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APONTAM ENTOS PARA t\ HISTOR1A TU~f\ 1 1 ~ll ~ l t\1 DA
PARAI-IV BA- 2 voltt~tes com il lu · t ra çü~s cr•ntprch t'ndcndo cónsideraçõcs sobre o do minio dl' !'Jo:·tugal no
territorio brazileiro, estud o sob re a~ scs: ::a r::~..; co ncccl icbs
na antiga r:tpita ni:~ da Pa rahyb:t, leis c decisões sobre
terras publicas c r~g-istos de proiJI'icclades na confonniclade do regulam ento de 1 85~ 1009-1910.
;\ PARA.liYBA - ohra r m dois vol umes, ill usirad~, d r.cri p ç~ P dn
Estaclo d:1 Parahyba crntPtHio dacl0 cstati>tico c tnitllt·
cios1 noticia S'lbrc cada mnnicipio IOO'J.
AI}<IANACJ-1 DO E TADO DA Pf\RAI-IY BA - pa ra o ann o de
I<J IO, ill ust raclo, contendo in for maçôcs sc>hrc n :~clminis 
traç;io, hisloria e co ltt mcrcio IQOQ.
i\LMANACI-1 DO ESTADO DA PAR AJ-IVBA
1911 - idem id<'m - 1910.

para o annn dC'
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ALMANACI-1 DO ESTADO DA PARr\II\' 9 A - para o ann,, t\('
JQI2 idem ic!cm- i911 .
NOTAS l-liSTO RI CAS SOBRE PORTUGAl. - re·umo da histr>ria
de Port ugal até :1 proda111ação ela republica - 19 10.
t:SJUDO SObRE J\ • .REI3ELLI ;\o PR.~IEI RA - noticia sohrl' a
intervenç:ão da Paraltyba na revolução pernambuca na ele
19 11.
1 ~ 11 8

PONTO S
. · . DE

HIST ORI A
/

POR

clli;lomado com medalha de ouro pela SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE
D' HI STOII~ I:: I NT ER.NATIONALE, de Pariz,· sacio fundador do INSTITUTO HlSTOR.iCO E ÜEOGR.AP HICO PAR.AHYBANO t sacio correspondente do INSliT UTO 1-IISTORICO E ÜEOO RAPHICO DO RIO ÜRANDE
DO NORT E, do INSTITUTO HISTORICO E ÜEOGRAP.HICO de S .
P AULO, do I NSTITUTO DO CEARA, do INSTITUTO ÜEOORAPHICO
E HISTOR!CO DA BAHIA,

do I NSTITUTO HISTORICO

E ÜEOGRA-

PHICO DE Ml ,'o/AS ÜERAES, do IN:>TITUTO HISTORICO E ÜEOGRAPHICO fLUMINENSE e do CENTRO DE SCIENCIAS, LETRAS E ARTES
DE CAMPI NAS.

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

PARAHVBA DO NORTE

0

,,

(11912 .1)
• I

!MP. OFF.. - PARAHYBA - 1912

'I

,.....

' ..

I

rr-

I

I

I

AO MEU EMINENTE AMIGO

Dr. João Lopes Machado,

por quem fui nomeado para o cargo em desem penh o de cujas funcções publico este trabalho.
..;,into-me bem manifestando-lhe assim, peraDte
o publico, a minha impereçivel gratidão, nos
derradeiros dias do seu fecundo governo, quando
ordinariamente as attenções mais significativas
são olvidadas pelos insinceros.
Não poderei jamais retribuir ao benemerito
admi nistrador, as finezas de que se tornou perante
mim credor irredimivel-ficará ao menos, deste
modo, eternisado o meu reconhecimento.

~ João

de Lyra Tavares.
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Lcccio na ndu llistoria do Brazil na Escola Normal deste
Estado, tive occasiãv de venficar a falta de um conipend io que
esteja em condiçci es ele ser adaptado no referido estabel::cimento,
cujos estatutos prescrevem o ensino especial da historia da Parahyba .
. 'cnhum escriptor pu blico u ainda qualquer trabalho didactico
qne se (lCCupe com certo desenvolvimento do passado, separadamente, das circumscripções do nosso paiz. Estudão todos a
historia brazileira em geral , c o que cada um refere sobre- esta
rea ião não permilte aos alumnos a organisação fac il dos pontos
que lhes são essenciaes.
E' verdade que possui mos, relativame!ltc, consideraveis fontes
de informações sobre a vida social desta parte da f'ederação, mas
essas informações só poderão ser colh idas perfeitamente com a
leitura ele grande numero de obras e, ordinariamente, os que
cursam a nossa Escola Normal são alumnos pobrissimos; não
podend Ó, portanto, adqu irir, s~m grandes sacrificios, todas as
pu blicações que, para tal fim , se lhes tornam indispensaveis.
foi esta a razão que me decidiu a ed itar este folheto, cujo
titulo indica bem que não tive a intenção de escrever um livro
de valor historico.
O que consta dos pontos aq1 i reunidos nada mais é- do
que uma compilação clespretenciosa ~ sem merito - unta modesta
demonstração ele amor ao· cumprimento de meus deveres de funccionar.io publico.
.
A minha contribuição pa;a o presente opusculo é muito
insignificante : ligeiras notas, apenas, obtidas em algumas pesquisas
realisadas com differente intuito.
Sem pretender alardear erudição e somente em obediencia
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SITUAÇÃO DE PORTUGAL NO PERIODO DA
RENASCENÇA. A ESCOLA DE SAGRES E
OS PRIMEIROS DESCOBRIMENTOS
MARITIMOS PELOS PORTU·
GUEZES.

Port ugal , :1 <: o scculo XI, rart'ilhara dos destinos ele toda
a pc:li nsula iberica c a sua histeria confunde-se com :~ l;istoria de
c~ ~tclla . Sobre :1 suat populaç:i.o primitira não h :~ informações
p os iti v:~s, subzistindo JS rn csrn :~s duvicl:~ s que permanecem rel:ltiv:tmcntc :~ os pri meiros habitantes ela Hcspanha.
Com a invasão dos suevos all iados aos ala nos, sob :1 clirecção
de 1-!ermanri;:c,, fô~:~ fundado um reino, comprehendendo a !3etica,
que, no governo de RechiiJ c Rechiario, chegou a attingir situação
prosprra. !3aqueando, porem, com a vicloril de Theoclorico, rei
dos visigodos, tornou-se :~ Lusitania uma · parte da rnonarchia
visigothica, conquistada pelos arabcs.
Henrique de Barganha, bisneto de Roberto rei ele França,
tendo servido nos exercitas de Affonso VI, rei de Castella e de
Lc~o, e desposado a · fi lha deste, Tarcja ou Therez:~, recebeu em
rccompens:1 e dote o governo do territorio comprchend icto entre
o Douro e o ,\1iilho, erigido em cond:~do com o nome de Portucalc,
bem assim o das terras que pudesse conquistar aos mouros.
Tendo f:lllccido Affonso VI, tornou-sl! Portugal independente
c Affonso Henrique, filho do primeiro govcrn:~dor do condado
'
conseguiu, depois de rcpdid:~s lutas,. alarg:tr o seu domínio.

·I

A d yn~sli:t bor,.,o:thr a occupou o thro no de I Jo rlu g~l dur~ n t e
253 ~nnos, obtendo in te •rar·lhe o tei-rito rio a ctt5t:t elos ::trohr . t',
em 1'393, foi stt ccedi cl ~ pela d x n ~ tia de Avi1., posterio nn cnlc ubstiluida pel:t de Bra,::1nça .
No período den min ~do Renascença \'" portng ttezc<; ccuparam logar saliente n ~ histo ria dn nr~ i ,· e r::.o , tendo praticado k itoo;
incleslustra,· is, C]tle p er~ n ~ necctn culrn ind ml tt ttr · ~s suas m :t i o n·~
glorias.
O nome de 1\\arco I 'o lo d ~:=;· ~ca ,·a-se :\ rrtd:t como o elo
mais illustrc n ~,·ega d o r , quando o in. ~ n te li em iqt e, tnc 1ro filho
uc D. João ].o, fund ou, na CY ir<:n llti:Jdc do ca b ele S. Vicenll:,
no Alga n ·e, o institu to de i:1 tmcç:io a rnarillmos, a an:o<;a escola
de Sagres, para ond e con,·er.,ir:un os pri n c ip~cs co mo~ra p hrh ~.:
marean tes de todos os paizes.
Soo o pon to de \'ista a Ir nomiw, a terra era Ji,·i lid.t e1 n
Ires zonas- :t t e n1pe~a c! a , un rc;t q ue se julgava hr.bi ta\'C: I ; , w n:1
polar c a do equ ador, inhabi ta vei. , por · Ci\ti5:t elo frio um.t e a
outra pelo excessivo calor; e, finalm en te, 11111 gra n t: o..:~a no
desco nheciJo c suppos\o iuna veg-avcl- o l/lar tia noitr ou mar

•

tenebroso.
Os s:tbios qtk co nsti tu i r~m o celebre coucilio el e Sala1nanca
havi:tm contesta do a redondeza da t rr:t, porqu e seri:t o mc'> mo
que aclm itti r a cxistencia ele anti pod~s. hypolhesc por clles con. lderad a extra,·agan te pela obe lienci:t que profcs ava m á d o ut ; i n a ~
bíblicas.
Rccrude ci:t, ent reta nt o, a ambiç::io pelo de cobrimcnto do
caminho das ln c!ias, e, cmquanto at irava1n-se uns para o sul, pela
.co~ta afric:tna, pensavam out ro em J cscobril-o pelo occide11te.
.Em s~gres. onde, alem dos porluguczes, lta1·ia allc r n::ie~ .
ít al i :~ n os, judeus c até :trabes, o vasto empreltend in1en o preoccupava· it:l i ~a m~nte todos os espíritos. •·Dia c noite, ao gemido'
c ao m~ n t1:1 :t r das vagas ou aos fmorcs d:-.s tempestadl'S, estudavam-se li vros c mapp:ts e prescrutava:n-se os mystcrios das e ! re lia ~ .
Tudo quanto escre\'era m os an tigos, quanto sabiam os arabc . .
quanto ~ n sinavam os l' i ajan tc~ emopeos, cr:t exami nado, discutidP
·C llra\:n a limpo . .,
. I'· Henrique trabalhava com inexcecl ivel afa n c desenvolvi:t
admi r:l\·,·1 :tclividade. Repelidas exped ições eram org:misaclas c
partiarn .•o mando elos mais conceituados marcante~, abrindo a5sitn
-o oper•>-,> infante o cyclo da navegação moderna.
A.1tes de fallecer, clle ~ lc:t nçara :t vcntur:1 M ,·êr sua JXltria

5

cngra tt ck id:1 por n o t:~vc i s trit_llnph os, qtll.: ta:tto :: rcvigorar:un p:mt
outros audazes commettimcntos.
A pr:~ça forte ele Centa, as ilhas ele Porto Santo, J\•\adcira.
c pa rte elos Açores torn ara m-se conq ui tas portug uczas; <!1 tran posto
em t-13-1 o cabo Bojador, proscgn iram :~s explorações pela cost:1
occidcnta l ela Africa , tend o chegado ao c:~ bo Bmnco, Senegal, caho
\"e rdc c Sencgambia.
Diogo am attin giu o Congo c o riu Za irc c B::rlholomen
Dias dobr 11 o c:~bo ela Ton nent:ts, qu · passou a denominar- c da
J3,)i! 1: pcran ça, por se julg:t r clcsco!)crlo o aspirado caminno d :~ s
lnd ias.
int tnc n o d cz~jo de obter o descobrimento de nm LL01·o
c:uninho )ara aqnelle pai.c, sobre o qn:tl, em 1487, dava João Pcro
Covilhfi, que nellc penetrara tendo iJn pela cesta scptentri on:~t
rb Afri c:t, scclnctoras in fonn a çõ~s. cr:1 ntotiv:tda peta convcnicn i:t
d..: tirar ao~ arabc- c 1·cnezianos as 1·antag-~ n ele intcrmecliarios do
commcrcio a iatir com a J.::u ropa. Os ar:~ bcs traziam pa ra Bagd:td
c Ormnz o prodnctos do oriente t.: dal ti os ct,tvi:~va m para Con stant inopla c Alexa ndria, onde os vtneLia tLOS os permutavam com
os :trtigos eu ropco .
Port uga l em prchcn lera apo s:~r- c dessa corrente commerci:1l
importanti. i na, contornando a Africa; c nessa c:tn.t panha persisten ic, em q nc c meçou no anno de 1-11 8, conscgu iu vencer em 1498.
Quasi ao mesmo tempo em qu a audacia a so mbrosa de
'olon]bO, cuja bra pode ser considerada o rcm:tlc do ideial ele
Alexand re, de por em cotnmttni cação reciproca o ;;cncro htunano,
as reg iões ignoradas elo occidente, :t
:~cud i:J. a J-fe· pa nha para _
intrepidez ele Va co ela Gallla arrasta1·a a Lusitania para as myst~ri o as
terras do orien te.
A 20 de maio ele 1-198 este gra nde nauta chegava a Ca1icut
c era assign:do o tratado em virtude do qual ficava aberto aquelle
·
porto ao com mercio de Portugal.
Esse acontecimento determinou violc!lta transfonnaç;io t.:
completo rcvolucionamcnto cconomico no Velho Mundo, e og
portuguezes chegaram a ver tremular victoriosa a sna bandeira em
todos os mares orientaes. O resto da Europa não· se comnmnic:wa
__ ais para alli sen:lo pelo caminho do cabo da Bôa Esperança.
Lisbôa substituíra Veneza.

II
DESCOBRIMENTO DA AMERICA

A t c n~cid~dc com que Portugal e devotara ;i conquista do
-caminho das lndi:ts pelo oriente, foi a causa principal de ficar
privado da su perior fortuna do d{scobrimento do Novo J'v\tmdo.
Entre os marcantes que acompanharam os nobres esforços
do fundad or da escola de Sagres, houve um que a todos excedeu
pela sua intcll igencia c pela firme za de suas convicções- fo r Chris•
tovão Colombo.
Esse famoso navegador italiano fora um dos que partiram
para Lisbôa naquella phase de incomparavel furor pelas descobertas marítimas. Persuadido irre.ductivelrnente da redondeza da
terra e havendo estado no continente americano em 1477, conforme
o professor ita liano Biondclli, que assevera ter clle apàrtado 4
lslandia parecendo ter avançado e ancorado nas costas da Oroculaudia, o intrepido bntedor do oceano, supposto louco pela sua
insistencia na affi rmativa sobre a infallibilidadc dos projectos que o
preoccupava111, appellou debalde para o auxilio de D. João 11.
Porque o successo da!S expedições portuguezas despertara
a curiosidade de ou tros paizes e os hespanhóes, os italianos, os
fraucezes, os hollandezes e os inglezcs procuravam seguir Portugal
em seus grandes triumphos, o almirante genovez dirigiu-se a
outros soberanos para obter não somente a sua coadjuvação pecu.niaria, mas principalmente a responsabilidade de uma nação para
garantir <I conquista que se lhe afigurava certa.
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C!J:>':\11,! :\ li e~pa nha Col01n b teve ele sofirer no\·• ele illus:io p~la ne•rativa qu e recebeu a s1ia prop ost:~. lg11al sol u ç~ o fo i
dada ao seu ped ido di rigido aos govern os de ltalia c lngl:llerra c,
prepara1·a- e pa ra ir á França, qu. ncio o ampa ro do prior cl
convento ele Rabid a ~fe l - o a lcanç:~ r c!:~ r:~ i n ha l z:~bel s re ur·os
qne lhe eram in clispe nsaveis á su pi rada emprcza.
Organ ·sada a expedição composta elos n ~1·ios ~ . .\l a ri:~,
Pinta e Nina, o celebre na uta teve o titulo t!..: :~!m irante c vicc-r~i
.:.:: 1oJos os mares, ii h::ts c terras qu e descobrisse, c nfcrido pelo
:.:·JI·t:rno hespanhol , c, n d ia 3 d ~ agosto de 1 ~92, partia d~ Paios,
;tco:upanhaclo por i\\art 11n Al on o Pinzo n c Viccntt ja 11cs Pin ro n.
O pavor da lripolac;ão ante o vasto c clcse' o o ce:~no, a
imp::tcienc1a e as ameaças do que marchavam ao seu lado, inquietes
,: medrosos do destino que lhe eslava re ervaclo, jamais abatera m
v e pirilo forlissimo do dcslimido m:~rinhe i ro.
Con fi~ nd o :wcl o ros:~ m cnle r;o exilo ela pcrigo::a jorn ada .
Colombo animava o tiníicto.3 c reprimia-lhe :~s exallaç·cs produzidas pelo desespero de quem 1·ia logo dissiparem-se ligeiras esperanças que sm giam, caminhand o, sempre sereno e rcsol uio, para
o idcial qu e o fasci nara ele clcs1·cndar os mysterios elo Atla ntico
cccidcntal.
Afinal, na noite ele tI para !2 de oa wbro ele I 192, clcpoi::.
de u n ~ a viagem de sctenb d ias, chegaram ao Novo .~\ un ct o o.
hcroicos. m vegadores.
Tcudo sa ltado em uma il ha pelo i n d i ucn :~ chama da Guannhani, (das "hucaya ) o chefe d:1 expedição dcnornino u-a de • .
S:tl vad or c, erguendo um a cruz, tom ou posse da ~rra em uome
de Suas Nb ge.tacles Catholica .
No d i :~ immcd iato partiu a peq uena frota, descobri:rci v
Seguidame nte Oll[ras ilhas, entre as quaes a dt uba C a de Hail ·,
fa zendo depois rumo ele liesp:lllh:l. Em Lisbôa, onde careceu nrrib::tr
a arma(!a, a noticia elo importa nte d e~cob r i m e u t c, qnc Jooo se
cl ivu!o-ou, provocou adm irac;:io c ciumcs.
A 15 de maio de 1 49~ s:~ lt a\·a Colombo em Paios, lendo
sido recebido com sig nificativ:ts ironrns c cx t raord i n :~rias fes tas.
Estava descoberto o . 01·o Mu ndo; c, porq ue era crença elo
immortal rw 1·eg-ador gcnove7.>haver chrgaclo ás Incl ias, p:~ssou -sé
a denom imr lndi:t toda a reg ião occidcnlal elo 1\tlanlico c, portan to,
indios aos hab itantes cia America.
Colqmbo fez aiucla dn ~s viagens a este continente e su bsti-·
tuido em seguida por 13ovadilla no conrma ndo dess:~ s exped ições

• xrto r~clor:ts, foi p0r ~se seu inimigo rent tlt ido .p~r~ a f·f csp~nha
por
c~rrcg.! d o ele ferros. ,\lli ltndo cllcgado, obteve liberelad
ordem ela rat ttha lzaht:l c Clll prehendcu a q u ~t'l:l via ge m que ·lhe
fo i tnkli1..
ll ave nelo fal eciclo a rainha , q ue s:.: con~tiluira ·m proteclora ,
viu- c olombo d sprestigiado c morreu en t cvilha, t ndo sido as
~u a~ ct nza transport'adas depois 1ara l lavana.
I ' fór:~ el clu \·ida qu<', dtsdc o secu o . ·, hom·e c:;plorações
no i\ 0 \ ' ' ontinentc, p01 não se justi fica tnai · cQ.til-rovcrst:l .obrt
qu os sca n din:~ vos cstabcl ·ciclo na lsland ia chegaram na q uella
epocha ;i Grocnlanclia, <' fizera m cxpediçüc , tendo de coberto ou tra s
to.:rras cntn: as quaes o La\'r:~clor, a Terra :-\0\':1 c outros ponto
111a1S a é a t·lorida . ;\ tem dtss , exclu ttlllo 'me 1110 :t !typoth csc de
o_wi n na At.l tcrica,, :utles do.:
"~r veniadetr.t ~ esta~l a ck Jean
Colombo, é i ndtscult\·~1 que \':trio na vcgdd re In itano est i éra m
no Novo /1\undo ame da \'tnd:t elo insigne almira nte, no caracter
qu e
dt: cnti" ·ano ela I h:sp:m h:t, cmbor.t ~ja ig4l:llntenlc p:~t e n t
a existcncia hi torica d:t Amcrica foi fu ndnda por hristov5o Cololll bn. ;\ intensa cJ mp:wlw co ntra a legi tim idade do seu Íri ut upho.
le\·a n ada p-:los q ue: lhe invejara m a f:11na im perecl\·el, não conse)!uiu netn j :tm:~is :~lca n ar.\ din tinn ir o brilllo c!-.: sn.a inu11ensa
glotia.
3
Po :n ai, suppond o lhe pertcncerenJ a· terra· ck que C .
Iomb s:: apo ·ara ctH n::>mc do go verno hc p111hol, Jn tc o tratado
de Alca ·ova~ fir mad o .em 1479 c m askll a, p~lo qu:d criam de
~e u don~ini o a <:;)Sla ri a Africa e as ilhas clcscobt>rtas o:t qu e se
vie em :t ele cobrir, com c-xccp ã das Canarias, procmou torn:tr
c:ffe ti\·u o ttt di reito. A l·lc p:111ha, p0rem, recorreu logo á C uria
l ~o man a , a qHeut COiltpctia ~ n U'io a faculd ad e outorO"ad.t peios
sobera nos cath olicos de resolver em ult ima instancia as suas pellc!encia , pedindo a confin n:tção de sua po5se nas lerras:encontrac!JS
p r Colom bo. /\lexa nclre VI não hesitou em conccclt:l-a, apesar da
bulia de 1493, que O. j o~o c:w telosamet1 tc provoc:ua quando, na
li c pnn ll:t, .·~ prepara·1:1 a cxpediçà•) \'C nccdora.
1icobío
1 ·a mencionada bu lia era ratificad:1 a de 1454 de
V, ficattd o adj udicadas a Portuga l as k:ns c ilhas que a 1-lespanh:~
rcconlt ecera co mo daq uellc reino, esla beleccndo-se um meridiano
ctenomill:tclo- I.inha de Marcação, que passaria a cem leguas das
ilnas eles Açores, p:trJ dividir os futmcs domínios elas duas nações
'
c!a p<:nillsul:t~ibcric:t.

lO

Os portu&}tezes julgaram-se f)rcjudicad os com a confirmaç:io
da posse do Novo Mundo adqu irida pela Hcspanha, co n s iderando-:~
aggressiva das garantias que havi am obtido como recompensa a
notavcis serviços prestados ao christianismo por va rias príncipes da
dynastia de 1\ viz c não demoraram a su:~ reclamação. Dcsattendid os
c sem esperança de uma reparação amig-a\·t l, prepara vam-se pa ra
. a guerra, já tendo confiado a Francisco de Almeida o mando ia
armada que a tal fim destinava m, quando os castel hanos enviara m-1 h.:~ .
por dois embaixadores, uma proposta para ser rc olvida concil iadoramente a "questão, C\'i tando-se a lu ta para am bos 05 pai t.~s
inconveniente.
f oi resolvida a nomeação de plenipo te n c iario~ com :llltoridadc para estabelecerem- uma convenção regu ladora dos limites
dos futuros domínios de uma c outra nação, definindo -se assi m a
esphera de acção de cada um dos respectivos soberanos.
Os plenipotenciarios escolhidos ajustara m, a 7 de juu ilo
de 1494, o tratado de Tonlesilhas, q ue determin ou a - Linha ck
Demarcação - confornfe ficou designada, a C} ti a! passaria a 370
leguas das ilhas do cabo Verde, pertencendo a Portu~::a l a park
oriental c á liespanha a parte occidental.
Essa convenção foi solennernen te sanccionada pelo Sum mo
Pontífice, que corroborou assim as deci5ões anteriorm ente prokridas por Marti m 5.o, Rugenio 4.o, . Nicoláo 5.o e, Si xto 4.o
Provocou a referida partilha a espiri tuosa decla ração de
Francisco Lo de que não conhecia a 1·erba do testamento de Adão
que legava o mundo aos reis de lit:sp::lllh:.l c .Portugal, com exclusão
delle, rei de França.

