~a Pam
plona. 

Tratou imm lialamrn te o Vist·onde de Barba('CJUl 
tle tirar aos con"ipiradot·es o pretexto do lovallto sns
pon len lo o lanc;amento tla derl'nma (eircul;u· d' ~3 dtl Man;o do 17tl!)); l'oi prcvcnin lo-sC' t·om mai~ tt·opas e 'conunuuicou a no ti ·in au Yi ·e-Hei Luiz DE YAsro::-.
CELLOs E :Soi 'ZA, de quem 1'0 [UÍSitOll a vig-ilallt'Ía ú pri
~áO de Tiradentes, qur tlevia achar-se no Hio tle Ja
neiro . . \ o pa.s'>o :uo no Rio uo Janeiro cfl'cctua m-sc a 
prisão do Til'adontes nn rua dos J .atooir os (hoje Gontahes Dia-;) «-m nllla t:asa on le homisiára-st· , 10 th• 
Maio do l'i~H, manda' a o Vi ·wo n lo de Barbacena promlet· l'Ill ~Iinas os ou tros inlligilatlos 11a eon pi
ra~üo. 

lns tallou-se innneJiatamonte a alçada, ou tri bu11al, que de ,·ia julgar os culpado-;: depois do um longo pro,·esso foi a 1 ~ tlc Ab t·il de 1792 In vra da a ;.;entenra condt'llinatulo a morte ns 12 pi'itH..:ipa.es t·hcfes, fi ·ando infamma las algumas das suas gerações, 3 dos crimi-

{a ' \'i ti •• J. N tle Souza e ::)ilv~ , oo ~;eu bello trabalho Ilistoriu ct.. Con;w·açc1o llmei1·a, pug. u:a . 
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nosos a üegl'edo per11etuo, e os menos implica los a 
tlogretlo tem,torario. A memoria uo Dr. ClauJio !'1a
nocl da Cosla, (1ue appat·o ·era morto na sua prisão 1pco' avelmonte tendo-se suici lado com urna hga), 4 •le Julho de 1783, foi declaraJ.a infamo. 

A ele uencia da H.mnha D. ~Iaria I , que por si propondia para um completo perdão, vciu mitigar os hot'l'ot·es de uma tal camificina, commutando a p .ma 
Je mo to em degredo para os chefes da conjuração, e .c '''jJh o c1so de ser isso inadmissio"l p~la atro ·idade 
, es ~anda (a >fl p •t?! i :id :t.d ~ d'J crim.'! r e·· ?stid'> de circtunst u~1ias qui! tornar;s~m. indispenr;a,Hl e.ss" ca'ltig?, 
Cartn. RéJia do 13 d·' Outubro do 1790. 

O Al l'ere:; JoaC)_uim Jos " da Silva Xavier foi o unico 
JUlgado indig~w da H.eal . Ciomon9ia, e com a maio_r coJ·agom o res tgnação subw ao pat1bulo a 21 de Abnl tle 17!>2, dop e>is das 11 horas da manhã, no H.io de Janeiro, no CampJ da L'lmpaJ.os'l, proximo á actual rna da Constituição. Depois do enforcado, foi o seu corpo osqu1.rtej :1do, salgado, o r emcltido para ~finas, o11do foi a sua cabeça exposta na praça publica de 
\'llla Hica., e os membros espalhados pelo caminho PJ.''a t"l'f'i 'e! es;arm"ntfJ d?s fJ? 'Jor; . (fl) 

,\proveitando-so da clemcncia da Augusta S::>bcrana li\'J'aram-so do pa tibulo ()foram UL'~ratladDs AlYarenga p1.ra Amba.;a , Gonzaga p·tra 11or:ambique, Freire Je Andt·ade rara as P edt·as do .\ ncochr, Maciel para 
~Iassangano, L nit. Vaz para Ca.'nbamba, Fmncisco .\ nt mio paea Bihó, D;Jmingos de Abreu para i\fachimba, Sah·atlor do Amaral para Catalã., José de H '.mnde 
Costa pa i para Bissá.u por 3 annos, o o filho para Cabo V(•rde po: 3 annos, Dumingos Vi lal Barbosa 
por igual lcmpo para a ilha do Santiago, etc. 

Os ecclcsiasticos envolvido" na Jncon!1don.;ia de ).finas foram senten ·iatb., secretamente, ignorando-se ató hujo o tlteor do accordão que os condemnou : r e
mcltidos para Lisboa pela fragata Goljinho, foram en-

(a)Tim• ll'nt<'s l inh-t li annos qtmndo suhiu ao palibulo; n!lscr ra , m Poml>Rl, I<' r mo di vilta do S. J oãn ti'El-Rci em 171~ ; dei"tou um& Olhn natural c ml'nor, qthl v11'eu pobrementoJ em Villa Ric,t e m comjlaubia de sua miii. 
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cerrados na fortaleza de S. Julia.o, e d'ahi pa ra di,·er 
soa conventos, onde foram tratados com o maior 
rigor. Os Padres Manoel Rodrigues da Costa e Jo t: 
da Silva de Oliveira Rolim, o Vigario Carlos Corrêa 
de Toledo e o Conego Luiz Vieira conseguiram depois 
de mais de tlez annos obter perdão; tt·os d'elles l!hP

gara~1 mesmo a_ vo_ltar ao ~razil, menos o Padre Jo~,· 
da Stlva de OhvCJra Hobm que morreu em Lisboa. 
quan~o se preparava pa~·a a viagem. O PadJ'e ~Ianottl 
Rodr1g~es da Costa fot mesmo ]JOsteriormente um 
dos .mais ardentes propugnadores 1la independcncia 
nacional, 1822, c chegou a tomar assento ua Assem
bléa Constituinte. 

D'entre os inl':onjlrlentr>s degradados para a Africa, 
José 1lc Rezende da Costa, filho, foi o unico que 
voltou para o I3razil em 1809, dcpoi<s do ter estado 
em Lisbt1a empregado no erario real destlc 1803 : 
couseguiu srr eleito dcputa1Lo ás côrtcs de Lisbôa, 
e depois á As->embléa Con<stituinte, 18ZJ. Foi depu
tado á A"scmbléa. Geral, por ~Iinas Gerao-; (1Le 18:W 
a 1 ~U), yc~u por eonscqtwneia sentar-se como Augusto 
P Dtgnts<~uno R epresen.tanü-' da -Var;ão ll "a~ilr>iru no 
me · J~n_Logar _(a) em que tinha "iOifl'ido tão prolongada 
c allhc.tl' ~ pn :1o Ct >mo um do'> e11 \'Oh idos na l'nnj ura
\:lO mtnetra . 

Quando ~e deu o j ulgamrnto da . \lçarla lliiu era 
mais Vice-Hei do Bmzil Luiz de' \ 'ascon1·f'l Lo-> e 'u11za . 
ma'> sim o Conr/n dr> Hr>:; r>nrL-> 17\10 a l bO l.-0 Sr. 
V!sconde de Porto egut·o é d~ opinião quo o ex
VJcc-Rci concorreu para que o illinistro do l<:stado, 
.lvfartiahfl de lJlo/lo, mandasse reprchcndcr ao Vis
coudl' de Barbacena pelo grande numero tlr proces
sados pela Inconfidcncirt ele l\Iinas , increpando-lhe 
por Aviso de ~O d1' :Setembro de 17go 11 rt l'r>sponsabi-
1 idaclr• do quatüfl acontecPrrt, l r>t•and o-1 hP rt mal tf'r 
mandado .Ju~r>t' tantas priw}PS SPndo os ,.,tfprtdos em 
pequP!W nwnero, e rr>.:onunnulandf'J-llt" qut' clt>i.rast ,. 

(a\ Cndên Vf•lhn transfo•·m:ul~ l'rn C'a~n da Cumnm do~ 01'putndc.• . 
-O Con~clh .. irn J osé dt: Hczcnúe Co:sla !all~ceu no R•o dP Janeiro a 
17 de Juuho do ltíB . 
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a sua moradia habitual no l"ampo passando a residir 
na capital da capitania. ' 

Eis a his toria . r esumida da primeira tentativa 
~~llograda pela mdcpondencia nacional_. a quo tão 
illJUstamentc ~e te~ dado o nome de CO!lJnraçào, em
quanto não f01 mats do que um projecto de conspira
dores, sem um plano definitivamente concertado sem 
os iniciados terem .sido aj uramentados, e prin~ipal
mente sem. ter havido _um princípio de execuç-ão df> 
rev?lta. A mdopondcncm do Bra.zil era uma r1uestão 
addm~a p~ra melhores _tempos: n:lo se ciTectuou pcla!-. 
combm~ço~s ph~ntastJCas dos patriotas mineit·o , 
co~? nao tm__l.l~l s1do lm·ada avante pelas combinações 
poiltiCas de hl!ppe Il em 1.)79, e do Conde Aranda em 
178G, não só por não tPt' sido bem planejada, como 
por ser extemporanea .- L~m 1579 Filippe [I oiferecC•ra 
ao DtHJ.~C de Brag~nça todas ac; colonias portugueza-. 
~n~ o tttulo dr H.c~, ~e a Dnf)ueza D. Cathm·ina dc
SJSitsse dos ~cus dn'eJIOS á corua do Portugal; o qu<' 
o Duque recusou.- Em 1786 lembrára o Conde dt· 
.\ randa,, Embaixadot· hespanhol em Pariz, ao C'ondf• 
de Flomla Blunca, antor principal do tratado dt· 
Santo lldefonso de 1717, a idéa de formar para a Casa 
dt' Bragança uma monarchia com o Bt·azil Perú c 
Chile, ficando _por<'·m o roino de Portugal' unido il 
Hcspanha realtsando-sc a ruúao iberica debaixo uo 
sct'ptro IH'spa11 hol ; - a <'xpcricncia dos 60 annos do 
don_1i nio dos Fi li ppes fc•z com quP PortugulrcgoitnR~t· 
ass1sadamcn lo nma tal offcrta. 

Etn brcYe por6111 tinham de surgit· complicar;õcs 
europóas de h~stan te gra vidad0 para dirigtr a mar
r·ha elo-; .aconfcclln;ntos. u tlln jl(ltlto tal, que a indr
pendencta. do l3raz!l tlevta ser inPYÍia.Yel; não anteci
pemos os f::lcto..:;, o na proxima lir:ilo trataremos tia 
tr~u~migt~ar:ão da Fn:milia l~eal de Bragança ram. u 
Btaztl, cucutnstan<.:Ja que tao grandemente 111 l1um 
para a nosc;a autonomia nacional. 



LIÇÃO XXVIII 
Transmigra•:ão da F am ilia R eal de B rag ant,•a para o Brazit· 

séde d a m onar ohia pcr tu g u eza n o R io de J aneiro . -
1807-1815 . 

Ver::;a a nossa lição de hoje sobre um aconte ·i
mento de maxima imporlancia para a nossa his toria, porque marca uma época memoravel em que o Brazil deixou do ser colonia, tor nando-se sMo da monarchia pot·tugueza. Para bem comprehemlermoo; ns causas do tüo importante transição, devemos remontar nm pouco it historia de Portugal , o que faremos o mais succintamonte <1ue pudermos. 

i\. Hainha D. MARrA I, qne como dissemos s ubit·a. ao thruno por fallecimen lo do seu pai D. José I , ~ 1 ele FoYereiro de 1777, depois do a lguns annos de reinado comec:ára a soiTrer desar:anjo nas suas facnldmles intellectuaos: c ;sa molcstia aggravou SC' a ponto tal que, a 10 de focyeri.'iro de 1792, o Pl'incipe D . João foi obrigado a to:nar conta do goYemo, <·omo herdeiro presum,;ti Yo ela corua.-Não melhoran lo a Hainha, foi o prínci pe con!lrmado na re;;C'ncia por um símples decreu do podel' oxe ·utivo de 1799, sem para i so tct' havido convocaçãt) d1.s c)rtes, como al.;un-; pensado · rcs j ulgam que fosse nrc 'ssnrio. 
A r cgen ·ia do PrincilJo D. João estendeu-se por i -t annos ató o fali e ·i monto dr D . ~faria I , 20 dr. 1<11'1~0 de 1816, e durante todo esse lapso de tempo tivcra r11 lo;;ar a ·ontc..:imentos de maior monta tanto em Portugal t.:omo no Bl'azil. Tinha D. João 23 annm;, quatvlo tomou c.:mta da regencia, e apezar de não ter l.'ecobido a educac:.ão esmerada d" sen irmão mai-, velho, o P r in ·ipe D . Josó, falle ·ido em 11 Lle Setem

bro de 1788, tinha no entt·etanto mnito bom senso, int.elligoncia clara, o bas tan te fortaleza de a nimo para nos transes mais difiL·eis da sua longa a lministração manter sempre a digniJade da sua corôa e a s ua pessoal. 
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Conservando os mesmos ~Iinistros da sua A ugusta Mãi, continuou o Hegeute a mesma politica adaptada pelo Govel'Ilo de Portugal, hostil á Hovolução Fran
ceza, e ent r·ou em uma liga com a Inglaterra c a Ilespanha contra a Hepublíca F.-anceza. A paz de BasiI,\a, :!2 do Julho de 1703, entre a Ilespanha c a Franca, sern ao menos Portugal ter sido ouvido, apozar dos combates feridos pelo seu contingente de 5, 100 homens na guerra do H.oussillon, era um rnáo preludio para a maneira pela qual o gabinete Porturruez tinha de atl'awssar a crise tempestuosa quo se desenrolava em toda a Europa. 

Vacillante em sua politica, quiz Portugal tambem alliar-se a F rança; mas não só o Di rectorio mallogrou o tratado projcctado de 10 de Agosto de 1797 (23 Thcr mídor Anuo V), como tam bem conservou preso I no T •mp/o o diplomata ,\utonio de Araujo do Azo\'edo durante dous mezcs.-.\lliando-sr no\'amento com a Ingla terra mandou Portu~al u ma esq 11adri lha ás or dens do Marquoz de ~iza afim do proceder de accôrdo com o Almímnto Nelson no 11etliterraneo: o contingente portuguez operuu apenas em i\apole, , debe m
barcando 400 homens conunandados por Moreira Freire para contt·ilmireut para o exercito da Santa Fé. 
~o en tretan to Napoleão Bonaparte, pensantlo que os navios portnguezes tiYessenJ tomado paete na batalha 
nav~l de. Al>onkir. proferiu a l~l'l'i\·rl s~ntença que devra mms tarde r eahsar-sc :- <<1 t>mpo mrá r'm que a 
nat;ão portllf)'lf?::o pn,g·trâ ~~'>m la,rrimas <le sangu~ o ttltra,r;e qnr> ~>stá.fa~"IU.l) (Í n '>p •tl)/ i~rt Fraw·e::a.» 

Senhm· do go\'erno em Franc:a depois do golpe de Estado de 18 Br amrwio, Kapoblo foi logo mostrando a sua h ostilidade rccusaudo as pazes que o Gabinete Portuguez U10 oiTet·eeia, <' [.H'OillOYentlo a guerra entr e Pol'lugal e Ilespanha, com a qual firmo11 um tratado, 
29 de Janeiro de 1801, por intennetlio do Luciano Bana parte. 

O pretexto invocado pela Hespanlla para essa guerra era que a Inglaterra lhe tinha tomado a 111m Minorca por forças navaes que tinham feito, e coutinuavam a lazer de Lisbôa a sua base de opcrac:õos. 
Dopois de algumas derrotas viu-se Portugal obri-
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~ado a firmar com a Hrspanha o tratado de Baua.Joz, 
t> do Junho do 1801, e com a França celebrou o vexa
torio tratado do Madrid de 2~J de Setembro d 'essl' 
mesmo anno. Hesorvando-nos para tratar na lição se
guinte do his torico das hostilidades que se deram ao 
sul ~o Brazil por caL~sa des a campanha de 1 01. 
contmuomos a apreciar os acontecimentos que .:.t· 
davam na Europa, e que tinham de moti,·ar a trans
miaração da Família Heal de Bragança. 8 1\larechal Lannes, Embaixador francez em Por
tugal, depois de ter obtido a oxecw;ão de muitas exi
gencias imper iosas, apresentou as condiçõe.~ com que 
N~polrão negociava a nentralidadc de Portugal (2'1 
miLhões dC' francos annualmcntc) na guerra contra a 
[nglatorra. Essas coudic:ões tomaram em breve o ca
racter do imposições, exigindo não sb a prompta exe
cução do /Jioq,tr>io Continental decretado em Berlim a 
21 de ~ovembro de 180G, como lambem a opção doei
si v a entre a allianr:a francoza r a bl'itanica. Em se
guida o .\Iinistro de Fran<:a em LisbOa, ~Ir. do Rayne
val, apresentou collectivamcnte com o Embaixador 
hespanhol, t.Iarqne~: do Campo Allange, as seguintes 
in timar:õcls :-1• que Portuga l dc•clara'3se guerra á In
glaterra dentro de 20 dia~; 2• f[UC' fechasse seus 
portos aos navios l11glezos; -3• qne rt'unisso seus na
Yios dt' gueiTa ás csqna Lras fraw.:ems ; - ·1· que se
questrasse toda'3 a-; pr·opricdmles brita.nni0as em Por
tugal ;- c :>• que pn'ndesso IL1dos os subditos inglczPf
extstcutes em Portugal. 

A imposic:ucs tiío terntinanle" quiz o Ministro Antonio de _\.ranjo (n.) responder com meios di la torio:s. 
executando apenas a lgumas tt•cRsas condic:õcs, e 1 cditt 
mesmo á Inglaterra que !i~:c's"o a Poetugnl nma guetT:t 
appnrontc . . \ ' ~tlgÜt l<'ITa poróm nào e~nvinha um ma
neJO tão ca.pcroso : pam scn propr10 goYcrno t·eco
nhecia ella a twcossidadP de uma decisão prompta ,, 
positi m, e para ol>,·iar ús necessida.. les d0 momento 
oiTerccia uma esrtuadra pa a I ransportar para o Brazil 
a Família Real de Bra~nnc:a. 

(n' l:ltt• rilll"llll'ttlt• O •n•l•l lla IJ:tr,·n: f•ll•·c•·uuo Rio ele .J;~.oeiro u ~I d1' Jut.!to Jc Hlli . 

L_ _____________________________________ _____ _ ____________ __ 
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l·:m voz de ttHlWJ· nm pa r tido decisivo como as cir
(;tunstancias cxigia111, o Gal>inete Portu()'uez tentou 
ainda <·ompur as ditriculdades mancland~ o ~1arr 1uez de .\Im·ial va c~m rico'3 prr en tes a :Xapoleão, e tr a
tando de negoc1ar o casamento do Príncipe U. Pedro com uma !ilha dr Luc·iano BonapartP. Para mostrar 
porém, a falta dr cohrroncia nos planos de um taÍ 
Go,·erno, basta. dize r que um do pt·incipars conse
lhos d1' Anton1o de Araujo ao Príncipe H.ecrputc n. João C'ra qur manda sr para. o Brazil o m~· mo 
i>rinci t~c n. P ed1·o (cu.i_o casamento negociam), que 
então ttnha !) annos de Idade, em companhia de s ua 
tia p. Maria B!'l'~edicta, co.mo l~egonte, <'de Froy An
tomo d;l , \ rralnda ( depots Btspo d' :\ nc•muria) como 
~~'crefario c .\lcutor. 

Emquanto o Gabinc'tC' Portuguez entrcrrava-sc a es as hesitações inconc<'l>ivei , 1\Ir. d(' H<d;neYal e o 
\larr1 ucz d~ Campo • \ lla_ngc pC'di,am os seus passaportes e retu·ayam-se, c :\apoleão fn·mava com a Ile -
panha o tratado de Fontaincbleau , -.!7 do Ontubro dr 
1H07, pelo qual acaba Ya com a a utouomia de P ortu
gal: diYidindo esse rei1:1o r m trcR partes :--1• o tcrri
torio entre Douro e :\hnho, formaudo o r eino ela Luzi
tanin; ~!Jteutrional P<:tra a H.ainha ela Etruria ;-2• ns 
pru\'HlCtas do Alem toJO c dos . \ I ..,.arY<'S com o nome de 
Priucipnclo dos Alg<J r ves p;.u·:' o Príncipe da Paz 
t9odoy) ;-:-o 3• o resto de Po~·tugal em poder da h auça ate a paz geral :-o Hrazll o as outras coJonias 
di \' iuir-~c-hü~.m depois entre as duas parte contractan
tcs. O l'.mba1xador portu~uoz n. l .ourcuço de Lima, -,em ao menOS ter COllhet:Imento J'e Se tratado teve 
ordem de sair ele Pa riz dentro ele 2 dias o da F{·atlr<l 
•lcntro ele 15 dias.: - o Conde de Ega, 1\ lit;istro de Por
tugal em 1\Iadr1d, recebeu mua intimação ana· Joga. 
. f oi só depois do saber da r etirada vexatoria de seus 

dtplomatas quo o Governo Portugucz resoh ·eu-se a 
publicat· o decreto de 8 de NO\·eml>ro ordenando a 
p1·isão dos subditos britannicos c o sequestro das pro
priedades inglezas em Portugal. Mas .. . , ora tarde! .\ 
t• se procedtmento iaqualificavel e intempestivo res
pondeu Lord Chatam, chofe dn Gabinete Bri tannico, 
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mandando bloquear os portos portuguezcs e occupar 
a ilha da Madeira. 

Em tão extrema contingencia o Commanclantr da 
esquadra ing l.•za, 'ir i.lney 'mith, mando~ eutre
gar ao Princq' e U. João um exemplar do Jfontteur (n) 
quo publicava o tratado de Fontaineblcan, e o Tenente 
Coronel Lecor comm1micou pessoalmente ao mest . 
P r íncipe H.cgenle a noticia de que as tropas ft·ancet.a!.> 
do Geneeal Junot tinham entrado no reino, e qne a 
marchas forçadas aYançaYam para Lishôa. 

TornaYam-se então i mpossíveis as dilac;ues ; o mo
mento ora solemne; urgia livrar . a Falllilia lt~inante 
do caldr nas mãos dos invasores ; Portugal tna.I'> tar de 
P?der-se-hia li.bc•rta,·. E:ntrogou? Pri.m:i11c .P·. João a 
dtrecção do remo a um goYerno mtermo pt·estdtdo pelo 
1\ farquez do .\.brantes, (b) o pa.t·tiu para o L3razil com 
toda a l.'amilia Hea l, e muitos nobres qur o c1uizcram 
acompanhar, 29 de l\o,·cmbro de 1807, tettdo ús 
pressas rmbarc:ado no dia 21. ma diYÍS:i <_) ingleza 
t•ommandadn por Sir , irlney Sntith coutbown a es
quadra portugucza composta de 8 mios, 3 ü·ngatac:;, 
12 bri•Yues c 2 charruas . . As forc:as do General .lnnot 
cn tra~·un em Lisboa (30 do l\'oyembl'o) no dia c
guinte ao da partida da Família Real, ain 1a p<i~e 
tomar algml'> na,·ios retat·datarios. e sem resistf'ncJa 
Portn al snbmet t1a-se á inYasão ft·anc<>za; tuas os m·
canos o do l'nturo não tinham sido todos prcscnlidos 
pela política conqui"itadora de Napolriío Uonapartc; 
não sómcutc a Casa de l~ragança n;io ccssám de 
reinar, como mais tarde teria elo mandar r eprosr n
tar-se no Congrrsso qne devia decidir dos destinos da 
propria Fr~n(:a depois do descalab~·o de \Vatcdou. 
Nüo precipllemos porém os acontccunrnto~. o ac·om
panhemos o.;sa transmigraç-ão proYiclcncial da Fa-

(a) SP"liiHlol 11 npinii'io d1• Mr . Thirrs (Comttlat et Rmpirt:, lom11 
8•, flll lt~· :111\ P 311 o :\Jooitcur PntrP!lliC nn P~incipP .H~gPnte 
~eria n clP a do Novrmbro, cuja~ Pxpre -~u('~ fi>lol sHl<l considl'~·ntlus 
como uwa d•·~Lu·nçiiu de que a Gasn tlc Dragnn~n n~~sár!l tle rr~nur. 

(b o~ outro" mombro~ nomratlos para a nr~:enwt foram : o 
Tem•nh• C:Pnrl·ul F1·nncisco du <'unha .:IIr n!'zcs. o l'rinl'ipnl C••~tro. 
Pe•tro d<' :\[cllo Brcyner, e o Tenente General D. Fmncisco Xavier 
do Noronha.. 
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milia reinante do Portugal para o Brazil, primeiro 
pas o dado para a nossa emancipação politica. 

. Por caus~ d?s estragos motivados pelo máo tempo 
vm-~o o Prmc1pc Hegente forç-ado a arribar á cidade 
da Bahia, 22 de Janeiro, onde no dia 24, ás 5 horas 
da tarde, desembarcou coq1 toda a so!cmnidade sendo 
recebido com manifestaç-ões da maior alegria ~ão só 
pel? Conde da. Ponto (a), Capitão General, e pelo Ar
cel)lspo D . l•rey Josó de 'anta Escolastica c nno 
~mbem por ~orla a população . Empregaram ' os Ba
hianos os. ma1~res esfor.ços ~ara que D. João fixaso::;e 
a na res1dcnC'Ja na Bahm, oflerccendo-so mo.:;; mo para 
maudnr construir-lho 11m pnlario · mas baldados fo
r~m esses e~l'ot·ços po1·.quc o Pri_ncipe tinha já dccicüdo 
\'.Ir .1 ara o lho de Janou·o . . lnspH·ado pelo illustre bra
zlleu·o Josí~ DA ILVA LrsnO.'I. (ulteriormente Viscondr 
d,r. ~ayrú),resolven-sc o Hegente a publicar uma Carta 
hcrrm com data do 28 de .Tn11ciro do 180 , decretando 
a abertura do'> portos elo Brazll ás naç-ões amiooas · 
as mercadoria'> ~ecoa-; ficaYflm sujeitas a nm impoc:;to 
t!e 21 "/. ad rulorr>m, segundo a-; pautas ·orcranisadas 
pelu G.oYcrno e os generos líquidos (ou os ~~dlvulns) 
pagariam o dobro at (• então cc:;tabelecido. ~Ias 1 am 
hawr sempre algum senüo para medida do tão crrnnclo 
a.lcanto, foi clla considerada como proYisoria ~ inte
rmn, para não oll'euder os inten·--ses futmos da me
lropole. 

Par tindo para o Rio ele Janeiro a 2G de Fevereiro 
desse mesmo anno, aqui chegou o Princip<' a 7 do 
~rarço, desemharc·nndo no dia immediato. TcnJo an
terio,:mcnto cheg~clo 8 naYios da esquadra, vindo!{ 
c~n (hrett.ura. elo L1sboa, além d? bdgno Voador, qno 
fura o pr1me1ro em trnzrr a noticia da vinda da Fa
lllilia Real, o Vic:e-ltei, Conde dos Arcos tinhn man
dado preparar para a clynastia reinante b Palacio dos 

(a' A v!'r.lnd<>il·n d!ltll 1h chr~nt!a do Príncipe D. J ouo â cidnõe da 
Balua. é n qn~ .. pre~!'nlnmos, ::2 de .Jnneiro de 1808, tendo desem
b~n·ado no d111 2 1. c ús f> hnn1:; rtn lnrde Jw,· causa rio sol, ,·onformo 
ronsta dn um O Oi no do p•·opl'iu f' ond e cln PontP ao Vi~conde do A n;•
~ul, c~mo obst'!!Uiosnmcntt• nos foi most rado pelo muito illu,tmtlo o 
1nlt•lhgcnte Dn·cctor tlo A1·chivo Publico, o ·r. Dr. Portelln. 
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1 luvornadorcs, o qual por meio de um passadiço ttnha 
s ido ligado ao Conv0nto do Carmo. Na cnthusiastica 
recepção feita pela ciclad<' do Hitl de Janeiro ao Prín
cipe ltegcntc tornara111-so notavci-; os vivas dado· ao 
Jmp"t'ar/nr rio JJra;i/ : tüo intni ti v a era para os ura
.áleiros a provisão tlos acontecimentos, qne ma· 
tardo devi<Lm ter lagar. Não eea :-;úmcnte á populaçà" 
lluminen-;c qne se t11: nava inttLitiva semelhante idéa, 
![Uando em 1 de ~ laio desse mesmo anno o Governo 
publicou um manil'e~lo de f{Uerra it Franc:a, cxpros
· ava-so lliH scguinle-; trt'mo;: A cú!'t~ lr>NuLtat•á ' ' 
8WJ. 1•0.: do S"Ín do nO'''' lmp·•rio (j tl" l'ai r•rpar . 

Durante U dias eon:-;ccutivos hon ,-c illwni naçüe-; u 
fe tas, quo leriam ;.,idu <.:om.•lt•tas ;..e não Livcs~em tido 
lorrar o-; vexamo' o ·ca'iionado-; pelas aposentadorias 
fof-çadas,cvaeuando--;e tio dia pam a noite muito-; pre
Jios ]Jara nello se alojal' a comitiva do 1\.eg<•nto; bas
tavam duas simple..; lettras - S. R.-posta' de ordem 
snpcrior em qnalqnc•r casa para o..; moradores terem 
de mndaL'- e in contin-•nti alim de cederem a moradia 
aos fidalgo-; c eriadagem palaeiana. E-;sos o outros 
t·oseutimontos contra a comitiva cht'ga<la de Portugal 
t':1ziam sobrcsair o cnlhusia-;mo pelo Príncipe H.c
gcnto, que tralaYa a todos com a maior amabilidade 
e a mais csmcrnda cortczia: a sympathia geral que 
U. João soube gmngcar motivou i11c mo fazer<'m-llw 
divcr·sos presentes, entre os quacs citaremos a Quinta 
de ' , Chri toYão, dada jÍOr l•:tias Antonio Lopes. 

A 11 de ~lat·ço, torceu·o dia depois uo sua chegada. 
orgauisou o l ~egento o se u mini lerio, nomeando n 
ll. Fernando José de Portugal o Castro (ao depoi~ 
Conde e Marq uoz de Aguiar) para as pn-;tas do Heino 
e da Fazenda; o Visconde do Anadia (João H.odrigucs 
de :Sá e ~Ienczcs) para a da Marinha e Ncgoeios Ul
tramarinos, c D. Hodrigo de 'ouza Coitinlw (mais 
tarde Conde de Linharos) para a ua Guerr a c Estran
s-eiros. Dentl'C estes trc-; ministros ~obrcsahia pela 
mtelli~cncia elevada e esclarecida D.Hoclriao de :Souza 
Coitinno, a quem incontestavelmente o tlrazil deve 
muitos melhoramentos e c tabelecimentos utois; mas 
cllo só nüo podia arcar com as idéas mesquinhas da 
çôrte c dos seus collegas de Gabinete, que iam dirigir 
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.a march3; L~os nc8'ocios puulicns com a mes111a falta de 
t~noatlmJ m;trp.tivo, dcque ~ãoexhnbcrantcs pron1s 
tmha dado o GoYct·tto do LBb)a . Pat·a dcs,·irluar o 
alcance das pr.:widcncias c med idas entiío dec retadas 
ha;la J))nderar quo consideraram o Bra.dl unL:a
mculc como .só lo l0111ponwia c iutel'iua da u1)narchia 
l' • 1 uc s.c m u land? a eur~c no \'ameu to para Portugal: 
eumpr1a ~o Bmzll conl llluar com a s ua Yitla de simf'' ·~ C J{OtLLa. 
. Os '--nh?,.e; ~la GJ •erw:m:a não avali:t\·amasf,)rça · 

Y~taes da colon1a, qu~ n'aquella. occasião abri~ava a 
,. l i ' to porl11guc.t.a fug111<.lo da~ gal'l'as eonq ui ·tadoras 
Je ~atnlc:1o Bonaparle ; - elle· nélo podiam compre
lu~nJcr o alcat~ce d ) dc.:;~m·oh·imcntu qnc u Brnztl ia ,,.,. cvm ,e.~sa cu·cum -;ta.ncta d ' c;,,. sed -• t 'j np J "uria du 
~·t my'c' u t ! e que se a sna c•Juatwip:ll;:1o c llnmorcial 
J t u.nha st~o clcerclaua pela Carta H.égia du iZc Je 
Janeu·~. ab:·tn~,) o s~us port?s ús na<;õJs :w tigas, -a 
.. nutncJ p~r,u.o Inclns tl'lal cle\'111. em bren• :-;eguir-se 
nec.cssnnamcn:e, c u elllarwip:lÇ'uo pulilicn não era 
1;t~1s .elo quo uma c1uoslilo dr lc1upo. 0::; ~linislt·o do 
l n~l:'tpc n:io pensavam que ú Yi:sta da rcnlt·nlic;aç-ão 
Jl?ltltca que..:;~ d~~va com a etn·to 11n Hiu do Janeiro, a~ 
thcr,;; '" CaJJllamas. c.;; (Uceiam-sc da sujPic:<'w, que 
prestavam aJ~t,·s a L~ ..; bt•a, o que ú JJO\'<L eapi!al situada 
11•) -;cu proprt? ~onllnenle ligaYam-so clla.;; por 111eio 
rlr• l::lc:os forlJSSllllOS de lwmo()'enddadc ele i 11 tcrt•sses t , 0 I ··•J·>.tuncs, r a c; a c a~pn·ações 'iOCians : uão eram a'S 
JIIC,;mas eapit'tnias aJtligas, q11asi ~cnt rrlac·t•c:.:; umas 
r·om as_onlt·as, eorn intc·rcssc"' muitas vuzo.s;' o > Jnsto~. 
~ uutut)(la ::; pela mctropole, eom a lllira Sl'tnpre dt> 
•'JllSOt'\'arc."n-sc' 11 0 .i ugo ela cottq 11is ta. 

-~ apt·c·cmc::1o, que cscnpa,·a ao 'fi'Ínlll\'ÍI'alo :\fmis
'.''l'Jal ., o ·n 110 <•ntn•tanlo fcjta p:)r illustJ·es l'ensadorcs 
n>.mo .) <l;llllOS npmtas dcp >JS, em 11 de \laio <.le 1 "1 I, 
fo1 11W illf<•sfa!la pelo eelcbn• L'e lacl J r dos <lircitns no 
! 'on~rcsso Norte AmPricano, Thomaz Jefi'cr,;;oll ern 
llllla ?nrta dirigida ~o n .rncrnl .LafayoW' : <c U n,:a~il 
l nuus p Jj~ :1.?'1 >, !il'ttS l't ··o, 111 usfort'!, I' ta J in<?ti'IÚrlo 
• lf1l'J (l IIUII~prtfrtrt . » 

.\ l''nt::tl im de collspira<:ão em Mina~ (~cracs <ll'YÜl. 
''1' pos'o de sobrca Yiso o ( iOYcruo de Pnrlngnl, fazen-

Jii 
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do-o meditar na notaYel opinião ele um dos illu tre~ 
inconjül•nt·•s, o Tenente .c.oro11cl Francisco de. Pa~tln 
Freire de Andrade, que d1z1a que S? as tees. capHama~ 
do Hio de Janeiro, ·. Paulo c ~llllas se J unta8 cru, 
cPrto s<>ria o r>:áto e dP.cisi 'O o trirtmph?. 

Os Governantes não olha,am Pnlão para o fnt1 ) A 
contcnln' am-se unicamente com o manlrr no Bra111 
as inslituiçõ~s coloniaes das enpilanias, embora. err
ando algu lllas repartições noYas,ula rnoelcladas toda' 
pelo typo elas da metropolo? sem aLteneler e111 a tp tt' as 
no ·cssidndes eram em mwtos p0n!o-; completaJIICIII!• 
diver ,as. 

Assim foram Cl'eadas as • 'ecrclarias elo Estado, Su
premo Con~clho .Jlililar, ArchiYo ~lilitar, .\ lc,m do 
n oseml>argo d.o Paço e dt~: Cow;CJOil<;Ja (l ür~lotH, J\ca
ele111h dos Guaruas l\lal'mhas, c 11mn fabt·t a de poi
Yot·a 'nn Lagôa d.o H.ow:igo de FrriUts . • \ Hdaç;i., do 
Hio de Janeiro foi PleYa ~a a Casa d.o SnpplH.:al'fio. l'am 
gnlardom· o merito reno,·ou-sc e augmcntun-se a 
Ordem da Torro 1~"'1 ~~a. lnslitu ltH>O .o 1u1f<11' do lu
tcndt•ute Geral dn PoliCia. Par:l a pubhcac:ao das dt·
cisõcs o ordens do Governo estabPI~CL'n-se a .lnlprellsa. 
H.é•.,.ia., qur cliogon mesmo a publwar ;·arJa:.;. uut·as. 
embora sujeita..r:; ú appro'·.açi'i.o ela. \lc.at C""""Ol'Hl o ln
trndc.•ncia ( ieral da. Pohcm, tnrc; r OlHO os trabal.ho" 
dcJ José da :-;iha Li~biJa sobre rp testõ.c·~ cc~JI Iúlllll:a.s 
c.' r·ommerciaes us sernüíe.; do I• rey l• t'H.IICJ~co tio ~. 
Carlos, e de l:'re.\ Fraucisc? Xavier d~ ::;:uupato. A 
rathcdral fOI mndada da lgt'('J<l. cl~ Hosm·Jo p<u:a n. dos 
Helip;io"os do Carmo, rc,·ons lrnmdo-so o Cai)Jdu t:Olll 
dignidade.; nm as. 

Cr<'Olt-S<' tnm bem o Era rio Hógio, o Con-;<'lhv 
ela Faze nda. H.eal, o Tribu11al d.n .Jnnla do C'unHucr-
cl·o e as "ntitras Vcdorias J. ft e.\.tmctn -; em Portngal: 

' ( <l o ' l' o el {\ o mas cuntinunram como u'antes oo.; ~rarJo-; as ':'apt-
'anias, !->em -er 1 os-;i ,·e l a toma 'a tlo t on tn o..; no Hu~ tlt· 
Janeiro. Fundou-se uma escola a~mtomo-II.IC<.ll o
c·irurtYi a, o Jm·dim da Lagôa do l<o lr1go t'P h.cJta>;, 
e a A~;~ domia de \:ient'ins physicas, Juathomatwas r· 
n a tw·aC'-> . . . 

Diversas povoações e freguczms foram elevada~ " 
catb.egoria de villas, corno Porto-Alegre, que fo1 a 
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primeira que teve essa baraduação 23 do Aaos to de 180 . ' o 

Autorisou-se .tambem para a Bahia a fundação de 
ur~1a typograplua, 5 de Janetro de 1 11, que impri
mm a gazeta rddade de Ouro1J . - Estabeleceu-se 
um imposto (rl.ocimrl) sobre predios alugados ou oc
cupados pelo~ pl'Opriotarios, -o imposto do sello 
s~bre Pl!l-PCl e livros dos negociantes, Camaras Mm1i
c1paes, 1rm 111dades, confmrias, nos de nolas de ta-
belli~es, recibos, .escripturas publicas e particulares, 
- o Imposto de s1za sobre compms e vendas e arre-
matações dos brns de rai7. e semoventes. ' 

. 'nspendPn-se a pi'Ohibição de haver fabricas e 
lllanulal'tnl'as no Brazil, pcrmittindo-se todo o ae
nero do industria fahd l o manufa;'tureira firmando~se 
por essa fórnra a emancipação industrial. 

Por inspirnções de D. HodriO'o de Souza Coitinho 
n~e.r.ar do.;; c~ta.tutos. c Ah·arâ

0 
de H de Ontubro d~ 

lKO terem srdo as">t~nados por D. Femando José 
tle Portugal, foi creauo no Hio de Janeiro o Banco do 
Brazil com o capital dC' :3 milhi>cs de cruzados 0111 

1 .~00 a.cçiiec:; de 1 conto de réis cada uma privileO'ia
d!l~ c iscnt.1s de p 'nhora C' t'xecuçào tanto 'nscal c~n., 
ctnl. Dona. o Banco du ·ar o prazo de 20 annos, ,, 
rra dr dep')SJtO c dcl-icon to :tinha o direito de emissão 
illiluitada de bi~h<'tcs it vis ta o ao po1·tador, com cm»o 
forçado ; 111.'1'> t1 nha o com prouwtted01' wi ,.i lc~rio de 
u:io ser obrigado a ter lllll fundo mctallico dis1 >~1Í\'O I 
pam tro~ ·m· as snns ttotas por ouro. 21fodianto uma 
commi:i>são uo -2 "'• Pt'a o Banco encane l'ado dos 
r·oHira c'o,.; 0 adminil; tl'ac;õ('s da Fazenda Hca.l, tac!': 
como Jianw 11 tes, pito l>razi I, rnarti 111 o urzella. Os 
vicios urganicos dn f~tucln~tLO tl'cssr 8anco P a Rua. 
má direcc,'<1o prouu.t.iraiH consrrruencias fun~sta.R, cn
trr ellns a sna l]llrbra. 

Pam lllostrat· o qnanlo entendiam de goYeeno 
o"> \linistt·os do Pl'incipe HPgt•ntc, basta lclllbt·•u· quo 
fu ndando as P'>cola~ dC' nw,·inha, de medicina, e de 
mathciJiaticns, não se lelllbrar·aru ao menos de esta
oelecec (>') .,~lrt! pn1J!ir ts fl:ilnru·;mJ, emquanto que' 
as que ltn \'Iam para lllCllliiOS eram bem poucas, c' 
ne n unu s...~ .'t lr'ia p tra n S" r o .f'm.inino.- Nrw se in fi-
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ra ao entretanto do nossas palavras fJUe todas as me
didas decretadas foram mas : pelo contrai·io, alguma.'i 
foram boas, muito boas mesmo ; mac; essas foram 
poucas, emquan to não podia ha,·or . melhor <;>cca...:;i<11l 
para o govemo illustrad? o esclarecido da~' tlltllmpulsu 
gigantesco ao desen vol v1meoto e pro pot'Idad ' ,,,, uma 
parto t;io importante da monarclua portngtte%<~ , pt'll~
cipalmento quando Por.tugal se acl 1a v a 1 n.vad.I· 
do por forças estranq-eu'as, como o sou terriLono 
a meaçado de ser r etalhado pelo arbitt·o ontào dos 
destinos da E Ut·opa. Na CÍI'cums tancins excepcw
naes, om q~10 as cousas se a r·havam, o p~ano po~itico
ndmi nis lra tJ vo da côi·te do I{Jo d • Janou·o d i'YJa sr1· 
um plano de ~ista~ larga e iuteir:;tnwnte crcad~Jr, 
p romovondo a JmmJg ra ('àO e trangc 11·a em occnsi;io 
tão asada pelas continuas guer1:a e couvulsõe.s 
sociaes oueopóas, c dando aos habitantes do Bra;,ll 
mai garantias ci\is e adlllinis trativas contt·n a pre
p J tcncia dos Çapitães Generar . ,No enti'etnoto . on.tr~ 
as providencias acertadas do Go,·r m o. do PrHJCJpr 
Hegenle, é verdade que um pouco Illaic; tarde, niio 
dc,·cmo e quccer o decre to de 18 d~ Junho dP tH1 1 
pennittindo a lin-e entrada .d? nct\lOS dr todas a-; 
naçüos nos portos dos donm11os porlnguezcs, facul
tando- ·c lambem a sabida J os naYÍO"i nacionae~ pam 
qualquer !lestino SC'm rrsen·a. . 

t:sq ll('t:iamos tÜzcr <] U!' pOlH'O U!' p~lS u~ chc•gada da 
Família Real foram chegando mmtos 111!-(lczo!'l pnm 
cstabo!el:cr em-se no 13ra~il, e roi no l\lini-;tJ'n UC'. · . . \I. 
Britannica vciu Lord . ' tJ'augford qw· tinha de e .\.Cl'!'CI' 
mna i nll uent'ia tão prouHnl'iada tl<l "i CfUP"l tiics magna-; 
quo se iam dPbatei' .. l ~m f><'g 11icla fora n: Yindo out1:n' 
diplomn ta -; c .; tmllgcu·os,. tolll o ? ~ t.lll" JO ~\po-.; t o !J ,·o 
l .otii'OtH;o Cnlcpp1 , Ar,·ebl-;po de NJ%JIJJ , (jllC tiii!Ja. con
:-;cguidu fug ir de L.i..;bô;t , os l ·~ncan:cgado-; tlP. rego
c ios da " ur ·ia , rlo; t:stados-Umdos :'\ 11)' [0 Amri'lC<l i1U'S, 
e da H,u.;;-;üt. 

E ra tal o desenm lYimen to que o llrm:il ia api'CSr n
ta ndo, (rue o Prineipe D. .João elc\'(111-o por Carla' e 
Lei de W de Dezembl'O de HH5 á !'alhegoria dP R •in 1 

UnidfJ t·onJ Por tugal c ·\lg nnes. Conw já'?..; di.-;se
Inos ll llllla das no-;-;a ..; hr;-õr.; de Choeograplna, !mh:L 

-245-

por De. -reto de '2.7 de Outubr o de 164.:> ~ido o Brazii 
elo,·ado a Principado em favor de D. Throdosio filho 
t!c D. João . 1 V : foi D. P t•d o I o ultimo que 'te\·e o 
lltulo de P r tn,.ipr> r/f) B --a :il, e i .;so mesmo por mono-; 
de_ urn ano~ . desde 20 de .\farço de 18t6,q,utndo D. 
Joao V f SUbiU ao tlu·ono ató 9 de Jn neiro de 1 17 
. ' ' Ppo~a cru q lle teve o titulo de Princip·> H.eal do R oino 
llnu{f) d • !jortnqal, /Jr a ; il e .·ll!Ja,.t' "'S. 

O novo t1 tulo da nwnarchia portnO'ueza não C'ramai..;; 
do .!fue uma )!aJ·o.lia do ti tu lo da 

0
lnglatet·ra « R oin') 

Unulo ria Gr ã B t>:>tan!ta , Ir /andá e E..'icnc;a. , e tinha 
d~ ~urar <tpeuas sct<' ar1nos ; declarou-se o N..oino 
UnuLn,.9ua11do tão pouco Jaltam para a ~o; ua <·ont ple t<t 
deslll uao:-o ~ fMos e <' nfatuado-; .\linis tro .;; da curte do 
~rilldpe H.e~eute 11~0 de->cortinavam o bruxulear da 
mdepcnden clil , que 1llurni naya o h0ri ..;on te poli ti co do BJ•azll 1 

----

• 

.. 



LIÇAO XXIX 
Guerras cum os Hespanhoes ao sul e oom os F rancezes ao 

norte do Brazil.- R evolugão republicana em P er 
nambuoo . 1801-1821 

§1 

e durante a ca:npanha de 1801 P ortugal tinha-s.o 
sabido ma l ua Europa soiTrend? as donoln.s de Oh
vença, Jorumenha, e Campo Mmor, no Brazü a sor t.e 
das m-tuas lhe ora faYoravel. O rompimento elas hosti
lidade ua Europa forneci<t occasifto asacla para quo o 
GoYemo PorLugez tratas e de compensar-se tle al
gun prPjuizos sofl"rido~ pr lo tratado dP an to lldef!:m
so, o para osso fim foi o Tenente General obastião 
X:wier da Veiga C'a.bral preparaud.o ::tS cousas. . 

Depois de ter resguardado o pnn01pacs pontos h
m itrophe..; da s~1a Cap_it~ni.a du L~io ~rande U.o ,'ui de 
qualquer tcntallva do mnmgo, fot ol)l'tgn.ndo ao~ rics
paubóes a abandonarem as guardas a.vanc:atlas tlc 
S. José, ""anto .\ntonio, Lagt>a e ':ianta Ro a, <' consc
guin a capilulaç<io do 'erro Larg~, .3q U.e Outubro, de
pois de 1.un brilhante atarp10 dtng1du pelo Coronel 
Manool.\lar ques do 'ouza com 1/ZOO _ho~ur.·us. A con
quista dos 7 Povo das l\Iissõos em :Z.J tltas (de 3 a 2~ 
do A•~osto) por lVIanoel dos Santo~ Peclt·oso c JosP 
Borg~s do Canto com forc;as muito diminutas, foi um 
dos bonitos feitos ele armas d'essa campanha, o qn~l 
valeu a Josó Borges do Canto nüo só o pe1·tl;w do cn
me qur tmha do deset·(:ão, como tambct~l a patente 
do Capitiío em recontpcnsa dos seus scrvtços. 

Contiuuando no caminho da Yictoria foram os Por
tucruozes ropollindo os Ilespanhóes para a lém do Uru
•Tu~y ctuando ti,·eram a mfelicitladc de pcedet· o "cu 
presti':!loso General ,eh~sti~tu ~~vier tla Veiga?n ~lral~ 
5 de 1\oYembro, e d aht prtumptara m nlgun 1 O\ cz~:s 
para as uas armas, principalmente por c~usa da dt
vergencia entre os scuschotes.Os Hospa.nhocs rooccu-
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param do novo o Serro Largo,e iriam mais longe com 
uma expediçáo do .),000 homens or,:sauisatla. pelo 
~Iar![UCZ do Sobremonto, sub-mspectoe das tr opas 
Je Buenos .\ yres, para atacar o Rio Grande, s' não 
dwgassr a pr,>posito, 17 de Dezembro do 1801, a 
uoti ·ia do tt·atad> de pa7. de G de Junho entro a<~ 
tluas mct ropoles. 

Duran te os aunosde tmmtuillidade,quo sescguimm, 
foi pro.;,·cdindo tnnto o H.ll) Granue do ui, qu • pur 
decreto de 23 do Foveeciro do 1807 foi clcvad) á gra
duação do Capi tania Geral, tendo a capital em Porto 
.\ legro. 

h mco u.'pois, no anno seguinte, chegava ao Bl'azil 
a Família Heal U.o Brngnnça, para OYilar do realizar-.;e 
o c<.'lcbro dito l'X<ti'ado tw tratado de FontainebJen.u, de 
tfUe ella tinha ces..,;ld > dr reinar: se o.s movimentos 
Ja política curopóa de Napoloiio n mapart • rl'pct·cu
tiam tiw vi~ivrltuun to no Bt·aztl, influíam lambem de 
modo mui to sons i vcl tJa::; posse:-;:i0es da llespanha na 
.\tucrica. As colonias hespanholas do Prata como as 
õutms sul-alllcricann.~ nüo tinham querido reco:lho
Ct'I' o gonm10 do H.oi Jo:.é Bonaparte, impJsto p0r 
Sar))lcào, o lo.;o SJttberam quo a Ile.spanhacm massa 
tinha-sr snhlovndo a fa v 11' de Fumando VII, achando
se a .It 1 ~~1. ele Snvillia :"t fronte do Go,·et·no Nc.1;·ional. 
D. Francis ·o X.a vier Elio Otll ~Ion te viuéo reconltecon 
a Junta dl' Sevilha ; ma-; crn Burnos Ayres agi lavam
~e pot· tal fó ·ma idóa8 de irlllCjJOndrncia, que levaram 
u no,·cr·n·tdor D. !:;antingo Li11iers; a hosilat· no que 
tinha de fal.et·, resoh·endJ-se nlinal a reconhecer tam
l~m a J nnta de ·o vi lha c a r l•aleza do Femanclo VIL 

Achn ,-am-se as consa.::; ne~se pé, quando a Pri nccza. 
IJ. Carlota Joarptitw, mulher do Príncipe H ·grnfe D. 
João, fot'tllon planos de' umn monat·chia em son favor 
t·om os l~s taclos do Prata, vis lo serclla Olha mais Yclha. 
de Cal"los IV,r nchar-se lanlo este Hei como Fernando 
m presos Olll França. A pnncipio o Ro,.;entc fingiu 
i~norar os passos do su:1 mullte: uosso senti-lo : mas 
clep:>is chegou mesmo a coa ljuYal-a com um fim po
lítico bem natural. Como o111is<>a i os da Princeza foram 
mandados G">.'f'lt!Pcln pam Buenos Ayres, Santiago 
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Rtu•fco para. o P erú , e o Brigadeiro .Toaq,tim Xat,if't· 
Currr.rlf) pat'a MonteYidóo. 

A causa. da Pri nceza foi alcançando adherentcs em 
Buenos Ayre., o em l\lontevidéo,principalmonte depoi~ 
da coadju\'a(Jto da Juntrt, rm que prcpondcraYam D. 
Manoel Bclgr:wo e D. ::\[anocl H.odeigucs Pena, fn m
ravcis ás protonr:ôo;; ele D. Carlota Joaqui ta. O patt.·l• • 
dos Jnd"'p •nd->nt"'s chegon mesmo a rc(J uisitar a prt•-
ença da Pl'i nccza 110 Prata para apressn1· um prollull
ci~mcnto go1·a.l ; pot'érn f./>rrl Strrr,_nof'>rrl, fJll~ queria 
a ltldrpcndoncl 1 dos Estados P latwos, mas não sob o 
govel'llo de D.('arlota Joaqui na, conseguiu qne o Prin
eipc H.egcn to negasse á s ua mulher a ltccessaria li
cença pal'a partir, o desmanchou ascsim todas as C01rt
binaçües. 

1 ào cnt1·arrmo;;; na h icstoria mi11uciosa das lutas ci
vio:;, qnc S' seguiram noc:; I ·~ tados Platiuos: seria ul
trapassarmos a.:; raias da nossa cadrira ; dcYomoc:;, 
port'•m, lrml)l'ar quo o General D. Francisco Xavif't' 
l~lio, nornoatlo Vicc-H.oi elo Pt'ata prlas C(n'tos Com>ti
tGilltcs c l{rgrncia de Hcspanha. pl'ldr rm 1 11 cou.:;e
quir alg unas \'antagclls contra as forças mnritimac; 
ao-; fnrl>[V'tui"?Jt'~. r bloquenr mesmo l3urnos Ayt'C'-. 
Não reco .dtocru T.ot·<l Straugford o blor1uoio, e o t>ri ll 
cipo H.eg<'llto om)l'(•ceu a s ua mediação, para q11o Cf'S
sns<>r rn as hoc;lilid:lllrs,lic:wclo a Jnnta de l!nenos A~ 
re!i com autoridade tto-; I•:.;;tatlos, em ftHO dr!i llitiva
montr dominav;t, tlrix:wclo lhTcs tlos sr11..;; ataq ue-; '-' 
Alto PN'Ú c o f>aragna y, r rvncna11do a 13auda Urif'l t
tal. Jkpois ela l'Cspoc;t t ~ophi:st ica elo l ~ ni' I IOS Ayrr~ 
retirou o Priucipo a s na Ílllf' !·vcnçào nlll i ~a\·c l , c rn êl ll
dou reunir dou') ecH'Pl)S d1• C''.:Crcito 110 l{io GrandP du 
Sul, nm sob a.., ot·tlr ts do 13t·igndciro Mac,oel ~farqut"t; 
de 'nnza, e o outr·o comma.11tlado pelo ~larrchal .fon
quitu Xavi1•r Cnrado, para acudirem a qua.lqncl' ag-
g t•rssi\.0 de Artigas c ele ontros chcfrs revoltosos. 

Com o corrc1· dos acontecimen tos foi . anliagoLiuier-.: 
fu r.ilado pelos d ' Bucngs A~Tes, c D. Fealll:isco Xavier· 
E:l io Yiu-sc cercado em ~Ionlcvidóo pelos caudilho" 
H.oudcau o At·tigas . Logo depois as depeedaçõ~s do" 
seqnnr.es dr Artigas em tcnitorio brnzilciro, o ped ido 
l'ol'lnal de auxilio fmto por Xavier Elio, c os con ->e lho~ 
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uo D. Rodrigo do Souza Coitinho fizeram com que o 
Príncipe Regente ordenasse Capitão General do Riv 
Grande do ' ul D. Diogo do 'ouza (ultcriormen te 
Conde do Hw Pardo) que acudisse â praça de l\lontc
vidéo p<~u<'lmlldo na Ba1tdn. Oricn tal. 

Depois de ter invadido o territorio vis inho e to
mado o fort e do anta Tltcreza, foi D. JJiogo de Souza 
com os corpo do exercito ao mando de Mat'qucs de 

ouza c Xasier Curado repellindo com facilidade a · 
forças inimigas, c en trou em 1\Ialdonado, onde fez o 
seu quartel general, obrigando a retirada de H.ondeau 
e Artigas. Tantas Yantagons ir1 itaram ex traorJina
riamoll to a Lord trat tgford, que, depois ele ter cha
lllado ao scn partido o Ministro Hespan hol, ameaçou 
ao Gabinete do PrinciJ e Hcgente com a retirada da 
alliança hritanuica, e ilnf1ó:: a suspensão das hostili
dades . Iis tipulou-se um at misticio entre lluenos
A:, ros c ~lont ovitlóo, e o Tcuento-Coroncl João Josó 
l{adf' máker , enviado do Príncipe Re~cnto (mas intei
ramente dedicado ao Miuistro inglez), pactuou u ma 
·uspensào illimi tada de hos tilidade , c a retirada elo 

exercito portuguez da Banda Oriental (C:om·enção de 
20 do ~laio de 1 .12). 

DcRgosto profundo teYc o Principo H.egenlc com 
um tnlrcsultado, que lho cet·<.:<•ava tfw radicalll1cnt 
os pla11os ela :-:;ua polí tica, e cttto lhe fazia cntir aincltt 
lllais a falta do seu in lel ligcntc ~ri ni fro D. Roclrigo do 
Souza Coitmho, Conde de Linhnrrs, fa lh·cido a 2G de 
Janeiro dn 1812, a ctnent snh~titnira in te ri namcn te o 
Conde da:s Caln~as na pasta dos negocios ela guerra n 
tlo:s cslrangrirus. 

E " ' ·luatlto <'"ta \'am p t·osegui ntlo a~ ncgo,·iaçuc:s di
plomatieas, D. Di l)go de . 'otwl passara-"<' para as im
medinçues elo arroyo ·. l•'rn nciscu na c.oulluencia com 
o l ' l'uguay c• alti foi des lruçn ndo cli\'e rsas pnrticlas cl 'J 
Artigas c ontros chefes r dcst t· tt inclo as pil\'Oaçõc'i do 
Japcllú c S. T llomé, assitll como as terriYeis horda!-> 
dos Charrúas o 1\Jinoanos, junto ao a royo Lamrlle-,. 
Qnando o Yalon te D. Diogo dr ouza foi notificado 
para conformar-se com as esli pnlaçücs dn fn tal con
venção, não qniz cin~ir-se a isso, c, para reti1·ar-se 
1)ara o Hio Grande do Sul, foi preciso quo assim so 
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decidisse em um Conselho dos Officiaes mais g ra
d uados do seu exercito. 

Paripassa com a retirada do exercito pacifica lor da 
Banda Oriental o Trium,·irato (a), que govcl'llava em 
Buonos-Ayres, afogava em ondas de sangue uma con
spira<: fio em favor da antiga metrop0le, o ns pcripe
c tas terríveis da guerra ci '·il seguiam-se com vert" 
ginosa rapidez. Depois mesmo de ser pt·oclamada a 
Ropublica pelo Congrgsso de Tzcuman, 18Hi, tove o 
Director uprcmo D . Juan 1lfr,rtin Payrrell m ele 
l uctar contra a auarchia c hostilidades enlro anit ~rios 
o ('•d'?ralisl t!i, sobresahindo entre esses ultimos o au
dàcioso o tenaz chefe Jo:-;6 Artigas, que alóm de do
minar eotnpletamcnte na Bn11da Oeümtal, tinha uma 
g rautlo prcponderancin em Enta·e Rios e Corrio.ttes. 

Tropelias e depredações constantes do Artigas e ou
lros chefes em tctTitorio brazilcieo, principalmente na 
comarea de i\Iissões, resolveram D. Joüo VI a uma 
guet·ra ofTensiva contra os caudi lhos repnblicanos c 
" eslondct· mesmo as fro11tciras do llrazil até a ru~r
gom scptcntrional do Prata, confol'mo o plano de 
lG78; ncss<} sentido deu ordens terminantes ao Ca
pitão G ... ·nel'al do Rio Grande do Sul, l\larrtucz do 
Alegrete. 

Igualmente enc:ll'reg:m ao General Cal'loc:; Frede
r ico Lceór de, ó. fre ttc da tlh·isão de voltt ,t tat·ios por
tuguczos, tl uo Liuham chegado do Por tu era[ ao Rio 
do Jalloiro, e quo se achaYam em n·tta Catlwrina 
$Oguir para o Rio da Prata, tomar 1\Ialdo.tadu, o oc~ 
CU!Jae militarmellte l\Iontevid.Jo, form·1.n lo com o ter
ritorio qnc pucll'sso auucxnr umn. eapitania, com que 
sogueasso as fronte iras do Brazil ao sul. 

O Gottf'ral Lccór de pois de ter feito partir par8, 
Maldonado uma esquadrilitn. commandada ,.olo Conde 
de Vianna, afim Jc mai., tarJo opcrat• com o gro.3so 
tio cxereito, seguiu por terra com as fo ,·ça dJ seu 
immcdiato < ommamlo,rocclJcu reforços no Hio Grattde 
<Lo ul, o após uma das mais afano::;as m;lrdws pene
trou com mais de 6,000 ltotttCtts 11a Bauda Oriental. 

('ll D. Jtt t\ll ~[tu·tin Puymltlon, D. Fclicia1.0 AnLonio Chicl!lua, o) 

H. iluruarJino Rivo1J11, ta 
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O audaz Arligas, depois do ter regcitado a coadju
vação ofTerccida pelo Govemo de Bueuos-Ayros, ap
pellou unicamente para os seus proprios recurso:s, e 
cumpro confL'SS<tr que d 'SL'nvolveu uma actividadr e 
''nc•rgia dignas do melhor causa; confiando t!HS f'or
tific tçõ"'s 0 gnar~tição d·~ pra1;a d~' ~lonte•vidéo, r ·sol
veu invadir a propria c.tpitallia do Rio Grando do 
.'ul. As provid,ncias, poeém, tomadas p ~lo l\l:1rqut•7. 
de Alegrete fl'ustraram-lh!' os planos : ns ft'Oull'iras 
intcrior,•s do Uruguay, Qnaraim, 0 Arap •h y fot'am 
confhdas ao T!'tH'lllJ Gt.H H'ral Joaqtúm XaYÍl' · Cumdo 
com 2,500 homen-;, <' ;L front.'ÍL'<t m·tis proxinu'l. ao 
mar o obt'<' o Jaguarão foi ou tt·og-u'' á d0fezn. do 
TrnrntP Gt-.<'rall\Luto,•ll\1ar<[U0S de ouzn. 

TondoArtigaR cfl'cctuado a invasão prln. fronteira do 
IJruguay e (~u<~raim, teve o Trnente General Cumdo 
de sustentar o ataque, travando-se uma Sl)rie ele com
hates, em quo a victoria sorriu sempre ás armas bra
.J.ileirus. 

Tornaram-se diguns dl' menção as victorias do Te
nente Coronel Abecn (postrriormente Barão do Serro 
Largo) contra Artigas em , . Borja, ~de Outubm,
do Bri.radeiro Jofto tlr Dons 1\I·-.nna Baneto (B. de S. 
Gabeicl) co'ltea a dh·i.,ão Venlum uas proximidades 
do Jbiracoahy, 1') de' Outubro, do Bt·igadcieo Joa
quim do Olh·eira Ah·at·cs em Carumb.) eoutm Arti
gas, 27 d' Ontnbt·o,- 1 a do l\I tqHe.'. do Al ·gr·C'tl' 
na batalh't elo C·ttalito, 4 d' J tnl'il·o df' 1 J7, á fr,•nto 
da divislo Cmado c mtea <V'> fol'ças t·en 1idas d' Arti
g-as c V<•rdu .n. -Alóm de;:;s 1.s nsplPndidas \Íctorias 
foi o Bt·iga l<'ii'O l•'t'ilttcisco dr> Panla Santos inva•lit· a 
provi ncia do Entr<•-Hios, L' assolar o te•rrito. i o i 11imigo 
I'Cgl'rssawlo com ab11 uln1ltissimos despojos. 

Ao mesmo lt'mpo in o Gt•twral. Lr:-cór srgui t1do a 
na marcha invas·wa jH'lo tr_'t'l'Üol'Ío da Banda Ori

Pntal. D •pois tlr f ·r a columna da avangnarda 
occnpado l'acilnwntl' o forte d<' ·mta T IH•t·eza, sc
~uiu para Inrliq, J1u,,.•rt,, <' ahi tr<tvJn com o 
f'X!' rcito d' Fl'llctuos > Hiwra uma porfiada bata
lha, 19 de 1'\owmht·o de 1816, r•m qu' nflllal a 
vic toria coube ás tt·opas do l\larcchal S ''>a-;tiã J Pinto 
'" Ara11,jo CQrrea. (~niz Hurno::; .\ yr0s rntão intervir 
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lia luta: mas o Üt'rwral Lccór soube responder coru 
toda a energia ao emis~ario argentino, e, depois uj• 
ter batido div(' rsas par tidas de Lanlllega o de ~Ia
noel Olibc, clwgou a Maldouado,_ oulle poz-so em 
combinação l"ratrcn. com a esquadrilha do CondE' d,. 
Vianua. 

A \'at rça ndo cott tra l\ lou tt'vidéo veio uma de' pul<t
ção tlo tabilrlo ou ~IunicipaJidatlc', Cll trPga L"-lhe as 
chaYe da praç~ na qn<1l cn1 rou !riumphantP a 20 dt' 
Janeiro dt• 1 1,, tcllllo antt•s ~rdo a baudonada po1· 
.1\Ia nocl Barrei r·os. .·g uiu-se iuunt •tliatamen te a to
matla t!:t Colottia do ·acranw11to, ct• tttro dondr par
tiam cor-;ario"> cot tlm o commcrcio tlo Brazil. O pt.•r ti
JHlz i\r·tigas não de'iauimou com taHtos revez!'~ : JH\dt· 
r t ·nnit· no \'aS for(' as c assaltat· ~t>rro L nrgo e ... ">wLlrt 
Th,r·•:n; mas Ct;contl'ou-sc com a brilhant<' d •ft·za (~0 
General ~ latroel ~!arques dr Souz<t. .\ ittda ~lepo_h 
dis•o lton\'t• uma -;erÍt' t!P combatt ·~ cru l( llL' a \'JCt.ona 
foi cothLautenw utt· atlvcrsa a-> m·rnns republicanas. 
St'ttdo os som; principaes clwfrs I.Jatidos '.' 111 cll'tal ~rc . 