I
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III
DESCOBRIM ENTO DO BRAZIL
V~ sco ela Ga:na , tendo dobrado o cabo da Bôa Esperanç:t,
-atravessara pelo Atlantico o sul da Africa c o mar das India~.
~h cgando finalmente a Calicut, depois de tocar em Moçambique-,
Mombaça c Melinclc.
A certeza que, em seu regresso," trouxe a Portugal sobre :t
espantosa riqueza elo oriente, decidiu O. Manoel a organis:lr uma
poderosa armada destinada a ir garantir a conquista alcançada pelo
glorioso navegador.
Compunha-se a frota de treze navios, dois dos qttaes seguiriam para Sofala e um conduzia mantimentos sufficientes para um~
viagem de dezoito mezes. Era chefe da expedição Pedro Alvares
Cabral , fida lgo da corte de O. João 11, filho de Fernão Cabral e
O. Izabel Gouveia, e nascidp no anno de 1467, em Belmonte.
Commanclavam os navios Sancho ele Toar, a quem competia
substituir Cabral caso viesse clle a faltecer, Pero de Athayde, Nuno
Leitão da Cunha, Simão de Miranda Az<:vedo, Ayres Gomes da
Silva, Nicoláo Coelho, Bartholo'mco c Oiogo Dias, Gaspar de
Lemos, Luiz Pires, Simiio de Pina, Vasco de Athayde e André
Gonçalves.
faziam parte da comitiva Pero Vaz ele Caminha, auctor
da interessante carta dirigida a O. Manoel, que figura entre os
mais preciosos documentos que possuímos sobre a histeria patria,
o frade Heurique de Coimbra, varios degredados c pcssôas de
differentes classes sociaes, formando 1200 homens, se:!nndo un~.
e 1500 segundo outros escriptores.
I
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A particl:l d ~ C:~b r:ll foi olennissima. J:í niio cl e ;p c n~ ,·a o:inquietJ ntes receios elas pri mcirns ,·i:lg-eu :1 sahicla ·elo argo nautas,
poi :~s victorias obti las pelos ,·alente ex pl or:~cl o re~ do ca1nin h<>
c!:~ s lnd i:~s tinha m fei to geral co n i ia n ç:~ 110 I C~ultacl o d.t nova
nped içiio.
A S ele m :~ r o tlc I ?00, o :~ l m i r:~ n c e o qu · c 111 ~llc i:1m
~::mb~rcar 11 :1 graudc esquad ra, :tC0111p:lulw clos de i1nmen n lnttl lidão, di rigi r:un -sc para a nwrge n1 elo Tcjo, mie cst:,I'JIII os nav ios
k tivamcnie t:mb:~ncl e1 rad s e, en tre accla 1nJ õcs cl cltramc , forJm
para bord o, dcscen lo em serruicb a· n:i os, l'ag:~ ro :11nen tc, p:1r.1
Bck m.
N:1 m :~n h :- egu intc, os xpecliciomrios :15 is 1ram :1 mis.:t
~o le nne celcb r:~d a n. crmi la do. R lello, om a prese nça do rei
c ele toda i ~ôrte. ri nd:~ essa ceremo1iia c o sermão d~ D. D1ogo
de O rliz, bi po de Ceu tJ, o re i cnlreaou a Ca bral uma ande1r:1
d::t Ordem de Ch risto c, rg:tn i :~ d o importnntc prcsl1lo, seguira m
todo:; pa ra a pr:1 ia o nde os aguarciJI'J inca! ula vcl 1nass:1 popubr .
E1i1 barc:~d o o vinjanles, partiu .t fro ta, rnmo sul , JCO mpauh:J cb pelo rei :~ té ::t ba1 ra .
0 re6imcntO daclc ::t Jbr:1 J r~ CO III i ll C n d;l \' J -Jhr.: q ue; 5<.:
affast::sse cl:l co, ta afric:1 1ta, na alu:rJ da G\11né, 1 Jra l'\;tar a
calmaria al ii reinant<>, conffJ rmc h :~ vi :n n , 1•erifi,·ado a:tlc·nonnentc
_tdo fo r .1do a
outros nauta;. O chefe d~ exped ição, h :~n:nd
anarias pLla falta de.: 1 cntos, c:
démorar ntn d ia em fre nte :í
prO\·a,·eh)l ente lambem pela esper:t nc_:t ele t .lcomrar J l~ t ra 11~ U .
.\lanocl, dc:sdc o terce iro an no elo -;en rtiH :~d o . ma nda1·a lnsistenlCi nen tc procma r no 1\tl:lll tico occide111al, obs~rvo u rigo ro amentc
a reco nnncnclação que lhe for:~ eil.t, tomando rumo c:~ d a 1-cz mai"
para sud este.
abo \ 'c rd ~.
A 23 ele março chega rarp os :tal'cgautcs :t
cviclcncianclo-sc a falln do n :~ vio sob o com 1na nclo de Vasco ,\th:tydc,
o que occa ionon de morar alli tres dias a csqtl:tcl rJ.
Baldados os esforços desenvolvidos para cnconlrn l-o, porq11r.:
Athaydc tinha r~gressaclo á Li,bôa, pro eguira m os ~ x pedici onari os
:1 26, dirigindo-se mais ai nda p:~ ra sudoeste com :t intenção de
~:l'itar os nscos de transpor, sem grande dista ncia elo littoral, a /\f rica
m e ridion:~ l, conforme aconsclhJI'J B:~rlholomco Dias, o ousado
m ;;ri nh~iro que PílSsara o cabo das Tormentas.
· A 2 de abril começaram a apparccer signacs de terra , que
mel hor se accentu aram a 21, "lae; como hervas marinhas, al't'S
;;qualicas, macieiras fluctuanles, c l:tm bcm as r.guas do mar u ~o

/
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tr.. tl o ut:l.1d.1~ e sim ck um \·crd c indeciso, como se nota perl
·do littural. ..
1\ :2-2 c:r:t ~v is l :t d o 11111 montl' 30 qt1:tl, porq ue se achas e
no oi ta\·ar i•l cb J:ascho:t, d cil o alm iran te o nome de P:1sclloal.
J\ ci11 co l<·guas, tn:t is 011 me11 0<, de terra, Cabr:tl mand ou
fullcl c::tr c dclcnn ili 011 a 0J1col:io C ell1o a procma de utn aucol:tdouro, que: não foi por este enconlraelo.
J\ :2·1, pomn, o pi loto Affonso Lopes razia a Cabral a
noticia de excellenlc abrigo, onelc ancorou a esquad ra, dando-se-lhe
o nome ele I'orlo Seguro.
1\ 2ü, ar m:~tlo u m altar na Corúa cn nclha (nn1 el os ilhéos)
oi celebrad a por frei J-lcnrio uc ele oi n1bra a primeira 111 i sa e111
t e r r:~ s el o f r3 Ltl c, a I ck ma io, qun nclo já Cabral havia saltado
co m p:trtc de su:t om iliva, foi cclcbracl a igual ;,olennidnck pre~.t ncl o 11111 sermão o mesmo mis io11ario.
O alinira nlc to1uou então posse, representa ndo :t corôa
portug ueza, da suppo la ill1a clescobcrla, denom ina ndo-a ele Vera
rn1.. Foi esk nome depois substituído p~ l o de Santa Cruz c este
pelo de Terra do Brn il , c, íiualmcnle, P.clo ele Brazil, em virtude
da g rande pr d ucção de madeira que, com igt1:1l denominação, era
cnl.1o i m port:~d a ela A ia .
1\ 2 ele maio co ni inti ou C:t bral a sua viagem p::1ra as lndias,
le11clo mandado Gaspar ele Lentos l ev:~ r ao rei a noti ·ia el o descobrimento feitO.
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IV
CONTROVERSIAS SOBRE A LEGITIMIDADE
DA GLORIA DE CABRAL E SOBRE A
CASUALIDADE E DATA DO DESCOBRIMENTO DO BRAZIL.

J1 cgar ao oriente pelo occidentc fora a grande preoccupação de Colombo; c, n:~s suas viagens ao Novo Mundo, depois
de o h:lVer ele coberto, suppondo o celebre argonauta ter attingido os limites orientacs elas lndias, procurava deligentemente a
ambicionada pa~s1gcm para a Asia.
Tambcm Alonso 1-lojcda, acompanhado de Americo. Vespucio c de juan de la Cosa, auctor da primeira carta da America,
buscara, em 1499, comnHJnicação marítima para chegar, atravess:mdo
?.S terras encontradas, ao oriente asiatico.
Somente desvaneceram-se inteiramente as esperanças de que
o mar das Antilhag désse caminho para as lnclias quando Vasco
Nunez Balboa, do alto das montanhas do isthmo de Panamá,
conseguiu cle;corti nar o oceano Pacifico; reconheceu-se então
a cxistencia do Novo Continente em cuja parte central ·estivera
Colombo em 1492, e que estendia-se para o norte até as terras
alcançadas por Cabot e para o sul até as que foram descobertas por
Cabral. Verificou-se assim re~lisada a previsão que a sabedoria de
Strabão lhe suj!gerir:t, de que ·no meio do Atl:tntico bem poderiam jazer um ou mais continentes povoados de diversas raças
hum:mas.•
Transpor a An~eri~a pelo norte ou pelo sul, para chegar

16
· 0, o al vo dos m:~ i · :111dazr,
ao gm mlc oceano, torn ou-se por
marcantes.
A Inglaterra, a Hollancla e a França, em vista dos Sttccc !30
marí ti mos alpnçados pelos portuguczcs <.: hesp:~u h óc , ntrar:11u
tambem no orandios emprehend im nlo.
Fernando de Magalhães, have ndo tocad o nas costas do Bratil
c entrado na bahia do . Rio de janei ro, explorou o csltt ano do
Pra ta e, vencendo o extremo su l d continente atncriono, pelo
estreito qu e !tem o <~ n me, chegou <:o Pacifico.
E' sabido qnc , ;_tlcn! de J\•l agal l!ãcs e ou t ro~ n:wcgaclorc'
que estiveram em nosso paiz depois ele Cabral. \ arios nau tas n
conheceram ante3 de 111.:lle haver aportado a fro!a do al111i r~nt.:
porluguez, qua ndo :utc ios:~ m nle busc:wa-se a passa<rem para o
oriente pelo centro elo Novo t\ lundo.
São citados princi pailnente Cou in, que se suppõc ler ch egado ao Amazo nas ; 1\lon~o l lojecla, qu e c diz t r c lado uo Ri ro
Grande do Norte ; "iccnle Pinzon , que onsta ter tocado 11 0 cabo
de S. Agostin ho c no Amazonas; Diogo ele Leppc c lam bem algun ·
marcantes porluguzes.
1ão ha duvi da, entretanto, que ao chefe la expedi ão de
1500 cabe legitimamente a gloria do de cobri ntenlo do Brazil,
pois data ela pos c que clle tomou ela ilha ele Vcra-Cruz, a nos_a
ex istencia hislorica.
E' certo que houve contestação por parte da rl esp:lll ha
contra o domí nio de Portugal sobre grande parte do terri torio
brazileiro, por haver sido olvidado no accordo que estabeleceu a
Linha de D rllw rcarr7o a condição rcb livn ao numero ele l egua~
que deveria conter cada gráo, bem com o o ponto de partida para
a co ntagem dessas legm s.
Va rnltagcn opina que se deveria toma r par;>. base o ponto
mais occidental das ilhas do cabo Verde, hypothesc c111 que rccahi ria em Santa Cath arina c Bclc111 do Pará o meridiano de dcmar. cação.
Os portug uczes trabalhara m para recuar o mai5 possi,·el a
·linha divisaria para oeste esforçando-se os hespanhócs e1n sentido
·
contrario.

. O debate occorrido sobre as Mol ucas em 1525 salientou a
i111possibilidade de um a interpretação segura, de 1naneira qu e ambo
os paizes considerava m aquellas ilhas no seu respcclivp h ~mis
phcrio.

li ,
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t\ 22 de abril de 1529, pela convcn ão de Saragossa, Ca>lella cedc11 a I ort 11 g~ l o clirciJos q11e pude se k r sobre a ,\•lol llcas, m(:cli:mtc a son1111 a ele trezentos c cinco~nta .1il ducados, obri~ra n d o-s~ a. rcsti uir C'ta importancia se ficas~e d ·monstrado q11e
as ilh as em qu estão ts1:11·arn no hemi pherin IIISl t'mO.
f oi po tcriormcn c verificado o direi10 ce Port ugal sobre
1o de inelem:!5 Jvl ol nc~ s cJbenclo, porta nto, :\ Hcspanha, a obrigaç<
nisar-lhe · ela quanti a recebida; nws, decorr nd o ta mbem para
J>ortu ;;:-al o pn:jui o ele grand e p::~rte das terr:~s brazi lciras, Clil
virtude elas delimitações estai clccicla no tratado de 7. ele jnnilo
ele 119-1, prcfc1iram os negociadores, como solução fina l, basea r-se
no pri ncip:o de posse, tornando- c por isto l egalis:~clo o do mínio
portug11cz n1 tndo o Brazil.
r\ trib uida a im a Portugal, exclusivamente, a posse elo no ~"
pai;., acccntu on-se melh or ainda a gloria da referid a naç~o J)Ct.>
de obri mcnto da terra que Cab;·al fora o primeiro a tornar conhecida no Vel ho l undo.

..

velhos ch ron istas c his criadores considera ram casual o
de cobrim r nto elo Brazi l (!); entretan to, co nceituados pu blicistas
ju lgam qn c foi intencional o afastamento de Cabral da co ta :\[ri cana , c cpo1s dos estudo de Zeferino Candido e ele fauslino da
Fonseca, parece resolvida a contenda pela exclusão cl:l hypothese
do aca o. "t' te mpo, p rtanto, de banir da narrativa clQ descob ri-

(I) Frei jabonliío, t lll seu • Orbe Seraphico Novo Bazi/ico;
) orlo de Barros, nns • Decadns da Asia; , frei Gaspar da Madrt
de Dens, em tW <Noticia dos annos em que se descobri• o Bmzil;
Pero de Magnllu7cs Gondal'o, em sua < Historia da Proa,incia de
Santa Cruz n que am/gamunle chamamos Brnzil ; • Belilo Teixeira
Pinto, nos Dialogas das Gwndczas do Brazil; > Sebnslir7o da
Rocha Pitta, na , !·fi ·toria da America Podtzgtuza ; ., Vamlzagen,
em sua • Hislorin Gtml do Bmzil ; ' Gonçalves Dias, em seu traball!o • Refle.rõf's ácerca da nu:moria do sr. Joaquim Norberto dt!
Souza e Silva; Barão Humboldt, no • Cosmos; • e onüos mais.
O rti D. Mnuot!L f ez perceba lambem que tinha igual convicçãn
na carta qttt!, a 29 d( julho de 1501, dirigiu aos reis de Casltl/a
. r de Letio.
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mento des'e immenso tcrritorio a infundada suspeita, já plenamente
destruída, de que um imaginaria temporal cu a força de correntes
·pelagicas ti\'csse arrastado Cabral ás plagas brazilciras, m:trcadas
desde antes de I SOO no mappa de Pero Va z Bisagudo...

\

O governo nacional commemora a 3 de maio o :lllnivcrsario do descobrimento do Brazi l que se deu, sabidamente, a 22
de abril.
Pretende-se justificar tão grave erro historico com o avanço
determ inado pelo calendario gregoriano, razão que não poderá prevalecer como fundam ento da tal mudança porq ue a differença do
calendario juliano não correspond e exacta mente á que del le se
evidencia e nem é verosimil que a resolução de Gregorio 13.o se
reflectisse uni camente na data do descobrimento, pois qu e outros
importantes acontecimentos da histeri a do Brazi l, anteriores ao
anno de 1582, quando começou a vigorar a reforma. permanecem
cotÍt as respecti vas datas inalteradas.

(V_ '
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EXPLORAÇÓESEPRIMEIRASTENTATIVAS
DE COLONISAÇÃO
,\ s primeiras informaçõc que chegaram a Portugal sobre
n descobrimento do Brazil for:un as que levou Gaspar de Lemos,
~:niss..1rio ele Cab r:t l.
A noticia mbora houve c sido recebida com satisfaçilo. n:'io pro lut.iu, entretan to, o cnthusiasmo que era de esperar-se _
1 orque dominava todos os espíritos a intensa preoccupação de
vl:r fundado o irnpcrio das lndia , principal mente depois que Vasco
d:t Gama dalli regressara.
Alludern varios escriptorcs :i vinda de expedições ao nosso
paiz, logo depois do seu drscobrimento, occupando-sc especialmente de uma, em 1501 , cujo commando é attribuido a differenlcs
n:llllas.
Ch ristovão Jacques, Pedro Coélho, D. Nuno Manoel, João
Coelho, Amcrico Vespucio, Fernando Noronha e outros são apont,1dos como tendo si to o chefe ela fl otilha.
Amcrico \ espucio, o celebre marcante florentino que pela
publicação do seu livro de viagens conseguiu popularisar-se na
J-: uropa a ponto de ser dado o seu nome, por eminentes scientistas
daquella epocha, ;i parte meridional do Novo J\hmclo, nome qne .
passou depois a designar todo o continente descoberto por Colomb8,
é citado pela maioria dos historiadores como lendo. sido o piloto
da mencionada expedição. tV\odernos e reputados pnblicistas combatem, todavia, vigorosamente, que o governo portugucz tivesse
'mambdo ao Brazil qualquer .esquadra cxplor:~clora antes de 1503,

:!0

C]Uando Gon<;alo Col:lli o, :~companli a cl o de Vc_pucio c Fernand n
Noronha, veio csl:~bcle ccr feitorias no littoral tla terra descobert:t
por Cabr.1l, tocamlo ele pas,agem na ilh:1 que denominou S. )o:io,
posteriormente doada a Fern:mdo oronli a. Aimh hoje a referi da
ilh:1 recorda o nome do seu alludid clonatario.
Logo depois ele Cabral c antes de Gonça lo Coêllio haver
estado em nosso 1:1iz iui elle ccrtnn:cntc \·isi tncl por outros nrtv..:~adores , pois torn ou-se immecliatamcntc 11 111 1 onto procnraclo, 11ào
só pelos q11e exploravam o ro mmercio de páo bmzil c:omo tnmbenr
pelos qu e se destinavam :ís In dias, o qnae · traziam urcl ina ria m nte
recommendações para fazer escala pel ilha ou terra da Cruz.
Officialmente, porém, isto é, rcprc cntai!do o gove rno portllgncl.,
é du vidoso que qualq11er expedição tivesse precedido :í ele ISO.l.
Alem da feitoria de Santa Crnz, que J\ \ atto o J\laia c outrc>julga m ler sido fun dada em Cabo Frio. apenas obteve Co01ho le\·ar
á corte ma is . completas informações sobre a tcrT:I clcscobcna
em I 300.
Er:1 1508 c ! 509 Juan Diaz de olis c \ iccn te Pinzon percorreram p~rtc elo nosso lillora l, ele ordem da 1-l esp:~n ha, volt:111dn
Solis a \·isital-o em 15.15, quando buscava o caminho do Paci fico,
que Fernanclo Magalhães aiCJnçou descobrir em 1519.
l'\ão ha cluvida lambem sobre a \·i nda ao Brazil de va rio
exploradores commerciaes entre os quaes Palmier de Gonneville,
João Ango, João Parmenticr, Chrislovão Pire , qu e foi o cornmall<lante do na vio Bretôa, alem de O!rtros.
Affonso de Albuquerque, D. Francisco de Almeida, Tristãu
ela Cunha, Vasco da Gama c algun navegadores mais, de viagem
para as lndias, esÍiveram igualmente nesta então colonia portugueza.
Ern 1526, quando soube D. João 3.o que se orga nisava na
Fr:~nça uma poderosa empreza par:~ desenvolver a exploração do
Brazil, tui que deliberou mandar Christovão Jacques, com força>
relatrvamrntc consideraveis, guardar o littoral contra os fl ibusteiros.
jacques, que segundo alguns escriptores estivera ~m nosso
paiz em 1516, indo até o Rio da Prata, apenas alc:~nçou renccr
alguns combates contra os roubadores nada fazendo pela colonisação.
l:rn 1528 veio ainda outra expedição ao mando de Antonio
Ribei ro. rnas somente em 1530 é que tivemos um emis ario proprÍam. rr;e colonisador-Martirn Affonso de Souza.
t\ frota dirigida po;· este operoso portitguez, tendo tocado

•
21

I·

cm Pernam buco c na l3ahia, seguiu pa ra o Rio ele janeiro, donde
partira m as primeiras explorações para o sul .: para o centro elo
paiz.
Em S. Vicente depararam os exploradores com João Ramalho c Antoni o Rodrigues, aqudlc casado com Bartyra, filha
do chefe indígena Tcbiriçá, como já haviam encontrado tambem
1.1 Bah ia com o celebre Cara murú, que se consorciara com a índia
Pamg ua sú ou C:~ tha r ina, como dizem ter ficado clla sendo chamada depois elo bapt ismo a que se submcttcu .
O ref rido curopêo viviam perfe ita mente entre o selvagens
e const itu íram- c pod ·rosos elemento aos portuguczcs para o exito
ela n1 i ~ qu e lhes cumpria desempenhar,
l :~ i i:~ci a em S. \ icen tc a colonisação foram se formando
nucleos ele la vradores por Jogares proxi mos, c Nlartim Affonso
-cuidou logo d:~ s providencias f uncl :~m cn tacs para instituir a adm inistração ocial compatível com o meio em qu e t! reflectia a sua
acção.
Prosperavam ele modo rcl at iv:~ m e nte animador as regiões
co l o ni sa d :~s, qu:1 nclo o sobcmno porturruez resolveu adoptar no
Brazi l o mesmo systema de colonisa(jãO segu ido em Açores, J\h ' dcira c Cabo Verde, systcma tambem ulilisado depois, em 1630,
nos Estad os niclos, pelos hollanclezes.
f oi então dividido o territorio elo 13razil em capitanias

Jureditarias.
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CAPITANIA S HEREDITA RIAS
D. João J.o, para d :~ r principio :í colonisaç;io do Brazil,
lotes
determinou que toda a parte de coberta fosse di\·ictidá
ou quinhões a que~d c n o min ou capitanias hereditarias, doando-as
:1 fidalgos ele sua corte c a pessoas de consideraç?io, que pelos
seus elementos estivessem em condições de fazer o povoamento
da no\·a terra c ele explora r a sua maravilhosa riqueza.
f oram qui nze os lotes em que ficou dividido o paiz, constituindo doze capitanias co nfi ad:~s a igual numero de donatarios.
Eis, a contar do sul rara o norte, os nomes das capitanias
c respectivos donatarios :
l - Santo Amaro, de Pero Lopes de Souza; (2 lotes)
2- S. Vicente, ele Martim Affonso de Souza ; (2 lotes)
3- Parahyba do Sul, de Pero ele Goes; .
~1 - Espírito Saulo, de V:1sco Fernandes;
5- Por/o Seguro, de Campos Tourinho ;
6~1/héos, de Jorge de Figueiredo;
7 - Bahia, de Francisco Pereira Coutinho;
S- Pemambnco, de Duarte Coêlho;
9+-llamaraq f, de Pero Lopes;
10 - Ceará, de Antonio Cardoso de' Barros;
ll - Piaulry, de Fernando Alvares;
12 -lrtaranluio, de João dç Ban·os e · Ayres da Cuuha; (2
lotes).
A c:~pitania ele S. Amaro comprehenclia, alem das dez leguas

em
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entre o rio Curnp:tcé e S. Vicente, quarenta legnas limitadas <t O
snl por Laguna e ao norte por Paranagu3.
As referidas dez Jeguas pertencem actualm enfc ao E lado
de S. Paulo c as quarenta aos Estados de Santa Catharina c Par:ud .
A capitania de S. Vicente constava d~ ce m lcguas d ivid!d:t
em dois quinhões, desde doze lcguas ao sul de Ca nan éa até <tO
rio Macahé, separadas pelas dez lcguas qu e co mpletavam as cinco~nta da capitania de S. Amaro.
O territorio da capitania de S. Vicente l: hoje pcrt~n ccn te
aos Estados de Paraná, S. Paulo e Rio de jane1 ro, sendo ao primeiro em muit o pequena porção.
A capitania de Paraltyba do S ul estendia-se do Macallé ao
rio ltapemirim, territorio q ue con ti tn c a 1 arte septcn trional elo
Estado do Rio de Janeiro c pequ ena parte da região mcridion<JI
do Estado do Espírito San to.
A capitania do Espirito Santo, cujo territorio ~ aclualmcntc
do Estado de igual nom e, COincçava no rio ltapernirim indo até ao
Mucury.
As capitanias de Porto S eguro c llliéos estendia m-se, uma
em seguida a outra, desde o ri o Mucury ' á Bah ia de Todo os
Santos, e estão comprchendidas uo tcrri torio do Estado da Bahia.
A capitania da Bahia linha por limites a Bahia de T odo~
Santos c a fóz do rio S. Francisco, constituin do prese nte mente n
completo do Estado da Bahia c todo o Estado de Sergipe.
A capitania de Perrramúuco partia do rio S. r ranCISCO terminando no rio l gu:~rassú , pertencendo hoj e o cu lcrritorio aos
Estados de /\lagôas e Pernambuco.
A capitania de ltamamcrí começava ao norte do rio lg uara~sú, findando na Bahia da Traição. Consti tue pequena parte tio
tcrritorio pcrnambncano c a maior porção do Estado da Para hyba.
A capitania do Cem·rí estendia-se da fóz do rio Jaguari be
até ao rio .Mundahú, no Estado que ficou denominand o.
A capitania do Piau!ty comprchcndia parte dos actuae_
blados do Cear<\ c Nlaranhão c todo o Estado a que deu o nome,
indo desde o Camoc.: im ou rio da Cruz até á Ponta dos /v\an gues.
A capilani:t do Maranhão dividia-se em dois lotes, começando
o primeiro na Bahia da Traiç,'io e acaband o no ri o jaguaribe, t:
<) segundo partindo dr~ Ponta dos Mangues :1 fóz do ri o Gurupy,
t~rritorios que constituem presentemente a Parahyba septentrional,
todo o Estado do Rio Grande do Norte, pequena porção elo Cear<í
c grr~ndc parte elo lv\aranhào_
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O l':stado d;: Parahyba é formado, portanto, de quasi toda
capitaúia d<: Itamarad c de uma pa~ tc da primeira porção da
capitania do /1\aranhão.
Pernambuco c S. Vicente foram as regiões que experimentaram al guma prosperidade sob o rcgimen das capitanias. As dctõlais
o casionaram o infortunio dos seus clonatarios umas, c ou tras foram
por cllcs :~ ban d o nada s.
Convencido da improficu idade de sua resolução para o fim
q ue \·isara, o governo portuguez readquiriu as terras qu<: concedera
w · dona ta rio da. capitanias hcrcditarias c del iberou a instituição
co go\·crno ~cr:-~ 1 no Brazil.
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'ÜS INDIGENAS DO BRAZIL. RAÇAS. LINGUAGEl\1. RELIGIÃO. USOS E
COSTUME3.
Si niio é um ponto ainda perfe itamente elucic!ado a origem
dos h::tbil:lnles uo Novo Continente, pode-se, todavia, ::tfkmar que
não fon m os índios encontrados na epocha d::t conq uista que
constit uíram a primiti va popul::tção da America .
O estudo deste assuinpto tem p reoccupado profundamente
a attenção ele notaveis pt'squisadores, principalmente nos Estados
Un idos, onde respcit:!das autoridades scientific::ts já se ~en tem com
fund amento para dizer que o Novo iv\nndo é mais antigo elo que
a velha Europa.
Vetustos monumen:os encontrados no Mcxico c po Perú
offerccem valiosa confin n:1ç:io a e;se pensamento. [, no !3razil,
cncontra1n-se lambem preciosos ve;tigios que o fundamentam,
·demonstr:1ndo igtwlmcnte que existiu em nosso paiz uma raça
natur:tl mente exterminada pelas tnbus selvagens que o povoavan1
quando foi descoberto por Cabral.
Das explorações feitas pelos portnguezes em scguic!::t á conquista, verificou-se que se dividiam os índios br:J.zileiros, pela
diversidade de costumes, de línguas, de religião etc, em vlri::ts
famí lias, tornando-se mais consideraveis, no littoral, que foi a parte
d(). e razi l logo conhecida, as tribus ~enominaclas tupis, que quer
dizer os da primeira geração. Foram depois distinguidas outras
<Íne ~onstituiam lambem importantes narões de índios, entre as
·quaes a taputa ou gé, a 11//- ar:rak c a cariba.