AchaYa-s<' i\ lon tc\ idéo quasi de todo hvro da m fl u
r•ttcia cl(' A1·tigas r elo muros q1wija11dos camWilos: 
cc• lcbrou uma ('onvenção, 30 dt• J:~twiro df' 18H), 
Ptttro o Corottl' l d • Ettgcnhci os João B lptis t;t Alves 
Porto, por p·t t·tc· do Coll(l · d. 1 Fig ncim, C.q.J~ tão Ge
neral do H.io (; randP do Snl, c· D. Prml 'ncro ll lor
guioudo 1 o1· p<n"tc da po ,nllac:ã.o da B tllt ~a <)ricu ~al 
sobt\"' lim ite~ itt ,·m·i;~ Yris eutt·e as clna~ JH'OVllll'las afun 
de• ser l\lnnleYicléo at11wxado ·ao 13ruzil. (a) 

J ul <Yft.Ya-so conclniLla a cam p·mhn, quando ren ppn
recC'Lt' o iufatirra,·p[ Ar tig<~R com tl'opas nova-;, t' 

atacou () 13rig~deii'O Ahrcu 1/f) f)lt8'W rll) u f).W"(,t•io, 1:1. 
17 c• 27 tiO J)('Zl'mb.o; o valentP Abren f~1 f.tz·'t tcl_o 
hoa rc~istcnci 1 :t fú pocler desenYoh el-a mt ~tla ma:~ 
com a chc"nda da columtta do Grm•r;d Bl'tlto Corren 
da Camnrn~ HNmiudo--;c n c•ssas forc;as as elo Cn pitào 
Gc•t tcral C.:o11tlP da Ftg twir·a, tra YOn-se a t!Pcisi vn hn
Lalha tlc' T rtqaru'."IIIIJó, 22 dt' .J;111ciro de 1820, sendo 

(111 Pnr l'~sn l'nnw·n~ii•• Ps[Pnuiam- <í' n~ fn>ntf'i r~s do ~{in (;t·nntl~ 
a trl a ull"ll'-'lum d" Casttlhos, pelo lar.lo Jo tnat·, c até o no At·apt!la~ 
pelo lar.!Ô do Grug11:ay. 
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.\ rtigas com i>lctamcn te clc•tTotado, depois tlL' te r per
dido a!óm de todos os seus pctrcdwi do gucrr 1, 
t-00 'morto ... , o 4.90 1ri iÍoneiro~. . . 

'fnnüt túra. o J.H' l'Sti~rio d<' Josó GcrYasto .Art1gas 
•'t:pois dP tão porfiada l~t:t! c, f~gimlo ('SSL' cht fc i-><ll·a u 
i>ararrnay o D1cta.llor h·anua clL'SIL'l'l'Oll- o 1 ara a 
;tlrlêa

0

cll' Cumo-uaty a 8/ kguas ela Assl!mpc;ão, ?Hdo 
PSt •vr iul!'l'llado, ató qut' por morte do p~~~a. lot· I• r~t!
.-ia, o Dieta lor Carlos A. L01JCS pcrmrttm-llw re 1 .n· 
tt'uma chacara dos Arraballi<'S da AssumH:<lo, ollclc 
JI101T c'n com a iJad' de UO atulüs r•m 18.10.- (l{cYista 
do Iustitnto llistorico, tomo 2G, pagina li-11,-H is toria 
da H.epulJhca J<·suitica do Pnraguay pdo Conc•go Jo:io 
PPtlro Gay.-). . . 

,\cha v a-s' assrm conclUida a prolongada campanha 
tia Hattda Oril'ntal, l' em 31 d<' Julho tlP 1t-:~ 1 davn-sc 
a rPIIIliào dt• :\l o!tl~'vidéo ao Brazil ("orn u uonw de 
J>ro·,incia Ci<:p 1t~tina . 

§ II 

i>assarc•mos a ll'nlarelw~ lutas eom o Jt'raucPzPsa.o 
tuwtl' elo 13razil.- l 1

ll1 tlu'i prirn ·iros cnidallos q_ue . ~~ 
Pri ttCiJh.' H.ngl'nte tPYl', quantlo chPgOt_l ao Bt·Hz!l, 1nt 
diri •Yit· ú~ Naçii ·:s tln Europa um ma ufL·:sto, cUJa l\'
dac~<1o fui hrilhautc'Jil ·ntt• t'Xc'cutada por 1>. Ho trigo 
de Sonza C"itinlw, <':\.plicaudo as causas CJ u • tinham 
mnti,·a lo a tJ•attsmigrac;ãn da Família Hcal pa ra o 
B t·a~,il, c de elamndtJ gu 'rra ao rmp.-rador dos FrD;nce
Z~'S.- J>at·a r 'UIIÜ' as palavra') ús obrao..;, dotcrmttton 
o t>riJu·ipc a ittYasão t' a COll JliÍ~ta tl:l l..:uyatta Fmn
t"I 'Za. 

l•:xp.'llirarn-s · ti<''>S' sct~ti lo or !Pus at> Gon'l'lladOl: 
dn Pará, e fizt·rattH;I' ~ ·gun: r.·forços dt· PPt't!ambt_L ·o, 
r ·n •iram-st· 900 praças, CUJ~ con_11nan lo fm conlm Lo 
ao Tt'JH'nte-Coruttel d(• artllltar1a JlanfJe! Jfarq U.'8 
ti "F;; toas p ,lJ'ft,gal. _F ma lloti lh_a composta 1 1 ~ uma 
fmgata inglrza (Conjt,uu· •), que .]á estava c st ll"JOttatla 
110 P.t rá, c' algumas cmbar.-açõl's sob o commando do 
Capitão in crlpz J ruw>.{ / ,uYt'i ./ 'J COJll .>00 hotllCiiS dl' 
tlt•scmbarq~te , s>gaiu tantb ·m com instmcçõcs ~lt' 
Jtran·har dn 'lf'Cúrdo com 1Ianoel.;\Im·quc , L[ut' partm 
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do Parit a G ele Novombru do 1808, clwgamlo em Dt·-
zembro ao Oyapoc. . •. 

O Go,·ern:l.llor da Gn yaua 1rnncoza, l tdor Jlngu:•s. 
depoi ._ tle t<•r-s<' batido. corn comgcm sf'm_ ter podt~.l(} 
n•pel ir os n.taqnos dos lttvason·s It<t;'> posH:ocs_do Dt.t
mante, Frio, Cat11tas ~~ l'a11al tl<' l•orc.Y, cap1tulou 
12 tl1· Jatll'iro dl' l~OU, c•utr.'gando a praça dA Caycnua, 
e rl'tirou-S" parn. a l.t:uropa. . 

A ::ulmi11istraç.ã.u dl• CayLtllla t' dt• to la a colonta a 
marg<•m dirt>it:t tlo rio l\farott) f111 <.:Oil ft.ada ao D.•sPn.t
bar(J"ador .r ui,<> S·•, ,,.;,u~? ~11 t ·i>/ ria C J"ittt (an < kplll" 
Ma~1 u<•z de• (~m·luz), <iLlC alü (ic;ou at<:· SL'r em ~o\:t' ~ ll
bro <k 1817 <•ntrt•rrw• CayL't lttn. no Con lc Can·a S:unt 
C'-1' rwla Con Vl't~ção <k Pariz Ül' :..8 de Agosto dll 

J t ' ,.... 
tnC'8111n an110 1l0 181 I. 

O Brazil aimh COitS ·rYa gratas l't' ·orda<:Õ"S da 
admiui~trn<:ão du \ larquez d<' (~~~·luz <'lll(' ty<'nt;a pela 
remessa qno para <'<t fez de mtula~ plant~s ute1s, tjl.~~' 
o Pl'in ·ipo ltegt •llt<' ma~tdon pat·a ~~ .Jaruun d~ l .n_gu;~ 
do no trigo dl' Freitas (' par.t dl\ l'l'SaS caplL:uuas 
ontre cs.;;as plautn~ cilal'OIIlOS a noz tn~sen!ln, o cnwo 
<l:t In li t, a an·ore do [liiO, a lll<lll~ttCII 'R, :1. camplw
l"eir.t, o :tb:t<.:<ÜI' ,, <L G<ll na 1·h·tt,U t•la. Caycnnn, quo 
mcllwron a ;tgl'icultw·a assnc tl"t'JL' t. . 

HcsL.t-lllS trtla r :l~OrL da lt• ,oln;:lull•pubhe;t'ta 
tle PPrt ::tlllbllt'~"> Ü<' HH 7. . 

As i ll•ns lil.>rraes que grassnram ua Eur~pa tlllluuu 
:ttrn.\l'S~.ulo o Atlanti<.:o o esta\·am gf'rmmaudo. llll 
B1·azil tanto 111:tis fntilmrtiiC, <tuanto rram auttgns 
:ts animosidade~ cnL1c HntziiPil'IS ~ Por tng~u·zt~, 
pri 11cipalmelltO P111 Pernambuco .. _Essas an~ ut_Osl
ua1ks rram mais fortes rnfn• nnhtarrs br:lZ!l_PII'~C:. 
r porlugttczl'S: :•inda <'rar~1 mm::; az~·· acla~ pelas ms.lt
"<H"Õ ._, üo lll'"OCtantr Dommgos Josu :\farluts, natulill 
~;L hahin . o q~:tl, t<•ntlo via,jatlo r. a p]'('Lt< id? na ~:uropa, 
Yi<'ra de lá <'i Yado tlo llb"r:thsmn mms <·xaltado. 
Existi ·tm rrH snw ~ocicdadcs srct·cta~, qne !ran!ctYa 111 
itll·ns t·oulra o go\ ot·no, m·ts qnc' ntntlcl nao tmham 
<.:berrado a um plano decish·o . 

0°Capitão (;onera l do Per nambuco, Dcsembarga cl~r 
Cnctano Pinto de ~l it'all(la ~ Ionlencgr~ (ao _dcpms 
Marqucz da PJ'aia Grande), vctu atear o mccndLO com 
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11ma ordem do dia, em quo lembrava ás tropas os 
<>cus devores. manifestnndo, porém, imprn lcnlemcnte 
opini<irs mais favora.vois aos of'fi<.:ines portnguezes . 
O descontentamento elo.:; olliciaes bmzilctros tc,·o d<•s
nbnfo em rruniõrs em casa do negociatliO Domingos 
José ~ l artin'i, <'de outro"' paisanos" eonhr.citlamt•nte 
patriota"i. 

Tr.ndo o Capitão General recebido clPnltncia contt·a. 
algun'> brnzileiros (ofliciacs c paisauo'>) lllandon pren
rlel-os . F01·am faceis ns pl"Ísões do Ajudante do lnfan
tarh J\fnnocl de Souza TeixcirJ, do nc!{ociaute Do
mingos .Josó l\Jartin<>, o do algumas outras pessoas : 
f!U<~rondo, poróm, o Brigadeiro !lo art il haria .l\lanoeL 
Joar1uim Barboc:;a de Ca"lro prender lrPS <'a pitücs e 
o 'ccr<'tnrio do Corpo dos •u commaudo, rc11niu a 
olli<.:ialidade <' comer:ou pot· insul tar aos Capitães Do
mingos Throtonio c .Jo,_~·· de Ba t•ros Lima, por al
euulta o /J ·ri<> ,..nr·orulo ; .Jo-;6 t'e Barros Lima t'cscm
haiultoll n espada <' t'Ollt <'IJ:t matou o Brigadeil'O. o~ 
otliciarR brazilC'iro~ tomnrnm o partido do !'iCU com
patrir tn , C' a solJauesca hrazilcira foi-Ih<' seguiud(} 
tantiJCill no..; idéas. 
f' O J\j ttdDntl' dr Ol'dcm; do Capitão Getwra.l, Tcncuto 
C:orotll'l .\lr"Xandre Thomnz, ntandado para rcunit· 
tropa e pnra preader os cl'imillosos, rrcPbrn tllll tit·o 
Je IJIH' monC'u instantnnra mcnte, e o lcYntlLc· foi to
lll:li ido cnda Yf'z maiores proporções. O poYo fra.tcr
llison com n t1·opa, c, COIT<'ndo ás prisüe:::; soltou os 
pre..,ns. U (·a p1 tã > Gcucrul l\Jontcncgro encerrou-se 
no I'•H'tC do Brum, e inc:tt a.z do subjugar a revolta, 
rapil nlntt ro'ii·nnclo-sc n 7 pnr·n ~ de l\·l:t1'\0 de 1817 
para <> H10 de J;mciro, onde <"hcg:mdo foi 1 ecolhitlo il. 
pris:1o d t lh:1 rias < 'olm·s, sem poder f<lllar a ne
nhum dus \linistros, comn 1 equena. 

Jo:ss 1 C'\ olm;ãoem Pcrnn m buco,q ne tiuha sido feita. 
de ~u1·p e,.,, sem plano antm·iormcnte formado, es
tahrlect'll rntão o sen govcmo provisot·io c lluposto 
de 3 n.rmb;os, a snbrr: Crpitão ])omingos Tlwoto
nio [Joq.!C, P.1dro Jo:io HiiJf'ito Pcsson, J>t·. José Luiz 
de 1\JclluuiiC;·t, ~Ianocl Josó ( 'orrêa de Arn ujo, o Do
mingos .Jo~é l\Imtins. l'ara acou~clhnr ao Go,·erno 
Provisoriu fot mou tnml em um. conselho do ,5 111em-
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hros, Gor·v;ls io Pi r·es Fer·r·cim, An ton io do l\Ioracs e 
Silva, Dr'. Anton io < ':td o.; de Andr·ada .\rachado e 
'i lva, Deão 13errn rdo Lu iz l'etTOir;l, c o portug ucz 
~hnool José P(' r·ei ra Cald tS . . 

Para l\fin istr·o do Intel'ior foi uo me tdo o Padr·o l1t
_q 't"linh'J (i\l r~ncl Jo·tquim de Almeid 1 ), C' adop tou-~w 
a fól'lln rcpublic.m t de goYcr·no com tod·1s ns cons.·
quencias . Em pouco3 ~ias a rC\'Olnç<iO obtC \'C a adhe
são d·1 Pnralt \'b t do Hw Grande do • tWtc c d·ts Ala
cr()as c foi en1 IW~CYando os meios possiYÚ ·; p tr.t obter 
t) ) 0 • • ' T (o ' m •tis adher·entcs Jl<lS ontr·as prO\'rnc: rns . n o cara os 
p:trti dis t·ts da rcpnblica sahirant-sc lop-o lll ;~l _ch sw1 
prop·tgandt, sendo pr·cso o Padt:o .Jose .\_h r·tiiiUtno de 
.\.lonc•tt' ; n ·t l~ah ia aconteceu ;und t poro:· :to P tult·.·• 
/?!)m't (Josó lgn1.cio Hibci r·o de Abreu ~ _1 .11na), que, 
a lém do pr·cso logo ao cksembarear, Jor Pxccutndo 
por um L<.:ommiss'lo mili tar. . 

o ('o.tdc do;; . \ J'COS, Capi tão ÜCJI('J'ill ch nahra , 
nssim que tcYo uoticia da revolução, malldon eor u ra 
os rebeldes um·1 forçx't comm w d ula pelo :\I II'C'Chnl 
Jo ·l.q uiru do Mello Leite ( 'o3urninho d_c, J :teerd_· t, c 
um·t e3qu·tdrilha p 1r ,t blo t u ea~· o Hc•clfc . P.t l' lll'<lt ll 
ta rnbcm fo:·ca:::; do Hio de Ja rte11·o sob as Ol'd •n :::; d_o 
Vicc-Aimirnt1tí' Hodrigo Ju.;ó FPr'roira l .oho .. :\tio ,_,_ 
ldtarn os rchPIJcs clcmeutos pa ·a uru.t r cst:;IC'ncw 
pr·olo11g te la : n P<tm hyb te o l ~io ql'.t_ltllo cLJ i\ort~ 
immrduttamrllto subme'tcra rn-Sl' as lurc: ts lo,..\'aes . 
DomifiCYO'> José M tr tin;; , qu!" ti nha ido r·f'n_tlir:-~c ao 
Capit iig-.\1 '>t• Fmncisco de Pa ula ( ~:t\'aka 111, Jnr Slll'
prrhortdiclo p ,. nm 1 C'Ompmhia ll1~s _l)·tt·dJ~ rJ., ~ ) , 
W'tt J o d:B J tdios d·t Atah ya, (cr·tclo o (H'Cso , c ~ 
p r·oprio Capitào-l\ fúr l•' r·nrwisco do t>anla I .\\n lc tr tlr 
foi derrotaU.o nor Coo-ominho de L·wt•J'd t no l' ll gPrdtn r· o . 
Tt•rrpidu• d·• l p >irt rt, 14 U.c 1\Iaw. . 

Os rebeldes pcdit·am eu tão pat'<l captr lllar; m·ts a 
eapitnhçf'to lh ·s foi . recu3 td t. En~ 1::1 •s . ':xt r? lll'?~ 
a illda nome u·a m Drctador a Domrngos 1 ll('o c~nro 
J ot',..\'C, qnr , ve~1do a i mpossil~i.lid tde d1: tllll1 d_c;tcza 
pt'OYcitos·t, rt'ttr·ou-~e do Hectfc c 1111 cc·r·ca .cl? ..... 000 
da s ua gente. , egmu-~o logo a. en_tracla d 18 h?t ~.~s. de 
H.odt· i ~ro Lobo no Rrctfc C' a i11grda. do<> JH'JJ1CI(Mc'i 
d 10fe; rebelde::; . O Padre João Hi bciro suicidou-se, e 
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postcl'ioemcntc foi to tdo log.H' a pr is;1o do-; l!altcr·as 
de tão in tempes tivo, com.) eles ts rado ru J\'Í l!W \to 
republicauo. 

Luiz elo H.e~p B u·t·e o, Cil pi i<1o Ge11c;·al de I \.!t'
nam bnco,_ tcr tdJ_ chc;;a lo ao Ho;if~ a "2.J d.:: .I n tlw, 
mandou lm.nedtatamontc JH'OCP3SU1' 03 d101'c3 por 
Co nnisn"s Jlilitrtr •-;, c 0\':CC ttal' as !SCnton~,·ns. J lo
mingos Theotonio Jot'g(', Jo-;ó d.' Ban·o ... L ima .\ u tu· 
nio José Ucmiquos, c o Padre Pl•tlt·o do Souza ·i't•11orio 
fot·am enfo rcados, o ig ua lmente o foram di ,·ersJs clrc
fes da Pa rahyba. An•o r·iorlllcnto tinham :sido fll:d ln.
dos na 13ahia o Padec Jos·) lgnn. ·io Ui1Jcit·o elo .\.br·cu c 
Lima, n omingos Jo:;6 :\ farti n~. Josó L lli% de \Icn~ 
donça e o Padt·o l\Iig ncl .Jo1q nim dC' ,\ lnwitln. . 

o Governo elo n. Jl?ilO \ "{ma lÜOJ l dcp )iS suspL'ItUOl' 
essas C:\ecuçücs pol' .J ttlgamcutos de Commi:-.s-1es '\[í
litares, c mandou e-; ta bcle ·cr uma -1/.··t. l·e. p:'l'sitli h 
pelo J>csemhargador f3 ,•m anlo Tci\.crra Continlw. 
Não nos animamo.;; a dcs ·rc\"l' l' as cruc'dade.-; ordena
das por essa Alçada; ln-;la d izC't' qne cllas c::;

1
mr t ll'a111 

ao proprio Luiz do Hego, tão se,·cro. 1> . Joii. >VI , do
tatlo como ct·.a do um Coll'tlÇão magnanirno, p".tz fim a 
tacs p('rse CY UJÇücs por Dccl'elo do ü <lo Fevcrcit·o tk 
1818 (dia ~a sua coroação), concotlendo plena amnis
tia aos rebcldc!:i. 

17' 



LICA.O XXX . 
Rovoluçfto de P vrlugal de 1820 ; seus effeitos no Br .zil :

regresso da cõrte portugueza para Lisbôa. 

.\ quat•·o causas pó• lo--o allrihnir a. l'OVuln<:fío, quo 
ton~ log.trCtll Por tugal em 1~~0. a sabor: 1•, dcsun
YolYimctilu • as icll:a.;; lilH'rnes; ~·. itllilac;iio da roYolu
c:fln hc~p.111llola de lt-í20 pc'a 1 <'slamnc;c'ío tla cous ti
tui<;c'ío ti<· !Hl::!: 3•, qncixns wio atlcnüidas subrua 
pt•rmnttcnctn da cút tl' uo Brazil ; ·1·, ruína do corn
mct·t··o llOl' ngtwz tut· !Pl'Cill :siuo f'r,tnllUL'ados os por
lu-; do Brazil it:s uutra'> tHH't~•Cs. 

lkaluJcn~c as ('(:, ~ rÔyolucion;,rias tinham co
lllPt;adu a nHmift·~tar-~c em l'ot·tugnl e111 11:.-17, 
rptando D. Jorto \.I tinha nt:ttHlaclo pata LisLt'•a o 
..\Jan•chnl J'ercsl'ulll 0o\"<•rttal' militarmente o tcino 
COIIt aulot•it'ado illdt•t <'Utlotdc tla Hcgcucia, scnilo su
pc•t·iot· :'1 dela. ,\<'X! cuçiiCl ou antes o nssassiualo 
j nridico 1 lo '!._: Pnlu-! ieuern I Gomes Freire tlc Andrade 
e dt' n1ni~ 11 tlt•sgrac:ada-; Yictilllns, com a cit·ctnn
slmwia agg-raYautc do lcr-so datlo t•s;;;a execução 2 dia.:: 
Hlt't'S tlc :-.tI' pnblit:ada a s•'tlluuça t• sem lt·r n. s:lll <'<;:io 
r~·gia, tiulta profnndamctdc imphllltado no animo de 
ntni tos potluguczes o clPsejo de apl'o\·cilnt'l'nl-sJ da 
pt'illlcim OJti•Ot'ftmi<lndo p:tra mndificar a f0nuaabso
lttla do seu ~O\'CI'IlO. 

Como jit nw'lllOS \'1~1' l'lll lllllH. das lit:õcs anteriorc,, 
ltaYia tuaio..; dt• um sccnlo, de~de 1607, quo ns Cúrlcs 
ti11lwm dt!l \.atlu de :-;e r Ct1l1\'ocndas, com a dcclarr11:ão 
dtf 'fi''' 11/",m 1 para o,. 'f'otth •riflt"llh tl'J surr: '::>SOl ' do 
thronn uií.o ha\'ia uCC<'SRidndc da r·onvocn,:iío uc tacs 
ass •tulJiéa.,;. Om, a Hr·gencia não linha as habilitnt·ücs 
prm;i:-;as nem para all't·onlnl' }l autot·ida<ll' procousular 
de nort•sfut'd, m•m para t'azer-so perdoar _s suas arbi
tral'ie lntlc.s c• dcspo•istnos, pronwYenJo a fclic·uado 
dos povo-;,e fnzentlo t•cs::;ar a mis01·ia. que grassava. em 
todo o rei11o, como couscrllli'IICia dns 3 invasões fr:m· 
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cczas o da guerra peniusnlat· . . \ lém disso L':slanlm os 
Portuguezes bem ao facto da facilidade com fJUe ua 
l~c:;pauha os Gcnc~ac!:> Qniroga, Hiógo, e ~liranda 
tm!1am a 1• do Ja1~01ro de 1820 sublcvadl) na ilha do 
I.cao, pel'to de Cadt~, as tropas dest iuaclas ú cxpctli
ç~o COtJlra a llO-;sa dha de ~anta. Catharitta c fort·ado 
l'ernando VI l a j ut·m· a consti tu it;ão de 18l2 e COil
voear a~ ctn·tc'õ . . AI czar dos csfor·1;os do::; ..,ohcranos 
d~t Hussta! Pru.;~ta o "~ustri~ com a fortua<;;"io da liga 
·~rtntrt ~.11/tw~\'t pam Jmpctlt r o progresso do Iibera
)J".m?,Lmham ta mhcm os Napr1litanos obri<rallo ao seu 
l'CJ l•cmm:do a acceitar as instituic;õcs con~titucionacs . 

Com a fcmlCnlaçfto das idéas liboraes em J>orttwal 
fez-se a 2·1. de ~\.g.oslo ele 18:.W uma l'eYolur;fw no Po~·to 
contr~ as 1,nst1 tutçiic~ absolutistas, soado os principnes 
fautores desse moYt tnc llto o Descmuarrraclor i\la11ool 
Fernandes Thomaz, c o ÜuYitlor Geral~fosé ela 'il ,·a 
Carn1lho . Heclamara m os rc,·olucionario"' a coll\·o
cação. da~ l'urtcF>, P r roclamaram o rei no munnrclt ia 
c~ns~•lucwn~l sou a d~·uts!ia de Brag:111ça . As pro
vtnc as Jo :\orle ndlterunm logo a esse mo\'inwu tu C' 
a revolta. repercutiu a té Liso ·.a . ' · 

A Hegeucia, Sl'g-uindo os conselhos elo Conde dr 
Pa~~n~l~ llc . pôr-se ú f~·ct.I tr do movi menlo popular· 
pat ,t 1 C0 ul~u· t::;a l-o . ~ tltrtgd-o, conccd!'ndo o prumct
tcull~ mcdttlas t~o l1 bcraes como as da J unta do Porto, 
quas1 chegou n Jazer pnrar a rPvolu(;ào ; mas o oxcr
Ct lo c o po\'O d~pu:-ct·n m a Ht·gcHcia, rs ta.bc:ccot·nm 
uma Junta. P~·o_:•tsorta, (ptc a 10 de Setembro fez jurar 
uma cousttttu~·ao modelada pela. da llcspauba. 

.\ 10 ~lc Outuht·~) a. J11nta pro!tiu:u o dcsr·mual'quc 
de Bt'rcsíord, que tmha. Yimlo ao Brnzil, o rtuc n•O"t·cs
sá~·a _com P?dorcs ai~1da lllais illimitaclos, co~n n 
nussao esrcctal de sunocnr a rcYolta · o Yalcntc Gr.:
ncrnl, que t<lo <lSSigunlndo;; ~CrYiços ~nili hrcs li uh a 
pt·esL<!do, m·~s t:tmiJcm rptr t:mto dcsp ti"lmo tiuha 
?\~I'C.t~O,/Ctll·ou-so p;u·a Ingl t!erra p;hs nclo ch núo 
lll0 1Cz,t .1 ellfJ~lll' p,u·a O p l<]lll' lC A.1•a&?/l ' · Q 00\'0 rro
YC1'110 l1 bcrn 1 pu~ o on t<lo lil·m,u·-sc em Pot·tu!:)"nl, c 
de.:rct·n· as rnetltd:t"> neccssndas não ~~ p·u·a a con
"?C·lção das < 'ut·tcs, como outras tcmlt•utcs ú admi
mslntção publica. 
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O primci1·o logar do Bmzil, onde se soub0 cl'essc~ 
ncoutccimrnlos, rui no P .trá, o, npez:u· do serem a::; 
quciX<lS de Po~·tu3.tl fundad<~S sobru a ~b . •rtura dos 
porto-; bmzilclt'OS no commcrc10 estrangc1ro, o sobre 
a c::;t td.t do sobel'<lUO no Wo do Janeiro, o pl·onun
c:n mcnlo con-,L i tncional elo Porto encontrou }, ) 
muito' U.llh 'l'•' tlLO ... As trop t<> d t gn u·nif:<10 insnlladas 
p.n· t•'elippc ,\lbt>rlo P.tlroni ~I-wiel Parente, e o pO\'O 
d 1 e:1l tdo dr Brl,•m dcchmram-so abertamente pela 
rP.vollu:ão libl'l'<ll ,adoptwam a convocac;ão das cr,rtcs, 
juraram a coJnstituif;ilO qne essa assc mblúa orgnni
zn~sc, ckpnzc•ram o t'a1' itão General Con~lo do Yilla 
l'lôr, <'estabeleceram uma Junta Govomat1vn, do qno 
fni l1rro:;idenlr o Yiga t·io Capitular (ao depois Al·t:e
h:spn tl;t Bahia) Homualtlo Ant onio do Scixac:;, o \·ice
PrP·ddeHtc o ,Juiz de F(m.l Joaquim Pereira do ~ la
e •do, eullocauJo a capitania de1Ja1xo da autoridade do 
GoYCL'llü do Li~htm . 

:'\;1 !{alua li L'-; Tenentr:s C'oruncis, Francisco Josó 
Pc <'li H Futnci~co de Paula OliYcira o l\lanoel Pedro 
de l•'r•·ita~ Guimarães, puzcram-se á testa do moYi
mr.nto, CJilC a. 10 de FoH•rciro trou\O em n·sultado a 
atlhc~flo ao GoY1 rno uo Li5bôa, e a formação de uma 
Junta (;oYel'ualtYa, de qnc foi Presiden te o Desemhar
g:ulur l'ranc:st:o ~Janol'l tlc l\Ioura Cabral, o Yicc
t>l'rsitlcutr Pnulo Josó <Lc ~lcllo AzcYedo e l3rito. TPI'
Sl'-h 'am cffcc uaJo st·m dcrramam<'nlo de sangue 
c.;;~ao:; nntclauc:as poliLico-aclministralivas, s~ o ~ J m·e
chal Fel;sb •rio < 'aldcira 13rant Pontes (ultel'IOl'lTit'lllP 
\hr'lncz de llm·bacena) não porfiasse em tomar :1. ar
tillal'ia do-; r .•yoltosos, morrendo n'essa occas1ão o 
\l:tjur [lcrmogcuc;; e 10 soldados, c ficando feridos o 
lllt'~luo \J m·.·chal e 20 praças. Tan to o Capitão Ge
twral < 'oud1· da Palma, qm• t.iuha recnc:;ado a Prrsi
tl"ucia da .Junta GoYcrltatiYa, como Caldeira Brant, c 
<líYcr.;o' funl'eionnrios seguiram para o Hio de Ja
llt'il'l> á bordo da fraga ta i ngleza Irrtt·us . 

A 110 iát do moYi1ncnto revolucionario do Porto 
ele '2 1 de ,\go~to chrgou ao Rio do Janeil'o pelo bri
"llC mcl'caulo J>I'OI'Üfrml"ir.t : é facil conceber--;e a im
~rc:Nlo qne produziu em toda a Fan:ilia ltcal c no 
1\liui'jtcrio. lkpois de grande pcrplo:Gdaclo em ado~ 
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tar ou os meios propostos por Thomaz . \ ntonio de 
Yilla 1'\oya Porlugal, ou o.; ~wmcrido.; p,·lo ('n •HIP. 
uos • \rcos, ou os i 11dicado:; pel<~T·o 1Jc de l'alnwlla, 
qne chcgúra com mi1tnriosas uo!ie:as dl' 1\H'Itwal 
Ycin o movimL'nto da Bahia l'l''olYee a 1>. Jo;io f1 :~ 
pnblic~r o Dccrctu de 18 d" FeYerciro dl' lt-:? L, pelo 
'lual t1nha ele mand;H' a Portugal o PritlL:Í(H' 1>. Pedl'o 
afim ele conter os a11imos o con\'ocnr o,; P1·ocm·atlor<'"> 
l'll'i 'o-; p"las Camaras do Brazil c lllws do Atl111tico 
(fJUC tiYcssem j1tizc~ lcttmdo-;), p mt propt11·rm refor
mas c mclhoranwulor.; . • \.lém cl'1sso 111:111don lalllb ·m 
o Hei cot tYocm· immcdiatameuto unta C'Oilllllissuo dr' 
20 membro .; (rm gra1tÜt.! pnrtl' brazil,·il'os) afl1n de 
Íl'l'lll tmiJalhando nas reformao;; . 

.Não. ~ortir·am ~o~n ell\•ito e~,;a; me lida-;, pot·r1uc a 
dlspo'w:ao do-; f's ('ll'l lO'> não quci'IH npcnn-; r·~""" tno
,[iiicnçü,•s : o poYo i n~.:itndo pelo :li!Yog:tdn \larccllino 
Jo,ó . \ h·c.-; ?\Inc:unut",n, " di \'C'I·so, 1·orpo" <la g-H·tJ·n il':io 
s?b o ~umm;~ndo do llrigndcil'll Fmnci~l'l) .Joaqt{im 
( atTOllt ronllll'<lm-sc no largo do Hocio, c 0111 alto~ 
bmdo; exigit·am no:; H-1'01'111 h <:Oihlitucionnr ... pt·ncln
lll<Hlac.; em Li ~l>tJa. Logo fJHO D. João \"I soube do 
qu<' se e .;La\ a pas.;nndo, maudo 1 11r :-,. C'lu·isto' iio o 
Princ.ipo D. Pctll'O com n mi..;sflo c..;pinho .;n do c·otltCI' 
a ~cdH:ão c ac:ommoch1· a-.; emHas. 

Apparccia 1 cl;t 1wi nwirn 'ez n. Peclr·o i ltlcn indo 
no') nrgocio<> publico~ em ri t·cumst;uwi<t tão mcltn
tlrosa: com a COI'ílgcm, de qur :srmtll'e deu pt·o' as, 
atra ,·e::;son ns ondac:; do poYO e tropn-;, o foi lei' :tu 
thentro Ül' S. João, donclo tlirigiu-"e ;\s mns-;;ts 1 cr
gunt:m<lo o quo qu('l'inm. l\ãn ~osnli .. Ltz,•ndo os se
cticioso'; eom as conto . ..;sõcs, qnc o P rilll'ipe lhes 1'-tzia, 
voltou cllo pam ~. < 'h l·ic:;to,·ão a conreren<·l;tl' com 
seu .Augu ~to Pai : l'Cgt·csson <le now, pn1·n o Ln r·go do 
Ho ·10, moslmn ao po' o o dr 'l'f'!n ,[c :2 1 d1• Fl' \'Ct'Pit·o 
appt·o\·ando n fulul'a ( 'onstitnição de Portngnl, qw· 
a~ ( 'amam-; fizer.;-crn, o '>ll't ndopr;ão no Bmzil t' mais 
d1>mi nio~ tia COI'ôa port ugm•za . 

.\ lém cli $:>0 cummunicon o Pl'illl'ipc n demis~ãn do 
J[ilti-;tC't'ÍO e de \'[ll'iO" fUllC<ÍOII:tt'iO-; pUlllii 'O" lfll l' llàO 

eram tl:t afl'cição popular. ' 
Enlrayam pura o noYo Gabinete Sil\ o:;;tro Piuhciro 
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ForTC'it·a com n pn-, ta da g ucn·a c e') f L';mg.•i r·o .;, o 
C'olldC de Lc tLZãa c'ol11 a da fazc ruln, Jo:Hp tim Jo >ú 
~fortleiro com :t cla ma1·inhn, c Tgn;u·io da Co .;ta Qnill
lclla c·om a do rciuo. PI'OI'ompemm onthu-;ia<..;tico.; 
n ppl:m -><H da multillão ; o . 'c nado da ( 'amam foi i m
mcdia!;tmrn!l" Coll\·oca lo JLO Thea lro do S . .Tono 1 t
\TatHln-:e 11111 neto do qn·lll to oc 'OI 'l'êra.-J·:m '>Pg u ·la 
o t>rinci t o n. Pe l!·o, por· si c C'Oillo rc' fll'<'-;cntanlo ele 
seu pai, <'o princ·ipP J>. ~I ign •l pr. •-; tnram jnramr11l0 
de acloptnr a ( 'nr t-,titu ição fntum qno a-; l'ta·lc-; !izc.;
srm, o com idarnm ao poYn a pro '<'Uc'r <la mr')ma 
fór·ma. 

Vic lol'indn J•C'la-; 111:t"iS'1S p .)plllUI'<' -;, 'icgniu n. PPrlr·o 
para ' . ( 'hl'is .,,·iio, cloudo rcgr·c•-; -;ou t:O I11 D . .João Y l, 
o qual fo i fr-;trjaclo pcln. mnltidtin a portlo do r il'arem 
O'i c·nyallo-; cl.t r~ :u·,·ungem, o á m:io n fot·:u11 puxn1 1do 
a ! é o pnc;o d t ciclaclo,onclo c:ortiillu;u·am n'"i mais ú·crtr-
1 ic:H OHIÇÕO.; f O[;t-.; CO IlCC h ÕCS ('O:tS{ i I tLc;ionaes, Cj 110 

fazia nos sr us subdito<.;. K bc•m ua lural quo a 11111 roi 
11aseiclo o cTiadn no ab oln!i..,mo, lendo jft pot• lanlos 
:uu1o-; goYot·rta lo 1 01· o~-;o t·cginwll

1 
clc•,·c~:;.;e cus tat· 

ll'IS{:llliO f'IZOI' l<lO i <:011 'Oi!- ÕCS C' Íll->C' Il'ii \'C•JmC' Ilt(' de
Yi:t lll acn lit·-lhe ao O>pirito as '-COna-; hrm ~Pll1C'
lhntde..;, quo o.,(' dera m com o infeliz I.u ii: _' \ ' I. 

Con1 a nolic·ia do <J IIC' " ' ti111La passado no nio de 
Jnn<'ÍI'O, li\el':lm lOJ:tr 110 :\I;u·m tl tii o, J>amlt )·hn. 
< 't•:t t'it <' Pi:udt ,· ad lt csõe~ nn mo,·imeulo con-;t itn
eioua l, se br m' qnt• dopoi-; elo a lguma -; tlo..;ol'dc•n-;. 
l~m l'er·11 ant lmco o propr :o ('apitãn (~onoml Luiz 
dt t Hego f11i I • prinw it·o n pta·-se ú feonlo <lo lllO\ i
mord.o libc•t·al ; mns c·omi>íuou súmortle c·om n > p:r
lrio1as fi'JI'{UfJII ": "~, s .•m ou\·i1· a JH'nlmm clo , Jillins 
do p:r iz : fez j tu·m· a..; b tses da Cousl it uiçiío qne as 
Ctli'!C-; flím~sem , <.:reo~ l um·t Juni:L GO\CJ'rt:lll\ a til> 
Hr ·ift•. cln qual tut 'tlon- -;o Jlrcsidenlc, c ma r11 loll 
f wuc ' der it ole:<;ão do sete do pu tndos, nn nwro 
drsig11ado pc•l t Hrgcuc:a llo Lisboa. .\ nlccipa11do 
um pouco sohre n ordem chronologica clo-; fado .;, 
cumprc-11os dizer qnc P-;se proccdimculo motiYon :t 
t·eu lliütt du IH)\ o o da tr·o,nt ('ITI Goyana, n proclrna
çiio ciO HIH;t Ull!l'êl Junta n 0 \ '('l'lla (Í\'il

1 
do CfllC foi J>ro

l';ÍdOil tC l•'ra nciseo dr• Paula Gomes dos antos, c' mai:;; 
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~nc,·cssos att• ú Cnn"•'nr:rio rl·• JJ·~!, '"i'J'>, pcl.t qunl Luiz 
do Hcgo com a tr n11n, que li)(' tiuha· ficn lü Jicl, rPti
rou-se para Por tttg;ll, ~li de I lntubt'<"l. 

:l'\1 1 Rio clc Jauciro os attiruo~ em 'ez d~ St'l'Citarem 
COill as cot lccssõ3s feita') pelo llc ·reto de ~I de Fu,·c
rcim, exaccrbararn-sc cout S~tll'rcçnicl:in t,e jú tl' tcrc
rclll Oll trar no gos >elas refurlllas J•l'llllictti :ac:;, c corn u 
arnbiç:-LO clo noYas rc!alias; appat'l'l"l'l'allt Jll:'l'io licllS, 
c•rn IJilr' o libc•rnlisuw t•r:~ lat'!.Willl'ut(' :unwta lo o 
d('S<' Il\ Ohi<lo, ch~.·gnudo-;-;c• Jw·smo a a\t'htm· ídéas 
rrpublicanas. -

Os Brazil t•iros 1 •or sna \'<'Z apl\'~C't tl:11'êlltH'i'' <'Olll 
USJIÍraçõrs uobr <·s do iudl'[ P.tii!Pnt ·i·;~ : c•nnt ·c~arn llt 11. 
for1nar socic•d:uh·s s<·cr(•fas, •·rn que donrill:l\:t ~'SS•: 
JH'trsamelllo, <' en tt·o o~ pa 1 l'Íolas <::obrf•sahiurtt J oa 'I' ti 111 
Gouçal\'c:,; L<' lo, .)allnat'lt> da Clllth[t Ha.r·hns:~, .lnsú 
Jnat ptim cla ::\ubregn. .Jusó Joaquim da H o ·!Ja, Fr t')' 
~nmpaio, tn los l'Cla••ínnat!o~ rum o Juiz tlr· Fúm Josú 
Clt'lll!'ll t r• I>c•rcira. 

Os l'Oll"'~'lhPiros da c Ol'(la su!!~"rÍl·ant ah itl'l'S Yn r in- . 
rl11s, qu · rm born cliYf'J'gis,rm' ;m f\rma, <0'1\ <'rgi:-rn r 
todlls para a rd irn fn ela ( 'úrt 'p a 1 a I.isb ·a. O JH'• 'l riu 
.\Iiuístro ínglt'Z, ThoJ·ton, jnlgn,· n 1 no a i n c c 1>. João 
\ 'L t ' da Família Hc'nl 1 ar à I ~wtHg:;l crn o g1·a 11 !f' I'• -

<·m·so, <Jll ' ns r iretun.c;t:mcias r· ·clanwYnm: -110 rn1 in, 
IJOl'Óill , d 'C'S..;(' 1/llt!\" lr1f1[JII-'l/IL dc• Oj1Ílliõ ..; ''a J), .Jofío 
Yl qucn1 l't>lll o s r11 b01n s·•J.sn PXJll'l'ÍtllC'I tado [H'I'\ ia 
tnclbor u fn tum. D.·pois tft• nnw J't'll.JÜio l'l'ulongada 
t.:OI Il 0_, SI 'l i'; l 'OI!St• [ llciroo;;, ti a lo;lf<l In a l'r -olllc;ftu da 
parti la pnnt l>ur ln!..'n l, \ ollc)ll-S. () Ht•i r 11.":1 ~iln.!S(l'l' 
J>_i rd~P.iro,. llltÍl'o 1::t s 11a opittiàP, c t.JirLi!r-lllr' r <:;sn~ 
!'>l!..'lll lll'U (l\ ns pala' ras: - fJ11 • rcmrd10, Sz/n o,~trr• l 't
nh >it·o, ,{om JS l'''!t"'r'tlns . 

( 'ompr<'hendP-S' qnnnlo tinhn rnstnc~o a 1>. Jof1u \"[ 
rPsnh Pr-s ' n clt•ixm· u Brazil, nnd1' ti11hn ~ido r··~ ·~·hido 
com o mais Pn thn::;í:tslil'o a<·olhínwuto em "'toca bl"llt 
nllliclh a, <.' ontl<' tinha j'assado os nwlhurf's au11os da 
sna \'idn. Era Jttltm al l uís qw· não l ·lllJli~n!:.S~ de hua 
\ Ontacl c o J>ctTC'to dt' 7 11<' ~Inr1:11, em que IIJauift·sta\'êl. 
a sna l'<•snlw.·i1o t'«' 1 ·nrtit· 1 ara 1 1ortn~alt·om ::;ua Au
gusta Famí lia , clPÍ\.n 11clo n go,·erno du Dt·nzil cutrClgiJO 

J 
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no Pl'inri Jl , D. Pcd1·o, a tó que se cstabclcccsso a Cu.lS· 
tifl ic·'io 1 a mo an:lua porlugn •za. . 

\ c c;-;c• llleslc10 dia publiearum-.se la~ben~ as utstt· t~c
r,ü· s 1 n1·a as dcic:õc s dc)S D 'tmladoo;; as l't.n·tes de ! .1~
bt'la, "no dia '20 c c• .\bril trn~ lo_!:{:U' a rcmtlão dos I·. Cl· 
torrs t' 0: 1 \n~n lus p. lo Ouddut· da Comar a ua 1 ·c:a 
,'o < 'clllmWI'eio ú Hua Direitn, hoje 1• tle Marc_;o .. 

Tornon-so lon·o tnmulttmrin as ·ssão dos .Elmtorcs, 
q11~ p >tt ·o c·o d~ee !ores das sun-; attribu!c:üt's as ultt~'l.
l assa1·arn, c• comcça:am a tomar mo b las, qno uao 
t•rnm ela sn'l. tom ·rlP11 ·ia. Ex.i~iram a pro Jama:ç<lo 1la 
( 'onstifctie·;in hcsj·a tlwla de 1812 para ter Yl \.;'Ol' no 
nrnzil, {tl izcl'am que. D. Joãp YI mandasse dcsombat·
e"ll' os ·nfre-; do crano braztlcu·o, quo suppnnham cm
h'a •t·a lng pam. sl'guit·cm para. Lisboa! i11timaram ás 
fol'talcza"' qn · 11ão pet·mittbs 'tll a sa l~1 la da e.squadra 
c•otn n l<'n nlilh H ca l, em p1an to OS ('OÍl'CS pnbllt:OS lml.
z"lf'i t· >s w1o 1' ·sr•m'•m··ass"m c qnizrram dar ordc11S 
no ('•J III 11:1 1 l;mlc! das Armas sobre o omprc..;o da 
fn· ·a ~ b l i :1. 

r\ 111l1Íll t) Hei á prim ·ira ex.i 'C I ·ia publi ·awlo um 
ele Teto, ~:m p1e a lo 1b.tYa a t 'u ts titn;ção hcspanbol~, 
nté qtiC ns I 'tn·tcs elaborassem uma outra~ o quantt! as 
outras exi •.:-e ~~ias respondeu qno os co(l'cs pnbl)('OS 
11 ão ti11ham si lo retirados dos seus compotci• t~s 
lo .?;U'l'::;. c 'ontillWt\TL 110 entretanto cada. YCZ mms 
n 111111 dtc> uasnla da ses3ão : Jl<lO eram sol?ento. os 
Elcitm· ·q, qnc ddibrrayam; masc;as l ~~ po,·o 111 ,·atba~l 
o ro ·i11lo: a '1'111'0 ·iam !ribn110S a \'Ot: lÍOl'Ul' ~a propur 
u1edi 'ns as iuai<> snbwrsi\·as da cansa pttblH'a. Dur~u 
a t.isr·u-;s;"to ate'• ús 3 homs <la madrugada d? d1a 
st.' ! llittle: nessa o· ·asião chc .!O 1 nma companhHl tlo 
rcgitn•'ltlo de enc;a 'ores da di ,isão portngncza,. c ~ sala 
foi P\':H·uatln de1 ois de uma <' C'scarga de fustlar1a se
gltida tlto 11111:1 r~11 ·ga ú ba~o1 ela. . 

Dizc't1I c'i' ct·~os I istoriadurC'~, entro ellcs o. a~Jah
snr!n profc-;sot• '5r. 1 >r. ~Ia c lo, que não honyo lllt1n!a
c::tu prü\'Ía 1 or 1 l.l1'lC' da tro pêl ; JIIHS o ·r. C'onsrl!10u·o 
llr. Pc'rcil'tl. da Sihn na sua bel la obra « Fanda{'rtn do 
I ·lfl 'I'Ío »,diz qnC' o \larech ·ll c ·aula .• C'1!C:~l'rogutl? t~r 
db-;oln•r o njnutamento du t olleg10 E lmtoi'al, .wti
mou ao Prc~idcuto c mais membros que se retn·as-
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sem, adiantlo parn outw occnsiãon-; "-l Ja..; !"r-..stc.; e 
que fui atte·ndido 1 ela JJJaioJ ia do~ Flcitm t:.; : os 1 ~u
co.; .Eieitorrs qm· Jicarnm, <':h ma,~:-~-; de• eul'io,os in
trn ·os, lJliC llftu •,niYC'Jnm l'l'fir:u··:.: Q, foram cutno di'>
f'Cl'so.;.por.ullla t:ompault~n do 1 <'gill.Pntr. de cnc;adurC's, 
q11u atJ~'Ott pa.l':.t o Ice to ahm (k n .;-..u tnr, c qu<' tnt \'011 
luta a Jer1y 1rJo Cll111 •H que· aiuda él ' ~i lll 11r10 qui
zeram J'c•tn·nr- C' . Hrallllcntc o pc 

1
Hcno lllll11c•t·o do 

mol'lu.;, :1 , e de fc'ri c:o,, :.:o, u:lo curi<' ' JIOIH[I' n uma 
~~c cnrga ú cpu•inw rotq a .. obre Jna-;-;a-; cnlJq neta-; do 
)10\'0 em llll! :-al:lo, <' a 11 111:t enr••n ú unYonrta fl'ita 
1 OI' t_ropa do linha, dcei ddnnH•nt"ÍJO ,til ao" l•:lt,i tm·os 
ÚT'r.t:t!Pf/'oll, [Jnt'I1H o os sol lados l'l'afll da di\ i üo por
t ugu('za. 

E \HC<'rbaram-so pot· "Cml'lhanfc-; '-'Cena" o-; ani
mo~ da 1 Of •tdaç:lo, di"Jertauc!o nurigo-; odío-; <'nfro 
1taCIOnac-; e 1 m·tugw•z<'-;, c' todo-; ú Ullta rc'l ou-;ahil i
~a,·am o(;~, L'l'IIO 1 or trto l1 ':1gieo ncou tecimPuto, a1 c
zar tnr 1110 do ahtt o du.; 1-:lr itot'l'"'. 

Prunmlgcm cutiin I I. Ju:io YI no dia '28 tlP .\ bril 2 
decreto< utn auuulln11do n-; t'OJ1cc '"'Ül'' nu lt>riorml'nte 
feita-; ao.; Elc•ílore.;, P outro Homc•mtdo D. Pc•dro, 
Hcgrnto do B t•a;.:d, c ~cn Ln!!ar-f<•Jwute•. 

D<·1 oi -; U<' ter feito lll11n IIO\a orgaui,..n<·iin do :\1inis
ter io 0 dlla'i )II'OC]:lll1<1Ç(H•..; sobl'l' tt Jidc' Ji'dn dP e1!'\'Ída 
ao l'rinc;ipt>, l'<'til'Ot t-"C :--ina :\ln.•·c·,tadr cotu '>lla 
.\ ugn->la Fa11nl'a pm·a a 11úo /J . . hr~ I 'f 11a 1nrclo de 
21 de Abril, e a ::!G do 111c•smo nwz t•artin 1 nrn Porln
gnl. Tão jtts tn pre' i--ão ti1dw lL Joiio YI ~obre o 
f~tlm·o fH'O\iii iO dn I3rnzi l, que ao d r•.;p f'd ir--·e dt• 'iCU 
ülho, dtzom CjiH' lhe• l'C'CullllllPlldúrn q11u no ca'O da 
sepa rH<:<lo do Drazi l p t 1 Zc'~"(' a corua na s u a cabeça, 
ante-; dC' :::ey qual• nrr '" C'llflll'C'.l'O 'I' c• o fiz<'S'<' . 

Ao !C'rll!t11<1l'l110s n uo~" :t l f;ito 1\• hoje ('\llll]H c-noc:; 
accJ:e-c;cntnr, c'<' < cec',J'c'o cu1n n opinirl() do illu-. fr:lllo 
proJc~:-or S1·. llr. l\1; ecc1o, que o trÍl m1 llo, ep c O!> 

Portngl.tCze..; .\ulga u n1 1~1· :lic: llf;aJo, crn cnnq lctn
n:en tc !llu-:o.rJo, .c que c<•go~ c·rnm :H1ucllcs que 11<10 
vwm a pt·ox1111a lltdepcnc!f'nCHI do Br:1zi l. 
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P r imeiros mczes da r egrncia de D Pedro 

Com 0 Príncipe D. Pe.lro linhnm lic;ulo tlou,~ .~ Ii
nistro · · 0 C'on le tio-; .\.t·co; com a. pn.;ta tlo h CiltO, 

0 0 C'o1~ .Íe tio Lon.;;ã <:0';11 a tl:t Fnzcudn. ; :: tét~ d_f'~se> 
ficaram üou~ :::iccn·larJO;, o ;\ht·eeh:ü (~.m.L.t p.u.~ ~., 
Nr •,.oeio; l\ [ilitnr rs e :\l:wocl .\.ntomo b.ll'lllha P·:u1 
" i"'r 'ti'J.Jtli·t l1cYi:'t o Príncipe rcgnlnr-~r pC'l.ts llt-
,. l' ' ' · -o 1 .:L l 18~1. O st rnc:;c,es c dcn·eto de .:.,.., Jo .. :\_ ll1 t c . 
Go,·ct·no achn,·a- ·1' rc.dmcJtlo em cn·c·um,t·uJCI<h hr:ut 
cmbar.u·o •a-; p:ll'<l diri~it· n uúo do l·:,t t1lo \lo l k~tz1 l. 

.\ popular;it? t.l;t t:i~ tÜI' tl~> llio ~c .'J.uli'H'O tmlJ:~ 
soll't·ido nm.t clJmnuJu;no nnut.o ~Olhl\ c 1 t!1nto r.m wt 
moro como cnt impOI'InncHl elo.; halHtautc.;, q11c 
!'>t' ti,{ham J'c·til':ttlo. Al<'ll~ tla nú.o ./) . .Torto .V(, q~u~ 
lcYaY:t a Família Hc:1l. tlldl;lm t nnbcm scgtlldo ·'.s 
fL'a<•at H c.u·.J'iwt (' j>,.in. ·~~'t ]t,! t} , G chat'l'll<h, '·Jllll

t o-; tmn.;p•)L'fr..;, C' cmiJW<'·tc;tll', nwrc mtc-; collc_lnwulo 
<.:êrc 1 df' 1 000 1 o,.;O:t'>, qnc rc, Cllfinamcnlt' de::o;aY.t m 
11.., pl; 1;.:w·/ do I ti o <'e .Janrii'O, l<':·:.IIHlo .o'. c•t.hc.~;~l'~ 
r ur polli·un c <'~St'; em ouro. 1•,.,...:(', ' qHlll-; 1.' li 
/1.1los do ch~ft·o de\iam l•l"O IIJ!.it· falln: hem Sl'llSI\ ~·t 
n'o Ba1wo do llrn7.il, o 110 ( \>mllJCI'CIO. '\ prnp 'l:t 
lei Ql'<l'<ltliC t do H \llCO (' nS " 11\"i [~· l.ll->:lCI:IIO"i ;tJ t!C'

l'ÍOl'C~ já lhe tinh:tm ;w:UTl'latlo sL'l'IO-> ~n~h tl'.i';os .. 
quo m;tis ainda s1 ' aggt'nY;I\·am ~0111 a.; dllltcnlc.lad1'' 
elo oatito; c se, om l'poc t an(I'L':Or, a ::>:L<l. qnclu,:t po
dia ser prophcti~a~t.1 romo ttm<~ qn~~tao de .. ~t l ll [l~~· 
n':vptclh o ·e tSiilll . tOl'll<l\';~-Sl' ll10'_1,~.l\C·J.· .:\.1 > ~!,' 1 

s6mcnto 0 commm·cw qnc tlllllH ."o.ll JJ,_lo, .11It<ln .... tll ,t 
Rentin-.;c cx tr.to l'Cl inarinnwntc d11111llHid<~ c qua s1 pa
rnly'>nda pelo ei·o.;cido lllltll<'l\.l <lo rclll'ctntf'; p.u·a 
Portng d, r pela ponca on IIC'Ji hnm:t t·o·1flnnc:a ljliC 
haYÍ<t 110 f'-;tadn da.; cons.H. . _ . 

?\o enlrct:tnlo, cor;tgom c bons Ul'~ JO.S n:t~ l.dln-
. · 11' ll l lllclo .. ,...,-. •·JJ'''llnl-YUlll ao Prin(']pe pnr:l 11' :t ro : " .... 
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-;~:l JH·_ia .; : I'!Wulltrant um g1·aude uu.\iliaJ• na r•xpr'
J'II'ticia P' '' '':ectn <.lll ( 'oitdt• '.ln~ AI'Co~-; : qtwl'ia o Go
Yt'J'Ilo d:t h 'gt 'Iteia 11 ·11·1u llt h <tl ' n man·ha "f'J'il l ela 
:u.littiitio..;Lmç<i_d, _c~lt•udP J tdl;-; t s •lH'I' as Olt(t·;~s cnpita

Jlla . .; 1111 jll'~n'lll<' J <t"' du lk.tz!l ; m :t-; n<i,q o JKHlia ftzc•r 
!-->:l[J..;fnctoJ·uull 'll!l' ['111' r·ansa dno..; J11ntru; Go''"rnatir,n.s 
'lll' <tlt i ~lolllitla\ nm. I [ t\ ia. llH ',;mn da pm·tl' das ( 'tw~ 
1'.'" dt• Lhhô to pl·~u ~> de r'IIÍI':t C{ tiiTf'l' o Jkazil, de• frac
,.,,11 11~1· a 'illa :~dnH.m.;LJ·ar;ittl, <'slai>Pl<'l'<'Hdo n illd''Pf'll
'l''IH'l'l das capJIUiua., lUJL<h da'i on tJ'ao.;, C'om ubc•di<•ncia 
tll ticamc•J tll' a Lisbôa, pnra assim nwllt,>J' c>o.;fahclr•cc'l' 
n t'<'gim<'JJ t ulonial. 

E..;sas, po1·6m, não omm IH Yi.;tn.s elo P1·incip~ 
quP fez um·t proclam·tçtlo m:wift•-; t;mdo ao;; snas in: 
tençõL'". do })I'Olll0\'01' a fcl ici<htlt• do Bntzil pt'dindo 
a coadJIIVaç:lo gcJ·al. Pam lll:li'i facilmci l(c OIIVii· a 
todo.;, 1'-;l:thl'lt•c,• It an lir'n<·ins publicas scrnnnacs c 
0.\on a su·trc-;idt•ncia hahilwd c·m S. C 'hl"istovão, ~e
dcndo o I 'aço da cicl tclf' pa1·a ahi funccionaJ'<'Il1 alO'u
mas I'PI.'Hl'lic.:tJ•-:; puhlic.·ts. Hr·d1!%iO a 1:GOO~OOO a ~ua 
mCJh[I!Jdadr•, c• pt·oco.lc•n a J'<'din·çüe..; cottsid!'J'<t\'c'i"l 
nas dc..;flC!.:Is publica..,; pa1n llli'UIOJ' fl-;calis:IJ· r pro
lllOWJ' o bom and~tllli'JJ to cl:t admi lli-;lt·nção, vi-;i ta vn. 
frrq!Jr ntcmcnt,, <h l'I'Jlnl't!çü ., ptdJiicas; mandou con
fP,.~JOl~aJ· o OJ'Ç"nmc•nto da J'~'CCJta o <lo'l"'%11 do Brazil, 
Jll'tm.r>fl•a l' 'J r;tt' s •rw•lltn.it, r·o·t.~'t 8" j'a.-ia . ÜJ·d,'nou 
:t ahulição ele C·'! to.; impo.;to; wx·1toi·io; r· colltl'ilmi
C:I' ·~ on<'I'lHar..;: [H 'O \·icknciou soht·e o contill''I'cio maJ•i
til.no das capi fn Jl.ia;.;,. igit·tlando a p:nt!n. dno.; a lf:lntl t•gar..; , 
I' IS~'11 Lanclo clt> dJJ '('J [O~ O COIIIJJ1 'l'CÍO elas C..'1.•1itania;.; do 

I 
umas para :h ou t·a~ . fgn·tlon t) -;oJclo r• c· tar•n do ; o.;ol-
dnclo' hmziJ,•iJ'O > ao' d o<.; po1 t n~ucz1',;. ' 

.Lulu\'a. o Prinr·i1 c com seria; Pmb:u·aço..; finnn
t'l"I ·o.; pn !'H pl'l'<'nchcor o ri: !t'.•it, 'J lll' figura ,.a no m·ça
mcn tu,l' Cjtlf' t'l'a i1npla ·a\dtll f' tlt•' gt•aud<'. Pa1·a ;tc~ r•m
Y. tr 1• ;-as diflicn ldad.H, as província-; elo nortl' , olJ~clr'
<'<'JH iocom <H r..;u;t.; Jntt la'i Uov<'Jilati ,·asil ..; ('lkll's de 
f.isbll 1, nno tnanda\'<1111 p:1 t·a o Hio de J:UH' i1·o u ; sa t
do3 d ts ...;n ts I'C'llda ..;, r· o Pri nci p.· era forçado n cl"-;f'Cil
d 'I' com a f'nnda Orit'Jit:d , l{ io (~r:lltdo do , 'ul r• 
Sa11 ta c 'athm·in·1. O df>../h·it pro,·;wel do ~.800 contos 11n 

J 



- 2G8-

orçamC'uto da clcsp"za tinh<t tod:t a tl'ndl'ucia a au9-
uu·utnr. O e~la(lo do Ern1·io Pnhlico t'l':t ua YC'I'da(Jl' 
coutl'i-.Lmlüt·: só ao Banco do Hn1zil dcYia 10,000 cau
tos fúm 3,0UO conto~ á t·nsa dP \oung & l•'innil', I' ao 
Vi~l'ondl' do Hio Secc l, nlém d.• ontr;IS diYida-; aYnl
tndas qnc tinha. Pnm J'azc1· l'rc:llt• a ta11tas di/11 riJa
de~, (j llf' as.;ohcll.Hl\'am a Sll'll'l'g"t:ll! . .:ia, ia o. Pl'incipe 
instituitJd,> n~ I'Ctormns, quP :h l'll'0lllll~t:mclaS rc!'la
ma \'am. 

• \ nl cci pilnllo conccssõc~ c reg-alias constiti~Cionacs, 
permittin a liberdade lla 11111H'Cll"ia, c dcte\'llJJnou que 
a prisão !36 pudesse ter Jogar, qunndo c!Icctuada por 
onlom do Jniz Criminal da <'o marca, sal v o o caso de 
llagrnnlc dclicto, quaudo podia ~rt· feita por rlna lcJlwr 
do (lOYO. 

~<i o podia lw wr prisão sem culpa ft;>rm<Hla o no me
no-; duas lc~tcnmnl!ns colllcsl<•s; os lllSirnmcntos de 
torlut·a licaYam ahulidos. 

EmCJnanto o priu~ipc _D. l'cdropt·occt!ia porc"isa 
:fôrma fazl'IHlo 1 s a l''>lllna e COihJdcra(:ao dos Bra
zileil·o~ ns capit;mi;Js tlu norte 1·11ltam Yi::sta;.; hcn1 di
Yersas : a llalt in recusa Ya !l'l'II1Í uaulcmcnlc obedece!' 
ft sua a~tol'i1lndc prcstnudo-sc ít obodioncia direc!a 
elas Ctn·l t'o;; do l.i->h.in, se 1t h P.s-;0 oxrm plo scgnitlo 
pelo C>m•it c :\f Jrauh:io. 

J·:m Pern tmbnco a auimosida1ln t•Jtlt't' 13razilciro; 
o J>ol'(nrruczc:> ia conlitmnnrl,) ;t f I'<Hluzir-se por fnc to:; 
do mn xhna Ílllpot·tancia. O < iowl'nnclül· Lu ir. do l{cgo 
na noite de 21 Uf' Julho n•ecbt'ra wn tiro de IJaca
marlo, c m:tnd<ira proc •dc1· a .lllllÍI:l"i pri'>~1cs,. csLal?e
lccenclo um rrgimcn opjwessn·o: ns pt'JIICJpal'S m
iluencias bl'azih·iras rt·unir.t 111 -se ''111 ( :oyn na, cs!a
bl'lccci'am p)rscu tui'IIO uma Jnnla l'rovisoria, cnja 
prcsidcncia cuufhr;lm a l'raucisco de l >aula Gome:; 
dos. ·antos, c comc<:arnm ns l'C'[h't•<:;ali:ts contm os pat·
tidisla-; do GO\'Crll;ldor L•Jiz dn HPgo e da sna 
Jnuta (;,wcruatiYa: 11'<1\'011-S · \1111 cumhale perto da 
pout ·de Olind;~, G de Outnhro I' :21 de Setcmbro.
Prevcndo o re::;nltado dn lntn. pediu,, obtcYe L 1iz do 
H t••YO a ca itulnciio eonl11 cida tJt•lo 1101110 do CofJÍiula-

o I ' 11 çtt'J dr> D·•'J 't'tb •. pela qual clh- e as trop;1s, que 10 
eram fieis, podiam retirar-se para a Ew·opa, o que 
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rralisaram a ::?G dt• 011tuhro. Xt•,;•v mesmo din em 
Yirt uclt• do ele To to d" 1• ÜP ~f'tc·mlm>, c Ca.rtn. tU•gia 
d~ 2 ~o m ·smo m ·z, r·lcgt•tt--;e a primt·im Jnuta Pro
':'s~n'\. de P.Prna.llliHtCO, da qnal foi Prt·s~deutt• ~t':-
\ lhtn l n'CS h•J'I'..'Il'a, l0111111l'lu posso 110 d1n s"gnmto 
11<1. < :amm·a dt• Olinda. 

.~il.o era s!uneutc PO JJOrlo Cjllt' n lra]l(tuillidncl.• pu
bhra se acha v a a! ll'ratla ; ~m :\lon (; •vtüéo tiuba-~c· 
dado 1_1111 l•·:·atJIC das lrtlpas, l'apitanmdo pdo ( 'OI'OIH'l 
('landruo l>JIIlf 'llll'l. () c·apili1o GCIJf•I'all.ecúr Barclo 
da T.~gnna, fo i <teqlt'csc,• udo com o que O"i n·,:olto;.;os 
q u 'l'Jil lll, r I' ;t ahrlccc' tH;c uma J nu ta Provi-;ional d1• 
GO\'Cl'Jto, de qtw o tiH'<;ll1r) J" ct'n· iomou a Prrsi
ch1cia. Consultada a pop daçãu da IJanda Oriental 
sobre a ;.;ua Cullllic:i1o d.• C\:i -> lt'Hcin poli 1 ica, clt~cidi u 
uma A ->'>cmbiL·a r! c I lcpu!ado; a :H clr Julho dt• 18·21 . . ' qttr• con'lnun-;s;,• a !:>U<t Jllc'Orpora~·iío aos domínio~ 
(I Jr lnguczc" com o nomc· de l.)to'itv•i,t o t J~\tado Ci-;
p1rdin '· IIH:uian!t• Cf'dn.; l'··galia~ r di~p0'3ir;lír..; rrgJL
lanwntart•-;, 

•\ r~·n,·incia dt• ~. J>aulo atloptuunma pol1tica ainda 
Btttt..; mdL·pC'ndt>n 1 do q ll<' as ou Lrn...;; acclamou nma 
.Junta UO\l'I'Jiati,a, clt• qne fui Pr ... :>itleu C' Juflo l'<Lrlos 
.\ugn..;to dt• Oyc'nhnnscu (ultl'l ionnPnl!• \l:u·qw•z de 
. \racnf~"J, t' \ 'ic ·-Prc•sitlt•JJtf' .}o•ó Houifat:io de An
d.rada o s:ha, l'l'eonht•Ct•ndo npparculcn1Cnlt' a auto
I'Jdildl' da t·c·g~·ucia do J>eincipc•, mas propondo--;t' a 
goY<'rltar pur s1 nwsma. 

,\ auLoridntlo do Príncipe inlluia pois unicamente 
ll•lS 1·;-;lnc! )-; do Hio do Jauciro, :::!anta ( 'a!hnrina 
Hio Crandc dn Sul, algnm tnuto ainda cm7\lonto\'idúo' 

'1 . ' ' (' em ·' ma-; ( rt•racs. fJllC COtncc;ant a n~ritnr-sc. Xas 
Alagtn1s, Parah~ ba, c 'C'arú, o Hio < ;raudc0 do :\'orle as 
I 't'lr!es c o govcJ•no de Lisbt'm tinham muito mais in
llucncia do qn0 I l. Pedro. 

Em tacs circnm~taucias teYc lou-ar a cleil·ão üo., De
putados 13raú!eir'OS its ( 'ôrtcs de Lisb 'nÍ entre os 
quars meneionaremos o-; nomes de CustocÍio Goncal
Yes Lcdo, Francisco Vi !!ela 13aebosa, • \ ntonio car:Jos 
Hibciro do Anclratln, José Feliciano Fcrnanclrs Pi
n.heiro, :qiogo .\ ntonio Fcijú, Xicoláo Pereira de 
Campos \ erguoit·o, Pedro do .\.raujo Lima, José Lino 

j 
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Coilinho, José .:\Iat·tiniano de Alencar o o Bispo n. Homualdo de Souza Coelho. 
No Wo do Janeiro era grande a n~i tac:iio dos cl11bs 

e das sociedades secretas ; os rcpuiJ li canos queriam 
Yalcr-se dns circnmslancias para implantar as sua-. 
idúas; os illdcpomlolltcs niio se poupaYam a csforr:n· 
para que ti,·cssc logar, senão a sl'parar:fto do 8ra1.1l 
dos domínios da cort,a pol'tugucta, ao mono::> a for
Inação do um Es tado CJ IIO tivesse um goYcrno scn 
especial o privativo : a atti tnde das tropa" porlngne
zas pronuuciaYa-so inteiramente faYoraYcl ao partido 
reculonisador, fJttc queria a instituição do antigo re
gi men colonial ; e os absolu tis ta-; não podiam tolcmr 
de bom grado a propagac:ão c adopção das idéa -; libe
rao..;, que tiuham mo ti ,·ado as fúrma.., consli tucionaus 
de govemo, c t[UCriam a volta dos tempos govcrna
tivu-; sc•m o tran1 bollto da constit ttiçüo. 

::\o tur bilhão do opiniões polit it:a-; tão di ,·crgcnlt'-> 
apparccia m as brilhantt•s o pa t.-iotica<> publicaçõc•s tlo 
}{' , '1'',;~ , .,,, feitas on inspit·nda~ por Gonc:ah·cs Lctlo, 
C.\mego Januarin, Frcy Sn tnp·li,J, c Otl lt·os, com par
tiC'i 1,ac;ão dirccla de José ( 'lomcntt• Pet·cira , CJllC, a po1.ar 
do toe nascido em Portugal, rcc lll lwcin a necessidade 
ela. indet ondcncia llo Brazil, c a promovia por todos 
os meios ao seu alcance . l::ra tlillicil a J;O->ição em que 
se ach:wa o Príncipe n. Pedro como hc•nlciro prP
snm pti,·o da core'!tl do Pot·t,tgnl o do-; seu.:; domínios, 
nos qnae::; se achaYa o 13ra:t.i l, c c Hllo Yiclima d0 pro
cedimento inqnalilicavcl da-:; l 't)rl<'s Cun ti tuinte:; tlc 
Portugal . 

Neste entrotantu chegaram noticias, mas não olli
ciaes, a :Z de Junho, de te•J·em sido juradas f m I.i~IJ(,a 
a, , bases da Consti tuição; :tguartlou JJ. Pedro 1 or cott
sclho do Cottdo dos lu·coq a Yinda do noticia<:; olli
ciacq, 1 a1·a en tão proced •r tl'' nct;ônl J com clla s ; a 
gt t·t mição por tugneza, porém, c·ntrmlcu dt·n·r preci
pitar oc:; acontccimel! los. Dcn- ;1' ntn lcvautanll'ntL> üas 
tropas portuguctas comlllandatlas . 1 or ~o1:gc de. A vi
lcz, c t•ll'ectnado 110 Largo do Hochl, C\:tgmdo o .)llra
mcnto elas lnses da Consti tuição Porlugucza, a dc
mis~ão dn Cond ' dos Arcos, a formação elo uma 
J unta, c1no com o Principo gon·rnassc o Hio de J<t-
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nriro e uuw Com111is:são l\Iilitar , que tomasse parto 
no commanclo da~ armas. 

.\nnuiu D. Pedro n ess:1s oxig,•ncias pnr:t nfto cxa
c,.rhar os animos, e para poder dirigir a mnrd w. elos 
aconteci mentos. l'rocedcu-sc, pois, ao juramc•t t! o elas 
lta_sc~s da ( 'ons tit uic:ftO Portugucza, ti.'YC logar a clo
tn ts~ilo elo C'ouclc dos . \rcos,o q un l p:wti n para Lisbôa, 
notne.tram-::;c dons adjn11 t o ~ para o C'ommattdanle 
das An nus, c creou-so unta Jnu la do 0 membros para 
an\. iliar o GoYcr uo. Fclizmcuto para membros dessa 
Jn ltla. foram clci os l1omcttS modPrados c lJcm ilt tcn
cioltados, que ni1o < mharac:a1am a <\dmiJJis •ração do 
Pri ucipc, c, couforu1c diz o Sr. Yiscoudc de l'nnú 
nas sn ts m 'lllllrias, nos Iins d1• J ulho de..;sc mc~mo 
an uo a Ju 1ta clissulYeu-s • ] 10r sim. sma. 

l~w ·ixa va-sc D. Pce lro a seu pai da::; dif'liculdado:> 
' 'tn !]Ut' laboraYa, e da maneira p ·la qnnl as Üjr tes 
lhn c-ontL·ar inYam as Yista", ,. lhe• snggeriam milhal·cs 
til' Lt·u, CÇ'!h. O p1·oecllinwttto da diY i~üo por tuguc•za ti
nha-o magoa lo proi'undamcnlc, ClllOnanto I lw agrada
ram as mau.•iras atlc11eios:ls c rcs ,(•ilo..,a.; elo parl iuo 
dos Brnzileiros . Pa1 a atear ntai.; a <·xaltan1o dos aui
lllus !lO Uio tl · .J:we•iro, chl'gou dt• Lisboa 'a Lei d(' 2 i 
tb• .\ IJril de• 18:Z1 'lc·cl:n'.tnclu ti) lo.; o..; gowrnos pro
\'Íllt:Íac•s iml" rmdt•ute-; de1 do Rio de Jalli'Íro e ::; ' 1 ::;u
Hto~ ao~ '1'1:ibHnacs c GO\'!'l'llO do Lisbt1a: E' facil 
en tq H'l ·h«'tHl. r -s P ;t i u l[Wc's ~ãu do .;ngrad n·e l, q ne uma 
tal 1110 lida d ·Yia produzir no Pri11ci p · c• t'lll todo~ o-; 
Br:tzll<'iro::;, principa lnwut·• cott t a 11ul icia tlc que o 
pru·rido pnrtugu •z na Bahia tit1ha pl'dido a rc-;lau
rar.·:1o do t•..;tado Cdlemial. .\ s dcsoh ·Jieneia-; da JuHta 
ch Bahia no Princip • tiul!am além d'isso si lo jul
g"tdn...; muito l't'gularos 1 Plns (.'()l'Lt•.;, quo mandaram 
r. forc·os p.·u·a !'s..;a c;l pitn nin, ali tu Ül' r rsi<>tir mais 
en~' r;.;icam ·nte. Cotuo pu lin o Príncipe D. Prdro '-'UP
jJJt·tar tnuto clc ;:prPstigio ela sn;t fun·a mural c qm·bra 
d:t sn·1 antnriclacle, YPnüo-';e n·cluziclo n simplo;; 
C.tpit:io-:\Iín· do Hio el·' Jan!'it·o ' .\ iuda a-sitn qniz 
D. Pct!ro mnnlcr a nni:1o do llrnzil com Portugal, não 
appt·ovmHlo a.; matlif,•.;tac;u..: ,; qu • su faziam pela in~ 
Ül' (l 'lldOIICia . 

,\ oxnltuc;ão do" rspiri los clwgou ao auge com os 
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dons clt•crt•tos 11-;. 12-l <' 1 Z> com llat-t tlo 2D ele S<'tt•m
bro, .;;up,ll·imi HL) o; l'l'i unntw-; do Uio dt• Janeiro, c 
ord ·nantlo ao Princi 11: D. P ,• h·o qn • fo ,~<' Yi-lj ·u· na 
Emo, a aJ]m de arrrimorar a sua l't lucat:<10 1' 111 Ft•atH:a , 
lHglat.·rra o II •.;panha, c dl'tt•r min:tn lo r1n ' cl •t tlro <lt• 
< Lou~ lll •z,•.; s.• t•l ·gc-;-; • um L .J u n t t p:tra goYt' t' li' o 
Hio dl' J<t ll'i ro, '5Ó 1\'C ·b 'ltUO lei-; d · Li.;bli L, CJilt O -;e 
daYn. na -; ontm-; pr 1\'Íll,·ia-;. 

Xrw dei \.al'am o:.; iiHlc•jH'tHl ·nlt•:.; t[,. si' arrOY<'it;tr 
do gra.n lt• nu-.:: ilia t· , qn • a r 'JH'u\·ar;rw g •t• tl d' I'S">:t.; 
m •dith s llws pro rm-..:io ''"" ; fi;. •ra ttH:>' l'l'U ,·õ ·; na 
rua th Ajn.la t' lll cns.t t

10 ,t.[yog tclü C t,•ilii.o-?\lúr .Jil-;ó 
Joaquim cL t HJch 1, pam nmbitlat·-·o no.; m ·ios elo 
impo lir a p n· tid:t do Pr ittcip •, c •lt·cidiLH G uvuHlm· 
onli .; .;ario-; <l S . Panlo ,. a ~ l io~a.; rara ll'l'•'lll n. c topc
l'<H:ão <la -; Jn tia, ,[',•s:.;c.; don.:; 1•:-;Uttlo>, a llm d • rptr o 
Pri t.c' p ' u;io p trfi.;..;c pa ra a Europa . P .Ll'<l '-;. Paulo 
s •guiu (:!2 de Jl.•zt'lltbro tl · 1~~1) P,·Jro ]) ·t-> L >.~t·.; 
L"lll ' (ao dc,••Jh ~ht-.JilCZ lc fJnix 'l'it lllJhi lll ), <' p.u".t 
n[inn.s foi Paulo 13 trbo-> t da Sih·.t (~0 de D,•:t.•• mbro do 
m •srn 1 nnnD) .. \ Juult tlt> --;, P.llllo, tl· qu • <'I' t Yic,·
Pr.•...,id 'IÜ O Jo t' nonif.te.u tlt• \n lra la c ~ih·a, fez (\ 
sua l'•' 1•res •n ta•:üo IW;;;!• s ·ntitb <t ~ 1 dc• l>t'ZI' lllbro, 
se ulo t'lll t\•g nc ao P1·i tl'Í ,l·' <t 3 l do mc.;mo m t•z, como 
diz o Sr. Dr . ::\lace lo . O Sc11·t lo tlt < 'n mara dt· 
S. P.mlo, tl' 1Jtl0 Cl'<1 t>r•· ·â lt•Jü,· Jo.;é da Silva ( ' ;11' 

valho, rc 1ll'>'-; l..' ii o,t L uub ·m a 31 <lt• O<•zt•mbro 110 
m •.;mJ -;c o~ti lo, m ts e.;La l't'[H'•''>t'nlac:ão chegou dia-; 
tl<'poi-; cl1• \) tlc J:t nl'iro '-'''guin te. 

I!t•s iLav.t ainda D. Pc•clro no qno tinha do fazer : 
como herdeiro cln cor ila. po,·t u.;nP;. 1 CJuorin. con.:;pn ·ar 
a Ul1Íê1o enfn' o llr;'zi l c PorLug:tl, pnra um <lin to
car-llv r•m in teiro n mo.tarchi-t por tugw'za com O> 
seu-> tlominio .;, do; qn te, o 13r.tzil er t uma pnr t •~ 
avnllada :mas [U l' outro lado reconhecia qne no es
tado a que n.s consas tinham chegado a indepondencia 
do 13l'azil era umt. c1 testão apeuas do tempo, e quo 
mais dia menos dia clla tinha üe dar-se : rcscntulo 
como se acha Ya contra. o pro ~cd imrn to das Curtes, 
inclina\ a-s·' <l.Jeididauunto p n-..1 os Brazileiros . 

LIÇÃ O XXXII 

Desde o dia do F ico at! o do) Ypiran ga. 

D DE JA NEIRO A 7 DE SETEMBRO DE 1822. 

A marcha dos acontecimentos mostrava claramente 
ao P!'incipo l{cgcnto que a sua retirada para Portuo-al 
ucm·~·ctava a proc.lnmação immocliata ela indop~n~ 
dcn~ut total do Braz1l, mas então não mais sob a dy~ 
nastm l3raga ntina, c antes ~im á imitação de l3ucnos
Ayre;;, ~ das outras .rrpublicas Yisinhas . e uma tal 
porspecttwt. não sorr1a a D. Pedro de Bragança, ta m
bem . ella _uno agrn.dava ao partido numeroso, que 
qucr1a a mdopcndcncia, mas não sob a fórma de 
governo, 9uc tão máo resultado pratico apresenta va 
~as colomas hcspanholas . Tm taram, pois, os chefes 
mOuentcs. dn: época de mar t·har unidos para um 
mesmo ObJectivo, quo naqnclla occasião era a con ti
nuayão ~la estada do Princi1 e no Brazil, o no sa 
confor.mtdaclo confi~1 am á habil pcnna do F r . 
Francisco de ampa10 a rcdacção ele uma rcprcscn~ 
tação ao proprio D. Pedro. 

Em muito ~oucos dias contou esse papel para mais 
de 8,oqo as~ngnatum-; ; em falta ele gazetas, que 
annunctassem o-; logarcs, em C]llO se podia assio-nar a 
representação, jovens enthusiastas fixavam d.~noda
damou te é.tnn.nucios c con-vi tos patriotieos nas o.:;quinas 
d~s. ruas, al~1:ontanclo a pcr ..,;oguição o hostil idades da 
dt ' 1sã~ aU:\.1 hadora portugueza. 

1\Ss lgna<.~a a rcpre~cntação em casa do Capitão-Mór 
Jose Joaquun da Hotha, na do Josó .:\ lariano ele Aze
reelo Coutinho, c cru varios outros loo-a.rcs foi ella 

o ' entregue a 29 do Dezembro ao ~enad.o da Camara a. 
cujo PrC's_idc.'u to o Corpo Commercial pediu tambe~1, 
2 de Ja_n01ro de 1822, quo ponderasse ao Príncipe a 
neces..,,dado da não obcclicucia aos ul timos decretos 
das Côr tcs por tug uczas. 

18 
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I\o'dia concedido pelo Príncipe para a auüienci~ , 
9 do Janeiro de 1822, den-c;e o maw~· appar:lto po.;;s:
Ycl'á. solcmnidade da entrega <h petição. dos Humi
nen'ses, acompanhando tambem o seqmto o Coronel 
l\fanoel Cnmeiro da Sih·a Fontom·a por parte da Junta 
Govornativa do Hio Grande do ~nl, e o.:; rcprcscnt:m
to~ dtt,.; Camaras das Villas do l\lagú e do Sa11tu \ -
tonio do Sá. Depoi'; ele .ter dcs~ila.do im.poucnte o 
prcstito pela=; ru:7s !lo Om·.1do~ c Dn·ott~,. f?I? Srnndo 
da Camara recebido ao melO clm pelo P1 mctpc Rrgrnte 
no paço dn cidade. Hccitou e!llii:O ~os6 Cletn~Htc Pe
reira um di-;curso, em r:~ne prmCJpmya por lhzcr que 
a pr:-rtida de ~na .ril~A.:a R -Jál s.0 t'ta o d"~.reto, ~~I" 
terta dP sancctanar a Ul-riPpet~dencta do Br<_l .. tl . ~a~s<t.
va a commcmornr os soiTrimentc?S do BeaL:Ii ~ao;; I~lJ~S
tiças das Côrte..; ele r .isl~ua; mantfestavn.as l~lSpOSIÇues 
dos povos de não acmtarem a rec ·o~ontS'H:a~ nem o 
jugo da escravidão; apontava O'i.lltetO.; de ~ntar_a sr
paração, entre os qt:aes <>obres'l~ua a. coutmnaçao d~ 
Priucipc na RerrenCia, que lhe tmha stclo confiada p,Jl 
D. João VI. X representa<;ii.o do Povo <~bundn.m 
nes..,n.s o outras considerações nnalogas, e [ns:wa t~r
minantemcntc que« o na1'Íf, qu, ,·,•r.ondu::_t'J-;~ o Pr~n
cipe Real apparec"ria no TPJO com o partlhurJ cl,., m
depondencia elo Bra;il. » 

E' facil conceber-se a. imprcssiío que semolhnnte 
mensagem devia produzit: no :mimo do D. Pe~l'O, 
principalmente C]Uando sabu1 .CJ.no em brr' o c·heganam 
dos Estados do S. Paulo c l\lmnc:; Gorao!'> .roprcscnta
çues iden ticas, tcnd_o j:i rol'ol>ido o offil'lO dn Junta. 
Provisol'ia GoYernattva de S. Paulo com data do 21 do 
Dezembro do 18:21. Apezar do estar preparado pal'n. 
essa scena, o de ter mesmo na Yesper;t. do ~a_tal (a) 
manifestado ao proprio {osó Clemente di..,J•osu;nos fa
voraveis a ficar no Brazd, no ent~·ctanto relucton um 
pouco na resposta, que lhe cumpr1a tlar u nm tal p..:-

111) A~srr~iln dr .ro~ó Cl~>ml'nlo Por(lil'n nn Htt dis<'lll',;o Ufl Cnmnrn 
dos DcputndoR a 1L de .lunho de 1811.- Ao Cnr~mel Gorcltlhn •lo 
Barbuda (JII. dr Jacar(lpagun) lumbem ll . l'c•dro dl~":·rn CJUe ficn.r!n, 
80 fosge os~n a Lnnnnne Yonl'ltlo do~ pm·o~ J.o lho tle Junouo, 
8. Paulo c ~fina~. 

tlitln ; afinal tonuu wna resulut:ãn, c prnfL'l'i u n-.; hi'i
tot·ü.:a..; palavra-;, gup JWl~> jll'Psidt•nt!' do Sc•uadn da 
l'amaf'a (a) f.)ram Il11llll'tltntatJH'ntL' tran..,mittitla-.; nus 
petirionnrins : CICOIIW é pru•a IJ."m, rir> todo'?, f' JP!i,.idade 
[)f'l'rtl da .Nação, dioa ao Jll)l,o qnt? jico.>J 

Calorosos applauso~ acornpnnbaram tão benigna 
decisão, o improvisaram-se cspleucüdos festejos para 
sol.emnisal-a, por<IUC el~ectivament~ era nrn passo 
ag1gn.ntado para a renltsação da mclcpcndencia do 
Urazil. O J?Urtido republicn;no, c ? partido portugucz 
da rccolomsação não podtatn ver com bons olhos a 
solw;ão, que aquclla crise ti\'l'ra. Os rrpub!icanos 
eram pouco numerosos, c nrw tiuhnm elementos de 
acção sutncicnte'i ; os pnrtidarios da recolonisa\ào 
aléf!! de s~r~m num~~·osos, avulta.vatn lambem pelo 
a.pmo da DIYJSüo Au x1liadora, composta de tmpas por
tuguezns, á cuja frente aehn \'a-se o Tenente General 
Jorge do A vilcz Zuzartc do ~ouza F'rança, disposto a 
intervir nos acontccimentoc;;. 

As .h.ostilidade~ . não se f_izeram demot·ar ; praças 
da Dtvtsão Auxtlw.do1'a thspcrsaram-se pr las rua-; 
da cidado na noite do dia 10, o foram cotnttwttcutlo 
qnanla tropelia podia tu contra os bra;dlciroi ; q uc
braram vidraças das casas illmninadas, apagaram os 
fogos de artilicio, c foram insultando aos q up toma
vam parto nos rcgosijos publicos. 

Para melhor Ji_rmat· a adhcsuo das suas tropas, ti
nha Jorge elo Av1lez c-;pulhndo que pedira dotUissilo 
do commando, no quo o Principo tiuha annuíJo, tra
tando tlo substif ui l-o por um general bt·azi!ci t'O ; ma, 
logo qno tcvo om resposta fJUC o.; seu.;; oiJicinr.s e sol
dnüos não udmittiam 011 tro chefe, manobrou do motl0 
a mudar a nova Ol'dem de couc;ac;, c a promover um 
loYantamcnlo miütar c:;emclhantc aos que so tinham 

la) Por Provi~iio do 1 I tlp :\r~tr•:n cl11 li!') 11 Cumnra ~funiripnl <lo 
Hio de J nneiro lt>1·n 11 df'nomin:tJlU d o• Srn:tdo -I'IJr;clo•~padoo "" lj 
ele Fcvcl'eil'll dr l " h te· V<' o lrnt:un .. ntn <I" S··nhoriri, c p ,,. dr~rrto dn 
!J de Jnnríro clr ]1{·:3 t~w1 o dn 11/ustl'ifví.,n. -A le1 dt! 1 do• On
tubro de l';:!R rcfur1110U o tHil Íl{•1 ~.·undr> •In Camun, ,.~l:clu·J,.~rn•l•> 
R mnncir;L cltt el<•it;uu r- ns ;~ttriun i~ô<H <las C llo,;lrus ~Iuuiel\liii'~-
1Yldo Ri E]illemel'idcs Nur,.o1la<>s do ~r. Dr. Teixt>im de )lt!l o, dia lGdc Janl'iro do 11:!30.) 



- 276 -

dado anteriormente. Nos planos ele .~orge de _,.\. vi.lez 
entrava a idéa do surprchencler o P rmctpc ~ ~alud~ 
do theatr o, leYal-o em a cto contintH? c<?m a ln~ccza. 
D. Leopoldina c os dons filh~s (PnnCJpe. D: Joê~O c a 
Princcza D. l\lat·ia dn. Glorm) para a l· 01 talcza de 

anta Cruz, donde embarcariam para bor~o ~ fra
gata ( ~ni(i?, que estaYa prompta para SCglll.l' Ytage~. 

Mal succedülo nessa ten tatrva pelas medtd~s encr
gicas üo n. Pedro, avi.:;ad.o o~n tempo •. e nao -~en~lo 
podido consenar em obed10ncta os r?g!mcnto., ~r.a
zileiro.:; foi Jor.n-o do A Yile7. com a D1 vtsão ALtXIlta
dora to:nar posiÇão no l\Iorro do Ca-.tcllo,o preparou~s_c 
para romper o fogo, as ~~ ;tand~ uma. pcç.a d~ ar tt
lbaria contra a cas 1 do Capttào l\ lur Jo ;o Jo<tquun da 
Rocha, ~ita á rna da Ajuda n . G L 

Nem D. Pedro, nem os Brazilciros tinhat.n fie~ lo 
inactivos; além do um grande numero ~lo CidéJ:t laos, 
r eunira m-se no Campo do , ' anL' Anna val'lOS r eguncn
tos do milicianos da cidade c dos anotlore.; co1~1 al
o-u ma fOl'\a de primeira linha, c mandaram v1r da 
Praia \'ermclha artilharia pux~ü;~ por ~a\'allos _o 
bestas da.:; cavallariças do prmctp~. ~·ez cntao 
n. Pedro uma pr oclamação atlcqua.da as cn·cnms.tan
cias o f'Scr ovcn aos Governo., do :;:;. Paulo o l\~mas 
par~ quo cX:pedis ;em com urg~ntiHt para o H.to ~u 
Ja neieo as forças quo pudo ;scm üispcn-;m·. A cncegta 
do Principt', a attitu lo da populac;fw c das tropas . ~)no 
lho tinham ficado fi eis, fizeram vór a Jor ge cl~ A.n ez 
a pouca probabilicladc de bom .oxito, o as gr!tvl~~lm~-; 
consequoncia '> üa luta sanguuloll't.ll?-, quo ta t1 avm · 
Annuiu ás intimações de D. Pedro feita.; pelo Gen~ral 
Joar1uim Xavier Curado, c olfor~c~n-sc para capll';l
lar r etirando-se com a sua d1 \'lsão para <1. Prma 
Gr~ntle, a.tó clwgarcm de Por tugal as tropa<;, quo 
deviam rendel-a . 

EfTectuada nc;:;sc mesmo dia, 12 do Jat~<'iro, a ro· 
tirada da diYi-;ão portugueza para a l~rma Gyn:ntlc, 
ahi aimla por a lgnm tempo Jorge d.c . \ vtlcz qlllz ~~ de 
encontro ás dctcrminaçõc~ do Pnnctpe ; mas ahnal 
náO te,·c r emcdio :-;enão sujeitar-se atj apromptar-se 
a 'esquadrilha r1uc o tinha de tran-;portar <.:om a sua 
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g_onte P .. ara P ortugal, r calisanclo-sc a partida a 15 do 
FeYorc1ro. 

EnH1uanto se jugulam <H-a in:;ubordjnação uae;; tro
p~-; port uguc.za..;, u :\lini->t9rio imta\ a pela sua domi~~ 
:lao, que pedu·a desde o tha do Fico, e D. Pedro no~ 
meou, a ~G de Janeiro, 1 .ara Mini -;tr o do Reino c do· 
E:;trangcn·o.; a Júsé /Jon.ifacio de Andrada e Silva 
para a Guerra Joaqnim. clf' OliPt>ira Alvares, para ~ 
Faz~ntla Cartano Pin_to d.o M~irat.~da JfontenPgro , 
contmuando na repartição da l\fannha Alanoc:l An
tonio F arinha. 

Tinha Jo-;ó Bonifncio vintlo do S. Paulo, portador 
da reprc~cntac;ão da Camara de.:;sa cidaJ.e no mesmo 
sentido da quo a U uo Janeiro o.s poYo:s o a Camara elo 
Hio de .Janeiro dirig iram ao H.egento; a 26 do mesmo 
mez f01 c~sa repr esentação cntrcaue ao Principo co!ll 
grande solom uicladc. 0 

Entrando para o l\1inbtorio, mo<>trou Jorro Josó Bo
uifacio a a<.:tiYida~c> , re-;ulução o talento de que era 
dotado; a sua JlO'>tção clo\·ada na goYcrnança,os seus 
profundos conhecimento;;; littcrario3 e scientificos o 
constituiam um dos principaes directorcs do:; aconte~ 
cimentos, c d'ahi em diante, !'O não foi r ealmente o 
montar do D. P edro, porquo c::;te PrincitJO não se 
curvaYa com facilidade a suggcstões alhe:a-; , gostava 
do ter r esoluções suas propria-;, ao menos tornou-se 
o seu m·aculo mais frrl)nenlementc consultado. 

O no:'o l\Iiuistrrio publicou logo um dccl'cto, 1G do 
Fo,·crmro, convocando um Conselho de Pr·ocnradores 
Gerao~ tlo Provindas, quo clovia reunir-~o no lUo do 
J:u~oiro . E-;~o Con'iclho rJuc linha de coadjuvar a au
lo~·tdado sup~ema do Hegen lc leria de propor e cxa
mmar O> pt'OJee to:; Itoc:c>;"ario::; do reforma c mais mo
ditlas van laJ·osa-; [lara o Br azi l aJvoc•an'do a <.:ama 

. 1 I ' o par~1cu m· r as sua<; rcsprdiYas provindas, ao;; quacs 
dcvtam mandar de 1 a 3 Pr ocuradores, conformo 
fossem meno.; do 4, ou mais do que 8, o> deputados 
que mandavam ás Curtes de Lisbôa. 

D'ahi a poucos dias, 21 do Fevereiro, apparcceu 
um outro de~rc·to ordenando que lei a lg uma das 
Côrte.:; do Lisboa fosse obedecida no Brazil sem o 
Cumpra-se do Príncipe Regente. 
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F.~Uwa, pois, o Brazil lançn~lo em J?lona rovolu<;-ão 
contra Por tugal, c não era mats pos~n·cl parar som 
ter obtido uma rompleta indopcnllcnl'JO, embora tn~1t_o 
o Princit e como os 1\linistros, o _as Camaras ~[ulltCI
pacs ainda. fize":lsem_ protesto-; o JUramrnto-; qnc uilo 
queriam, nem dcsoJaYam scpnrnr-'l: d~-> ~m ~s .arui 
irmãos do PortugaL Parct:c ú. prtmotra. 'l"'ta quo 
havia l'l>J1lra<lic,:iw, quando rralnwnto as-mn não er~; 
todo-; reconheciam a impossibi~idnde da u~ião dop01s 
do dia tio F h·o : o que era prem-;o <•ra mutta prudo_n
cia o muito tino para que JtilO houYossc tn'otmnma
montos iutcmpcstiYo ·. Além disso, quo solução pr:'l
tica podia ter o regimon goYotnamontal llo B~·azll, 
como achnva-so f'nUto constitttido, já tão cmanctpadu 
do Portwral que imtnmha o seu Cumpra-s·> para 

o ' 1 . ! oxeeutarrm-so os decretos o l' JS portuguoz.as . 
"N·in uma utopia v oi Lar o Brnz1l. ~o tog11ncn _colo

nial do JllOttopolios e go,·eL·nos unlttare:-;, depo1s tla 
posi'çii.o a que tinha sul>it!o do mctr~polc tia monnr
chia pOl'lllgncza, tendo SidO tão COI1Slderado JlOlO pro
priO Soberano, que na ho1:a de s~ta. partula pat'a 
Li ..;l>on lltC' lkixou a Hcgcncm do Pt•tnclpo Hcal c um 
l\finigtetio ! Pnrn. qne as Curtes do Pol'tugal rot~sc
guis;;em knu· úYalltc 05 <;cus plano..; do rC'colom .. a
<;iío, era preciso quo procedessem novamente á con
quiHta, o impuze,srm pC'ln. fo_rça da~ armas _as suas 
J1•cistlOH; mas então cumprm quo os cxorclto~ que 
mn.ndt\s-som fossem numm·oso-1 c bom agncrrtdus, 
p~t·que o..; fl dt'iotas (J?rtug •t '.Jes, quo quo~·i:~m libcr
clmles pn.t·a si c oppt·rssito para os D1:aztletro ~ . nrw 
dPYi:tm ignor<1 r o q nan to custafa,;er r_ecnar. a ]Vt; l'm 
\ "arso·,ia . A di,·isiío <lo Jol'gC do Avtloz t111ha, som 
csflm:o" e\.tt·:wnlinarios, sido rcmottilla para ) Por
tno-al a 10 do Fevereiro, e o <~o,·orno de D. I edro 
o-,Í.t,·a dispo..; to a não pcrmit~it• o descn:lJ~rqno de 
tnni.; tropa~ porluguczas om httor~l ~razl ll'll'O, to~l
formo JetPrtninon n. cil·~.:ulm· do PnnCIJ c Regcnto as 
Junta-; (Joyemat iva-; Jas p10vincias marítimas, 17 de 
:t\ li.u·ço. 

Yigoravam o3sa-; di.;(IO,içue.;, antes me~mo da 
1'"\.)•rüit:fto Lh drculm'.. 'luantlo npt·e~entou- •e , ~ <lu 
~Inn;o, 110 porto do l{to do Ja.nen·o uma c-;llnndra 
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portuguczn sob o commando de Francisco 1\Iaximiano 
do Souza, tão improficuamente esperada. por Jorgo do 
A viloz t•ara reforço elas legiões lu:-;i tanas. As })l'Ovi~ 
dencias acertadas, tomadas pelo Governo do Rcgonto, 
impnzeram a Francis•·o ~1aximiano a mai-; completa 
s_ubmis,ão ás exigen ·ia,.., tlP D. Pedr? : não se pcrmit
tm 1lc-;embarqur, <-enão no.., (LllO qmzcssem ahstar-~o 
nos corpos Brazileit·os, o ordenou-se-lho a ontl'ega da 
fragata ca,·ol in('(,, dt• q uc o Princi po tinha 110C'I"-1Si<lade. 
A 23 do mc•ano m.·z rdiron-so do Porto do Hio do 
Janeiro a o.;;qnadrilba 1le FraHCÍ'iCO 1\faximiano cotll 
menos a roferiua fragata, cerca de 400 homens quo 
~c tinham ali->taclo no serviço do Brazil, e ~rande nu~ 
moro dr pra<:as, q m• de-;crtaram elo bordo. 

Mais ou mC'nos por esse~ tempos chogaYam do Rio 
Gt·ando do Snl, de l\Iontevidéo, Goyaz, Santa Catha
ri na deputações, que manifl'->la.vam a sua adhosão á 
autoritla<le regcncial tlo Prinripe. Sono -;u i do Drazil 
as cousas iam scndl) tão fnvora,·eis á can-sa da inde
pondencia nacional, no norte o horisonto político 
cobria-se do gro'\sas mtv0ns, o em muitos pontos lutas 
sanguinolon tas cstabelo ·iam-,c. 

O P.ARA' E o ~L\n \ XHXo obedeciam completamente a 
Junta'> Govemati vn.-;, organic;adas de conformidade 
com o decreto do :29 de Setembro de 1821 . - O PrAUHY 
ora um verdadeiro snlellito do Maranhão. - O CEARÁ' 
tlopois do manifcstat· adho-;ão ao governo do Prinripe, 
e mandar cumprir o decreto sobre a eloic;ão do Pro
curadora.:; do Estado, :1l'l'efeco'l o ~en paLt·iotismo 
pela reprchonsão, quo as Curtes Portugnczas lho man
tlaram por A viso do 18 de Julho de 1821. -O Hro 
Gt~ANDE no NoRTE não so pronunciava pelo H.io do Ja
ncn·o, nem por Li<>hun , e era vidima do desenfreada 
anar~.:bia. - A P ARAIIYDA DO NORTE acompanhava 
ainda uma vez a altiludc de Po ·nambuco. 

E'r PmrH~muco as i·lóas resentin.m-c;e ainda do re
publ_icayismo de 1817, o por i-so os mo,·imento:; 
patnohcoc; foram conlra ao,;; Côrtes de Lisbtia, ten
dendo a se~uil· o Hio do Janeiro. Ac; imprudencia-, do 
qomrnandan te das Al'mas, Josó Maria de Moura, 
tm_ham provocado nm Je\'antamonto geral, 25 do Ja
ncu·o, que, depois do porfiado combato e do diversas 



- 280-

rept'esontnNes do Yarias Camaras pernam buranas te
ve em resultado o embarque do batalhão !lO-> Algnrves 
30 de Janeiro. A Junta Governath·a mostrou então~ 
bom sonso de r ecusar receber no,·o-; contingente · por
tuguezes, o o povo não pôdo tolerar no l'Otnmaudo 
das armas o l3rigndeiro Josó Corrêa de l\Iello, p.o 
tinha ido substituir a Jo;;ó 1\Iaria de 1\Ioura em 18 de 
Fevereiro. A Jun ta reconheceu a autoridade do Prín
cipe Regente, a principio com a lgumas ros tricções , 
1 • de Junho, ma~ prc-:;tou-lho depois plena obeJiencia. 

O EsTADo DAS A LAr.t>As estan1. completamente 
sujeito ás Côrtcs de LisbOa. 

SERGIPE compartilhava 03 de3tinos do Estado da 
Bahia. 

Na BATIIA o Commandanto das At·mas, l\Ianorl 
Pedro do Freitas Guimarãe:> (l3razilei ro), teve, apezar 
de mais antigo, que ceder o commaudo ao Brigadeiro 
Luiz lgnacio 1\Iadeira tlc l\Icllo, nomeado por Carta 
Régia de 9 de Dezembro de 1 '21, chcgnda de Portu
gal a 11 de Feverei ro seguinte; nem á população, nem 
á Junta Provisoria , nem á Camara l\funieipal pareceu 
justa uma tal medida, sobr etudo r ecahintlo a nomea
ção em pessoa tão exa.gel'adamentc ho-;til aos Brazi
leiros; a pretexto de alguma.., forma lidades onlÍttitlas 
na carta da nomeação, como a falta. de participação 
official, e tc., declararam-3e em manifesta oppo ição, 
c estabeleceram u ma Junta, que a c:;sumisse a quella 
autoridade. Of5uiram-so conflicto.; parda.cs nos dia-, 
17 o 18; a 19 a o Fevereiro h ouve um ;: euhido com
bate, que durou ató 20, cabendo a victoria ás força-; 
do Geneml lVIadeira., quo a 21 occupamm o Forte do 
S . Pedro, a ban'lona.do pelos Brazileiroc:; . - Manoel 
P edro do Freitas Guimarães depoi<; de preso foi remet
ticlo para. P ortugal. - Apeznr de.->sa Yictoria, o senhot' 
da cidadr, !\ladeira. viu-r.:o a braços com a re-;i,tencia 
que lho foi apresentando o patriotismo do heroico Es
tado da. Bahia, quo dopoh de ter feito nm pronnncia
mcnto na villa da Cachoeira, 25 de Junho, ahi 
estabeleceu uma Junta. interina. Conciliadora <lo clefeza, 
o foi e->tendontlo o movi men to revoluciona r io pelas 
v illas de Santo Antonio, . Francisco, ~Iaragogipc, 
Cachoeira e outras localidades. Es tava começada a 
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guerra entre .a.s forças do General ~ladeira, que abra· 
çavam o pa.r hdo das Côrtes de Lisbôa c os Brazileims 
que obedeciam ao GoYcrno do Rio de' Janeiro : tal foÍ 
na Bahia. o pri ncipio ela guerra da indopendoncia, que 
tanto sangue dPvla custar aos bt·iosos Bahianos e quo 
só tinha. tle terminar a 2 de J ulbo do 1823. ' 

Em 1uanto no norte do Brazil daHtm-se a~ ln.·tno.:ms 
c~na-:;, cuja tlo~eripção csboçúmo>, no Estado tlc 

:'lima'> Gorao..; atLrilmiam-sc into~tçõo3 anti-liberae5 ao 
Go,·orno L lo Pri neipc, c gra \'03 tli ;-;onçõe:; começa ,·am 
a apparo~or : para seremtl' 0'3 animo.3 j ulgon n. Pedr o 
noce-;snna a sua. pro~cnça, e 1 ara lá partin, 23 de 
::\Iarço, acompanhatlo !lo uma comitint muito ro·m
mida, levando como sou 1\Iinic:;tro a E-:;tC\·fw Hibeiro 
tl.e Rezende, po:;trrionncntc l\Iarquez do Vnlonça. . 
Enthusia.,;ticamontc re ·cbido em Barbacena S. Jofto 
d'El-Rei, '. Jo -;6, (~uolnz, Villa. Hi...:a e outta.''> loca.! i· 
dado~, rc ;taheleccu com to la a facilidade a coneordia 
o capti You a confinnça geral, rcgres.:antlo para a eôrto, 
onde chegou a 25 tle Abril no meio da mai., cordial 
recepção. 

Chegavam n c-;se entretanto a Li-;Ma as noticias do 
que ~c tinha pa...;"a.clo nc..,ta curto em relação ao P ico 
e a..;; carta-; do Prindpe acompanhando as roprc-;enta~ 
ç~e · da J L:tnta tio S .. Paulo, tlos moradoroc>, e do corpo 
CommercwJ do H10 do Ja neiro. Do a~sombro~o o-;
pan to ftcarnm po -;suiclos o~ deputados portuguezes 
quando souberam do arró;o com quo os Brazileir oc:; 
podia m á Con.;tituinto do Lisuôa não sómouto a. revo
gação da~ leis nltimnmento publicadas sobre o Brazil, 
mas tam bem a f~ndnção c~e um governo proprio, com 
um centro pro....:uuo do um:io para as suas P mvincin.s 
SJb a rcg<'llcia do Prineip<' Heal, tcmlo nma admini!'i
tração inter1.1t;. sua, o ligado apenas a Portugal pelo..; 
laço; da. polttH·a geral, c particularmente externa. A 
não obter o .;sa-; co nce.;sõcs, seria o Brazillo\'êl<lo a se
parar-se complrtnmonte de Portugal. 

Tentarm11 ainda alguns doputauo-; portuguczo-; sen
satos_ do contrr ~ precipitação da. mareha. da indepcn
rlcncla do Brazll, pmpondl) commissiio; quo est n
dass~t~ os <;LCOntecimcntos, c que suggerissem medidas 
conC1 hator1as. Prevaleceu, porém, a opinião dos 
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exaltado:;, á cuja fron te acl!avant-se Fernandes 
Thomaz o Fcrren:a Bor~.o-.;, quo qu~rüun a sujeição 
completa do Drazll ás Curtes elo L1sbúa o <J rocolo
nisa\M. O Governo Port nguOi-: já. tinha feito puhlicar 
o Aviso do 7 <le I\Iar\O do 18~2 aos seus agenlrs no 
estrangeiro para oppôrcm-so formalmente á rem ""a 
de aJ'ma-; o pctl'cchos bellicos para 1·01·tos brazileit·os 
e já tinha mandauo apre.;sa lanwn•o 1 reparar nova~ 
tropas para serem remettidas para o Dmzil. 

No meio de to la<> essas hostilidade~ a brilhante 
pleiado do deputado.; braúlciro; mantinha impá.Yillu 
a~ prctcnr,õos dos. seu ; compatriotas, afl'rontaJUlo as 
di-.;cussõu ~ da tr1buna, sem recntu' me ~mo dian to dos 
in~ultos o doostos, quo lhe a..;sn.cavam. Antonio Carla-;, 
Vlllela Barbo-;a, Barata ele Almeida Lino Coutinho 
Riogo Antou~o F~ijó, Araujo Lima.ca:npos Vrrguoiro: 
I•emande:; Pmhe11·o, e outro;, d.,dicavam-sc corajosa
mer~te ao.; in.teros es da ~ma pn.tria, arri.;cando em 
mmtas occastõe> a> sua-; po-;sua~ coutm a<; galerias 
turbulentas o populaça amotinada . 

YPjam.os agora om contrapo.;içrw o que se passam 
no Br~ztl. A mardut da opinião publica ten,lin. cada 
Vl'Z ma~..; para apres:;ar a inclPpendrncia nacional : o-; 
ani1~0~ não se tinham assustado eom as di-;posi<;õ"-> 
belhcosas elo Portugal. P ara nullifkar a -3 instrnC\ÕCS 
do Gabinete do J.i ... bua sobre a reme~sa do petre·ho-; 
helli•·o.;, o ?\[inistro Josó Bonifacio communieon aos 
agente..; ~on.:;~l lnl'll'> estrangeiros quo o Gowrno do Hio 
do Janmro di:;pcnsaya Üc'spaclws do autoriLlaüo.; por
tuguczas .para o;;; .objccto-; do guerra c marinha, o que 
e~scs arLtgo > ~onam ro,·euidos na" alfanclen-as brazi
leira<> in<lcpondcntomento da -; forrnalitlad~.; fiscacs 
oxi<;tentos, Junho do 182~ . 

1-\.n to:;; rle"~a circular rle Jo,ó Uonifacio tinham os 
povo::; do Rio de Jancit·o no dia anni' Ol'Sario do nata
licio.de D. João VI, 1:-3 ele 1\1aio, of1'crccil!o por inter
medw do Senado ela Camara n D. Pedro o ti tulo do 
DEFENSOR PEJ~PETUO no BR~zrr ., quo o Príncipe dig
nou-se elo accCltar. Pouco-; d1as drpoi.; pediram n ron
vocação do uma Asscmbléa Con...;tituinto Brazilcira, 
om Yez do Con..;elho do Procuradora~ Gemr-;, já de
cretado pelo Uon~rno. :Não annnin D. Pedro iimuc-
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diatamcnte a um tal po•li<lo; mac; tendo r econhecido 
mais tardo que essa ora a opinião publica geral, at coi
tou a idóa e man!lou conYocar uma A..,sombléa Geral 
ConsLituinto LogislatiYa, 3 do .Junho, ~endo a"! oloiçõe::: 
feit a-; pela in.,;trucr;uo~ ultcriormonto publicaclas, 19 
do .Junho. 

Tinha havido essa tão granJ.e concessão liberal, 
c1uamlo D. Pedro modificou o seu Ministcrio, con
ltando a pasta da Fa..:cnua ao illustro paulista l\Iartim 
Francisco Hibeü·o do Andrada, irmM elo José Ború
facio ;-Caetano Pinto do l\1. .1\lontencgt'O passou para 
a r epartição da Justiça novamente creacla, o Luiz P.o
roira da Nobrega I'al'a a da Guerra, 3 de Julho. 

Uma das causas mais urgen tes, a que tinha de 
a ttendor o ::\Iinistorio, era a diiTiculdado financeira : 
para osso fim o novo .:'lli nistro da Fa.wnda contrahiu 
com os particulares desta côrto um omprostimo de 
.1QQ contos para continuarem os preparatiYos do au
xilias para os patriotas bahianos. Com ofl'oilo em 
breve seguiu para osso fim uma esquadrilha sob o 
commando do chofo uo di\•isão Roclrigo Antonio do 
Lamaro, levando a sou bordo 300 praças elo dosom
barquo, debaixo das ordens do Brigadeiro P ed1'0 La
batut, quo tinha prat icauo a arte da guerra nas cam
P<tnhas do Napoleão Donaparte. ?\o dia 21 do Agosto 
conseguiu desembarcar a tropa. no Por to do l\laceyó, 
não tendo podido rcalisar o desembarque nas costas 
do E-, tado tla Bahia, na Torre de Garcia d'AYila 
ou em llapoan. 

Aos preparativos bollicos do P or tugal r espondeu o 
Govol'no de D. Pedro pelo do..:r cto de 1 • do Agos to 
declarando inimigas e tl'atadas como taos as tropas 
quo desse reino, ou clucl.lc1uer outra parte fossem re
mot ticlas para o l3razi , som conhecimento prévio elo 
Hogontc. i\Ia ndou alóm disso o Príncipe publicar uma 
proclatna\ãO aos Brazilciros, 1 de Agosto, começando 
pelas celebres palaV1'as- << J:.:stá a~abaclo o t •mpo d '! 
enganar os hnntens »;-passava a historiar os m otivos 
da luta travada com Por tugal, procurava conci liar os 
animas dos povos para so reunirem sob a autoridade 
do Hogonto pat·n um fim commum, e desilludin aos 
quo ainda esperavam pela volta do regimon colonial 
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com a.s pa.tl'ioticas phrascs : cc Ncio 8e onça entre vós outro grit'J q •t? não s·:ja uniao.- D? Ama:ona8 ao Prata tUl 'J ret ·tm~e outro e~ho, qne nao s '•ja independcn~i'l.-FornPm t')(la'J a~ WJS'ia~ fY'o ·'incia'l o feixe mysterioso, qn ' n/•nhwna forçrt p rJdr> qw>bf·ar . •> A essa entlmsias tica prolJlamação seguiu-se, r de Agosto, um manife~lo fts :\ações Amigas, no qual explicava-se-lhes a marcha dos acontecimentos, continuava-se-lhos com a franl}uia dos portos brazileiros ao commorcio, c oram convidadas a manter as relações de mutuo intcrrssc c amizade, mandando para o Beazil consules o outros agentes diplomaticos, acceitando tambom aguolles que o Príncipe nomeasse durante o captivoiro e coacçuo, em que se achava D. João Yl. 

Chognnclo a Portugal a noticia desses factos, resolveram as Côrtes empregar as mais fortes represalias, o foram snccossivamente lavmndo decretos desorganisadorcs do reino luso-americano. Declararam nullo o irrito o decreto de D. Pedro de 3 de Junho, com·ocando a Assrmblóa Constituin te Braúlcira. 1omoaram uma nova Rc,;encia para o Brazil, com ministros novos, sondo todos clles partitlarios ela r ecolonisação, c intimaram ao Príncipe I leal a sua retirada no prazo de um mcz, sob pena tle proceder-se contra ello na fúr ma das leis. 
r\ão respeitaram as C(!r tes os protestos c escrupulos dos deputados brazilciros do nfto quererem jurar uma Constituiç<.'í.o formul:ula por Portugal, con tra a qual tinham votado na discussüo do muitos artigos, principalmente nm; <.:onccrnentes ao 13razil. Tão longo foram as pcrsegui1;iícs o Yexamcs, a que esti' eram expostos os depu tn.doc:; brazileiros, que Yarios dellos Yiram-so forçados a furt in:trncnto 1·etimrem-sc para Inglaterra, afim de escaparem a maiores prrigos. Esses sete clepntados foram-Antonio Carlos, (~osta Ag uiar, Bueno, Foijó, Gome:;, Barata c Lino Coutinho. 
Os dons primeiros publicaram logo em Falmouth um protesto em quo his toriaYam o occorrido, atira,·am á Constituinte Pot·tugnr;.a as mais cabidas c-onsmas, e justificavam a sua retirada para salYarem as Yidas tantas Yezcs ameaçadas pela populaça de Lisbôa ; o:> 
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outros cinco fizeram d'ahi a tlous dias protesto 
analo3o. . . . Emquanto tanto sollrwm 1 ela patna o~ doputac~o :; brazileiros, em S. Paulo iam la' ra1ulo tlh·crgencms gl'a,·os , que ameaçavam produzir s0rio; con tlicto.; . D. Pedro lembra-lo da Htili<l;lcle pratica que a sua viagem a 'Minas tinha produú(lo, serenando os animo:; e r e.;tabclocen•lo a homocl'cnr.·iclado da acc:ão go' crnamentnl, rosol ,.etH~c a pnrlir para . S. Paulo afim d? obter o mesmo re=sultalLLl. EtTectn·amcn!P para la partiu D. Pedt·o, 11 do Ago-;to, tcn lo 1Leixac~o a regoncia na C'tH'te tonfiada á sua Auguo;;~a ~ Vtr~uosa Con orte o lo,,an·lo c.;omo seu , c ·rt>tar10 Iu termo a ' . Luiz <lo . aldanha da Gama, cum mmto po 1ncna co-mitiva. L{ecebi lo pelos Pauli·.;ta.; com a.; mais expansiva. c; ma nife.;taçõ".; 1Lo jnbilo c c;t ima, chegou o Príncipe á capital, 2G de Agosto; em pon o t<•mpo conseguiu captar a confhw<;n geral ; fez Yiht'ar a-> cordas üo IJatrioLismo nunca tlo-;menl i( lo dus Pa.uli"tas, o ] J~l' mo.! idas ado (U<tda.; foi concilian lo o; 1 ,ar tidos, cp1e dilaceravam o Estn rlo. 

E .;tava D. Pedro satisfeito com o resultatlo quo tinha obtülo, c quotidianamente recebia prova;; inequívoca-; ela sylllpn thia o a lfccto que lhe trilmta,·am o; Pauli-.;ta-;. 1 o dia 5 (lo etombro lJal'tin para Santo.; com o fim particula r do ob-;cnar as fortificações, c no dia 7 pela ma lrngaüa seguiu dr 'ulta para a. capital clr S. Paulo . Pela-.; 4 horas da tanle cle .;so memoravol dia 7 de .'etembl'o <Lo l~:Z:Z, acham-se o Príncipe com sua comitiva no;; camro;; de Piratining t, quando porto do riacho J-pit·w~g t aprc >f'ntou-se-lhe t~m ollicial, qnc a to La á prc:;sa Yicru do Hio üc Janmro trazendo despachos do I ,i-;b6a, com ordem tlo .Josó 13onifacio do on tregar-lh'os pe.;-;oalmcn1e. (a) 

(a) Dit. o Sr. Conselheiro J. :\L PcrPirn d:t, 'i I vu nu snn obrn F zm· c1a('I10 clJ Imp~rio, que c~se!l dc~ptu·ho!! eram quatro de~relo!i das Ce~rlêH de L1~bún !1(' 1• ele A~o~tn: o I• nnnnll:\mlo a cun,·ocação de Procnrndores dns Pro\inci11s hrazileim~: 2• nuu\d:tndo rC'spon~ahilisar os .Ministros dú l'dnripP, os ::\lcn.bro" da ,Juuta Je !:>. l'nulo o os s ignatario~ dat~ roprc~•·nln<;Õc>! UI' Jnn••iro : :3 · ordl'n:ln<l•> n mais cornplo•l•t sujeio;iio {L~ ddiht'l'IIÇÜI'>! o lei>< elas C,.•rl<'S ; o o to nomounelo ::\Ii· nistros 111n·o:; pari\ o l'riacipe, nrruuctmllo·lllo o direito de 03Colller o~ seus conselheiros. 
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Descre,·er o que se passou no. anim~ d~ D:. P_ed.ro 
ao terminar a leitura de tac;; pap~t-;, serta d1fficll ' cllo 
mc.;mo não poloria dizel-. o depOis, porque nas oc~a
Hiõe.; magna-; as idóas turbllhonam t;o ccreb_r_o co1~1 àã~ 
verti ino::;a rapidez, que não se podo mats r cpt o u 
:r.il-aff. O que ó certo ó flUe depoi.; tlc :llt?uns momo~'.'n.' 
de concc>ntr ação, fez nma segunda lmtura da COl I' --
>Ondencia, q uc acabas a UI) r~ceber, arr::u1c~u t~o cha\óo o lnço porfuguoz, e prnfcrm o legen_,lan o biado~ 

}ndep"tul ·>ncirt on m.orte,-que repcrcutuHlo em tod~., 
os corações br:-tzileiro.;, firmou para Hem pro a nos~a 
autonomia nacional. 

nnhaYn tudo isso umn corta do D. Joiio \'I do5 do .\~ostu A~o~~S tle tiio frias c tiCVcrns cxprcl!s<iPH, 11110 brm rr~·a ln va 1r•: r~rcns''
1 

~ im osi~iio dns Oórtcs. Accn•"·cntu o mc~mn llt ~~~u·tndot 
Rlt o umt p c uc o lnrtadur d•·sscs ucspacllt), foJ um ofltcull __ do 
em um.n,•~otn:..b l;r. ~r. lllello ~l or oe,;, apoiuutlo-s!' nas ClplntoCR 
nom_c t.a 

1

)1~;ll(llll t1n Cnlllnrn. Francisco de qus~ l''! Cnnto o l\[ello, P d." 
do <!

011111 
l 'inrl•tmnnh:tnl(nl.m, o vcncrnndll Cnpttuo-l\111r ;\LI!IO~I :\fnt· 

Bardo ~0,. Oliveiru 0 l\l~llo, compnnhci t·o de 'ing• m do Pnn c·•pclH~c~n 1 Pl> d. quo ;,s porl:ulon·s des.es dcl:!ptwhoK I' d~ umn cnr~n clf' ~1111 
W 

11 
r, 

11
' • 0 J co oldinn 0 outra do J u~(> Bonlfac•o, forum i~~~~~ l~mh:.~·B 1·;g1tr~~ tf,o•·leiro'.:ln Oamnra o Ofli~·iu11, ela So(~~r~dtn~i.•0t •: ('onKl'lho SuprPmo :\lthtnr), o o :\luJO r Antomo .amos . •JI eu . 

1. ter· nlttl." t .. tziio neste ponto o Sr. Dr. :\lellol\!otucl! , JU gamos o ' 

LH/ÃO XXXIII 
Acclamac;ãc e coroação do 1• Imperador do Brazil. 

Guerra da Independencia 

Tocou ao auge o cnthu'3iasmo dos Paulistas logo 
que souberam da proclamação da Indcpondencia nos 
campos do Ypiranga; cn torosos vivas acompanhamm 
por toda a parte a 1). Pedro, c quand.o ellc de noite 
apresentou-se no thoatro foi alvo das mais merecidas 
e patrioticns ovações. - Ainda por mais dous dias do-
morou-se o Príncipe na t'itladt' de S. Paulo providen
ciando a bom dn adminis traç;io publica; no dia 10 do 
madrugada partin pnra o Rio de Janeiro, ondo chegou 
com uma viagem t:1o rapida, c1ue a maior parto da sua 
comitiva não pude acompanhai-o. No dia 1.:; ele Sc
tPmbi'O foi n. Pedro enthu-,iasticamente victori:ttlo 
pelo povo, prinl'ipalmC'ntP fJtmnclo apresentou-se no 
theatro tendo no braç-o es Jllel'do o distinctivo patrio
tico << Intl"pend··n~ia ou mort-•. >> 

O Senado da Camam comprchend.eu que mais uma 
vez cumpria-lho tornar-se orgão dos sentimentos da 
população, c publicou um edital marcando para o dia 
12 de Outubro seguinte a solemnidado da Aeclama
çáo do Prineipe como Imperador Consti tucional do 
Brazil. EfTccti\'amcnto nesse dia, annivcl'S:-trio nntali
cio de D. Pcdt·o, o annivel'sario elo rloscobl'imonto da 
Amcrica por Christo,·no Colombo, teve logar a sü-
1cmnida le da Acelnrnaçilo no campo do Sant'Ann:-t, 
apezar da chn,·:-t LorrPncial que cahia. Ao direito de 
sw·ccssão, que nos titulo..; das casas reinantes acha-se 
comprchendido nas palavras por ct G1·aça dn D"os H, 

a Nação a<>sociava a sua aclhesüo â dyna tia de Bra
gança no Brazil com a Un.anime Àcclamaçcl.o dotr 
Po,os. Em realmente urna glol'ia para D. Pedro e 
uma felicidade para o Brazil mos trarem ao mundo 
inteiro como so pó te formar rapidamente uma nação 
intlcpendento e li \TO. 

Seguiram-se da parte do Governo Brazileiro as me .. 
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tlidas nocossn.rias pn.rn. r egula ras forn:nlas officiaes do novo Imperio, o D. Pedro foz publicar: u~n. pro~~amação aos portug uezos, om c1uo lhos oO:ere.Cin. o prazo do quatro mozos para optarem entro a .contmuação da amizade do Brazil, no caso d9 n. ll.lertrom aos facto~ consumado3 , o a guf'LTa a mms YJOlenta. no casn clu Portugal nãO fazer retit·ar ~lS L~'Opas , !]~1€'. mnda occuaa: vam varios pontos do tr.rrtton? ~raz1lmro, e .man ar novas forças invadir as Prom1cms do Lmpeno. 

Numa occ::tsião magna como aquoll~, om quo so a"ha,·a o Brazil, precisan(lo do harmoma .entro o Go· vorno o o.; Chefes politicos, para poder firmar a sua autonomia, foi exn.ctamouto quando apresentaram-se divcrgcncias g r·avos quo trouxeram gran~o::; cmbayac.os it causa publit:a. Exacerbaram-~o as d.•vorgonct<l:S êpw havia cntec o partido dcnuunnnüo liberal. capttaneado por .Jon']_uim Gonc;ah cs Le~o! o o dos dou-> irmão; Andradas. O R'' 'l'b"'I'O, ro llgtdo por Lcdo, e 0 R ng•dat/r)l', (a) da ~tv·ção A.ncl~'ada, estereotypavam as opiniões o ammosu~adcs r?cl.procas, . emq~u~.nto .o Gt·ande Oriento ~Iac:omco, cn.1a mllucncm poittlCa c1 a muito imporhntc, propl'ndia decididanwntc para o par-tido lib ~ral. 
Para obL•'n'm a vi ·loria. sobr,~ os ~·'US cont f'n~ios, lembrar:\ m-SI' os Andrad·ts do r\: pC'dtL' IÜ" de pcclm'm demissão do <:ar go tll' l\linistros, rsperando .quo a gc'ttto do s .m pn.rtido, eutr•' o po,·o <' n tropa, f<u;a r<'tn·csentaçõcs a D. Pudi·u iustanüo pela eo:t'i<'n:nç<~O ddlt•s ~~ ministcrio como houwn.; nrcrss·tn 1S c~ mchspe~1sn.vets, sunliu-lhc~ n pln.nn o mdh· l~' <'~1' ·it >, quo [H>dtam .~c s 'jttl'. A 1 pc•did > dr <lo nus .;a·_l, q w.· apr esont:u ,un c.>njunct.um•nto c1m (.;;wt·uu Pmt•J ele ~llr<m<ln. l\Iontencgr0 ( J\1. d:t Pt'aia Urandc ), qu ) lJws t'ra _dcvot~d?, r 0spoud<•n D. Pedro c >111 a n >mcaçao d? Joa~Jgn.lC~t) da Cunha para a. pn.'i. tn. cb [m pc'rlO, Sebas~mo Lul7. Tin 1c 1 dn. Sil\'a para a da Fazenda o J~htlça., Joi'í> Vieira de Cal'valh•) para a da Guerra, c Lmz da Cunha 

(ll) A S.:ttlin,•llll o o Tnmo~o, (olhas dns Au,Jm•lns, nppo.r~cern~ll d · Julllo 1'-·>J 0".: Bonifacio u hlarLlill Fn\llCISCQ :so 
cpOlS qiiiJ l'm • v~ • NV 

1 ctiraram do Governo. 
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Moreira para a da Marinha.-Logo no dia seguinte foram apparecendo as r epresentar:ões esperadas, tanto da parte do povo como da tropa ; não quiz D. Pedro a!Trontar a opinião publica quo tumultuariamente pronunciava-se a favor dos Andradas ; reintegrou a José Bonifacio, l\Iartim Francisco, c ~lontonegro nas suas rc;;;poctivns pastas, mas conservou a da Guerra na<> mão .; de João Yioira de Canalho (~L de Lago), e a da ~larinha entregou a Luiz da. Cunha Moreira (V. tio Cabo Frio po,;;teriormento). 

Triumphantes os Andracla.c:;, usaram das mai.; violentas pcr.::;eguiçõos contra os sons ndversario3 político::; :além ele muita.;; pri"õe::; e processo~. qu e mandaram fazer, foram deportado-; Luiz Pereira da Nobrcga, que acabava de ser ::\Iinistro da Guerra, e Jo3é Clemente Per eira, que tão monumcntaes serviços prestára á inclopondoncia como presidente do ._onado da Camara; Joacruim Gonçalves Lodo, para e.;capar da sanha dos seus inimigos, foi obrigado a fugir para Buenos-Ayees, o o Grande Oriente Maçonico, do tão capital utilidade para a cauo;n nacional, foi supprimiclo por ordem imperial, sendo por influencia de José Bonifacio institu ído o Apo~tolarlo , que devia rm breve quebrar-se (16 de Jnlho de 1 z:l) debaixo das mãos euergicas do D. Pedro I. 
No entretanto approximava-se a época ma.rcada para a coroaç ã.o c sagração do 1 • J m perador do Brnzil. Essas solemnidade-5 tiYcram logar a 1 de Dezembro de 1822, com amai~ oxtraordinaria pompa, e no mesmo dia apparcccram dous decretos, um creando a Irnporial Ordem elo Crn;eiro, e outro instituindo a Guarda de IImra, corporação militar quo devia se•· de curta dueação. (n) 
Não se descuidou o Governo de obter das demais nações o reconhecimento da sua Indcpcndencia; para es::;c fim encarr egou do missões <liplornaticac:; a Fclis-

(a) Conslavn n Gua1·dr' ele flonm t.le lt·e;; esqnntl rües tle cavallaria, um rle S. Paulo. um de )li na~. e um do Rio de Jan uiro: enll'e os Reus pdvi legios sobresnhia a prccetlrn·'ia quo tinha sobre lodos os co1·pos do exercito, podendo sens officitws entrar na sala do doccl. - Foi ex li nela pelo arL. 22 da Lei de 23 de Ottlubro du 1~3'2 . 

19 
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bcrto Caldeira Brant Pontos (1\Iarql;li'Z dP Barbnc~:na) 
perante o Gabinete Ingl1_•z, Antoruo. Tellt;-; da ~IL va 
(Maequez ele Hezende) perante a Cur_t.• d Aw·;trw, o 
Manoel Rod.rigue!5 Gameiro Po-;-.;oa (Vl'icoudü de Ita
baiana) perante o Goycrno Franct>z. 

Pari-passtt foram o:; ~linic:;tro:> du Pedro I cl< cr·c
tando outra-; providencia-; tendt'tltl'"' a augmnuht' a-. 
força" rlo mar o terra. Emquanto nrt~ clwg:.t\'a Lor~l 
Coclwann, quo elo Chile, onde O."'ita\:a, tut~la. ~·mlo conn
dado para cornmaudar a esquadra ~mperwl, furam pm· 
docroto do 30 do Dezembro couceditla.-; earta-; do cor-.o 
a nacionaos o estrangeiro;; contra o Governo tle Por
t ugal. 