·I
26

Os tupis co;nprchcndiam :~s !ribus : potygunres, q11 c h ~I bi
tavam a região entre os rios )aguaribc c Parahyba ; tnbnjarns, c11trc
ns rios Parahyba c S. Francisco; tnpinambús entre o n o . h ·an cisco c Camamú ; tupiniquins , en tre Camamú e Cricaré; tamoyos,
entre Cabo Frio c An&ra dos Re i~ ; c carijós, en tre an:méa c
pono ou lago:t uos Patos.
Salientavam-se, 110 littor:ll, entre os t:~ p ui a , as tri bus goyatacaus, que habitavam do Cricaré a S. Thomé; o f!uay anau s,
de Angra dos Reis a C:\llanéa, c varias outras no interio r, cn tn.:
as quaes as dos mararás, mariquitós, ay morl , gucrfll , pafacltó ,
afumris, pun's, ubirajaras cf·=·
Os tupis c t:~p u ias mantin ham-se em constante guerra, cndo
aq uclles mai civilisados do que c te .
Os · caracteres pby icos dé am b:~s a f:~milias se a. scmclhav:11n
muito, mas os tapuia eram ele estat ura mediana c côr de co bre
e os tupis de pequena estatura c cór ele canclla.
Viviam ordinariamente nt'ls e só em occasiio de fes tas adornavam-se com penas ele avestru z, ele gu a r:i~ c de papag, ios: o q u ~
habitavam as regiões frias, porem , obria m- c com p ·llts de
animaes.
Os tapuias vi\'iam errantes c alimcnta\':1111-scdc t ru ct:~s silvc
tres, ela caça e ela pc ca ; não construia rn habita õcs nem p'>ssu iam
lavoura. Os tupis formava m aldeamentos (tabas), habitava m palho as
(ócas), cultivavam milho, f~ijào , inh:une,'manclioca, dnq nal fazia 111
bolos c embriagantes bebidas, algod:io de que fazia m rc 'c etc.
Csavam lambem redes que faz i:1 111 ele mbira.
As aldeias duravam mais ou meno qua tro aJ111 0S, <.: porq11e
as madeiras com que eram construidas apodrecessem c as terras cn1
que eram silmdas esti vessem já roteadas e cançadas mudava m a
residcncia para outro local.
As aldeias abandonadas eram chamadas fapéras, contracção
de taba- oéra, aldeia que foi.
Os tupis, apezar ele terem varios dial cctos, possuíam uma
lingua g·eral pela qual todos :;c entendiam, o que não acontecia'
com o; tapuias. Estes eram antropophagos c os tupy~ limitavam-se
a devorar os seus prisioneiros por vi nga nça, mas não se alimentavam de carne humana.
Os índios não eram completamente alheios á religião. Acrcelit:wam em Tupan, uma divindade grandiosa· cuja forç; immens:~
era t~anifcstada pelos trovões e pelos raios.
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o~ mornentos ~~I rem os dirigi:un-lhe, confi:urtes, respeitosas
prêccs. O relar npago era para ellc o olhar rapido que Tupatt
la nça vJ :\ terra .
.\\ ai trcs di\'indadcs reconheciam os índ ios: o sol, a qu<="
r ham avanr <Juarr11y, mãe de !odos C>" viventes ; :1 lua, jnry, m3.e
d e todo os \'Cg tacs, .: R ndâ ou Pcrudcí, o amor, propagador de
todos os seres.
Acredila\'am lambem na c~i tcn cia ele divindades maldicas,
prompta a per c~nil -os com doenças e desastres de toda sorte,
a q ue designava m pelos nomes Anhangâ, Cumpim , Cnypom,
Mam chern c Marong igonn.
O go\·cnro era e~ercido em cada taba pelo índio mais forte
c ntai afam ado (monr bichaba), mas o eu prestigio ordina i:t mcntc
só se fazia valer ern occasião de guerra. Havia tam bem um a asse nrbl.!a da tribu, que se reunia para as re oluções extremas na praça
(oc:í ra).
'a paz vi\·iam todo ern adnrir:wel intimidade, repartindo
ns fructo <: productos ela ca a Ott pesca q ue obt inham, co11 r irreprclrc:n i vel lea Idade.
I-:ra nr os indio geralme11te hospitalei ros e ao hospede,
apó a 1 ri11reira refci ão 11:1 taba em que ha via sido acol hido,
n rm priJ narra r a ua jornada co m as minirna particulariuades.
Aos prc e11 tes que d:~vd nl :~os seus hospedes chamavam os i11uios
potâba.
Em alg tlltr:lS tribus, qua11clo tllll solteiro pretendia casar,
prestava-se a servi r :10 sogro por c ·paço de alguns :~nn os. Em
outras, quando a 110iva ti11ha 11rai de 11111 pretendente, era estabeleriuo en tre elle uma especie de concurso de agilidade e força
t: o caltclid:~ lo ve11cedor tinha a prefcrencia na pos e da donzella.
Em geral o casamento era feito sem nenhuma formalidade:
o pai entregava a filha áqnelle que era do agrado commum .
A indígena, duran te a grav idez, permanecia em seus trabalhos
domesticas t quando dava á luz banhava o filho no rio mais
p:1i da crca11ça le.vava-a depois para a rêde e ahi
prox irrro.
coHsen·ava-se d ura nte alguns dias, em diéta, acalentando o filho
ao q ual pintava de vermelho e de pretc.
Os nomes usad os par:~ os homens eram os indicativos de
força e de bravur:1 ; de madeiras rijas, de animaes ferozes etc.
As mulheres, quasi sempre de caracter brando, le>mavam os
nontes de pnss:1ros, de fruct:~s c de fl0res. A mais formosa tl onzella
t.!a tab;l er:1 <lramad<1 Mà1taCIÍ ou Flor de Manacrí.
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Quando descobriu-se o 13razil os índios que o li~bi t avam
-desconheciam o emprego dos metae3: estavam no pa iodo rud t·mentar da idade neolithica ou da pedra pol ida . Prepara1·am machados, bolas, mão de pilão, pont~s ck flechas etc e ~ cer~mic:1 tin ha
.entre alguns relat ivo desenvolvimento.
A navegação era feita em canôas de varias ta nnn lios t
tinham por isto denominações cspcciaes.
Eram todos os índios igual mente sadi os não :~prese u t an d n
nenhum defeito physico.
Apreciavam a musica c nos momento de atis :~ çã o d:~n avam cantando ao som de f!Jut as, maracüs c tam bores. A' da nça
chamavam poracê. As mulheres danç:w:tnl separadamente dos homcth
c as creanças não toma v:~ m parte n~s fcst tvi lade elos homen L·
mulheres.
As armas usadas eram o :~rco (urupar:í), :~s flecha (uira) c
outros instrumentos. O arco era fei to de um páo muito d uro,
eiastico e forte que, em vi rtude de tal uso, ainda é ch~tnado p:ío
d'arco. As flechas cr:tm de canna b rav:~ ou taboc:~.
Entre os indios os enterros eram feitos na propria rêdc d0
fallecido e sendo dos prin ci paes ia trajado de pennas c com t oda~
as armas, levando lambem de comer, beber e fumar. Dmante :~lgunt
tempo era renovado este supprimento de a l i m c nt:~ção c se co n ervava fogo junto :i cova por mu itos dias.
Quando o índ io não ti nha rêd e era enterrado n'nma t :~ lh :t
de barro onde o mettiam ele ccca ras.
Os índios t~miam ancl:lr a noite sós, :i5 escmas, e o piar
da coruja era-lhes ar:ouro.
Temiam matai-a e tributal'am-lhe rc peito
N f~o chegavam a um mi lhão cs índios existentes no Brazi l
na epoch:1 do desco brimento.
Pa:·a a população brazileira actual concorreram princ(palment e,
alem do selvagem arnericann, o portuguez co negro africano, resul tanctn
elo cn:s:unento dessas raças o mestiço braziieiro, clenomin:ldo mnm ~
luco qu:~ndo pro\'enien tc da uni:io entre o branco e o ..cll'agem,
e cnjuz ou caúoré qu:~nelo originado do selvagem com o negro.
A denominação popular é de caboclo para os primeiro. c:
'
cabia' para os ultimas.
Os brazileircs ou me~ti ços s5o gcr:~ lmen te independentes,
. corajosos, ordeiro5, afkctivos, cles; nteressados, hospita:eiro>, carid osos
, e tolerantes.
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INSTIT UIÇÃO DO GOVERNO GERAL. PRIlVIEIROS GOVERNADORES.

;.\s ex tensas prcroga Úvas fa cultadas aos clonatarios das capi!<mias, por elles prat icadas ordinariamcnttc com dispotismo e
~e m nenh uiõi provei to pa ra á colonisação do paiz nem para a
corôa ponugueza , qu e vi?. desamparados contra as depredações dos
exploradores estrangeiros os seus interesses no Brazil, tornaram
pr~cisa a crcação de um govern o geral nesta. immensa colonia.
Coube a Tlioml: de ouza ser o prime iro nomeado para
L:xerct:r tão elevadas funcçües, :ts q naes assumi u a 29 de março
de 1549.
Recommcnclara-s o nosso primei ro go verna dor geral ::i confian ça de D. João J.o por importantes ·Serviçqs prestados a Pori n ;.;:~ ! 11:1 !\friGI c Asin.
Vieram em sua companhia trcsentos soldados c marinheiros,
quatrocentos clcgredaclos e trcsentos colonos, alem do desembargador
Ptro Borges, como ouvidor geral; o ex-donatario da capi ta nia do
Ccar;i , 1 Antonio Cardo •) de Barros, como provedor ela faze n da~
Pero Gocs da Silve ira, que for:t douatario da capii:lnia da Parail yba
cio Sul, con!O e:tpit:io~mór da cost:l; p:tdrc J\lanocl Lonrcnço, como
vigario da Inatriz ; seis jesuí tas, entre os quaes Manoel da Nobrcg;:.
que rcprcsent6u salie nte figuía em nossJ II istoria . colonial; e ,·arios
funccionarios de categoria inferior.
T ho mé de Souza chegando :í Vi lla Velha c o Pereira, n ~
' B?. h i:~ , onde· r ~zidia Diogo Alvares, o Caramuní., mandou cntregi!r

.a este uma carta dirigida por cl-rei, de que fora portad r, n,\ qual

o soberano lhe solicitava que auxiliasse o govcrnad Oij geral.
Diogo Alvares promptificou-se em serl'ir a suprema autoridade portugueza no Brazil, acolhendo-a carinhosamente c fucnclo-a
seu hospede, manifestando-se os indios igua lmente atkn ciosos para
com o emissario de O. João c sua comitiva.
Reconhecendo improprio o local para a fun'cla ão da cida ck
que teria ele ser a metropole da- colon ia, transferiu - e Thonu: d
Souza para o alto da coll ina, onde está S. alvador, a princi pio
chamada S. Salvador do !\!ovo 1\\undo.
Mantendo h abilmen t ~ amigaveis relaçõe con1 os sclvag-cn.-,
o -governador obte1·c ele empenhar vantajosam ente a m mi :io·
Os tupinarnbás apenas se insurgiam contra os explorad ores quand o
estes avançavam muito para o interior, praticando então excessi n
atrocidades. Tornou-se necessario que Th omé de Souza os ca ligasse severamente por terem devorado em um de ses ataq ues a
quatro portuguczes, m:111dando amarrar dois selvagens <Í bncca d
uma peça, em cu jo desparo foram horrivelmente despedaçados,
para que elles, apavorados, temessem reincidir em suas aggre õcs.
Lançando as vistas para outras regiões, Thomé de 0 ~1~ a
vi!itou as capitanias do sul, attendendo ás providencias qu e ~e
impunham para que el!as florcce sem.
Ao mesmo tempo, o padre 1'vlanocl Nobrcga, rccon!J cc.:nd•>
·que era urgente augmentar o numero de fa milias residen tes 110
Brazil, escreveu para Portugal pedindo a remessa de mulher.: ·.
A sua solicitação foi logo satisfe ita e na expedição coinmandada por Antonio de Olivei ra vieram algu mas moças elo reco:lhimento de orphãos, recommendando a rainha que fo~sc 111 casada'
com as principaes pessôas, promettcnclo-se-lhes em dote tmpr ~gos
·de fazenda c officios de justiça.
Chegaram not"icias ao conhecimento de Thom ~ de So11 t.a
sobre a existencia de minas de ouro na capitania de Porto S c~ urtl
e nas proximidades do rio S. Francisco, e elle mandou pro111pt:t·
\___ mente explorai-as -sendo os expedicionarios mortos pelos selvagcn~.
- A 13 de julho de 1553, tendo recebido significati1·as lll:tnifestações de reconhecimento por parte do3 seus governados, Thorné
. . ·de Souza passou a administraç!o a Duarte da Costa, rcgrcs;and o
para Portugal,
Não foi tão feliz quanto o seu an tecessor o se~undo gover,
mtdor geral, em companhia de quem viera paru o Brazil o grande
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.José de An chicttJ, o jesuíta soberanamente virtuoso que tanto co ntri buiu pa ra a conversão dos selvagens, e que pelos s~us feitos sublimes
de piedade recommendou a sua memoria á gr:~ticl ão imperecível
.dos fil hos desta terra, de cuja ci vi lisação constituiu-se obreiro
incornp:~r:w el.

Duarte da Cost:J teve de vencer repeti d o~ embJraços oppostos
á proficuidade de su:t acção governati va. As qu estões entre os
colonos os j csuit:~s, por pretenderem estes liv rar os índios do
captivei ro a que dezejararn aque lles submettcl-os c :t inimisade que
na ccu entre o seu filho Alvaro da Cost:t c o bispo Fernandes Sardi nh a, tom:tram .se-l he fo ntes consta ntes de dissabores e difiiculdades.
f ôr:1 Ferna ndes Sardinha o primeiro príncipe d :~ ign·j:1
cath oti ca qu e veiu á terra de;cobena por C:~ bral, c do clcsaccord o
em que viv ia com o gorvcnactor geral, desaccordo o ri g- i n:~ d o cb
i nco m pat ibil idade que proveio das public:~s observ::~ções tal vo.
irrcflectid:ts feit:~s a Al varo da Costa, pelo bispo, resultou ser este:
hamado a Portugal. N:~ ufraga ndo em viagem com todos os com panheiros, perto elo rio Curmipc, o desventurado ant istite fo i devorado
pelos ca h eté~.
Tal era então a ou ::~dia elos selvagens que mesmo as povoações cont ig-ms á séde do governo eram por ellcs assaltadas c teria m
sido completamente clcstruidas se não fossem valentemente defendidas
.Pelo proprio filho do governad or geral.
Os fra ncczes alliados :tos índios que lhes eram affciçoados,
resolvcr:1m por sua vez estabclecer-~c definitivamente no sul, cheg:tndo a levantar uma fortaleza em C::~bo frio e a fund·ar uma
colonia na ilha a inda chamada Villegaignon, nome do chefe da
frota em que vier:1m de França os calvinistas alli perseguidos e
·q ue em dita ilha construíram o forte Covigny.
Não sabendo ou não podendo rezistir á · si ~uação em que
s~ achava, foi Duarte da Costa incorrendo no desagrado lie todos
c, a 4 ele julho de 1553, foi substituido por Mem de S:i.
E; te governador procurou viver em harmonia com os jesuítas .
.Sabendo dos repetidos ass:tltos a Espírito-Santo e llhéos tratou de
amparar aquellas capitanias, cunsel(uindo bater os selvagens depois
de haver perdido seu filho Fernando de Sá, em tcrrivel combate.
Sob a administração de Mem de Sá a Bahia prosperou, desen·volvcndo ·se animadoramente a lavoura.
Carecendo expulsar os francezes do Rio ele Janeiro, para
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alli dirigiu-se o govcmador geral l: , depois de obrigai-os a abandonar a colonia, foi a S. Vicente tocando, no seu regresso á IJahia,
em Espirito-Sahto, Porto Seguro c llliéos.
Com a ausencia de Mem de Sá vol taram os fran cczes para
o Rio de Janeiro; e, em 1562, fo i o governador sorprehendido
com a noticia de um:t grande colligação de índ ios, a que se deu
o non\c de Confederarão dos Tamoyos, formada com :t intenção de
atacar a capitania de S. Vicen te.
' Preparava-se para soccorrel-a q ua ndo i'\obrega e Anchiet ta
obtiveram acalmar a ferocidade do selvagens, estab<:lecendo com
elles as pazes traduzidas pelo annislico dt /perohy.
Comprehendcndo a necessidade de imped ir ~JII C perd urasse
o domínio francez que se firmava na actual capital brazileira, Mem
de Si mandou seu -sobrinho Estacio de Sá fundar ali i uma g ran el ~
cidade·, que teve o nome de · S. SebastiJo.
Sabendo depois qu e temerosos comba! es se succcdia m contra
o fu nd3dor da referida cidade, partiu o govemador em seu aux ilio,
conseguiudo vencer os inc! ios, depois de pas ar pela consternaçà(l
que lhe occasionara a morte de Estacio de Sá; c, cleixando resolvidas ::s providencias necessarias á segurança elo Rio de janeiro,
cuja administração confiou a Salvador ele S:í, tambem seu sobrin ho,
voltot~ para a Bahia.
r--Não tendo alcançado a exoneração que imprctrara, fallcccu
Mem de Sá em 1572, substituin do·o Luiz de Brito c Almeida.
Pouco depois era ài vidicla em dois govern os gcracs a ad ministraç:io
da colonia , ficando Brito como chefe elo governo das capitanias
do Norte, que tinha por sédc a Bahia, e Anton io Salcma como
chefe do governo das capi tanias do Sul, que tinha por sédc o
Rio de janeiro.
Em 1577 voltou a crcxercida toda a admin istração por um
só governador geral, estabelecido na Bahia, occupando esse cargo
Luiz de Brito, substituido em 1578 por Lourenço da Veiga, a
quem succedcu, em 1581, Antonio Barros.
Em 1583 assumiu o gover.no geral Manoel Tcll e~ Darreto,
a quem coube tornar definitiva a conquista da Parahyba, iniciada
desde a administração de Luiz de Brito.
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Em 1607 voltou a vigorar a divisão do Brazil em duas.
drcumspcrições· governativas; c em 1607 novamente f1cou toda a
colonia subordinada a um sú governo geral.

1X
ACÇÃ O DOS JESUITAS N~ CATECHESE
DOS INDIOS. 0 3 FRANCEZES NO BRAZIL. DOl\Hl\TIO HESP ANHO L.

No reinado ele D. João 3.o fora m est:t belecic!as em Portuga l
a fnquizi;iío e :t Companhia de j ezm:.
A lnquiziçrio creada p:tr:t pcrs..:gui r os judeus e p:tra f:tcilitar
toda sorte de altcJJlaclos contr:t :t liberdade de conscicncia, deixou
na historia el a peninsu la 1berica as mai> tristes recorciaçõl'S.
i\ Compaulli 1 de j ezuz, fu nd ada em 1 53~ !YOr lgn:tcio ele
I.oyo!a , fo i instiluida para propa g:~ r a fé, par:t con1·erter 1nfieis,
herrge> e g 11lios, par:t attr:thir c educar a mocidade e ·especialmente para prote<Yer o papado, cujo poder se sentia enfmqu ecido
pela refonn:t ele Lu thero.
Restringindo o nosso estudo sobre a :~cção da poderosa milici:~ religiosa ao scenario brazi leiro, seria uma in ·erdacle negar os
serviços extr:10rdinario que elb prestou ao nosso progre~so pela
r.a tcchesc elos sclv:~s-c n s qnc hab i!:-t1·a1n este lX•iz, :10 tempo do
seu descobrimento.
1\\anoel ela Nobrega , João i\pilcucta Na11arro, Antonio Pires,
Leo n :~ rdo Nunes, Diogo Jacome e Vicente Rodrigues, vindos com
Thomé de Souza, foram os primeiros jcsuitas que pisaram terras_
do Novo N\unclo. Depois, em companhia ele Duarte ela Costa,
1·ier:t111 José de Anchietta, Luiz da Gran c outros.
Tendo conseguido aprender a pngua tupy--guarany, :t ponto ·.
de util ist!rem-na em 5\:a> pregJçõcs, sempre ouvicl:\s a!tenta.mente
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pelos indicrenas; servi ndo- c da musica por cuja h ~nnonia se
sentiam ell~s irresistivelme:llc enlevados; c effcct'uando apparatosas
procissões que os deslu mbravam, deixando-lhes edu ctqr:t impres 5.o ;
os padres obtiveram supplantar inteiramente a infl uencia elo an tigos
pagés, passando a dominar soberanamente o e pirito snpersticio '
dos selvagens.
Os rel igiosos, pela prat ica ele admira veis virtude c eli ·tribuindo instrucção entre os barbaros, a l ca nçar:~m dcllcs tal clcvomento que tivera m o seu poderoso auxil io pam :t constru cçiio do.
templos e collegios que cdific:~ra m .
Tres foram os jesuit:ts que principalmente se s:tlie ntar:un por
seus serviços incomparavei á civil isação no Brazil: Manoel da 1\:obrega, João Aspilcuet:t Nai:trro c José ele Anchictla.
O primeiro fundo u o collcgio elos padres na 13ahia, edificou
a igreja de N. S. da Ajuda, esta beleceu casa em Porto eguro
c em S. Vicente bem como o Colfcgio dos 7i·abafhos Aposloficos
'
em Piratininga. (S. Paulo).
O segund o escreveu can ticos sagrados que poz em musica
par:t melhor impressionar os índio :t quem natnva diaria mente,
com encantadora eloqucncia, as mais t dtfican tes pa ~gc ns ela· viela
de Jezuz. Com assombrosa co r:~crc·m, atirou-se ao desco nhecidos
sertões, viajando a pé mais de duzentas leguas; c, depois de obter
a conversão de muitos indígena , regressou tão ferido e maltratado
pela penosíssi ma viagem que em breves dias fal leceu.
O terceiro prestou serviços inestimaveis ao collcgio Piratininga e, devotando-se cari nhosamente ao ensino, p:~ra supprir a
falta ele livros, \·clava as noites t scrc,·endo copias das licções qu e
explicava, afim de as distribuir entre os seus discípulos. era poéta c
orador. Quando os tamoyos organisaram a sua Confederação
approximavant-sc do arraial para distruil-o, sendo inevitavel a
derrota dos portuguczcs, apresentou-se Anchiett:J perante elles, com
Manoel da Nobrega, como negociadores da paz. E, tão cloquentcmente fal ou aos índios o destemido je:snita que, com geral espanto
dos proprios selvagens, concordaram os chefes ela Confederação no
at:misticio de lperohy, ficando Anchietta em refe m :~té que Nobrcga
regressasse de S. Vicente com a acccitação cio accordo por parte
dos portuguezes. Deu o celebre missionario, nessa Óccasião, uma
prova decisiva de suas grandes virtudes. Com a intenção de amenisar-lhe a solidão o nzorubixabcl ordenou a Payguassú, uma jovem
c formosa donzclla da taba, que lhe servisse de esposa. Anchiett<t
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recusou inteiramente, clccl:lrando haver feito voto de castidade.
O no•,rc do pm issimo eccl cs i:~st ico est;í ligado a rnuit:~s obra
e instituições em nosso paiz.
Depois ela plrase bril hante que tiveram os jesuí tas com os
Nobrcg:~ , o Aspilcuctas c os An c hi ctt :~s, vieram para o Brazil
padre ele espirit in ferior, cjuc se dei xaram fascinar prla ambição
de ri qu eza c se torn aram mais mercadores do que apostolos de sua
rcli;;:ião. Desprc t i g i~d o por isto começaram incorrendo no desagrado
dos colonos, sendo fortemente lrosti lisados, e findaram por ser
banidos do tcrritorio brazrlciro pelo marquez d Pomba:, o grande
ministr de D. José.
Os fra ncc;.cs foram dos primeiro curopcos qu e frequ cnt:lr:un
a mcrica. O li ttoral do Brazil foi por cllcs co nstantemente percorrido etc de os primeiros d ias do descobrimento. Eram a principio
!>im plcs c:x ploradorcs comrncrciae · o n:JVega ntcs que o visitavam;
mas, em 155- , N i olau Durancl de Willc"'aignon, alcançand o vantagens
ao seu paiz no e tabclecimento de uma colonia em terras brazileiras c principalmente in teressado em obter unr refugio para os
ca lv in ist:~ per·egu iclos em sua pa ria, con eguiu ser auxi liado para
e m p re~ e n cl c r a f und:~ção <1:1 fr:~ n ça Antarctica no Rio de J:~n ei ro.
Al li chega ndo, porem, logo depoi de estabel ~cer os primeiros
fu ndamento do donr inio fra ncez, teve \Villegaignon que lutar
contra a indisciplina dos seus compatricios, rcsult:mdo-lhe entre
clles mui tas ant ipathias pela austeridade da conducta que manteve.
[ , rrgrc ando para a França, de' tal modo previnidos lá chegaram
muitos elos companheiros do chefe d:t expedição que o denominaram
Caim ela Arnerica.
Abandon ada a colonia porq ue Willef(aignon voltou lambem
para a Emopa em 1559, consrguin Mem ele S;í derrotar os que
ainda nella perm ::111ccia m, tratando de fortificar a cidade. iniciada
por t:stacio de S;í, morto em um elos com bates contra os francezes
c índios.
Da franç:~ i\nt:~rctica projectada por Willegaignon resta
somente a recordação do nome deste illustre homem, qu{' perrnanecc ainda designando a ilha onde clle construiu o forte Coligny.
Pretenderam depois os francezes fundar a França Equinocial
c, com esse intento, conseguiu Jacques Rifault firmar-se no Maranhão,
donde foram çxpulsos ·o~ compatriotas de Willcgaignon, vencidos
por jcronymo de Albuquerque.

~
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No principio do. seculo IS.o ainda procu!·aram os francezc
a.poss.ar-se do Rio de Jan eiro, vind o para isso uma esquad ra ao
mand o de Du Clcrc, qu e foi completamente bati da. l~rilliza n do
segundo ataque, com maudad o por Ou Gay Trouin, i!lca nçaram
os fr:111cczes apoderar-se d:t cidade depois de vencerem a rc i te ncia
opposta pel os domin:Jdores. Foi, porem, logo depois recupe racl:t
em virt ude ele uma inclcnlllisação ele ó \0:000 crnsados, pag:1 :tos
flibusteiros t;·ium phantcs, tendo sid o em seguida deposto a tro
Moraes, o governador a quem foi :tttribuid:! a culpa do desast re
soffr ido pelils i\rllla' portt tg uezas.