Em r elação ao exercito foram decretada-; mt>wdao.; a 
Ia vor do vordão ao-; de-sertores, libert<u:ão do e-;cm y~-; 
para assentarem praça, o cngnjamcuto d•' um l'L~gr
mento do o-;trangt~iro::; con!Stauto du trl'-; batalhou.; 
com um O.">tado maior. . 

Foi alóm di.:;"o o Governo estabc~eccudo pro\ rdt·~t
ciu., sobro Portugueze:.,; c suas Jn·oprrL•daue:-; uo BraZll, 
o sobre BrazileirOi, qne :se a.dmYum em Portu~al c 
mandou proceder ua<::; Provincia~ á-; ~lL·iç.õ:·-; d1: D.epu
tado-; á 1hsemulúa GL'ral L<•gr~latn·a Cunst1tmut.;. 
No outrotanto checravam de t Jd >'i os puut.)s dt•puta
çõos para comprim~llarem ao Impcrad.or c ú Impera
tl'iz, em favor dos quaes eram u ubono-; o-; votos, que 
dos corações IJrazrlcir us ~o cloYavttm ao throuu <.lo 
Altíssimo. 

No meio do mare-:nagnw~t do difficulda~<'S C·1m 
que lutava. o Governo llo Drazll, uma da-; rumure-;. era 
a completa expulsão das tt·upa'> 1:ortugueza_; <!ll~ amd~ 
occupa vam o~ Estado!:i do Para, 1\Ian.tHha·J, Pruuh), 
Bahia o Cisplatina. 

Vimos na lição antori Jr que para auxiliar a ean~a 
11acionaluo E-:;tauo da Dalúa, tinha J>artido do Hw 
do Janeir o uma esquadrilha commau ada por DL' La
mare com a Jcruns contingentes de tropa, sob as ortlt'n~ 
do Goueral .é'abatut, que ia _tOJ?ar c.mt_a do eor~1m~nd~ 
em clwfe das tropa-; braztlcrras. ~Iars ou lll<,nos po1 
essa época lambem o Generall\ladL•lr<.t, com pletan~cuto 
senhor da capital da Bahia, tinha recebido valiosos 
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soccorro-; trazitlos de LisMa- pelo Chcfo de Di visão 
João Felix P erPira dt' Campos. 

Tonlo tlescmb u·caJ.J na-; Alagôa-:;, foi L:.tiJatut por 
torm a.tó ao E-.tarl:J da. Bahia, lc,·andJ cJm-;igo a 
br·igatla do Pcmambueo, o tleixanJo CJmpletn.mouto 
sujeita á autJrit lado de D. Pcdm ao E:>tatlo de 'cr
gipc. Clu•gandu á poYoação da F eira do Saut'Anua 
no dia 28 uo Outnbeo, e-;tab >teceu o !:iüU Quartel 
General no Engt•uho Novo, sondJ log.) rcconheciua 
a -;ua a.utorid:tüe [><.'la Junta Govornati ,·n. da Cacho~ 
eira; m~tud. m, 3 do Novembm, oc.;cupar alguu-; pontos 
ostrategicu-; novo..;, q uo j ulg m CJn \'Onieatos, o rcfvrçar 
as po~içõ].-; d)miuanto-; do Coqueiro, Cabrito o P irajá, 
anto~ já occupada':l porbraziloiros. 

Roc.J11hoccu tJ Genoral 1\hdoira r1ue ia ficar sujeito a 
um "'iitio J'l'Cl'Ulat·, o tentou rompd-o ; ma<; uão só foi 
mal SUl~erditlo um tOtlos o-; ataque-;, principalmente no 
uia 8 do Novembro eontl'a Pirajá, corno tambcm viu~ 
se obt·igatlo a evacuar a ilha do Itararica para cJncon
trar su l'i f.;rça.:; ua Ul'feza tln. capital. P or seu turno 
quiz o General L'tb:ttut tlae um assalto geral á linha 
inimiga, 20 uo Dezcmbeo, Ill<L'> foi compollido a roti
rar-::;o p·tea. a-; swt-; po:úçõo-; anteriore;:;, em quo podia 
com -;eguntnça cmtinuar c.;om o corcJ. Tentou d'ahi 
a }lJU<~o o Go1H'ral n!'l.tleim apo.;sar-.so novamente da 
Ilha do Itaparica, m'l.:; foi repellido pcl•)S horoicos 
dofcu-; Jr o.; d L fortal0za dr S. L :mronço em tro.:: ata
ques ::-;u ·cos-;ivo-;, G, 7 o 8 do Janeiro do 1823. Sogui~ 
ra.m-::>o al()'ung cornb·lte'> parciac:3, como o-; da Con
ceição o elo Itnpon.n, 15 elo Fevereiro, ropetiuos a 3 do 
Maio, mas som ro-mltado drfiuitiYo . 

Pouco <lopoi'> rcePbou o General 1\fa.tleira o impor
tanto rcforç') do 2,~00 homt>n<; ; porém ainda a<;sim o 
sou exercito era in·mflkiento para atacar com bJ m 
resul tado as po ~içõ·~:; fJ r tificad·ts do5 Brazileiros, 
animado-; por· um patrioti-;mo hcroico. A falta do 
YiYeros fresco:; fazia- -;o sentir caua vez mais entro ac; 
forças pJrtugueza., c-;treitarn~'nte sitiadas por torl'a 
na capital, sem rccclJcrcm mantimentos d.o inter ior; 
para aggr·avar-lht>s ao.; elifli ·uidadcs tomaYam vulto 
a<> de~iutclligL'tH.:ia-; outro );hdoira e o chefe tia esqua~ 
dra portugueza Poroil'a do Campos, e apparccia a es· 
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quaclrn. br.:tzilcira em frrntc á..; c~ .. ;ta::; dt Bahia, 1• de 
1\laio. 

Com pnnh;t-<:;c n. esquad.rn brazileira dt• na ~·iu:-;, (a) 
c era eomm:mda.tla por Lon t ( 'u('hr~tllr, (1 m• tw_ha <'m 
fin<; tlc ~I:u·t;u t•ul rad ) p;u·a n ~en H;n d •. Ur_azil, ll'<l
zcn< lo como.;igü di Yl'n ,..., o/li ·iae; llOl<t ,·t•t-; 1 nglt:t.•'"'• 
com ) Taylor, CroJsb_y, Jewrtt. t' Grl"!'tll'!'ll. .\. o..;qu<_t
dra por tugueza, mmto ~upC'l' tuJ' <'111 .uunwJ'O, _ puh 
con-;ta nt üe 13 uaYic>.-:i , send•J 1 náo, 5 it·agn.Las, ::>cor
veta-; o 2 hriguo..;, apt·e-;<'nlou-.;o 110 dia '1 d<• ~ l<t in em 
linha do batalha fóm üa barra, ma-; l.ol'd Co('hratH' 
eviton um:t acç:lo gorai, JimiLandtHO a cm:n lmtc-; 
parciao-; contra alrruma-; fr<tgatns it timiga..;,<• rl't tron-s<' 
sem ~wr prr :;eguitlo para lt·troan, do H de vow·o dc'[H>!s 
sahiu C·lln a u:io Pt>dro I r cxw,·ola J.'Vfarut ria Glo1·t·t 
para bloquear o t.•o l'to da 13-thia, ~foi lrat:u_ult? tl<• pôr
se em commuutt·a~;:lo com a-; i )rc;a-; IJraztl<•u·as, que 
opPra nun por l<-rra. 

Emq unnto i-,-,o sf' p:HsaYa l:n-_ra,:am ::.~rias dt'..;
aYen<;ao.; onlrc o'> chPfc.:; tlo c'xert;tlo uupenal, alguns 
do:; quae> prenderam ao Gl'lll' r;tl LahatuL tOm o sru 
secretario, Dr. ( 'ambn<.:i do Yalll'. J.ogv_![U<' a Junta 
Go,·cr nati ,.a da ( 'a.choC'ira .;;oub • llO O"<'lHTH lo, uomoo~t 
pal':t O C0ll1 lll'll1dfl (' 01 dwfp iW CO~llll1<Uid:111t0 Ü;~. br i
gada llo Cf'ntro, ( 'or Jncl Jo ..;ó Joaqn11u tl<• L1ma r• Sth·a, 
quo n 3 d0 Junh > tlirigin um aLaqw· l{e_ral c mlra toda 
n linha ini miga selll ro..;ult:Ldo tl<'fituLt\·o.-No !"ntt'<'
tan t•> n<:; tmpa-; po1·Luguezn-; etlCtn·t·a In< l~s d<•nt m ela 
capital, ,·iam--;c em apu t'tls cada Y<'Z t.n:~Jt>r<'s, !" sm_n 
osporan<;a-; tlo pxlorom mel h war. d_l" cotHllc;fw_ ; tlcpcw; 
da ÜPci-;ii.c) de um cunst•lho tlc• Ofltct:w..;, J '<' ILl lH l~> pc•lo 
Genf'ra l ~ fad<'i l'a, t•c..;ol n•ram almuclunar a cmlade !" 
r etirn.r--;e tt•tm lnrd) tln. p..;quatlra e l~ns JHLYins mer
cantes surt H o o p 'l't >,afim cl1• :.;t•gnu·pm para Pot·
tugal. ~n nwm >l'<.t\f'l <lia~ tll' .JUlho ele ~ ~1 to,·o 
L)O'(ll' a !'<'tirada das força<> d ) nl'lll'l'Hl ~ l:t<lf'll'a; ~}(',;.,;e 
m~sm > dia ao.; t 1\>pa<> brazilc•iras o<:Gll[l:tl'<llll a cttlaüc 
que encontraram qua.':ii tle-;erta, 1ui..:; gt·andc numcrv 

(a) 1'\{to P.:dro I , f't'<t:plas Nirth,•my r Pt;rr.noa, Corvetas JIHria 
da Gluri a, Oarolma e Ltbcnl, 13rigttel! (íua,·aii!J e ll~al. 
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de pcs.:;oas c de família-; intt•ira.'l cmigr:mun tambcm 
nc,;sa occa">i:lo cum o.;; b·ttalhõe-; portugnl"zco;. 

L<Jrd C.1chmm•, dc•p'1is de t (' L' d ·ix:-ulo sahi r barra I 
fóra a c-;qnaclm t' os tmnsportc•s inimigos, mandou 
Gom !::>da a galhardia lJI'l'S<'gnil- 1s, cmsPgnintlo fazm· 
pL'ezas avulúula-; ; nc..;sa ncciasiã) distin!;niu-se <'x tra
or tliuariament<' o intl'cpid) J 1ãn Taylnr, quo com a 
ftagata ,Y il"thoroy do son eommand 1 foi captumndo 
embal'caçõ •s inimi!.\'a.S ntó a l>atTa d<' Li-;l>')a. na fuz do 
proprio T<·jo.-~á.) podemos dPixat' de Lt'a.nscrcvot· 
as seguint<'S linha-; dos Aprmtamontns ün St'. Garcoz 
Palha sol>r.• os S..JJ·vir. ·>s prestados pPla l\Ia t·inha do 
Brazil :- <c Em s ·u l'Cgrcsso tocon Taylot• nos Aço-
res; deu-se pw utn navio ing!Pz vindo da. fndia; ro
qu ic;i ton da autoritlnck pnrtngnl"za tnrlo quanto no
cessi ta v a , c como pt·ova ela sna gt·~ ti dão offerrcc~ ao 
Govcmarlnr um jantai' ú lrmlu no clia <la sna. pa~tt ~la; 
ao sa.bit· essa ant ll'Í lade, ftt·mou a bantl<'il'a ht·azlletra 
com uma. sah·a dt~ 21 til'oS c fez-se ao rumo do Rio 
de Jan<'it·o.)) 

Num dos tran~!YH'tcs aprczados (O Grcl'J P ará) 
encontrou Col'ltranl" pnpl"is, que pt·oyavam qu~ parte 
da<> tl'opas retil'a.das da Bahia f'T'a (lestina<la a 11· dcs
cmbat·cat· no ::\Iat·anhii. 1; mandou immr•tliatamento 
o Almil'antc• J'C' ·nlhf' t' á Bahia c Per nambuco ns pt•oza~ 
feitas, e SPgnin pPss ')almcnl!" para o l\Iamnhii.o na 
náo Pt>clt·o I . Clwgand 1 !"m fr·Pntc á ilha de S. Luiz, 
26 de• Julho, at·vot·on a banclei ra pol' tngucza I_Jat·a 
ill udit· a gua.miçiin d) porto, apprPlH'mlcu o lmgno 
ele guc•na S. ,)figunl, qno lhl' Vt'ÍU a falta fót•n; ~a 
bana, in ti miduuclo o pm·tülo p 1l'tu~n"Z com a nottcta 
ela evacuaç:lo da cida.dr ela Bahia pl"las fm'ças do 
Matlcira, <' c 1m a ckclara.<;üo de qno vinha com uma 
pod~rJ<>a <'squa.clra, <la qual a n~o l"ra aprnas u m do.s 
navws <la \augnarda, consegmu qnP aJunta Provt: 
S'Wia lh<' fizc•sso c•J1tt·pga da pt·aç.<t, 27 de Julho. F01 
immcdiutanwnt.• ( 'nchranl" apch..;:tndo-s<' tlo.:; navios 
de gncl'ra (1 <'S ·una) c• mrt·ran tes portuguPzes smtos 
no porto, c o!Tc•rc•crn aos s >ldaclos f' tripohtções ser
viço debaixo da l>nntleira do Impet·io, fazendo logo 
retirar para. a Europa., Pm nasios fretados, aquellcs 
que não quizeram accci tar a offerta. 
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A paciftc:t~ll.o do intC'rior ela província c a sua a<lhe
são á causa lHlcional nllo sr fez clcmorar menos em alguns pontos, ondo o partido portuguez ~e apoiava nas tropas elo <'x-governador do Piaully 1\Iajor João Josó da Cunha Fidié, c1uo aco~n<lo pc·l~~ fu'rça<; elo Ceará ao mando de Jo"ó Pereira Filgueira.s, YÍ1·w, da Comarca ela Parnnhyba, c fnJ'liC'úra.-sc em Caxias 
dcpo!s llo batido c'm Ita picurú-mC'rim por J o~ é F c li~ 
P ereira. d~. ~nrgoo;. Algum. tempo clcpois 1cconhcceu o propr10 f 1d1ú quo não potha prolongar a rc:si:-;tencia o firmou uma capilnlaçào, 31 dC' J nll1o llo 1823 C:)m ~ 
Major Salvador Cardol-lo do Oli-veira. c com b bravo João da Co~ta Alecrim, quo com mandavam os sitiantes, r etirando-se depois para Portucral. A 1 • de AO'osto r 'd C> o en traram as or çac:; m <'prudentes em Caxias. 

Pouco dopoi"> de ter Cochranc c·hcgatlo ú ilha de S . Luiz, fez seguir P.ara o Pará o C'a piti1o J oií.o Pac:;coo Grecnfcll com o lmgue de guerra. S. llf i[Ju"l (já tendo o nome mudaelo para o dr Jlfaranhão), aftm dl' obter a pacificação d'cssn. proyincia. Por um cstratagc•ma 
1gu~l ao do Almu•nntc', con'>cguiu com facilidadL' o Captlão toncutr Grcruf«'ll (11 dt' Ago-,to) que O'l principnoc;; da citlade do Brlóm a~siO'nasqe•m nm trrmo 
pelo qual so cntr'cg:wnm h magu~tnimidacle do Impc: r ador, c nbraça.vam o pnrfido nacional. 

Grocnfell fez rn filo ]Wcwlcr o Gcnrral Jos(• ~faria 
d.o Moura o o., officino., por_tn~tH'ZL'"> do patento superwr, o rrmettcn-o<:> para L1sboa com a'! ~uas respectivas tropa'> em navios nwrcn11tcs frctmlos.E.,tnhelcccuHr cn~ srgtútln. uma Junta ProYi.,oria., c nomearam-se autor1datles novas qnC' glnrrrlln'>"><'m a província; ma" appareccram logo tlosconl<'ntrs, que !Jram promovendo distlll'bios, O'> f!llac" tlegcnrrnrnm em reYoltn m anifcqta. Grcflnfcll fez rutão llC''>C'mhnrcnr tropn, rr 
stab~leccu a. ordem, ma'> manchou para sempre a <;ua g lorra. Não havr.nllo rm trrra pri.,ão scglll'a parn o grande nnnH'I'O do pri'-;O"', mandou (20 de Outu])l'o) fechar doutro elo porão do um naYio 257 dcllcs (a) : 

(.s) O nnvio rrn um pontil•1 rhrtmrvlo Diliq.mte, c depois T'alhnço J t\ an tes disso tinhn o Cnpitllo trnent o Orrenf()ll mnntlnrlo fu-;ilu;. &(' 111 processo nem formalídntle alguma dous aurgentos, dous sul-
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como fizo;;C>em algum motim pcln. sMo o falta do n.r, qul' s )ll'ri·un, leval'am um1. elo<:r.arga dl' fuzilaria, e tiYeram a-; c-;eotilhn.s fnchada'i sobl'o suas cabC'çns: no dia scgnin to apenas 4 tlo..;ses iufdizl's aimla respira~ vam; os ontl'n~ todo.,; tinham morrido, ou dos fcriHlf"ntoo;;, ou a-.phvxiaelos; dos ttUC ainda rc"ipiravam 3 falkcermn pouco tlopois, csr'apanelo apenas um. 
Cnsta-uos crêr que essa carnificina, a mais bar

bnra. c1ur apontam os annacs da nossa Ilistoria, tivesse sicb ordenada p 1r um ingle: engajado ao sor"iço do Bmzil para batalhar p<'la causa da independencia nacional ; eml))l'a, poróm, não tiYcsso o civilisado official da lmmanilaria Inglaterra ordenado essa hoerorosa matança, a respon.,abilidadc inteira pesa sobro rUo, por não ter procedido contra c1uem a praticou, ou Ol'(knou. 
Se impune flcJu tão nrgro procedimento, sirva o ,,,,. .,di,.tum da Ilistoria no menos de castigo a um tão 

gmntlc crime, c elo holt)Caustn aos mn.nes d'esses 257 
brazilciros tão ntruzmc•nto sact·ificados. 

Cjnando clcmm-se essas ultima'l occurrencia.s no 
Pnril, já. cl) I\Iaranhão tinha partido Vwd Cochrane pnm o Hio elo Janeit·o, 20 de Setembro, onde chegn ndo, 9 dr No 'i cmbt'O, receheu o titulo de ~larq uez do :\latnnhão p')r cn.u-;a dns seus scrYiços. 

A _noticia dn. completa sujcir,ão do Norte de todo o Dt·azil ao re~imen elo Impel'Ío pmcluziu na P rovinci 1 Cic;plntina o mais bencfico offeito. D. AJyaro ela Costa tk Sonzn do l\laccdo, quo á. frente de 4.000 homens se cntrinchcil·ára em ::.\Iont<'Yitló'l, rc.:;islindo püt' 17 
mcze~ ao sitio posto p<'lo Grner·al Lcct'll' (Visconde da 
l:l~una) rccJJÜH·ceu i nu til prolongar a su-;tcutar,ão rl.o nmt·o ponto, que no contincn lo americano ainda obrllccia no Governo l\1rtnguez, o capitulou a 18 de NoYemhr'o d.• 1RZa, rmharcando para Lisboa com a s ua 
Uinisci.fJ d·> v,~luntariM R 'rt'!S. 

HctiJ'aYnm-"e ac;sim a-; ultimas forr,as portuguozas do tcrrilorio brnzilciro : a Indepcudencia Nacional era 

tlntlo~. e o pol'triro 1!0 m·srnrtl de mnl'inhn'C'n!lio•lio; dP ignnl sorte r,-cnpou por. !nstnnc1ns do-1 memhros da Jnntn o C:onrgo Bnptisln Campo~.f)llP JU csla.\'anmmTtldo t\ bocrn rfl) Unlll pcçnde urlilhnria. (Dominvos Rayol, n1otin:i político:; no Pnrt'1). 

I 

1 
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um facto comple tamente r ealisado desde o Amazona'> 
a té o Pra ta ; mas , se estaYa terminada e~sa grandr 
luta , res tava a inda ao Brazi l su perar perigosas c1·iscs 
para firmar a con:>tituição in ti ma do paiz, a sna ,·ida 
socia l, o sou rcgimon intem o. 

L1Ç.\ O XXXlY 

A ssemblé a Constitui nte.-Juramento da Constituição - R e· 
voluc;ão de P ernambu co em 1824. - Cochra ne 2• vez no 
Maranhã o. - Mot ins n a B ahia. -Reconhecimento da lnde
pendenoia do Bra zil por Por tugal . - Guer r a no Rio da. 
P rata. 

Assm.mLü Co),'STITll!NTE. - Emquanto o hel'OÍcJ 
E<>tado da Bahia llebntia-.;e na sagnula luta pela inde
pendoHcia, peocedia-sl' nn-; Pt'OY incias do Imperio á:1 
eleições para Deputados á A->SL'Jnbléa Gemi Legisla
tiva Constituinte, c.m,·oc·H.la pur DecJ'Pto de 3 de 
Junho do 1 22, sendo o pmces'::l , elPitoml fpitf) prlas 
instrucçõos de 19 <.k Junho dn lllesmo anno. 

Apezal' de ter o ÜO\'('J'no obtido maioria 1wssas elei
ções, no ent1·ctanto a oppt>siçftn alcançon fazPr-se bri
lhau tcnwnte J't'pt·t•sc•ntat· pol' homens ele gramlc mere
cimenttl (' inllur ncia, taP.; como José da Cn.;la Cal'
valho, P utll'o ele Amujo Lima e Pedi'.) José dn (\)sta 
Bã'i'To~; inclusivamente o nomr de Joaquim Gonc:alYes 
Lodo, refugiado em .\[ont<'Yidóo, ~ahiu triumphante 
das umas, emquantn ~Iartim Fmncisco obtinha difTi
cultosamrnte o logar de• suppleuto [IClo J ·:~tadu do Rio 
tio J;weil'o. l{eunida a 1' se.;si"Lo pl·ctml'atul'itt a 17 tio 
Abl'i l de 1823, sob a pl'csidencia do 8 ispu D. .Josó 
Joaquim Couti nho da ~ih·n, (!'VC' Iogar nn llia 3 de 
Maio Re~ninte a soleJ Jtnielatlo da abertura pelo pr opr io 
lmperaaor, quo rcciton a fallrt do throno. 

A in fl uencia elos Anell'atlas fazia-se met·Pcielamente 
sentir entt·e 0-) nH'JllbJ'OS, qm' cnmpunha111 <tquclla as
semblóa, ~obJ·esnhinclo <:um'> gigantr da tribuna par
lamentat· A utonio Cados, qne ti1o imponen te ligura 
ti nha feito perante as Ctn'tcs p01:tuguezas como Depu
tado pm· ·. Paulo. "Xo entretanto aggmvnram-sc' as 
divOJ·geneias, que hasia CJJtre D. Pedt·o 1 e os An· 
dradas, segui ndo-se a dern:')sflo pedida por José Boni
facio e l\Iartim F rancisco, que foram sub. ·tituidos nas 
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suas respectivas paslac:; por Josú Joaquim Carneiro do 
Campos, el\Ianocl Jaciutho NogtH·im 1la Gama. 

l\fanifcstamm-se immediatalllonto os .\ n lt•adas rm 
opposição, não s6 na Camara, como tnmb:•m na im
prensa, apparcccndo os .Jornnes O TnmOij) c a 8,•nü
nolla, para os .quae ..:, nlú:n dos tres irmãos panli·- 1", 
escreviam as primorosac:; pc11 nas do Antonio de ~1cnc
zes Vasconcellos Dmmond, AntntJio Jo•ó do Paiva 
Guedes, e Frei Francis ·o dP Sampnio. - D'ahi n 
pouco Antonio Cm·lo-.;, como reJa tot· da commic:;-;ào 
parn a aprcc:;ontação da Com;titniçãn, ofTOL'l'Ccu o pro
JOCto d'ossa loi ot·ganit;a. Aprznt· elo bolll elaborado em 
quasi todos o-; artigos, em algune;; o projcclo ot·n ultm
lib~ l':tl , e inacccita vcl por D. Pedro, a mono~ quo não 
qUJzcsc:;em obrigai-o a ro-;ignar a autoridade Suprema. 

S6 reconhecia trcs poderes políticos, o executivo, o 
legislativo c o judicial'io: não admiltia o p?der m/Jrl •rtt
dor, es~acha,ecleouroda nossa orgnni--a.r,ão política. 
O Imperador não podia dis~olver a Camara dos Depu
tado-;; s6 lho ora permittido a.ldia.l-a, ou pruro~al-n ; 
não lho ora dado conceder pcrdi\.0 total nns sons ~finis
tros,. a quem só po lia. perdoar a pena capital ; a todo> 
pod1a conceder pm·dão, mas ni\.o amnistia. ;.;tto prcci
sn.Yam do sa.ncção <t Constituição fol'mnlada p·•la As
scmbléa Constituinte a e;; ul!criol'cs moclificac·iH)-; d'cc;;-;a 
lei, a<; delihcmções dá Asscmbl6a Geral sob~·c o t•c•-;nl
tado do cxaQ!c a respeito d .:> cmprogo ela forc;n armada 
pelo Potlet· Executivo, art. 12 l com '1 paragt·apho.:;, 
etc., rtr . Compondo-se a Ac:;sembl(•n Gcrnl Lcgislalh·a 
do 2 Camams elo clciçilo popnhw, uma vitaliL·ia, oS'
na<lo, o outm tcmporaria por .f anno-;, Cwnara do.c; 
D"pntaclos, seriam os primeiro'i ~enadorcs escolhidos 

l)elo Imperador sobro lis tas tríplices de Yotac;ão popn
ar ; mas ~opois ela primeira organic:;ac;ão do Senado a-> 

vngas ~crmm pr9cnchicla.:; por 11omcac:ão do ImpC'rador 
sobre hsta'i tr1pltco-; orgauisnda-; pela Sala dos De m
ta~o.;; . Emm priYa.dos da facuJ,lacle do pocl1't'Pll1 ~m· 
aleito-; os criado-; da Ca....,a Imperial, a rt. t:lO, ~ 2•. 

E-;s.os a alguns outros artig-os dostoaYam' bf'm da 
mancu·a da ponsm· de Josó Bonifncio o de M<wl im 
Fra.ncisc.:o emquanto mini~tro-;: a falia do throno, 
poça cssoncialmento ministerial, cuja respon-;abilidado 
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lho~ tocava tiuha bem fr·ancamonto enunciado quo
« todas as ~onstitui~~i"J"s, quo á maMira das de 1~0 1 
e 1702 tem estab·•l •cido sttrlS b t.c;os, e Sfl trm qtt"rtdo 
organisar, a rxp 'ri •n,.ia no~ ,t"m m.ostra_do qr;r> scZo 
totalmente {hf>OI'ÍCUS l' motapft!JSlCCl'i 1 ('por t'ISO tne.re~ 
quiL•eis; assim, o prrm·t a .FNtnt;a, Ilt'sprmha, e 
ultimamente Porlu!Jal . >> • • • • 

Alóm d'isso o proprio Josó Bomfacw, estJgma.tl
sando o espírito democratico, que tinha causedo as 
ca lamidades ela Amcrica hespanbola, havin solemn~
mcnte proferido o seguinte :-«Até ontlP chr>gar a nu
nha noz protesto em (are da ilssembléa P do Pooo, 
que hao~mos de organisar uma Constitzdção não de~ 
mocratica, mas monarchica. >> 

Viu bom D. P edro a tcmpcsta.cle que so ia armando, 
c foi preparando-se para a luta, porque nã<? era ho
mem para recuar. Ao mesmo tempo a}Jparec1am pela 
imprensa, e tomavam vulto aceusaçues co~tra o Im
perador de querer imitar a D. João YI, quo tmha aca
bado com a Constituição po~tugue~a, c do q';lo~ para 
acabar com as liberda<lc~ puiJhcas, tmha denut!Jdo os 
Andradas do ministcrio, etc. 

Para felicidade do Im perador e do seu Governo, 
aprescnton-S<' u ma occasifto clC' captarem m.ais a ~urca 
popular marchando de accurdo com as cx1gcnmas_da 
opinião publica. Chegando do P ortugal Lmz Pauh.no 
Pinto da França com despachos ao General Mad~1ra 
pnra sustar as hostilidades, c Yindo pouco dep~1s o 
Conde do Hio l\laior e o Desembargador Franctsco 
José Vieira cmno commissarios mais ou mono~ 
nesse scntidb c com uma carta especial de D. João VI 
para n. Pcdl:O, nl\o súmcnto ~ ~uYcrno Imperial 
não os admitliu a uma Uiticn aud10ncJa do hnpcraclor, 
por não virem autorisados para rcconhcccrcm a 
indcpcndcnt'ia do Brazil, como nem recebe~ as ca1·tas 
que os commisaarioc;; traziam, e fel-:os r cilra.r para a 
Europa . A corYcla Vor~dnra, que .tml!a ~ntrado no 
porto do Rio de Janmro sem pnmc1ro Içar a ban
deira parlamentar, foi confiscada, e o GoYcr!lo n~o 
fez retirar Pinto da França, porque e.sso com.mlSS'1l'lO 
tinha fallccido de molostia, poucos dias depms da sua 
chegada. 
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~Iais calma um pouco mostron-sc a Constituinte para com o Imperador c seus :Ministros depois d'esse procedimento, e mais satisfeita ainda dcvcna ter ficado pot· tcl' D. Pedro acccitado val'ios decretos e medidas da Asscmbl(·a, pl'illcipalmentc a yue insti tuía que os decretos da Constituinte nãu prccisllY m da sancc:ão impct'ial. Es"a calma, porém, foi cle curta duração; <tprescntanclo ~lontczuma uma moçüo declarando a nullülade da concessão do titulo de 1\Iarqw'z do Maranhão a Lord Cochrnnc, por niío terem antes sido clrcrotadas pela Assem bléa a Ot'clom o gradação do::; títulos, foi n.pprovada uma emenda dP Antonio Carlos nos st•guintos termos : cc Que se diga ao « GoYemo de Sua ~Jagestaclc, quo cmquanto a As~em« bléa não dct;retar a exi-;lcncia de distincções nobi(( li a r ias o do til nlos, não se dt•m ma i~ o-; ditos ti« tulos e di->tincçües. » 
Em seguida foram apparccondo na Sentiwdla e no Twnoy? artigos illjuriosos contra D. Pedro I, o con tra os portugnezes brazi!C'n·us ado 1•tivos, principalmente contra o.; ofliciaes ele artilharia, que so achava m ao serviço do Brazil. David Pamplona Côrto Real, autor indié?itado do um artigo a~~ignado po: Cm bra:;ileiro rr>sowh, apanhou por esse facto uma-; bordoalias dadas t,olo portuguez l\fnjo t• Lapa, no largo da Carioca, o foi quPixm·-sr á., \--sembléa Constituinte, em voz de dirigir->o ás autol'icla.do-; jnclicial'ias ou policiaos . A .\ sscmblt-a mal avi~aclnmonte foi tomando conhecimento ela queixa, C' seguiram-se discu~socs prolongadas por causa d'isso durante os dias 8, 0 e 10 de l'\ovembro, acompanhada-; de trto amotinada,; manifostaçurs das gal(•rias, quo o Presi lente viu- ;;o obl'igaclo a su.;penclo.- a sessão. 

Emqua.nto estas sccnas "<' daYam na "\ ...,sombléa, os olliciaes elo" rorpos tuililares levavam u ma represeutação ao lmpentrl.ot· contl'a os cxces'SOS ela impreno..;a inlluC'nciada por Jo ,() Bonifacio, :\Iartim Francisco e Antonio Carlo-;, e J•ccliattt nada meno,; Jo que a oxpulsã') elo;-; tres Audratlas dn seio tlct Consli tu iulo. O 
Mini~ tcrio, a qm•m o Imperador se dirigiu, declarouse impotente J Cl'anlo a~ circumstancias, o immoclia tamentc foi substituído pelo seguinte : 
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Imperio e E-;trangdros, Franci-;c:o Vilclla Darbusa (Marr1uez de Paranagná). 
J u-:;tiça, Clemente Foneit·a França (:\lat'!!UCz do ::\aznreth.) 
Fazeadn., Seba-.tiiin Lui7. TinrH'O <la ~ih n.. Guena, Jo~ó tlt• Qli, rira Um·bo~a (\' i-;eon<l(• du Hio Cnmpritlo), c na 
il[arinha, continuoa Luit. tla Cunha f\Ior<•ira (\' i:-;contle elo Cabo Frio). 
Ao pa.;;so que se pJJ'o.;lnaYa t''i~a rnuLlanc:a mini..;; terial, n. Pütlt'o foi manlanlo reunir as tro,•a..;; r m 'ão Chris tovftO, não fiÍJ pam oYitar conllictos int~mpo-; ti''0'>, como tatubom para tt·l-a-; á müo Ptn quahpwr C'mergencia. A A"s!'tnl.Jlúa, scit•tll<' do OC('tH'l'itlo, dod ar, m- 'e em Sessct'J j);'rmam,ont·•, c• tttantlou chamar o ).tinislro elo Tmpct·io !'ara dar explic:a!:iie-; : não lht• ba::;tanclo o üa '· l'C'::>Ol\ L'U mandar rhn mar lambem o jJini->tro da Guerra; uta.; J•owo-; motuottto-> depois chegou o Generall\lorac.;, c ontn'gun a 1 Prt•:-;idt'nle do Srna,lo o decreto tl<' 12 •lo N m•mbrn tk 18~3. pelo qual era di'3-><li ,·id·1 a ,\ <;-;c'tllblóa < T<'rnl I .cgi->htliva .:::onstilnintr. Obc'tlecitla a ,wLit'tll d<' di-;solnção, ftwam em acto c·mtinuo prl'-;os diYcr-;o-; deputado;;, -;ci-; dn-; quae::; foram d<'rortadn.;, a -;a h •t' : o > t r.·-; i I' mãos Andrada.;, Josó Joaquin1 ela Roeha, Padrr B,,J ,·hior Pinheiro t lr O li vC'ira, f' l'rancis"o (;,; • \ caya ha dP Montezuma. 

CO:\STITlJ!C'.\.0 no btL•mtn.-Diss ,1\·itla a C m.;tituintc tratuu o l n)J ,era lot· de clat· unt Codigo i>ulitic:u n J Brazil, ,·isto c tllH) 11 prujt•ctn atn•-;t'n1ad • p<'la C·Jmmi -;-;ão da As"Pmbléa 11<-lll tiuha podido eult'at' C'lll di..;cus--ão c sot· n.pproYntlo. Encaneguu, ;2(j de :"<>,·embro, a uma t·ommi.;sfL 1 (C,ms •lhtJ ri'F:stad >) cmupo-;ta do 10 rnrmbrn-;,da rcdacc;ão dP-;sa lei organicn, C' tanto a p 'Íto fJi tornado S!'ll11'lhantr <'ltcaq;,,, que o:;;s<' trabalho foi em brl'YO apre.;enta• lll no-; lllYOS 1m· intrrmedio das Camat-a.; l\ lunil'ipal'"• qun o apwoYat am, semlo a 25 dP :\larc:n (le 1~~ ~ jurada no Hio de Janeiro a Con"itituiçã 1 1 olitica do l mJ rrio 1~'~) ImJ etatlor, Jmpcratriz, l\fi ni-;tcrio, Bi-;po, Camata :\Iunicipal, e demais funrcional'ios publico,;. :\as ProYineias foi d'ahi a poueo ta tnbcm ac:coita. c j lll'acla cum cnthu..;iasmo. 
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REVOLUÇÃO DE PERNAl\muco DE 182-1. -As itlóas republicanas quo grassavam er? PcrJ?ambu?o ~estle 1817 foram despcrLada-; por esenp~,,., m ·eniliano,; do Cy4 

prianJ Jo ~ó Barata de Almetda.-?~Ianoel do Cana4 lho Paes <l<' And.radc, eleito P1·esid<'I1lo de urna. Junta G..JVOI'llativa, não sómPato recu-;')u-se a rcc mhc ·•·Pr a autt>J·itlado de Franci,.;ctJ Pao; Barreto (~larqut :4 llu Reeife), Prcsidc•ute nnml'ad) pelo GJVPrHO Impl'rial, como Jll".Jdamou a Conf '(l~rar;ao do .L'qaaclor, 2 elo Julho de 18.24, para a qual com·illou o-; actuaes Estados do H.i J Grande Ut) Nor te, Parah)l.>a e Ccarú, onde Pn4 

c.:>ntrou alcTun~ partülarios. O Prc--idl'nto Pae-; llat'fl'tO uniu-se á-; t>força'> dos Majores Bento Josó Vtmrnha Lins o Ant,)niJ Corrêa Seara, encetallllo na 1Ja1•ra Grandn as opcrar;õo-; militares CJntn.l. o-; rebeldes sem ha ,.Ot' a prin :ipi 1. rosult3;uo nnta v ol. • No-;so ultot·tm tmha sulo manda.Ja, 1 do Ago-sto, uma o-;qua·lrilha â.s ordPns do C lChnuu•,colll reforc;os s lb o c 1mmundo do Cor11nd Francis ·o Ul' Lima o SilYa para s npplanta t· a rp,·olla. Tt·ndo tll'..;rmbarcau'J em :\Iacció Luua o Silva ]marchou com ~uac; forças para Porn~mbuco, cous1'guin fazer jnacção com as d\J Presülonte JJarrcLo, o a 12 Üt' 'etl'mbro pôdo entra~· no Recife. li nU\ o no dia i mmcdiato um c Jmbate ronludo, sonu) a cida,[e elo Olinda ucl1nitivamenlf' occupnda pob CJroncl Li.ma o Silva. a 17 de 'ctcn~b~·o, tlopoi..; do tor-so posto l'tn commumcar:ãn com a dt\1.Sã-J naval do Jowott. A fuga prccipitaLla do Paes ele Andrallo para bordo da fn~gata Íllgll'za Ttv" 'Ú! onde tiuha ido refugiar- ->o 1lrp )l s da entrada das 1orças kgacs no Rccifo o as dPrrotas subseq nontrs n > C()•u·o d'Antrt, Agre1t~ o Engt!nh? do Jw:, ~zeram c.mlpL·ehcn,lcr aos r epublicano'! quo não podtam contmuar com a luta, e entt'egaram-so ao Commandauto da.; tropas do Govomo. 
Batida assim a rovolta em Pemambuco, c0m mais facilidalle ain1la o foi nos outros tre-; Estado.; do norte. No Ceará o proprit? Josó Fclix de A~oYedo ~Sá, chefo interino dos r epublicanos na au<:Jencm de Tnstã·J de Alencar Araripe foi o primeiro a OU\ir os conselhos üe Cocltrane,r,~o ahi apparecêr·a (inclo da llahia), e a proclamar a contra-revolução, fazendo arvorar a 
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bandeira imperial na capital a 18 do Outubro. O r e:sto da Província foi pro111plamente abmçando a causa do Imperio, sen1lo José Pereira Filgueiras o ultimo a fazd-o em Icó. 

Jugulada a revolnção,installaram-se processo:; con4 tm o"' rebollcs, e coruo o governo julga-;se que a morosidatle elas formulitlades dos tribunaes ordinarios não correspouilia á urgente nece:ssitlutle do ca..,tigar os rebddo,.;, IJJUudou estabelecer em Pernambuco o no Ceará, ComnússOe;; .J.11tlitarPs, quo deviam j~lgar breve, verbal r> summarissimamPnt." os chefes c cabeça-; da rebcllião (Carta Imperial de lG do Outubro do 18~·1). 
Dos processados [JOlos Tribnnacs ordinarios e pelas Comuus..,ões l\lilitares foram 17 oxccutauos em pena ultima, figurando entre os executados no Hio do Jauri!·o o ccle~ro Jotw Guilht>rmr> R atrl(!J, portugucz ctmgraclo hana um anno, e homem de muitos conhocimcJJto-; littorario~. 
l\Iuito maior lol'ia sido o numrl'o das victimas, so a numeaçãll do:; Pro-;idcutc--; das Comtni ->'>ÕO-; 1\lilitare-; do Pcr·nambuco e do Coará, não tivesse rccahiuo em uous h nuons as.,i,ados e prudentes, o Coronnl F rancisco dn Lima f' .Silca e o Ten,.,1ll•>-Goronel (;onrado Jacob d' .~.Yir>me!J"I', r1uo comprchcndcram bem o encargo tPnivel <jUO os obumbrava, e tra taram de minorar o mui-; pos:sivel as rigorosas disposições do Governo. 

Pouco depois e~:hOS uous distiuctos servidores do Estado l'l·prcseu tavam ao Go,·emo om favor dos implicados na _rebelli~?· '!lW se acha,·am :;trropendidos ~o seu desvarw polmco, c de no' o ammadoo.; da ma1s firme adho--ão á cau-;a da intcgridaue do Brazil e da ~louarchia. Abundando 11as tuc:;rnag considerações do Coronel Franci--co de Lima e ' iha exaradas em ofllcio üe 13 do FcYeroiro de 1b~. escrevia o Tenente Coroucl Conrado Jacob de Niomever, em o!Dcio uo 19 de ~Iuio do me ... nno anuo, o scguü1to uwmora,·cl trecho, a favor elos infelilf'S Ccarcn~es, quo depoi':> dos estragos uc urna guetTU ei' il tinhatH de lutar com uma sêcca horruro:su : <I Clemencia, .Senhor, só um geral e gene4 • I'Oso perdão e o mais e[!lw~ ~ unico balsamo que 
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<< porl.~>ni cicatri~ar Uio profwulrts chagas; p continua.<r 
« r~tn"S'Ias do rw •t·e~ é f]'t 'p )(/"rii? sah•ar o E&•tado 
« d? rtÚ!JSII'O da. sua total aniquila~·c7,Q (a) . 

bnb.>m ta.t·<lw, o !>Ceclào imperial a.ppareccu como 
sah·a.ção pam tantos des~r·a.çados, que amcla puderam 
regr essa.t· para os seus lares domesticas. Nu w1mero 
dos pcr.loa•lo::; c::mtou-se o proprio l\Ianoel de Car
Yallw Pars <lc A n ira le, qno mais tarde YO!tou eru 
Bnnta. paz para Pcrnamhuw on. lc em 1 31 foi elei to 
Senador do Impcrio . ' 
. LORIJ Cor ri!U.\E, SEr:cxo.\. YEZ No :\IArlA \JJ.\o.-Pae

tmdo do Cra.rá dit·igiu-sc Cochranr para o ::\Iaranh5o, 
que encont~·ot~ em dcsonl?rn . DCJlOis 1le lee feito reina!' 
a paz, dl'sltlmu ao Pre-u lente Bru.-e, fez subslituil-o 
poe .\fanocl Tclles da 'ilva Lob~1, que es ta,·a prompto 
a. sul>s 'l'f'\'Cr a tnlo quanto clle J:\lmieante quizosse, c 
ti alou do pagat'-so po '$Uas 1n·oprms mãos da parte que 
lhe toca.' a das prrzas feitas na 13ahia o :\Iaranhão. 

~tto tendo di uheir·o a thesouraria dn. Pro\ incia o 
.\.ln.1imutc r~ ·cb ' U odcus SLJbl'<' a alfanll0ga, quo foi 
olmgada a !I' pagan · ~o. ~o COlTOr elos pagarncn to:,; 
che;;ou tio l?r o tlo Janerro P.·dm .Josó da Costa 13arros 
ll!)mea lo Pro3itlonlc pat•a a Proviucia · mas roconlic: 
cc'n lo< ·~,·lw~~e qu? na rro') se oppunl'ta ás 'suas ,·on
ta lc~. nao su 1mpt' l1t1-lhe a tomada da pos.;o cla prc'si
chw <l, conH~ (H'endet~-o, o rcuwttou-') pam o Pará, á 
bord) dn hrrgur Ctt: tq 1 •. Real isa•lo o ultimo paga
meu to, onlrr~'m o ccll'brH Lor,l o commando da náo 
P >rl,. > 1 1\c) C' hofo de cli,·isi'ic> Jewott, c r etirou-se par·a. 
l~; ~talorra (Frdmo:tth) ú hor.lo dn fragata brasileira. 
1 tNtn!]1, som ler mstrrtcçücs do Governo para potlor 
sahir tio Tu r pedo. 
Aro:-.~TECI\IE:'\ITOS NA BAti! A.- Lic<'nciado o exercito 

pari ficado r clepois da i ndepo11deucia da Bahia obteve 
o Coronel .Jose'~ Joaquim ele Lima o ilva a'slla de-

(a)_ Viú•• n b_oll:t Impl~rtna~·,i? á u'H'.t •h :-.c·. C m ~olheil•o Per<' i rn 
dn Sll1·~ •. 2.o penocl? do ren_mdn cl•• D. P erlm I.-:Vf!ITittiua l!istoriro, 
P.~ lo . ~l aJ •W de l ~tlg•'tilll'Jroo; C<>nr:Hl,l.Jncnl> dll NirnJei'Or , ] 172.
' t.tl.e tp;~:<ltnen tr o. bc•m P_lnbo~·a lo f's• ri pto do l';r. Dr. :\nton ill Pe
reun 1 111to, ·- .Votu·w 1I1stonr:rz sotJI·e" Ravolw·ão Pernambucana 
de 18~ I, ptlbl ic·''.ln.na RJ1·ista trimonsal úo In~litulo IIis. torico do 
Br:IZII, tomo xxrx. 
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missão de Commandante uas Armas, sendo substi~ 
t uido IJelo Coronel Felisl>erto Gomes Caldeira. Já. na 
presidencia do Dr. Ftancisco Vicente Vianna (Barão 
do Hio de Contas ), que tomou posse da administração 
a. 19 do Janeiro de 18~~ . foi crescendo a insul>ordma~Ao 
da tropa, principalmeute do 3• c 4• batalhões tle infan
taria o do corpo d'artilharia. Os levantados do 3• de 
infantaria ( P eriquit 'JIJ) cercaram a 25 de Outubro a 
casa do Com mandante das Armas, e o assassinaram 
com a maior barbaridade. 

Anchos por esse sanguinario triumpho e pela tibieza 
do Presidente, quizeram os amotinados continuar com 
as suas façanhas , mas foralll contidos pela energia dos 
Coroneis Alexandr e Gomes de Argollo Ferrão, José 
Leite Pacheco , e Antonio de ,'·ouza Lima (de ltaparica), 
~tté ser finalmente embarcado para Pernambuco o in
<>ubordinado 3• batalhão, 1• de Dezembro de 1824. 

A INDEPENDE:-<CtA uo Br~At.t L RECONHEClDA POR Por
TUGAL. - A noticia do mallogro da commissão do 
Conde do Rio Maior tinha produzido em Portugal 
a 111aior indignação ; o Governo Portuguez foi faze11do 
preparativos em alta rscala não só pat·a tomar vin
al:inça, como taml>em paea r·ecolonisar o BraziL 
D. João vr, acor oc.:oa.do neste sentido pela Hespanha, 
Ft·ança, Prussia e Russia, r ecebeu em sentido opposto 
conielhos do Gabinete ln!jloz, fazendo-lhe Lord Can
ning sentir a conYeniencia de uma accummodaçã.u. 
Adaptando este ultimo alvitre, D. Jo"ío VI deu ao seu 
Embaixador, Conde de Villa H.eal, instrucçõ·~s para, 
:;ob os auspícios da Inglaterra o da Austria, tratar 
cou1 os commissarios brazileiros Brant Pontos (Mar· 
quez do !3arbacena), cGameiro(Visconde de Itabaiana), 
que se achavam en t Londres. )l'ada produziram qua tro 
conferencias suct:essi v a::; sobro a ma teria ; sendo o 
projecto habilmente apresentado por Lord Canning re
~usado in limine pelo Conde de Villa Heal dirigiu-sa 
o Miuistl'o Inglez directamente ao Governo Portuguez, 
que pro,)t,z um coutra-pt·ojecto rm 19 at·tigo-;, um que 
sobeesahia a veleidade on <~ingele~a de manter ainda a 
annexaçào do Braúl. 

Deu o Chefe do Gabinete Inglez as conferencia-; por 
flndas, o dispoz-se a mandar um diplomata ao Rio da 

23 
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Janeiro tra ta1· dos interesses da' Grã-Bretanha, ])J'inci
palmente á vista de tere.m os p;stados Uni~os da Am.erica do Norte r econhec1tlo a mdependenc1a do Bra zJI, e r apromptarem-se para fazer tJ 'ata~los. do. commercio. D. Joflo VJ, numa hora de fehz m sp1raçào r econhcce1t que o que tinha rle melhor a fawr nra acaba r com mdecisõcs e exigencias inexequinns ; quando o Embaixador ln~lez, .. 'i!' Ch1trles Stuart, passou por Lisbôa, deu-lhe plenos pudores para 

1rata1· com D. Pedro. 
Che1ra ndo ao Rio de Janeiro, entabolou Sil' Charlr:-. Stuart

0
com o Governo Bt·azileiro, repre entado pelos dous Mi11istros Luit José de Carvalho e l\1clln (tle &tran(}'eie,)"), e Francisco Villc la Barbosa (do lm perio), e o ° Con.;e\heiro d'Estado Barno ck Santo Amaro. nogo iações qtw rlet·am em re~ultado o tratatlo df' 29 de ,\ rrosto d(· 1 23, pelo qual Po1·tugal recon heceu finalme1~e a independencia do lmpel'io. Pol' uma conve tçào po-,teriormonte feita, mas C's tatuida no art. IX. do tl'atado, con ·e<lcu-se a Portugal do ns milhi:ks storlin >S, como indomui>:>ar~iio por todas e quae:; jUI'r r eclallmçücs, salvo as relati\ a~ ao transporte de 

tropa". 
VIM>E~t DE D. PEDRO A BA JJJ\ .- fm11inuando a dHrem-sc alguns tumnltos m1. Bah1a, e l't'Ociando qw fo-;scm a. 1uni:->, o lmpl.!rador para lá t'artiu, :3 do Fcy~· reiro tl • 1826, a v(•r o..;o com a -;ua prcsonC'a conscgma con•rras--aJ' os ani111os e obter a tranq11illidadc pnblit·a. Re5tabelc i 'a a OI'dcm, rc~rcs...;un o Imperador para H cOr te onde ('llrgou a 1" do Abril do mr•...;mo armo. 
Gu'Elm \. Pt.A rtNA.- A pt'OYincia Cbplatina <.:onscrva\'a para C•>l11 o Brazil as animo .. idadPs tle Yettcidos contra YonccdoJ·es~ e o antagonismo tradicional da raça castC'lhana c·o t~ tr<'l: a por~ngnc'za . Contai H lo com a pro to ç lO d ts ProvmCJa...; U melas elo Prata, c sabendo ser o casi 10 opportuna para um pronunriamcnlo, João Anto do Lavallcjn aos H) de A bril ~c 18Z5 saltou. no P orto das Va cas com 3~ aventureiros, aos quaes tmmc liat;1metllc juntaram-se cem oricntacs scpat·atis

tas, qn ' estavam de espera, e chegou . á v illa de la Flo··i la com uma força, que em trcs dias eleYou
so a 600 h omens. 

I 
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Em breve reuniu-se-lho Fructu oso Rivora com doulS batalhões de orientaes, que tinham podido lograr a credula vigilancia do Visconde da Laguna, e escaparamse de Montevitléo. A 14 de Junho proclamaram os separatistas um go"eeno provisorio, c por meio de uma camara, que improvisara m, decreta1·am a annullação da incorporac:üo da Banda Oriental ao Brazil. O governo ci \'Íl foi confiado a Manoel Calleros, e a direcçtio da-; o;1era<:ões bcllit:ao..; a Lnvallcja. Um Con
gresso r eunido a 20 dr "\ gosto deu itwromento notavcl aos scj>aratistac:;, que proclamaram a iuclepcllldf'ncia sob o protC'ctorado da-. Pro,·incias Unidas do Prata. 

O Governo de 8ucnos Ayres sollbe por meio de subterfugios illac1uear a boa fl' do Alrrlirantc Ro lrigc Josó Ferreira Lobo, que com uma força naval r espeita ' c l tinha itlo pe ür-lhe expli...:ações da sua attituJe, e foi sob fallazes pretextos approximan<lo suas força.c:; das fronteiras, t·om o fim realtle proteger aos Orientaes. 
I\fu lnndo a sua ln-;e de uper;H;ües pam DurHzno, 

te\'C em pouco La' aliojn o ·casi<10 tlc ent·<•tat· as bo.,tilí<iade-; contra os Urazileiro...;, sellllo o 1• encontro em 
AfP.I'e ,,/r,8, n ·L m·trgcm do llio Negro, 22 do e to.ubt·o, fcworrt\ cl <~O"i Orientacs, Yi >to como H.ivera ror1t 600 hmrtenç destroç.ou llllta partida tlo 2 ){) h0 '1U' II<; do Coronel Jar li m. 

Ne-;...;c e11 trct:mto o Visconde rl<~ L ·1gnnn consrJ·vava-so inndi' o C'm ~fontedlléo, j)l'Ctcxtan lo j n:sufliciencia de forç :lo..; par·a manobrar, c. c~pcran lo que o GoYerno Impel'ialJ·c:Jli -;as-;e w~1 plano do t·<Hit panlta igual ao tle 1817, fazerulo descer nm c·orpo dr C\.C'l' i to do Rio Grnn lc para om·olYer os rebeldes rutrr dons fogo.;. Na me.;uut i na ·çüo, poróm, n~1o qni.~.ticaJ' o tcmeJ·ario Bento Manoel, e com uma f,wça <le 1·erua <lc J,fJOJ lw
mt>tt<; SI) dr> ca·mllarirt, foi at:H'ar <1 Lavnllojn, que rwoximo ao arroyo rlc S t l'ttnd!J a•·h·1' a-se em po.:;iç; o dominante rom uma colnmna rio :J,O.'J 1) h111L1>n~ da:s trP.s arm, t.;. O resnlla lo n''io se fez e ;pcmt•, e a drJ•rota foi o castigo da tcmoJ·iclade de Bento l\ lanoel Ribeiro 12 de Outubro fle 1 2:>, que pcnsa,·a tor de bater-se em Saran•ly ~6mentc contra La,·allcja, emquanto que 
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osbarrou-sc ta.mbem com as fol'«:as de Fructuoso Ri
vm·a, que :5C lhe tinha reunido. 

Mais gangentos ~.;om essa Yictoria tlo que os proprios 
Orientao::>, os Argentino~ declararam a Ci->platina in
corporada as Províncias U niclas üo Prata, e nesse 
sentido o Govemo <le Buenos Ayr·cs dirigiu ao rio 
Brazil uma <.:ommunicaçi"to com data de 24 de NoYem
bro. Em taes ca:;o:; era ineYitavcl a guerra, e assim o 
declarou o Governo Brazileiro em seu manifesto (te 10 
de Dezembro. 

O mai::; breve tLue pôde, o Governo elo Brazil man
dou reforçar a es·1uaJra de Monte,'icléo, emquanto se 
aprestavam os contingentes que deviam seguir ~lara o 
Viiconde da Laguna. Procedeu então o Alm1ranta 
Lobo ao bloqueio Jos portos do Hio da Prata, no que 
não foi muito bem succedido, já pelo grande calado da 
maior pado das embarcações, que não eram a'> mais 
proprias para aquellas par·agens, já pelos temporaes 
(pamp~iros f' 'ninoawJs,) que ahi são tle extr·ema vio
lencin.. Ne~a conjunctura a Republica da-; Províncias 
U nitlas confiou a pt·esidencia do seu GoYemo ao talen
toso e energico Berw:r,rdim Rioad'l.'>ia, e o commando 
das operações navae ~ ao arrojado official inglez Jorge 
Guilherm~ Brown. Improvisou Brown uma flo tilha de 
navios maneir05 c velozes, com que inquietou con-;tan
tcmente a esquadr·a de RoJr·igo Lobo. 

A praça tla Colonia do Sacramento era uma posição 
bastante cstl'ategica e cobiça la paea deixar de attrahir 
a.s hostilidades dos Republicanos do Prata ; contra 
ella pois dirigiram dous ataques, um commauclado pot' 
Lavalleja, e outro por D. Manoel Oribc; ma> em am
bos foram t'epelliJos pelas forças do valente Governa
doe General MANOEr. Jorre e RooR.rGUES. D'ahi a pouco 
aintla o inimigo quiz renovar, os seus atar1ue", mas 
uma divisão da os 1uadea 1mperial, commandada por 
Fredt?rico .~.l1ariath, ob3tou-lhe completamente os 
planos. 

Já por esses tcmoos o Governo Bmzileiro, des~on
tente com o pro~c. limento inactivo de Rodrigo Lobo, 
mandára substituil-o pelo Vice Almieante Roclrígo 
Pinto Guedes ( ulte t·iormente Barão do Rio da Prata). 
Tinha o nO\'O Commandante em chefe ( 11 de Maio) 
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dado outra dir~cy<lo ás operações na vaes, e em pom~.o 
~e~po ~om a div_1são com que bloqueava Buenos Ayres 
mfhngm a mar-> estrondosa derrota á esquadra de 
Brown, 29 de Julho. Taes foram os pl'ejuizos que 
Brown soffreu, que ficou sem na vi os para continuar 
nas suas arrojadas emprrzas ; mas Rivadavia, em
quanto não chegavam as em barcações qur mandára 
comprar no Chile, foi dando carta de corso contra o 
eommercio brazileiro. 

Nesse entretanto as tropas do Visconde da Laguna 
continuavam na maior inacção, a não set· um ou outr.o 
combate pequeno na fronteira, como o da Barra de 
Tóro Passo, ao pó elo rio Quarahim, em qur o Coronel 
José Antonio Martins derrotou uma partida de Orien
tacs, matando-lhes 120 homens. Pronunciando-se 
abertamente a opinião ]lublica cott tra o procedimento 
do Visconde da Laguna, D. Pedro I part~u para o sul, 
24 do ,;No' cmbro, afim de ac.:tivar as operações bel
licas. Mal tinha e ll e chegado ao Estado do Rio Grande, 
quando rocob<'u a noticia do fallecimenlo da sua Vir
tuosissima Consorte, 11 do Dezembro, P viu-se 
obrigado a retirar-se novanwnte 1 ara a capital do Rio 
de Janeiro, 15 do Janeiro de 1827 ; ant<'s de partu· 
mandou nomear r ara Commandante em Chefe do 
exercito o 1\Iarqucz do Barbacena em substituição ao 
Visconde da Laguna. Nunca hoU\·c nomcaçüo mais 
infeliz. 

Depois de escaramuças insignificantes deu-se a 
acção importante entre o Passo do Ro:ario e lta;a
ingo, para onde Carlos de Al ,·ea1· por meio de reti
radas simuladas ti nha attrahido o Marquez, 20 dr F e
vereiro de 1827. Derrotadas ac:; aYançadas brazileiras 
commandadas pelo l3arão do Serro Largo, que' morreu 
combatendo, entraram Pm batalha a colnmna da di
reita ao mando do General Callado, e a da esqurrda 
ás ordrns do General Sel)'lstiã.o Barreto, tendo-se o 
Marquez privado <le uma divisão do cavallaria de 1200 
h omens, que anteriormente rnandára com Ben to Ma
noel para o Pas~o do Rozario A c; forças ele Alvear 

.constavam de 10,557 homens e 24 peçac:; de artilharia; 
as de Barbacena eram 15,007 homens apenas com 10 
peças de campanha. 
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Depois de um porfiado batalhar durante G horas, (a 
batalha toda durou 11 horas) tendo a columna da es .. qucrda solTrido bastantes prejuízos, compensados 
pelas Yantagens obtida'> pela columna da direita, fic~u 
o Mar.qucz contrariadissimo pelo fogo que I:avalloJa mandara atacar na macóga do campo, e, uao Yendo chegar om seu r eforço a ui visão do Bento Manoel, or
denou terminantemente quo cessasse o combato, con
tm a opinião do Marechal GustaYo Brown. 

Em bua ordem foram as forças bmzileiras efTectu
ando a sua retirada para o Passo de Cassihy sem 
~erem pors og•ticlas, nem. ao mon()S ernbaraçad~ por 
Alvcar, fluo se retirou tambem paea a<; suas pos1ções 
a.ntoriOI'<•s, sem ter jicado occnpanrl.o o camp'J do coml>ate. Aprzal' de terem sido muito exageradas a<; ava
liaçõt's do> prrj uizos que os bolligerantes soiTt·eram, parrce mais vcrosimil a opinião dos que dizem que as perdas dos Oricutaes foram de 250 homens fúra de 
r.ornbato, como con ... ta de üocumentos ofllciaes de Ab·car, emquanto os Brazileiros tiveram 212 mortos, 
feridos, e extraviados, como deprchenuc-se dos map
pa!'l posteriores das forças de Barbacena. (a) 

No c•ntretanto es .;a bata lha <'ntre um General inhabil, que com forças muito _superiores não so~be 
apro,·eital'-"f' tlns Yan ta 1;ens obt1das para persegll:1r o inimigu, e um Gt.•ncral _in"pto, que tendo uma dtvls~o 
<'l.gut•nida. do s"'u exoretto a mm poucas leguas de diStancia, não a faz vir á pressas tomat' parte na acção, foi de con:.oq uencias importan tes para a decisão da 
guerra. Obrigou o exorci to brazilciro a retirar-'>c para 
o Rio Grande do Sul, e a consJrvar- e dahi em diante na defensiva, ao passo quo excitava nas Províncias 
Unidas do Prata o maior enthu iac;mo. O Governo, po
rém, de Bucnos-Ayres comprehendeu melhot· do que 
~ massas populares essa as >ignalada victoria de ltu
zaingo, mandando a demissão de Carlos de Alvear, e 

(a) Vid P os dotts mnppas das fon:f\s brazileiras e Rrgentini\S nt. Hev. do lnst. HisL. tomo 23•, assim como as respostas doM. de O:n:ia$ ao!! quesitos formulados pelo ln!!t. lli~t. sobre a batalha de ~!)de Fevf!rei•·o de lS'U. -A Ephemeride de>lsa dia pelo Sr. Ot· Tei~eira de Mello resumo tudo qm111 lo hH. da mclhot• sobt·e a ba~alha de. Huzaingo. 
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a ~ua substituição pelo General Dorre,.o. Tambent 
O. Pedro, e corn mais razão, mandou d~nittir a Bat'l>accna, e substituil-o pelo Visconde da ~aguna. 

Emquanto ·o davam es~e-> ncontectmentos, as 
forças ~~vaos do Impct·io -;o/Triam geavo:-:; l'ovéze.!ll. 
Uma UI\'J"'ão da eiquadra, á.; oeclenc; de hcintho Hoquc do Senna P ol'oira, constando do 19 navios em fren te á ilha do ~Iaetim Garcia cahin pl'i-sL,noie~ do 
audaz Almirante Bt'Own, quo lhe queimou 5 ombareaçõe<; (9 de Fevereiro de 1827), cscapanuo apon:u:; 3 ttavio" de serem tomado~. 

. \.lóm d'c-;to terrível t·ovéz, uma divisão doc:;tinada à. Patagonia, o eonfiada ao Capitão ShQprrd, foi victima do maior dc:.;caln.bro. Pat·a compllnsar es-:.;as 
Jerrota-; r desastre~. a[)ena-, houve a victoria elo Capitão .. VfJrton, cumma.m ante da divisão naval brazi
leit'<.\. do cent1·o nas agua..., do Prata con tra a ('~quadra tlt> 13rown, 9 de Abril. 

TRATADO DE P'\.Z, - Apezar da'> victorias obtidas jJelo-; Republicanos elo Pr·ata, o Govol'llo do Buenos
Ayrrs dil'igiu ao do Brazil o seu projJrio Mini-;tro das 
Helaçõ3-; oxlel'iOt'OS, D. Manoel José Gaeeia para 
tratar da paz. -Não sendo r a ti ficadn. a Convenção 
Preliminar do 24 elo Maio do 1827, o..;ó a 27 dr Aao.,to 
tlP 1 28 foi concluído o Tea.tado Preliminar eiToctuado pdo.; C )mmis->al'io::; Generao-; Balcat·co o Guido no 
I·Uo do Janeil'o, !";Ob a mediação da Tnglatcrt':t, recouheccndo-so a indepondoncia da Banda Oriental. Ef
J'Pctuava-<;c a paz cxactamonte ua occa'iiã0 em qm~ 
o Visconde da La.guna, depois do manobras acer
fàda"i achava-<>o dominando as po.,ições mai'l vantajo-;ao; para descarregar golpe-; ceeteit·o~ nos Orientaeo; ! mas ... talvez fosse mesmo melhor a pnz !-Em 
conformid~do das disposições do trataJo foi a praça 
de Montev1dóo evacuadn pelo General Frnncis~o José 
.«e Souza Soares de Andréa a 24 de Abril de 1829. 

... 



LIÇÃO XXXY 

Tratados de commeroio.- Medidas Legislativaa . - ReTolta5 

de tr~· pas estrangeiras.-Almirante Rouasin . - Tumultos 
em Pernambuco e na Bahia . - D, Maria U . - A Imperatriz. 
D . Amelia. - Abdicaçio.- 7 de Abril de 1831. 

TRATADOS DE CoMMERcro. -Tornando-se Es tado li \Te 

e independente, o Brazil tinha de proceder a tratados 
que regulassem as suas relações commer·ciacs com a.-; 
outras nações. Foram, pois, celebrados tratados com 
a França (8 de Janeiro de 1826), Au<itria (16 J e Junho 
de 1827), Prussia (9 de Julho), Inglater·ra (17 de Agos
to), Lubeck, Bremen e Ha mburgn (17 de Novembro), 
Dinamarca (26 de Abril de 1828 ), E.;; tados-Unidos 
Norte Americanos (12 de Dezembro), Ilollanda (20 de 
Dezembro), e Sardenha (7 de F evereiro de 1829). 
Além d'esses tinha- '>e celebrado com a Inglaterra (23 
de Novembro de 1826) um tratado para a uomeação 
de Commi~Ssões Mix ta.r;;, igual ern tudo ao estipulado 
entre a Jnglaterra c o Reino Unitlo dr Pol'tn~al, Brazil 
e AJgarve->, 28 de J ulho de 1817, mas qualiClO a Ingla
terl'U exercia o mais asrsiduo protPctrwatlo sobr·e Por
tugal. 