1·.

li:tvendo morriclo D. Sebastião na b:ttal!ta de 1\ lca er (~u i bi r,
, em Africa, no anno de 1518, foi' o !! trono portttg nez occttpi!dO
pelo cardeal O. lieuriqttc, que fallcccil Cili · I-SO. Grande confusão
csta b~ lecet;·se para ser r •sol viclo quem ieoitim :u nente dev ia succecler-lhc. Fclippc 2.o, rei ele 1-fes:xm!ta, aproveitou o momento par:t
apoder:1 r-se de Portu.r:;a l, c não encontrou rc tslcncia alem da que
fo i improvisada sem re:-:tllacl pcl prio r do r.tto .
Perdida a inde;-Jcndcncia pelo rl·ino port:tgue.:, o Bral.il, bem
como as demais colonia lusit:tt t ~.s. pas ou :10 clo mini o he p:lttiJOI.
Tinha e n l~o contra i a ll cspanha a inimi.:1d da Ingla terra,
cl:1 Fn111ç:1 c da J·lollancb. Sobre o nosso paiz principnlntcttle recai1ia
a cobiça das nações que :unb! ion:11·a ;1 aba ter a li espanh~ . pois
n Brazil era a mais rica posses ão portt:gucz:J 1 r~11 :cri la:! l 'elipp~ 2.<•.
/\s invnsões qnc soffremo3 por park d!l. ·ltollandc;:rs, srh
cuja clepc:Iclencia esle1·e por mui tos :!n nos 11111 a ~~H tt de parte do
tcrritorio brazilciro, for2.m co n sequ~nics pri ncipaln t nte do domínio
hcspanlto l no Brazi l.
/\pesar d::: snbor"itt ado :í ! i ·;pa tt ha, Portngal consr,n·a,·a.
entretanto, rebl iva autonomia :J dmi n i,;l r:~li1·a. Fclippe ·1.o, · po ~<em ,
pretendeu desrespeitar-lhe essa J utcnotn ia, reunind o comnleta ment c
os dois paizes sob a monarchia hespan llola. i'\~;tJ ep .ch:1 j.\ s~
cuidava em Portugal de proci:!Jn:tr rei desta nação ao dnqnc de
Braganç:1. A tcn l:1tiva de Fel ipp~ .:_o clc•pcrt on l'iolen t:~ rL::JCc:io,
manifes\~cb na revolução de Evora qtil.: ioi snfíocada e1.n ~.r:~n.des
jorros de sangue; c, provocados ::inda mais, assim, os brio dos
porluguczcs, estes, por um pbno habilmente concertado na ca pital
elo n•ino entre quarenta conjurados cliri rridos por Sanchcs ele Bacn :~
c João Pin:o Ribeirc, despedaçaram, no l 1c;oico movi~Jet:lo de I ele
dezembro ele I 6~0, o jugo Cid que vivia a sua palria.
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No pcrioclo do clominio hcsp::nhol foi feita ~. conquista da
·rarahyba, estendendo-se a coloni ação para o norh: do nosso paiz.
A noti cia da resta uração de Port11g:1 l repercutiu sympalhic:~m cnt c no 13razil ; c, vencidas algu mas hesilaçõss qu e surgiram
no Rio ele j :~ n c iro c S. Paulo, foi reco nhecido 11:1 colo nia o governo
port ug uct, e);cccplu:?.cla apenas :1 p:nlc occupacta pelos hollan dczcs.
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X
CONQUISTA E" FUNDAÇAO DA PARAHYBA.
Os francezcs, que h:1Vian1 conquistado as syn1pathias dos
polyguares, explorava m va ntajosamen te o commercio de pau brazil
na Parahy ba, e inci tava m os selvagens a continuados a t :~q u cs contra
a parte meridional da capita nia de ltam:uad, j:í colonisada.
Attendendo ás reclamações que lhe foram di rigidas, D. Sebastião recommendou ao <TOverno da colonia a expuÍsão daq uclles
exploradores da referida região. Demorava m, entret:111to, as providencias neste sentido, crescendo a audacia dos francezes e seus
alliados, qnando Diogo Dias, abastado agricultor de Tracunhaem,
tendo obtido por sesmaria dez mil braçns de terra na varzea do
Goyanna, pa r:~ all i transferiu-se com a intenção ele levantar engenhos ele fabricar assucar.
Havendo vencido os primeiros. ataqnes elos selvagens, Diogo
Dias snppu nha-se firmado em seu novo estabelecimento, quando os
franc~zcs, afim de qÍ!e n:io se entendesse para o norte a colonisação
portugucza, com inevitavcl prejuiso aos seus interesses commerciaes,
concertaram com os potyguares o plano de destruir-lhe a propriedade.
O projecto fo i barbara c inteiramente executado, morrendo
600 pessôas inclusive Diogo Dias e toda a sua familia e sendo
_incendiado tudo quan to os selvag~ ns não puderam cond uzir.
A noticia da pavorosa Garnificina reflectiu-se amedrontadora
em Itamaracá c Olinda, produzindo lambem em Lisbô:1 serias
apprchensõcs.
foi então que a metropole cuidou mais activamente de
garantir as povoações já fundadas contra novos ataques, princi-
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palmcntc porque er:! 1 rcri o 1 roliibir qu e melhor se lortiiica <em
os francrzes na Parahyba.
D. Scbasliào expediu ordens term inante_ a Luiz c e Grilo
p:~ra que expcllis c sem cl emor:~ os cstmn~'ei ros, submctlc,,c o
índios c tratasse de colonisar esta park elo 8razil.
lmpo s ibilit:~ clo ele cumpril-as pc:ósoalna:ntr: in c u mbi~ 1 o
governa lor geral a feraã o da Silva, ouvidor gera l, CJUC se achava
em O lincla, de d ~ r-lhes pr0tnpt:1 rxe 11 ;\o.
Fernão 1:1 Silva, :í frente da forças ru poudc reu nir c
auxiliado por rnu ito inclio an1igos, diri;;iu-se :i IJJraliyba; mas,
tal foi a rcsisl c nci::~ opposl.t pelos potygu:m:s c fr:111cct.c~ qne cl k
teve de fu,.ir, om sacrifício de um:~ parte const 'cra,·cl da expedição.
Chcg:~ n do :1 Perna mbuco, o om·iclor paríi11 pa r :~ :1 D ali; ::~ ·
scicntiftcÔ n ao ;,!Ov.:tnador do insucces o ele sua tcntati1•a, :'\poudo-lhc a onvc: Jic n ci :~ de mcclic:as !mmeclia t:~s par:t subju~ar os
explorador s c indígenas aq ui cxi~tcnt c. .
Lu iz ele !.>ri to clispoz- e a l01nar a si a dircc :io ela conquista
c, em setembro ele l 575, cmbarcoti com destino a l crnambuco.
\ entos con:rarios fi zeram -110, en trel:!n to, arnbar <Í B:~ hi" , d..:pnb
de alguns dias ele 1·i ~ gcm, fi c:~ n o· 1mpro icnos
~:~~los l~o:I !Os p:tra
o feliz exilo do projc to qu~ o trazi:t, o qu:~ l não cogito u elltmais ele rcal izrrr..-\ ssu mindo o gOI'l:lllO de l'orfugal o carde:tl l>.
l·!cnriqJ;c, cie erminou este a Lo:m:n o da \'~.:iga a fu ndação Lk
um forte na i lh:~ da "esting:t c uc procurasse torn:'.r cffecti1·:1
as ordens anteriormen te transmi tidas cb nH:tmpolc ~r,brc a conCJHÍ :a da P:~rahy bJ.
O al!ucii lo ú\'~liL,.Ior Íilcn n:~Ji u o c:~p it :io João Ta varc~
de occupar a mencionada ilha e, em 1579, l cva .1ta v :~ este, alli, nm
fortim, guarnecendo-o com a pouc:~ força de qu e di punha. \ ivc;1c!o
com habilidade.:: toler:~do pelos índios, João Tavares nada conseguiu,
todav ia, fazer pela colonisação, mesmo porq ue não lhe ioram facul tados os recursos ind ispc n aveis para desenvolver o scn domí nio,
pois o crovcrno portugnez c lava ntão inteiramc:nte prtocctlpado
com a sncressão. \ o!tou João Tavares para Pernambuco sem deixar
então, en tre nós, qualquer vestígio de sua acção.
Havia sido fructu oso Barbosa, .que estivera na P:~r:~ hyb:~ fazend o
commcrcio de pau brazil co m os indígenas, nomeado govcrn :~dor
por dez :lnnos, desta região, obrigando-se pcb sua conquista. [m
1581, embarcou fru ct uoso JXl ra Pernambu co e, tendo demorado
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all i nlguns dias, para aq ui se d csl i n av~ , qua ndo fo i ~ rra lado por
fo rtíssimo temporal que o fez ir arribar á lndi <J, com a \:Sq uatlr:t
que com nt:lllda,·a COlllplctamcnle de troç:~ d a . Vol tandO para Portu g-al,
all i cmbat-cou nov:uncntc para Pernambuco, onde chegou c111 fin.;
lc 15 2. .ombinou com imão Rod rigue ,·ir es,c por ler:·a ,.,
com :1 força sob cu cotnluando, vdn f ructuoso por rnar. ' i1 r~::!udn
110 ri o Pnrahyba rn comron oito n(tos franccz:1~ d?s <]itaes c::pturo u
cincc. Sa ltando, porem , depois, cerca ele qt:arutta pon uguczcs.
entre os quacs nm filho de !·mctuoso, fvr:11 :i iltcspcradamcn le
atacados j)l:IOS sclvagcn Cjti C a todos dc:vor:-tr. 111. f ste facto Í11lpres5ÍOI1 0\\ dr tal ntodo o chefe ela ex pedição, q:te 11:: or.Jeno:1 logo
a retirada da esquadra ara pe to da b:-trr:-t c te ria ta ,·ez regress::td
imt ncdiatamcnte se imiio l~od rigucs, depois de \'Cttct r ,·;~ rios combales contr.1 os sclvag('n , l!ão viesse animal-o cnn t a sua fXescl·tça .
Dcpoi de ú otr 8 dias, porem, sem nada ter resolvido l' ructttoso
sobre o fundamento da povoação, voltou Simão Rodrigu~s para
Pcrnau:b uco, p~1rtiml o t:unbem i}arbo:::~ com i~u::l dc:.ti no . .
l'n::o:aJados a1nda m:lts pt:lo abaudui''' t'lll que ficara ::
terra, os potyouares redobmr:w1 tk Otls;td.:t . ,\ mcaç:!cl s Ql;s!:lntemente, os morat ores cl r l!<.õllaracá man daram 11n1 CIIIÍ>S:-tt io ú
l.h hia, ,\nton'io R~po:;o, pc i soccorro ao :.:o1·crno geral.
Scicnte i\\an ocl Telles 8arrcto d.t pc~i:r sa situaç;1o elo
recl.un:m t<:s, apro1•citou a estada na 13aliia de J)iog-o f lore Valdcz.
com alguns nav 'fls qu e a ili ti nh a111 arribc!o, c maildou q ue est~
~encral viesse conquistar a Parahyb::. A l de :t:a 1ço de t) 4 partiu
Valctcz c, chcrraliGO a Pc n~a :nbu co , en t~ n deu-se com D. fc li ppc dl'
1\ \oura, :t cargo de qu em estava a clin:cçào d:-t mesma ca p i ta ni :~ . Fo1
co m binad:~ a 1•ind:t de uma e~:pediç;io por terra ao 1uanclo de tl:\oma
c, para q ue fosse org:~uisld a a for a q ue a del'ia onstitu ir, d e~c.:n 
volveu ad miraveis esforços o Óuvidor geral J\\ani n1 Leitã o.'
Saltira1n de P~ rn nn;buço f lores Va ldcz c r et ippe de ,\\our:t,
c chegando aqu el!e a Cabcdello mandou fun dea r a esquadra, faze ndo
seguir I iogo V:~ z, com dois nal'ios ligeirC's, a c:.'jllorar o rio, oud..:
c>tava:n ci nco :dos fran cezas incendi:tda c ab:ud onacl:is pela tri pol:tção, q ue fu giu, indo rr.tt nir-st: aos índio .
Vaz era l!osiil isado pelos elvagens, qHando est e~ •cccl.>er:tlll
avi:>o ele q\iC se aprox imavam a forças de Fclirp:: t!c !"loura, cuja
passagem tt"nlat am rm ba mç:tr. f , :10 1t1esmo tempo, Valdez, qu e:
· 1i vera noti cia da sit uação de Vaz, veio com a esquad ra e, conseg uindo ve'ncer as investi das dos inimigos, saltou co m a sua gen te,
reunindo-se a fc lippe de lvloura.

Batidos os indígenas, tratou Diogo flores de escolher o
local, mandando construir IOI?;O o forte que fo i denominado S.
felippe e S. Th iago, apesar de fru ctuoso Barbo a, que tinha vindo
com fcl ippe de Moura, manifestar-se contrario :í posição e colhida.
Valdez nomeou em seguida Castrejon para comma nd ar o
forte e a força hespanh ola qu e o guarnecia, c fru ctu oso Barbosa,
cuja qualidade tlc go1· rnador não foi recon hecida pelo ge nera l,
ficou incumbido da direcção da força port ugu cza pertencente :i.
mesma gu3rniç;io.
Diogo Flores partiu iepois para a licspan ha c f cli ppe de
/lioura reg ressou p:n·a P rna ntbuco, offrcndo na viagem serios
ataques dos seh-:wcn:;, nos quaes perd u consideravel parte de sua
gente.
Surgira m logo divcrgencias entre Castrejon c fru ctuoso c
n:io foram por isto adoptada as medidas indispensaveis para submetter
inteiramente os inimigos, cuja afoi teza cre cia na proporção em
que esmoreciam as 1 crsc~ui ções contra cllcs.
All iaclos o potyguares, taba jaras c franceze , re olveram um
grand e ataque ao forte, c, nesta occasião, Ca trcjon c fr uctuoso,
o.:sq ucccndo os resentimento que o separavam, entenderam- e sobro.:
~s provi uencias qu e careciam ser tomadas, deliberando en1 harmonia
pecl ir so::corro ao ouvidor geral, que stava em Perna mbuco. Veio
clall i immediatamentc uma flotilha ao mando ele Pero Lopc~, ca pitã o
da ilh:~ de Jtamara :í, que obteve s:livar a situação. Em janeiro ele
15S5, resolveram os indíge nas repeti r o ataque; c, recl:lmad o no\·amentc o auxilio de Oli nda, \·eio pes oalmente 11\a;tim Leitão tomar
a frente da lucta.
Obtendo o ouvidor geral vencer o reducto de Pyragibe, e111
Tibery, procurou com habilidade, depois, sem resultado immediato,
separar dos potyguarcs o chefe dos t:~ba jaras, chamando-o para o
nosso lado.
Continuou então a per eguil-os c, destroçando-os, chegou
Marlim Leitão a Parahyba, sem mais obstaculos, porque a noticia
dos acontecimentos de Tibery enfraquecera os assaltantes.
Tendo voltado o ouvidor para Pe;nambuco, rcappareccram :JS
clcsintelligcncias entre Castrejon c Barbosa, em vista do qu e rclirou-sc fructuoso para Pernambuco, c logo depois Pcro Lopes par:~ .
Itamaracá.

A pedido de Martim Leitão resolvera Pero Lopes vir reoccupar
seu posto, quando se soube que Castrejon, atacado pelos inimicos,
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pOSIÇ::tO q ue guardava. Chegc nd o em Pernambuco
l!espanhol preso c remettid o para a !-lcsp:111ha. ·
J ~ctt i1 Ícl as a autoridades de Olinda, deliberaram a recuperação elo fo1te e, tendo 1-"rttctuoso se recusad o a di rig ir a expedição,
foi deridida ?. vi nda de Si mão Falcão. Demorand o-se este por
incomm odos ele s:wdc, chegaram alli, em jtt lho de 1585, inesperadamente, dois índ ios, cmissarios de Pyragibc:, que, perseguido
pelos potyguares, pedia soccorro c propunha pazes aos portuguezes.
Martim Leitão fez vi r prompta ment e João Tavares, qu e, no
dia 2 de agosto, partiu elo Recife c aqui chrgando subi u o rio c,
Jogo que lançou a n cor:~, dispa rou Ires tiro de peça, amedrontando
assim s potygua rc de ai modo q tte fu giram , aband onando O·
cerco fei to cont ra Pyragybe. Este ma nd ou enviados sem demora a
João Tavares c, scicn tc do seu intuito, tr:~ tou de convencionar as
pazes que ficaram estabelecidas a 5 de agosto de 1585, data q ue
marca a funda ção da Parahy ba. Por ser este d ia consagrad o a N .
• das Neves, ficou sendo esta invocação a padroeira ela povoaç:to,
hoj e c:tpi ta l c1 sk Estado:
Quarenta in cl ios foram em seguid a a Olinda agradecer a
Martim Leitão, em no1nt de Pyragíbe, o i m m ed i :~ t o auxilio concedido, e, recebidos carinh osa mente pelo ouvidor, dalli voltara m
mu ito atisfeitos com o~ presentes que lhes fora m dados.
1\ 15 de outub~o de 1585, ~b rt i m Leitão partiu de Olinda
para P:~rahyb:t, tendo ido recebei-o, a um a legua de distan cia
de ta cidade, Py r:~g i be c outros índios, tod os já bem vestidos; e,
ao encontra i-os, o ouv!dor apeou-se abraçando affectu osamentc o
\·al ente ch cft.: tabn jara, entrando depois na rua entre festas c muitas
demonst rações ele alegria.
Resol vendo uo dia segui nte !1-b rti m Leitão sobre o local da
povoação, foi esta logo co meçada; e, para melhor garaiitil-a, sabendo
que os potygu:11TS se tinha m concentrado na serra ela Copaóba,
mandou q ue jo:10 Ta va res e Pero Lopes fossem balei-os alli.
D<:stlui ndo :~pe na s :~ lg um as :1 ldeias encontradas e111 caminho,
\·ol:ara m os ex ped!cio.n arios sem terem chegado ao seu desti no.
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• A' ci !ar!.: f oi df1do o nonw de FdliJpéa, em i1011ra de
Fdippc 2.o, pnssf1ndtl a denomimzr-se Fredcrica., durante o dominio
ho/landez, como home1mgmr r:o principc de Orang·e ; I'OIIf1ndo, depois
qu,• se rrstnbdr.cm a sobrrania portuguc;:r. , f1 chamar-se Parahyba.
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Martim Leitão tc,:c notici.1, ao 1nc mo tcn1po, de qnc h:1viam
aportado fmncezc :i 13ahia da Tra: ção c 1 ara alli e dir igiu crn
pcrsegu ição d eli c .
1\o se u traje t de. roçou o ouvidor ~c:-:11 os im!ios q ue
foi encon trando c obteve e xnul~Jr o-; nav1 o. f1: ndeados n aq u~ lh
bahi:1. T mió scicncia de cju e mais ao norte est:: •a o t n ncip:ll
chrf..: '1otygnar, resolveu-se atacai- c fel-o 0m c. ito, obrigando-o
a fugir p:tra o Ri o Grande. Regressando {:i Parahyba , nt regou o
goy~ rno desta região a João Ta,·arcs c pa iu para Pcrn:~ m buco.
Francisco ~l or:~l es , vi ndo d a licspanha para subst1tu1 r a trejon, nà1) t :~ rcl o u em indispor-se o m João Tavares, c da d iscorcli a
ia resulta ndo nova pert ubação :í colo n i s:~çfo de. ta rcg i:io. repara•am-se os fran cezes c po t yg u :~rc pa ra uma invc ·tida co ntra o
dominadores, qua ndo, em fins de , - 'ú, veio :~i n d a 1\brt im Lei tão
soccorrcr á cidade da Parahyba.
\ qu i chega ndo, foi o ouvidor J!eral a opa 'ba c sangren tos
combates teve de acceitar para atting ir :14udl:t erra, don de obtc vt:
c: pcllir os inimigo .
Scoui u depois para . bn:angu;q c e maicrc· :~i n c!:l [eram ao.;
selvagens fra ncczc . Triumb:t!:lihas tr:waclas para sub mctter
phan tc, afinal, volt u !1\artim Lei tão, ha':cnclo c ca pado mil agro,:tmcnte de ·ser prisioneiro ou mórt o; c daq ui partiu rara l)crnambuco, deixa ndo defmitivam cntc as egmada a conquista ele q ue foi
o mais valoroso trabalhad or.
João Ta,·ares perm'\neccu no governo al~ 1588, quando,
at1cnd icb pela metr pole a rec!amaç:!o que lhe fizera f n 1ctt!O o
·Barbosa, foi este reconhecido como goycrnador da Parahyba.
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INVASÕES H OLLANDEZAS
Os 1111nng-os que Filippe 2.o tinh:t "l:t Europa, d' atrc os
quacs salientavam-se os holtnnclczcs, 11:in poc!ench) ving:tr-s do
s ber:tno hesp:tnhol no velho contin nte, 1orn1:t ram !!ma podcros:t
empn:za .Companhia das !nr/ias Occidcnf7rs~ seme lh :m te :i tias
lndia Orirn!nrs, que ;:nt s fora organis:td:t e que obtivera ,·autaxplornçücs no ori ente. Era o principal fim
joso exilo n1 ua
daquell:t ·1uprct.a hostili ar as colonias pur t ng u ez:~ s ran fo.:ridas ao
domínio da llcspanh J, s abelecidas no occidrntc afrit::tno c na
J\n1 cric;L
ma gTantL es uadr. ob :t dirccão do almimnle J3cob
>Yi lkckcn~. servi1:do clt: \'I Ce-alm ira nte Pictcr PieterszOO!l !-icyn e
de chde das rop3S 'j nh~ n ,.,111 Dorth, sahiu ele li ol l;u;da a 2 1 ele
tkzc;nbro <.ll: 10:23; c, pa sado o cqu :~do r, abrir:un os comnlan' 'antes sn.1s c:trta ele insl rncçõcs ou ele pré;'o, sabendo então que
li1es er:~ ordenad a a conqnis!:t d:t Bahia.
Logo qu e fo i avist:tdo na capita l do Br:JZil o pr.m ciro m:vio
inim igo, dcttrminou D io~o de J\\endonça Fnrl:tclo, que recebera
anteriormente avisos ele Lisbõ:t c Nladrid sobre a invasão projectad:t
1 <:los hollandezcs, que fo sem chamados :\ arma lodos s colonos
·
c;q)azes ele om.b:t kr.
Dm:tnle trcs d1as,, porem, não apparecer:un outras embarc:~ções c divulgo u- e a snpiJOSição de que se tr:ttava de simples
<.:orsarios. Apesar de assim não pensar o governador, porque
tinha moti vos p:1ra acrcdil;:r 11:1 vera.cid:tdc do ataq ue hollandcz
pl:i:ls noti cias que 1;1c havi:uu sido transmittidas, o bispo D. Marcos
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Teixeira aconselhou do pulpito ao povo que se despersa se, vol!a ncl0
aos seus trabalhos.
Percebida depois a approxi mação da esquadra foi tocad o
novo rebate, apresentando-se os moradores que re id iam a 111enor
distancia, entre os quaes o bispo, ;i frente de uma ::ompauhia de
religiosos.
Na madrugada do dia 9 de maio ele 1624 entrou a armada
batava composta de 36 na vios c apoderand o-se os assaltan tes dos
fortes principaes, apesar ela resisten cia int r picla elo cu defe nsores,
invadiram a cidad e e asseuhorearam-se das embarcações qu e encontraram no porto. Estas haviam sido abau donadas pelos portuguezes,
qu e iucendiaram os respecti vos carregamentos qn:llldo se recon heceram impotentes para reagirem victo rio amente.
Os colonos aterrorisados retiraram-s uJ noite do me· mo
dia, a conseiho do bispo, para o aldeamento do Espirito-Santo, hoje
villa ele Abrantes, levando os objectos mais preciosos qu e possuian1.
No dia seg uinte foi preso em palacio o governador crera\ ,
que, re mettido depois para a Hespan:1a, alcançou libertar-se a 23
de novembro ele 1626.
De posse da cidade, os in vasorc saquea ram-na desapiedadam ente.
Pieter liey n tentando em seguida submetter a capitania elo
Espirito-Santo, foi clalli repelliclo em virtude do prompto soccorro
prestado por Salvador Correia de S<í, governador da capitania elo
Rio de Janeiro.
Os portuguezcs que se tinham refugiado no interi or da Bahi:~.,
verificaram pelas vias de succcssão que era Mathias ele Albuquerq ue,
governador ele Pernambuco, o su bstituto de Mendonça furtado.
Na impossibilidade de ' assumir aquelle, pro mptamente, o cargo
que lhe· cabia occupar, lo i indicado .para exercei-o, provisori:;mentc,
o ouvidor geral, Antonio de N\esquita de Oliveira, que, sendo
deposto, foi succcdido por Lourenço Cavalcanti e Antonio de
Barros Cardoso. Estes transferiram, porem, o poder ao bispo Marcos
T ..:ixeira que revelava maior capacidade, m opinião geral, para as
providencias que se impunham no difficil momento.
O bispo orgar:isou rapidamente forças relativamente consideraveis c foi acampar a uma legua da capit:li, onde se entrincheirou.
Resistindo valentemente ás investidas dos hollandezcs conseguiu fazel-os perder o governador }ohan van Dorth c outros mililitares de valor.
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Fallcccu o bispo em outubro de 1624 tendo passado o
·govern o ;íquclles que lh'o haviam transferido. Estes si tia ram a
capital, auxiliados por Francisco unes Marinho, que fora c~p it ão
mor d:t Parahyba e para alli srguira com força s ele Pernam buco
a mandado cte Mathias cte Albuquerque, c infl ingi ram \'arias derrot:1
aos in vasores cuj o domín io e lava ci rcnmscri plo á cidade.
Cheg:tndo a 1-J espanha a noticia do a salto á [lahi:t, clal li
veio um a gra nde esquadra ao 111ando ele D. frad ique de Tolêdo
Osorio, que chegou a 29 ele março de 1625. Logo que poude
for ti ficar-st: convenicn erncnte, fractiquc iniciou a acção c a 30 d e
abri l Cilpitularam os hollanclcze .
1\ I de maio de Jó25 era a cidade occupada pc' J s lusitanos
c hesp:111hoc .
Persi lindo no projccto ele se estabelecerem no 13razil , os
batavo prepararam mai nu merosa expedicção, sob o commando
~era! de Ht:ndri k orneliszoon Lon: q, lendo como almi ran te Pieler
r\dria anszonn c como general Dirdcrick van \'\leerdcmburch.
A 14 de fevereiro de 1630 apresentava- c defrohte de Olinda
a esqnJd ra invasora.
·stava á frente das forças pernambucanas Mathias ele Albu·
querque, qu e, achando-se na Europa quando se soube que a Hollancla
pretendia apoderar-se da visi nha capitania, viera immecliatamente
assu mir o posto de general em chefe da defesa e fortificaclor das
capita nias do norte, trazendo, porem, insignificante auxilio de
forças.
N:i o tend o dado i\lathias ele Albuquerque nenhuma resposta
á intimação que lhe fora feita para render-se, os hollandezes bombardearam a povoação c conseguiram o desembarque em Páo Amarello
de cerra ele 3000 homens, e no dia 16 estavam senhores de OI inda.
Foi improfícua a resislencia opposta pelo destemido Mathias
ele Albuquerque que, sem elementos para combater as poderosas
forças· inimigas, lutou, entretanto, com ac\rniravel bravura e serenidade
para impedir a victoria dos assaltantes.
Vencido na capital, concentrou Mathias as suas forças em
um local entre Olinda e Recife, que se denominou Arrayal do
Bom jewz, e creou compa11hias de emboscadas, entregando o
commando ao índio Poty, depois O. Antonio Felippe Camarão.
Atacaram, em seguida, os hollandezes a ilha ele Itamaracá
em cuja defesa se bateu denodadamente Salvador Pinheiro.
Sciente a mctropole do que se .passava em Pernambuco, fez
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partir uma esquadra sob as ordcn > de D. Antonio de Ücjll ellllo,.
composta de 19 uavio de rrucrm c 3 ~ de com boio, a qu al chegou
:i Bahia em 13 de juu ho de 163 1.
Partin do da capital da colonia a esq uadra lnso-lir panli ob
encontrou-se, a 12 de setembro, co m a armada liollandeza comman dada por Adri::tn jansse n Patcr. f ormid:lVcl foi o combate travado
entre ellas e, embora liou v em patenteado o· batavos, mai uma
vez, a corage m dos cus marinheiros, sahir:un triump han es os
defensores do Brazil.
desfavoravel a situa ão J s i;1v::t or~' qu
Apre;cntavaapoderar-se da P.trahybJ c Rio
tinham tentado s m succe
Grande elo Nort , c incendiado Olinda por não pode rem pen nanecer all i em virtude das constan te:> invc;lida que soffria m, qu;!lldo
Domingos r erna nclc Calabar, trahi ndo os seu patr icios, clc,cr Oli
do Arraya i· d e Bom jew L, passando-si.! p:1ra os in nnigos a 20 de
nbril de 1632.
Orientados po ~ aqu elle imclli_cent e tran fuga, alca nça ram os
holln ndczcs apoderar-se de Jgu::tras :'1, el o fon e do R• o f nn oso,
de Afogados, de lt.Jmarac:í, do l( io Cl ra n d~ c! Norte, de S. Agostinho, de Porto Cah·o, do fo rte dl! Nazareth, do Arraya l ck Bo1 1~
] L' WZ c da Pamhyba .
Sem elementos para unn rcsistcncia proficua, 1 b t!1ias tlc
Albuqu crqu r abandonou Pemamb uco, lri!n ferind o-. c para Alagoas
co1n as fam il ias que poudc salvar c reu niu-se ao co nde de Bagnu olo,
q ue chcg:ua com Oquendo saltando m Bahia, 1ara vir por terra
tlll nux dio dos perna mbucanos.
Prox im o n Porto Cal vo ob ti veram os uoss s, em 1631, vencer
o chefe hol landc:z Picarei , c, entre os prisioneiros que então fit. ram
acha1•a-se Domingos Calabar, o celebre traido r que, pelo se u gr:t <~ d c
cri me, fo i enforcado c esquart ejado.
Tinham firmado, todavi:t, os holl:!ndeze:; o seu domínio em
Pern ambuco, ltnmarac:í, P:t r<~ hyba c Rio r:tndc do Norte.
l\·\at!1ias ele Albuqacrque, profuml:un ntc desgosto o, st>g11iu
para [ urop ~. onde foi victi ma de revol tante per eg uiçiio ctctcrmin:tda pelo govern o hespa nh ol. Somente quando Portug:tl reconq ubtau, em 1640, a sua ind cpendcncia, conseguiu o valent e g ucrreim
1ecnp · ~a r n ua l ibc rda d~.
Batalhou depois co m im pavidcz contra a licspanha c tacs
fora m os seu serviços q ue trve, por actos de bravura, o titulo de
conde de i\lr~rctc.
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Pequeno auxilio vindo para o Brazil , sob 1 direcção ele O.
Luiz d<! l ~ojas y 13orja, foi dcrrotaclo ctn Mztla Redonda sendo
su bstitu ido c te chefe, que foi titorlo, pelo conde de Bagnuolo.
Começaram as gnerrilhas pelo n vo commandanl e ordenadas
contra os inimigos. nas qnaes tanto se sal ientaram Camarão, Henriqnc Dias, Fran cisco Rcbello, Scba tiã0 Souto, Estevão de T:wora ,
jo:1o Lopes 13arb:lll:o c \ idal ele i'\egreiros.
L ;n 1637 chegou a Pern:unbuco o prínci pe João M:1t1ricio
·de Nassau , nc n;eacl governador c al mi ra nte general elos paizes
conquistad s para a poderosa rompanhi a elas lncl ias Occident;;es.
Procuram! cstcnc cr o dolll iiiiO batavo, ven cu !'\a . au as
'ror a de Ba ~nuo! o ct n o m m ~ n da t u ba ou Barra Grande, conforme
clenomin:un vari os historiadores, à istingu indo-se no combate que
alli se tmvou, pela sua :d raorcl inaria coragem, Clar, Ç amarão,
mul her de Feli ppe Ca marão.
Ret irou- c Bagnuolo para a Bahia, apossando-se . ass..1u cl
lcrritorio ela colonia até á fóz elo ri S. Franci co, onde mandou
constm ir o fo r! i\\:\m:cia (Penedo).
Repeli ido em e"uida na tentativa realisacla para o sul,
lim itou então o príncipe a sua acti\·icladc, por algum tempo, á
administração cb pa rte co r;quistada.
i\\e iidas in telligentcs foram por clle adoptada com proveitO
para o dcsc nvoh·itucnto elo Brazil J-lollandez. ·
Considerand o depois definitivam ente firmado o do mínio
b:l!avo na re ião sob seu governo, voltou a au a preoccupar-se
em ampliai-o. Insistiu na tomada da Bahia para tirar aos inimigo~
a séde do seu poder na America e generalisar a toda a colonia a
jurisdicç; o hollandcza.
lieroica, pore111 , foi a rcpnls.a ·que encontrou. I::st:~va m ai li
..
concentrados Luiz 13nrbalho, Duarte de Albuquerque, Francisco
Gonçalves Rcbello, Francisco Peres do So:tto, Felippe Camarão,
I-lenrique Dias, Bag nuo!o c ou tros afam:~cl os e. destemidos guerreiros, sendo Nass3u obrigado a. roltar para Pernambuco, tendo
soff rido repelidos revézc·s.
Em 1639 chegou it Bahia o governador geral Fernando c e
,\ \asc:~ rcnlias, conde da Ton·c, que or~anison uma esquadra ele 89
n:\Vios para enfrentar a de NassJu.
Partindo para Pernambuco essa armada, sahir::un t:unbem
por terra Vida! de Negreiros, Camarão, Henriq·.:e Dias e João Lopes
13arbalho em sÓccorro elas capitani as elo norte.
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A 12 de janei ro ele 1 6~0 deu-s grande b:~talh a n;\1':11 perto
de: Itamaracá, entre 63 navios hespan hoes e 4 1 hollandczes, cabendo
a primeira victori:t :~Ô hespa nhoes. No dia segninte, porem, proxi mo
ao cabo Branco, tnumphar:un o hollancczcs em novo encontro,
sendo seguidamente I'CilCiclos o h e~panh ocs a 1-1 n:t batalh a havicl:t
em frent~ á Parahyba c a 19 na qu e se re:!lisou defronte elo !(10
Grande, find ando por ser com plet;u nenk derrotado o conde ela Torre,
que conseguin salvar-se, regrtss:: nd o prt ra :1 S:thia em 11111 bergan ti n1.
f oi em tão d sa nim:1d m il 11:1 ~o qne Lui z B:trbalho Bezerra
se revelou 11111 inesmorecivel l ut~cto:·. Ttndo a tado com 1200 homcn
em Touros, no Rio Grande c~o :\'orte, fez penosissima retirada,
perco~rendo mais de quatrocentas legt:as, pelejando se mpre, ora
co1ttn os h oll:~ndezes, ora contr:1 os clvagens. ,\ elle re un iram-se
em caminho Cam:1rào, J-tenrique Dias e Vtclal de Ntgreiro , cotn
as forças q ue comm ancla1·am e, ro mp~ ndo tod os s obstaculos qut:
repeti'tlamente se lhes offercciam, obl'ivera rn ess~s insicrne batalhadores cheg?r :í Bahia a tempo ele obstarun o ;:taq ue qu e áquella
cidade pretend ia fazer Lichtardl.
Depois de estar em vi go ~ o ar m i ~ ti io ele dez :tnnos que
foi estabelecido com a pazes ent re Holland:t e Portugal, logo que
este paiz se libertou do jugo hespanh ol, ai nd:t o principe bata vo,:tmbicionando e tender o ctominio hollandez a todo o norte, mando u
occupar,Ceará e Maranhão, apossand o-se lambem de Serg ipe, limites
extremos que chegou a atlingir o Brazil Hollanclez.
A 22 de maio de 1644 , embarcava na Parahyba com dest ino
ao sen paiz, joão Mauri cio de Nassau, q ue passara o govemo
da região sob o do minio hollandez, no Brazil, a nmn junta composta dos conselhei ros A van Bollestrreten, Henrique 1-l::!mel e
Pictcr jansen Bass.