D'cntre esses tratados sobrcsahem poln. infelicidade 
de . dispo->içõrs capitaes o celebrado com a França, 
est1pulando a perpotuidade da sua duração, o princi
palmente o-; firmados com a Inglatcl'ra. Além di 
favores. ~om.merciaes, f~ca_vam o-. subditos inglez~ 
com pt'u,,lemo de fóro crtmuwl, c a Grã-Bretanha con
servava o direito de visita e busca dos navios brazilei
ro~ suspeito-> do trafico de africanos, continua ndo as 
Commi;;sões Mixtas no Rio de Jauriro c Sona Leôa. 
Não seria melhor terem acabado do uma vez com a~
cravidão, em vez de nos legarem r..,c:;e cancr·o social? 

. LEGISLAç.Ao.- Era precic:;o cle tcl'minar-se qual aLe
~~~lação qu~ devia vigorar no novo lmpcrio; assim, 
pots, a Lm de 20 do Outubro de 1823 estatuiu qu~ 
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continuassem em vigor as mesmas Leis de Portugal . 
que regiam o Br·azil ató 25 de Abril de 1821, o afgtt
mas ulteriol'eS publicadas pelo Imperador e pela COn
stituinte. Lei-> posteriormente feitas modificaram fe
lizmente as dis posições do Codigo Filippino e outras 
quejandas, e o apparecimento do COdigo Criminal , 
16 de Dezembro de 1830, voiu satisfazer uma neces
~;idade palpitante do Brazil. 

l NSTRUCÇÃO P uBLICA.-Para livrar os povoe:; dane
cessidade de recorrerem á Unh-ersic.tado do Coimbra, 
a Carta de Lei de 11 de Agosto de 1827 mandou crear 
dous cursos de sciencias jurídicas e sociaes,sendo um 
em Olinda o outt·o em . Paulo. O do S. Paulo foi inau
gurado a 1.• de Março de 1828, e o do Olinda a 15 de 
Maio do rnosmo anno. Pouco depois apparoceu a Lei 
de 15 de Outubt·o do 1827, mandando estabelecer e.o.,
colas publicns de primeiras lettras em toda.;; as ci
dades, villas e Jogares mai<> populosos do lmperio; 
apezar d'e..-;.:a medida, o Governo rouco fez a favor da 
instrncção primaria o secundaria. 
MOTI~t MILITAR DE ALLE!\IÃES E IRLANOEZES.- Tinha O 

Governo do Brazil mandado engajar alguma tropa es
tranqoira, corno anteriormente dissemos . Aehava m-sc 
na curto tres desses corpos, sendo 11m batalhão do ir
landezos no quartel do campo da Acclamaçi\o, um th~ 
allemães em S. C'hl'ic:; to v!ío, e ou tro tarnbem elo a l
lemi'ic;; na Pr·aia Vrrrnolha . O batalhão do allomãcs 
de S . Christovão (2• do Gra nadeiros) insubordinott-se 
na occa-.;i:io em qno se castigava nm soldado, 11 dQ 
Junho do 182 , sendo imitado pelo batalhão de irlan
dezcs (3• dtl < ;ranadeil'os) engajados pelo Coronel 
Cotter, e pol > da Praia y ermo)Jm (28• de Caçadores). 
Entro os excesso-; praticados, os allcmücs ela Pram 
Vermelha as ,assinnram ao Major Benedicto Theola, a 
quem accusavam de lhes roul.Jar o soldo. 

O Mini-.tr o da Guerra, Bento Barroso Pereira , viu- ~ 
em séi'Íos er:nbaraços para j11gular esse motim militar, 
que por mats de 48 horas (sobretudo a 10 e 11 de Ju
nho) trouxo a larmada a população da côr te. Afinal as 
forças milicianas, o corpo do arribaria, c o de policia, 
assim como o proprio povo puderam bater os sedi· 
ciosos, que na madrugada do dja 12 entrega ram-se á 
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discripc;ão, depois de terem perdido para mais de 100 morto3. 
O soldado Steinh ausen, julgado pt·incipal c'lbeça do motim, foi a r cabuzado, e os tres b<ttnlhões foram dissolvidos, sendo 1, 400 irlandezes rcmottidos para a Trlanda e Canadá por intt}rmedio da Lega<:·io In· g leza, 600 a llemães para o Hio Grande do Sul, como colonos, e 300 idandezes para Tapeeofl. na cJmarca dos Uhéos. O Ministro da gueera foi demittido por D. Pedro, pot· tee deixado chPgal'em as L:Ousas áquello ponto, e Pedro do At·aujo Lima, Miguel Calmon, e T eixeira de Gouvêa re tiraram·se do minis tol'io, ma· guados pela demissão dada como castigo ao seu collega. 

ExrcENCIA oo ALMIRANTE RoussrN.-Ti nha apenas terminado o conHicto da insubordinaçüo de tropas 
~,;tt'angeiras, 9-.uando o Brazil teve de soiTree uma oxigencia da l' rança imposta de maneira de ~com· munal. Não tondo s ido attendida-; alguma' t'Opresentações sobre o apresamento de na vio -; franceze5 pelo bloqueio do Rio da Prata, o Contra Almieante Roussin entrou, 6 de Julho de 1828, com uma náo e duas fragatas, no poeto do Rio de Janeiro, e , ue JTIO['· rões accesos, exigiu a <'ntrega dos navios fl'aHcezes <tpl'esauos, e o pagamento por indernni .,ação uc perda.~ e damnos. Sati.;;feito logo quanto ao primeiro ponto, combinotHe, 21 de Agosto, qu0 até o Om d · 1829 se liquidar·iam as indemnisaçõe-; pedidas pelos subditos francezcs. 

TuMULTos EM PER:-.'AMnuco E NA BAmA.- No prin· cipio de 1829 demm-so a lguns tumultos pof)uhres em Pernambuco, chegando 0::; sedicio .;os a atTombae a cadôa, a soltae o:> presos, c a apoderarem-se do armamento quo se achava Pm um quar tel. Reprimida a :-.edição, fo1·am ne.;sa pmvincia suc;pen-;a-:; a.:; garantia:; con, titucionae.; por decre to de 27 de Fo\·ereiro de 1829, <' 03 sedicio.:;os julgado~ por uma commi<>sã.o Milita r, moio de que tanto o Govo:no abuo;ava naquelle tempo, em voL: de recoL·rer aos t1·ibnnaes ordinarios. Só a 27 de Abril do m eo;mo anno foi que se mandou cossat· o effe ito do dect·eto de 27 do Fe· Yereiro. 
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Na Bahia tambem por es.:;a época deram-se alguns motins, sendo o presiden te, Vi-:;conde de Camamú, assassinado por um ca valleiro, que depois de de.scar~ regar-lhe um tiro, desappat·eceu a galope, som poder ser apanhado, nem descoberto, 28 ele Fe\'ereiro. D. MARIA n.- A IMPERATRIZ D. AMELIA.- Tendo f3lleciclo D. Joã.o Vl a 10 de Marc;o de 1826, devia o throno de Portugal pertencer n. D. Pedro. Bem aconselhado, e soguintto o seu proprio raciocínio, que lhe fazia ver a impos.:;ibilidade de conservar as 1Luas corôao;, D. Pedro ab,licou a de Portugal em ::;ua filha, D. Maria li, a qual se easaria com seu tio D. Miguel de Bragança, que go\·ernaria o Reino como Logar Tenente até á maioridade da Rainha. Simulaudo acceitar essa combinação para apo~sar-so da corôa, D. Miguel, depois de ter jurado a Constituição, 26 de Março do 1828, dis-;olveu a Camara dos Deputados, procedeu á convocação dos Tres Estados, cuja Assembléa abriu a 22 de Junho, e fez-se proclamar Rei absoluto, 15 de 
Julho. 

D. Pedro, recebendo a noticia da d issolução da Cantara dos Deputado" Portugucze-;, mandou !'>ua Filha para a. Europa, acompanhada pelo Marquez de Barbacena, 5 de Julho, afim de sor cn tregu<' á. protecção do Imperador da Au-;tria , avô matemo da mesma Ramha . Chegando a Gib1'altar, r esolveu B·.tr bacena ltwar para a Ingla terra a mesma Augu •la Senhora, e oonfiou-a á prolerção de Sua 1 lagcstade Britannica. 
Não apresentando a a ttitude da Inglaterra resul· lado-; animadoeo~ para pôr um fim á usurpn<:Ao de D. Miguel, mandou D. Pecli'O I que sua filha voltasse para o Brazil em compa nhia da Princezêl D. Amelia do Leuchtemberg, que vinha casar-se com elle. C'ela. brou-sc o casamento com a magni ficcucia e pompa devida<: a tão elevadas per !';Onagen::; , e, para perpetuar a memoria d'eso;a nup~ias, foi creada a Ot·dcm da Rosa, civil e mili tar, decreto de 17 de Outubro de 1829. Achava-se D. Pedro em circumstancias muito em

baraço~as naquella occao;ião, porque como Pai tinha a obrigação restricla de sustentar os direito"l de sua 
~'ilha, em quem tinha abdicado a corôa de Por tugal . 
Rtfl S a smtentação d 'csses direitos tendiam a lançar o 
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Brazil numa intervenção em negocios internos dc
Portugal, e em fortes dispendios para coadjuvar~ 
que se declaravam oontra a usurpa<;ão de D. Miguel. 
A questão dos emigrados portugu".Jes, miudament.e 
debatida no parlamento por oradorf's da força de Ber
nardo Pereü•a de Vasconcellos, e Lino Coutiuho, e nH 
imprensa pela fulgurante penna de Evariste Ft•rrcira 
da Veiga, veiu augmentar as difliculdades com quo o 
Impe1'ador já lutava para affrontar o vendaval polí
tico, quo so desencaüonva snbre sua corôa. 

ABDICAÇÃO, 7 DE .ABRIL DE 1831.-As relaçõe.,; \14~ 
D. Pedro I com as Assembléa Legi::;la tiva.~ tinham 
sido sempre eivadas de de..-.;confianc:,us c provençõc~ 
taes, que for•am degcne1·ando em animosidades, cuja 
efferve:scencia devia nece sariamente ser fatal ao Im
perador, ou á Naçl'lo. Como a Nação 6 sempre mai~ 
forte, o Imperador foi a victimn. As Assemblóas Le
gislativas, que se seguiram á Consti tuinte, pareciam 
ter recebido d'esta o diapasão para afinarem a stul 
attitnde para com a Corôa. Não eram camaras servis 
di::>po.;ta<> a. CUI'varem..se a 'ejanos irnpr·ovisados: 
eram repecsentantes eleito-.; pelo"' comícios populart•s 
de uma Nação, a qua l tendo quebrado, havia pouco. 
os grilhões üa dependencia, no seu cnthu -.;iasmo pela 
liberdade, propen,lia para irnplantal' o regimon da dl}
mocracia na mais alta escala, que pudesse. 

Esse.; represen tantes, que nrw ti11ham o til'ocinio 
pratico do ~ystema parlamentar , abu-;a,·am em mui
tos casos dos seus direitos de legisladores, r invadia111 
0 '3 ramo~ administl'ati,·o e executivo, que não llwió; 
pertenciam; mas tambcm ll. Pedro I, nascido e edu
cado no absolutismo, com todas as tondencias pam 
prescindit· das formulas constitucionaes, apozar da 
Con tituição por elle outorgada e jlil'ada pot· todos om 
!5 de Março tlc 1821, não claudicava menos na sua 
maneira de proceder. 

No revolto mar de clifficuldadL•s que o assober
bavam, o Imperador abriu em 1830 a Sessão Lcgi-.;la
tiva, em que a Camara dos Deputados, dominada 
pelas idéas exaltadas do::; partidos, achava-se die
po-;ta a pôr um paradeiro aos abusos do poder, que jil 
tanto se tinham feito sentir. A ninguem amedrontál'<l 
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;~ maneira iusolitu pela. qual o [mperador tinha encer
rado a 8o,.,são de 1H~9, dizendo unicamente : <<Augustos 
,. Dignlssimos St·s. Rr!prese1tta1~tes da Nação, estáfe· 
,.Jtada a Sessão. » Pat'a su-5tentat· o enthusia<.;mo dos 
liberaes chegara m a-.; noticias da Ro,·olução de Julho 
em Pariz, que tinha feito baquear o throno de Car
Los X ; a exaltação do-; animus propagou-se rapida
mente em di Yeraas provint;ia-.;, e a opinião publica 
aguilhoava as ho.;lilidaJe-; da Camara dos Deputados, 
<JUO já t inha recotTido ao expediente da sua fu~ão com 
;I do Senado, de <lCL:twdo com a doutrina constitucional 
do art. 1)1 . Na :;o.-.;são do encerramento a 30 do No
vembro havia a l'alma pr·ecmsora do'! grandes tem
pornes. 

A declaração terminante feita por um chefe do 
pt·cstigio de Beruardo Pereiru de Vasconcellos, de que 
o :Ministro do lmperio, Josó Antonio da Sil ,·a Maia, 
não ser ia reeleito pat·a a nova Camara, devia ser 
tomada por D. Pedro como um panno do amo"itra de 
ainda maiore:; desengano~. Ora, a província de Minas , 
com o sou liberalismo tmdicional, esta,·a toenando-se 
o fóco donde IJarecia irradiar a principal força do 
hostilidud.e-> contra o Go,·erno ; ahi gras-.;a\'arn a 
olhos vistos a" icléas republicana" de federação das 
províncias. O lmJ erador, julgando fJOder fazer serenar 
oc; anim.os com a "ua 1 1rescnça, partiu para o.;sa pro
víncia, 30 tlc 1 lczembru, cum a Imperatriz c uma 
grande comitiva, ua qual ~obresahia o 1\Iini..,tro José 
Antomo da SilYa Mma, que apezar de jurisconsulto 
muito distincto, tinha contra si as mais fortes anti
pa.thias políticas. 

Friamente acolhido pelas povoaç.ões por onue pas. 
sava, infeliz na :-;ua proclamação de :C2 de Fevereiro 
tle 1831, desenganado sobre a reeleição do seu Mi
nistro do Imperio del'l'otado na Yotação eleitoral, des
illudido pela mal'cha que a exaltaç.ão elas idéa<> apre
sentava, triste e apprehen'>ivel regressou D. Pedro 
para o Rio de Janeiro, onde o aguardavam aconteci
mentos da mais transcendente monta. 

Chegando o Imperador ao paço do S. Christovão 
a.ll de Março, muitos cidadãos Portuguezes e brazi
leiros adoptivos apromptaram festejo::> estrepitosos r 

• 
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para solemni-~ar nos dias seguin tes a vinda dft D. Pedro, ao passo que os nacionae..; con-;ervava.ru~~ silcncio'los. Na primci t·a noite as lu minarias e festeJOS foram a penas interrompidos por questões vocae. entre nacionaes e por tug neze..; ; ma~ na noite de 12 para 13 de Março ((lU'~ garroj'aclas) houYe c<;mniclo provo ·a lo pelos portuguezes das ruac;.; da. l~mtanda, Ro,ario, llo..;pitio, o outras, mrmido-; de fundos de 
garrafas o uiYel' o~ proje.;ti..,, cuntnt os uatnraes dt paiz, que censuravam a_l.nopportunidadc de tama':lhas demon-;traçõe; rlo regoSlJO da paete de o-;tr angmro-.;, que melhor fari a m em o ·cuparom--,e com o.; seu ne
gocias, e não inter vit·cm em quo..;tõc:;, quo.nüo lhe~ tliziam respeito. A 11 os portuguezc. · apeill'eJaram a-; casa'> de var io..; hrazi leiro~ notavei..;, taes como a dt1 
Evaris!o l"or rcir·a da Veiga, o praticaram alóm d'is-:tl 
outro.; di-;turbios. 

D<'rois des..;a-; sccna-,; tur11ultuosa., , 23 doputadoq e o senador Verguciro r ennil'am-se em casa do dep ntado por 11iua->, Padre Josó Custo lio I >ias, na ma d' Ajnla. e ahi ~ ·onlinram á reJa•·çin •lo 1•:\ari..;to Ferreira tia Veiga runarcpre.;entação a o GoYet'uo contra o JH'OI~e
dimento rf' voltante e i111imne do~ portugucze .;, pc· dind > nmn. do-.all'mnta para o; hrios 11adonaes. O Go-v<•ruo não totunu a-; [H'u ,·iden:ia..; CJUC o ca->o exigia : foi dr uma f1·a JUOZU in ·o.wrbiYCl, alem do jâ. ter bas
tante-; culpa-; em ter tolerado que. se dó~"cm a-> .scena" da uoito da<; f!ar'ra:fr.ula~. dt•purs tlos preludro.:; C[tW tinham ha\'ido. A 20 !te :\Iarço appareccu a mJ ld1-
caçno mini~!eria l já resolvida rclo l rrtJ>?r~dot a 1~, julga ndo mf'lhor <"onl iar a-; pastas a brazllcrro..; natos e do prl'Stigio, afim de üomiuarem as cir·cum
stancias. 

'o entrota11to o ministerio composto do Visconde de Goyar1n. na pasta do Imporio, ::O.lanool J o~ó u•· Sonza Frn n<~n ua Justiça, Franci-,;co Carneiro d" Campo..; nos Negocias Estrangeiros, Jo~é 1Jauoel rlt• Almeida. na .M ll'lnha, 13rigadeir·o Jus(• .i\lanoel de .i\Io
raes rta Guerra, Antonio Francisco de Paula. li. Ca· valcanti de .\ lbuquorque na Fazenda, não sómon re não sati ,fazia ao parlido liber·al exaltado, quo <'Stava em efl'crvesccncia, como tambem uão tinha a energia 
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bastante para conter a marcha da revoluçflo, que rapidamente progredia . 
As disposições tímidas do Governo fizeram apenas. azedar 03 unimos do3 exaltados, que foram desenrolando a pro r aganda da [Pderação. 
Em uma solemnidade rel igiosa, a qne os patriotas procediam na igrej~ de S .. Francisco de Paula para commemorar o DnmYor.~arlO do Jurament•) da Con..,tituição, 25 de Março, e para sufl'ragar tambcm a alma do Dr. Badaró, assassinado em S. Paulo o considerado martyr da causa liberal, D. Pedro entrou no templo para assistir â. festa, embora sem COIIvitc e foi recebido ~om vivas emqua1~~o crmstitrl('iona,l. __.:. Fui, sou e S"ret 8"'mpr<> ~on~ttturional, respontl<'u ellc dominando a multidão.- Aos viYas dados a D. Podl'o ll ret.orquin : Ainda e muito ~rr>rtru;a. ' 

Nada de bom prorncttiam essas Sl'enas: era preciso uma pruden ia, energia c tino muito grande:; para suppcrnr a.~ diflieuldades da occasião ; no Pntretanto D. Pedro I, homem de rcsoluc;õcs promptas, e quo tinha comoc;auu a sua vidn politkn no meio de motins populares, 11ada fez pam parar o rn.rro da re\·olurão : pelo c·ontrnrio eompromettcn ai11da mni~ a sua câus<1 dcmittindo o mruisterio, Cjnc na rc.didnde em fr·a<'o c sulJstituiudo-o pot· nm outl'o, 3 de Abril, compl~ta
mcutt' d:rjitcç•a > a,•di.::a , sem ao mcno~ um unico deputado. O ministcrio fni o sognÜ1lc : lmJY•rio , 1\farqnez de Iulrnmbupe; Juç;til}a, Yiscontlo do Alcantara · 
Estrang 'tl'()s, ::O.Iur~tuot: de Aracaty; Jfarr'nha, Mar: quez dt• Pn mnagua : Gn<>rra, :\larqul'z de La(Tes c Fa:·•ndrt, ).farqnez do Baopendy. 0 

cmr.lhante mudanc;a ministerial foi no dia 6 recebida pela populac;ão i.Jrazilmrn, com os mais vi\OS signaes ue llC'-'HJlproYa.c:ão ; immcdiatamente foram reuuiudo-sc ondas ele jJO\'O no Campo da Acclnmarflo · depois de uma hora da tardo cerca de 2,000 pessoa~ a<.:havam-se ngglorncradas; tribunos populares excita
' '<Un as massas a manterem as sua'5 exigoneia~ soi.Jrc a domissüo do ministcrio, o irwcctiYa\·am o poder pcs
so~l do Imperador, uma. deputa<:ã~ composta de 3 Jmzes do Paz (~a fr~guez1a. de Sant Anna, S. José e Sacramento (fm levar uma r epresentação verbal ao 
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Imperador pedindo a demissã:o do Minis terio de~ de 
Abril c a r ei ntegração do anterior. D. Pedt·o, dep01s de 
algu r~1as phrases em resposta rnanlr>1uio o sou. ~íreilo 
cOI~-Stitucwnaf d r> escolher livremente os seus mtntstros, 
terminou declarando que estam prompto a jazer 
tudo para O p?l'O, nada p?rém p-~lo pO?O. 

Essa resposta, teans mittida ás onda-; do povo 1~e se 
achava no Campo da Acclamação, exacerbou m.nda 
mais os animos. O Commandante das Armas, Briga
deiro Franri~co de Lima e ilvn., instado para ir a S. 
Christovão consc~"~'uir a demissão do Minis ter io, não foi 
bem succodido n~ sua commi->sií.o, e quando regros.;ou 
ao Campo da Acdamaçií.o encontrou já ahio1" ba.talh~o 
de infantaria do linha, e o 2• corpo de artilharia 
acompanhando as m·wife .;taç.ões popnlares .. Em breve 
vieram tambem o 1 • batalhão de g l'anadell'OS, o pro
prio Batalhão do Imperador , ou Guarda de H01tra, 
commandada pelo Corone~ Ma!loel da f:'onscca LiJ?a 
e Silva, o batalhão de art1lharm de marmha, e vartos 
outros contingentes militar!'<;. 

Era uma Yerdadeit·a reYolução do povo o da tropa : 
o General Francisco de J.ima o Silva, compul.:;ando a 
gt'avidade da occasião, despachou o Major Miguel de 
Frias e Vas~oncellos aflm de ponderar ao Impm·ador 
que convinha annuir os desejos do povo e da. tropa, 
demittindo o ministerio c nomeando o anteriOr, ou 
um outro qualquer, m<1s ~omposto de libct·aes. '~end~ 
~o en;;ontrado em caminho com o coepo tio arttlhar1a 
ligeira, que, por conselho do propt·io Imperador, vinha 
reunir-se aos antros batalhões no Campo da Acclama
ção, Miguel do Frias deu c~nta c~a sua commissão, 
fazendo vOr os perigos da cr'JSO cxtstenle. 

Depois do reOexionar um ~ouco, tento~ D. Pedro I 
ainda nomear um novo Gab111ele orgamsado pelo e
nadar Vorgueiro, e para esse fim mandou pro,;ueal-o. 
Não sendo o Senador Vergueiro encontrado, D. Pedro, 
por si, e sem ou?ir conselhos ele ninga~m,. tomou um~ 
resolução extrema : depois do conferenCiar co~ os Mt· 
nistros da Inu·laterra e da França sobro o~ mews, que 
lhe podiam rcfrnecer para retirar-se do Brazil, onteeg.ou 
ás duas horas da madruO'ada um papel ao MaJor 
Miguel de Frias, dizondo~lhe : « A qui t<>m a minha 
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-abdicação. Estimarei que sr>j am felbes . E u retiro-me 
para a E ur:opa, e deixo um pai.z qutJ sempre amei, e 
.qu? amo atnda. ,, 

J:.. abdicação era a<ssim concebida: (( Usando do di
''et~o quo a Cot.u;tituição me concede, doclaro quo hei 
mu~ voluntartamente abdicado na pnsoa do m.eu 
mwto amado r> pre$âdo fllh?, o Sr. D. P edro de 
Alca,~ta.~·a.-BoÇl Vista, 7 d'! Abril de 1831. ,, 

Ann';ll';l dopms d'isso D. Pedro á demis3ão pedida 
pelo Mu~t ~terw, menos á. do M. de Inbarn bupe, para 
-como Mtmst1:o ~lo Imper10, entregar a administeaçãÓ 
.a q.uem de du:mto, o ao rompet·. do dia relirou-~e para 
bo1do da .náo mglcza (( \Va,.sptt'! ,, lovaudo em sua 
cornpanh1a a Imperatriz, a Rainha D. Maria H, 0 
Duque de Leuchtomberg, o Duque e Duquoza de 
Lo~~é, e a comi ~i v a dos cl'iado:; da sua casa. 

1! ofun la e mespc~·ada sen >ação causára a abdi
~ça.o de D. ~edro I, h da á'3 11/2 horas da manhã do 
dta 7 d~ Al.m_l de 1831 no Carnj)o da Acclamação · os 
re,rolu '10nar1os ?btinharn mais do q no tinham pedido· 
em vez ti~ detm~são do l\Iinisterio, dava D. Pedi·o ~ 
su~ peopr~:L.tlomi-;são a'J(li:ando o esperan.lo CJUe o 
patz, satisfeito com essa. peo\ra do rnaO'nanimida lo da 
sua parte, amtJarasso a infancia tio se~ Auauslo Filho 
e lho fo'5~o Jie . o • 

Pam tutor <lo s~us filhos, quo deixava no Brazil 
(D. Pedro H c as Pr1ncozas O. Januaria, D. Francisca 
e D .. Pa~la) nomeou O. Pedro I ao vonerantlo Jos' 
Bornfncw do Antli'atla c s;I va. 

D. P otlr_o I, a Imp?t'atriz c o Duque de Leuchtem
bcrg scqurram no d1a 13 para a EuroPa á bordo da 
fragata mgle.m (( Volag, ,, o D. Maria H com o Duqu~t 
e D~quoza ele Louló foram para o me3mo do3tino no 
nav1o .de guerré!. francez (( L'l. .Seine >>. 

As~un.torminouo se.u re:nado o Sr. D. Pedro I, que, 
s e f.n dtgno do a~rmraçã:) por ter promovido com 
tod~s o~ csforç_?s a md~p 'itdencia do Bra~il, e por ter 
ab hcado a coroa de I OI'luóal, não quol'endo tentar 
I~ovamc~te annexar ~o H.~ino Lu~itano o pai;. que ells 
tmha tor n~do .Impm:Io, amda ma1:> se agigantou pe
rante a Historia ev1tantlo o derramamento de san .. 
guo, e segurando a corôa na cabeça do 2• Impe• 
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Cas tl·o, bando > sediciosos foram commettendo aturada carnificina na população portugueza da cidade, arrombando e saquean lo loja5 e a rmazens. A muito custo pôde a or ,lom ser restabeleci la pelo Dr. Bara ta de Almeida, e pelo eommandanto interiuo das Armas Visconde de Pirajá. 
Na ProYincia do Jlllinas Gera'!s G tle Abril h ou' e Lambem distm:bios no Serro ; ma'> ;1ão a pre3e;1taram a mesma gra\-Jdade que em Pern,~;zm&u.c?, 5 de Maio, onde a-3 tropas dopuzoram o Commandante das Armas, Coronel Lamenha, e foram conservando-5o na mais do ,or.lcira-; di:>[ osiçõo~, cujos e!T!.!itos em bre,·e fizeram-se SCittir. 

REGExctA Pc:R~IA~E::>~TE TRINA. - DoYentlo pro~ederse á o~eição da H.e~cnc~a trina Permanente pela A -;semblua Geral Log1 ;latt\'a, acl1an lo-se presente3 35 Senadores, o 88 Doputa.los, tcYe logm· a YOLação que deu o seguinte resultado : BrigadeH'O Francisco de Lima o il \a, 81 Yotos ; Jo..;ó da Costa Carvalho (Marque.t de l\Ionlo Alegro), 73; João Braulio ~funit: 65 · F~·ancisco Carneieo do C~mpos, 06 ; Pccll'O elo At:auj~ Luna ( ~lar,JliOl de Olmüa ), 31 ; J\ntonio Carlos Ribeiro de Andrada l\Iacha lo o Si l Y<.l. , 27 ; o outros menos ,·otados. !•'oram, porlanto, proclamados Regentes do l mpo: io os 3 pt·imoiro..;, H:l de Junho, e 
tom~tram posse dos seus eleYa los cargos. 

T1voram logo 03 Regente:; do lutar no Rio do Jaueiro com a in_subordinaçào militar, que, comprimida por alguns dtas, estava á o~pera de uma. occasião qualquer para manifcstar-~e. No.; dias 1-! o 15 de Julho declarara m-se foi'Les se lições militares e do povo que forão abafadas pelo onergi:o l\li11i :;tl'o da Ju">tiça, DroGo 
ANTONIO Fwó, sondo ao depois casti,yados e dissolvido~ alguns corpos amotiuados, o ot~Lo-; remottidos para as províncias do nor te. 

Os tí bios "\Jinistros .José de Sollla França, o José Manoel de l\~?.''aes, ~1fto npprovando as medidas rigorosas de Fetju, r 0t 1ramm-se do Gabinete entraram Bernar l~ Pereira. de Vasconcellos par a a p~sta da Fazc:-nda, Lmo Coutmho para a do Jmperio c l\1anool da Fonseca Lima e Silva pam a da Guerr~. 16 de Julho de 1831. 
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P_oucos dia<> depois croou o Governo a Guarda Nac~onal, Loi de 18 de Agosto, e conservou da tropa de hnha na côrto a penas o corpo de ar tilharia de marinha ; ainda a c:;c:;im es:;e batalhão c:; ublovou-sP no dia 7 de Outubro na ilha das Cobrns. Immediatamente o ~lini.;tro da J ustic::a onca.rrcgou o General Josó_Mm'ia Pinto Peixoto d0 tonJ:u conta da força. pubhca (Guarda ,.acionai c Municipal), o jngular a r evolta : tão galhar,lamC'ntc pro~ e l01·am a-; dua"'> columnas do ataque ás ordon.., do Coronrl João Paulo elos Santos Baneto, c do l\rajor Luiz Al\'C'S d(' Lima, que em pouco tempo o; sublcvatlos foram obt'icrado-; a su~m.ettorem-~e: Casti~at~os c~mV<'nientom~nto O'> pnn~1paes o.;C'dt?IOsos, fm dhsol\'Jdo ~ eorpo de artilharut J o martitha, t' o GoYcrno fo1 olhando mais attenta.mento 1~ara as força..; rlc mar, nas quaes a insubordinação m la nnndo como no exrrci to. Data dC'ssa o ',<"a~ião a r11 t r ar! a do lc'nto da c·scnla nti!itar JoAQUI:.I Jmm' HoDmct·F~ Tmmt·~ (ultrrioi·mcilt' Vis: conde. d(' Jtaboraby), pela 1• Y<'Z para a administmc:ão l!lupcrtor c!o ~.;ta lo. occnpa11tlo a pasta cln l\lariuha, em subs'Itutção a Jo--ó ?o.I:wod de .\lmcidu. 
Emquanto _na capital do Imprrio d~wam-s' essa!'! Mrna~_de sntliçiio '!lihtai·, em cliYPrsas prodncias as rcbnlhocs ro, trorl m~mm-s ' mais on menos do mesmo modo, com a diiToronc:a ()ll!' em algnmas c> llas t•crduraram por longos anuos. Para n'io truncarmos o hi-;tori~o d~ssas revolnc::õcs, ()Ue começar:1m no tc•mpo da Regcn01a Permanente Triua, fEm·mos segui,lnmcnt<' o seu r2snmo, embora algumas tf'rmiuass ' lll lia Rcgoncia de FL•ijó, o _mesmo na ele Aranjo r .irnn. 
No P~lrá d ·po!s do n~tO terem as tropaf-l podido cons"gmr a dom1s -ão do Com mandante da-; Armas Francisco Josó c! r . ·. Soares df' Andréa, prenderam, 7 d? A!;osto, ao VIsconde de Goyana, que fôra poster lOrmcntC' tornar <'Onta ela Prf'si cloncia da pro\·incia, e o remrttrram para o Hio rle Jnneiro. - No anno seguinte, 12 cl!' Abl'il de 1832 rebeil ton na Barra do Rio Negr o uma S"diçào milit~r, na qual morreu o Commandante Co~oncl Joaquim Fr lippo dos HPis, procl.a mando ~lcpms o Conrgo Baptis ta a comarca do R10 Negt·o mdepcndente do Pará . Tues vantagens 
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foram tendo os partidarios do Baptista, que chamaram 
a si o Presidente da província, José Joaquim Machado 
de Oliveira, e em Abril de 1833 impediram que des
embarcassem o novo Presidente Desembargador José 
Mariani e o Commandante da-:; Armas, Tenente Co
ronel Ignacio Corrêa de Vasconcellos. 

A r evolta assim triumphante foi continuando a 
produzir os seus lamenta\·eis effeitos : na noite de 
16 de Abril houve un11 horri,·el carnificina na po
pulação <.la capital, sendo Yictimas para mais de 200 
pessoas, c a verdadeira anarchia começou o seu ter· 
rivel impcrio. Impotente para mandar forças regu· 
lares para restabelecer a paz, contentou-se o Governo 
da H.egencia em mandar um no,·o Presidente, Ber· 
nardo de Souza Lobo, e um novo Commandante das 
Armas, Tonento Coronel Joaquim Josó da Silva 
Santiago. Os facciosos deixaram as duas noYas au· 
toridaLles tomarem conta do.:; seu::; car~os, mas aos 
7 do Janoit·o elo 1835 deram cabo tlellas por meio 
do mais hol'rivel a:>sassinato, o proclamaram Presi· 
dente ao Tenente Coronel Felix Antonio Clemente 
Malch~r. o Commandante das Armas a Francisco 
Pedro Vinagre . 

Em brovo a doshal'monia estabeleceu-se entro os 
dous eleito.;: os partidari )S de Vina~re venceram a 
facção rle l\Ialcher, e este d '!JOis uo prrso foi im· 
mediatamonto ar..:abuzado. O novo Pre·iiJonto, Ma· 
r ecllall\Ianocl Jorge RJ ll'igu'"'s conseguiu a principio 
a lgumas vantas-c•ns sobr o Vina; r e, que, fingindo 
submissão, reuum toJos os sons :se 1uazes, c obrigou 
ao Marechal a r e tirar-se para a ilha tle Tatuoca iaté 
fins de Abril de 1836. 

O Presidente seguinte, Brigadeiro Soares ele An
dréa, chegando com um reforço de mais de 1,000 
praças do excellento infantaria, c apoiando-se nas 
forças naYaes do Capitão de Mar e Guerra Frederico 
l\Iariath, pôde tomar conta da a u torülatle em 11 
de Abril do 1836, r eunindo tambcm as attribuições 
ele Comnn.ndanto elas Armas. Depois de ter feito 
sua ontt·ada solemno na capital a 13 ele l\Iaio se
guit~te, foi empregando medidas acertadas para a 
pacificação da província. Batidos completamente os 
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bandos do Vinagre, Angelim, e outros chefes desor .. 
deu·os, começou o r estabelecimento da tranqullidade 
publica, que só no anno seguinte, 1837, pôdo fir .. 
mar-se. 

No MARANHÃO, 13 de Setembro de 1831 os turbu .. 
lentos demittiram e prenderam ao Comma~dante das 
Armas, expulsaram os Magistrados e diversas pes .. 
soas ~e con~ideração, e teriam procedido contra o 
propr10 Prestdente, Candido José de Araujo Vian .. 
Jla (Marquez do Sapucahy), se não fosse a atti .. 
t ude en~r~ica que esse illustl'e brazileiro assumiu, 
consegwnao afuaentar os sediciosos. Retirando-se, 
porém, os turbulentos para o interior da província, 
foram reforçar os bandos do celebre Antonio João 
Damasceno, vindo do Ceará, e depois das mais san .. 
2' l'entas tropelias só em Abril do anno serruinte 1832 .... d o ' • pô .e restabelecer-se o socego publico, para o que 
mUtto conconeu o Commandante das Armas Tenente 
Coronel Ignacio Corrêa de Vasconcellos. ' 

~.\C PERNAMBuco, onde depois dos motins de 5 de 
Mato as tropas conservayam-se nas mais desordeiras 
disposições, houve um terl'ivellevante militat· nos dias 
14 e 15 de 'etembro de 1831, que pôz a cidade do 
Recife em poder da soldadesca desenfreada. Afinal no 
dia 16 conseguiu o povo armado vencer os soldados 
pela maior parte ebl'ios; depois de terem morrido pa ra 
mais de 300 dos amotinados, foram presos côrca de 
800, c remettidos para a ilha de Fernando de Noronha. 
Passado algum tempo, 15 de Novembro, ainda houve 
um outro motim m1 litar na fortaleza das Cinco Pon .. 
tas ; mas o se foi promptamente abafado. 

Decorrido> alguns mozes deu-se uma nova rebellião 
militar, U ~~Abril do 1~32, dirigida pelo Tenente-Co
ron~l do !\!tltmas Franctsco José Martins, e pelo l\Iajor 
Jose Gabr!el de l\Ioraes Meyer ; mas pôde ser vencida 
pelo Pro31donte da Província a 16, com o auxilio da 
marinh!l o das milícias dos outros bairros da capital. 

Segum-se logo em P anellas ele Miranda um& 
g uerra civil (do~ Cab'T.nos), que foi tomando propor~ 
çõcs taes, que durante perto de quatro annos resistiu 
a fortes columnas mandadas para termina l-a . Só em 
Novembro do 1835 pOde o Bispo de Pernambuco, 
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· D. ~oão da ~urificação l\Iarques Perdigão, concluir ~t 
pacificação, Ja começada a realisar-sc pelo 1\Iajor Joa
quim Josó Luiz de Souza. 

CEARA.-Esses. m_otins miütare~, que temos apre
sentado, eram prmcipalmente_clevidos ao erro capital 
do GoYemo do Pedt·o I, que l111ha formado um r rr
cito sem a neces::;aria disciplina; os múos exemplos 
do sedições de po,·o e tropa, mais ou menos trium
phantcs na c<ir le clmanto os nltimos nnnos ela estada 
do D. João VI no Hio de .Tanriro c durante a n'arncia . l d • b e remato o 1• Impuador, tinham acoroçoado a solda-
desca, ou a trr a~ suas exigencias satisfeitas por meio 
de levantes, ou a pactuar. com as massas populares 
para dm·_a prcponderanc1a a es te ou ar1uclle IJattido. 
No Ceara, porem, clesonyolvou-so uma ""ucrra civil 
p~la mais ue_sanazoada rrotouçào d~ C'oro~el Joaquim 
Pmt'? ..\ ladeJJ·~. qne, mmto perscgmdo coJno r"alista, 
dcpo1s da n bthcaçüo uo D. Pedro em Yez do mudar de . . . 
pro\'ln.·m pnra a sua mm·adia, ou accommodar-sc ao 
noYo estado ele cousas, !o,·anton o cstand rte da re
JJtaw·a;'riJ do 1• Im pcra_dor, 1l do Dezembro llo 18:31, a 
pr~loxto do qno a abchcaçiío linll:l sido fol·çada. ne
l~nmdo algnn-.; adeptos, 9ue prclucliaYam as:sim o par
hdo ch:uuadJ ao dcpo1s C tt'mnut>tí, fui, como devia 
sel-o, m d snccediuo ao primeiro C'Jtcontr) n 1 cncre11ho 
do l~ lli'Üy, contra as fot·ças do Govrl'llo, c ~iu-se 
depo1s de 10 mozos do uma lnta inseusata abando
nado, o oht·ignclo a f'Jttre,.;ar-sc em Cnt>rr>ntinlw :w 
General Lai.Jatut,_ 1:3 clr On_tubt·o do 1832. Depois ele 
er vaga lo por prtsõcs de tbvcrsns pt·o,·incias foi afi-

nal con lc' mnarlo á peun capital, e oxccutad~, 23 d& 
Nm·embro d' 1831, sem quo a esse acto precedessem 
as fornmlidados legaes. 

E~t MrNAS-GER~Es a agi ta~ã~ dos cspil·itos produziu 
tambcm um mov1mento sedicioso, no qnal felizmente 
não ho!t ~-o dcrca mamento de sangue; con ton taram-se 
os scdJcwsos em Ouro Preto, 2~ de Ma1·ço de 1 33 
com o foeçar a retirada do Vice-Presidrnte da Pr~ 
v!ncia, ~ern~rd~ Pereira c~e Vasconcellos, para S. João 
d El-Rct, c d aht para o R10 do Janeiro. A or dem foi 
promptamente restabelccida pelo General Pinto Poi-

.xoto, 19 de Maio, entrando com algumas forças em 
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Ouro Preto, abandonada pelo'> rebeldes depois de um 
pcqueuo as:;cdio. 

~JArro GRosso.- Srm um fim político dctet·minado 
começou na longínqua província de l\Iatto Gro~~o um 
levantamento de fn.ccio.:;os, que estabeleceram o '>eu 
quat·tol gcnot·al em Cuyabá, onde procederam a uma 
horriYcl camificina pal'n satisfazer a sêdo do sangue 
o de roubo. De 30 de l\Inio a 3 do Julho do 183 1 durou 
este lamcntavPl estado do nnarcbia, ató que allnal o 
Coronel João Popino Caldas pôde dominar a si tuaçã.o 
e restaurar o socogo. 

ASSE~Il3Ll~AS Lli\.ISLATlVAS.-~lEDID.\.S COVER:-IA:\IE:'oll'AES. 

-DISTURUIOS NO ll!O DE J.\l\'ETnO 

Occupados em l'estn.bclc.!or a Ol'llem o a :ra,~qnilli~ 
dadr publica tiio profundamente ;tltera la<s, nao t1nham 
as Hcn·onc·as l>J'OYisoria c l'crmanente, nem a As
sembl~a Geral Lrgi~latiYa tlman•c o anuo do 1831 
dado largo clesctwoh·imcnlo a out: a~ mod"d 1s fJllO o 
paiz rccl JmaYa; aiuda a •sim houyc a crcac;ih? _da 
Gual'da Nacional, a cxtillCC:àJ dos co1·pos d · 111 hcms 
e ordenattcas c da Gu u•rla, d ·? Jhnt'l/, lei do 18 
de Agosto 'elo' 1831, Ol'gnnisa('ão do Tlte-;om·o Na
cional o Thesoural'ias Provi nciaos, ncalmntlo com o 
Conselho ela Fam11da, lei de .t de Out.nlwo, tl<'finitiva 
organisac.:üo da .AcadoJUia ele Bellas Artes, 31 do Dc
zelllbrodo 18:3 1. 

De,,ois de complicados debates na Caruam dos De
putados tinha pa~s tdo com algnmas modilic:tções o 
projc ·to dl' l\fi l'ancla R ibeit·o pm·a as rl'f~wm~s ua 
Constitni<,'<io; mas cheg·mdo ao '"wulo fo1 atkuh a 
discussilo para o anno seguinte afim do ser m ·lhor 
estudada essa qucstno. . . 

Esco:wa-sr o anuo de 1831 entre as lutas cn'IS o 
sublovaçõr') militares qtw temos c~boçado: o anno de 
1832 não promettia ~er mais fc!iz. Ü~. partid 1~, flUO 
cntlio quet·iam a prcponcterancm poht1ca., pocham-sc 
r eduzir a trcs, a saber: 1•, o :'IIODER.\.DO, rcprcsolltado 
pelos trcs Rcgoutcs, l\Iinistorio, c um:t fracção da Ca
mara, em quo brilhaYam Evarislo, Verguoiro, Paula 
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restaurador acabando com a alta posição daquolle a 
quem considerava como chefe do maior imrortancia. 
A 15 de Dezembro foi cer cado o Paço da Boa Vi->ta 
por uma força policial, tendo á sua frente uma Com
mis~ão de J wzes de P az da cidade : o venerando Con
selheiro .José Bonifacio, de tão monumentacs sn1 i-:os 
á causa do Brazi1, foi por um decreto sus pen"o dac; 
funcções de Tutor da Fa mília Imperial, e remettido 
preso para a Ilha de Paquetá. . 

A proprin natureza encarregou-se de 11\-rar o <?o
verno do maiores injus tiçns, ani(juilando o part1do 
re~taurador . O Dttquo do Brar1ança, n. Pedro I do 
Brazi I o IV de Portugal, fallo.:ora em Lis bô:t a 2·l da 
Setcm'bro do 1834, legando um nome grnndioso.á 
H istor ia imparcial, e o:; seus hondlcios a um Impe1:10 
Amr ricano, e a um Heino Europeu. B:rqueava, po1s, 
parn sempre o partido restau rador, ou Caramw•tí, e o 
Brnzi lJWOgl'edia com cs -;o pesadello do mrnos. 

Nesse entretanto tinha pnss·1do a L ei ele 12 de 
A[] JSto ela 1831, ou A <>t? :<lrldich~a_l, quo complc.tava 
e mo. liflc:l\'a a Con.;titmção Poh t1c:t do lm ei'IO. O 
fall cci lo Conl'n-o l\larinho, na -.ua ob1'a ilo 'Of.t~·{i,rJ d~ 
.Minf'(,'l co11s;d~nwa o Acto .\ d licionnl como n:n tri
umph~ político do parti lo ffi l)deraclo, qne q11eri·1 ro
dear a mon·tr ·hia ele instituições livres. As princip·1es 
ci.i .:;po:;içôes dos~n Lei são em r rlação á snppre,são 
dos Conselho' Ge1·nes de Províncias, o..;Hbs~ituidos 
pelas As ;ombléas P1'ovinciae..;, á. supprcss:1o do Con
.selho d'Estado, e á eleição do um só Hogonto. 

LIÇÃO XXXVII 

Governos R egenciaes. 2 .• Parte.- Senadores Feijó e Ara ujo 
Lima :- Declaração da m aioridade de S. M. Imperial 

o Sr. D .Pedro 11. 

§ 1 

REGENCI.\ DO SENADOR FmJú.-Tinha o Acto Addi
cional Cl'eado um só Regente, em vez (lo tres, que 
ante:; eram ; prococleu-,e pois, a 7 de Abril do 1835 
em todo o lmpel'io á eleiçào do Regente, e a apura
ção de votos feita na Ses-;ão da Assembléa Go1·at Le
gislath·a do V de Outubro de 1833 deu o seguinte 
resnltado : Diogo Antonio Feijó 2826 \'Otos ; A. F. 
de P. H. Cavalcanti do Albuquer LtUe, 2251; José da 
Co;;ta Carvalho, 847 ; Pedro do Araujo Lima, 760 ; 
Franci .:;~..:o <lo Lima o Silva, 629; l\lanoot de Car
Yalho Paes de Andrade, 605 ; e outros menos vo
tado<>. 

Foi portan to, o Senador Diogo An tonio Feijó pro
clamado H.egP11to do Imperio a 12 do Outubro de 
1835, tomando immediatamente posse elo seu elevado 
cargo. Antes do proseguir de,·emo ., ponderar 
que a Rogencia precedente a0ha m-so reduzida a um 
só membro, quo era o Gonet•al Francisco elo Lima e 
Silva ; João Braulio l\luniz linha fallecido, ( 21 de 
Setembro do 183.) ), e José da Costa Carvalho des
gostoso e doente tinha-se retirado para S. Paulo. 

O historico da r egencia do Senador Feijó pódt 
reduzir-se: 1•, á. pacifica~ão da p_rovincia .do Pará; 
2•, ao desen v oh 1men to ela rebelhão do H.1o Grande 
do Sul ( Guerra dos Farrapo$ ), e rnâ. direcção dada 
pelo GoYerno para suíTocal-a; 3•, ás lutas contra 
uma opposição roderosa na Camara dos Deputados, 
que obrigou ao Regente a abandonar o poder. 
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Quanto á pacificação do Paeá., jiL Yimos que ella. 
fôra reali ~acla pelo General Soare:;; de Andréa em 
1837, depois de batiLlo:; o~ bandos de Vinagre, An
gelim, o outros chefe:; em 1836. 

Quanto á. guerra civü do sul, cumpre-no,; dizer 
que a 20 de 'olembro d•:J 1S33 rebentou uma n. j,•J
lião em Porto Alegre, capitaneada pelo Coronel Bento 
Gonçalve~ da 'ilnt, obrigando ao Pro->idcnte Antonio 
Rodrigue~ Fer11andes Braga a retirar--c para ·. Pedm 
do Rio Grande, com quasi toda-; a-; autoridade-;, 
omqu'l.nto o Commandantc das Arma.:;, Sebastião 
Barreto Pereira Pinto, via-,;c fot·çado a fugir para o 
Estado Oriental. 

D'ahi a pouco P<'rnanllc~ lh·a_,a julgou não po<ler 
su-;tentar-'-'e mai-> em . Pcllro, c retirou-se para o 
Rio de Janeiro, trazendo com.:;igo o,; cofre,; publico-;, 
ficando o-. rebeldes completamente scnhorc-> tia pro
úncia, mono-> do-> dous porto..; de S. Pedro, c ele S. Jo...;é 
do Not'lo. Q,; robcltlcs cou 11ara rn então a clirccrão 
da JH'OYincia ao Vice-Pro ,j 'ente ~Iarci:1no Jo..;ó Ui
beiro, o Commando da ~ Armas a 13cnto Gon<:ah·o<.; 
da SllYa, e o Commanlo dn-; l"mttleira-; a C'rescen
cio de Cnnalho c a ~I:morl elos ~anto~ Lonre·ro. 

O He..!rnle Feijú, ao f:tt'to do, acontrcimeutos, 
mandou apotHH um outro Pt•c itlcntr, .Jost:: DE A1t \t'.ro 
lliBEHW, afim de restabclcc 'l' a o1· ll•m, :"Clll dar-lhe 
os au'\.ilio.; uditaros pr. ci o,, cont.•ntanclt>-"<' com 
delermin·t r qno prcpant->-;cm- c al ..:-w t-; soccotTo..;. A..,
sim mo.;mo om pouco tempo J\r:mjo Hibeirn con
'>o .. miu chnm1r no partido dn 1rgalidadc o Cm·tmel 
BENTO MANOEL HmmRo c algun-; outro~ chefes de 
prestigio, c ptidc jnutar algumas tropa-> para jugnlar 
a revolta. 

O pri nteit·o encontro foi favora' cl ao:; rebeldes 
comman lado-; 1 m·l'\ctto, Ct·c•ccncio, c Lima, que com 
800 lwnH•n.; "lll'{H"C'hcndcram a vi !la uc Pelota '• G do 
Abril de 1836, o denotaram ao .l\Iajor l\Ianoel :\lar
que;; de Sou;n o Corouot Allnllo do O li ''oim, q no ahi 
achavam-qe com força..; muito infcr iore,; ; o Coronel 
Albano foi fu"ilado, e 1\Iar.,uos do Souza com os seus 
foram rcmctlitlos pro .;o; para Poeto Alegre. Dahi a 
diJ.s, porém, perderam 03 rebeldes a porpria citlade 
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de ~orto Al~gre que se. P.r<?nunciou pela causa da 
legahclade, 1b de Junho, HllClando osso movimento 0 8• batalhão de caçadore:;. ' 

Immodia.tamentc foi a cidade roforç.ada c occupada 
p~las tropa~ do Governo, c t C\ 'O a navegaç·ão do~ seus 
riOs ~arantula. pm· cinco vac:;os da esquadrilha do Vice-
Almml.u to Grccnfell. 
. Emquant > e~'>U'3 vantagcn<; eram obtida<;, o Go

, _crno comm~ttm ~ c~To de mandar substituir o Pre
s~de~1 te Ar~up H.tbc1_ro pelo l\Iarcchal Au touio Eli
swrw de tll!randa Bnto; viu-se, porém, ua noL·e.;;si~ 
dado d~ dar eou t.ra ordem, á. vi..;;ta. da rt' pr<'SI'll tn ção 
que ~ <·Hladl• de ·. Pedr 1 Ü'z por intermc<lit> do Vice
Prestd<:llto Juaquim Yieim da Cuuha, que' pat·a 0 -,se 
fim vet) pcs..;;~Jalm~lltc :J~) Hio de J:mciro. Hcintc
gt:ml~J 11~1 Pr'<'Sldetl<..:Ja Pm 1lll'> de Julho, Jusé dr Araujo 
H1bmr.-) Hhtallou a s(•df' da administrnçã1 110\<lmcnle 
em Portu Alt>gn> 1" dP , \~u..,to, c fui diRp Jlldo as 
~~usa". p~u·a. r~1~uurP~ nc..:omm< tt~m.cn tos, n , que foi 
btatHl< lll< _u tr . .IJUllnd•) pelo JII'<'SlJgtoo..;, , dwf,. Bento 
Ma.nu<•l l{tb •tro, a Cjlll'lll n nw·:'lril CommarHial lll' das 
Arm<t" na 'illa lH'Íllwira Pr<·sidPilcia. 
. :Srgnin-,<' lng J a tontadn dn batel'ia em fn•ntc á 
llba ~o ~~~'H:?•. 26 Jo Agu.;fn de 183G, pPla t•srptarlrLha 
d.o CttJHf;! 1 It:neute~ i>~rk<•t·, dt• combinaçiw eurn· o 
Cor·unnl h·n 11('1$(;.) Xa \H' I' da Cnnha L' o '('ll I n~ão tlo 
fort~! Je Itap ~~~ pl·[,.., lcg;tli -ta..;, uo <lia s1 

0{Jintc; 
mas tam b 'I 11 < l_a.lu n p Hli'O p:1g:u ·arn c:11·o <''iS • r 1·inm
phJ CO!n O apt'ISIOiltl.lllCU(n do C,>I'OU< I Sih n '1';1\':tt·c·s, 
e11~ 'r:tg 111 J•~m Cnmaqnan; sut'lWPh-·n liclo no 
SPl\ _al 1 •<·I 1 c h< fc r•·u ·ld) ll:n-itl .TCJ'-56 .\lU!' ti ns . ( m
trat·mdo B 'Itto ~hn0fll pot• cs ~f' n;n'z de 11m d >s 
mclhm· ·c; ollkia'"s legalist;t..., l't•soh·eu tirar llllltl cks
furra s lr•mn ', C' na tt•t'l'ivd atçií.o rm frcnt<· [I 11 ',r do 
Fu.mfrt, ~ .. :3 l' ·1 cl· Ontnbro de 1S31i, dcrr otuu t'a llla
nei~·n 111:1IS. C'S I') trl)S"l as. Í.H'Ça.; dos I'rbeldcs, 
c~hlll o pl·.st<Jllcu·os o propr10 B!'tllo ({oi tçnl n·:-:; da 
Si.l \'a, e ontt·os ehcf~s. que foram rem ·tt i los ara o 
RIO do JnnC'it·o. ' 

T De1 ois. desse de;;calal~ro os cawlilh JS CI'f';c 'li cio, 
::'i: ett~, L11na e .Josó Mamtno de ~Iattos rcuuimm-so 
na. YJlla do Pil'atinim, ua serra do~ Tap 's, e tiran lo 
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decididamente a m ascara. de monarchistas com que 
ainda se di~fat·çavam, proclamaram a Província do 
Rio Gramlc do ~ul constituída em R~p'.Lúlic::r. , 6 de 
Novembro, o elegeram para sou Pres1llonte B..mto 
Gonçal\·e:; ela Sih·a, ficando na ausencia dc.:;te a a uto
ridade su1wema entregue a Jo;:;é Gomes de Vas J'l
collo5 Jardi m. Kilo c1uiz o ener gi(;O e activo Bento Ma
noel Jeixar os impro,·i -ados republicanos engrossa
rem suas hleiras, c nas mm·gens do Candiota, a1lluente 
do Jaguarão, des bamt m uma c:olumna de 800 homens 
do Coronel Netto, obriga11do-o a fug ir. 

P ouco m·tis fnllava para a tcrmiuação da guerra, 
restando a penas baler alguus bandos esparsos, 
quando chegou ao Rio Gratllll' o no,·o P residen te, 
Brigadeiro A ttlcro José Fcr rc•it·a do Bl'i to, que o 
Governo imp?liticam<>nt • manlára pa ra tomar con ta uo uma 1 r o\'incia . onde Josó do Araujo RibcirJ tinha 
obti lo tilo e >plomliJos r esulta l JS . O General Antero 
para aggra,·ar Jllais esse erro do Go,·orno, depois 
de te r toma lo posse da Prosidencia a 5 de Janeiro 
de 1837, portou- ')C tfw tlcsattenciosamentc para com 
o ~cu an tccess )r, c1uo a tó obrigou-o a rctir.tr-so da 
prO\'Íucia. Dahi a pou ·o o General mal tuislou-ss 
eom Bo11 to l\lanoel qu o, depois de ter dado a sua 
üemis -5ão d ..l Comm1n la ul..l da~ Al'mn.s, peen Leu-o no 
passo de T<lpo,-y, n ~O lcguas do Alegl'ctc,Z3 do Março. 

Tendo r calisa rlo a prisão do Presidente da Pro
vincia, julgou 13ento .Manoel que não poJia continuar 
mai-., na -:> Jileira -:> do um Governo, que tão mal cor
rosponll.ia ao -; S" U-" ~ervi c:o -; , o re~olvou mo3t1·ae o 
quanto Yalia a cjpada, qu ' c llo t inha volta do contra 
~:;eus an tigo-; com panhei ros do revolução, do'> q u 103 
~o tinha sepal'ado n'uma OJca ->i<i.1 em que se deixám 
levar 1 ela innu"n ·ia do S'u par~nto e amigo o ex-Pre
siden te José do Araujo Ribotro . 

Com tão prcstimJso auxilia!' a cansa dos rebelde:~ 
t eve um g1·an le avançJ, c a sorte das armas foi-lhe 
~endo fa.vot·a,·cl. A' Yictoria dJ Rio Pardo seguiu-se 
a tomada de Caçapa·,a, com to la a guarnição, arti
lharia, o material bcllic .), 8 de Abril. DJ\ ia o Go
v emo Imperial reJonhoccr, embor a tarde, o quan to 
tinha andado er rado dospro3t ig iando os sor Yiços de 
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;rraujo_ Ribeiro, o fazendo rewrter con tra si a prepon: 
eranCia. do Bento .1\Iauoel. P ara c..>roar os erros 

co.m~et~rdo.:;, o G~verno mandou para Prc$idente da. 
PIOvmCia do R1o Grande Jo'olicin.no N p· ho ne h b'l' · • nnrs rres ) , m sem a-s . a t llaçõos precisas para tamanh~ 
CI J;-se, como pratteameul.t' provou na sua inutil mas 
felizmente curta, administração. Além desse de;ati 
o Governo, para. captar a benevolencia dos reb~l~ 
des, ~l~andou solt~r o :; chefes, <lUO se achavam presos 
no ~1.10 de Jancn·o, m enos Bento Gonçalves ue 
contmuou em Villegaignon, e Onofre e Côrto 'R:fal 
quo pr rmattr'ceram na fortaleza de ···tllta C1 1' 1' os dous lt' ·d ' • ' ·uz. Pnc o u t,n~os conses-m o fugir cl'ahi a pouco, Bento Gonf~ah:cs 1ot transfcr1do para o F ortr> do l1a , 
Provlnu a d 8 1 · "' ,_, , na . . a. al ta ;. 111<1'-l es<>a mlldança oxecntada co~o m cd:da pro~·cntJva, foi ainda de má~ r c ul tado 
p01 que no-; JH'rmcu·os d t:ts dP Setembro Bmto Gon~ 
çal~e'l cvadm-sr• rom roda a fncilidnd1' e volton mra 
o Ht n ~mncl.e d? Sul a toma r conta da' PresidC' ·~ < 1 Repubhca Prmtmim. nci.t ( a 
S~ em refet:c ' I~ Cia :i rc brlliiio do Hio Grande cmw 

ouot lllC'S_ns dtlli?Uldadí ·") c:om ont• 0 l.iovcr110 lu ta . 
com !n~:o1:es aJ11cla d 'batin-s;. para a ll'mntar u~'i 
oppo;::;~çao_ mcC's_.;n.nto .na ( 'amal'a dos Deputados . .As 
n~odtl~eaçc tc_.; tllJJtJ ·IOI'ta '" sucecdiam-~e com f'Xl rn ord~n.nr:n r:l ~>l~~~"z: !'lOill , odr·r·cut snt is l'nzl'r ás f' '\.i ..t·1 , 11 ,.ia~ ~m lamcJJ ltl:cs, p·11·n ag_:Tav<tt ' a po"ir·no do ~~ ...... f' nte 
tmh · ~ 8 r' t'llll rdo Pereira clr \'nsr~ot1 ·c11Ôs nr"alliS~tdo ~ 
pal'tlii_J 1"()/1~ .,. vul J" , nn qnnl além rlc l~omc';l" dP 
mm·cclllH' tJLo SllflCr itH' tal'-; como l>u·d1•1· cr '1' · Ar . J ' j} · ' \ oll~'S Ol' l'CS . a tlJO Juna , onon o contat·aJ n-sr' ]0 ..... 0 0 .,. · ' t . . ! l ' n ·~ f} 110 sen-Jam a ncco·-;st :1 r• r'o tuna ro·tcr1o co rttr n 0 0 · (lesr 1 . 1 . · t , ' ,c • xccssrvo t o ' rnrn .o c a c c' mo Tn•·ia e conl . . 1' , 

PreCJ}J · · rl 1' ·1 1·• ' · l a 1 c 1 111a-, I a .a". '; cr ·Jl'a ., Vasconcrllos :ttTcbanltaJ' n 
ossf' .1 art1do os. dos ·on' r'lll.oc; dr occa ->ião, 0 os u~ 
antcrtonnelll<' lml~n..m J:urmn lo ulopia-.; rcsla nt·ado?a.,, 
A l!~lalango o,,posJCIOUhln foi a ng m ·n tando Sf' ai nda 
mah com a. m ar l'i ta dc_sn<>lr:J ci.a d:r g ucnn do Hi 0 Gran~~.do · ,ul.' o com a Jtttr an.'> gcncia do Go ,·crno : a 
opko 1çao lor '.1.ando-sc• Yer Ladr u·a mn i" ria l'• '<.:onhocl'u 
o cgonte FOI.J Ó quo lhe C'ra impossíve l ~·onscrv·tr-se 
parlamentarmen te no Govf'ruo ""m ,1 ·ar' ele '1·1 . 'c me I( l , 

c 22 
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,Je uma energia tal, que' naquclla occ<l: ;iúo Jn·omowria 
uma conl1a•.,.ração ueral em totlo o pa1z. 

Teve entã
0
o o Regente o ca.ndhcit·Jsut~ c o bom senso 

de entregar o poder ao partido contrario : chamou ao 
cx-PreRidc•nto da Camal'a dos Dep~tado..:, enador 
Pedro de Ar·aujo Lirna (a), e, dt•pots d.c uma L l'ua 
conferencia, nomeou-o ~llmstro do .lm pen.o, 18 d~ !::>c
tembro pam corn os,e cargo assum~r no <l~a .... ~gu111to <l 
He(l'encia, a r1ue elle Feijó ia rcnur~er ar. ~ll ectrvat~eu:e 
a lv elo Sekmbro de 1t{37 ar>ro >entou o !')cnador, I ad~ e 
Diogo Anbtrio Fc!.Fl pera':lc <~;s Cantaras a renu1tCI~ 
de Regente, em CUJa" Cuncçoe.-; tmltar1.' ~ru pouco m~.u 

. chado os loul'o-; que colhera como l\Irm:Mo da Ju.;;tJça 
do 3 de Julho de 1831 <1 1 o do 1\{jo-;to de 1832. 

§H 

HEc...ExciA uo . 'ENADort PEnno JJF • \.JL\UJo Lt~.JA.-:-To
lllando corlla da Hc«oncia o ::::>ena lor ArauJO Luna, 
nomeou l,JO'O um n~nisterio compost~ do membros 
JH'Oetnirwn t~s do partido cn;ão predornt.J~aulo nas Ca-
mara.;;, Hl de elembro de um~. :t sabCI - ) • -.. 

Justka e interino do Im peno. - 13ern::u·do 1 01ena . ' 
de Vasconcellos. . . . . 

Estmngeirus. _Antonio Perognno ~laCJel l\IouteJrO 
(13arilo de Itamaracá). . " . 

l\farinhn. -Joaquim José Hodr1gues I ot·res (Vts
conde de Itaborahy). 

Guerra.- obastião elo Hego 13a~·ro-;. . 
Fazo11dn. -l\Iiguel Calmon Dup111 o Almeida (l\Iar-

quez do Abrantrs). •· . . , 
A ABINADA xA 13AmA. - Uma das ptrmmras c?u~as 

a que o novo :\Iinistcrio tc,·e de prc.;;tar parliC,nla_r 
attrnção foi urna revolução da tropa e povo (a .Sabt
nada), q~1c a 7 de No,·cmbro d'esse mcsm.o ~nno de 
1837 rebentou na Bahia, tendo por pl'lncrpa~ .ca
beça o m,..di.·o . 'abino Alvares da H.ouha. V!etra, 
proclamando a R <?publi,.a B ahi"n<;, até a muiOl'Jdade 

(a) Senatlm· ucsdc b do Sctcmhr<J da ltUi, lendo tomado pO!!llu 
ll o dia 1wguinto. 
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Jo Sua Mage~tatle o Sr. D. Peuro II. O.s re,·olto-:;os 
eon.,;egui~am fic~r ~e!'lhoros da capital, de:;amparacla 
pelo PI·cstdcntc l· r<l:nCtiCO de Souza Paraizo, que ver .. 
gonho~amentc fugJU pat·a bordo ele um navio ele 
guerra; ma.; não encontraram adhe~ão no resto da 
Pro,·incia; antes \)elo coutral'i_o, o Vice-Presi lente 
ql'. Honor~to Jo-s? te 13ar·ro; Paun, c1uo se a .·ha,·a na 
rrdade ela Cachocu·.t, tornou conta da autorida,lo, e foi 
pelo Reconca ,.o Ol'ganisan lo meios para vonc1'r a 
J'e\'Olta. 

Logo que o Go,·ot·no soube do occor·r·irlo uomcou 
1Jara Presidente da P1·ovincia a Antonio P..:a:r•it·a 13ar
roto Pellroso, o fel-o seguir COlll reforços, c com o no"o 
Commanllanto da.,; Arm:ls, 1\Iarechal João Chrysos~ 
tomo Callado. Igualmente do Pernambuco fizer·a o 
Presidente Franci -;eo do Hego Barro~ partir o Ge. 
11eral José Joa1uim Coelho eom um auxilio do cerca 
Je 500 prac;a >. Tão ac 'r·t~ttlas foram a~..; medida-; t'1· 
ma las pcilH . GetH'r·ao Calla lo r Coelh'>, que dPpois 
de tr·es reulHdo.:; a ""altos, 1LI, 15 o 16 de Março tle 
183 , a~ for·~:a-; ico-ali-;ta-; apos.;a!'am- ·r da c:tpital da 
Bahia, já princi ,Jiada as'!' incendiada pelo-; 1\~ boide~. 
o.,; qnaes, batc.ntlo- ·H' com umtt comgem digna d& 
me!h n· C:Uha, ltveraJ!l para ruais clr 600 mol'to-; . 

Cor.LEmo DE PEDRo I L-Ao pas >O que o Governo 
tratava de "'ittiToc u· are\' Jlta da Bahia não dc-;cur·ava 
tamben~ d,• fazer alguma cous:t a fa~or d;t rdncaç<1o 
~a ~m )Cid ttlc•; pnya attcndcr .a e.-:;:;o ramJ importan
IB'lllll J d:t adrmtJHtraç;lo pubhc·1 mandou o J\Iini ~tro 
Bernardo PL'rc• irn d' Vasconcon').; auO'mrntm· o nu~ 
111em das e-;t·oln-, clr pr·irncirao; lcrra~ 1~a Côrtr, c por 
1lecl'eto ele 2 do Dc%1'mbro dr 1837 fundou um cut'.'lO 
do bella-; letra.;;, Cl\.':tndo o Coll"gio d ? P r>rlra 11. Foi 
para e.;;.;;r no: o anti.:o :minado do:; menino.; O!'phão3 
tle S. ~oaqmm CJ!!-'·crud) em C)Hcgio tlPeiHino se· 
,·unc~ano, <' ..... ua dtre ·ção confiada ao Bispo da Ana
muna, 1• Rrttor·, (jtH' te\·e t;i.o util r3t<tb21e ~imeuto. 
Tnaugut·ado a 25 dt• Março de 1838, a abcl'tur.t "iO
Iemne das aulas fez-se a 1 o de l\Iaio dr 1833.- Pot· 
decreto de 24 dr Ontubru de 18.37 foi divicliJo em dou'> 
e-;tabelcci mrlltos, Ert •r nato c lntern'lh. Actualll tOnta 
1 em a rlenom i ll<lÇ<i.o do Uym na-;io ~a-::ional. 
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INSTITUTO HrsTomco E GEoGRAPHrco BRAZILEIRO.
Uma outra in tituição l itteraria , que principiou po1 
esse~ tempos, foi o Institu to Ilis torieo o Gcographiro 
J3raziloiro, ius tallado a ~1 rk Outnbro do 1838, graças 
ao., c:siorços do Cunogo Jaunario da Cuuha Barbo..,a, 
do V ü:>COJJdc de S. Leopoldo, do ?\Iarcchal H.ayuJUudo 
Jo.:;ó Lla Cu11ha lVlatto ~ , e de Jo-;6 Joaquim Ma(jhado de 
O li ,·eira ; sondo o~ ~c u.:; esta tu to:; a pprovado5 por 
Avi~t) do 4. de .\ br il tlc 18:39, encetou o l u!:> tituto no:s.;e 
mc.,mo mrz dr Abri l a publicação da ~ua R ·>t•isla Tri
m~nsal ct <> Jlistoria e G<>ographia, obra que se tem 
tornad J verdadeiramente monumental. 

ELEIÇÃO DA HEGENCIA.-Tinha sitlo como ~linio.; tro 
do ImporiJ quo o JJHttlor Pedro de Al'aujo Lim·t (ul
terioJ'tuettLo Marquuz do Olincla) tomára couta da H.c
g encia; em 2~ do Abr il de 1838 pro ·Ctlcu- ·c em todo o 
lmpcr10 á eleição do Hegcnte, o a apuração po!:>tcriot· 
deu o seg uiu te r es ul tado, como se doprchende ela Adn 
da So~são da A':i.-;cmbléa Ger a l LcgislatiYa de 6 de 
Outubro do 1838 : 

P edr o de Araujo Lima . . . . 4. ,:~08 vo to~ 
Antouio Fraucisco de Paula Ilol lancl<t 

Cavalcau ti de Ali) ' ll[UJl'll' IO · . • . l ,U '1 » 
Antl)l1Ío Cnrlo-; H.11Joit·o do Andn tda ~!a-

chado e S h a . . 397 11 
Josó da Cos ta Cttl '\'allw. . LHl >> 
Frauci-;cJ dt' Lilll L o :::;iiva . ·113 » 
Arccui'-ipo da Bahia. . 432 >> 
c outros menus vutml. 1!'; . 

HEvuLT.\. D ) ~L\.RA::-~ 11 ;\. ).-i\. 13 do D0zembro de 
1838 rom1 cu na proYincm tio ..\Ia ran hãJ, ua vdla da 
Manga d J Ig uará., cnma1·ea de lta !JÍ m·ú-mcr im, uma 
scdiç;io c'lp tancada 1 e lo J o..;or deJ J o H.a) mundo Gnme:-
Vieirn Jatat,u, a p1 otext) uc ~usteutar pr ctoHçõo.; do~ 
liberao~, ou b-?mto •is, CJntra us conscn·adoro; ou 
caban?s: em bro\'c rcunil'am--;e a o.:;; fa t..:d JS >S uallllo" 
do Haymundo GoniO ->, o::; nüo me110S criminosos de 
Manoel Frauci-co do ; Anj >-; Fcrrci1':t (p >r alcu.tha o 
Balaio), e os do saugui 11a i'Ío pro•o Cosmo. De!Joi ., do 
terem assaltado as povoações da-3 trcs comar(jas de 
Itapicurú, Brejo, e Caxias, tumara ru e ~aqucaram a 

I 
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ç idado de Caxias, 1• ele J ulho de 1839. Na presitlencia 
de Manoel Felizardo do SJ uza e Mello (3 de Março de 
1839 a 7 de Fe,·ereiro do 18,10) fora m infructifer o; os 
-esforçoc:; para supplan ta r a revolta, que a meaçava in
,·adir a~ pro,incia "> do Piauhy, Ceará e Pará . 

Ao facto das circumstancias, mandou o Governo 
lmpcrial para o Maranhão o Coronel Lurz ALVES 
DE LIMA E SILVA ( ultcriol'montc Duque de Caxias ) 
.como Presidente o Commandanto das Aemas co~ 
auxílios ele tropas o munições hellicas . As habeis 
medidas tomadas por r sso clis Lineto olncia l fOJ'a m 
tão proveitosas, que os rebeldes foram sondo s em
pre batido-; em toJos O-i cncoutros, em quo ousaram 
.affron tar as forças da legalidade. AssoCiando depois 
d '1sso o Coronel Lmz Alves de Lima a clemoncia 
Imperia l ~os resultados .da~ victor ias, conseguiu a 
plena pac1 fi cação da provmc1a, aos 5 do Jane11·o de 
184 l , já depois da maioridade do r . D. Pedr o U. 
. Foi c~~a a primeir a provin.cia pacificada pelo in

;:;Jgne rmhtar, quo por seus brllhanto;; fei tos voiu de
pois a conquis ta r um dos lagares mais proeminen tes 
no3 annaes da Gnorra. 

GuERRA oo Rro GRANDE DO SuL.- A perda do Ca
çapava, o a fuga de Ben to Gonçalves do Foeto do 
Mar· na província da Bahia , 11 de Se tembro de 1837, 
foram os ultimos desastres em relação ao Rio Granrle 
do S nl, que o pr·os tig io da legalidade tinha soiTt·ido 
no 11 m ela Regencia do . enador Fcijó. O Governo 
durante <t Recrencia do enatlor Pedro de Araujo 
Lima não podia deixar continuar na Pr'csidencia de 

1A;o impor ta nte provmcia o cidadão Feliciano Nunes 
~Ires, do tão inutil prcstimo n'aquollas circumstan

-cms ; nomeou então para Presidente c Comman
Janto das Al'mas o ~Iarechal Antonio El.iziario d& 
.\Iiran1a o 13rito. A~Jezar, por óm, da bravnra c outros 
mereCimentos que pos mia o Ma rechal E liziario foi 

·Ollo bom. infeliz na dirocção da g uerra, o os d~sas
tr~s ~apidan:-onto segu iram-se uns aos outr os . O 
pnmell'O t~rr1vrl r cvcz, 9uo a. ~rmas imperiaes sof ... 
lrer a m, fm a perda da Yllla do Rw P ardo, e a cstron· 
·dosa derrota das força;; elo Marechal Barre to c Bri ... 
_gadeiros Cunha e Caldoron, 30 do Abril de 1838. 
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Ficaram os r ebeldes habilitados par a continua r po1~ lo11go tempo a guerra com o~ recursos que encou-1ramm na Yilla conqui tada. 
O prestig io dos republicanos aug menton-se cl'ahi a pou ·o com a retirada precipitada do proprio Gcnm·a l Elizia rio elo rio Cah!f, derois ele terem o..; lega listas percli tlo duas canhoneiras no JJa,r;-.;o lh Contrad7, 2 de F evereiro do 18:3~).- O propr io !{egen te, que tinha COihet·vado o :Mar~chnl Eliziado na 

Pro~idrnci n. da Pro,·incia, depois mesmo da derrota dL' Cal:apa\'a, não tcvr rcmodio scn;ío aeompan h:u a torrt'nle da opinião pnb:ica, c mandou sub-.titni l-o pelo Dr. Sat11 r nino de Ollla c Olin,ira, toufiancln u Commando da-; ,\ rmas ao Tenente Genrral l\Januel Jur!!;C Ho lrigue,_, c o Comman·ln da Es'luadrn a Joiiu P. Grecnfell. 
T'c 'SC cntrctan to os rebcltlcs uiio pPt·diam tC'lll po : guia los p H' Davitl Canavnt'l\) invadiam a l'l'uYincia de Santa C'atharina, domimt,·amuo..; ca.Hq:os ela Vat·cari:t c rm lo lo o :\Illllici 1in dr Lnge.-, o o cupavam n ,.j lia da Lagnna, 23 de J nllto dr 1839. ~la i JJ'C'..; s<'riam ait1da as conqui tas dos F,t,•raw)s em :Sa nta Catharinn. se o etwrgin c acth·u l\Inrcchal S.'Jfll'"!~ d:> Anrl,·Jn wio cltegn"lse n eq a pro.iJICJa, c ni'ío tomn ·hC co ta tlu P t·csi l!'nl'Ía, 18 de Ago-;tn de 1839, r entrin lo tambem n Commamlo da~ Anun .... 

Pr 'Cr lend 1 o Gonl'l'Hl Andrón de accúr cl• 1 com as fon:ns nHu·itinJa" do(' tpit:"tn de ~ lar r Gw rrn F rederico l\l :n·i·tth, ao.; tro, as da lcgalid;u~e to1nar·nm conta da' ilh da Lagnua, 10 de l\O\ t•rnbro, defoudida pelo.; !-!ll'rrilheirn"i de Jost:: G,\IWlAIDI, c em bn·' ~ co11scgnirnm a t•c.-lanmt;ã 1 dt• t da a pt·cn-incia . Hcccl>en clcp ,j.; ü'i..,so o l\Iar~·chn l Andréa ord t•m de pt·epa rar nma di Yis'io pat·a scguit· J.or terra para o Rio Gt·a. nüc do nl, afim dr collocat· o.; r ebeldt'" entre dou~ f 1gtJ'i; mas não tendo rennido tropa::; s nfficiPnle..;, fez partir por mar dons bat'tlhõcs para J'f'forçar o exercito tL.> Tenente Genera l l\ ranocl Jorgf' Rod ·ig ue.; . · 
N'essc interim os r ebelde-> ao man lo dr nento Gonçal ves a tacavam em Taqaarrf, 3 de Maio do 1840, uma columna elo Coronel Calderun ; a victoria , 

-----------------------------------
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porém, sorriu ác:; arma" imped acs, g raças aos prodígios de bravura praticados pe lo vr lho General Manoel Jorge Rodrigues, qur ;tc:;snmindo pessoalmon te o com mando da releja depois da mor!<' de Calderon foi serv indo de e'-f'l1l plo, quo os S<'us soldados $eguü:am, pa ra r~1 ellir o it~im igo. ~pezar . d'is~o as tr opas da logahdaclc nilo lmtrn m tl c•ssn v tctor1a tollo o ro..;ultatlo qtte pu<liam, 1 elas do..:intclligrucia..<; entre o P residrnte dn P rovíncia r o Commandanto 
lias ..-\ rmas. 

P ouco depois Hento Gonçalves c n a, id CanaYarro com 1,200 homens dirigiram nm ataque con tra a v ill:t de ~ . José do i\ orle, 16 de Julho de 18 tO; quando tinham quasi tonrado n villa, foram r cpcllit'os com grandr mortaudade. . Emquanto -.e dnvnm C~"CS rnmuates, tmha o Govel'llO rcsoh idn pi•r trrmn Ú'i <lc~intc l ligrncins do Dr. atnrnino de Souza <' Olheim rom o Tenente General :\Ianorl.lorgl' Hodri~uc-. dnudo-lhcs um c:;1II~stitu~o no ~larei'!Jt:d Audrén, q UL' tomou eouta cln P t cstdenC'Ja a 27 de J ulho de 1~ 10, ficando tambc111 com o commando dn.;; Armas. 
LuTAS PMU.A:IlE:\T.\REs.-:\J \IOJUDADE.-0 1 Iinisterio de 1\) de :Setembro üc 1837 apresentilra-sr como o repre-;cntantc germino clo partido c·on'icn·ador, C]Ut' "e propunha a fnzer pat•ar o <'llllmsiasmo pela" rcfor mas cothtitucionaes, já <'111 pnrtc con~agraclas no .\ cto .\ ddicional. Embora os :\linistro-> se' ngt cn tn"se111 nos dcbalrs parlamcntftl'I'S, contando grnndP- nwiorin, não pudc:ram rcs~st~r á 9pinião publica manifestanwnt.c hostrl pela ma d1rccçao da gurrra do sul, e pela obstinação do GoYCI'llO rm nfto tlerniftit· o Cunnnallllant da.., Armas da ProYincia do Hio G1 ande do :Sul._:\ 
Os .\li uistc•rios sc·guintr ... formu tendo contra si não só os reYeZL'S na rebr·llião rio grandense, eomll tn mbcm as cliscns;;õcs das Camnras sobre a it1lrrprcl<.1t;ão das di->posi_c:õcs do "\ cto Ad .icionnl ,_ Jn'!ncipa lmrnte .na descentrahsação do elemento JH'OYll lcml. P:na mmor gravame elo Governo, tomára assento como Deputado á Asc:;embléa Geral Legi.;latiYa o pro,·ecto orador An_ tonio Ca.rlo.,,c, verdadeiro gigantt• parlamentar, apre_ s entava-se cada Yez mais for te vara sull'ocar a pujança 
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conservadora ministedal. Afim de mai.., facilmente 
darem um cheque d~cisivo no Gúverno da Rcs-encia, 
l~mbraram-so Antomo C~u·Jo~ o os seus correllgiona
rlo;;. d~ apresentar um proJecto de se declarar eiTectiva 
a mmor1dade do Imperador, antes da ópoca marcada 
pe!a Çonstituição.Ha~ilmenle ex:IJlorauo esse recurso, 
prmctpalmente depois do assenti.mento Imperial, ap
parece~ no S~nado, a 13 de ~fmo, um projecto pro
pondo unmed1atamente a matoridauo de Sua Ma••es
tade. - Apczar de ter o projecto cabido no Sen~do 
apenas pot· 2 voto.:;, foi de novo proposto na Camara 
dos Deputados a 20 de Julho por Martirn Franci::;co, e 
logo a '21 por Antonio Carlos. 
. Depois da mais calm·osa discus-são, ia-se propôr a 
fusão das Duas Camaras, quando Bernardo Pereit·a 
tle Vasconcellos, nomeado 1\>I inistro do Imperio propo
sitalmente para vencer a crise apresentou o decreto 
tle 22 de Julho addiando as Ca'maras para 20 de No
vembro. -0 ~ Deputados propugnadores da Maiorida
tle, não acceltando essa decisão, reuniram-se no Se
nado a muitos Senadoms, que pensavam do me.:;mo 
modo, o dirigiram uma Commi ~são ao Paço 'de S. 
Chr~sto,·ão,. p<'dindo a Sua 1\fagestado, que, para sal
vaçao do pau, toma,:;so as redeas do G.)vomo. Dicrnan
tlo-se Sua l\fagrstado annuir a esses desejos, fo~ con
vo?ada a Ass~ml>l én Geral Legi.:;lativa para o dia se· 
[Urn.te, e efTe ·ttvamonte a 23 de Julho de 1840 foi polo 
.1:-"re'>Irlente do . :"e_nado, Marquez . de Pat·anaguá, pro
clama.da ~ 1l1awrtda«"' do St·. IJ. P edro 1!, Iutperallor 
Con-;tltuc10nal e Defensor Perpetuo do Brazil. A's 
B ~/2 horas da t.a~de o mesmo Augu.:;to Senhor prestou 
o JUramentv extg-t~o pelo art. 103 da Con-;Lituif:ão, e 
~ntrou no exorctclO dos seus direitos magostatico.:;. 

LIÇÃO XXXVlll . 

1 . • Ministerio depois da Maioridade. Movimentos r evolucio
narios em Minas Geraes e em S . Paulo, 1842.-Pacifi
oação da provincia do Rio Grande do Sul, 1845.-R evo
lução praieira em Pornambuoo, 1848-Guerra do Rio da 
Prata contra Oribe e Rosas, 1851-1852.-Tratado de 6 de 
Abril de 1856 com o Paraguay-Questão Anglo-brazileira 
Christie, 1P62 . 

O 1.'' Ministerio organisado depois da. Maiorida~e 
do S. M. o Imperador compôz--;e dos Srs. : Antomo 
Carlos Ribeiro d~ Andrada Machado e Silva com a 
pasta do Imperio,-Antonio. Pauüno ~impo do L"_1bt:eu 
com a da Justiça,-Aurelu~no de Sou~~ e Ol~tJe.tra 
Coutinho com a dos Estrangmros,-Antomo Franctsco 
de Paula d~ Hollanda Cavalcanti de Albaquorq~ 
com a da Marinha,-Francisco de Paula Caoalcant' 
áeAlbuqnerquecom a da Guerra,-Martim Fra,~ci~co 
Ribeiro do Anrlrad t com a da Fazenda. E' conhemclo 
eomo o J.1finist~rio da 1.lfaioridade ou Gabinete de 24 
d e Jalh? do 18JO: 

Um dos seus objectivos principaes foi acabar com ai 
lutas civis, e para esse fim, om 22 de Ago.:;~o, concç
deu-se uma amni3lia geral para todos os Cl'lmes poh~ 
ticos, e publicou-se uma procla~1açã? aos rebeldes 
Rio Grandonses. O deiJulado l•t•ru~ctsco Alves J.lla
chado partiu para o l~io Grande .do Sul com esses 
meios de acção e em mtssão espemal do Governo. A 
marcha pot·ém dos acontecimento3 era tal qu.e tanto 
o deputado Francis...:o A. ~Iachado,que assumiu a pre
sídencia da provincia em 30 de Novembro, como o 
,CommanLlanto das Armas , General João Paulo dos 
Santos Barreto, reconheceram praticamente a inelli~ 
cacia do3 meios brandos, e aos 10 de Dezembro reco
meçaram as hostilidades, embora sem resultado no-
ia vel. 
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Ne~se entretanto a divergencia de vistas gnverna
mentacs quo se declarou uo seio do Gabinete entre os 
dou-:; Andradas oLimpo do Abreu do um lado,o os dou" 
Cavalcanti' do o utro, aggravou-se com aexigencia qne 
o l\ linisti'O tlo E..;;t ,·angmro-;, i-l W'r>l iano, fi zera da dPmis
são do Htigad!'iro .João Paulo dos anlo., Bn t•l'fo 
elo eommaudo <las Armas do Hio Grande do ·· ui. l 'rr
-vale..:enüo a cxigcn ·ia do :\linis tro A nreliano, os cuoo; 
companheiros de ministerio pPtliram demissão, quc· 
foi acccita, sendo organi...;aclo o Ga'Jin.,to. d' :l::J dr> 
}.fary1 d.o 1811 com o-; seguinte.; 'rs. : Aw·eliano e/r> 
So1t.Ja O. C·111tinho consel'v.m a sua pa;;ta de Estran
geiL·o...;, - Crmdido .ksé d., r l l'Wf,JO Vi'mna na do Impc
rio,-PwtliwJ Jo.;;tf Sow•os dr> Soo.'n. na da Jn...; lic:a,
}.1 t"fJW'.J dr> J>ru·atu'l.,fJ''á (Francisco Yil lela Baruos:1) 
na da ;\lal'inhn ,-.Jowd.'lr>m·•nt·> P •r·•ira nada G ucrr<l, 
- c Jlig'r "l Cal.twm JJupin r) .lln1"irl'l na da Fazruda. 

Luuo dcpo's foram nomeado...; os Drs. :::::atnmino ele 
Souza t' Oliv<'ila Coutiuho (irutflo do ~I inistro . \ urf'
liano) Prt'sidcntc dn pru,·incia do l{io Grandr 1lo ....:ui, 
e o Con lo dn H.io Pa,·do ConunatHlantc elas Armas da 
m ·-; 11a pt·ov;n ·ia. 

A 18 d1' Agosto de 1811 honYca imponeutc c gran
dio-;a ... olcnwi<la lc 1ln sagrac;ão c comaç:1o de~. l\I. 
o lmpora.Iur D. P t·dro ll. 

Eut,o o-; lt·abalhos tla A-;"C'mhlc·a Gct·al Lcgi lnll\:\ 
de H.-tl 1 soht'l">:dliram n lri dn crcação do Con
s->1'10 ct" l!.~"'tatlo (~1 de 1\IJYCHIIJl'o), c a lei da..; rc
fomms do CntiÍfJ'l do pt'oc~sso Cl'iminol, ~anecionada 
no dia 3 d • f) •::"mbt'o. 

Em alguma-; proYincias e<>sns medi las Jcgi<>lativas 
não foram bem a t·tcitas por to los. J•:m S . Paulo causn
ram em alguns animos má impres.;ito, C"JUO come<;ou 
a tratluzir-~o pela resposta dada 1 elo 'ena lor Diogo 
Antoni > I<'C'ijil em 1· de Janeiro de 18 12 á Cama a ~lu
nicipal da cidade' de · . Paulo , CJUando r ecebeu o di
ploma d · lll<'lll bl'o da A "sembléa ProYincia l. Rcw
sando clllborn tomar parte nos trabalhos da As.:;em
bléa Prodnt;ial, aconsclhava-1he no entretanto o ox
Regcnlc que usasse ele l ingnagcm C'nC'rgica c corajosa 
á vista dos actos da Assembléa Geral, contr arias ás 
instituições juradas. 
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~Iuito em breve a .\ssembléa ProYincial mandou 
uma depu tação composta elo Brigadeiro 13ernm·do José 
Pinto GaYião Peixoto, Coronel Francisl'o ,\ntouio de 
Souza Queiroz, c 'Pnador 1\icoláo Pereira d.c CampJs 
V crguoiro para apresentat· n. . :\1. Im perial uma f('
presentação contra a...; ultimas medidas lt•gi-,lati ' as 
sanc;cionadas . • \ relu·e.:;rntac;üo (Pntn·guc por l:Ó1Jia) 
era tão Yiolenta, quo o :\linistr., do Im1 crio, Cantlido 
Josó dP A t·aujo Yianua (:\L de Sapucah)·), por .hiso 
de 5 de F P\ereiro cl'essP me...;mo atuto fez ~ignifiear 
que uom a commissão, 11 '111 a l'eprPseutaçito podiam 
ser rt'eebida~ pot• S. !\I. o Im pPrador . 

Dcsc:n baraçaclo o (;nycrno dessa di 11 i cu hlade, sut·
dimm-lllf' ontm" mni~ Cttmplicadas, et1tre a!i qnaes 
sobro,:;ahiam a-; di-;J osiçüc-; hoslis da <·amara dos 
Deputados, que tiulta de ronnir-se a 3 de l\laio. Pela<; 
sessue ~ p··e,l<lt'atot·i<ls t'l't:unhecou logo o Gabinete a 
imro siuiliJa lo dt! COitlulu:.u· com 111na tal Camara 
o obiC\'P da C'onia o decreto riu dissolu~·ao, 1" df' ::\laio, 
sendo co11vocada tuna ont:a ('amarn p:t l':l o 1• de l\o
vcmuJ'O. Por causa da rcYolnção de S . Panlo c ~liuas 
foi por· de ·r·eto ele '!-7 t!o .Jnlho cs~1açada a ro,mião da...; 
Calllnms p:1ra 1" dt' Jancit·n dr 18t:l. 

H ,~,·ot.t:c ,\o nE S. l ' A t' LO E :\li:-; \S.- Em~. Paulo a 
no'icia da dis~olw:fio da Camnra dos Deputados foi 
au-illlCIItar a cxaCt't·bar;:·to dt• algnns ""Pirilos já de-;
conlcntes pelas ultimac;; medida-; lt•gislnti,·a-; e pela 
recn...;a de an liu1tcia, sull't·ida 1 ela Con1mi-;süo da sua 
A"semlllé·a J>rovi1wial. 

N<t cicln. te de Soro ·aba, :t1H 17 de i\Jaiu de 1812, 
ronJI}()ll uma rpiJ,•llifio, scn lo ac ·!amado l'l'~'"iclente 
da P m\'ÍIJCia o Coroucl de milici;·s Httplut •I 'J'ofJias de 
A '7 ·ú u·, 1 c la ('amara :\I 1111 ici pal e (lf' li, po Yu. O p,·e
sidl·ntc acclamad '• 1 1epoi~ de ter tomado pos··c do 
car~o. dit·igiu uma pro ·lnmaçftO ao 1 ovo, o su~pencleu 
a execução da h·i de 3 di· Dezembro c --eth regulamcu
tos, orn todo., os seus ciTeitos. O moYimcuto reYolu
cionario inadiou-se ele 'orocaba para outi'OS nnllli-
ci pios . J O Pre-;i lente legal , flrtrrio d, Jfonto ~ l le.r;r ', ao I 
facto da-; llisposi\ões hosfis da sua proYiucia, já tinha 
pedido providencia., ao GoYcrno Gemi, que 110 mesmo 
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dia 17 do Maio mandou embarcar sara Santos o bata· 
lhão de caçadores n . 12 com 70 praças, e no dia 
18 fez seguir por terra o batalhão de fuzileiros. O 
Barão rl'! Caxias, nomeado Commandante em chefe 
das fo1·ça<; do . Paulo, partiu no dia 19 para anto~, 
e no dia 21 de noite chegou á capital da pmvincia. 

A 23 do Maio começou o Ba1·ão de Caxias a-> suas 
operações , o tão acertadas foram ellas , que a 7 de 
Junho foi b1tida uma columna do ~ rebeldes no logar 
chamado Venda Grando, c no tlia 20 puderam as 
foh;a :; lo~aes occupar Soro:::aba, abandonada na Yes~ 
pera peLos rebeldes . No dia 24 foi derrotada pelo 
Major Pedro Paulo de Moraes Rego no Salto, termo 
tia cí Lado dr Arêas , umll força rebelde, commandada 
por Anacleto Ferreil'a. Pin to, e a 28 do mesmo mez de 
.Junho já o Bal'ão de Caxia -; achava-se em S. Paulo, 
tlopoi:l da pa.-ificação de Soroca.b::t. - Ainda hou,·e mais 
um pequeno comba te, 12 do Ju ho, no qual se deu 
em :ii!tdras a den·ota das força<> elo mo11cionado Ana
cle to Fer-reira Pinto )JOio Coronel Manoel An tonio da 
Silva, mas po.liu-se con->idorar terminada a revoluça.o 
r!e . Paulo . 

Poucos dias depois do levantamento de Sorocaba, 
10 d'? Junln d '? 1812, rompeu tambcm em Barbacena 
uma robellião pelos mesmos moth·os, senüo ac~ la~ 
maclo Presidente o Veadoe J.?sé Feliciano Pinto Coe
l.h?, em YCZ do Presidente lcga113ernardo Jacintho da 
Vt>ig 'l . O Go,·erno Geral den promptas provi,lencias 

a respeito, sendo o Barão de Caxias encarregado da 
jugular a r evolta . 

A 20 de Julho os rebeldes eYacuaram Barbacena, 
e dirig iram-se para Ouro Preto, conse~uindo no dia. 
26 tomar a villa de Qnelnz . O Barão cto Caxias, qna 
desde '2 de Agosto acha ,·a-s ·' em Barbacena, marchou 
para interpor-se aos rebeldes entre Qucluz o Ouro 
Preto, o no dia 6 cnti·ou em Ouro Preto com nma 
for·r~a de 700 homens . Os rebeldes marcharam então 
pat·ao Sabará, que occuparam, e onde puderam r eunir 
3,000 homens, qnes'guiram para Santa Luzia. 

No ai·r·aial de Santa La:;ia, a 20 do mesmo mez de 
A<'~"osto, travou-3c um memoraYel combate, em que os 
reb;ldes foram completa mente derrotados. A acção. 
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começada ás 8 1/ 2 horas da manhã, s6 t erminou quasi 
á noite pela inesperada chegada c coopr ração da co
lumna do Coronel JoJé Joaquim d ·> Lima e :iiloa 
Sobrinho (actualmcnte Visconde do Tocantins), irmão 
do Barào de Caxias. - DerTotados os rebeldes, os 
seus principac.; chefes , Tl~"opldlo Den .<>diclo Ultoni, 
José JJedro JJias de Caroalh?, Conego Jo8é Antonio 
Jfar'inho, João Gu.alú •rto Tei,c-?ira de Cw·ralho, Viga
rio Joaquim. Cam.illo de lJrito, etc. , foram r emctti
do., presos para o H.io de Janeiro. 

ns preso,;, 01,1tros deportados, o-; chefes da r ebellião 
de S . Paulo e Minas tiver am de ü· soífn•ndo a '> conse
quon ·ias do seu desvar io po li hco, até que a a rnnistia 
imper ial de 11 do Março de 18 11 estcuJ.csso ;.;obr e elles 
os sons lJ,'ncficJs d l'ei tos . 

PACIFICAçi\o DO lúo GRA:'\DE Do SuL.- Em r efcrcncia 
á con tinunção da gucr m cr Yil do Hio Gra nde do Sul, 
direruos que uern o Conde do Hio Pnr<lo, nem o seu 
succes:sor·, BrigaJ.tiro Jo~é i\Jar ia dn 'il' a Bittencourt, 
fizeram c nrsa que adian a.;:se a questão, o o Governo 
lm pct ial tcYo a l'cliz i u ~ pi l'a(,'àO de uomcar para Pre
sideulf' c Conuuaudaut ' tl.ts. 'u·mas o Barfto de Caxias, 
2-1 tle de111bro tlo 1 1 ~. Pnrtimlo tliJ Ui ,> de JnncirJ, o 
Barão de Caxias lnmott po ::; · da. Prl'.:;idcrrcia em Porto 
Alegre a\) tl<· ~uYembro. l ls L' .mb tll's 1lo Triumpho e 
do Cc.uua.•Jll'lll, ~~j c :30 J.c l>ozorubi·u, ganhos pclus le
gal ista~, [l','S:tginmm logo boru rt'-mlla.do da guerra, 
e a. pa::,sn .~cm <'o trestigiu")u Urigadcü\t Beato ~Jauoel 
Hib ·iro s g und.a Ye:t J•<lra as bautleirns du GO\crno, 
toruou-s · um poul'rOSJ auxiliar nas miL< s do Barão 
de Caxi 1s. 

No autJO ~:wgnin L e, .lS.t:J, f >J'am-se tr a Yantlo rouhidos 
comba ·~.~ , 1'·1 ottt\'eis toJo-; ú cau-.a do Imperi >; entro 
OiSCS curuuatc-, ::; brcs ~Ülll':llll: a Yict.Jl'ÜL de Bento 
Man >cl em l.,.mch" \lr>t·d • (:Z•.i de P.laio) com 1.400 
h oruen .;; C<J llll'il ~.300 iuimig >S, a tom·tda da Yilla de 
P it·aünim, pelo Coronel ~lanocl l\I:tr<Jues de . ouza, c 
a es trond sa dcrr vta de 13eu t > Uonça h ·cs Otll CrlllrJ'I.SSít 
(25 de Ontnb.-o) p 'lu Torrente Cor.Jnd Fra11cisco Pedro 
do Abreu (B. de Jacub ~·). 

No anuo da 18 11 o.; I'Cbcl lcs nada puderam fazer
contra um General tão _t.Jrevidontc, eucrgiCo, o quo 
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sabia lirae das victorias o fructo pos<;i vel. Reduzidos 
á extrc•mida•le, os chefe;; da r cbclhão mandaram para 
a côrlc um emissario, ,\ ntoni ) Viceuto da Fontoura, 
para trata e ele pazes, c o G wern J deu para isso pleno3 
poderes ao 13arão llo Caxia '>. Já prepal'ados os animos 
pelo proprio Caxias, reuniu Cunavarr.J os seus prin 
cipaes compaiihoiro.; em Pon~ho ~eNi~, c faci lmente 
concorJaram qne o melhor quo lmham a fctz('r era 
acceilara nmnistia impc•, ·ial do 1 lle Dezembro de 18 14. 

A p1·oclamnçà0 de Ca n3:varro, 2~ <le l"c_vereiro de 
1 15, e a do l:al"iio uc ( 'axHts, 110 d1a scgumlo (1" de 
Março), ]Ht'-L'ram pouto final a essa prolongada guerra 
civil, q n ' clLu·anlc 110 \'0 anno .; e meio jâ. tantos males 
tinha causa<lo. 

Em n 1• pr ,)\'ineia clt> lm pc•rit> paeifLntla pelo illustre 
Gcnc~·al , t:nja perJa n. Patrin lt 1je la me nta, m·ts (;ttj >S 
alta.; fcit :H w·ham-,;e ongrin:ü ln.· Lo-> p,n· immut-..: he3-
..,j ,·ci.:; loun..; n·) Panthc m ela li i >toria . 

RE\'OLl.JÇ.\0 PR.\IEIRA ~\I PEit~A\I llUCO, 1818-18-W.
n cm re ·e11l<'.; ailllla <'t'am n.; lu ·tu Ha':l seouas pr.>tlu
;.:itla.; p<'la reb"llião tl• Ui ' < :r,wdo d.J Sul, qu:wd) em 
P omnmbu ' il tlcclarat·am- .;c• tll '>,·imcnt )'> ":iC molh·mtc">, 
nutiY:Hl)'> pch.:; lut:1-., ll H parlid h. Na pre:;itlcndn do 
/Jr . fl·r.·u fruw F ·r r •it·t~ J> •nn-.1. f n·am üatla-; dt•mi')
-..,ü"s a omprc•gacl 1S libeear.,, Cttlr.~ cll,• .; a lg u n.; ctue 
t i uha1~1-as-;t'llt > !l<t C·11narn tl '~ D ') 1u tados, P em 
l)j)Jl'-Htça) a> Ga buwtc llc :J9 rl ·> 8 •t<>nnt•o d~ 18 J8. As 
manifesL tr;õ •-; h ,-;ti:> a > G ''cru 1, c· ) lfl •çada-; em Pào 
d' .. JIIn, f J1·am irrntliantl J- ,;o par,1. r~uat'th,;ú, c ontrns 
b ,'.ali hdo .;, em 7 üe N ' 'embru pt·wuipiaeam clla:; na 
pi'opria ..:i la te do Ro.-ifo, s 'lldJ u prinuipa.l j >mal llos 
rcb "lk-s edi Lado na r na dn P raia, do ( JllC rcs uH ou o 
nome tl(' R 'oaluçao P r"ti"ll'" 

No~ dia 1'2 tm1at·n.rn o.; rebeldes a vilh de Nazarcth, 
c• a 21 ahearam Bcb ··rib •. Em 25 do m esmo mrz, oito 
ucputa lttS liberaes, Jortqnitn Xnn"~ 11fachad'J, .t1nl'Jnio 
.. t !Jon~o Ft>t'l':>it·a, Dr . Joron!jtn'J Villr>la de Castr(J 
Ta•,w·es, lJr . Fe!ipp" L op"s .~.Y·>tto, Jo~é Fraw:isco ele 
.. .:trru,za Camara, Antonw drt Co <1ta R ,,_qo :v.font"i'ro, 
J)r. Jortqu.i•n Francisco cl" Faria e Feli:x P t>{r.oh de 
Brito P J/>llo, trataram do jus ti ficar a r ebollião por 
meio tlc um manifesh, o a 31 de Dm~embru fizeram. 
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uma prochunaçi"Lo em que declarn.Yam adh er ir complo-
tamen te á reYolução ultra-liberal praieira. 
~ob a ·d trccção de tão prestigioso:; t:hefes,o:; r ebeldes 

auharam-sc com a.; forças rapidamente angmentadas; 
e a 2 de Fevcn•iro do seguinte anno de 18lJ atacaram 
a cidade do Hc..: ifc, mas foram completamente der
rotados. O seu dtefe de maior inrluen ·ia, Jortquim 
Nune& A/achado, cahiu morto IJOl' uma bala do fuzil 
na cah<'r;a. O Capit:lo Pedro !ao viu-se obrigado a 
fugir, e a 1Augiar-s(• na~ matta s cl'Agua Preta. (a) 

OmitLimos nizf'r que desde ;G.:> de Dezem bro de 1818 
e ra Pre.;idonto da província o n cscmbat·gador Jl ruwel 
Vieii'Ct Tosta (M. ele ~Iuritiba p >->lcrLmnentP), e Com
mandante da-; Arma.;; o Brigarleii·o Jusé Joaquim 
CoP/ho. 

( 'tHl1 a derrota do H.ecifc soffre ra golp ' moetal a 
reYoluç.ão, qun terminou Gompletam ·nte depoi-; elo 
(;Olllbnte de l [Jttarasst't (30 ele l\ l 1rço de lt-!19). e m qua 
t'oi wn ·itlo o ultimo bando dos r e ,·olto.;o -; de Pnnam
bnco. e pt·o.;o Antonio Borge., da F onsec·a . 

GvERRA co~TRA. Orwm E H.os \ s. -1 '5L-1 52.- ~a 
luta que o Genrral Oribe por longo lernpo -.; u..;tPntára 
conLm ~IonLevidéo, manil'o.;ta,a- ~e clal'am~'nt<' que o 
ubjectiYo tanto cless" Gt•neral como tlo Dictador de 
Bueno~ Ayros, D . .T01i.o .11 tn?"l H. >'1 t «, ora a a nncxa
~ão tla. Danüa Oriental â. Hepublka Argentina. r\' m e
did;t que o Dictad n· H.o..;as se l ib ·1·tava dn-; complica
<:õe'> colll a Ing laterr a c a Ft·anç-a. julga,·a s ' 1' oc ·asião 
a-,ada para r c•alisar os seus plano ~ de engt·andc
dmPnto, t' sauiar a sua mú vonta le !'Ontra o Brazil. 

Para aggraYar ainda mai-; a situaç-ão, as hOL·das ue 
Oribc i iJcommoda,·am as nossas fronteira.; do sul eom 
clcprcdaçõe.; incessante-.;, que ja tinham motivado a 
invasão do Barão do .Jaeuhy na Ba11da Oriei ttal.-
0 Govemo Brazileir ) ompre~ou os m ·ios !~acifico:; di
plomatlco ' com uma lougammida lo atlmira"el con tra 
a s exigenc ias constantes do Governo Argentino, t·epas-

(a O Capitão Pf'!UI'O I vo r nlJ•pgnnclo-sr <lcpoi >~ á pl'i siio, foi r tJmel.tiuo pal':l ti fo rtaleza <l•l L., ~e. no l tin <l•• J,.n <'ÍI'O, dnn!lc COIHt·gnill fnrrir, } !) d•• Abri l de ls.)l , JHtra r~ llln rll' ~Lonunbaia. Emhun·nntlo 
si.' "em um nnvio de \'Pila para fóru tln lntp••rio, m ut'I'CH e m vingom • 
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sada~ do uma ling uagem acrimonio <a c insolente, q-qo
não disfarçaYa a má fé o prctonçõcs audaciosas do 
Dictaüor do Bu!'nos Ayres. Afinal o Ministro Argcn- • 
fi no n1•sta côrte pediu os seus pa-;saportt'S. quo lh<:' 
foram dados, e tornou-se omin<'uto uma g uerra, cuja 
r esponsabil idade deve pezar inteil·amento sobro o 
1yranno Rosa ;; . (11,) 

Em taos conjectlll'as o Govrl'llo Braziloiro foz sPguir 
para o snl (lü de Abril d<' 1~31 ) o Vice-. \! mirante 
João Paschoo Grern l'cll , afim dr tomar con ta tlo com
mantlo <·m chefe da es 1nadra, c assignou c )111 o Go
verno legal ele ~ lonte,·idéo e com o Gc11eral Entrc
Riatto, D. Justo Josó Urquiza, o Con'J."nio d<> :!9 dP 
Maio desse mesmo anno de 1 31, para manter real 
c ell'ectiva indrprtHlencia da Hepublica Oriental do 
Uruguay. 

Logo 1lrpois man<lon tambom para o Rio Grande 
do Sul o Gcncrfll Conde de Caxias, que partiu da 
Côrtc em 20 de Junho para preparar o exercito com 
a maior promptidüo c l'ntrar logo no Estado Oriental. 

E111 IJe,•ye os Gencracs Urquiza <' Garzon atraYcssa
ram co111 as ->uas columnas o P asso c/n Pat;srutdlt l ara 
a m:u·grm es 1ucr ~a do Urugnay, o im·adira m o tcrri
torio Orirntnl, dontiuaJo pe lo General Oribe desde 
lU üc .Jull10 pot· di:wte.-Emquanto as for(;as dcs;;cs 
dous l...:t•ncrnr-; m·am acolhi la~ como Jibcrtadoms, as 
de Orib s )ffriam cou tinuas defecções, e iam Yondo-se 
progressiHlll11'ntc em gmvesembaraços. 

O Alm·ran e Grcenfcll com 1 navios da sua osqua
dt·a n p~'t·ton Clt<'rgicamontc o c(•rco Lle Montcvidéo, e 
foi cruzando rigot·usamelltc na Colonia, Bucóo, Um
guay c Parana. O Conde de Caxias com o seu exer
cito forte de 1G,OOO combatcutcs entrou no Estado 
Orientnl a l tlc Sctvmbt·o do 1 '31, tlcpois d L' ter andado 
para tnais ele cem leguas, com um grande material 
de gucrm, e em pcssima estaçüo do anno. 

Oribo, ccl'Ca lo a-;~im pela Oit{Uadm de Gt·eenfcll, 

(a) \ ' i•ll' () lnminos•l n. lntori+l c.ln \l i ni~tro tios :-Jt>{!OCÍn~ EstrA n
geiJ•n~ . CtHHli'JI,,.iro p,,ul ino J 1qé Soar •s d,• ·ouza ( V i~t·ondl' do Urn
gu•Ly1, dl' Jo:>-.!, quo tlctHlhudamento bO orcupn da queslilo. 
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pelo ~x.crcito do Cont1o do Caxiac::; e p<'la:::; forças de 
Ur,JUIZa e do Garzon, a ·h 'm-<:;c em eondic·ões tão dc::.
espo~·ada~. qur -;o du obriga tlo a ren ler-~o no pa~so 
Jl!olmo, 11 do O~tubro, com toJo o pe.s-;oal e mate
rial do seu exer~.:Ito. 

Ficava poi -; r cduziLlo á obcelienja do Governo OI·j
ental.~odo .? te_rritorio antcriom~entc dominado pelo 
Gonmal. Oube, m~-; resta,·a c-;Ltpular quanto ante.; a 
no,·a a~liança_ prcnsta pelo at't. 15 do Con ,·enio de 29 
ele ~fmo, ratificado em 8 do J ulho, attenta a dccla
raçao de guCI:t·a que Rosas fizera ao':> Alliado:;. Para 
es-.c fim _part,tt~ dO>'ia côl't~, em 23 do Outnbro, 0 Con">~lheiro d E-;t~do IIonorw Ilcrmeto ( 'arneiro Leão 
(ul~?r~orrncn ~c V1sco~ lo c :\Iar,J ~ez tlo P a raná) en
cau 00~ lo do uma nus-;ão e.;pccwl, o tclebrou com a 
R epubll·a do Uruguay c t·om o General Ur 1uiza 
G,o'·~rna1lot· ~c Entre l_lio '• o Con·,enio d, 21 d'! N u: 
/J.,m, Jro d '! 18.Ji, pam ü bortae o povo ar()'eu ti no ela 
oppt~o-; ... ~o_ l ~e l{o-;a-;, c o-;tabolo ·er as relat;õ~~ politica,; 
de boa n-nnhança. 

P elas disp')sic;õ ~s desse C m·,.onio d ' 21 d • 1Y.J ''"m
b,•o o~ E~ta .lo-; d.• l~utre W lS o CJnientcs tcl'iam a. 
partt: prmc~pal d!ls o,H'raç.ões de gu •rra. dc \·endo 0 8ra~1.l o a h opnblt ·a do Ul'llguay obrai' s·Jmcnto como 
au'_tltn.t·cs. !~nn._tto ú~ fot·ça-; com qnc o"> allia lo -; 
do,:mm c.>ntrtb 111', csttpulou--;c que o ilra.-:il concor
r crm wu 1,00) ltotncn;, <tl'lll·lm •nto; <' tll!l' tiçõc-; do 
gue1Ta, cOtll a no.:;.;;a Pc::; ptaclr a ele L 7 na vi os mon
tant! l. 011~J l'<li tl• 1:ogo, C' em,n·o ;tal'ia ao l r.t ·ta lo.; 
<lo L tft'l' Htu> L' CurrJOutcs a -;umm1. dr> lOO .OOO pa
taciics. 

J>;~t·;~ 1111 i~ "C~m·auça d.) rr .u]tar!o n na!. o exet·cito 
br:hll tru dP Hi.ll lU ltotnrn-:::; tlo C 111d' tle Caxias iioou 
occ•tiJand l o C-;lratcgico puuto da Coln11ia do Sa::: ra
I~l Ct~ fiJ, pt·om,lto para. _lan c;ar-so. no tht'ntro· elas ope
Iaç\c ;. on e o_rpw 1do l~s,t· pr c:so . 

. A _n::;ta 1 nt-; dn-; • !l~po ;iç1ics do Clln , ·enio, uma 
d1 ,.t,no lo 110'5 -;o e."l:crct ~v, co 11 1 0'3ta de 1. 000 l10mens 
s?b <t-> ord"t_l.; ti ) 13rtga ll'it·o J/ 1n 1 •/ .\1 tr 1·t?S ri~ 
.Sm~ 1. (nlte!·tot'lllt'uto l'. do P •J'to Alegre), embarcou 
em 1 L ua ' ws da no..:.sa cs p tatlra, dos <1 uacs 8 scgni-

2"J 
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ram Jorro pelo Parauá aci11tU. (a) para o Diamante, onde ac~mpa\'a o (~ cnoral Urquiza . 