,
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(GUERRA HOLLANDEZA E RESTAURAÇjO.
I

Ancl r~ Vicl:\1 ele !\'rgreiro , que est;!1·a em Portu ,.;al, r l:rc~ <;;u
para o Brazil em companhia ele f\ntonio Tclle da S ih·a, II 'J an:oo
de 1642, j;i indigitaclo para ::~sum ir o governo elo ~ \ a ra n li .\ l1.
Opprimidos s 1naranhenses pelas espoliaçõ elos llollandaes,
congregaram-se contra cl lcs em torno de Anton io Muniz Barreiros,
a quem acclamara;n chefe elo exercito libertador~ c, na noi te de
30 de setembro de 1642, to111ar. mos insurgentes o fo rte elo Calvario
de ltapicmt'1.
Vencendo renhido combate no Cotim, cercaram a capita l,
auxiliados pelo occorro recebido do Par<Í, e reaginqp victoriosamen te
.contra o assalto dos invasores conseguiram b:\lel-os, apezar de
haverem perdido o seu valente commandante que foi logo sub~ti
tuido por Antonio Teixeira ele Mel lo.
Na batalha do Outeiro da Cmz, a 26 de janeiro de 1643,
..em- que morreu o chefe ho lla ndez jacob Evers, obtiveram os nossos
definiti vo trium pho.
Tenazmente perseguidos, abandonaram os batavos o territorio
do Nlaranhào c vieram collocar-se no Rio Grande do Norte.
•
A 11 de agosto de 1644 era conferida a Negreiros a nomeação
de governador da capitania restaurada, parecendo que o famoso
_guerreiro parahybano trouxera a missão de promover habilmente
a expulsão dos extrangeiros dominan tes no Brazil.
E, tanto é certo que elle não estava alheio aos acontecimentos
·occorridos na ci:·cunl. cripção cujo governo lhe fôra promettido e
.que tinha a missão de restaurar lambem Pernambuco, que, vindo
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a e;sa capitania logo depois ele h:tver che~ado :i I3ahia, sob o
pretexto de entender-se com Mau ri io ele NaSSl tt, fe z 1 crcebcr a jo:io
Fernandes Vieira c outros de quem solicitou apoio para o movimento libertador, que esperava a reacção po terionnenle verificada
no J\ l:lranhão. E, em vez ele ir as umi r alli o seu elc,·ado cargo,
quando foram ex pulsos o in vasores, permaneceu comb;:tcndo pela
extincção do poder hollandez no Brazil.
A victoria obtida no norte inci ou os patriotas pernambuc:tnos
c parahyban os.
Negreiros veio á Parahyba, depois de haver prcpando os
animas para a revolu ão em Pernambucn, allegando dezcjar vi itar
a su:t família, e aqui reuniu os elementos nccc: sarios par:~ a lucia
a tltlt estava decidido devotar-se.
Fôra marcado o dia 2-1 de junho de 16-:5, annivcrsario de
S. João, p~ra romper a revolta ; mas, como denu nciassem Sebastião de Carvalho e Fernando Telle o 1 !ano a ·s~ nt ado, dclt bcrou
João fernlnd es Viei ra, acclamaclo chefe dos inclcpc: t dct:t~s. que
começasse a !3 do mesmo mcz, d ia de S. An:onio.
Ao encont ro dos revolucionarias marchou o cororonc. H enrique Hans, com 1500 soldados, dando-se o gr:mcle comba e do
1\\onte das Tabocas :< 3 de agosto, no qua l o sarcre nto-mór Antonio
Dias Cardoso venceu os hollandezc .
Reu nidas em seguida as nossas forças, j<i augmc ntadas por
dois re;:imentos chegados ela Bah ia, ao ma ndo, respectivamente,
d ~ Vida! ele Negreiros e 1\'\arti m Soares Moreno, march:1ram sob
a üirecçào de Joio Fernandes Vieir:1, para a ca pital.
Os hollanclezes refugiaram-se em seus fortes, dq ois de batidas
~ s columnas que mandar:\m contra as fo rças libertadora . Recrudesceu o enthusi:lsmo elos nossos que avançavam heroicamente
contra os r~ductos inimigos.
Negreiros tomou o forte d~ Nazareth, Soares Moreno bateu
Christovam Lins triumphou em Porto Calvo e
Serinhaem,
ele
o
Nicol:io Aran ha apoderou-se ele Penedo.
Em agosto de 1646, rçceberam os hotlandezes fortes auxílios
e, nos combatc;s que em s~~uicla emprehenclcram, foram ainda assi llli
destroçados.
Desesperados pe!o insuccesso de suas armas em terra mandaram uma esquadra comrnandada por Schkoppe ?.tacar a 'Bahia
~f_fe~tuando o_ desembarque na illil de l t~parica, praticaram o~ .
1 mnu~os hornvcl carnificina e avultado saque, conseguindo bater
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as força ~ ~n iadas pelo governador geral em sua perseg uiçã o . Fo.
1
nesse comba te que pereceu o bravo Rebcllo, vu lgarmente conhe ido
pelo R~be lli n h o .
S.1bcndo qu e se fazia nccessaria a sua presença em Pernambuco, rcgrc soa Sch koppc abandonando ltaparica.
Francisco I3a rrcto ele Menezes, vindo de Portugal como
mcs rede ca mpo g~n cra l, tendo sido preso pelos ini migos conseguiu
illud lr-l hcs a vigila ncia e, a 2·! de jan iro I M S, chq.:o u ao Novo
Arrayal de IJo;n jczui., as·.u1 ninc!o o co;I!!Il,ando c:lil chde das
forças lib~r ta d ora .
Tendo r ccbido poderosos auxíl ios, os Ílll':' nro ~ organisaram
formida1·d c;; rcito, co mpo to de 4')00 homP.n , <: ttu tara r.J lllll:l
pernambucano·, em •"J uararapes, a
batalha esma gad or:~ contra
19 de a b;·i t de 16-IS. 13:trreto tk fvlenezc5 ti 11 h:: :tp nas 2.400
ho mens~ a ccitou a lucfa dist O!Iclo com aelmiravt:l nabilidacle r.s
su:~s f rça .
Os hollandezcs appro x i 1 na r:~m-se elo ponto oc upado pelos
pcrn :~mbu ca n os , ent ret idos por se ent:1 ho mens que, co m Camarão
á frente, nw:1dara Ga rr et para :lttr::l!i l-os até ao I cal em qu:
Jczcjava defrontai-os.
De coberto pelos nossos o exercito in imigo, ioi ó !o o signal
de combate co m cai xas e t,unbores que faz iam tremendo alarido.
Viela! de ' e6 reiro~. qu e havia sido escol hido para iniciar
.a peleja, sereno, in trcpido, fi Í·mc, scn1 que do nosso lado ninguem
estremece se ao troar :!pavor:ll!le elos ca nhões bata\·os, ordenou a
primeir:t lescarcr:t. E, em s~g u icl a , 111\'CS!itt á espada sobre os contcu dores, des l! oça n d o- o~ completamente. Tomou-lhes a art ilharia c
mu ita munição, arrebatou-lhes o cofre do exerci to c, atacado pelos
flancos, o invicto g uerrei ro fez collocarem-sc os inimigos n'um
perigoso alagadiço, :wançando P. Ovamente contra ellcs com uma
int repidez as>Oin bros:t c "Obrando prodígios de valor. .,
Depois de cinco horas cte vigorosa e encarniçada lucta,
fu g iram vencidos os assalta ntes, deixando no campo 33 ba nde ir:~s
c ma i~ de rnil . 1:1ortos.
Para compensar o ins,u cccsso que ti~eram, os hollandezes
~possara m-se de Olinda que foi logo depois retomada e, em dois
·ataques que novan1ente dirigiram contra aquella cidade, foram os
b::~tav os bm vainente repellidos por Henrique Dias.
O governador geral m:mdou aos libertadores um reforço ·
comm~nclado por Francisco de Figueirôa. Esse reforço t e ri:~m clhora c.o
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condi.;õcs das forças de que disp unham os revol:icio nario senão tivessem clles a prchencher os claras resultantes elo prcjuizo.
soffrido na primeira batalh:t ele Onara ra p~s; c, pe10r do qu i to,
se n ~o houvesse morrido em fins de 1648 o clcstcmiclo chefe dos.
indios, Felippe Camarão, ao qual careceu sub titui r Dio o I inhciro
Ca marão, sobrinho d'aqu cll intsquecivcl gucrreir .
Orgulhosos de sua fama, não se conformara m o bata1·os
co:n o desastre que tin ham experimentado no tcrriv I a al to.
Havendo lhes chegado anx il io-;" da 1nctropolc, prrparar::un
;,un11:roso exercito, estlid:Jram o terreno em 4ue iam ba ter-se,
dispuzeram os s ~us m<. is illu !rcs off iciaes p3r.t liO\'a in vc tida ,
incitaram-lhes a cora~·~ m. c timu!Jram-lhcs os I rio. c :~ti ra ra m-se
contra os pernambnc.wos pa ra um combate dcci ivo.
A !S de fevcr, iro ele 16-19 estavam a tropa hollandezas
nov:t men te em Ouar:nape .
G:trrelo ck ,\ \enczcs aproveito 1 a noi te par.1 cxe ut ar habi l
m:1nobra c a 11) an: anhcccu collocado com as suas for as em pon to
e5trakg ico, ca u s:~nd o sorprcsa c temor ao in im igos.
Tentaram recuar c começavam a retirada qnanclo Vida! de
Nrgreiro ava:1çou JXtra ellc co raj os:~me nl e seguido p0r João l=ernam! · \ ;eira.
A's primeiras refregas ficar:un inteiramente ele baratado c,
procu ~~ ndo fugir, esl:tbcleccu-se indcscreptivel confu 5o de que
~::>uber:~m aproveitar-se os no sos que lhes in fli ngi r::un tre menda c
irremccli:lVel clcrrot~. Tal foi a int repidez demonstrada pelos pern ambucanos que um contendor illustre, refcnndo-se a clle , disse que
co mbatiam como sr. c tivcs·em en fadados de viver.
Cinco annos, cntrclanlo, de conslante esforços decorrera m
ainda sem que se extinguisse completamenk o domínio hollanclez
no Brazi l, pois os patriotas não dispunham de elementos qnc eram
imprescindíveis para nma batalha terminante. Somente em 1653
veio de Portugal um a frotn cc cerca· de sessenta na vios sob o
commando ele Pcdru j acqn ~s de Magalhães, tendo por almiran te:
Francisco ele Brito Freire.
Barreto de Menezes trato u então de combinar um ataque
sinHtlt:m ~o por parte elas forças de terra c mar conlra o invaso r~s.
Bloqueados eslrci tamcn te foram perdendo o in imigos as
s:tas principces posiçües, conrcntranclo-sc no forte elas Cinco Pontas.
A 20 de janeiro de 1654 , Vida! de Negrei ros, j:í se tendo
:JjJojcrado c!as obras exteriores do mencíouaelo forte, com temcraria
~s
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ousadia, em bora jü fe rido, ordenou um assalto definitivo q uando
Segi mundo Ih ped iu uma conferencia. Tres d ias se passa ram para
ser assig n ::~cl a a rencliç:io elos batavos, porq ue regreiros não a qui z
acceitar em a entrega não somente de Pernambu co como lam bem
ele Pa:·ahyba, Itam aracá c t'n na ndo a ranha .
A 26 ele janeiro ele 1654 foi concluida :1 capitulaç:io da
Ca111pinn do Taúorda, fi cando reconhecid o o do rni nio ele Portuga l
m toei o territo rio brazilci r nt·o ain la occupaclo pelos ho\\;u rdezcs.
J\ 27 Vid a! d Negreiros, João Fem :l!ldes Viei ra e outros
heroicos chefes ci.t insurreição arvoraram no Recife a bandeira portu gucz:t c no dia segui nte Barreto de Menezes fazia a sua entrada
triurnpha l n'aquc lla cidad e.
i'\ gr cir s fo i cornrni sionaelo para ir {r rnetro pole dar ao
so ber::~ r r o a noticia ela victoria alcan ad :~ e alli receberam -no com
cxccpcionac d i tine ões.
Regresso u depo is para assumi r o governo do ivlaranh:io,
sendo l3::! rret de Menezes nomeado capitão general de Pernambuco,
r a ;anelo ma is tarde a exercer o cargo ele governador geral ; e João
Fcrn:1mlcs \ ieira d i linguido com a nomeação de capi tão general
ele 1\n •>ola, !,!Overnanclo :1 P:~ ra h y b a emq t1:1 nto não vagasse aquelle
alto po!:to.
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X11I
INVASÕES HOLLANDEZAS, GUERRA E
RESTAURAÇÃO NA PARAHYBA.
de Al buquerque, logo que leve noticia de h:tvcr
em abo Verde a esquaclr:t hollandeza com direcçio a
Pern amb uco, tra n smi tiu-:~ a Antonio de Albuquerqile, enUo governador da Parah yba.
Recebendo e te ;~ communicação fez segu ir sem demora seu
irmão 1\ lathias de Albuqu erque 1\\:J.ranhão, com c~m homen. , t•m
aux ilio dos pern amb ucanos.
In teirado depois da victoria dos hollandezcs na visinha capitan ia, .t\ nlonio de Albuquerque a prove ito~' a permanencia dos
inim igos al li para cuidar activamente de forlific:~ r-se com os elem c iiiOs de que dispunh a, pois consistiu em duzentos homens que
vieram posteriorm ente na exped içio de Oqu endo o am ilio que
lhe pre tou a metropole.
As principacs provic\cnci:ts que ac\oplou foram o mclhor:tmenlo ela fortaleza de Cabedello, a edificação da de S. Anlotõio na
marge m opposta do rio, obr:1 esta em cuja construcção te\·c a
dedicada collaboração de Duarte Gomes da Silveir:1, e o Icv:lntamcnto de um forte na ilha da Restinga. Pelo lado de terra, for:tm
constru icl:ts algum:13 trincheiras em Boi-só, outras 11:1 margem
. esq uerd:~ elo rio jaguari bc, em local proximo ao da actual ponte
de Tambat't, e no alto da cidade dominando o rio Sanh:\li:Í.
No V<1radouro foi edificado um fortim de pedra, ·
A 5 de clezet:tbro ele 1631 surgiu em frente á Parahybl a
J\ l a lh i:~s