O pas o tlc O'J!itJallo foi tr~n'ipO · L> ~em diln <·nlla~c; tlla'i no passo do 'J'nw>/ er.J ll\ cr:tm do !t'a ,·nr rcnlndo rombate contra uma bateria do 1() peças a-:;scstn.daq na barranca tlo .tlct'L1Nio, c·om f >rças ro ;I Pita' c i.; s •b a" or1 lcn-; do General L rtcif) Jfa,u:illa . Dcpui-; de .. n, 

ÍOD'O bem 11\ltritlo, O,; na\ ÍO..; braziJeirOS fül'ÇHl'n.nl Ol"Ílh~ntcmenlo o pa."'so dr Ton,l ·>ro, 17 de Dfzembro de 1 51 e ~;on -;co-uit•atn fazrt· <.:a lar o-; fo0cro., da bate-' o . . 8 I '3 ria. a rgcnti_na. No cha ;:cgmnt~, L , <platu o. os . rc..;-ta.nt('S uav1os da cs ptatlra qtuzt•t·am t1:anspor o pas~o de Tonclero a bateria de .\ cc' cdo qUiz recomeçar o fovo · ma.; 'ücs..;cn lo n!.!:uas aba1xo tro~ nasios dos o ' , .. _. . . r1uc tinhnnt pa.;srulo 11a ve'>p~t·a, o,; Argent ttH:><;_recCia-Tam um dt'-;rmbat·qne, c retii'<U'am-.;;L' •la posH:ao, carregando com a artillw.l'ia. 
H.cunida dentro em p.1u<.:o a llivi..;tto do Gcn~ra.l :Marque-; do S mza ao cxet·cito do Gcn01·al Unt~.m~a. a'> fot·r:as alliatla'> tran.;;puzcnun c> Pa t·aná 11 > l ta ::Z3 do mesmo moz do Dezombr,>, c, depois dr algun-; 1'1'conhecimcnto-; c tiroteios sem impur tancia tl<' maior, trav:mtm cum a-; fon;a-:; do Dieta lor Ho-;as, .3 ll' F,,_ t•er('it•o rl , 185"2, a brilhante h1tütllut ri ., 1.\frwrm, em Mnntc Caseroo.:;. 
Apro:;entava o Dktador Ro..;a'> em linha de batalha 22.000 homens, que tmha.m de mo liy·s<' contm e~rca elo 20.000 l~nt t·e H.ianos o Conentmo >, 2.000 Onentaes, e 4.000 Draziloiros. A pe.ptena su_pcrioridmle numerica da parte dos Allhtlos r rn. do mUlto c )111 pensada pela vantagL~m das posições occupada-; pelo exercito do Ro~as. 
Pouco tempo durou a batalha, porque o denodo 

(a) Oi! 11 navios eram : Yopor . lffonso com o pavilhão elo Ahniraul~ (irccnfl'll, rebocando n corvcl'l V . Ji'1·anrisca ; -Vapor Jlc~ro Ilrchocando n corveta Uniao ; - Yap 1r &ci{c rcbocnuuo o ht·t~IIC Cal· liopc ;--VApores [mpm·ndor , Ur!I()U •v, ! 'araense, corveta.D. Jr~nu tu-ia, e o nviso D . P eth·o. -Drstcs navtos o Affonso, D . Jirmll'lSCa , P ilÚI'O II, U~tillo. Rer·i( e, Cull•opc, Pcu·a,•nse, c Aviso ]). P edro, f01·~aram o paa~o do Tvuclero no dia 17 de Drz<•mbro: - o!l vn poroti lmprn:xdo1· e Uruouay e corvPla D Janwn·i11 o forçan\m no cl ia se~uin t~>, 18 . 

<).:::::: 
- ~-

<!.:>m que a •li\ io>ão or'a/.ilcit-a • cat•rcgou á baya. uota no <.:cntrv da; furça-; inimiga-; na ehacara do Gas'?ros, <lcciuiu da \'i<.: tJría : 21 bocas do fogo o uma bandeira foram u briUmnto twphót > du tão a-;signalado tl'iumphn. O 'l'I'J tcnte Coruuel Jfnnoel Lui; Osorio (quo túo legcn lat·iu llevia tornnr·-sl' na c·ampauha do Par·aguuy) puz t> pon~o final ú aoção perseguindo os fugitivus com u ;2o RcgimeutL> do CaYallaria <lo seu Commandu. 
O u:ctad w H. >-;as, vendo c Hnplctnm 'ntc dcsiJat·a· ta, lo o s<·u P-..:crcito, eons ·guiu fugir· para Buenos .\ yt·cs pat·a ahi fH'.>l )ugat· a rosi..,teucia; mas cm•tuanto o nxl'r•it > allia.l > tntrchava pat·.tllt•l::tmenta a> Paraua. a r·;:, ruallm brazilPira foi bbr1ucar o pllrto de l3u 11 •; • \ \T~ .;. Venll) o Dieta lot· a sun. c·msa um t.:Otn,>l •lo 1le~cspew, tli,fat·çJu-so em mari11heiro, e c \·a liu--;o l'ara bJrdo dJ ,·apor C>nt.utr, onrle foi vrocurar r·l'fugio á sombra da bandeira britannica. Tran .;foriuo pam b m lo do YH.J >o r de guer ra 1 nglez CMjld, seguiu com sua fami lta par;t a Em·opa. 
~e.,s:t ,·iagelll entt-on o C mjli ·c no dia 1 tlo .Mat'ÇO 

Ju) po: to da Bahia de To lo..; o~ Santos pat·a t'<'ft·est:at'; 111as o ox-<licta..lm· julgo11 acerta lo nfi. > ~ lesombat·ear. 
TRATADO t>E 6 DE AuRIL oE 1856 cm1 o PAR.\ GUAY.-0 Bt•at.i l, lin·o tl<· um tã > p :) lero.;o inimigo, como c•ra Jt lSilS, (L'\"Q ain.la ele SO(l't'el' a -) (;0ltSf'qUOI1t;ÍaS tla mit 'outndc do Dictador <lo Pamguay, Crtl'l o<J Lor~s. Depoi,.; do tor ompl'ogado os mai Jre-; f'">f >rços para ~o 1 1lt ism ·u· o~ tra•adus (ontt'e dlrs o de 20 de Dezembro de 18::>0), quo cstab~lL'CÍam a uavcgação li vt·o tl) l'ÍO Paragnay, o D:ctad n· q uiz recorrer a wn meio oxtt'CtllO, c maulh>U entregar os pa-;.,aportes 

:lO Encn,rre,Jado de Negocio..; Lh> l3razil em A i">umpção, F elipr .José Pereira 1./'al . 
Logo que u Go,·erno Drazileiro soube tlo occJrrido, ordenou ao clwfo do e-;quadra P edro Ferr .oirrt lif' 0/ict!ira, comma.ndante da Bo.:;;m e~tação na,al no Rio da Prata, qtw subis;;e ató o Pan:tguay, o toma.:;.:;e conta da quc ... ti"lo, enea!'l'cgando-o ele umn. mi::;.:;ão rli-1Jlomatica, apoiada na competente força. 
Depoi · de nlgun.:; pormenores, o Dictatlor do Pn.ra_gup.y dcclaruu officialmente, em 25 de .Março uo 18~, 
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que nunca tivera intenção ele o!Tonder ao !Jrazi.l dantlt' 
os passapor tes ao Encancgado de Negocw . .:; l·. ~- P e
reira Leal, c que e.;tava dtsposto .a r oc.:cb?r csoso, <;m 
outro agente t!iplomatico elo Bt·aztl. AccCita :1 S<~t~-;
façãu, u::; fortes paraguayo':; sal varam com 21 tu o-. 
ao pavilhão bmzilciro. _ _ 

O 13razil não ratificJu du~1s conYe.llçl?es cntao cck
bra.das p<'lo r. Podr J Ferrctr~ de Ohvc~ra; ma":i po.:;tc
riormento assirrnou-.'0 n J R10 d? Janeiro um trn:tado 
de comm"rcio, 

0
mwcgação c amtzatlc, 6 de A brtl l(e 

t8J6, nlém de uma con\·cnção pa~·a,. em pnl.Zc_l es tt
pulado, nomearem-se plenipot.cr:c.mrlOs, que ~mhat~l. 
de examinar c r econhecer defmttt\'~mentc a llllha h
milt·ol hc de amb 1s O':; paizes. Tuuo Jsso •. l orém, par~t 
nada ou pouco serviu, porque o.:; sot~lusmas e a ma 
Youtatlc contiuuaram ~cmpre da parto do Paraguay. 
até r dlll 'lC'I't'tn na fatal c prolc..ngada guena, quo 
tat1to sau

1
"nc e dinheiro tinha de c11~tar. 

QuE<:;T.\.~ A~cr.o-BnAZILEIRA (Cht·istl·>).-Uma outr~L 
qnesl<io, em que bem involuntadamen~e ~ B.ra~ll 
achou-se cn \'Olvido, foi a celebr e. c1ucs_t o C.hrtiiür•, 
n a q11al este l\l in~stro de S. l\1. Bnt~nmc~ fJ UJ Z fazer 
prevnlc~t'J' a ' mat'i clc-ar~·azoadas extgrnc:ws. . 

Não truclo sido at1cnd1da pelo GoYcrno do. Braz1l 
a rccla.mat;<1o quo o; -;ubditos bri tan nicos fazwm pm• 
prcj 11 izos ... ofl'rid~ ; com os r?-;tos o,u s~lmdos ,do nau~ 
ft·agio 1 a b ti"< H lllglcza Pruu::·• oj ~f a1lr>s na_~ .c<~ -.l~'i 
do 1\ lbat dão 0111 .Junho de 18G1, JUlgou ? ~dHLsLr o 
I nrrl('z 10 ;ta cin·tc, \ Vi/liam JJouglas Chnsit '?, dc\'er
ap~l) \'l'i lar- c da cirl'um-:;tantia de uma que.:>L~o de 
trcs ()n iciar.-; da fra~ara F o1·t:• .c:omun1a ~.cntlllcll!l 
da g nat·< a d;t 'l'tju ·n, 1 ara cx1g~r tanto a ll1l emni
saç~to pecuniaria, cnmoyma s;tll"~ação ao .CJuc ~on
si .. cr H\' <l d ' ·' t·••th a ulhcme.:; de ~- .l\1. Brltanmca, 
J unh) de lb(i~. . . . 
E~s , , ofli iac~. YPS'Ülo;; á paisana, s em chstmctiYo 

al " ntn tllllirat·, c llluito m ono;; do ofrici a~'s, ~·m .um 
pa~ ~li o ttl•gt•:> ú Ti.J trca tinham-"C <'Sq uctado m.LOJra
n tcn!, elo ~ "l Lh dt' \ <·res, c desacataram uma sent111ella 
do cor ll l da <Tuu rd:t : por ta l moti\'O foram pt'c-;o'-; . 
Em ' l ~l' Ioga~· ,ta lnglater·ra JH'O'elcriam por tal 
fórma c ~scs ofliciac ,; da fragata F o1'l'.! sem serem 

• 
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ÃJ> L'CSO~ 1 Como se haveria uma sentinolh. Ingleza, 
<tlosaca!ada por brazileil'o ;, Lrajan lo á pais1.n·t, sem 
<.ti,;tincti \'O (ou ainda com distincti vo ) de oflLiacs 1 
D eixariam as senti ncllas inglozas de pren ter q naesquer 
desordeiros , c \·estidos á pai-;ana, que as at:LCa.:;-;em 't 

He 'U':;a.n lo o Go,·orno 13razilciro M satisfações o 
indemnisaçõc.:; exigida~ pelo :\finistro Christic, re

· COrreuo~tcá hr;icados CanhfJos do . \.l rn ieautc \Var
t'r>IL, l)ne foi captunm lo alguma-; em bart·nçõcs bm-
7.ilcira~ mercante.; proximo á cntratla da barra do Rio 
do Janeiro . 

P ttga S?J protr>sto a indcmnisac:ão exigi 1a por 
Chrlstio, e ap 1iada pela proponclcrantc argumentação 
d us navio{ de gn!'na inglczC's, foi a quostiio d os offi
ciae"' da Fot,l? sujei ta ri.1 at·bitramcn t.) de S. ::\L o 
Hei da Br lgica, CJHC', rm seu laulo ju.:;t 1 f' im 1ar cial 
do 1 < lc Junho de 1 fi3 deu to la a ra1.:'í , ao 13r'azil. 

R Jta.-:; ns no-;sas rclaçõc~ com a InglatctTa, só 
foram reatadas em nwiados de 1865 pela olli..;iosa 
.mcdiac;üo do Rei elo Pot·tugal. (a) 

rt) Oi! I to'~ nfficin"" •In frngnln Fo;·te ernm o capf'll:'in .J or~>c Gll'm Pn tte r 
·o tr.nPltlc E li •t Pringlr. t• o gu:ml:\ lltat·in h , Ger•JTn•v ll nmr•t-' 
!l n lfer~ . .; r~Jillllla nrl:mt.• du >I · :;l.t~atncnto 1aa Tijn,•·o ch tinn\',,.,,. Braz 
(;u p ,.r< in u >lo .\ nt:tral, n S•'uton o•Jia o Jloldado polio·ltl \11 ""''' L uiz 
l'o' tXt'll'.l,- " dtPf<' •IC policia tla n"•rto !Jr . At.:··•,.Judut l.II>Z ,J:t Gamn, 

l 111Í II i~11't) oh .Juslio·a ( 'O!hi)JII!'ÍI'<l ,Jo~n l.i11S \ j, Írn ell!:;;trhii<l de 
"-ini 111 hú,- n m ini.;trn rlc E »l rn 11 gci roH :\fnr •111tz d n ,\ lot·ant"'·- l lnn vo 
.tnmLt·lll 111 sta qursl<io ~~~ ~~ nn~triaro Hnd~·l!·o ).Ju llt•r, IJII•' ::;pn1 n do 
ml~>r prc lP.IIJll:! e111 nllemao)t•ntro• ~~~ l rp, o lltc lao•s " ' ' /<'o •·r,·" o :dft• J ·~>s 
comnJllll- lun( P do 1lesl :1r:\ • r· n tn dt t Tijn,·u. r IJ il l' •lt·piz ntuiln l"l!ltrn 
o~tru~ <>llki :u•.i <lizo•n olo '1 ''" eHt:l\'lllll entbria~a·ln-;.-0 f.od•• p:hsntH;e 
a l7 oi <! .l o111h • . lo~ l>l i'l p~h ,·.,Jt·l •LI'< 7 h••r:rs dan •Ílo- ,\.; ,.~j''P O· 
CÍU>I oi !' Chri, Jioo•rnrn : 1•, ol•!1lll-•4:1o ol •l :d f,.,p~ ''"ifllil-1111!-lnt" oJq o!P";;tn
CntllenLn:-:.'• . .::t--ti:N a•il'•\nu l • ú Rl!ui Í 1Jt'll :t :-:Jo•. ~ali,fu•·:w dH.t 1 Jh•lo 
Guwm 1 ll ~tzi l rin> pelo u l!'IIJ:ct' frito u t>l1idrrCi tf.ttllli'Ín ,., , 1t tukn; 
:-1•,'1 11•' o t•h•ofll d_e p•l i~· i;1 da c(ol'lt•" o oOiciat ' l '!e n• 'l'hcn os •flirhes 
lfl$ll•·ze:~ 1.-t .''''·'~.:1.0 Jl'!ltc1111 dn Ctirtr• f,J,,Clll pnl.>lt :aln P II ln <'•·li <III'JIIlo>i . 
:-Es-<·ts t"U;.:•:ncm:; llnl,•·lln "'"" Jextuullllrnte IC'lla, pr11· l.nt·l ,Juhn 
R uss•·ll , 111 11lhl1'•1 <lo b stl'.lll'(o'Jl'•H th I nglalf'rT:t r ><U" '"l'itla ,; a 

· Obri><li•• pn•· ollicin ria l:i ti•• Ontnl•w r! c 1~ i:.! " 
A l'••<•lau llt ~:ill do dono ria lmrcn l ';'il!r't: o r IVrrlk~ r•t'll dl' fi ~,2;, librns 

estt•t•li1J·p• ; mas o GnvPJ' JJO In •l o•z (Lnnl R•"~,-111 f· xi:.: i" ,;(,.n ~nle 
:J .. 20n l ilom ~. IJlli' l h•• forn m Jlll ~a,; soh pl·oi<'sl • I"' ' " ;\!i ni~trn Brnzi
l u11·o r•111 Luud re~. Cnn u lho .\lol'tlim. - O Drazi l )1••1' iiii"'"'"'" Jin•lo 
IICU lil"~llln llJ in i~ll·o Canalh•l 'lor•'i l'l <'XI! n o)., lt •l••rl"' Tn<>II'Z 
uut ~-r 1,; 1 1 p•• l. & \'i••la,;:io rh sohcr.tni l lcrn Lurt tl d·• f mpPt' Ín ° na 
a~:ça" •l 1 r prc-alia~ p.•lo cou tra nluli r.mtc R 'l'ltnn l L:\i1· I 'V:11're1, 
.. ••.1:igio t llii Jt'm •tu c o Go\et·no lnc:lel. p•)t' ucci-;ào n r bt lt a l pilJ nsse 
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LIÇÃO XXXIX 

Guerra contr a a R epublica Oriental do Urugu ay- 1864-1865. 
Interven~·ão indebi ta do Dict ador Franc is co Solano Lope5 

Ef( - Guerra c ontr a o P a r aguay- 1864-1870. 

I 

GUEIUl \ CONTRA A REl'l'IH.TCA OHTE:\'TAL DO CHUC:UA Y 

AUtos tmtos <' YC\.<11110~ s 1fl'l'i lu~ por l3razilPiros nc) 
Estado Oricutnl JL~t·ram c-om IJllt' o Governo do Brazil 
cxigi.;st' do de :\lontc\idéo "olução de Y;rria" r<'ela-· 
maçüc.; 1 C'ndcntcs <' pr l\·idPrwinc:: a bC'rn ela gnl"antia 1 

[H'0 1tr lrda 1c elos s ubditos t!c S. ~f. o lm,;cmdor . :\'úu 
"\!' prc 'tandu a is.;o u Pn•sit!<'nlc . \ guirrr, o BJ•:tzli 
man lou para o Hio da Prata cmmissfin c"l c•c·ial o '51'. 
Coa -clht•iJ·o .los,·· . \ uc o tio ~<ll'ai v a, fez a nglltt•ntm· 
naqtwJlas l'ill'ng<'tlS :1 110-;-,a f H'\<1 lla\ a! C.:llll(Í:lll•lo-a. 
ao Ílltt·c'1 icl11 \ 1 r- \lmiJ'aJtte /Jartio de Tnma11daré, o 
ordP!lOil ao<; t'Ol'1HJS do C\.Cl' ·r tu du nio l;J'HlldO du 

ui qnc so nppro'l.:inw<>scm t!n fruutcim. 
To11do-.;c c:-;got<tdo irnpmli ·unmt·uft: o~ nwios sua

sorio.; nswH•s, e nã 1 tnn lo tnrulw111 pm lnzi,lo <'ll'r'ito 
a Úllci'\'Pilc,·;-t 1 nrnig;wel do :\Iinblt·o i\rgcn' inn lL Hu-
1ln:1 tlc t·:liznl h: r. do :\linislm l ugl 'L: E ~llilt'llo Thor
nton, o Cu t<f'lltl'irn '-i:rr tiva n'Jli'P :f'nlln no dia :; 
do .\ gosto dC' 1Sii 1 n 1 \ l ini-;l o las HP!nc;õ.;~ E'>:teriu
ro->, L> • .fn:rn .losé ,'o llurrr n. 11111 ''Ú'''Ct!'t'll cn 11 data 
de 1, lll:rr ·nu !o o pram <k lidin~ par:1 qn0.u <~ '''ct·no 
Orir.nfal do ·lill':ISSC -;c ( stava di~ o.;tu a d:r. a~ s:t!is
f~H'l-ll'S c p:·m·ide.rcia' c-.:igi 1a.:; pulo Br<~zil. :\ 1 t·a ,u 
cout1 a rio ll'<lll "llti!tiri:t it" fo:·t;a-; twvacs ti•> llnt•;iu do 
Tamau ;;ti't' <':lo-; eOI'(I(JS do cxc•·('ito tln Hiu (';.ratt !f' do 
Sul or lcm pam fll'tH.:c· lt'I'CIII a rcp:csalin ~ t• tn·tis medi
d'l-; twecs->[P·tasú "''!!lll'illll,'nth vi .a c da..; prn

1
11·ietla IP:s 

dos Dmzilcu·os no Esta lo Oriental. 



, 
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O Presidente Aguine, inspirando-se na-; :wimo;;i
(latlo~ do partido blanco contra. o Bc!lzil, c fiuudo-..;e na 
intetTenr:;1o du Dieta. lo!' elo Pat>nguay a ;.;cu fa. ,·or , 
dcv<~lveu 11 J dia 9 a.o P lcnipotenc:ial'io Br'azilciro o 
mesmo ltftim'ltwn, por não p J d Ct' fitar' rw; nrchh·os 
ria Hepublic·t c ten tou ainda nppcllal' fl<ll'H a-; dilaçiir 
habitu ti'~. ~) di;t 'ieguintc (lO) o ·r. C Hl->Cllwir.) ~a
raint dirigiu a) 1\Iinistt\> das Hcla.r:õco; Exterior·o.;; uma 
nota diz,'n lo CJLlL' ia ('xpcüir as alludidas ino..;t rucç-õPs 
a.o Vit·P-,\lrn irnute Barão do Tr.trllnntla l'ó o a> com
man lantf' d >S <'OL'[l >S til' rxcrt:i to no Ttio Gra11de do 
Sul. Em ig ual d t ta '> mo ;mo Sr. C)llS<'ll H·it·o, I)Or rneio 
d r• Ull1tL·it• ~ular, <:O illl11U .IÍCllU ao-; tn r' llÜH'O'\ (O C >rpo 
Dif.Jlomalic > fntlL> qnauto tinha o ·cor'r iclo, c as nto li tla-; 
t'Xti'aLH' I i llflri.rs q nr o Go,·crno Irnp1•rial lla da sido 
corn pP llido n. ad >plal'. 

J ~r.t Ul. > jnslu o 1n·oc •dim"ntJ do l m[Prio em tal con
jun ·tum, «;ur• o ~I in i .;te,) . \..rgentiuo D. Huflno de Eli
znt.lL' H'3sim o re onlH'C<'U em um proloeoll 1 que 
assignou c ;rn o Pkni roten ·iario Brazileirv (:22 de 
Ag) t •). 

D •.• , 1oi; 1lc tC'r recebi lo a<> ncces ;ar ias instru ·r:õcs, o 
Vicc-. \lrni i·anlL' Tttllllrt laró jul~ou devol' COI11''1; tr pJr 
imrn ,I.Jili 'at· o:; '.q>ot·p; G 'IPI' d APlÍ[J7S c Villrt rlel 

· t't >. «pll' o l; )\',·t·.to Ot·.cnt tl ernpt'<',~:wa «'m com-
11111 tic:w::i ·s «' alt\:ilios h ·llico5 entro l\Ionte,·i léo e 
prn.r; 1~ ,L ~ua c! 'P' rtl 'JH.:ia . 

O Vif!' ti.·! 'i t 1l;, lt•thlo-sc abrigado em pot'to-; 
nontm; ch Ht' mbl' ·a .\ ··gcrt ti ta, p0Jo P.;capai· pot· 
algrun !t•r np •; 1111; salihd; ,[a C awordia, c·at'l'«'gado 
tlP tr·.;p rs, s •gr ria 1·iu abaixo, rna rru 1, por ... cgnido 1wlas 
caullOIH'ÍI':lS IJ >/, 11 mt•J L' J"'fdiltft >·tiL t. \'ÍU-SO for1;atlo 
a t•n ·:1llt:tt· ru1 pt·aia c n J'n.'lltc a Pay">all'lú, o alli o seu 
comrna •r l:urt.: f •;r, s rltar a guar;ri«;üo pant lel'l'a o 
ata' l\l r )go ao 11:1\ io. 

i\ .., ,,fll rpw o (i 'cr11o Oriental "ottbe 1lo O'conido, 
r«'lll tt ' 11 u~ pa~:;·qw1·t ''no 11 lSS·) Ministro Hr•'iid 'llte, 
o .I' . .lu·io .\h os Lnnt't'ÍI'O,ca,;s>n o •.r.•r;•ttltwaos 
no"sos :rgentc.; co t-nlai·c,, e pl'oltibin a" cornmuniea· 
r:>" 1

'1'> no-:·a, /'t)l'·;a; de mar c terra com o tr'I'I'Ílorio 
da H 'IHtbli ·a. Com a ,[ir~_•,·r:ão elo Gabi rcte Oriental 
íkou o Dr . .Antouio do la-; Carrcras iuimigo rancoroso 

., 
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do Brazileiros, c a impren.;;a ele l\bnte,·idóo foi pro• 
J.'Ompcwlo nas mais ' chementes invectiYa::; . 

Em taes cit·~unrtancias o 'r. Consclhcieo ··araiva 
c•ntcndeu-se com o t>rl'-;identc do Rio Graudc do Sul 
.('com o r . Taruanda!'é para qnc rxpl'lli ~scn~ da ,·iUa 
de l\ftol! 1 dr Pa vsartdú e do 'alto as guar tuç-õc·s do 
.(i-o,·el'n > Oricn tal r11 :e amcara vam a 'ida, a honra c ' . 
.:t propriedade dos 13razil«'iros. Ao mesmo tem po 
'lCCCitou o 13 razil () ulfer·rcirncnlo (lo c )IH' lll'SO do Ge
J\Cral /). Vt• tan.·io Flo'·"s, que se nchava á fronte do 

J,artido f"nlm·a,fn em rcvultt('ilo cor tlra o Go,·crno 
. )!ru~cFJ de 1\fon•c,·idéo, I' qrtc contraLt im o~ponlauca
mPnte o C.:Olll .II'Oilli .:;;) UI' orr,•rc '('l'-l10i lllllU rrparac;ão 
-eo nc.lig na , l )gl) 'lllt' n 'iiL't l'auo;a triumplta""c. 

TPr rtuu «'rrLélO o (;eru•ral EntrPria ro, D. Jn->lo Jo"ó 
Tlr'r1 niza urnn 111''"0 ·ianlo do l>az,· rna~ o-; s 'tH o~forços 

• C> • '1. fomm n 1 j,rfcrwtifcrus, wmo tinham sido os do E r-
;~;a ldc c TltorJJ ton. 

Em 12 d,, Ou r ubn dl' 18G t entram em !PITitorio 
Oric11tal a" pr·imcit·ns forças bmzi!eira", o a su~ pt·c
St' ll\d. l'.tl'ilita a r.•n li,:i.lo da villa de :\Idlo, c·aprlal do 
deJinrtnnwnt.) do St•t·r·,> L:-t1·go, ús f w1;a-.; do <i •nct·al 
n. Vt•JI:weio l•'!,)rcs no dia H.i. Pouco U<'J)oli. (~8 do 
.:\To ,·cmbr·o) aq tr· ,pas do rncs no Gt• rcral Fltn·~·s, pro
tegi la .; por fH·.;ts lt<l.l':t's bt';Lr.ileim;, .co :ts·.;.nc~n a 
l'Cn li«::io <ir Vill t d ·I S·tlto, a;1ó.:; um·1 Sllll,•l s lll!trna
r:lo a> cnrntH ·urd:lllte th ['l'<rç.t, e pr't'p:1rn-·w o côrco 
.. te P.l\ sa11dli. 

A> ~.lrrttg'n.; qnr.o Br·a:dl h tendo prornO\'CI'am da 
JJ:.tt·lc do llit:tn lo,. do Par·a!!uny Fran ·isc) Sulnrr'' Lo-

" . ' I p«'-;, o rnni" Ílllfll:lliii ·:1\ Pl !l'U ,~dilllL'rltn . . \r·dt•IH ~~ 1:m 
dPS ~'.i Js de int1·r·, ir na rrc>- a qu ·.~IJio t·urn ~lo 1t ndc:n, 
Lopc·" t'lll pl«·rw paz lll:tiH1a npl'l IOIHll' (l:Z IP :\oYem
hro) o 1 :l!jliCl«: l>I·. zilt 1ro Jl"I'IJ" •: ti· ú'iwla qu.lltUO 
scll'rria dn 1\S-,lllliJ \:iu f•ar·n :\I:!tto Gl'os~ >, leYarJdo a 
~c~ bordo o Curvnl'l Fr t tkrico Cilmciro de Cnmpns, 
)II'C'S.dr'll(O d'c ·s ·t JHOYirri'Ía, di\'r rso ... }l:Js-.ngc irus, o 
JOQ l'UiliO" de l'L'ÍS « Ill mocd;r COI'J'Citlr•. 

O prctr'' lo ''11!' :dlrp-un , ~ c· pois fni I iio lrr· ntr'I;rc ido 
$'lt'crtt:üo do Gowrr>o Impl'ria l o sr·n prot, sto d«' :JO do 
Agos to pt'l:t atti tuc.lc do Brazil no E-;tado Oriental, Cl 



por terem as armas bt·azileiras occupado a ' illa d· · 
Mrllo (16 do Outubro). 

Ç) procedimont ~ do Pat·aguay, a disposição do~ 
ammJs da Republlca Argentina e a marcha dos acou
te~imentos 111~ Estado Oriental exigiam uma nova 
m1..;sà0 especial ela parte do Bmzilno Hio da Prata 
tend.J o St·. Consdheii'O Saraiva concluído a sua. Foi 
a nova mi -;sà) c pccial conflada ao Conselheiro Jo~e 
M.aria da Si lva Pamnlns (ulteriormente Visc::mde do 
R10 BmncJ), qne chcg.Ju a Bueno· Ayrc-; a 2 de Do
zombt'<l. O C.m elheiro Paranhos não euc Hltl'•m mais 
em ~uenos Ayrcs o Vicc-Almimnto Tarnandaré, quo 
scgmra na ,·cspont com uma esqua<lrilha para Pa~
s:Uldít, em 1uantJ o General Jru'io Propicio ~lOllll<L 
Barreto (B. de ·. Gabri<•l) ill\·adia o Es ta lo Oriental 
com o exerci t 1 brazi lciro e marchaYa para fot har .. 
ce1·co da rcfcrid 1. praça. 
N,~s;;c ínterim o G JYOI'l11 da Republica do l'ru...,.nay 

pr :seguia 11a cn 'a 11os clrsrario ~ em Ycz dr c n tr~· crÍ't 
c HBbatcs dr p >h·ora c b lla ; a 13 d1• Dezcm bm pn
blil'~u um do Trio dn.t1do por nullo~ c maudawlu· 
C(urunar os trata.lo~ q1w fit'lll;'tra com o Brazil c no 
dia 1 , uma e•Hll mis.;ã • adro !c uoniCada o l'rc~id~nt<· 
J\gt.tit ·t·o, .o~ \li ni .tri)S tl' t·: ;t:Hll) c n. l.l 't;pa de ~Iontc
Y~dt•o as •I'itta m na 1 li'U\11. da I 11. lc1 ll'lldt~ltCia ú !J.Heirna 
d l'-;sc ... tratn lt>.;. 

Pl•ln. llH' ~ni:t l' ;l 10:1 o Dictaclo1· do Pamrrnav dcdarou 
gucna a.J .Brazil ( 1 L dL~ DczPmbr •), e a

0
mu'itn eu-;to t) 

110 .;so ~Iuust r 1 ('c..;ar Sau' an Vianna t1c Li ma pt1 lo
O~Itcr OS seu.;; flHS"):l (J1l'I!'S; a tnu tu-; \'exantc•<; !JOI'Clll 
YIU-SP ex,:os'n cpt • só com ri ;co u ·'i la COlto..;r'...,.uia 
cheg:tr a l3tU' IIO > _\ yt·cc;. l~m ndo couti1m 1 o Dict~ lol' 
L'1p••..; man 1on inv.t i· n proYiwia de .\fntt )-Gro~so, (' 
a 27 dt· Dez ·mhl\1 os Pn ragnayo..; assaltnram o Fortct 
Coi1uhra. 

:\' •-;·w Pntr<~ t:lllt > tinha--;e cnmpll'!;vlo o cerco d,.. 
P:t \Sll.ttdii, ,. 11s <~ 'llCr:tcs do tcn·;t t' ltlat· ot·•lenaram o 
a"'!ialto; a~ dl' Jant·i!·u dt· l~(i;), •kp ·is d" Ullt porfiatlo 
batalhar d11 ante.-~~ lwr.t", Lâ a prnc:n t •llltHla; o scn 
Collunaudaltl!', (' n·nuel Lc:11uL·o GOtnes, tc1Hlo por
di lo ~~ n.wh: . par.t • d·t o..;na .~c tlr, entn•gou- .;e afi11:-t l 
c om 700 !Jl'Hl•llll'Iro~, 10 bo ·as de fogo, uatulciras, 
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etc., não podendo rcsi~tir por mnis t CIIIIJO it Ma di
recção dos nossos Chefe~ nrm f:t intrrpiclrz df' nessas 
tropas. As forças que frrharnm o cct·co const::wam d(• 
5,000 brazileiros o 100 orion tne=-; ma~ sómente 2,000 
dos no->sos entraram r m fogo. TiYemoc:; 40 olfir iaes r 
75 solündos mortos, e 350 feridos. 

Depois ela tomada do Paysandú resolveram os ge
neraes vencrdores o c·eeco da ca pitnlt1a Hcpublka: 
para. esse 11m de->rmbarcaram em ·auta Luzia (:l7 do
J aneiro) as tl'Of as Llo General J. Propicio. qne <l(}" 
accôrdo com as do Yicc-J\ Imirantc Tnm:-t ndaré r <.lo 
Goncr~l Flôrcs march~t·r~m sobt·c 1\ IOI Itf'vidéo, cujo 
blOf]Uf'IO fcrrt1 '11'am c lllttmaram a 2 de Fevrrriro . 
Pa~·a tentar t~~1a diYcrsflo a c ..... sc blocptcio os C'hcfc•" 
Oncn t,ws Oa">tho 1\ luftoz c Timothco Ap!•at·icio tinhn tH 
ido atncar n. tll s-;a cidade• de Jnguarflo cnm 1,500 
homens (28 de J<lllriro), lllas for a111 comt lC'taml·nt•· 
rcpellidos. pl'ln ' 'alente gunmir,ão comnwn, ~ada 1 cl<> 
Cor,mc•l \ arga.., . 

No de:mso do c·c•t'CJ <lc ~lntttcYid(•o '"' dc->Yilrios do
partido blitnr·) enntr<l o Braz1l tinl1am tot·ndo a" 
apogêu, chrgnutlo 111CSllln O ~JinÍ,tl'<l 1'a (}w·t'l'a a :1 1'
raSl:H' pcl<h l'll<h n b:uul1•Í1 a brazilcirn (I ~~~· J'cyc
ri'Íl'o) . J-;so, pur ó1 11, 11iíu oiJ~tou a qm• t'OIItitlll<hsl'm 
com 111ais forc;a n-; o, <'l':ll;üt•...; do si ti '• r· c m bt'•'' c n·
e~ll~l!•' ···u u PI·t·-.idl'l~ l (' .\ tlta1wzit1 C . • \ gtiÜTt' a intpus
sJhilld·tde da cnllltll~l<.t<;}iu (h r o,i-;t•·wia . :--oh prc
te11..t > do tf'r-se 11'1'11.1111<1 lo o prazo dos ·u IWHJdato, 
pa.->~ou dto n aut 11'1 lnde sn ll'Cina ao i>n sidl•nto dn 
Sennd·~· o 81:- D. Th 1111 1z \ illalhn, q111~ nn dia ~O dL> 
Ft'Y('J'.•(J'O ;to..;,lgn 1\l a I'I'IHli<:<iO I(' .\lnnll'\Ídúo ú.;; r.) c:as 
brazilf'irns (a1 cn·ts 8, I!JS h· lllt'tt:-:).- () ('.,n-.cllleit'O 
Jns•• \Jari 1 da ::->liYH Pnrnn!Jo.; a-.signo:t f'lltftn t·ont ,, 
Prc ;ldi'Ttf.o' Yillalbn tllll Crui ''"Jtl<l ljllC :w:tlJ't\'<1 ( 0111 a 
intencttç;io b•aziloirn w1 l•:stnd • ÜI'ÍI'ltl I\ d'ahi em 
di:111te 1\IHSO nlliado C011t1·a O l'<ll'il!.!;ll:t\'. ' 

J·:utr:tl':ll11 immcdintHILll'llln • !'-> ~dli:'Idn;; em :\fl)tttf'
·yjd 't), O l;e11C. al 1>. \"o·u ;tlH.:;o Fl•i1e:-:, dt' ·l;trado Gu
W'l'Itll lot· P oYÍS >rio da H••puhli,•n, ih \) hOI'él'-' da 
ntnttb:i do di;l 23 dr Ft'\ crPit•n de J...' [j;) d:tYa 11111:1 sn
ti r H;iio olli ial (' CS/)1'• inl <I I Hl azil: [1 IHliH!t-im hra
..zileil'a t'I'a i1~ada 110 forte de :--i. Ju~é <! sawlada com 

• 
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uma sal"a de 21 tiro::, c cle0lm·avam-::;r nullo<> e irritos , 
os dcn·ctos do goYcrno do Prc::;idcn tc Aguirrc contra 
-o Brazil. 

II 

Guerra contra o P araguay 

. Di\'itlirem0s a guerra contra o Paragnay em 5 pe
rtOLio ' • a sabor : 1 •, aconte..:imcntos a tó it rcndir,ão de 
u,·uguayana ; ~·. eommando Olll clwfo du Gcnceal 
Osol'io ; :~· . i lcm <lo Genera l Polydoro; '1", idem do 
M. de Caxia5; 5", idem de . A. o r. Cuntlc d'Eu. 

1.• PERIODO 

A CONTECL\IE:-:TOS ATÉ .\. nENDIÇÃO DE UIWGUA YANA 

De longa data o Dittador Francisco Solnno Lo· 
pe-; tu lo preparara Jlal'a ("Onstituir-'>t' Mbitrv do-; des
tino;; do Rio da Prata. Quando o-; J·:sta los limiteo
phcs, c !n ian :o n:1. c ~istcncia. da pat., nc n si 1 uer 
proJn ·luam o-> lllln.;!ta los qua l1·os das snns tl'opas 
de tet·ra o lc m:u·, clr-.I~na lo-> nas rc., ,JC0ti \·as lei~ do fi
:xaçilo lo for•:as, Lollcs tinha um cxer.:ito de ~0 . 000 
homcn.,, •100 peça-; 1 c rtJ·tilhatü, fortalezn<> p) ler 1sas 
e bom nt'Jil:tlhs, uma esqu1 lra do 1~ nados c bate
ria-; llu~tunntcs, jogan lo eom 120 t·nnhue-:. ' 

Já t .-atitmo' do m) lo in putlili ·:t\'l'l cnm quo om 
plen:;. 1a·1. Lo,J' ;; a,n·ct.on o paq u·• t·' hl'azilc• lt'O .1/ ' '' f!''-":1 
fi' O t.•L L!- ; '."o.n -c r .·an lt_l s~m1 H·c a su·t preza c.mtt·a to
.dos o; [ll't 1 "1 111')'> do ÜIJ'('Jt0 das ''"Ontc"', dc•sdn o dia 
1 ~ UL' ~ J\·cmbi"ú do 18fj !, "ó a f 1 de Dl·t.cmb ·o foi 
1 lne Lo {'"> uo i li ·ou ao nosso :\fi ni-;11·0 11<'-;iJcu te 
Ccsnr San,·a.n . \ 'iann;_t, 'o Lim:t, a d,·ela :;lt)hl k gnrr~ 
ra, r~_ lo. {O no lm -;c ;um te ( 1.) ), a ntc,;; pu· o I io\'f~rno 
Br~t:~.Ji,~u·o hnn\·~s~c 110Lic~a cl'·.: .sa lllllifien ::i11, l"c;. ::-;e
gnu· 11 n•t ex, te .tl,"IO pnm 111\'ndll' :\htlO ( it·os-; 1. 

• \. fM<;a expctlicion;u·ia comp•m111. -;c clc (i. ODO ho
n1"11'> c•m lllllrt ~'Slpta lrillw, á-> or.lt~ns d 1 ( • •I'.Jtll'l lhr
rios, f!'IC tinha de manobrnl' de a'!! ·11·d > <"lllll ;; a 
~.000 hom •ns <.le ca\'allaria, COI1llll,llHia los pl'll) Coro-

'. 

• 

• 
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' nel Res4uim. A 27 de Dezembro, BatTios intima a 
rendição do F orte Coimbra, que não obedece ; começa. 
o ataque. O eommandante do Forte, Tenente Coro
nel li"rmen"[Jilrlo Porto Ca!'r(!ro, tem apenas 115 
soldados de guarnição, 17 galés, alguns indios c muito 
pouco <.:artuxnmc para se bater contra inimigo tão-

• numeroso; ainda assim re-;iste por dous dia'i a um 
terri,·ol bombardeio c a um violento assalto, em que 
Barrio-; pcr llc 200 homens. Jào podendo resistir pot' 
mais tcm[,O, tcudo-!'e-lhe acabado a~ mutJições, Por
to Canero na noite de 28 embarca a sua eica-ssa 
guarnição no 1 equeno ntpor Anhambahy, e escapa 
das aYult dns forças que o cercam. Ao meio dia de 
29, dá o Cu1 oucl l3arrios um 2• assalto no Fo1 to ondo 
encontra at oua~ dou" homens feridos, que nlio tinham 
podil.o acom1 aulwr a brilhante retirada da guamição. 
So_nhorcs do FoJ·tc Coimbra, os Pnragunyos contiJ~uam 
a mya-.ão por l\lalto Grosso ; 3Jl"lS10nam uo H10 . 
Lourenç., o ntror .~lnham!Jah!J, apoderam-se do Dou
rados, l\l1rnuda, Corumbá, Albuquerque, Cu.x.im, 
Nioae, c!L:., saqnenndo, c!ev; staudo tudo em sua pac.;
sa~em. c cuu111H ttouc!o as maiot cs atro<:idade~. 

u 1Jrazil em ohido c~e surp1·eza nessa gnPI't'a, o 
OC!!UJ adu Lutu os ctn:os do P<~)Sandú e 1\JuulL\ idéo, 
não tiuha t'\CJ' I lo para < ppôr ao:) im·a--01 c•; mas o 
decreto u. ~!:li 1 L.C 7 tlc Jaueiru llc 18G3 crêa os eurpos 
de FcJIIlnf<t t Js r/11 Jiaü·i11, o deu·eto n. 3383 d<• 21 de 
Janeiro ' IJ;, tna pal"a 1, seniço do gurrra 1 1.7\)fi Guar
da.., 1'\aeiulHll'~. eun~ll 'l!Cill-SO O 1'1 111f l'Ulll-se Clll"OU

l'aÇaUO'>, u l'11lJ"(ut i 111 ' falla ao cora(;<io dos Braz i lciros, 
quo miu l'l ettal tt aulo ~at5rili!!io algum para salvm· 
a honm unci HJal. 

O l\lan•ciln l :\I\ ....-oEL Lns Osomo, norr.cailo com
manda 11 to CIH . hel"e L:o cxPret to brazilciro c onlra o 
Paraguay, a~slll ll<! o c' muwn.1o em 1 • Je ~larç) dP 
18G3, c llillS a<:all!Jl:llJH'Iltos de ....... Ft·rm( isr-·> o JJ '.iJ nan 
vae transf,J•twJudu c•m ex. L'IIPntes soldal1os os I 'olun
tw·io.; <1uc lhe d1et-::11n do Hrnzil. i\.11 111('-;J tO tcmpu 
dua-; dids<i<'., tia 11uso..;a c--r 1uadr:1, "OU as onlt;n-; do 
chefe de d1' Í!i:io FH \:-.risco :;\L\:>. EL lhmwso c tl ,Capi
tão de uwr e g' cna ~ecnwlino Gomc'IhOIO, bol.lcm o 

' P araná 1 al"a lilu JULUI' o Paraguay . 
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Nesse cn tt·ctan to o l 1ictador Lope ..: , r cscntido pela rocu..;a da Hepublica . \ rgentina dcixnr passar as tropas p·trag uayas pelo lC'I'l'itorio ~c c.orrien tcs o ~n
t.re l-tios para a 111 va-;fí o do H10 Grande do Sul, manda em plena paz aprezal' dous vapot·e-; a rgentinos rG ud "fjtuth t; e :t.; d • Jfru:•>) , e tomar a ei?ade de (; !'l'ientes ( 1:J e 14 de ,\lml ). - Outras Jorç .. as para
guayas 12.000 homens) passam o Itapúa , r cunem-se º m s. Cnrlos, o s uhd i VJ(lindo-se <' lu dna':i columnas, uma dr V.OOO homcnc.; sob o cummnndo do Tenente Corotlcl E tigatTibia , c outra de :3.000 homens sob as o rdens do ~l e1jor P c,lro Duarte, lllRrcham parallcla
mcll te JJU.I'a ün ·adit· o H.io Gra nde do "ul pelo pa~o -<le S. JJrwj rr . 

A comutnnhão de intc..:res-;cs protluz o tratado D[L'n .;ivo e dd'Pnsivo <la trí plice a llian<;a. ( 1" üc Maio), a s..;ir•nado em Buenos A~ r·r-;, en tre o Brazil o as He, .~bli ·as Argc~1tina c Orio~ t tal ,, seudo plenipo.tenc iario.; _ ,lo 13t·aztl o Consolhrlt'O 1• ra nc1 -;co Oc ta v ta no de Almeida Ho m,- <la H.epul.Jlica A:·gcntina O. H.u
Hno de I>:lizaldc, - e elo I~ ,ta clo Onental D. Cado.> 
tlc Castro. 

A pl'imoil'a opcl'açüo bell iCil <' m cor~scquencia dc ~:::;a <.tlliattça é o ataquo o tomada do Curr ten tes poe fol'(:a3 bea zileim-.; c arge11 tinas , ~ou o commau~o do Ge~10ra.l \Venct)Slúo Pauner•>, n:tlrando-sc dop01 ~ os a liJados para o Jlinc•on cLn Znoal/os . 
Lo pes, para trr li vt'r .a. navegnção do Paraná , re

s olYe ma ndnr a tacar a dtvJsJ.o 1la. nossa cs 1uadm que 
bloqueia Con·iontes . . . J\-;sim que o chefe Bar rozo tem aYJSO da a ppr oXl
ma c;:ão do i lli migo, manda prepara r tuJo pat·a ~ C?m· bato e a ,·ança para o a taf]ue. As forças ~r~z1leu·as constam ele 9 va p >res. Ama~01~as. Jt>qatttnhfJnha. P arnahyba. Iguatemy, B elmontt? , .11r>arim, 8 >bor~?, 
Ypiranga, e Arat;nw;, com 58 b~c1;1-s !le fogo e 2 .287 homens ue g uarmcão ; a ,;:; forças Jllllmga"> , sob as or
<len-:; do capitão do fra.; ata Me~a. compõem-se de 9 \'apares, Taquary, Salto, J>aragrtr:ry, ten~o por bom• bordo o R anrrl. ft.1arqaP.::: de Ohnda, .Tt>;uhy, l twrá, 
lgarr>fJ , e P~rab<!bé, o G baterias fl uctuantes (~hata.<;) con1 45 bocas de fogo, 3,000 homens de gua rmc;:.ão, e 

• 

' J 
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p1·otcgidas por uma bateria _de~~ ~·attltCH'·' 11_a bananca ,[o H.iachuolo com uma l111ha. de :2.000 m fHntf'S do Coro ne l Bruguc/.. (rt) Trava-se o men•u1·a, c l combate 
nar,al cln R i tch w'lo (11 de Ju nho de l~(i5) em que o J1croico chefe BARRozo dct'Hlo da victoria. f'azondo mn nobrar o Ya por A ma:(Jnas como tll tl a ricle, rnet
tendo sueccs~i' a1ncnte a pique :.3 vapol'c> inimigo~ (.f •jnh!J . .\fw·qtt~'.: d·• 0/inrla e Salt>), inutilisando o 1 )ara,r;wtr'f/ . 

A nbot\lagcm <la P arnahy.) t por 3 vapores pm·a
•~'naym;. a rcsi-;letlcia intrcpida <lo J •r;nitinlvmha e u~alhatlo dcbai:-...o da b·llt'ria i11intiga, rcpelliudo varias 
~borda•Yrn' a i m pa -.si bil idade hcroica do cour mn ndau te .\ b eu ~a l n{ndo a IJ •Im rmtt> do fogo na. cober ta e de ir a o fundo por causa dos r ombos na. linha de fi uctuaçi'tO, <> clcnollu com que tndos o-; n·~,·ios c suas guarni<;õc.s .(•Om batetn nes,;e 111CIIlOraYel u1a, são OII11'0S tan tos tl-

ta .., ~\'lOS Jl!UZ I I.Eill!IS 1,11:1: 'fO~I\ 11.\:11 I'A itlf; l'>ó o t'0 \111\'rl 
)o;,\V.\L DI~ llt.\('III'El.O 

Jlof'us de Guor-
{O!IO nirões 

·!• Divi~:io du C~fjuat.lru, commanduntc clu•fo tle clivisiio l' n mcldt'll ~1nnvcl Banu~o, co m H insign• u nu frngntu 
Ama~tnt!H . 

.A ow.:rmas. c"mm . cnpilii11 d e fl'agatn 'J'heotonio Rar· mundo do J3rito . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 6 Igunt~my, comm. I• lenPn ltl Juslino J .. sõ de ~1 1lL'etlo Coi ndu·n .. .. .. .. ............ . ................. .. . Pal·n ah!lútl, comm. capitiio-l~:nenle Aun·lio G:trcí ndo Fe rnarHlP, dt• á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A l·aqtun·y, comm. l • ten!'n !c Ant onio Luil. vnn llo-onhollz.... . .... . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .\ltwl·i m , romm. 1• t~ rwnlc lclizinl'io Jost'• ll:u·bnzn ... . . 3' Dil'i -ilo dn I'Squndra, commnmlunlt' capil:ln ti<' mnr I' g ucrru J11sé SecunJino Gomt•n~oro, cum n iusil{nin no Jequitinlumlta : 

Je~;~~:~~~~'.'~'.~· . ~~~~ ~~ : .. c".'~i.l~.o:~~~~~~~ .. J~:'?~.i~'.'. ~~~~ 
J:ebe,·ibe, comm . cupitão-tc nt'n lü B unifnciv Ju!Hpd m de ~unt'A nnn ......................... .. ... . . . .. .. Jtelm onte, comm. 1• tcrwnlo Joaquim F rnncisco de A.brt-u ... •. . • .• . • . ..... . ...... •... . . .• .. . .• .. . . .. . .. Ypira ngll , co1um. 1• tencmo Alvnr o Augu;;lo d o Cur -valho . . •... .. .. . .. . . .. ... • . . ... . . . . ... . . .. . .. . . .. .. 

7 
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213 
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t ulos do gloria immonedoura pam os Annaes da. 
. nos~a Marinha . - Os Pnraguayo ) pel'dem 3 na,·ios wt. 
acção, G baterias fluc tua ntes, l'0rca do 1 .500 ho:ncn ~ 
fóra de combate em seus na vios c 1. 750 CJ ltre mnr tos. 
e feridos nas baterias c a campamento do Coronel Bru
guez : nús la mentamos a perda do J •q•titinh?nha,' " 
de 2..J.l bm,·os, entro moetos e feridos, dos L[Uacs 8U, 
s ómente na P arn th!Jb'l . 

Apenas 7 dias depois, tem a valente di \'Ísão da nossa 
esqu tdr .t oppor t unidade de colher noY0-3 louros, for
çando brilhantcmon 'e a pass ·1gcm do .\h r.:ed ·s, o 
mai ~ tarde a. do Cuevns (18 de J unho c 18 ele Agosto). 

Nesse ontrct·mto o cxel'cito alliaclo or ganis ·1-se na 
Concordirt (ald0a de l·~nlre Hios), o dc~l:tt; t uma co
lumna foe·e d ' () .000 homen-3 ~ob as o rdens do 1) . Ve
nancio F lôrc::> pnm ba ter a cxpedit:ão do :Olajor D.mr te. 
Alcn nçado 0111 J tfrdut, ó o 1\l njor I> Jiar tc completa
mente Lle1Totndo (17 de Agosto), cahindo olle prisio
neiro com 1 . 700 dos seus e -! bandeiras, depois t.le ter 

F ORÇ.\ S 1'.\RAGl·AI IS COM\t A-;0.\IlAS l'LLO 1'.\JI!T \0 D E T'lnOAT A 

MJ.:z.\ 1 COlt A l :SSill:-llA lü « 'l' ICU.\ It\'» 

JJocnsde 
1, !JO llomens 

Tàrunry, cnmm. ('Rpitiio tl <' fl':l~nf:l ~lnl'li n l'z.. . . . • 8 
1 Ol'fl!JIUU'!/, cnn1 111. n qul>i" dt• tr.tgntn ,\ lonzo. . . .. .. 8 

l• 11<1" o Rrmgd n lJontlJ.,rdu 
l gto·•!!/ 1 c• .lll lll r:opilt1o dr fr:q!:lla Cahrnl. , .... . .. . . 7 
lpnl'ti, t'Olllnl . t'II JUIÚ!l tle ro l t· tn Or!iz ..... , , , . . . • 4 
J,Jm·tJ<t• ;; tle Olmrl" , rn11111t . i"l1"11te H t•blt!s . . . . . . . ·l 
J f ju!.y,t'"llllrl t <l1•nli'Aillr'oto L·•pcs .. .. .. ... . .... 2 
;.;,nu u. i:11t11/. t'OII1111 l t•nt•nl•' \ lcnn•r. . . . . . . . . . . . 4 
P i>'UlJt!IJé, COIII!Il l t'IIP U!<' " "I'<'Í I'Il .. .. .. . .. .. • '. ' . '. 1 
7 Bntt•ri:ts ll n ·Jn·•nft•s cnlnluandatln:s rat.in uma 

pm· um tenente tlc urt1 1hen u. . . . ..... .. . ... . . . . . .. 7 

''" 3 0\,()-Bnltrin no harram:n . . .. . .. . . .. .. . .. .. .. . . . .. .. . • 2~ 
J tuzilcim s tlo col'und DrugHI'Z, Í•lt'nL ..•. . , . . .... ,.. 2 . 0110 

E mnis 2 I'Binlh ns d <' ro~urf cs a congrt'•l'<' . 
67 5 0(10 

O \llpnr para~;: • wyn Rio J/ln~'C'~ não fomdu pnrll' no combnle pot· 
t.·r t' lll :lllmrJ .. al'imu dl' f nrrlllll• ·s. abnr rn tndo tlc ,:lentl' pura ~tbortla
gcm, c mio ler podido safar, po1· mais (Jsfor•;us q uc fizesse . 

-

p erdido l. 200 e ta.nto3 m ) L' to;. O prcj ui;:o dJs alliados 
ó apona ., do 310 homens fúm do combate . 

A colum na de Es tigarribin, que invadira S . Borja , 
depJi~ do a lg uma3 esca ramuças, en tra <' tn Ur u
g ua ya na, onde se for tifica. Resolvido o cêrco da posição 
pelos al liado o;, a no-;sa cs1uad1·ilha do Alto Urug uay 
trJ.n -;p)e o S·dt? Grruulr>. o 13a t'ào d • P ol' to Alogre 
to111a o cornma.ndo em chcl'c da., Jorça-; bm zileieas em 
fronte á praça, Pauuoro com 3,000 homens e 30 bocas 
de fog u, l•'l ·L c> com o exerci to Ye.u:odoJ· de Jata hy 
Apot' tam o s itio, c 8 . .t\1. o Irnpel'ador, da ndo uma 
prova do seu c01·ajo .;o patl'ioti.:;mo, di l'igt'-SO a marchas 
fu rçadnc; pnra o thea i t·o d ·t guerr a, cho . .;ando a·) acam
pamo 1t..> a 11 do Sotcmbt·o, com 0 3 :~ Pl'ineípes seus 
genros. 

Ccr ·ado po: um exm·cito d8 22.000 homens o amea
<;adu de Jlmco pelas n ISS'lS canhoneiras, 1 ·~-stis-arl' i bia, 
sem dar um ti ro, rondcHe com U. UO) pf'is wneiro3, 
7 ba ndei t•as, G c .·1nhõcs l' tod ) o seu mttcria l de guerra. 
(18 de Se tcmiJro) . rtt E•·a o ter<.:C l'J p ·oj ui t.O g ra ve que L0pC!; "lo fl'l'ia do
]JdlS dn no'> te!' p ro ,·o ·ado para uma tão injus ta g uerra ; 
dhs a n tes li nha e lle soll'rido u m outeo p ·cjuit.o, posto 
lJUC dn so nonos impo!'tancia, poe 1ue a ca,·albria 
at·~cnt iu'l do Ge lN'ttl I!Jr11os de ·Totám u mn forç a 
pa ragu 1yn c.n ./ t.tJ' t ".Jl 1 C·J •á, ma' ·tndo-lho 83 ho
m etn, apri-sion1nd J-llw :3'3 ~, c tom tnt.lu-Jho urnn IJan
deit·a . Or>prll n ·d) por ess ts derrotas, o Dictatiol' 111 1nda 
e vartn r GJt•rien tos, o coacen tra as sua.:; forças em 
t ct·ri !m io p tt·n.;uayo. 

2.• PEHIODD 

C0\1\UN'DO EM t IIEFF UO t:;E'\ERA L OS) RlJ 

A<; f::>l'<: ts do Gen('t'id Cáco:e > o~ ..:upam a cidade de 
Corden lcs, o a 3' divisão <la nossa csqun lra b'oqueia 
as 'l'r e3 IJ 1; t '> , na co!tflnoncia. do Paran i com o Pa ra
gu ty, em !U'UltJ o cxe:cito a lliado trauspõ :~ !Junosa
ment~ a~ 9 j lezuas do máos c un inho3 pa.t•a Cor~· i.en~ 
tos, tl nlu em dtan te b tSe d~ts nossas operações m tllta-. 

2! 
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res . No clecur·so dos prepa r.a t! v<?s necessa rios para le-var a guerra ao terntor10 mtmtgo, é a vang uarda a rgentina de Paunero surprehendida em Curralos por· uma força do Tenen te Cor onel Viveiros, e soffre perdas consideravcis . 
Tendo o Conselho dos Gener aes r esold do a pa.:::c.;ngem do Paraná, avaw~a o exer cito a lliado para as barran<.:as d'esse r io em frente ao P asso da P atl'ia e 1tapirú ; uma for ça brazilcira, l->Ob as ordens do Tenen te-Cor onel Carlos d<! \ \lillagran Cabrit((, occupa u ma ilha fronteira ao forte do Itapir ú, e 11 e ll~ ostabeloco uma bateria La lJ itc de 12 e 4 mor teitos (5 ele Abril), fazendo g randes e~tragos no inimigo. Lo1JC;; manda a tacnr a ilha na madrugada de 10 1 or 1...(00 h omens c--colhido , embarcados em cal1ôas e <.:haiana..; ; ~ão poróm complctamet1te repelliclos, perdendo 650 mortos dentro da illta, 200 afogado~. e :300 1 .ri~ion eiros. A .canh~ncira Jionriqae lvfrwtins, commandada pelo mtreptdo 1· Tenente Jeronr;mo Fran ·isco Go•u;af, ·>s, concotTe podero.;amente paí·a ~e rechassar o inimigo, mott allmndo-o touazmeute metto11do a pique nm bom numrro do chalana-.;, ~ enfrentando com o forte do l tar·irú, contra o qual fa~; o m:1b vivo fogo, seudo neccssaria or,1cm ex pres-a do .\!mirante Tamandaró para fazcl-n rctirar.-0 nosso prejuízo ó apcnn..;; de 1~>:l homcn" fóra do combate, sendo morto por uma holllb1 do forte do l tapint o brrt\O TettenteCoroncl ~ ·:~lll'ita quando estava un pt), 'a do umn chalana redtglllclo a pnrlc para o General em chcl'e. 

Na madmgacln do 16 de Abril, 9 General 1\lA'\OEL LUis OsoRIO, cnm as ~i\'isõcs .Sampaio o .rlrgolo (8.G2·l hourons),P protegt lo 1 ela nos-a Yalettte CS1tW.dra, cffcctún a pns":1gcm do Parnná, c ás U horas da mu 111 1:'1 ·i"a o tcni torio i ni tmgo na b·uTan a da margctll c ~cpl!'rdn do Pnragunv, junto as Tre~ B?~as scndu Osot·io o pl'imciro fJUC dPscutbnrea.-Lopcs,qu~ com o ett PÀt·rcito de "25.000 homens e artilharia do Pa·sP rl • Pn tt·i:t c do lt:tpirú não tinha potlido obstar a c~H'l nt·r·ojncla pas•ngcm, uma ria'> mais notan·>i.<: na Historin .lli1itrw. m·uHla hostil is1 1' o.; cxpcdicionarios: o 2• d" Vo/ rmf. 1rios Ya<' batendo o inimigo, cmqnauto a s nossa.; outrns tro1 as Yão di~1 ondo sua formatura 
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para o mesmo fim, quo con-;cguem brilhantem ente. No dia 17 uma columna de 3.000 paraguayos Yolta de nO \'O ao comba to · mas 6 r ompletamente b ttida pelo-; nos~o-> brnso , 'quo cntt·am no forte do Itapirú, onde o 6• de infanta r ia, comma ndado pelo TcnentoCorom' l An tonio da " ilva Pal'a nhos, an·ora a su a bandeira, ah i ha..;tc:ula pelo Tenente-Coronel (lo En-
genheit·os Jo:;ó Ca rlos do l'an·alho. . . . A 19 e 20 de .\ b.til o r Psto do exercito bt'HZ tlClrO e as forças argentinas cori<'ntnes atr aYes-;am o Paraná. Lopes reconhece a impo-;-;ibilidade de aguentar-!So no Passo da Patrin., onde é bombardeado pela no;~sa c~quadra c expo-.to a um a<>salto do no..,~o exermt? ammado pola-; ' 'ictoria"1 dos dia-; anteriores : rottra·se prudentemente pat·a além elo E tero Bellnco. P assamos immcdiatamcnte a o ·c·npar a postção abandonada, que Ya<' servir-no;:; ele base de operações. A 2 de ~Iaio, 6.000 paragu tyos, commallllmlos p~lo General Dia-;, surprehcndem a Yanguaella cb exercito alliado, cansando sérios estr~go-; ; m.as. o Gener al Osorio c 1m o gro-;so 1lo oxer..:1to ~r~zt.lmro sal n1 a situac:ão, e repr lle completamente o mumgo,ctue perde 
para m~is ele 2. 300 homcn-; f~n·a d~ combat,e. No dt.t 20 trans1u1e o cxcrerto allmlo. o l•.stero Bellnco o acampa em Tuyut~'. ontlo no <)ta 21 trava:se a mais rncmm·aYcl bntalhn ntó hojl' fcnl.t na .\ monca 
J.o Sul. 

Pou ·o-; minuto~ ante,; do meio din, cpmndo o exer-cito br tzilciro esta \'a se di::;pon lo para m;m:har, 25.000 Paragn·1 yos ~~ um signn l do General Br~guez rompem o ataque twla ft•t•ntc ,, flanco~ dos allmdo-;, a-5-;Ístin lo Lopc~ da..; sua.; linha-: f1. h ttalhn. O Cor<?ncl Dias comm·wd•t n a la r• ... qncr<h, o GCIH'l'<d H~'s (lll~ a. direita, o Coronel ~[:n·d' o t"l'lt lro, ('o (~Clll'l'<ll Bn_rr~o<; as rc •c·n·a!'l. A nossa Y:lllgnu·da (Ci• di\'i..::ão hraztl.etra o a Oricntnl) :::ob a-.; ot·tkth cln~ Gcnr:r:~~·~ VIctorino e l'ltirc.; rP.]wltcm h6lhnntt•mc• ntr' n .umlllf?O. que não ptJd' re<>i.;tir ao-; inc ·-;s m·cs t' , ·,•riC'U'O~ l!l'O'> da. artilh:u·ia do CorouC'l 1\hlll't. O flanc,> tlm:~to .ll?s alli:tdos, occn1•a ln pPlos nrgt·ntittOS, '.c lt• n pnn·1p10, afrouxando rn n ,,lrt.uncnlc o :1• Rl'guncl1 to do c avalIaria · ma., os GenPrn.l'!':> ü :s >rio e i>an noro t llnam ' 
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conta da infan taria ar'gentina, e por meio de quadr'ados c semicírculo-s apoiado.; crn um malto destroçam a cavallaria illimiga. No no.;so llanco c::.quordn é onde o inimigo cancga mais, pt'lleimudo pcl > Potrero Pir:~s ató c1ua-si i1 retaguarda do noss >exercito: mas é Lambem onde sofl't"~' maiore.; estrago-> : as no~sas 2•, 4• e ()• di ,·isõc" (Jo ;ó Luiz, G nilh •rmr c Coronel Tri.;tão) c a brigada ligeira (G •upral Netto) fazem pro ligio-:; de 'alot·; m"rlUs df' \!lll terço da 11o.;.;;a camllada cornbatf' montada, dand 1 ir-rcsistiv~is e dcstt·uidora" carg:t':i; o restantt', qno c1rnbatc a pé, por não ter caYallo'>, pclej 1 como os uos.;o..; ontro.; cor'[JO-.; de infautarin.. As diYi~õl'S Sampai >e .\r~~·,lo, I!Ul~ o ·cupam o <:t'lllro do no.;s'l C\J•rcito, ac Jdom i<mto ú Yanguarda eomo aoc:; llauco.;, C' fazem um dl's!rnço tremendo ll:IS p11alange; iuimiga-4. O C'rrncral Osorio a ·h a-s · em to l:L a parte onJe a sua Jtresença ó no~:csl-laria, tanto no nosso cxl'rcito I'O nJ no al·geutino.A'-.; 4 1/Z hor·a-; da tar·d • os Pnrngu l)'O•, qn· têm sofft·iJo uma mor,aiHla lo horriwl, rctil·nrn-sc prc..:ipitadam 'ntc c a ,·ictoria cort'>a o l'\':t'rcito allia lo. 
S osa,aliamo;; o pr •j11ito dos P<ll'c:tgna~os 1'111 mais de 12.000 mor! lS, do<> qua<'s íicnr:un p:wa t·ima do (i.500 só mente no nosso L ampo, s~'m c mUu· os qnc 11-caramuo L>ott-.•ro Pirc-.; c IH'O\.imo its lin'1as dt• Hojn..; ond1• a nossa at'tilhal'la <' fnsilal'i1- o::; n I ·ar1ça va. f>er~ deram aléra d'isso l{ll'lti'O c•:mhiWs, dn:1s b:l.lldciras, mn L'S an lnrtc, c 2~t pri~ionciro::;.-Os nllincl(l-; tiYL'I'am 3 li1\{ ho 11ens fM,t de co.nbate, "'l'mlo ~.740 bt·azileiros, ()QG m·gcu tinos, c 2()1 ori ·nta.cs.-.\ caval)ar·ia p:u·agnaya li co 1 i ntcinmcu te ani p1ihda, c df's-;c dia em dian te nuuc·1 mni..; o Dict 1<lo .. a n·('se .lion caYallaria que pre-;tas">c.-Foi tal o JH'<'jnil) que Lopes 

~oiTr·eu nrssa b1talha d · 21 d' i\Iaio, qw' s·, 8 dias depois foi rpw põ lo c1mc~ar a reunir as sua-; debandadas trop'ls. 
Queria o Gcnrml O >orio a toJo o tran-;c marchar no dia seguinte em pm·scgniçiío do inimigo, mas a Yontade do ._r·. Bartholorncu :\litt·c, General em chefe dos oxcrcitos a liado'>. oppoz-sc f Jrmahneutc a isso. O Brazil ainda tcYC de prolongar a gul'rrn por mai-; 4 anno ;;, en..:hendo de c~vlavorcs dos seus Alhos os 

-
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cam~os do Paragnay e ennqnecomto o commercio al'"entmo com milhru·e.:; do conto.; de réi~ para os fornc--o. 
mmPnto·,;. 

O General Osoriu doente, c em desharmonia com o Sr. ~litre, pal'l:..;nu o commando ern c~efe tlo exerci tJ brazilciro ao Genernl Pm.Y ilORO DA r~oNSRCA. Q u lNTA
NlLIJA JORDÃO, a J ,) de Jr6lho . 

3.• PG:RIODO 

COl\IMANllO E\1 CllE Fg DO GENERAL PC• LYDOlto 

Logo quo o Gcnf'rnl Pulytlnr.o as<~umin o eomr.nando em c h de tlo 1• corpo 1 !c cxeretto n•eonhcccu 1). HH[ os~ibilid:ule dt' conliuuarcm as cnu-;ns como o .... tnsam, por1p1c os t>a1'agu ;~ ~ 1N destk _o dia 11 tinhn m-SI' fortilic:ulo em uma pusit;ão nurtnJO'a no 110s-so Hanco es-fllll'r lo ; rc.:ol ve11 pol'lanto ~~c ~allljal-o...; . . . . 1\:a Juatlnw:ulu de lU ri • Julh) o Brrgad1•u·o Gmlherm: cotll ~ta di' i::;ün tlc infantnria c quat t'O bo ·ns de fo~ro ataca pela t'rf'ntc a posit;f"l•) inimiga, Pll1<[11:111~o o Bri?r 1tkiro Josó Luis ~·or11 n ~na di,•i:..;üo de 1·nvnll:ma c a b7i .. ada de infa11tarin tlt> C'oronrl llcllo, 1'0lll 1lua,.; hoc·1s Se J'ogD, clil'Ígc n atn1ptc 1 do Potrcro Pires e Borp1drüu . • \. 1 usiçfto t'· logo tnmada; mas ,nlt.11!l t>S Paragnayos com gt'aiH.!e.; forr:as para r·etomal-n, e trava---o durante t:> hOI'dS Ulll ['lll'r.a lo <.:Ollllmtc, !'lll ,1tm c11tr:lln "'nl; 't' .... sÍYai>H 'lllC to las as diYiSõ··s do uos"'o exercito c a. ht·ignda argcut~na tlo Cc)t'Olll'~ < :nneza. .\.flllitl UOllSI'l'\':tllllH 11 I'O~IÇ<ill, '(lH: IW~ l! ChSpntada fracanrcntc no clia 17 ; 111as uo lha 18, .lo,.;o de matlHgada, g1·~wde':i for,::'" para~.uaya<.\, ap~:wtt:s no mntto c 11a nrlllllai'Ja tln.s sw1s hnh:ts df' Sn.n e, atacam a G• diYisão do Geuc1·n I Yictorino P hri:J;arln Concz;l. Inuncdinlatncnt,• o Uen,~t·al Fl1krs t·out . <l nos-a t• 1liYi,ã. 1 do inraut:u·in :-~p.âa tlc !t·cntc' a t'l'sls~ tencia lwroica d ''" uos os, cruqnanto o Gt'ltCI'al .lm;o Luis com a s11a did!3iio de c:nnllaria (trab:llhan<lo a pó), tre-. rrgimf'ntos tl• i11fantnria c a b1·iga.l3; 1~0 ~a· çadorrs d1> Coronel Pi< llH:!, ataca de flanco o mumgo 
pelo Potrcro Pirc..;. 
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Depois de~ ~r~ horas de um dos mai:; encarniçados 
combates, .o 1mm1go co-;sa o fogo, o mantemos a po 3i
~ão conquistada, mandando logo o General Polyuoro 
faze~ algun~ ~rabalhos do for·tifica~:lo . Não podemo.:; 
avahar o p~CJmzo dos Paraguayos, que devia forço 5a
mentc ter St l? g rande e s uperior ao nos;;o; o pro'uizo 
total dos aliJados nos dias 16. 17 e 18 do Julho foi de 
3. 723 entro morto" e ferido . 

Ncs-;e entretanto o 2• corpo do exercito, organi
sa9o sob o commando do Barão de Porto Alco-r e se
gt~n·a de .. Thomaz em principio de Julho. r

0 on~on
trara-~c aba1xo da Trrtnqw"irn do L 'Jt't>frJ com a co;· 
quadn lha do chefe de dh·isão Alvim, que tinha de 
transporta!-<>. para o f heatro da guena. A divisão elo 
Geneml Portmho fkou em Itaimbú de observação aos 
Paragua.\ o~ de Itapúa c C'andelal'ia, e as ou tras força 
foram ~egmndo para o ~ar·aguay, onde a bl'igada de 
ca.çadores do Coronel Pt Jllet tomou pat·tc nos com
bate-; do lG o 18 de Julho, como vimos. Tendo o Barão 
de Port_o. Alcgrr cym o re.staate das forças chegado 
ao Itapu:u em H1CJado;; de . \ go ;to, resol vou o Conse
lho dr (, encr~tcs a tomala c oc ·upação do fol'to de 
Curu:11. rm Ln•Jtte a C'urupaity, tocando cs~a .rlm·ia 
ao 2o eol'po dt• 1'\:f'I'Ctto. 0 

, A 1" de ~Ptl' Jllbru o bnwo c bencmerito Vi-;con lo de 
f~ ma11 I are f.t/. a vau( ar· a di vi -;ão de cncourac,:aclos até 
a 1I!Ja d<:>s Palmare!:;, c l ogo a~,,·H a di,·i~:io do na' ios 
de ma•IPira e as llontbar !eiras, 1·ompcudo 11111 atur·ado 
fogo cot~Lt·;t Cmuzú . O~ corpo do exercito oml.J·u·ca 
em l tapi.t'tt na ma lrugada Llo <lia :2, :'ts ~ t(Z da tarde 
salta mcw 1~;-.:na a lmixo de Cur11zl!, sendo immediata~ 
mcnt~ hostliis:tdo ,.do i11ímiO'o, que n;lo c msco-ue 
repclhl-o . 0 

o 

Na ma_tl,·u.~atla de 3 tlispue o Barão dP Porto Alo,~re 
as s~a-; Jor\ns yara o ataque. c ordena o fogo de a~ti
lharta c ft.Itiia.rw, que é ac )m panhado por um geral 
bomln~r.lcio da nossa csqnadm: ás 7 1. 2 horas da 
m~nhu manda ccss~r o fo()'o c ordena o as.;;alto, 
bnlhanten:wnte reah~ado pelas nossas tropas. ,1uc em 
p JtH.:os mu~utos tornam-<>e senhorPs do forte. Treze 
bocas clf' iogo. 2 b~n loiras, e 30 prisi.,nciros (':lllem 
em poder tlos hcro10os as.;altantos, que contemplam 
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"852 cadavcn•s dos 2.800 bravos ummgos que tanto 
lhes tinham resistido. A no3 a perda foi de 773 ho
mens entre mot·tos e feridos, e a esquadra teve ele 
lamentar a perda do encouraçado Rio de Janeiro, com 
o seu commandante ilvado e 53 homens pela explo
são:de um torpedo no dia 2. 

Depois de um tão brilhante r esultado queria o Barão 
de Porto Alegre atacar Curupaity no dia 5, e ref1ni.::;i
iou mais forc;as do Commandantc em chefe do" Exer
-citoslAiliado.;, mao.;; a-; forças argentina~ do Se. Bar
tholomou 11itro sómcnto chegaram a Cmuzú a 11 e 
12, coujunctamentc com n brigada brazilcirn.:do Col'o
nel Pnrnnho-;. 

Aintln com e-;-;c-; dia-; de demora a posição do Lopes 
seria critica, '><'o oxct·<.:ito tlc Tuyuty cló;"e um assalto 
.á· linha'j de Snucc ao mesmo tempo que o exercito de 
C uruzú a<;<>altas-;r Curupaity, cntinella avança.tla tle 
Humayt 'i. . 

Para ganhar tempo manda Loprs no dia 11 por 
um padanwntar pe lir uma confPrencia aos chefes 
alliados Clll Jat1thyti-Corá. Comec;a a conferencia rntn~ 
Lopo'> e l\Iilrr á-; n hOI'a-> da manhft do tlia 12 dr. c
tembro; o GcnontlPolytloro recu<;a pcromptoriamonto 
lá ir por não ter ot·~lcri'..., do :--cu govomo; o General 
Flôrc-;, instn.•lo por l.Iitro, vac, ma; pouco trmpo -.,e 
demora, ton lo rcpcllido energicamente alguma-; 
phr·a-;e-; de Lope-; oiTPn"'iiYns á tligniLla!lo do E-;t:ulo 
Oricn tn.l e n.o llrn.zil, dizendo mais qne, :->(' lú tinha itlo, 
era por ~uppt)t· quo o General Poly~ loro lá c.;tn.vn . 
Mitt·o 11cou sl> com Lopo -; em uma confcrcnt.:ia <le 
.5 hora-;, c no '-'Opnral'om--;<' trocaram o.::; rPbonqw•s.(a) 
- 0 Gt•nor:ü :\ fi tro communicou tlopois aos sou-; col-

(a) Poo!Pmos gnrnntir a vrr.1ci<l:ulr do f<ldll por tPrmo!'l ~ido te,te
munhn oeulnr : \'Olll ulf.(un-; ofliC'inP~ da clivis:\ll em que w rvitlmos 
t• 1IP t':<Vallnri~t) tinhnmoR itlo, ~.,mo cnno"lls, nr.omp:l nh:w•lo ll pi
quPlt~ <lll (õt><H' rul Fh'H't·" · D••r•·i~ t!n relira<ln dl' Fh\n·s, q11e nu-; •·on
tou o •JIII' ~I' linhn p>~s~lllln <'li Ir•' êll<' ,. Lopp-;, nó~ c ll-< no~~os on11'iii<H 
da I• tliYisão junt.'uno-nn~ a<J píflllt'le do GenPrnl ::\[ill'P lllol o fim tia 
conft'ro·HI'Í:I, its ·J hot'IIS da l.miP, mtis on nwno». O qu•' !10 pnseOtL 
rntrc ~litrP c l.llpe-; nin$(uem ptHe ouvir p-.r ~:nn~a th corJão Ufl 
senlitlf'llws que nim det<tll\.li. pnso.11r pessoa algtLma dentro ua um& 
.cer\a rnin. 
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leg,~n rp1o Lopos CJII'lr in. acabar com a guena por meio . 
paci 0 )\ mas som deixar o poder. ' 
. oguiu--so um~ su~pen ão ta ·it·1. rlo ho ;tili la· te.; clu-

Iante alg.lllu <lias~ nos quao; Lopo; to,·o tem JO de 
OOJ~~let~t as fortll1 ·a0cs d~ < 'un_tpaity, tomn\u ln-a f.07T'\.7 111expngna~f'l. · ent lo m tcco1t:wci~ a~ pmpo~-
·j:~.l 0 \ ll!PP.S, em \'Hotudc do at'L 3• do traia [11 da Tri· 

}J ~(O~, Jan': 1 1':' fJ'If' .o Sr . Jf(t,.c> dP •irt l•miJr•ru•--,;, 1ut. 
~;~ tcf. 1,f;{'e 1 '1~~/~''i 'tM•ta), contmua1oam as ho..;ti ltdadl's 
f, ... '~ ~ , • c o 1 0~o \'011-:><' o atacp.tc de < 'nrupail.y p1 ·1a~ r?' ~·~'i d!' ( lll l lZII.' omquanto o GenPr:tl PolvdoL'(; dl'\ ia 
riZOI tl ~nn. (Oittati\'H SObl'L' as lillll'ls dt• S t'n C' O" ( 'o 

nor:tl I· lôrc.; co 3 OOIJ 1 ' ' • '' 1 
-f . , o • m_ · wmens elo t"a\·altal'in tlllh:t do 

azt 1t u 1,11a,dl\'Cl'Silü I ela r-;qnC'toda 110 inin 1 i•~u ·-ll1't" et•a ato .C . o ' ' .,, · · 

o :1taquo .1 1
f' ( 'umpnity (22 c!r• '-:clf'111bt'o' r. o • · -

dacletl'l) '<'\'c•z . ' t c· .. l 1 . . . ~ 111 n ' Ol • • ',. z.~1 c o lCl'Uhiiiil IIJCXCf'dl\'1' 1 c lltt 
'!li O t;UI to o · IH" I zdcn· · ' _ ' • · , s como o~ :tl'g'Oiltmo:--; comhnll'-
rtll:m ,1u·.1o pwler.11n '0I'I'ota.; as li11h:l'i d • nh"tizt'"' f' tle 
l'lllt' lell' l · { ·f' I' . '' · ·• · . , I'· ~ :1u~ <e en_r I;1m n 1 os11:<1o; li\'P.IIl<H de re-
~~f1 1 l.lllt<,, I!O. 1111 1~0~~1\'f'!, CO!Il uma C:ll'llifkiun lliH'l'Í-

, Clll (j llO 0' <tfl•n ,Ui tJ\'f'l'"lll 'JIJI)() " . r· [ ·o f t 1 u • " · • "JJ•'lts tora <f' c lll):l <',f o.;cjl!:ll'o..; l.'J:!l bl'nzilc•it· ~Oi · 'rr '· •· tamhcm tr.to , fl'··' . - ' ... lllllllo•) ,,f\ Ja 
.. , .. · . s,, ' 1 o. lllluto, l"'~l'tJW' u n se nui11wu n 

tif:~:: gun-nus na rctu·iicln, e fieon inacli\'o pur alguns 

l•:s~c;.,.,u···" (. 1" . . tl ·[ ' . ~~ > r_l.l p lLtsc phlr>urrmalwa do SI· Bar-
[ lo <~lll•'ll lll!tt·,•) :Hh IYrt. I!Jlo lta-tan~' tCillPI> a df'ci~·lt) 

< a '~ne 'I'n t'ntFOI'\"tll 1 1 11 · I ' o . • . _ • o o; >c tn'OI'nnlo~ :ts stt'l.S roc::-
JlCCtlva-; pn.;u;l)c.;. (rt) 0 

' · 

-
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4 • PERlODO 

COMU.\ .i'\00 E\I ClfEFE DO MARQUEZ DE CAXIAS 

Para hav01' unidaclC' de ncc:M na dirC'cçii.o das no-;-;as 
operações mili tares, r<'solvon o Go,·e1·no llllf rrial no
mear o Marechal d' l~xcrc:to, :o.J.\RQL'EZ m~ CAX I.\S, para 
commaudauto em chcfP t'a-> força-; brnzilt•ira-; em cam
panha ountra o Pal'ngnay, 10 c!o Outubro de• 18ot>.-O 
~\Iarqurz üc• Ca\.Ía-; c·hcg >ll ;t Tnynly (17 do ~o,·em
bro), o t•corguni~ou immcLliatanwulc o cxcrei to. Pouco 
depois o bt•;wo c brnomcrilo Viscont'c de Tn.111andaró 
foi subsli tuido pelo não monos illn tro Jncul''iln ./o'fl1 
Irp~rt .. ·io, no ('Ommanc!o (h esqnadra (.Janf'iro d<' t8G7). 

I•:m hrovo tambf'm o ?\[ar.pu'z tlo Ca.\ias nssllmió o 
comJ n;wÜ-> ( m t·hcfc dns r \.eroilos atliado..:, 1 Pia l'l'ti
ratla do ';e. Bal'tholumcn ~Ii lrt' para llnen,>-;-i\ ~rc·s . 

Anlt'l'Í) mcntf' o UcnPral D. Yclullwin l•'Jtn•c..; tiuhtt
so l'l'tirarl<J para \ln tte,·idóo, para snffn ·nr nm movi· 
ment) do pmoti lt) u,,u·o, c [,• que :1 final f lÍ vil'tima. 

Qnit.logn o i\ l mpl"z de Caxias dar df'~en\'oh·imonlo 
á-; "P<'l" <:õe-; (in gno L'.t, mas foi dem mv I ) pl'los ht)rt·i
vcis <'RtrHgc>s do ('h•1lcrn. cr·ifan hl pam m·1is df• f. tnO 
hOllH'll'-' ua no .... sa gente elo f;monzt'l, P:t~Fn d;l Pati'Ín, 
Tuyutv c l w~nit~:c.; dn < 'f'ITito. 

c" ' nicnlpor:lnca ll'c-;sc fhg0lt.> llcl no..:s1 c-.;:,•t·cif >f 1i 

a dc.;nstrnd:J r.xpc clit;:1n d,• \ Ltl t) (;m-sn no Pnr;q;n;ty. 
- A 0Xpc•dír;;1n tinha si<l·> organis:1da crn l 'b01'ab<1, rn·n
vincia t 11' \f inas t:l'r;iOS, ,. r oJtstnvn 1k :1 .000 lHnnon-;; 
::;oh o commando do coro1 d ~l illl<'l'i Pc l!·tl lk:tgo 
parlil·a J•nm a <':1[ itn l c[,~ '\htlo c;rn!';"> l afim cl1! sc1· 
angtnc•ntacla (.Julho dc•181i:i); ma-; ! hJl' onl<'m do nn
vcrno lmf l'l'inl sogniu dns mnrge11s dll Par:wahvba. 
pnm o distri·lo de ..\Iit•andn, e chc(..!\ na ('orhim ('20 d<' 
Dezembro) sob t) comm:111dn du < \ l't)ncl Cinl\':iO. A~ 
febre-; f'alusll'c~s fol'am t'PifntH1o grnndt' lllll!H'L'ü cl ~ 
ox pcdicionario!'>, incln~iyc o 1 ruprin chcf~ ; nw,;,; em
fim chegou nló r.I i1 <"tncln, 01 de uma f'pit!C'min ,•Jímatt'
riea (p:traly.;ia rcltcxa, on brJ·i-IH··ri?) tinha arnb· do 
com nm tcrc:o da gente .. \. 1 c~o lkzen1bro Jc 18G7, o 
C<.roncl Carlos de Jforrtes Crtmisüo a::;~umc o com~ 
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mando doe; oxpcdiciooarios (sómentc infantaria a 
qu~t t:o b.:>cac; do fogo), que marcham para Nioac; 
att a\ es am o Apa, occupam .lfaclvJrra B ?lla Vista e 
L aguna,.· ~atendo ? inimi&'o em algu~, combate;;. A 
falta_l~~.' t\ ~ro-. obrtga a ro_tl!'acU.l.; a ca,·allaria inimiga 
ho tilt..,.\ a eolurnna expeilicwnaria por todo· os meios 
ao seu alcancl• ; a fome declara- ·o com todo;; O'> seus 
h orrot·o.:;, que süo aggra,·ados a inda pelo cholora · en
tre os morto; contam-. e o Coronel Camisão e ~ Te
nOJ~to~C n·_mcl J u \'Cneio ; o commando pa<;o:;a para o 
MnJ Ol Jo~é Tl~omaz Gonçal vo.:;, quo mo-; te;\ energia 
.adol(uada fl'> Clrcum<;tancias , c chega ác::; mar·gons do 
Aquuiauanna (11 do J unho do 18o7) r cclnzitlo a 700 
l~o::~ns d~s 1.600_quc tinham in\'arlido o tcnitorio pa
lllot_t.'t~o em 1: br·rl d~ mo<>mo anno (a) . Pc.wa c:>m
gcn•>tu o nogr umo d o;;-,a lamr.ntc.wel r·c·tir·ada lem-
rar·rm)~ ·~ rutomacla de C.:>rnmbá cJm ;.;ch canl;õos o 

um·t ?·tndcJJ·n pa r·a~u1.ya, (13 do Junho) o a do \'apor 
·~artr~t p el 1 '~lpoczmho ~ntoni? J )(l), pt·otegido pelo 
1 c,)( rn de Gu·tnlas NaCIOt1H.0'; de .l\Iatt) Gro-;';Q. 

Com a chegada elo 3• corpo de exer·dto sob o com
:na~tio dJ ,Gt'!Leral 0.-; >rio (Barão do IIcr~·a l), o ~Iar
jue: . do ( axm" manda o Gener tl Jo-;ó Luiz com r1 

1• UI\'IS'i.O 1 11 . ( d 
1 

. '., ~ 0 c a,.~ a na proceder 1.1.~ re.;on hr.cimon to 
lS rh"'lO'i dn l'.~lero Bcllaco nfun cll' executar· a 

~n.r·e 1tt U" flanc·o para contor nar: Hum·1 ytú. l{rcor;hr
.CH~o-; 0 " qn·~tt't) pa-;-;o~, Timóo, L!Jp >s, P tl'e8 e T io JJo
mtng Jo?, d lc ·tua o M:trqur'z de Caxin...., a m·lebt·o mar
~h:l..~lc Jln.rw?(~ l t le Jullu) pelo pa.;;...,o do Tio DominO'o" 
~~tx,tndo o 2• l' )J'po de exercito do Yi -.eondc cln P~rt~ 
A 0~1' 1) tlf' oceu paç:'í.} em Tuyuty c Pa-;-.o da Patrin. 

0 ele Julhl>, o General O~orio, comm·1.ndanto d::t 
vnngtnrda, toma a po'>ição de TnJ·Ilcuó a uma força 
Par·Jguav" l' • • d' 1 • 1 · l 
1• f o- 'J •• -;~.;on r c a n um aranJa com qnatm b')ca~ 

T< r.. ooo: c o l\farquez .. faz ac:am tJar o seu exercito dr-;do 
UJU 'UO'lt'~ '~ 1 cl 

I < v • o,:,O anu, lll l c ficam a~ LHN-;as princi-
pal s f.H'Ç'l.-; dt' r a ,·al!nl'ia. 

(a\ Vi•lo a inter••0 '1\rll' · · h · 
C · l 1 . ',~ hSrma n 1'11-.·l r f'tu·ttda 1ltt Lauun a e~-rrp 11 Pl' n hntJJ! Jll'llll'l 1 S , .. d • 
<IR Cl..p~dj, .. ~0 .• , 'J LL l·. 10 ' r . rscon e de Tuunn1·, quu fl'r. pnrto 

· • ui · ' W ()- >I'OSsQ, ' 

T 
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Immedi;:üamentr establ'lecc communicaç!lo franca 
com Tuyuty, donde têm de vir o supprimcnto::; para 
.o no so exercito, c dispunha-se a oneot~r outr·a". ox
pediçõ:ls, quando a 31 chega o •.. Bartholomcu .Mttro, 
~uo assu me o commando em chefe dos exermtos a l
l mdos. 

Seria alongar d0mao;iaclamcn te esta lição se ontrac;
semos no hHtorico, embora resumido, d~ toda~ ~s 
no3sas cxpctlicõo~ de cavallaria pelo ittteeiOr Jo pa.1z 
(Arroyo H melo, Villa do P ilar, Tn.tayba, etc.), o do 
todoc::; os as-.altos qur os Parag uayos deeam ao nos;;o 
combJyo, quo vinhn. dr Tuyuty; passemos po; , c.1. ~to 
es:;u:-:; minmkncia..., o tratomu~ da Ol:cupação do 1 a;y. 

Dopoi.; de ft>r ça la a pa'5.:;agom do Curupaity pela 
1• divi-.rw do t'nCOUl'açad >sela 11os~a valen te esquadra, 
r es Jl ver a o l\1. de Ca xia-; mamlar uma expediçüo fcJrto 
ba tanto para, proximo á villa do Pilar, estabelecer 
um pou to fnr tiflr:u lr > que fech~-;-;c _por o .. :;so _lado a....:; 
communicaçüe, 1l1' Lopes com o mtcr JOr do parz. Para. 
e.:;'>a expedição n Marqucz d1' Caxia'> c~c >lhcu n bra,·o 
c intclligrnto Brigaüeit'd João ~lanoel ~~~·n_ua. l!arrcto, 
quo partiu (2' üo On•ubt· 1) c 1111 a ~ma. tlrn -;a?, 1 c[,, ~a
vallar i<t , 2.000 hom·'rJ-., a lguno.; corpo-> de Jnf;tntarra, 
2.100 homuns, o quatro bo ·a.., de fog• 1. _ 

A 29, o Gl'net'<Ll J )ÜJ :\hnocl derrota um batalhao 
paran-uayo f )r ti fi ·a lu na i'nll'ada do Potrorv Ü\ e lha, 
o sab~ntlo (1• de N m•mh"c>) que uma f m;a_ par aguaya 
a.cha-'>c no Tajy com cpnlr > ,·apot·e~, dtS J~O-;ta ou a 
fortifi.ear--;c ahi, ou a ;.;l'gnit· pal'a Ilnm'l.yln, rosolyo 
atacal- a quall to antes. No dia 2 de Novombro nJutto 
de madeng•tda man la rum per o ataque á ar·u1a lmt~~.ca 

• p :)r S)ld·td >S r.scolhid H da sn 1 l 'tliYtSilO do c·tv_alla.r·r~, 
l.le nlJdo a t)lllttl' o inimigo 1le ;.;m•pr c•za o 11111 o lu· 
.a fnn-;t ou o cmbar .plO tlo.; l!llC c->tivc;-.,cm em torm . 
H.eali'->ad<t c Hn o mai-; brilhante rcsnltado esta 1" parto 
do ataque o 1 • batalhüo 1lc infantaria o --tende-'5o 
::;obro a ba{ranca do riu em duai linhas e começa um 
fogo nutrid) c c.m ~ tante contra u:;:; 'a pore-;, em 1uaLLLo 
o!'i outros corp lS Yào-sc' formando f' faze n1lo o lllf'...;rno : 
as f[Uatro . bocas de fogo d~ Capitiio T~1eowuio Gon
çal ,·o.-., eolloca1las em po ,Içiio YantaJo::.a, rompem 
um canhoucio horrível ruot ralhanuo os ,·aparos o os 
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fugttiTos q~e se a~ram p6ra o Chaco.- Um dos va
pores foge Immedia tarnente aguas a baixo para Hu
may~á, um .outro (" 25 de M rtio) e uma chata sâo 
mett1dos a {ltque ,om frente a Tajy, um 3• é inef'ncliado 
pelos propr10~ paraguayo-; para não cahir em nosso 
pod.er, e o .Ptrab~bt! consegue fugir agua-; acima, já 
mUJ to a:a~·ta~o .- Além da perda dos vaporc._, o da 
ch8;1&, 9 llllm~go tovo 240 homen.; morto~ logo na pri
meu·a m \ ost1da., 200 afogados ou mortos no Chaco 
qua ndo tentaYa.m f.ug ir, 60 prÍ::>ÍOllCÍl'O~, e 'iCÍS estan
~arto.; <!UO lho tomamos. O JJO..,so rrc'juizo foi insigui
!Jcau te , apena-; 31 mot·tos e 57 feridos. 

Estavam pois pret•nchidas as ordens o vistas do 
i.\Ia;qu~z. '. ~<~ Caxia-;: tinhar~~s uma exccllcntP 1 o~içfto, 
(jlll, for tt1Icnda como logo to1, trauca\a as cummuni
caçõ<~s tio llumaytá pelo rio Pat agnay acima. Lop: s 
t~nta um l'~forço supremo, c ua madmóada de .'1 rle 
J.\ 0 1Pmb•·o manda atacar Tuyuty com urn exercito ele 
8.000 horneu-; ~tob as ordens tlo Gc>neral lhrt'JO.;. A van
çando J~cJo lar~mjal Jfit''f', o inimigo surprchende, 
toma, e IIJCCndcta o acatnpa lnento al'gcntiuo; apo !c· 
J'?--~C tios ~·cductos, avanc;a ~ohrc o acampantento bra
zlleu·o, c corw t·omvl··LuHL'ntc o noss , .1• dP artilharia 
d.) rcduetu L'C'tltlal. .\ s fcm:a-; do Coronrl Pamn]JO.; 'flH: 
acom1 n nlta \'a ~11·1 rmuuoyo voltam para acudir a Tn) u
ty c r 'ltllP-sC n' d•l l~··tJt'I'nl J•>S6 Lui~, 111a:-; SJfl'rr·ru 
~r~nd •s ~s~ragos .. Porto Al~'gre c·uncP.ntra a sll.a prin
~ 1p.d d~fcz.t 110 r c lueto ecutial, cmquaut.l o llliiHÍ«o 
me ·n !ct •t. rnrtc do no..;so ac:llnpantP.nto c sac1u1•iar> 0 comm •t·t~·o. 

A 110-i'> t un.i "t po,içiio IJliC rcprllo com pr.wc'Í!Il v 
:~taiJlle c a ltnkt W'fJNt, occupada pelas tmpa..; dn 
C:oi'onc l AlbuqtH'r JIIe ~lat·anh;io contra uma f.w,·a elo 
S~ncc: Xns outro.; pon os o~ Pm·a:;uavo• ca;1 ta n 1 
VtctOI', 1 ~,,·, ;'1 ~ U 1 ~-~ hora~ da marlltii, r piando I'Oille
çam n atron'\at· Jl'la r. SistPncia qtH' lhe.;; \lll' sendo 
op post·t: ~>c>~ ·to . \_lPgrP toma t•n tão a olf•'nsi \'a, t:at' 
sobrr: o llllllllg' 1, 1azt•nlo uma grande carnific.:ina e 
retoma os. rP~Udc s ai'g?I~tino-;; O!"i P aragnayos, j i1 ~ IH 
d r ba_t.dadct, fogem prccqnt:vlanwn t<' para a'> snas trin
r .h cu aR,. logo que pr.rsen tem a llJJJ.)l'oxi ma~r1o do-; ro-
loJ ços YJt.dos de TuJucuó. 0.:; nossos prejui%os foram 

f 
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n·t•ãndcs : 1.731 homens fóra de combate (mortoc;, 
feridos o cxtraviaios), incluindo 203 prar,as do 4• de 
artilharia pri-;ioneira<s eom o s eu commandante Major 
Cunha Mattos; os Argentino> per~leram sris b )CM do 
fO O'O 13~ mortos c 95 forillOi ; ffi'l'> os Paraguayos 
ti~cl~ilm fóra de c.:ombato pam mais de 5.000 homens, 
dos quacs 2. 7:3<1 mortos no f.lO~so acaf!l pamcn to c 135 
prisioneiros. Tão gt·aycs preJmzos obr1garam Lo;>os a 
llcar na dcl'cnsi Ya uent I'O de llumaytá e a faze1· as suas 
communicaçõcs pelo Chaco. . 

Com a t'J lü·a rla (lo Sr. Barthol on1"u r-.htre para 
Buonos-Ayrcs (13 tle Jnneir·o do 186 ) assu rue o Mar
qucz d ' Caxias pela scgnn<1a \'OZ o commanrlo I'Ill 
chefe elo-; exercito; alliados, o Yão te r logar operações 
<lc Yulto t[W' devem m ud·u completamo1 de o anrta
m.ento tla guerra. 

Um·t di\i•tto ela nossa cs tnadra (cncouraçad >s B('
hia 1'ww.1.nrloré e B t"roso, c moni torrs i )nrá, Rio
Gr:t~ule c AI u;) ts) ~ob o t:ommando do Capitão ~c 
ma r o gucna 1J ''(UH Cwlo~ d, .Carvalho ofTe ·tua 
hcroic·amcnte no d1a 19 110 Fc,·cretro a pas.;agem d(' 
H um;lvlú, d 'baixo de um fogu infcmal de ceo~tc>nar.•s 
d P canhões. A pas~agem, começada ús 3 horas ~~a 
JIUlllru•.,.a. la é tcrmuwda á~ -1 l(Z bor.t-> ; pot·óm m·1H 

o ' b . l adiante a cxpctli1:fi ) tem ele aiTrontar as atrr1~-; to 
Til!! I}(} , c ~0 ás 10 horas da ma rrhã chega ao TaJY no 
meio da-:; nnis frcncticas ovnçõc.; das nos-;a-; forças 
ahi c.;tacionadas. 

O epi..,odio üo monitor. Alagóas. do 1• tenente ~IAu
niTY l!'Yado agutt-> abmxo depoH de ter pord1do o 
cnb; tlc rcborrue cor·tado por uma bala, o segnillcl? 
novamente ávnnte, llcsobcdecen lo à.; ordens do Abm
r antc p.u'<t que voltas-;o, c all'rontando de ~ia. d aro c 
pela ::>egnnda vez a clnl\'a de b lias da tctTJvel forta
leza r ealça grandemen te o quadro de-;sa façanha 
müilar, uma (hs mai.., a rroja· la-; d' to Ias as marinha..; 
üo mundo. Linc de Ilumaytú t' do Timbb, ain 1~ o 
Alagóac; tem de r ctJollir a abo··dagcm de canôa.-; ~,;h ·ias 
d o:paraguayos que s.üo molraJhados dentru ~o con \'C'Z 
do monitor ou mett1Lios á p1quo n a:5 fragms embar
cações . 

Emquanto essa hcr oica divisa.o da nossa esquadra 

_ _ }~---
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quebra a irn o enca:nto da {>Ouorosa Humay tà , algu
mas forças nossas mfa ntar1a e cavalla ria comman
dadas pelo Bl'igntlciro Andrade 1ovcs (Ba rão do Tri
umpho) toma o forte tlo E stub"'lecimento . 

O l\farque% de Caxias, que imm0diata mento tliricriu
so ao Taj y, ordenou ao victorio o Delfim Carlos

0 
do 

Car valho, que com os rncouraçndos Bahia c Barroso 
e monitor H.io-Granlle foss•' no dia St'''"UÍnte r econhe
cer o rio ató Assumpção. Feito o reeo1~1e.:i menlo vol
tou a expo li~:to. ao _Tajy no dia 26, tendo soffl'id~ ape
nas alguma iustla.r1a nas barrancas tle 1'eúicartri. 

A .occnpação de ~aurclles pelo .Marechal Victorino 
no tba :2.7, aperta mnda mais o cêrco do fluma ytfl., o 
Lopes, em desespero do caus•t , maneia a tacar do abor
dagc'm os noss?s oncou raça•los por uma forç.a de 600 
homens cs ·ollndos, C'mbar~.:ados em canôas protegidas 
por c un dot >s (:2. do Ma.rço) Os Pamgua.J os conseguem 
abordar a tolda tio L uaa Brtt•J·o~ e do Cabrrtl e occu
pal-a m •s mo por a lgum tempo depois de porfiado com
bat!'; mas as ~u lr niçõJs en ·er1·am-sc nas torr .'s c ca
s:.unata._, C'lll!Juant? o-; outros cncouraçatlo~ se api)I'O
xnnam o 'arrcrn a metra lh·t os t··m ·r·al'ios assa ltan
tes, <tnc ou motTC'm no conYéz dos naYios, ouso afo
gam n o rio, ou cáem prisioueiros . 

A ~1 do \hre;o o :\larCJUeL: elo C:txias, c;imnlando um 
a taque geral em T njueué, Espcuilho Bocaiua do 18 
dr> J 1l lro .. c LiJJ~la.l':ieg_;·a, consegue r1n~ o 1• tenente <lo 
Engcullerros Emtlto Cru·los Jrnwúan abra n ma pil'ada 
q~' Yá ler ú r eprc2a tlo Snuco, e a 50 pas'>os do ini
mJgo col~ H[ nO ~m:t peç~ do a r tilharia Ilanqnoada por 
3 ba tal hul's tlP mlantarra sob o conuuanuo do intro
P! ln f' per·i to . Coronel Fc'rnnndo .:\lachatlo. Sm prehcn
dicl > po1' tfto wcsprmdo atal}uo nacruclle lO''".'tt' o ini
migo ;tfto pt)(le rusi-.;tir por muito tl.!m po ao :~s:t'l to elos 
um;~os, que se. a possam do Sauce, rompendo assim o 
ternwl qnadt·Jla lcro, que 1 ot· l<tnto tempo tiuh:t fe ito 
estac·tt' u a nda111cu to da gncna. 

Colll 1 c ,nscrptencia forçada da tom :ula dt' ance, 
Lopes conce~~ltnl as snas foer.as em IInmaytú, o aban 
dou:t :~s [lO'>l \Õ 'S tl~ Curap tit!J, P t~·o P ocú, i l n(}"lo e 
Jl!~ptnr.ll J, que' são 1m mo lia tamentc occupadns c for · 
trilcadas l ol<t nossa grnte . P ar a estreitar o cór·co pela 

• 
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margem direita do r io manda o General em Chefe oo
cupar duas posições no Chaco por forças nos sas (Co
ronel Falcão) c a r gentinas (Coronel Rivas) . O inimigo 
tenta deba lde dcsaloja l-as, e Lopes fu rioso commctte 
um acto dP ve1·dadcira loucura mandando pela segunda 
vez a borda r os nossos encouraçados por canôas, per
dendo gente sem proveito algum (9 de Junho) . 

Contmuantlo sempre as operações pa ra aportn r o 
cêrco, o l\larqnr z do Caxias soube no clia 15 d.c Julho 
que forças i11imigas pas-;uya m de Humay lá par a. o 
Chaco, o resolveu fazer um forte r econhceimeulo so · 
bre a terrível for ta oza c, sendo possi YCl, tom al-a . 
Dadas as JH'ccssn r·ias iustrucções ao 2• Corpo de 
Excrd to e ao Cor onel Fernando l\Iachado para esta
r em pro m pto..; pura o as.;a[to logo que rcc('bam 01 dom , 
o intrepido Osorio procede ao reconheci mento por 
P aré-Ctté emfJ ua nto o ~lar. 1uez com a in ii:w ta ria de 
reserva a1 oia-lhe o movimento . Com a habi tual cur a
gcm O..;orio chega ú cou tra-cscar'l'a dos fos-o..; com 
as :sua., tropao-; dizimaelas pela artilharia c fuzilaria 
J.as baterias, mas m1o pt~tlo tran:::pôr os fossos, e 
mand.n perguntar ao Genera l em chefe o quo de' ia fa
zer, a ·ançttr ou r"~uru·, t-•ndnjâ p"'rdúlo tanta fi •nte. 
H.cs poutleu-lhe o :"\ IarCJUCz tle Caxias, 7u",fi:"s.'w o nu•
lhol'; 11'1 r.a'io de qtt"t>f'r anançar, e/ " ().larqncz) PS

ta,a a/li para ajuclal-o; mas se t:mtenclt>s8"' 'flt'' dfwia 
voltu· fl')(lir~ frwJI-o. Depois de ter r ecebido e:-sa r rs
posta, o tendo so!1'1·ido extmordinar ia perdn de gettte, 
Osorio nw11da tocar á retira la. TiYcmos, 6 vrrdnde, 
1 .031 ltonwr1s f6ra do combnto (258 mortos c 773 feri
dos); mns tiYemos tambcm a certf'za tle quo 1m se
gunda tcntntiYa podia-c;e tomar lfumagtá , tendo fi. 
caüo conhecidos O-> obstncnlos a vew.:cr . ]sso mesmo 
comprehcndcu Lopes. qne mandou PY:ICuar IIumayta. 
pao-;san lo pnra o Chaco n sua gnnrniç<io (2:> de .Julho). 

Immcdiatamcnlc o ~Iarqucz do Caxias marulou oc · 
cupar a praça, tlcnlro <la qual cncoutrar~mt-sc 117 
canhõ "'>, 3 cs1atiYas ele c;llil..n·e 6, muito al'll11m<'nto, 
polYora, mnni<:ões, Ç.JQ catros, bandeira.;;, e tc . Tam
bem em >-;egnida m andou 1 ·nssar para o C'hnco uma 
força ro:;peilaYcl para impedir a fuga total da guar 
nição . 
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Depois de tl dia ; dt' co:ttinuo3 c m1b:tte> c3traitn
m onto sitiatl >-; e a.,>ertad J-i pela fome, ro~dcrélm-so 
arl nal1.~07 lwnPlB, l'<'StJ.nle; J' a 1 uclle 5 bt·<tvo >, ten
d J mo:·r,Llo pat'<\ mais de mil, o c.;Jthogui Lo fugir apc
Ha~ un ; 400. 

Apezar do :-;c t1•r feito muit), ainla falta\'a muitt 
por fazer, p H'•!Ue Lo,>C3 tinha,,, ·n,>n l >, c for·tifi(;a
va-';c em S. F >rn·t·~ i->, s >l>:·o o Touicnar y. Doi -.:aml) 
o~~ c >r110 do o\:el'..:ilu tom o ::\la t'e ·lnl A1~golo c• rn Ilu
n~aytá, o ~~LI' {U 't do, ( 'axia; cum 1 > 1 o c >l'po üc exrr
Cll J c Os )l'lJ wm u 3 "rgum.1.m rm p.•r·scgu 't:-ão do 
inimigo. O Bal'ih> d > Tri tun,>hJ tllllH um fort • pam
guayo no PM~ 1 ll•a1 tlo Tob:c 1u.ry (~:3 ,Lt- DJ.wmb"o), 
c L >pe5, ctlLt\_'guc n u 11 tert"o: panin>. foge d • ' . Fcr
nand >, lon lo ante; m tn h !J lll'llnr :3;8 llos :;f'us 
ind.igi la.lo.;; c J lll > c11 \'uh i,l JS em um L ('Ou.;piracll~ 
(pllantas'icn ' . , 

As nossas fot·<:as transp0cm o Tt•bicU'li'J', o o en
courac:atlo Siht l'i com o J>m. t 13 '''r); reconhecem 
as fortilicaçücs de An~nslurn, pas~nndo c ecpas8·md.o 
por cllas o ')i'' t lu. Es :wa o n B ;O OXI)r~ito om Villa 
Franca qunnd.u Yeiu (h Assumpyfto n canhoneira 
nortc-amerieana "ír 'fJ ( 10 de ~e tem bru) condnúudJ o 
r espcctiYo ::\lini:s ll'vre"i lento, 'V t J,•u·n que com sua 
família .tini ta eou.:;egnid.o.rclirar-sc do P~mgnay . 

Cnntuwantlo o f'\.CI'Ctto a snt mar0 JU, o Bat·ão do 
Trium1>110 bate uma força i11imign. no passo da L't
gun t, no an·o~·o S•tru'Ji-ltrJ, c Osorio com o :3, corpo 
do exercito procecle a u n ree mhcci rucnto s )Ure o 
cnlrinchoiramcnto de J>,•tjtt>áry, gnat'JtCeitlo do 71 
canhüe '• antpara ln p n· brejos e la.~l>a "• tendo á di
reita as baterias de Ar1gustum (1• de Outubro). Ao 
mesmo tempo o Barão 1ltt PassagPrn (fJ . l ·hifl·->s ch 
E<~q t ulr,t) fl>rça com a sua di \'ÍS lo a passagem d.e 
Augnstul'a, postan Lo-se de4lois en lt·c essa. fo:·tilicac;.CLO 
c Villcla. 

O 1\Iarq1rcz de Caxia-> manda então constr uit' urna 
c.strada cstrJ.tl·gica pelo Cha ·o, eon<>a jul •a la im
possível pelos engcnheiru > de Lopes ; ina~ a nos3a 
h ·\bil Commissl'í.1 de ongealwiros c o 1\hrechal Ar· 
golo (quo viera de IIumaytiL com o ;Zo corpo d ' exer
cito) mo3tram praticamente o contrar io, danJo es;a 

estl'arh promptn em ·2Z dias (")- Pro ·ptlc-sr tlPpois 
ú pa"sagcm do ~' t·nJ·po tlo C\.Cl'<.:ito do Cltat·u pm·a 
a margem e.;q nenla do t'Í• >, ua (: narda 1 ,u Po.;;tu dP · 
Santo Autnui > (:J t!e Dezembro). 

No dia ::)C!!,'ninLt• (Ü do Dezcmbl'o) mn.rcha o n o11eml 
em Chefe s"lro \'illcla; qtWtttlo a uossaeaYallaria da 
vanguarda ia nfra\t' 'iS<U' rt fHmt' rlo !tiJNit'r} ó ho 'ti
lisadn. pela arlillt m·ia " f'u.,i~al'i;J i. 1 i miga : qudl'cu<lo-se 
tuuuu· a t 'do'' lt'ttll'iC a PJ"H::lo, fr·n,·a-->e ruu elo~ mai-
morlifcru." <? 11~1 1 ales fcr·idos 1 1~ Pnragnny : si'Ís Yrzrs 
perd? 0 ll'llllllgo a !JUIJI? c. sCIS \'t'Zl!-i . a recUiljllÍ,[a, 
por fun tJ l .ew·ral em Chelt• dt•scmf,:ualta a espada c 
carrega pe->·ualm~·nt~" {L frcute tl•> t• c1 t·po de exercito, 
flc.at d.~ a pontn ti.·· IdJtl:w.wnto em "'C'tt po.lcr: o iui
mJgo logo pm·n Villt'tn de1x:wtlu fj boca.-; de fogo l'tn 
] IOjCl' d IS US O.;. 

Ti\'c'Jll(h ~. llG !ltlmt'n.;; fór;L tl•~ comi ale: Pntro o-:: 
3D ollkiao-.. .m?rl')" .''ont~n·nr,He n iutrC{ •iJo e p ·ritv Coronel do lltfnularm 1• ·•t•n,uu{l) Jf,trhrulo, .értut'f.rrlo 
da F'ono;e.;a. c \11llllêllldant•! du •lli, C:n hrid Gnl'do-
comntrtlldaute d' 10• dn inf'anlnl'Ía do linha et ·. C 
inimigo h.;\ c 2.000 homen,.; fút·a tle cvntl •ato, 'entro o~ 
C(Uacs l00 IJI!H'ttl~. 

Contiuunndo n mareh ·t :-;ol rc \ 'illcta (1l clo Dc
zem! ro1, o :\lnt\jtJc•z d" Caxi:h tt·m do enfrentar com 
a~ f ll'l;ns d~ c--;rnl'I'al C.: tiJ r./fero, h:1bilmrntc· di..;[ osta~ 
snlno coduli:H 11;1 mnt·gum n{•po~la do A '-Ythy, cum 
18 I O"a;; ,•o fuJO .. \t:lca,lo de frf•nte ftr:,cns pr·la 
nos~a gente eotn a 11taior inttY•pitlcz, o Urncra l Ca
I~~lllcro te''''l 11t brew• a :ma rctit·acl:t rcwt·1•h c C'Jll"'ü
gniu fngir· a cnas e 1111 10 ltomen..; •• \fais d<' ·f.OOO cnda
veres, a1·nguayu-; attf'statu a tl'nnr·üladc da rcsisfcncia 
c a iru. et n hil,lade do n taqtw:< :nhü:mn em nnsso poder 
18 !Jcx:a.; de lt~gc\ 1:.?00 (Jl'tslOliCll't)S, :; 1 :mdeir·as, 
mm to m nmme.1 to r• mnnH;õc..:. Ti' em.)..; 773 houteth 
fóra de l'•)Jlll al<': rntl'c ns !'cridos c.:;t<.JYa o lcgendurio 
Osorio (Vi<;con lc do licrYul) r1uo recebera mu:1 LJala 

(n\ \ C'~'r:ll!l tinhn Jf). 711 mdro~ til' 'xlt'll ~tio: stt:\ con~tt·n~o·ào foi confln·L a !! Fn(tFtllt iro~ Fak:io cln Fr ta, ~epuhotla l-:\1 ro~rJ G;l i· lh••ttllPI'n ) J~ l. t,;~:lltt'P, e l•:miliu CnllB.)liUI'·lun. O St·. 1~ . U. 'Jolll'· dnn fot rpw n •l i' H,) !rn•:" •la os! raJa. 

2.3 



- 386 -

(to fu il no queixo. A consoquencia in~m,...dia ta d~ssa 
cir-toi'Ía d., . l ,·ah!J foi a. oc ·upação de VJ~Ieta, tlalu em 
diante base de operac;õcs ~o nosso exei:cito. . 

Querendo Jc,·ar o mais lH'CYeJ>ossiv~l o a~a~uo as 
posições do Lope.::;, . o f\larquez <' Caxias dmgc, ?m 
pessoa um r oc mhoeimonto sobro Lomma-; Cumb "tl!J, 
c dispõe em c.;uiua a· c..:ousas para se começat· por 
Péqvédry. ~a mad.m~ad.a d.~. ~ \. d.~ lkz.cmbto o 
.Marquoz manda o Ba rão elo Trmmpbo r rue contorne 
a rotaauarda do inimigo ; o Barão, oxe..:utando a or
dem ~ncontra no P otr:>ro 1lfarmoN! uma força para
gua)~a. a cl ual derrota, tomando-Ih~ ainda 3.000 ~a
ócças do gado. A's 3 hora::; da .ta rdo d es'je mesmo d~a, 
r lá o Gcnel'a l em chefe o s1g nal do ata'}uo. á-; tr~n
cheira:; de Póquécit·y. O sempre bravo 13riga.dOlro 
João 1\Ianoel executa bl'ilhantemcnte a orllom com as 
força::; do seu commamlo em um rapido assalt<? de 
flanco e fica senhor da po3ição, tomando além d'1sso 
31 ca~hõ"s c 230 prisioneiros ; a mortandade dos pa-
raguayos foi de 680 home~s. . . . . 

A consequoocia immcd1ata da. viCtona.fot o Isola
m ento do AnO'ustura c communll:açii.o dH·ccta das 
no3<>as forças g >111 as que tinham fi<.;ado em P.almas. 

Em acto continuo dil'ige o 1\larque~.: de Ca\.Ia-; pes
~oalmente o ataque cJntl'a Lommas Vnlentiuas, onrle 
se achaYa Lopes ; o 1• r0Jucto co~ 11 bocas <lo fogo 
ó(tomado depoi.;; de uma luta hermca em fJUO os .nos
~os HOITrom gi·ando=, perdas, mas c~n-scr~ ama po ::;Jç.iío. 
A 22 manda o U arquez de Ca..x1as vn· r efo1·ço.;, e a 
23 intinH a Lopes a r endição dentro dr 12 ho1·a-;: 
Lopeo; rcctH:t, c faz ~eguir uma força de GOO homens 
do cavallaria para apre::;sar a vinda <la columna de 
3.000 homens <lo sou ministro C<1mii"lo;;; ma.:; o de
nodado Coronel Va::;co A1Ye3 mala 200 homens d'cssa 
força, apl'i-;iona 300, o os pou~os fugitiY~s Yoltnm ou
tra vez para Lommas Valentma::>. De1JOIS d,• um p~·o
longado bombat·doio (a 25 e 26) o 1\Iarqnoz de Ca:xtas 
a 27 de D ~,;oml;ro ordena o a::;,.;alto ; apparentando o 
ataque do frente, o Marquez contorna a po.;ü:.fio pela 
rctaO'uarda e dirige pessoalment-? o as.;alto da no-,,.;a 
ii1fa~taria, quo depois de renhido combate outra. no 
reducto principal. Lope3 com _alguns poucos offie1cs 
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·consegue fugit " ffi Llirccção a Itá, o enconti·anclo-sc 
...-·om a columna do -;cu ::\linistro Camiflos vae com <'lla 
pam C,,.,.o-L''On ol'gaui...,ar uma nova re,.;h;tencia, do 
nccôr rlo c.Jm a "ua celebro maxima : <cil Jaut jinir, 
fi nw rr>~ontnt ·'ncr•r ... 

)l'a tat'llo !L'e.,.., · memoraYel dia 27 dt> D ·>:embro 
:q11·esPntaram-so ao Coi'Onel Vasco Al v e cli.\'C\'~O-. 
pn.;ioneii·o:; l•rn:àloiros o de outra<> nacionalidades, o=> 
quae; rom a fu~a do Lopes e confusão da ba talha de 
Lommas Valcntma-> pudemm afinal sahir da dura 
-cnndiçiio em que Si' achavam. 

76 bocas de fogo, 2.000 pl'i<>ioneiros, bandeira!'>, ar
mamento, munições, o 8.000 inimigo.., mortos fomm 

.o• trophóo-> da a'>si o-na lada victoria do L ommas Va
/. r>nt.inrts ou Gwtrambaré, comprada pelas habei"3 dis· 
.IJO->Içõe.::; do no--so General em chefe, e pela heroici
dade da no.,~a gente, que ne se cüa toYo apenas 58 
.homens tora de combate. 

Em compensação durante sómento o mcz lle Dc
zembt'O elo 1 68 tiYemos 7.818 homens f6ra de com
bate.. o~uiu-se 1 inevitavel rendição de Angustura 
no dw. 3u com 1.~00 c )fi batentes e 15 peça-; de arli
lltaria. 

.\ 5 dr Janeil'O d0 1869 fazia o General em chefe 
1\Inrquez de C'axia~. a sua entrada triumphal em A..,: 
:-.umpção, par a onde do victoria em victoria tinha le
vado o exercito braziloiro e o dos alliaclo-; de-;do o 
.:~campamento mortífero de Tuyuty . 

Depois de ter mandado nesse mesmo dia occupar 
Lu,quo, 2• capital dn Parnguay, mandou ~cgnir oBa
rão da Pa..,-;agem J•Clo 1\Iantlu vü·á em percico-uic:;io de 
algun-; vapores qne o inimigo ainda tivcs-;~. 0-; Pa
raguayos mctteram cu tão a pique alguus navios pe
quenos c os ';1porP~ l'Pçru>io e Pttl'agwu·y; mas 
pelas dcclaraçuc.., do-:. c .. capos do VPsunio s mbe-so 
que ainda re-;tav.tm uns SPi-, vapore:; artilhadoc:;, com 
150 h '1mPn.; de gual'nição. Pouco depoi..; mandou 
tambem c.;eguir (1:3) uma Px.pedição para Matto GI'o-;so 
afim do levar noticia <lo3 nossos triumpho-; r fortificai' 
o. Fecho rlfJç .lforro<J. Por doente, o Mai·qucz de C'a
\:Ias entregou o "ommando em chefe interinamente 
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ao ).farrc·hnl fluilhermo XnYier uo ouza, r rPtil'OH-C::C' 
para ~Iontevid,·~o, dondf' parllo pam o Hio de Janeiro, 
chegando aqui a 10 do FeYei'CÍl'O. 

3.0 PERIODO 

C0\1\1 \'\l>O 1·:'r l'IIEFE uE S. A. o Pru:-~CIPE CoNDE o'Et 

Pouco tcmpn tlcpois da pnrtida. do .i\Iat·<pwz de Ca
xias, o Cousellw1ro Josó l\Inria da !'-;ilm Para11hO~ 
chcgon ú .\~snmpç;1o 0111 mi--siío especial (1\J de Ff'Vf'
r ciro de lH(i~)). 

O ~hrcchal Gnillll'rmc Xavier do Souza foi rcor
ganisa 1do u ex Preito do co 1formi• lntlc com o objec
tÍYO da camp:ud1·t; passou clle em p •s-;oa a occnpn1· 
Lttqn' c:om o 2' corpo elo <'xcrci to ; o 1 o corpo foi 
para. Lambnró, c n Yilla do no,m·io foi OCI'llpacln 
po1· ftm;a" do coronel José do Olh·cirn Bn.•uo .• \ -.; 
forças totae..; do exercito brazilciro em cnmpaulw. no 
Parngnn.y mo lln,·am onlào a 2().000 homens c 02 
bocas de fogo . 

Para vons•'r \·nr n nniu:ule de acçiío w1. dirccção <ln 
guerl'n, o Gow~ruo Imprri:"ll tinha nomeado pam com
mnncln ntc em cltf"fc da-; forças hrnzileirn-; rm campa
nhn cotlll':l o Pnrngnay (:22 d~~ .i\farço) S1n .\ltoza o 
Prillt;ipc.\ltrrf'h:tl de Exercito t'oude d'Eu; Sun Allezn 
cbo,..-on a Ac:snmpçfto a 11 de Abril, <' nssnmio o com
mando a 16. 

Fornm t.ambom novamente 1 ara o Parnguny os Gf'
nrrncs O:;o,·io c Poly!loro. Os primcit·os neto.; elo 
comnt·t w lo d0 Snn .\lteza foram assignalados pelo rcs
tabclceimcl t.1 da. li ,h., fcrrea, confrcção da linha tclc
graphicn p·tr 1 n scrvic;o do cxer~ito, c constniCção de 
um 1'1 dn. ·t 1 com ·1 bo ·as df:' fogo para dcfoza dn ponte 
de Jntu ry. 

Par 1 e\.plorar o rio 1\[an<luvirá mandou Sua Alteza 
uma expedição sob o commando do capitão do fra
gata JPrnnymo Francisco Gonçalves, quo chegou até 
meia lcgn·• da villa de Camgnatnhy ; na volta, no 
pa'-'SO de Guarayo, a expedição bateu uma força de 
1.000 homens, com 2 bocas do fogo, matando-lhe 100 

1 
ltutnt 11~ ind11-.irc u Culllllln.ndnut•', .. ri.!Liruu-sc a~\) 
Ü I .\l>nl parJ. a 1Jue.1 do .\I:uuluviril, t1•11du tido muito 
CfUC luta.r para .u~st!·uu· os ob::>taeulo:; e lorpcdus po::>
tos 110 1'10 p1'lo llllltll~CI . 

. \o pa::;s ''l.ne::::ina .\ltt'la man<ln\a \Íl' a diYi~uu do 
Gellt'l'<tl Port1 tbu d~1 Tra11 tnoira do l.or<'to, o:dcrmva 
lambem o rt•conlt 't:llllL'llto de Patinlw·Cuú o cstratlns 
p~ra lt aJlgllil (I d · l\laio), o fazia sc•gnit· u111a eX] c !i
çao ~ol> u vununa tclu tlu C .cucral Jose .\ntuuiu < 'urrêa 
d~ la111:1r~L ao uorle do Jt~juy coa 1·.1 o uwjor c .aleauo 
( 1.~ th• ~Iatu;.-Pt:lo ll1L',I11J tenq1u ~ ·g11it·a 11 Corull ·l 
On~ntal ll.'.PJ oltto C'ol'ti!Hltlo) p.trn. d •:-.lr11ir n J'nb t·ica 
Ul..!.h•rro dC' IIJ~euli y; c:;~a L'X[IclUt;il' ttiiu::-;ÍJ coJtSC"llÍU 
n Jun a !Jll • ::-,0 ]II'Cil'llnlw, t:ollllll liJ,ertou lGO pri~it7nt·i
ro> d I olt\'C.'Sll.'> llllCÍO I ditla. I ·s. 

J)ep,)Í'\ d'issJ P..;taL'kt'f',l Sna .\LtC'za em /'i.r UJH u 
:-.eu 1JUU. t ·I, ge l.OI'.t! e pcl(tlu ~I e p 1rt:ü1 pat·n a c t'ilptt
'th t '·'' C wrltlh 'LI',-: , ..\I ,,·uuontus PStr.l!eg-i '<J-{ beJn 
c nnbtn.HIO:s t' he1!1 ~'\ecutados t'àCl em p •Ut'!l te 11p) e 
com pe Jtlf'n<, [H'l'Jntzu a ]JO".:..e de Ioth ·t liulm fenea c 
.t:~ totlll o' alie de I ir.tyú, int'lusiw 11 ncnmp 1111 ·nto d · 
Ccr~: ~~~-;· )/1, _'o.tu •. t lo p •lo. Cor mel .\I no l c·~ Jl'Í tllO tlc 
:'\!ot.u s .. 1 lllllmgo, a-..-.un ac 1;atlo, c't)nce.tll'H-S · nns 
( n·tlllltcl a~. 
. E111 Jll'llllo e-.ta:-. 'nuta~l'lls são o'1ticlts, o h '11 •ral 

< a1111 ·n d1 s 'm ~h·c a -.u·1expcdiç.ão no no ·tp th) .Jcjny, 
1• di'ITüt:.t :1~1 ;\laJ 1t' {;,tl 'llllU p(:'rto 1l· Tnp.' puitnn, 'mit
t.:tllllu~lhn ·>00 hom · 1t;. c· tonta 1d 1-lll · 1.) bu ·n lo 
icJ~•1_, .1 ~sta l~.a1·1c~. nt:llnllllC 11o,, c.u·reth, t' .11 ~uu.; 
ptl~tollütr s ( .. O de ~Luo). 