ip;~s;a clo
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esquadra ltoll:lndeza, cli ri:;:ida pelo tenen te coron <'! Call<:llfc ls, com-·
posta de quinze ttavi s c trazendo ~000 h o men~.
Conseguindo de . mbarc~r n:1. enseada do Ja t't a r ib~. as trop3S
ltollanc!czns segui ram ittnncdia iamentc JXWt Cnbeddlo c, co! locando-se
em posição de combate, avan ç:u·anl on tra a fort::lun q ue, commandada pelo intrer ido João de i\lilllos Cardoso, res:Joncleu l'alcntemcnte ao tiroteio ipi migo.
Ao saber-se na ca pital a not i ia da im·asã foram 1nandados
seiscento homen em soccor~o de Cabetl ello. \'cnce11cl o combate
qne \!te offereceu o e~ercito contrario, c e cont ingcn· e a\ an çou
abrigar-se na fo rtaleza reunind o-se á ua gnarni ~-ã o.
Dma n:c a noite os hollandezes fizeram trincheiras qtt c foram
' pela manhã assaltada por And ré da Rocha c )cronyn 1 de Albuquerque ~ \ a rnnhão, o qt:aes conseguiram destruir um a dellas
perecendo :unbos, todavin, na \u cta qt; e tiveram de sustenta r.
A oiten ta passos da muralh:t ctc a eckll foi dctcrniniado
o le1·antamento de nma trinciwira, o que proc:1ra ram obstar <•S
in1·asores com terrivel fogo ao q uai Cabeciel lo resistiu brio~:u 1enk,
salientando-se de tal modo os no sos artillteiros que 111n coni!:>:ttcnte
adverso es~re ve tt depois serem el les t5.o perito no officio q;I nJ
erravam o que pod iam vér c alca n ar.
Ao a e1.1t:uem unia b:1.tcna contr~ o forte parahyb::no, diz
o n1csmo chronista, ÍJnrtiam delle d isp:t ro t;i n c<:rteiros ue in lli·
lis:t ram logo duas peças n'u11In d:ts q uae; ·, b:tla c:tl:i:I·lhc _e~:tc!a 
mcntc n:1 bocca.
o
A's v:trias investidas de Callcnkis as nossns for :~s def utlcmm-se sempre com admi ravcl bravmn; e, afi:l::l, o chefe ho!bndcz,
rccei:tndo o rcsull:.!do do ultimo ataq ue que pt ojcc:ara por n:r
crusnrem fortissimos os fogos d,t fortalczn ele . Anton io com os
ele Cabcc!e11o, reconheceu- e impotente para v>?ncer c decidiu-se :t
regrcs ar para Pernam buco no dia 11.
Entre os ferid os tivc.mos frei Manoel da Piedadl', filh o
do capi tão João Tavares, que, com uma inw2em cle hristo nas
mãos, Jançua-se no meio da \neta para acudi r os n;oribundos,
sendo attingido por uma bala inimiga, de cujo ferimcu,to veio a
f:!l leccr no dia 18.
Chegaudo a Pernambuco os ho11andczes orga nisamm ou tm
rxpcdi ç:i,o contra o" Rio Grande do Norte.
Sciente Anton io de Albnqncrquc da in ~cnção dos batavos,
fe z seguir J\_\athias de Al buquerque com Ires compauhias c duzentos
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índio,, em aux ilio do· ri o- ~a n denses, qu e prep::ran m poderosa
r~si kn cia.
/\ Ili tendo c h ~g:t o a esqt adra ir. im ig:t não tentaram as forças .
nem me. 1110 d cn~bJrc:tr, porque reconh ece ram os seus chefes a
impos ibilidack de sn bm ~ !t crc m aque!I:J r gião.
R grc sando, a s:t:taran; o hot :andtL:S S. Agostinho, sendo,
porem, 1·a nt :~ j osam e ntc rcpcltidos.
TrahinJ cl~pois Domin os Calabar os defensores do Brazil ,
ali t ou-s~ na fi l~ i ra in a oras c servi u-lh es de t::-o util guia em
nova t ~ nt a ti va qu logo s: torn ou fa voravcl ao bata1·os a situação ·
clesani ma cl o ~a em qne per111anecera111 dois :lllllOS.
1':111 de;: mbro de I633 :tlcançaram o hollandezes apoderar-s
do Rio-G ra nel do i\ork c, em f vereiro de 1634, fizcr:1 m o se~und o
:tl:tque ;i Parahyba .
Parti nd o do Recife a esquad ra f::mnada de duas divi ões,
uma ob o com maneio de Lich!arclt c a ou tra ás ordens de Schkopp~.
foi a di1·isão de Lich!:trdt pôr em terra, em Lucena, mil soldados,
q ue marchar;; ;u sobre o forte de . ;\ nton io, at::cado la mbem pelo
lado contrario por 'chkop:Je.
A resi tenci:t opposta :1quclla di visão por um:t trincheira
q ue a previdcncia de t\ntonio de Albuquerque fi zer:t ser lcvant:tda
no r:uu inho que para ella ha1·ia, a fim de evitar o succes ::> de
uma tentativa semelhante, resiste ncia logo fortalecida pela presença
elo governador, produzi u o desanimo dos :ttacantes qu e voltara m
precipitadamen te para os na1·ios.
1:io alcançou Scltkopp~ melhor restlllado: porque a gmrnição
ela fortaleza ele Cabeclello conl!ecenclo qu a in vestid:t er:t contra
o fo;tc ele S. Antonio, para :~lli passou-s immediatameutc em
Ca!tôas, cond lizi nclo canhües c o mais que poucle para rcv i gor:~ r
a reacç:io, CJUC foi com plet:~, s~ nclo os inimi"'os obrigados :1 rccmb:trcar
c seguir pa;a . Jl. csti uh o, onde obtiveram triurnphar.
A 4 de dezembro de 1 63~ surgi:~ em frent e :~o cabo Grai1co
a esqu:~dra hollancicza, que vinha, pela terceira vez, atacar a Parahyba .
ontpun ha-te de 29 navios, ao mando elo almira nte Lich tardt, e
era fo rm:~cl :t ele dua div isões.
Viera m na esquadra os coroneis Arti chofsky e Schkoppe, o
lenentc-co;oncl J-\ inder_on e os membros do conselho Carp<.:ntier '
e Sl:tchou ~·e r .
Pouco :~o no:·le cl:t fóz do )aguaribc descmbarc:tram centenas .
ele soldados bat:~vos c com t:tl prcstesa fortificara m-se que, chrgando, .
0
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logo depois, Anton io de A lbuqu ~rqu ~, não po ud ~ v encei-o~ , t~ n d o
·de regressar com prejuiso5 e deixando trcs prisionei ros. O governador mesmo salvou-se de fi ca r em poder dos ass:tlta ntes 1 orque
o confund iram co m um co mpanheiro q ue lhe esta v:t pro. imo, cnja
prisão era cffectua a quat1do el le con ~g u i u fugir.
No d ia s~g uin t e desembarcou o resto ela trop:~, apczar da
constante opposição feita por An tonio de Albnqucrqnc, que ausou
aos inimigos perdas considcraveis, ~ c n d o afi nal obrigado a ret irar- c
deixando dezoito m or tos ~ alg uns prisionei ros, entre os qu acs Bento
do Rego Bezerra, hom em in t ~ l ligente e .muito estimado, a qu ~ m
foram impostas delações muit o proveitosas aos inim i o .
abedcllo as forç:ts
Emq uan to marchav:t m por terr:t pam
desembarcadas, all i chegava a outr:t di visão da arm:tcla i n v::~ sora.
Comb inado o ataq ue en tre os chefes ltollantlezes contra os
fortes de Ca bello c Restinga, çomeçou a enc:t rniçada lucta.
Apesa r do denodo r~velad o pel:!s uos a for as rr:t impo ivcl
lrm!T'pharem pela superi oridade do elcmcmos ele que cli sp~tnha m
os contrari as, que obtiveram :tpoclerar-sc do recl ucto ela Re ti nga.
Anton io de· Albuq uerque não se clescuicbva, ent retan to, ele
soccorrer Cabedello, mandan do para alli toda :t f rça e mun ição
que alca nçava, be:n como o eno-enh eiro Oiogo Pae pam dirig ir
:ts obras que se tornasse preciso ::onstruir.
Calabar, guiad o por dois pretos re· idcntcs nes a capitania,
á frente de um destacamento hollancl cz, saq u ~ava as propricd:.des
dlcg;:nd o até ao engenh o Inhobim .
Do Rio Grande do Norte c Pcrnamhuco chcgava t t os
refo rços que iam :tdquirindo os governadores d~q u el l 2 s c.1 p it~ ni~ s .
.c, entre os off iciacs mandad os 1 or i\ \ a th i~s de Albuq uerq ue, veio
o capitão Francisco Peres elo outo, q ue assumiu o co mm:tndo ela
fortaleza c!e c ~bedcllo , por hal•cr sido ferido Joüo de 1•.\;!ttOS Ca rdoso.
Tv r it~ ra m -sc difficcis os auxílios :t e te fon e, cuja com mttnic:tção os inim igos dcl:genciavn m interceptar, c sot tente de S.
1\n to nio co r:~j osos co mbatentes :1rnscava m-se a atr:!vcssnr em batcis,
forrados pelo co,tado com couros de boi, para l!tc lev:trcm v.\'cres.
f oi n'essa em rgcncia qn.:: os irmãos An tonio Peres Calhau
c Francisco Peres Calhau, co n nu~ nda nd o :tquellc a embarcaç:w,
foram soccorrcr aos nossos, em Cabedcllo, c j:í com um ho mem
mortn c o:ttro feiÍ do foi Antonio C::lha u all ingido por tttlll bala
no braço d irei to. Accud iu-!hc o irmão querendp ubstitu il-o no
.comtttando, mas clle recusou di z~ndo cal m:t mcnte q ue, cmqua nto
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outro inn:in m :~is proximo (inclicamlo o braço esqucrclor
não nece Íl:ll' :t Jc aj11da n 1n ele istia do ~cu posto. Cedeu, allnal,
por lhe ter pegado outra b la qnc o prostou.
A , - de dezembro chego u :í Parahyba o conde de Bagnuolo
co m :wxilio p:~r:~ o parahyban os e c k encorajados com a noticia
de proxi mo soccorro, ap~ ar de s recon hecerem em si tuação irremed iavel, recus.1 ram receber uma mi siva em que os inimigos propunham-lhe honrosa capitulação.
ontiJHtava incessa nte a lucia fon ui lavei cl:~ guarn ição já
muito reclu zi d:~ COJttra o num eroso ex ~ rcito holla ucl ez, sem que
ch ega ~c o auxilio de Bagnuolo, que prnuanecia na capital reuni ndo
conse lh o sem n :td:~ decid ir. Afinal, balclos ele recursos para combater
c tendo perd ido os 111 lhorc pelejadorcs, cntrr ou-se Cabedello a
19 de clezembr , depois do sacrifício heroico de muitos bravos.
O forte ele S. Antonio rc istiu ainda quatro dias, c:tpitu!. nclo
t:uu ben t quan o já r:~ impossível man ter- .
A noticia ela vtctoria hollandeza repercutiu clo!orosi si m :~
na ca pital.
Fora1n ogo ordenados o desarma mcuto do r~cl itcto do
\"ar:tdouro c a occultaç5o das peças que :tlli existi:tm. · deposito·
de merc:idorias c ns nosso navios que estavam no porto !ora m
incendiados para : ~ :10 ca hirem em poder dos ini mig-o . As fam ílias
ab:~ndonar:t rn a cid::!de c refugiaram-se nos campo . 13agnuolo
relir u-se p:~ra Pernambuco e Antonio de Albnqt~c rq tte , com a
tropa q ue lhe resta1·a c :~co m panha do pelo povo, scgn iu par:t o
engenho VeJ:10, de Duarte Gomes ela Silveira, com a :utt:ti ção ele
estabelecer ncllc um Arrayal, a c x e m ~J o do que fizeram os pcrnambuc! nOs.
A 2. ele d ~ze mbro de J 634 entrou nest:t cidade o exerci!o
hol landcz encontrando-a deserta. Apenas alguns d isparos fo ram
feitps pelo t :Ipit:io fllanoel Perc;;, com111andank elo fo rte do Vara··
douro, que logo depois inutilisou a sua ::~rti lh aria e reti rou-se
(0111 a g uarnição.
Sabendo os Jfllllllgos que o governador seguir:~ para o
engenho Vel ho for:tm em perseg uição dellr, mas não o encontraram
porque Antonio de Albuquerque se tran sportar:~ para o engenho
f:.spirito-San to, c àalli para o Tapuá donde se · passou para .Pernambuco ' c depois para o Maranhão, embarcando, afin al, para a
liespan ha.
O commar.dante ;Ias tropas holbndezas .entend ct:-sc, todavia.
t iv ~ss~

no engenho Velho, com Duarte Gomes, a quem promcltcu ga ran. tias, e este procurou Antonio de Albuquerque, ainda em Ta pu;í,
para dar-lhe sciencia da proposta dos invasores, que , cceitara.
Anton io de Albuquerque prendeu-o immediatamcntc e mandou-o para o Arrayal de Bom jezuz. Sabendo da pri ão ele Duarte
Gomes, os hul lancleza manda ram fort e co ntingente libertai-o e
. este conseguiu tomal-o da c colta que o conduzia.
Entretanto, tempo d<'pois, Duarte Gomes fo i preso pelos
hollandezes e recol hido :í fo rta leza por s~ ha\·cr in urgid o contra
a prepotcncia dos in varores.
O gov rn:tdor bat~\· o lppo [ ysscns desenvo lveu in:tudita
perscguic;iio aos parahybanos que, por sua parte, não se cansav:u n
de, auxiliados por valentes caudil hos cntr.:: os quaes f ran ci co
Rebello, Sebastião Souto, Hcnrique Dias e Viela! ele Negreiros,
causar-lhe toda sorte ele damnos; conseguind o me mo vencer e
matar o· referid o gO\-crnador em um encontro que com clle tivuam
no engenho t::sp;rit o- :m lo.
Com :! vinda elo 1\ \a uri~i o de !'\assau para Pem ~ 1n bnco' a
Par:~h yba trve uma phasc de rel a tiv:~ tranqui ll idade, c por este
a overnaclor foi dado a c ~ a ClrCn!nscripção um braz;io. q ue tinh:1 n
centro do escudo ci nco pães de :1ssu c:~r, trcs na parte Sli pcri or e dois na
parte inferiGr, pela famosa qua lidade de se producw parahybano.
\\auricio den o nome de ,\I:Jrg:Jrida á fo rtaleza ele Cabcdello.
Rcst:~ urad o o 1\\Jran h~o c tendo obtido . cgrei•o s o apoio
ele ·João Fe maud~s Vieira para a guerra contra os l! olla nclczcs, .
conscg1~u vir á P;uahyba sob o pretcxio t!c vi it;;r sua famí lia.
Aqui chegando combinou o mo vi 1; t~n t o rcrolucionario, que Vieira
exigir:~ partisse dcst:J capitania, cncontr:mdo facih t!catc os apj1l auso
c .soli !aricdade ele seu · eontcrrancos.
foram incumbidos de diria ir a insurrci :to na Pamhy b:t
francisco Gomes Moniz, jcrony l!tO Caclcn:J, Lopo Curado Garro,
Manoel ele Queiroz Siqueira c outros. Allegancl dcstjar visil3 r o
comtnanclantc de Cabeclcllo, obse :·vo:~ ~!li Vida!, atlentamente, as
condições da fortaleza c regressou depois para o Recife.
Os para hyb:mos tr:Jtar:un ele reunir elementos e, em junho
de 1645, j:í dispunha Francisco 1'-'l oniz de ce~ca de tresentos homens
no engenho S. João. Chegando de Pernambuco uma força hollandcza sob o comm:~ndo de Paulo de Linge·:para. abafar o movivimento já conhecido no Recife, aquartc:llou no convento c!c S.
francisco e Linge tr:~tou tle melhorar ::1s fortificações ch:~mamlo
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Poty, chefe clo5 indk s se us alliado5, co1:t
ua gente.
El!l Cunhat't, qtt então perten c i :~ á Parahy:>a . c em Goyanna,
igualm ntc depcndcn c C.a ju ri~clicção parahybat;a, foram praticado
.pelos it ll.111denzcs c in.!i0s estupid as sc lvagrt·~a,, q tie mais estimularam :i lucta os revolucionarios. Reclaman do /\ t! l•>ni o Barbalho,
ao governador hollandez, contra o terrivcl ma5sacn.: de seus patricio ,
foi preso e i to deu causa a romper i mmcdiat:~mcnt e a revolução,
em setembro de 16·15.
Os in urgente reu niram-se em Tibery recebendo aux ilies de
Pernambuco, donde viera m co n11n andar as forças parahybanas An toni o .Rocl riguc Viela!, Simiio oares, Cosme ela Rocha c frau cisco
Leitão, todos natma s ele l:t capita nia.
Jul gado in nve nien c o ac~ mpamc nto em Tibery, f•)i ren-ovici o para . André, ponto que ftcou servindo de 1\ml.yal :ws
revolucionari as.
Percebendo a fraqueza de Lingc, que se refug ia ra em Cabcdello, os re olucionarios prctencler::u n subornal -o, n:1o o conseguin ~
por se haver dtvulgad o o plano.
Pero Po y c: jacob Rabbi, chegand o do interi or, dirigiram-se
_para Goyann:t, c, sendo all i repellido , fug iram pa ra Gram a n:~ .
d onde seguira m r ara o sertão com :1 sua gente em debandada.
Lopo Curado, á frente de um contingente de pat riot:ts,
march ou a occupar a capital onde se fortificou .
Li nge resolveu um ataque aos insurgentes na capita l e ct;:
S. An dré. franci co Moniz, sabendo da marcha dos in t o~ t i g o;;,
.avançou ao seu encontro e defrontara m-se as forÇas comc.: n.l ~ras
no en g~ n ho lnhobim a li ele setembro ele 1 6~j . Travou-o.e 'tri·i os:t
lucta.
Depois elas primeims descargas, Mon:z g ritou P.O~ s~u5
·commandaclos q:te investissem a espada, e tornou-se cnt,1o iudescreptivel o rapido combate. J\\omentos depois os inimigos fng iam
.desardcnadamente, perseguidos pelos nossos' até grande distancia.
1\lorreram cerca de oitenta hollandc2es, fallecendo tam bet:t
·o capitão Francisco Lei tão, valente. e destem ido official c o exercito
parahybano.
Recolheram-se· os re\·olucionarios a S. André com as ann:~s
·C munições dos vencidos, e, revigorados com a victoria, mandaram
Lopo Curado occupar Cunhaú, onde elle vencia heroica mente as
resistencias cncontracas quando Fellippe Cam:trão :tlli chegava em
:auxilio ,dos nossos.

ilogo á
·toda a

c~pi ta l r~cl ro

\ 'i\!:>.1 c Camar:io, rc t t t ~id o clrpnis na Paralt yba, pl:lllcj:uatn hab ilmcn :c um a provoca fio :tos holl:\ndaes circum· rtptc .1 C:tbcdello,
aic:t nç:t:Jdo infl ingir-lhes cot: idcr:tvel derrot,1.
ConiJ iicando- e, em segnicb, :1 situ:t ·.io de Pern:t mbuc ,
for:t m p:tra alli chamados Lopo Curado e l' ran isco J\ ioniz.
Divulga ndo-se a noticia d:t p:trtid:t ciJ for as p. r:thyb:mas,
:1s fa milias !resolvera m aco t:-~pan h :li -as c ti,·eram :~ pos ntos em
O li nd a, cabendo a Lopo Cm ado gnardar :~q n e lla cidade ; o que
elle fez denodadamc mc, vencendo as investidas cont:·a el la fci as
pelos inimigos.
Pau lo de Linge desde que fc. i derrota lo em lnhobi m conse rvou- e ern Cabcdello, esmorcc id c medroso, sendo depo is 511 b ti fu ido no cargo que exercia na Parahyba por I-lantyn.
Ca pitu lando os holla nrlezes c:n Perna mbuco, a 26 de janeiro
de I 654 , pa ~ aqui veio a I de fevereiro o mestre d ca mpo franc1 co
de f igueiroa, incumbido de tomar con a da capit;lllia. f ig uciroa
entrou ul ca pital, a 5 de fevereiro, nii enconfra.nd o mais li auty n
que, S:Jbenclo pelo CO mmancianfe cio forte ele êi nCO ro nt a~ aqu i
chegado foragido em uma j :mga d:~ , d esf:~rça o em prscaclor, Ja
derrota dcs seus compatriotas, :?.baudon o 1 o cu posto emba rca ndo
precipitadamente. Ante~ de ah ir, 1 orem, so lt ar:~ os p•is10nei ros
c:llrega;Jdo-lhrs :1 fortaleza.
Veio depois joão l0 ern a!Jc!e \ ' icira :\~su mir o g:overn o c :1
Pa;al1yln, 110 qn al s.c e n 1pos~o u a 12 ck ÍL\'Crcim ele 1 6 5~.
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XIV .
PADRE ANTONIO VIEIRA. REVOLTA NO
MARANHÃO. MANOEL BECKMAN E
JORGE DE SAMPAIO.
lmp r~ss io na1·a 1n ::o governo da me \ropole as condições em
que se ia fazendo o po1·oamenlo do extremo norte do Brazil, ·onde
estava quasi abandonada a cale:hese dos selvagens.
As tentativas rc~ li sa das para que, a exemplo do que fora
praticado no sul do paiz, os jesuítas pudessem desenvolver os seus,
csíorços no sentido de serem convertidos os índios que habitavam
aquel!a grande c:dens:io do territorio da colonia, não produziram
o exito alcançado pelos primeiros jesuítas chegados ao Brazil.
Causas diversas motivar:~m o insuccesso das providencias
com tal fim adaptadas.
Lutava D. João 4.o para remover os obstaculos que se
antepunham a uma solução prompt::t sobre o :~ssurnpto, quando
surgiu a grande figura do padre Antonio Vieira, o notavel político
·
e f:unoso evangelisad or.
Ainda crcança elle vier:\ p:1ra a Uahia, em companhi:1 de
su:~ família .
Alli começou a frequentar o collegio dos jesuítas. Aos
dezesseis ~unos, por impulso proprio, filiou-se para sempre :í Companhia de jezuz.
'
'
·.
Pelos seus talentos tomou-se logo admirado e querido dos
padres da poderosa instituição. Ainda muito moço foi distinguido
com difficeis encargos intellectuaes, que desempenhou com .brilho.

'
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Em 164 1 partiu para Lisboa c, conqu istan do fi nm r excepcional
COnfiança 1'10 CSpirito do ObCranO p01tucruez, teve vari:JS COnl lniSSÕC
diplomaticas na Europa, qn e" occasionara m-l hc trium phos e raro
destaque no scenario politico.
A catcchesc era, porem , a sua ~spir:~ç:io uprema c, por isto,
quando professor cm Olin la, dedicara-se 111i rcs ada mente ao c tu do
do tupy c angolcz para mel hor a irar-sc ;\ conver ão dos selvacrcn:
do Brazil on da Africa.
Recusando a dignidack le biSi>O que o monarcha portugucz
pretendera conferir-lhe, disso Vieira qut: S. I. não tinha em to la
a sua monarch ia tantas mitras, pelas quaes houves e ellc ele trocar
a pobre roupêla ela Companhia de jcz uz ; c si chegass a ser tão
grande a sua desgraça q ue a ompan hia o despedi c, da parte
de fóra de suas port:~s não se apartan a jamais, persevera ndo em
pedir ser outra vez admitt ido nella, si não como religioso, ao
menos para ~crvo. E si nem para servo o quizes em admitti r, all i
ficaria el lc, sem mais alimento do que o seu pr:~n t o , até acabar a
vida junto daquellas amadas poílas, dentro ti:J quaes tinha fica do
a sua alma toda.
Prestes a desa pparecer do Brnil o dominio hollanclez,
conseguiu o padre Antonio Vieira vir para o fv\aranhão, em janei ro
de 1653, como superior da Companhia de jezuz, in vest ido das
mais amplas attribuiç5es.
Os maranhcnses haviam impetrado do govcmo a revogação do
alvará que estatuia a' liberdade dos indígenas e impunha aos
jesuítas r:i:o se im:11 iscuirem em assumpto diffcrente ela doutr: naçi!o .
dos selvag ns. Era iifficil e temerosa a situação quando o celebre
or<'.dor assu miu as íuncções que viera exercer.
E1:1polgaHdo, porem, o espirito publico com a sua elcquencia
arrebat~· ~(wa, co n~eguiu Vieira impor-se ao respeito de todos, serenando ;..• exaltações co11tra os religiosos.
l'Jo Pad, para onde log-o depois dirigiu-se, não obteve, sen1
transigir h;;.bilmente, moderar os colonos. Voltando ao Maranhão,
encontrou a solução da metropole favo ravcl aos reclamantes insurg idcs cnntra a liberdade elos indios. Pariiu para Lisbôa e dalli
regre~' tlll em 1655 com mais extensos 'poderes sobre a direcção
dos S!· lv~:,;ens.
! ~ rtissima opposição encontrou para a execução das ordens
de que .-iera munido, mas teve em Vida! de Negreiros, seu grande
amigo .: então govcnndor do Mar:mhão, o :~poio ncccss:~rio para

man ter-se t: estender até ao Amazonas o respeito á sna autoti !adc.
, Recru desceram, porem, depois, as hostilidades contra ·cllc e, em 166 1,
fo i obrigado a desistir de sua missão, pa rt indo para Portugal,
onde não encontrou mais o franco acolhimento qtteD. João 4.o costutnmava d ispensar-lhe, pois j:\ havia fa llecido este monarcha.
Engrandeceu-se ai nda, Antonio Vi eira cor.10 incompar:l\·cl
pregador, ma incorre u nas i rJ ~ da inqui zição sendo processado e
preso. Perdoado, seguiu para Roma deslumbrand o o povo da cidad..:
Eterna com a sua palavra encantadora. Voltou depois a Portugal
c dali i para <1 I3ahia, Clll 1680, fa llecenclo com a idade d(: 110\'ent:t
anno .

fora in tituido o C tanco rcgio para monopolisar o co~<:m;:;·c i P
dcs generos ele pri mei ra necessidade, e essa prpvidcn cia c ~:cPou o
.espírito dos rna ranhenscs de tal modo, que o gov rnador te!n cl
executai-a.
J\\anocl Backn1an tivera o papel mais saliente no lli(Wi mcntn
então occorriclo c, por isto, o governador Ignaci o Coeiho, ~ 1He.
ele a Corte decidi r a questão levada :to seu con heci m nto, ;nandou
prcndcl-o c eleport:tl-o p:tra Gurupá, ordenando que fosse instaurado processo con ra ellc.
A met ropole, porem , não approvou a resolução elo gO\·er' naclor c fazend o-o substit uir por Francisco ele Sá ele Menezes, este
an nullou o processo ele I3eckman.
Persistindo, entretanto, na ma::u tcnçiio do Estanco, procurou
dar-lhe um a feição mais legal creando a Companhia ele Comm erci n
e Navegação elo Ma ranhão ;í qual ficou elle subordi nado.
A' Companhia ele Commercio eram facultados favores excepcionacs, com prejuiso evidente para os interesses do Brazil. Varias
inclustrias foram extin ctas na colonia, como o vinho, o mel, a
aguardente c outro~ proeluctos oriundos ela agricultura, gosando a
referida empresa de re;alias q ue lhe asseguravam odioso privilegio
para o abastecimento dos mercados brazileiros. Cobravam, por isto,
preços exhorbitante; pelas mercadorias que vendiam c faziam aos
colonos ,outras imposições igualmente revoltantes.
O povo, viclimaclo por tão avultadas explorações, revoltou-se
.c ontra semelhante ~ilu ação e, tendo á frente o prestigioso J\lanoel
Beckman, o poeta -Thomaz Beckman e Jorge ele Sampaio, a 2'í
d e fevereiro de 168-l, clcpoz a Balthazar fernancle5, que cstavJ.
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110 governo substituindo a Francisco de Sá ,\ \enezcs, então no Pará.
Foi organisada uma junta co mposta de 1\\anocl Gcckman,
Francisco Dias Deiró, Eugenio Ribei ro Maranhão, Jorge de Sampaio
es, a qual aboliu logo o Esta11co e de terminou
e Belchior G on
a expulsão dos jesuitas.
Thomaz 13eckman foi incumbido de leva r ao con!1ecimento
elo goyerno da metropole os fa ctos occorri clos no Maranh ão e de
apresentar-lhe as queixas dos colonos, pedindo a approvação d:t
conducta que haviam ti do. Alli chegando foi conclcmn ado ~í pe na
de degredo em Pernambuco, sendo em viagcTP:,- aprisionad o pelos
mouros em cujo poder viveu oito an nos como captivo, em Marrocos.
Recobrando a liberdad e, Thoma z Beckman conseg uiu regressar
ao 13r:Jzil e, depois de cumprir a sentença que lhe fora imposta,
obteve licença para adq uirir cem casaes de indios c estabelecer
lavouras no Nlaranhii o.
Nomeado Gomes Freire de Andrade para o cargo de governa:lor daquella circumscripção, alli chegou a 15 ele maio de 1685,
conseguindo suffocar a revolta c d issol ver a junta .
.i\•lanoel Beckman occu1t0u -se no engenho Mearim, ele sua
propriedade, mas, denun ciado por um afilhado, foi (:>re5o, bem como
Jorge de <::ampaio, homem de numerosa familia c maior ele setenta
annos, sendo ambos enforcado~ na p1:aia da Trindade, a 2 de:
novembro de 1685.