~~~:t .\ltoza m:tnda lo;;oom t'~Ui lamnn 0:\.[• di1·iit> 
e~nlm l,'! :w C :,•11oral J 1011 ~fauucl .:\Jcnna lklt'l'i'ltl a 
Vllln h1c:1, de\'endo t·et1rar-s) s ,iJn· o lb:enhy ( 1o de 
Junh9). l.'.m Jll:tt· ·!ta o li ·ucr<tl .Juftu ~ln.nu~.ü ·d 'l't ota 
n.mn l•Jr~a parnguaya dE· GOO horuens na c ntt·au 1 üa 
J!l 'a in. do :::;apu.:ain (13), mtl'lndu-lhc~ p n·a mais de 
"200 hom ~ns; ma-; o l..icuera.l Cabnlf 1'0 cou-;oriuo cor
tar da. nos::;.a coluuma n-; caYallul·ias d >s Coroncis 
Bc1!to :'o.Iartms e C!Jananeco. O General Joãu l\lanoel 
l·et!r;-;.;.: r,.,..r.tr~ ]>J,n~//'h'J,'Hj fl!"rtrq}!~nf ... , 13 )r,J(\ • }•tirt.:J P. 
Gha•1'lfl('CO,dcp•)i.; de te!'C;!l=s-;;- !nt~~.~;:1dé iJ~·be s;!:~ci"és~ 
vnuc passaram 1 or pl'iYaÇ'u(ls c rb::os cxtr,1orüinn.rios~ 
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só c_lwgarnm ao a··ampamcntn a lU df' Junho, tendo 
pel'dHio ap •na-; 3 homens envf'nenatlos por mandioca 
braYa tptt· comeram. 