•

X\
AS ENTRADAS E AS BANDE!:R AS
As c::peclições feitas p..:los colonos, par:t o in:C"rior do paiz,
com o fim de cscravi ar ind ios ou procurando descobrir minas de
pedras preciosas c mUaes, sobre cuja exislencia em varios pontos
propalav:J. m-sc deslum bradoras noticias, tinham a denominação de
entradas.
B andeiras eram, a principio,

pe q uen o~ grupos de assalto
que se ele tacavam de um corpo de tropas ou de uma guarnição,
com alguma incunl!Jencia arriscada, cujo ex ilo dependia essencialmente ó rapidez do ataque.
Depois passaram a ser con hec:clos por bandeiras os grupos
que os paulistas fornw1·am para reali arem explorações, isto é, para
fazerern cn!radas nos sertõe br::tzileiros.
Os bandeirantes eram homens corajosos e ousados que
atiravam-se com acl miravel resignação a toda sorte ele perigos. Sem
um rumo certo c clesconheccnclo para onde se dirigiam, marchavam
gui:tdos pelo curso dos rios.
Usando largos chapéos, uma capanga ao lado, em que
conduziam polvora e bal::t, e espingarda ao hombro, os viajantes
do deserto caminhavam a pé, pelo trilho das féras, transpondo a
nado os rios caud:1losos c alcançando as serras rna~s íngremes por
escadas de cipó.
A bagagem dclles era, ordinariamente, composta de ferramentas, provisões de alguns generos mais necess:uios, utencilios d~::
cosinha c a roupa indispensavcl.
Tudo isto collocavam em bornacs que carrcg:wam a tiracolo.
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Os mais abasto.dos faziam-se ilC01 npan h:1r de p:~~e n~, q ue conduziam
a baga6CI11 c preparav:~m-lhes os com:nodo nos Jogare on \c
pon ·avam.
As pessoas que se ali ta v:1111 n'uma b:wcleir:.~ renu nciavam
a sua liberdade pessoal e percebiam a p:~rtc con venci011acla na
vantagens da exped ição.
Na vespem da p:~rt id:.~ de uma bandei m tocios o que a
cll:l pertenciam se despediam da popul:lçiio com se fo sem par.t
a j,(U ~r ra e ouviam mi::sa, solenn e.
Cada bandeira tinha o seu capellã .
Os bandeirante<, quando se prcpara\·a 11 p:Ha uma mirada,
fazi:~m te tam ento, punh am em ordem todos o· cus n e~oci os c
assegur:tvam do mci!!Or modo o futmo ela f::un i! ia, como se nã
mais \'Oltass!:m.
Raro foi o liome1n de certa p sição que 11i:0 se t om::tss•~
band··irrilile 1 : :~qucila epoc:t, em que a xploraç3.o do imerior • do
13razil preoccu;)ava rrin cip:.~lme nte a todos o seus h ::~ bit:~n lc ..
i\ primei ra entrndn., de que ha no icia, cleu·sc ·em pri11cipi·
do seCliiO 16.o, anno em qu e Ameri co espncio, conforme narram
velhas ch r:l!lic::s, com 111n grnpo de trinta homen , p~ rl indo clt.:
Cabo fr io avan çou tres dezenas de legms 1 ara o centro ; constalll!
t:un bc:n que João R:unal lto fez uma expedi ção de S. \ 'icenlc tn r::t
o interior. e ntretanto considcr:t-se ~eJ:.Jlm e n te como cl:Jtando a
e ·plor.H;ão elo scrt:!o do n0sso pJiz ci:J expedição de t e r:: tin:.~da por
.\•larti1n Affonso, em 153 1, com posta de qliJ tro ho:Hell, que chcgar:un
:1 terras elo actual Estado de Mi nas. eguiu-se a de Pera Lob0,
t:iíect u a ml o-s~ d, pois as qu e os donatui os d::ts capitanias cmpreh e nc!er~1i1 par:~ captivar o !"entio, com o fim de lltes scrv iret:t 1i l
t r::!balhos arrricol:!s.
. ;\~ rnfmdas para a descoberta de minas· comcçar:1m no
l;O\'CI'il() ele Tltomé de Sonza, q ue fez parti~e111 dm e;:)ec\içõt.
com esse fi m, sem obter re u!b!o.
As brmdrirns niais not, veis dos primeiros tempo .a exp!oraç'io fora m a de M:trtim C:tn·al!to; a de Spinos::t ou Espi:thostl, 11:1
q ttal 1on: o n p:.~rk o jcstd:.J 1\ piiciiCtil Navuro ; :1 de Braz C11J :t~
c Luiz ~larli1;s, que partiram de S. Pa11l0 :í procur:.~ das cabeceira~
elo rio S. fr:1 ncisco; a de Sebastião Fcmandcs To ur:11:10, qt:c ~uo\'i,
pelo rio Doce c c!cs-:, u pdo rio jequ i!ionha, ::m nunciando a exis~
t ~ n i:1 dt! :n i:tas de esmera ldJ~ nas lcrt:as qu e percorr:::ra ; :.1 de::
1\nt on io Di~.s J\domo ele 1:i79 :1 ISS , C,th', subi:tdl) Jd O Crioré,
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transpoz tn onta nlias c chegou :1 lagõa Vapabnssú, àonde regressou,
confirmattdo a ex ist c n ~ ia f.:ts referi das mi na" ; ;: ele G:tbricl Soares;
auctor elo cxccllentc trabal ho historico- 0 roteir; dn costa do
/Jm zil, o qua l fa lcccu cn1 viage m, sendo d ispersa a sua expedi ção .
a de !1\clchior Dias, que foi até ;Í serra da Jacob ina, chegand o a~
local c;;n qtt se presu me ter perecido o referido ch ronis t:~, c. proseguindo p.:Jas setn Br:mca c Assuntá, rios Salit re c S. "Francisco,
passou ao tcrri torio ele Perna mbuco, recol hendo-se, depois à e oito
aunos de cxplo r:~çõcs , havendo de co!Jerto ouro, pra<a, salitre e
pccl r~s pr(:ciosas ; , final mente, a de ,\·\arti m de S;í e a ele Nicolau
l.Jarrcto, jâ co m o caracter de lrgitin tas Úrtitdeims.
i\-; ~: xpl or:tçõc· para o sul foram anteriores c 1:1ai · prof ícua
elo que a rc:lli sad:~s em direcç:io ao norte.
Bento :\ \a ci\'1 Par n te foi ncarrc;pdo, em 16 i 6, .c c! scobri r
as mims que dizia m cxi tir em P:n cia r~, não o conc~~ui n do; r.
nome:ulo apit::o-mór. do Pa r:\, em 1621, expulso u os hol:ancl czcg
l~ O Amazon:~s, o:1~c u do depois ~ r gOI'Cril:tdor elo ~ l a r:mlião , cargo
em cujo c~c rcicio cs al'a quando s·~ rcncl('u :~ os ltollanclezcs, vi ndo
a fall ccc r prisio neiro, d vi:>gc m para o Recife.
tm I 02S par!iu de S. P.llllo a for mida1•cl úaud~irr. ele Anton io
l ~aposo .qnc he.,ou ao 1 tn azonas, scgninao-se-lhc a. de f crnf.o
Dia c P.tes !.em . :\\athias C?.rcloso. o fiel companl! ·i ro d Fern.'i
D i :~~, o •· Ht rcnles do
~ rt:io ., , en1 1689 v..:io :~o norte para s cco:Tcr
C('a r:i c r~io Gr:-.ndc do Norte, a;neaçac:os por uma in urrc iç;o cic
incho·, regrc>sa;tc!o d pois pam o ,,. f r:u:ci co. An te.- d>:cllc D mingos Jorge Vel ho, o vciiCCdo rdos qui! ot11!)0 dos Pal mar s, c Dottt ingo:; ,\ffonso lafren·c, o Scr!tfo , 1·i ~ ra m ao norte, cstab..:lec ~ udo se 1:0 Pi:why, onde foi est~ o iniciado;· cl:\ inc!:tstria pas:oril .
Ao me· mo tempo Pa~coa l Paes de Ar.llljo, Lourcuço Casta nho
Tanques, Franc i5o::o l)~dro X~ vier, P;tsco:~l . •\or ir~ Cabra l l.c:mc
c 1:3artholo,;:ct: Gueno, )ac e filho, di;·igira m imporl:~ntes ba:zdeir:;s,
presta ndo i n cstima v ci~ scn ·iços :1 colonisaç:'i:> ;10 ~ u i.
Depois de ve ncidos os fra ncczcs no Maranh:to c c~c ha1·cr
sido [und:.tda Ceiem, fo i que comcçaratn a ser rcc<'n hetid os os
vastos tcrritorios CO!il:)t:chcnd idos na bacia do rio i\mazo:1as.
Vari as expedições ftzera111 cn.l i'(lr/ns no extre mo ~c:ptcnlric n~l
bra~i l eiro , depois q:te os hespanhoes o pc_rcorrerJlll no prim~iro
sectrlo do d~ cobrimcnto ; mas, só posteriormen te ;Í Ciilrnda de P~clro
T.:ixeir:l ctcseiwolvcu·se a exploração daquella irnm ~nsa zona. O
rdcri,'\o b,.t:dúmnte partiu do Pad em 1 6~7, tendo cons~z ui clo cilc-
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gar ao Per!t, c, succederam-sc a esta v i :~gem, tão attdaze. e cowtantes
expedições que. varios encontros se deram das bandeiras do norte
com.• as que partiam do sul.
Os inglezcs, hollandczcs c fra n ccz~s. desl umbrados com as
noticias divulg-ada,; sobre as m:uavilhosas terra que e foram
tornJndo CO!II t ~c id as , disputaram in5iste nt ementc ao; lusitanos o
con11nercio com os indige!'las. Rcpelli das valentemen te css:ts tentativas, consegui ram, afinal, os portuguezes com o :1llxilio do5
missionarios firmar o seu dom ínio.
A ca!echcsc foi o principa l ele men to p:tr:l cs c triumpho e,
entre os padres que dcl la se incumbiram, nol:tbilison- c franci co
Velloso, q ue acomp:1llhou uma expedi ção en viada 1 or \ 'ida ! de
Negreiros, quando governador do J\laran hão, c effcct uou drpo!s
novas viagens, tendo chegado :to Toc:tntins.
Se eleve mos :tos jcsuit:ts extraord inarios servi os pela com·cr fio
dos sdvagen , n:io podemos, todavia , r cu ar a nos a :1 lmirJ\ .io
:tos bandcimnlt!s, qttc fora m os precursor~s da cil'ilisação dos
indígenas.
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{
OS BANDEIRANTES NA PARAHYBA

P.:dro Coel ho ck So u z~ , cunhado de fruc tuoso Barbosa, foi
o chefe da primeira b(lndeirn que emprchencleu uma entrada no
1nterior da P:~rahy b~, depois c! ~s ~x pcd ições de ,\'\art im Leitão, Cl!l
pcrsc;;:uiç:lo :cos potygmres.
Tendo obtido a neces :~r ia permis ão elo go\'crnad or ocral, oreferido açori ano partiu de ta capitania a 10 de agosto de 1603, em
clirccç;1o ~ o norte, seguindo por mar, em Ires b~rcos, os m:llltirn cnto c ntun içõcs indispcnsave is, devendo encontrar-se os ex ploradores com ditas embarcações 110 rio J:tguaribe.
Pt:dro Coelho era acomp:~nhaclo ele 65 soldados e duzeutos
indios frccheiros. !vl:lrchott, ·a pri ncipio, pelo littoral , fazendo rumo
depois para a serra ele lbiapaba e chegou ao rio PantJhyba. Preten di~ seguir para o t\ lara nhão, qu~111 ciO revoltara m-se contra elle
os seus so ld:~dos; c, ab:~ n clo u ando a .jdoia de proseguir n~s explorações, escolheu o ponto onde devia estabelecer-se deixando-o
guarneci lo por pessoa de su :~ confia nça, c regressou á Parahyba
afim de conduzir IXtra alli sua fa mi lia.
Voltando á colonia que fund:tra, teve de sustentar continua
resistencia contra os :~ taques do ~e n t i o, deliberando fina lmente
transferir-se para esta capitania. /\!esta penosissitúa viage m soffreu
dese5perado martyrio, c teria perecido com sua mulher e filhos
se não fóra o soccorro que lhe levou · em camit,1ho o \'i ~ari o do
Rio Grande do Norte qite, Slbendo das condições ~m . que ellt ·
vinha, foi ao seu encontro.
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Ou:ras r nlradns fora m Ci11 seguida cii.:c ll:hl:L. c~·q cti recçiio
á Cupaóba, entre ;:s q u~ e> a do govcm;~do r Fcl i i:uw , 0elho, :t
G omes da il vei ra e al:.;un1:JS ctur~ n t o J ominio llolma de tas foi a de t li ~s 1-i rrckm~ n . o lllnslre governador
b:t!;wo; qut:, p10 :ur:~ndo descobrir n1in :~s, chegou, em 164 1, á serra
ela Bor b orc m:~ 110 l oc:~ l em que hoje é ituacla :1 cidade ele Areia ,
;!Ui:~clo pelo alcaide portuguez J\ \an oel Rodrigue- que, em 1623 ,
fizer;~ igual excur ão.
Com o mesmo fim, i· to é, buscando de cobri r m in;~ , Rudolph Bara u e outro percorreram pontos do sertão parahyba no ;
pri ncipalmente para o~ lado de P ri n cez;~, em cuja proximid:ulcs
corriam noticias ele que existiam verclacl ciro ti1 CL0uros.
Depo i ~ da. rrslr:nmçüJ foi, porem , que co meçou a conquist:t
elo in terior desta c;q it:tni:t.
As primeiras providencias pam a catechcse elos cnriry s fom:n
tomada quasi 11111 seculo depois da fund aç:i da P:trahyba.
A missão des a nação de índios mais p~oxima ela a p:t~l.
foi onctc está situada a villa do P il:~r, pass:\lldo dali i os mi~ ionarios
a fun da r a a! leia de Campina Grand~ .
Algu ns lmndâ,·nl:les p:wlistas, q1!C prncur::v:tm r:~pti1·a r
índios c concl uzil-os p:tra o sul, bcn1 como 0ntro que st: C'.tabelcccr:un no Rio G rJ ndc do l\!orte, eJrá c l 'i~1:hy percorria n1 já
o alto sertão 'p ara hyb:tno.
1\ \anocl Al vares ck Morae l'\ :~1·a rr o , i'. \a:10cl de , 11\.11 oarc .
Domingos Affonso Sertão ou .\\afrense c Domingos Jorge Velho
for:un os mais notav.:is c esses úaudcirr;ulr>s.
Da Bahia tinha al li chegado talllbe111 Antonio de OJ:vci<a
qne, em 1670, requeria conccss:io de terras em Cj11C ha1·ia fun dado
fazcnda5 de creaç~o. lw muitos aunos, em l og-:~ r proximo ao da
actmtl cidade ele P~ tos, c Francisco Dias d':\vi la, opulento capit:tl ist:~ , institu idor à a casa da To;Te, pr0jlrietario c morador no rio
:·to Francisco, o qual aposs:~ ra-se de terras no Piancó c no Cc~ní .
A família Oliveira Leclo,íoi, entrct:111to, a que mais se s:tl:entou entre 05 coloni>:tdores dos nossos · sertõe . c a zona comprchcndida l:n!re os Carirys Velhos c Pombal foi quasi por e! la exclH siva mcntc conquistada.
Em 1687 JOrge Luiz Soares, qu _ fic:t ra di riginC:o o terço
dos prelos ele Henriq ue Dias, um dos herócs da gner:·a hollanclcza ,
foi mandado de Perlllmbnco em auxi ljo do Rio Grande do l\!ortc,
onJc se dera um fm ioso ataque dos selvagens. Batidos alli os
índios e perseguidos em Perna mbaco vieram para a P:~ rahyba .
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api t:~nia Nbnoel Soares tle Albergaria ,.
C)("'' rnw:~ r sl:t
qu:mdo l lw•c!o i tk Oliveir:t Led o veio a est::t ca pital informal-o
sobre :1 sittt:t 1'1 r m qu e c ach;\\·am os habitantes do sertão,
ante as cout in u ~tl:l~ i1 :v..:' id~s elos indígenas.
O govn uaJn r fornt·c<:u-lhe qlia tro ;;rrob:~s ele polvora c
balas, q ua renta ;: lqn eirc de fa rin ha c alzum as carnes, cincoe nta e
seis índio frcchciros c elc1. soldados ela gua rnição, nomeando-o
capitão-mór da trop::t, c fel-o aco; npanhar de tltn religioso dt: SAntonio, a quem rcccmm nclou os maiores es fo ~ços para a conversão do gentio.
ta ausencia de Thcociosio ele Ol iv ci r:~ Lcdo os cnriiJ'S, unid os
Rio Grande e ou ros, redobmram ele vi olcnci:t c
:~ os lnpnins d
de amlacia, co tnmctlcn lo as. m:!iore depr cl :~ções co ntra os conqnistadores. Os lnpnin havi3m conseg uido illudir a . Yig ilanci J ele Lu i
Soares, qu e g uardJI'a as fron teiras, c transpuzeram o Ar::ç:~gy .
O!i1·cira ceio, que rcgrcs<:11;a da Ca pital co m :t sua bandeirJ já m:ti regu l:~rm entc orga :1isada, reuniu-se aos :1riús at lciaclos em
an1pina G rande c marchou cont ra os lr:puia , qu e n:ío puderam
resistir ;í ~c :lo simult~n ea clelle c ela bandeira ele Luiz oa rcs.
Seguiu cepoi Oliveira Ledo para o sert~ o c, animados os
el vagcns, tomou logo
h :~b i t antcs elo Piancó co:n a derro ta eles
incremen to a colo n:. a<;:io daqu rlla loc:il iciade, onde Yiern m iundar
fazend3s de cri:tção var i:t pc .o::s abils!:ldn da B:thia.
/l.s iribus rarirys, ntret:: nlo, não estavam inteiramente
vencidas c vi1·ia m occtlllos os inclios qm: obtiv::r; n: esc:11 ar á perseg uição d:ts /Jand:·tros do! Oliveira Ledo c Luiz Sa:1rcs.
os ind !g-cn:~s , ·
' l:trgav :~ - s:: o dom ínio do conq!:ist:-.. dorcs
dos seus cscon lc;ijos, tesle nJunhavam esse avanço scnt;nd o-sr· cada
di~ mais revoltado contr:t :~qucl l es.
Concertaram tl ll t lr t'atlfc gl'ml, org:> n:s:1nclo a co:((rdemção
dos cari1ys. ~ qu:1l pcr!r nciam o. fllpillambás, ..-ncnrti.s c u :wcnnís,
prmn!i . irós, icos:"J:!J:J:, corcmns c ou!ros, qnc, habit:tvam territorio
desta e d:~; capi tan ias 1· izi nh~s. s, rprchendi d~s as :tutondadcs n:io
puderam ubm ettcr o:. :tSSJltantes, que pralicar:tm e~trcm3 ba rbarias.
Solicitados ~ u xi l ios ao governo ger:ll, este mancou qt:e o
p ~ rnambu e<! n 1\ !anorl de Araujo, residente :í marGem do São
l"ranc i ~ro, viesse em soccorro dos pa rahybanos.
En1 P.1j::::ú tev<! :1 bnndó-a de Aranjo rL snstcn!u tcrri\·e l
peleja cont ra os sd 1·nr;~ns c só depois ele um <ll:no poud<:! ellc
cnco il tD r-sc co m T~! cocl-osio ele O li-.,cira Ldo, que, embora sem
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dcmcntos .para bater os índios, combatia valentemen te em dtf<5a
das terras conquistadas.
Os tapuias, tendo conseguido novamente transpor o Araçagy,
subiram ao Brejo de Areia, onde atacaram os bmxaxás, e diri~i a m-se
para o sertão quando, perseguidcs por Luiz Soares c Oliveira Ledo,
que prevenid0 por Soares descera em seu auxilio, fora m destroçados
pelas duas bandeiras que os cercavam.
Os sucunís, tendo feit o causa commum com os colonisadores, fo ram ,para as fronteiras rio-gramlenses, onde os jand11ys
devastavam os estabelecimento; de agri culttlra e creação.
Tres annos dmou a guerra contra os carirys, guerra a que o
povo denominou levante geral dos tapuias conforme se verifica
dos documentos relativos a conccssõc de terras, existen tes no
archivo publico deste Estado. E, não teria terminado certamente,
den tro desse período, se ivlanoel ele Arau jo, n'u m rasgo de aclmi ravcl auclacia, não houvesse procurado entender-se pcssoalmenk
com os c/ufes indígenas para 'p!'opor-lhcs a paz.
Accordada assi m a terminação ela lucia , foram ractific:tclas
as negociações feitas e, por penhor ele sua palavra, entregou i\bnoel ele Araujo ao maioral elos corcmas o seu bastão, recebendo elo
judio uma grinalda de vistosas plumas. Isto significava que os
índios recoilheciam a sober:tnia de Portugal, mas eram liv res e
como superiores sà reconheciam os seus proprios chcíes.
J:::ntregou-se em seguida a população aos seus trabalhos
tranquillamcntc, tornand o-se definitiva a conquista elo Pi:tncó.
Olivei ra Leclo fo i o fundad or de um arr~al em JJiran has,
onde esti situada a sétlç do mu nicípio ctc Pombal, nome que foi
dado áq1:ella localidade em honra ao celebre min istro ele D. JOsé.
Os índios que mais se sali c nt~ ram n:ts guc1ras para :1
conqui,ta do sertão parahybano tl ivieliam-se em diversas tribi1s;
das quaes são mais conhecidas as seguinies : suwnis, que habitavam
·O tcrritorio comprehendido nos municip!os ele Alag-oa do Monteiro,
São João elo Cariry e Teixeira, estendendo-se a Pernambuco ;
bulirins, ele Campina Grande até · á serra elos Carirys; aritís ou
areá.s c pigas, que occupava:n a região entre os rios Pinhara5•
Sabugy c alto Piranhas; icós, q'uc habita\·am o territorio limitrophe
entre o Ceará c este Estado; payac:ís c caicós, residentes nas front ~iras co~J o Rio Grande elo Norte, janduys c ca.rocarâs entre os
nos Curunataú c Tral:yri; úrax.1xús, canindis c outros.
lst;:vam então os indigcnas na idade neolithica.
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Ape ar cl~ s prevenções man ifestadas pela metropole contra
Thcodosio ck Oliveira Le lo, !:11110 assi m que os serviços de Luiz:
So:ues, na lucia contra os selvagens, evidentemente inferiores ou,
quando muito, de igual irnporlancia aos delle, mereceram ma is.
significativa manifestação de apreço por parte do governo de
Porlugal, não ha duvida que obe 1áqu ellc nolavel bandeimllfe a
maior gloria n:1 conquisla c na colonisação do interior desta
circumscripção.
fora m os bahiatws c pemambucanos que mais contribuíram
para o reco nh eci mento c colon isação do extremo occidcnlal da
Parahyba em dirccção ao oriente, devendo-se aos proprios parahyb::nos ou aos qu e estavam então investidos do governo da capit:l nia o desenvolvimento da exploração c povoam ento elo littoral
p:tra o interior.
Os paulistas, qu e tão relevantes serviços prestaram ao Brazil
' naqu clla phase c que ainda hoje culminam em nosso p~iz pela
sua opcrosidad e, inlcl ligencia c civismo, não deixaram entre nós
l'esligios consideraveis de sua acção. E' ponto incontrover-o q ue
Domin go Jorge, a quem muitos historiJclores attribucm grande
cooperação na co nquista do nosso sertão, apesar d:ts recom mendações do g01·crn o geral para que o capitão-mór da P:~rahyba lhe
fo rn ecesse o auxi lio de munição para ir debellar os negros elos
Pal m:tres, não r -icl iu nem fund ou estabelecimento na Parahyb:t.·
E os outros bandeirantes de S. Paulo, que percorrerám esta capitani:~, fizeram-n o ele pa~_a gem, ;~pe n :~s conseguindo captivar índios.
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XVII
COLONIA SACRAMEN TO
l lespa: 1ha c Portugal dom inavam quase excl usi v:u nen!c íocl
o con inente sul americano, e a fal ta de uma exacta demarcação
dos lim ite> das terras pertencentes a cada uma claquellas naç\ks
deu causa a repetidas contendas.
Os por!uguezes di pulavam a margem esquerda do Prat~
desde 153 1, quando Ma rtim Affonso mandou assignalar a po; ~
em nome ele Portugal ; c, em 1541, Cabeza de Vaca tomou po.>;e
lambem da mesma região para a liespanha.
Depois que os lusit::nos libertaram a sua patria do jugo
hespanhol, em 1640, despertado pelas constantes reclam<:çõe:; que
faziam os brazileir.os no sentido ele serem fixados os e~u·e m os
deste a ran cle paiz, o governo de Lisbôa decidi u-se a firmar su:.t
jmisdicçãc uo territorio em questãu, que perm anecia sob o clom in i0
da Hespanh:1 .
Cumprindo as ordens que recebera, rel ativa:r;ente á filnd:~ção
de uma colonia á margem occidental do Prata, Manoel Lobo
d irigiu-se para aquelle pon1o e, em janeiro de 16SO, defronte da
il ha São Gabriel• lançou os íundamentos de uma fortaleza a que
chamou S.1cram ~:1to , motivo por que igual nome foi dado á colou ia.
Os portttguczQ ..:stav:un convencdos da legitimidade dds
seus direitos sobre as terras cuja reconquista determinaram, em
virtude do acto de posse praticado pelo exp !orador Pedro Lopes
de Souza, de orde:n de Martins Affonso. Os hespanhoes, p~ r sua
·vez, a !legavam estarem as mesmas terras a oeste da linha di,·isoria
·COnvencionada no tratado de Torclesilhas.
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l ogo que :: rks:>~nh a te,·e !·Ciencid te que Portngal tencio- nava estabelecer a colonia na em bocadura d Prata, ordenou :1
José de Garra, go,·crnador de Gllenos Ayrcs, qne · expellisse d 'a lli
os invasores. O govcrmdor não he iton c1n cumpri r a de terminação que recebera, c preparo u forças, inclusive muitos índios,
para atacar os portugnezcs. Ven endo a heroica rcsistencia q ue
lhes foi opposta, alcançaram O> hespa nhoes com pleta viciaria.
O desastre da expedição prodnzi u em Portug:li forte indign2.ção, e não demoraram os lusilanos em d ispor-se á g ncrra
contra a liespan ha.
Varias corte> ela r::uropa, intcn·ind na q uestão, co 1serruir:u u
firmar uma paz prov i son:~, cstatnin do-sc como co nd ição a ent rega
a Portug:~ l da colonia Sacrament o, com tod:1 a art ilhar ia qu e for:~
tornada á guarnição do 'respectivo forte .
Em l óS3, o governador do Rio de )~nei ro , Duarte T~i xc ira
assumiu a admi nist ração d ~,qncii:J reg ião.
Vin te c doi; a11n o mais tard , por occa ião da dccbração
de guerra eutre a li espauha e Portugal, aproveitaram-se os pl:ll inos
desta circumstancia c fort alecidos co:n au xí lios que lhes mandara
o vice-rei do Pcn'1, obriga ram Scba tião da Veiga Cabral , sob
cu jo co n1manda estava a colonia Sacramento. á ca pil nlaçã'o ele
1-705, depois de r~n hidos combates d urante eis mezes.
Congraçaclas as d u ~ s n:tçõcs da peninsul:! ibcrica pela pn
celebrada em Ulrecht a ló de fe vereiro de 17 15, voltou a referi da
colon ia ao do mín io de Portugal, sendo nom eado governador
J\h noel Gomes Barbosa.
Pretenderam depois os portuguezes c tender a sua poss~.
fund ando-se no local ern que é situada a- cidade ele Montevicléo.
Encon traram, porem, fonni davcl opposição, nio lendo conseguido
realisar o seu intento.
Em 1735 os hespanhoes procuraram reconquistar a colonia
Sacramento, mas o cornrnandante portugucz Antonio Pedro 'de
Vasconcellos, desenvolvendo sua acção de ;n o ta ve ~ guerreiro, obteve ·
,
desbaratai-os.
Com o tratado de Madrid, de 1750, fora m suspensas as hostilidades, .ficando resolvido que a Hespanha passa ria a possu ir
a colonia, cedendo a Portugal os Sete Povos das Missõt:s do Uru~:u ay , aldeamentos de índios a que os jesuítas deram as denominações de S. Borja, Santo Angelo, S. João Baptista, S. Nicolau, .
S. Luiz, S. !1'\igncl e S. Lourenço.
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t:s·.o:: ::!ccordo pro1·oco u a iu la serias :~gi l açücs e con tinu:~ da s
luctas. E1 u 1761, oulr:I convenção annuli:lva o tratado de Madrid,
voltando (Jorlngal á posse da colonia c a Hespanha a dominar as
~·l issões; não havendo, c n l rcl :~ n lo, esta solução modificado a situação.
Pros-?gu ir:t nl a hostilidades c os hcsp:~nh óes chegaram a occu par o
Rio Grande lo ui c anta al h :~rin a .
E111 I 777 surgiu novo om·cnio pelo !ralado de Sa nto lldefonso, ficJ nclo re on hccido o dirci10 de Porlngal sob re o lerritorio
at ~ :\0 l~i o G ra nde c c:~bend o :í l lc panha :1 coloni a Sacra111cnto.
O b r:~zileiro aprm'Ci l.I:Hio, depoi , a precaria sit uação d :~
Hcspan b, cn1 virtude ele aconlcCIIucntos que occorriam na pcninsnl.l, em I S I, al~ rg:t rall1 as sua fronteiras até ao val lc orieutal
c n ' rn gu ~y. O fall cci mcnlo Lia general V i, a Cabr:li occasionou,
toei:! via , i111111cdiatos revezes :ís 110 s:~s ar111as c os hc panh óes recupera ram gr.1 11dc p:~rlc do territorio q ue con sq u ist ar:~ m os.
\ais !ardC' tivemo qnc su tentar uovas lucras c chega111os a
alc:111çar que 1\ lonkvidéo fosse reunido ao 13razi l, em I 2 1, forman do
ispla!i n:t.
:1 prOI' illCI:l
O · habitantes deso;a provi11 cia 111an inham, porem, para C0111
s hrazilcir -. as nalnracs prcvcnçõe dos vencido contra os I'C11Ced0res, C01110 be m disse: u1n hi~ to r ia cl or nacioml.
lili!a nclo c111 s12u i:~ vor :1 protecç:io àos plati nas, combin:lra m uma rcb llião de 1uc resul tou proclamarem-se indepeudentcs
cn1 I T .
cg:nir:1111- c fortC' co m b:~t cs en tre os brazilciros c os :~ rgenI o p:~ra o theatro d<t
tino , que moti varam a partida de Pcdr
guerra :~fi111 de ::tc!i l':lr a operaç-es. Chega ndo ao Rio Gra nd e do
Sul, o imper<tdor teve noticia elo fallcci m nt o de s11:1 cs::osa c
regressou imm cdial:~m e nt e para o Rio ele janeiro, deixando como
c 111 naud::tnlc c1n chefe elo exercito o n13rquez k R a rb:~c.: n :1 .
A i n h ~ bi licl ad c de. !c militar orig 1110ll consideravcis perdas
:1os nossos combatente , que tiver:uu ele ab:mclo n<tr a perseg uição
que lhes cumpria 11101·er contra os i;Jim igo· , re!ir:mdo- c para o
·
l~ io Grande do Si!l.
Con tinuavam as hos!i li 1:\de en tre brn ileiros c argentinos,
:~mbici o nancl o estes se apoderJr cl:t Banda Oriental, cuja popnbção lhes era sympath ic<t, quando tocou no Rio de janeiro, de
vi:1gcm para Bueno Ayres, um pleni;Jalcnci:1rio inglez a q uem
fo r:~ con iiada a missão de promover uma reconcil iação entre as
nações litigantes. Pedro J.o man ifestou-se logo favoravC'I á negociação, mas cleclar:uldo-se disposto 'a não ceder :1 Cisplatin:t.
I
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. Em 13ueiiOS Ay rc·, o cn1·iaJ o i:1glcz cnco:1:1 ou, a princq ;o,
intui tos co11trarios por pJ:·te do go1·crn ar.rcn!i;w , :ms, percebendo
depois o presidente Ri1•aclaviJ qn -.: am or ~cia m as preve nções do ·
orientaes contra os brazil eirL•S. rcsnll·cn-sc a ma ndar um 1~1issario
ao Rio de Jan ~ iro com r ot~ t·r~- pJra ent;·ar e;:1 combin:u;ão com
o Braz iI, ob tend a ;~ l'l l exaçiio t\ ,1 flm;da Orimtnl a IJncno- Ayrc ·
ou a i ndcp~ n cl c11ci a da n1c 111a n.:gif.o.
r::ssc t:lllissa rio foi o j' rOpno niÍIIi >lro de Ril·acl:!Vi:l .\ .. nocl
] os~ G:lrCia.
Intervind o o rrprcscntank de !n gbtc rr~ n:1s neg ciaçf1e. ,
co nn~ n ceu -se de qu e o Brazil n.io :~cccd~ria de ncn 111111 111 do cn1
reconhecer o domínio argen i1:o em i_ pbtina, c, tratou de encJ min ha r o com enio, esta belecen do-se a obrigação ao nosso p iL c!
CO!ICeder relati va autonomia ;Í uell:l pr01·i n ia.
f oi inal recebida essa olu ~ o p~ ! os argc!l inos CJ !Ie ih.:
recu aram :q pro1·a ão .
ontin11ancl a g1'1e:-ra, ,·c rific~ r:t m d ·?:~o i s as naçües cOI:tendoras que se impunha del iberar sobr<.: o s~:1 termini , c, em IS2S ,
rc oll·era m ~ 11 t abolar IIOI'O accord o.
Dois mb:~ixat!orcs arg<.:ntin os ,·ieranl ao Ri o d~ J.1neir c.
a uxi liado pelo ministro d e l ng latcrr:~ , procuraram dil igc nten:cnk
chegar a um re~ ullad o decisivo. O 13razil persistiu in istcnt ·m ente
em negar-se a entregar a B anda Onáilnt aos in imigos, e, propond o o mediador inglez que passasse o terri torio dispu tado a
se all'itrc,
constituir um E t:~cl o independente, acceitJr:un todo
fi cando tambctll estab ~ kc i da inteira libercl:lde de na1·ega ;ão do
Rio ela Prata, para ambos os con tracta utc .
Independentes assi 111 do domínio est ranrrei ro, os orientae
rc un i r:~m um co1:gre ·o, ck~er:un g-overnador pro\' isori o c decreta ram
su :~ co:1. :tni ção politio , da ndo :10 Estado livre o nome ele Urug uay.
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OS QUILOMBOS DOS PALI'I1ARES. GUERRAS
DOS MASCATES E EMBOABAS.
1'\cgros t;·azidos da i\fric:t e red uzidos á d ur:~ cnJ:,! i :lo
do c:tptivciro, vell(l -se obrigados a pelejar contra os lio! · n n d cz~s.
<l ur:~n: e ann os, fug iram par:t o sertão de Al a2:ôas :: formaram
alclc::unentos que ficar:uu sendo conh ecidos pelo nome de quilombos.
t ses ald ea mentos crau; situados n:J serra da 13arriga, em
:oca! defendido por urna dupla e~~a cada ele macieira e cob~rto por
p:.tlmeiracs, circtlm st:~n ci a c a a que se attri buc a denominação
q ue te,·e 0 povoado.
Cerca de I 5000 africanos c~ habitavam o quilombos. Para
manterem-se, c fcc tu :~ v:tm c rrtria pela fazendas mais proximas
rouba:1 lo o que en co ntra 1·~n1.
I or mui to tempo rcsi5tiram os negros ás expediçõd contra
ellcs clirigid:ts p ~ l o go1·em o. Co:1seguiíam tal importancia c inspirava m buüo temor qu C5 i ropriclarios de Porto Calvo, Scrin haem.
Una c outiOS po1otOS ircnm vizinhos fomcciam-lhes armas, munições, viveres c roiipa, apesar ele estarem :tssi m contrariando form aes
rccommcnd. çõcs elas autoridades.
O poder supremo entre os Jl('gros dos Palmares era exercido
pelo companheiro m :~ i intclligcn!c c bravo, ao qual deram o ti tulo
de príncipe Zum bi.
Em 1GS7, o bandeirante p:lll lista Domingos JOrge Velho,
1·alente e cmprehenclcdor, propo;~-sc :1, med iante certas vanttgens,
destruir os quitombos. Acccito o seu c fferecimento, o governo forne-':Cu-lhe força considcravcl, obrigando·se a conceder-lhe por sesmari:t
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:~ s terras conqnistadas, :1 propriedade de parte dos escr:wos aprisionados, sob a condição de não ficarem na captiania os ma io re de sete
annos, c outros fa vores, inclusive a ga rântia de qua tro hab itos das
tres ordens militares pa_ra o chefe c officiaes da exped ição.
foi longa e icnaz a lucta que- só terminou em 1606, tendo sido
completamente 1·encidos os negros e morrendo o Zu mbi, que
batalhou sempre com assombro a cor:~ge rn.
Trazidos para Pernambuco os negros presos, foi reservada a
parte pertencente ao govern o e os demais foram di vidido cmre
os chefes expedicionarios, de conformidade com o qn c fora on,·encionado.
A victoria de Domingos Jorge foi 1110livo de grande-s festas
em OI inda, pela satisfa ção que causou geralmente o re tabelecimento
U:l (Xl Z ti!C lo nga mente pcrl ll rbacl:\ 110 interior da Capitania.