A.ttondendo a qualquer movimento que possa ap~ 
parcct•r no sul da zona das opet·nc·õ's be!Jicas, faz. ua 
Alteza srgnir uma csqnadl'ilha com o chcft' de di"i-.ão 
Lomhn tH•Io Tcbienary acima; uo passo Jurá o chefe 
Lomba fa;r, passlr para a mm·gem direita do Tt•bi
cuar~ a llinsão Portinha, (2·1 de .Junho) IJllO dias 
antP.; dL'l'l'olú rn um·1 foi'(: a tlc 1. 00 homf'ns do Te
nente Goronf'l \'ernnl (20). O Gcncr:d Pm·tinllO ficou 
uo passo d(' l•'l.•ilas de obset'Yaç<io o it cspct·a clt· 
ordt•n-;. 
. ~rsso Olllr~·tan~o o General em chefe tinha procc~ 

d1do no3 110t.:cs .... :u·ws rc~onliecinwutos c tomado possf' 
dt• to lns a.;; nstt'<Him; e 1~1cadas fJl''' inm ter ús posic:õt•-.; 
de Alt~s. ~\scmTn, Pcnl obu.Y, VnlonzuPia, mnrgens 
da l:tg11a fp ·tc:unh Y, c rio ~alado. O Dieta dor acha
va-se 0111 Pcrih ·hu~· •. ~en lo ·t sna r r tagnnnla pnra 
Ctli'!'[J'I. d tfttt, on le rudw os r.•., os da sun PS pmdra. 
no .J,·jny. Tin.ha Lope.,.., feito intcmnr par.t o c.:-n ti'O do· 
Par. tgu:t y nulhare-; de famílias, se111 lhes da r ali
llH'i.tto, mandando matar 03 stHpeilo"> r• os cptc 11ii0 
po lta111 ncomp:tnhnr por qunl pter moti,·o a rapicl.-•:r. 
tl?~ S?US ll!O' 1n11~nto~ . E.--c C'Xpedienti' pn•·•~m ni1o 
pu:lo 1111p~ hr qnr_ns I>al'.tgunyos, que se a ·haY:IIn r'm 
As~urnpr:ao, accclfnssL'Ill os conselhos do nosso ~Ii
nbtro Plf'nipoteuci:lrio, cons<•lhPiJ·o Pnrn nlto'>, c ele
gessem nm Gn" •:·n? I)rn·,isorio, composto do-; Sl's. 
Carlos Lo~·7.ngn, Cyrillo Hivnt·olla. c Josu Dias B •doya, 
que! tolllou poss' a 13 de Agosto. 

Tcuclo lirm:ulo a !:iUa bns'' d.• o )r•r:H·ürs em Pir;lYÚ 
b 'l I • J > c o lll o os pon•os cstralcgicos JH'Ct'ssn1·iu~, Sua. Al~ 

tem s8gue pnra a Camp . .111ha elas Cot·diliH•iJ'.lS, deLTa~ 
!a~Hh? logo 110 drslilwfeil·n da Sapucaia umn ful'Ça. 
111JIHJga, <.' tomando-lhe tluas bot::ts ele forro. O tiras 
pequenas partidas ini11tigns siio igunlmo~tc bnticlas 
a~ c transpôt·-sc u alio da~ Cordilheiras c oct.:upm·-~1} 
\ nl•u:r.twln. 

~~ !1mediatamente npt·Psf'ntnm-!:;C cen!f!IHlt'C'i de fa
mtlws 1 nragua~ :ts, escollCli<.las pPlos nwt tos, c a ex
pcdiç.;io pôde I're.:>e:.::;:rtl· vs l.v:i:'<vra;:; u~.:ca~ionacios. 
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pela crnehlado u<' Lopes : a magreza c n nudez do~ 
que se a prrsoulam attc-,tam os sofl'rinwulos pelos 
\[Uae') tt·m pas-ado, o os caua,crcs insf'pultos t' espa
lhados pelas estrada-; mostram o modo pelo c1nal as 
out ms 'ictima'> tt•lll df'i\::acb ,:e som·er. 

~Iandn então o Pri nei pe procL'UCL' ao rct:orlltt't.:Í~ 
mrnto neccssario sobre P e,·ib >bu!J, graduada por 
Lopes rmt·npitnl tlo Paraguay, entrincheirada c de~ 
fendida po1· 19 l>oca!S de fogo. A 12 de Agosto LU\ 

Allc>z<t toma. a-; sna-; disposiçõc-; para o alaquc; ás 
8 1, '2 di~ o sigual; rrali-;n-so o as:mlLo pur tr·r•s lados, 
o a bandeira dn :?:3 (l' Vofllnti/Pios ú a primrira fin
cada nn [Xtl'ajll'ito de Pcribcbuy. O inimigo pcrdo 
68!ltnot·tos, 1.117 prisio11eiros, H> bocas t'c fogo f' 1'2 
handcirns. Entn~ os projnizos rttle :-:oll're1no~ t·onton
so a moi'{ e tln Llc11odatlo e i 11 telligPntt• Brigatloi1·o .To lo 
~Iauucl ~Ieuua BaiTcto, •rue tantos c• trto r rlPv:tates 
seni1:os prcslitra dmante a camp: nlla. 

Emq nn.n to a mais h: ·i lhante vict o ria t·ot·oa v a t)S es
fort:os do Pritl<'ipe na llcroicn tomaua. de Peribcbny, 
a Yangnarda da-.; for,:ns do Brigadcir11 Josó . \n to, 
conunaudada 1 elo Coronel Camillo i\Icrcio Perl·ira, 
tomaYa umt'Ctlucto qne clefcnd1a a ent~·ada de Alio-=. 

Par;l cortar a rct'rada do Lopr~, ";tl:l .\Item tn:u.ula. 
o Coronel llueno com uuw dtYts io de caYallarta o 
duns bocas de fogn occupnt· !Jar·reiNJ ( ;,.wul ',ponto 
intcnnodiat·io no l'aminho 1!c < 'a:lCllf·t'• t' ( ~" l'ngnatalt~·, 
c ma ri.' h a cnm o 1 o ctwpo do CXJ)t'ci to sobre ! ';ta ·u pó; 
mas Lopes com n-.; fol'ças qne tiulw cm.\.~cluTa ,. San
gaht't dit t111l'l Yoltn, o foge tn·ccipitadniHeltfc para< 'a
raguntahy, onde chega a 15, UI'Íxando o C~encrnl ('a
ballcro co111 n CXl'rcitll p:ll'a proteger-lhe a retirada 
prt'c'Íl'Ítndn. ~;1 hcudo da fuga de Lop•)::; 1 OI' um ofl11'Íl> 
do C 'oroucl Bncnn, o Princi pc mnn la ,·ontl·aHuu·cllnr 
o ~o corpo de cxereito c a diYisüo ('ant'\ra para lomar 
a frentP <lu iaillli~o. emrp1anto ellc l'lll pcs:-; J<L pen-e~ 
guc-lhe a •·c!agumda. 

Em mnreha fon;ada o 2' corpo de cxct·cito o llh·isilo 
(':unam dH'C'nm :t Ban\~iro Grande na tardl' tlc 15, e 
ú:::;::! !:~:·~·..:da madrugada de Hi sçguem parn Cara~ua
tn h y ; ús 7 1 t~ hora~ dn m~wi .. i e~.!O!'Ü!':l m-se pel'lo de 
J\lmgnassú ou Campa Gmaclecom a vanguarda do Go• 



nur:t l CnbnllcJ·o: t!Cpoi-; dt• 11111 YÍ·Jic>lltu t• J'<tpido t'•llll. l>rtlt • l 'nbnllt,l'o y,·. s • J'on:n 10 H r.•tii·nr·~C f>nt'D uuia h'gln tl· di~tanc;n, t' c ;h 11'1'<~-"' cnt;-,u c, n.o no iSll 'L" t:o!l'po do• t'\:Oreit 1. P.t!'<l 11.-, 1 llt:Hl' !li!'! ti lnt llll'o' dom-; 
fn.:;o;;, Cnballt' !'O npt'"' c•itn qww 01 pú lt• ;~--; dispo~ic;üP-; 1lo terreno, t' c::;tt•udt• n:s ~na-._; fut"t;n ~ c'Jil li ll1a de l>ntnlba, lll'tlluiJJ';1nlo c·ottllnlt·nto a lmit'il\'t•l, Clllttn:tnto o, s 'tli pamgtt:l~'tJ.; t'Ulltbalctll c· Hll a ft11·in do tll'.;t•o.;pcru; mas n ·-w pr) lo·tn ,.,,·n;lêll' ús c llnu:uat: ,-~··~ tati<.:;h 
e cs 1rnlt·,..:i<.:as dn Prittcipt'; a h:tlalha p •J·dum 5 1 /~ horas <.:Oitl i! 111ai ·r le:taCi<h lP: nlill'tl a pp:·oxilll<t-•0 a 
inf'anlilria dll ~· c·tJI'P 1 du t':\''l'<.:ito I' n ·l" hl'i•?nda tk C~Y:tll:tria dl) Cnronl'l llijJJlOlytu r't)ll1 tllll 1 cm·~a in·.·::>J-;tiy,•ltenn ·nn :t bat:dlm tll' C'"" I) 1 f irttJifl' u11 .\'ft,,_ 
!)1( l~-1/l, seu lo ll Ítlitll' gu t• tlllj!IC UlliCiliO HllÍIJUÍ]t lu. 
()o.; Pat'itgna~·o; 1• '1 ' lc•r .tttt :! .:mu Jli'Ísiurt 'ÍI'<h, 2 .000 llltll'fo ;, :!:l I' •ç:~-; dt• a.·rilh·11 ia lllllita-; h:-ttlll •i1· t~, c· 
1~ CaJ'I'Ct ts dt· lllttl!ic;-·c ; , t•tn jllltl to n nosso p Pjttizo 
fo1 :-; ·, de ü~ 111 ll'ln'i " 1'! l feri lo;, 

U111 din <1Jl nao.; de-; ·:t!1c;n 11 11 ~-os' C:\c'J't.~itu, que a 18 
s g11e" nc ·u,car C;u·<~ ,.;ttl 1nhy, tnnrdJ:ttHl• t'lll tre.; c:o
h.llllll:l '• 111·\s ,·. p:<'t'ÍS 1 to:u u· C'"J-'Ii-t~J'l''Ú . ( > PrinCtpc• tll'l Jcla ., c· llntlltll elo Ct'lll!ú, t'Oil1111lll hd<l I' >lo l\lnt\•,;h ti Yi ·to))'iu' tht· o a-;s tlto, qtll' 6 hr;Jh·lllfCm •u•t, r~nl' -n lo c;) 11 r> ttll'l!J w J'C:oittl tclo, in I • " di\'i
s~tn f' ltWtl'.l 1 r r ''\.:'llit· cH ftqith· 1s at ~ tl11 '" " 111 ia J, guas de di ~latw.;t. (> iuimis- 1 ,,.,.,. p11 ;1 tnni::; de "2.000 lllUI'Iols, I' fie ll'ôlltl l'lll potlrr de)"' llfhsJS :-1~0 prisiutwit·u;, 1'2 p •t;cts dt• :lJ'!illtaria, dna-, handeil·as, c tr-rct'ls, al'tll<tllletlto-;, c•lr' . • O itH·ausa,·cl (";ew?l'<tl Cauwra \Oita-s" n •-,-;f' IIJl'.;, m 1 diu c.: Jlltrn 1l!Ha fo :·t;..'l J•arn~nnyn dP ~00 ht1mcns (rue teu 'a ,·,tdPaJ' cl 1\Iau lnrirú, r. o iui1nigo~ <'111 tlt•-;C5Jlt'l'o)d·i·n.uo.;tl'tz \'011' pelo, :t t·cs .. cis\'npn·c:-;qut• Jhr rcsl:l\'<1111 : lj11Ni, An!t'1111h t!t!J, l'it'•'') •.'JJ, S dt 1 d·• Ga t')"â, .l fl 1 (' }',tf' rn({, 
~u.l Al I'Z1 o Sr. Cou le tl'Eu c 1111 a suL co1ulllna d t o.scpPrcla fie t oc.:cn,,an lu Caragua.tahy, C' lll:lJHla a c Jltun Ht 1la dir..:ita sob o CJmman lo d 1 C:cncral Emílio ~Ti!··· pr·!'.<:r:;pi~· o in' i!! .• .. \."' 'li•;; ... c,(' .. '!os Corono·:s ~et·y o Bneno, com dnas bo ·as de fogo fmn.111 a '~ll3!Inr.ln : tlei>~is d·• ~Ol!~bate~ rcp~"~i !os 
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c.:<m-;ognemno lJ<t"" > do I3utuy batc·r u ma for.-;a inillliga üc 100 h )lllCn~. tomnndÜ-lhcs trcs pc•ças, t' carreta-; com bngngons cito Lopes (21); 110 dia !-iCgllintü a t•xpcdir:;io, com os animacs ji1 cansa los, rt•gre·Nl para 
< 'arfl:JUatahy, llt·p 1i"' de ter morto :JOO pamó'uayo-; c aprisiOnado 800. - Lop ·s, cOiltplctnm 'lllt· b 1tido na.;; suas posições da-; Cur.lilll ·ira~ . '"i para">. E-;t:.llli-ililu, o d'ahi. parn Cnrurl'~'tf.'J (on ~. lzi li'O), quo gmdúa 
1'111 cap1tal 1la Hopubltca . 

O Sr. Conde d'Eu tn1ta cut'io de obter n apl'i-,iuna
lllelll J de Lopes, o mautln oc ·n:mr os ponto.- pl'incipaes tl) 1cl'ritorio pat·nguayo, afitJL de que o Dit:tado•· H;io tire d'Piks rt·cnrso:; no,·us. Gra11cle, sio a.;; llifllwlJaclos com quo Su·t Altezll lnta pam o fot·twt.:inu·nto de YiYcro.; a Fto longinrnas tli.;tancias c para (!Xpedic;1ies 1-;Ímultanca., em logai'CS di' 01':-oo::. e lltuil , all'ustaJu.., 
lllh do~ outro~. ,\ t•xprodiçJt~ tle .S . ./o urtt.m, commau Inda pelo Gen ·ral Hes~in, tem do mc<~I' <.:0111 to los os hor1\1r..::s da fome dlll'n11tc tÍl ·z c meio; om Capiwu·y !--,ua Alteat chcg.t n di.;tJ·ibuir com o-; solda lo, a.; lll'ti' i..;ü •.; rptc leYa ,.a p:ll':t seu proprio uso, p 1rtdhan lo ela-; lH'ÍYac:üe.; da-; ~mas tl".•l•as, com qn~n1 partillta\'a l:tmbPm os perigos. 

O Gonel'al <'amara p.h;..,a n opcr:u· HO norte du .Tt'.i n~·, o derrota as ful'l:a=; de C·1nC·te, Fr,'l nco, Bo~a l > e .L\1 lll-1icl, ClllJU.mfo o Pl'inci
1lC m•trchn pm·a ::Santo E-; ~anislúo o Capí\'at·~·. qnr o ·cupn. O C ll'oncl Fi lc·li.; I'Olll 

H va!lf?ll:-trdn llo oxm-.·itu toma Clll'ugntt,\': L l)VS f 'f!:C pl'f'Ctpttadnmrontc pai n o ~ul'lc, m· lcnando scnqwc oxccnc:ltt•.; d 'ac1ucllr" (lr· qur•Ju dc.-~confia, on qu' u·-to pt1dcm acOillf•Hilhal-o. 1Je Ignatcmy fugD para Pnnndcm. donde \:1C pm:a a Serm ele ~Iara cnjú, c1nc atraYt's~n. 1cHnandcJ n dn·ec,Jto de SPrro-C.Jl'ú . 
O infn tig;t Yel Gcner:t l < ':unar.t mnt'l:hn da Conccic:ão pam B·lla-Vis'a , c soguo com o 1im do impoJir quo V:lpo.-; ponctrc {'111 l\Ia1lo Gros~o pot· D llll':hlos, .. se C-;Gapo p:tt'a a Boli,·ia ;, mas logo q11o rt•ccbc uuticias do que Lopes doixltrn a esll'ada de Domado->, e ot:cupárn. as altura-; 1lo Aquidnban, contramarcha, c r~ 'ilrte·SG â ~J1üillJJa c, (.;vrv7ia! !.>ara::!~~s, ~:.:z :!~~!8.::!.!:-a para occupar os pnssos do rio Negla.-O Serro-Corá tem duas .:;ahidas apenas, Chü igl16Uo o Guas-;ú; manda 
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pois o General CamaTa que o Coronel Bento 1\Iartin:::; 
vá. occupar L'hiriguello, emquanto elle egnc com o 
resto das forças para Guas<>ú. - A vanguarda da co· 
lumna cherra ao Arrovo Guassú a 28 de F e' ereiro, e 
a 1 (/,e Mf(,~'ÇO de 1870 toma do surproza a guarniç_ilo 
do passo de 1'aqttárn-:, sem r1ue ella possa da1' t~m tir·' 
com as tres peças 1lue tem : ~11:1a embosca~a dt-;po-.ta 
na picaria do Aqmdaban apr1s10na um aJndant? ~o 
campo, que Lope8 mandára pa1·a ter a pa~·tc dtarw. 
que se domoravn, o igual sorte tem um ptqnetc do 
dons "\Iajore~ c 11 praça-; mandadas pam r ender a 
guarniçiio do Taquara..::, escapando apen<~s uma pr;1~a 
quo lc'a a Lopes a noticia 1lo oc:corrHlo. . . 
~c"~o t'ntrctanto o General C'a.mara chec.:!;a a. ptcada. 

d~ .\rp.üclab:m, o manda pelo Coronel Jf'Jca ( João 
Nunes 1la ~ilva '!'avaros), com uma aln .. d~ go do 
infantaria do :'\Iajor Floriano Pt'Í.':oto, claylllca·os elo 
Terwn te-Coronel Francisco Antomo ~Iartms, c uns 
csqu:uh õo~ de lanceiros, tomar as tre" pec:as r1ne dr
fcnclcrn a entrada do J•asso. 

Tomad:1s as p ·ça-.; elll pouco~ minutos, o Gcnel'al 
Camara com o rc:-;to tlas fort;a~ ntravcss:t o pas-;o, 

, dando ngnn pelo peito do~ caYullo", c o ~·~ronrl 
Jó:.:n. segue com o-: lanceli'O" em ('et·::;cgnu:a<:> _do 
iuimigo, 1 •onctr:tndo do em·ulla com cllc na pos1_c:ao. 
Lopes, ferido por um golpe de lnnç:1, tenta a111dn. 
fugir, np~ia.-..;e do L'a\ alto, atraYessa o pcqueuo arro~o 
Aqairlttl) uú,rjlti c c;~e c~c joelhos 11a nyn·gt~m oppo--ta. 
O lfl'ncral Cnmnra. mttma-llto a remhçào o cnlrcgn da 
espa.cln, gnmntindo-lho o~ restos do Yida : Lopc~ 
rcspondl·-lho ntirandn-lho mn golpe tle espada; o 
Gt'lllJI'al Carnarn orclrmon rntao a um so/drulo ']t!r> o 
cles·~rma..'i~". acto qa" foi r Y'"Clltado JU> i"mpo em f]tl: 
f?.T.ahtoet ell•• o ztWflw suspiro. - (PalaYrft'> textw~cs da 
parte do Gen ·ral Cnmara, que não fala em tu·o de 
re,·ôh·or, que a~;Hlns..;c com n Yida. de Lopes.) 

.:\IOI'l'Or:un comlntcndo o Comnel I .opes, filho do 
Dit.:tador, 11 Yice·pt·cside~to Sanchcs, o i\fiHistro ~ a~ 
mino-;, Gcncl·al Hoac;, Coronel DdY:tlhc,. c Jmuto:; 
otlicmes superiores o s ubalterno· ; a~ p1cadas do 
matto, os p:1s os dos rios, o camp<? dt:? combate 
.ficamu1 juncados de cad:wcrc.;. Os prisloncu·os foram 

' 

l 
- 395 -

244 entre os qua.cs os Generaes Resquin e Del
gado etc . ; l\fme. Linch c• quatro 1illros de Lopes 
tamb~m cahiram em poder do Yenccdor. -A mãi 
e irmãs do sanguinario tyranno, que se achavam 
presas, c f'Uja sentença de. morte lh~s haYia sido 
mtimada, foram postas em hberdadr. :r oram tambem 
ornamentos tla victm·ia 1G bocas do fogo, clous c"~ 
tandartc-;, muito armamento e munições ; porém 
o p1'incipal ornamento das gl01·ias tl'aquclle dia foi 
a terminação da gnt rra do Parag~my. 

O Drazil par:1 chegar a tão brllhanto ro"ultado 
fizera sacri11cio-; cuormcs ; tinha de.;pcudido para mais 
de setcccnto-; mil contos, e muito mais do cem mil 
dos seu~ H\hos l'ngnram com a \ 'iÜa o seu IJatrio\ismo; 
ma~ tambcm a llistoria altestará rm todos o" tempos 
que o BrazilmostJ·ou-se con--t::wtc e inabalasclno pcn~ 
sarnento unanime ~~e c\e..:aggraYar a hom a nacional. 

FÍM 
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