''.
Caus::s diver as motivaram, nos tempo coloniaes, l'idcntc
prevenção dos brazileiros para com os portt:guczes que, drpo is de
conhecida a immcnsa riq ueza elo nosso 1 aiL, para aqu i 1·icram
com o intuito unico de fazer fortuna rapicl::!. Depois da ...esfa;tm(tlo,
principalmente, quando os pernambucanos tinham conseguido a
golpes de bravura expeli ir do t.erritorio pat rio os inl'asores hollandczcs, n:io se conformavam o indio·enas con: as distin cções paten temente lllani festadas pelo govern o portuguez el!l favor elos seus
patrícios, sempre preferidos para os empregos pu blico c outras
vantagens dependentes da 1·ontadc do detentores do poder. OI inda
aspirava cr a mctropole do norte, c a nobreza pcrn ambnca m, que
constitu ía o senado daqn cll :~ cídacl , mostrava-se ciosa dos seus
direitos de cooperadores esscnciaes da victoria Jco ntra os batavo .
Os portngnezcs rcccmvindos da Europa foram se cstabelcccnd'o em Recife, e, porque a popnlação aristocratica da capitania
ded icava-se exclusivamente ú agricul tura, apoderaram-se aquelles
ndl'ent icios do commercio, obtendo tornar poderosa a sua classe
e d::ndo incremento notavcl :í povoação qn e h ab itavam~
·
legítimo desejo dos ncgocianres do Reci fe, de interferirem
na administração local, despertou contrJ cllcs hostilidades por
parte dos olindenses, que lhes recusar:un in teiramc1tte accecler ás
justas aspirações.
Mascates era a -denominação nsacla pelos nobres de Olind:t
para com os mercadores do Recife .

.
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i\lcançara m depois os mascates que o go verno ela mctropolc
c ao Recife a cathcgoria ele villa.
Sebastião de Ca tro Caldas, então governador da capitania,
de accordo com a resolução regia, com sorpresn dos olindcnses,
de u execução, m noite de 3 para 4 de março de 1707, a dita
Tesolução, erigindo em vil la a actual capital pernambucana ; organi ando-se na man hã segui nte o senado, que foi logo depois
solcnn t•tnen tc install:ido.
:\':io se fez dcm or:tr o protesto do scaado dr OI inda, dando
isto Ioga r a que Castro Calda· expedi r ordem tk . pri :io contra
os pri nci paes hefcs do povo da velha ciJack .
Surviram logo cliscordias ent re o govC111a lor c o . ouvidor,
porque pensava este qu a nova circumscripç:w revia comprehendcr somente a frcguczia c~ c S. Frei Pedro Gonçalves, cujo
.erri tori o correspondc actual mentc :ís freguezia do Reei!..:, Si. Anton io ,
·S. JOSé e parte ele 13ôa Vista c Afogados ; opinai1(1P aquellc que
lambem deviam pertencer-Ih..: os t istri cto· ele C ti'c', ,\\uribéca c
lpojuca.
O govcrmdor manteve sua cl~c is:to c o ouvico:· abandonon
o se u c:~ rg o .
C:~stro Caldas iniciou excessiva persegui ção cun!ra os nobres
e este trataram d reu nir elementos no interior rara uma resistcnci:l vigorosa . No meio ela lucta foi Castro C:~ ldas att ingiclo por
um tiro, quando, acompan hado ele a:nigos, p:~ss:~ va pela rua das
Aguas \ crdes, hoje das Lamas Valentinas, vindo da igreja da
Penha. Recrud esceu a paixão do governador co ntra os seus advcrsari os e renhidos encontros se c!er:1m ent re as fo rças do governo e
os populares rcbellados. Em nuutcro de ::!000 entraram os partidarias ele Ol ind:t etn Recik , apodcrau do-se da vi lla, donde j<í havia
fugido para a Bahia o go vern~t! or. foram depois os chefes pernambuc:tnos pa r:~ O li nda c, reun idos em congresso, a 10 de novembro
de 17 10, propoz Ccrnardo Vieira de N\ello que se declarasse a
ca pitani:l indepe-ndente proclamando-se o govern o republicano.
Vcncer,1m, porem, os mats moderados que opina\·am pela entrega
da administr:tção ao bispo d. Manoel Al vares da Costa, então em
visita na Par:.Jtyba. Al li chegando, depois, o bispo assum iu o
go verno c :~mni st i o u os rebeldes. Os rccifenses não se conformaram
com a SUl situação e cl ·liberamm-s:! a uma contra-revolução, at: xiltados pelo governador d:t Parahyba, JOão da Maia ele Gama.
Rompendo o movitnento, o bispo refugiou-se no Collegio
dos ] cs uit:~s, ont!e foi cerc:~do pelos defensores do Recife que
confe ri~

. ,, .
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exigiram va r i~s medidas, inclusive :t tr:t nsfcrcncia ele el. Ah-:trcs
ela Costa para palacio, snbmettendo-se este a todas cs as cxigcnciaS·
Indo mais tarde a Olinda, o bispo, an -! as rogat1vas dos nobre. ,
alli permaneccu, resolvend o 1·a ria providencias fa1·o raveis áq uc lia
cidade. Agitaram-se ma is ai nda o recifenses e d. Ah·arcs renunciou o governo, tornando-se então a lucia tcrri1·cl en tre 0s
dois partidos. Tr~s 1nd cs depois ch c~o n de Port ugal o 11 01"0
~ovcrn ador, f eli x Josétv\achaclo de i\lenclo nç:t, qu e in1po7 lhe fosse
pa :;:.tda a adm i n ist r~ ção pelo bi. po, unica :tii!Oridadc le!.!iti nl:t qu
elle reconhecia. D. 'i\lvJrcs voltou, assim, ~í admi ni tr:tção, por
:tlg um:ls horas, :tprovcitando a occasião para l! bcrtar lkrnart!o
\ icira, prc o pJcs 1117Sm tcs no começo do le1·ante
O _novo g01·cmador mani festou-se sympathico aos mnscnles
c procurou captmar o cl:cfcs olindenscs. Cern ard o Vieira partiu para
o Hr~ iJ I ele Palmares com intcnç5.o de r sistir ao govern o, mas os
seus compan h iros não o qu izcram seguir, e elle, qua nLIO so 1bc
haver ido C011t.!c1:1nado, cntrego;1-se ao capilão-mór de Porto ah·o.
Pcrmancccr:tm ainda por algum tem po :.ts perseg ui õc- con lr:t a
nobreza de Oli nda, só p:trifica ndo-se inteiramen te a ca pitan i ~
qu:mclo foi substituído o governador por cl. Lourenço ele Almeida .
r~rcl uro u, todavia, por muitos annos. a velha riva lidade
llt rc
pernam bttcanos e marinheiros, como ficara1 n sendo chamados os
portu~ u ezes p lo seus advcrsarios.
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Os pauli las for:un, co1110 ~ abe mos, o m:t is cora josos c
persistentes explor::>.dores do 'sertão braz1lciro. Depois de tcrrm
descoberto minas de ouro e fe rro, em sua terra n a t:~ l, atirar.; m- e
:\ cxploraç5.o d ~ v~ rios. pont os elo paiz, onde descobrira m oatr:ts
111 inas.
Julgava m qu~ C'Sas riqueza- consti tu ia:11 p:t!rimonio cxc!tiSil·amcnlc seu, por as terem clcsccberto.
Ü õ porlu3 uczrs, ::rvor:tclos em bnndciran!cs, p u zcram -~c em
compct::ncia com aqu cllcs destemidos brazilciros, originando c te
belo oc! ios:ts rival i c!ad~s c sa ngrentos con bates cn tre c.s dois gwpos
cxploradorc .

Forasteiros ou rmbonbns, palavra que q u ~ ria dizer pintos
entrudos, eram os appellidos dados pelos paulistas aos brlhdeimntcs
porlug:tczcs q:1-:: ancl:vam ca lçados, assemelh:u:clo-se, por isto, na
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pini:w d<ls s_us ri · :te~. :tos pintvs , 1 or caus:t cl:ts p ~na qu e têm
na peruas.
A gu:ra dos rmboabas Cili:Jeçou em Caheté, por 1n1:J imprudenci:~ de doi paulistas, qu e pretenderam toma r c!:: .um fom stciro
u:n;: cs p i nrr;~ r,b qu este cond uzia. Rcco n cil i;:r:~m-s depois 'por
:~lg n n s espírit os ·Jn e:Jo;
a~ f~ ll l l1 tempo, devido f1 inten ·ciiÇiio d
irrcflcc ido~, 1 orcn1 recame ar:1:11 1nai tarde :~•; llo ti! idades, d;; nclo-se
mortí feros omb:l!e em ' :tb:lrá c arl:o ira Grand , onck foi
~:·:~,·e m ~ n te feri o M ~u10e l !'\u nes Vianna, chefe elos emboaba .
\'~ ncido", afinal, o j):Jlllistns, por um a n: anobra tr:~ i çoci r:~ de fre i
Francisco ele ~ lcnez~ , tivera m qne ~offrcr dcpoi EO a ·ckrrot:t c
tc:1 tn j.i se rcnc!iclo sob garan ia de rcgwss:~rc n t aos cus arrai:~cs,
lm.1111 csarmaclos c barba ra mente :1" a s~1 n , dos, p::ll -o csca p:~ n d
:i b::r :J~Í:J. elo inimigos.
T endo che mio ao Rio ele J:Jnciro COlHO govern a<or nto ni o de
Albu ,ncrgttc Coelho lie arva lho, d11·ign1-SC ao interi r do :~ct u al
\ \inas c o:t eguin ~. subm is ;i o á su:J autorici:Juc d
l ~s::~d o cl' 1
hck dos emboaba s. Persistiranl, porem, os paulistas no sen in tu ito
de vi n::;:-tnça, c, tendo re nnielo pock roso grup , av:w çara!ll ao encontro d s enscotJ!CiJd re~. i'\ a m a r~e n s do rio q ue se par:-t os povoado
de S. Jo:io c . j os~ nfrcnfrara:l i-SC l S d ua ba111!eircs ha.vcucio horri:
rio ficou ju nc"d k cacbvcres c: por isto dcnont iv ~l can11fic in~.
n ;~tirJ ri das .\\01te .
O govcm de Portugal, scicntc dos graves acontec:i mcntos
qu e occorria1 n, resoh·eu a crea :to da ca•Jit:ulla de São Paulo c
.\l in:L, co:nrlet:\IIICII!e ln dep~nden t !:J d Rio CC jane iro, c eoncedcll
;:mni ti:~ plen·t ;ís partes combatente , o. ~emlo as im fazer amortecer :1~ ~n:mos : c! ::dc ; q:tc m:-tis tarch: s~ :l!lJ~ara n t in!eir:-tmcnte.
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XIX
INCONFIDENCIA MINEIRA
No fim elo secnlo IS.o icleias ele liberdade começavam a
,1gitar a Europa reflectindo-se no Novo Mundo.
A França preparava-se para fa zer baquear a realeza e instituir
11111 regimen governativo capaz de a engrandecer, e as colonias
americanas, á voz de \Vashington,~t i nham, a 4 de Junho de 1776,
proclamado, t;niclas, a sua indepencleneia da Inglaterra.
Brazi leiros illustres que regressavam do velho continente e
jovens compatriotns que alli estudavam, sentiam-se fascinados
pela pairiotic:t ambição ele ver livre :t sua Patria .da acção asphixiante ela metropole.
Em Coimbra doze alumnos :ct:t Uni versidade chegaram a
firmar nm pacto para se devotarem á nobre cansa,· logo que
voltassem ao Brazil. Em Mon tpellier v~ rios outros eram dominados
de i ~ uaes aSJiirações.
Entre estes estava Joaquim ela Maia, que chegou ~ tratar elo
assumpto com o grande Jefferson, então embai xador em França.
Minas Oerae> torn ou-se o centro elos libertadores brazileíros·
e alli formaram elles o primeiro nucleo que se incnmbiu, entre
nÓs, im pellido exclusivamente pelo amor á liberdade, da missão
de realizar o grandioso projecto.
Claudio Manoel da Costa, Thomaz .An to nio Gonzaga c
Jgnacio José ele Alvarenga Peixoto foram os iniciadores da propaganda, que mais tarde tão valentes caropeões teve a revigoral-a,
,propaganda qne rapidamc1Íte e>tendeu-se a todos os recantos tb
-capil:tni:t.

O co nego Lu i; Vieira da Sil va, o p~d r< ,\b:tocl [ui[enio
da Silv:t Mascarcnhr.>. o cr. Dio o Pereira c alvun ttt:ti ·, anlpa·
rar:Hn logo com o seu apoio as novas ictcia .
Quando chegou a Mi na , co mo governador, o visconde ele
.
Barb~cen a , j;í estava ob ncjada a conj uraç:lo.
As aclltesõe ao elevado cmprcltcnclimcn o cont in uav:uu a
surgi r cntltusiasticas c, com a in corporação aos libert :~ dorcs elo
p:::cln: Carl os Cor ~ca de Tolcdo /1\cllo, Luiz Vn de O !i1·eira P iz:~,
Francisco Antonio de Oli1·ei ra Lop e~, Dr. l omingos \'ida! l3:~r·
bosa L:~ ;;:e , Domingo3 de Abrca Vieira, José Rezend e da Cosl:t, JXt C
c filho, alferes Joaqui m José da Si lva Xavier, conhccicl pelo
Tiradentes, c mu itos outros, o partido revolucio nari o constilu iu-sc
uma força podcros:1 c temivel.
Tiradentes veio para o Rio de Jane iro OtH.lar o espírito de
seus patrícios· alti re iclen!es, c jamais ol vidou um ó tuotnento
a propaga nda da catt a a que se clevo t:~ra.
Em 1788 c:tcontrou-sc com o d r. José ,\ lvcs Maciel que
voltava da Europa deslumbrado com as n ot i c i:~ do pro~rcsso do;
[st:~dos Unidos, e mais ai nda en iu-sc irnpelliclo o it:t ::w rt.tl pre·
cursor d:~ nossa inctepenctcn::ia :i cffccti vidack do mo·;i ntcu to cotma
o domínio portug ucz.
Alves M:tciel p3rtiu 1ara iV\ i:tas c l;i enco ntrou a !JO;Jt! c.ção
indignada com as c:drrencias revblt. ntcs do 1·i cond ele Barbaco.:m ,
que, em execução ás ordens rc:tes, procuravl effcclt tar a cobra nça
de dividas em atraso, p;ovcnientes de ex horbitante con tribttiçüL.
imrostas pela mctropo!c.
Os chefes patriotas, concentrado em Vilb Rica, 2giam activamente, aproveitando com lt abiii d :~de o ge r:~l clcsc ntentamen to do
po\'O contra a· govern o.
Nessa situação cl1egon Tiradt:nll.!s a Vi ll:t Rica c, com o
auxilio ele JOSé Maciel , obteve o apoio do te 1e;1te co;·oncl francis-::o de Paula Frci r~ lL Andrade, conttnat:d:tnte da tropa, á cau~a
da inck!Jenclcncia. 1
Tomou então gr:111de ,impu:so ·o movimento, s~th! O accordada :t l C\ flO decisiva e dell cr:t ndO'S~ a instil!:ição :c1o g-ovemo
republicano no paiz. A bandeira da R·~ publi ca deveria ser toda
br:tuca tendo rscripto o segui nte lenmta : Libertas qu:-c srra !a(ncn.
(Liberdade ainc!:i q:1 e tardia). A capital seria S. j o~o d 'El-Rei c
em Viila Rica se crearia uma Universidade. f1edidas econo·
micas d:: alto alcance for:un IOJO discutidas parJ serem 1 ratiGHI:ts co::1 a victoria da rrvolnçiio.
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,\ 'ia ,1, p •1;· ,1 ri n c q~ 10 de lí89, na chacara do Cruzeiro,
rcsidcnc1:: dr· h -c1r<: ele ,\ nl raclc, foi co nccr t::~cl o definitivamente o·
p!Jno ela ; n~; mr , ç:io. O :tl'iso d momento em qn e devia cl i:t
romper sena d;wo :t do r or uma senha, que consistia na seguinte
ph r:tsc : "c' t:tl o di:t do bap i :~,lo.,.
onsid era nclo infalllvel o triun 1pho, taes os element os de
q ue di ·ptlnham o patriotas, Timdcnles apressou-se em seguir par:t
o Ri o de janeiro afim c! foment:tr o levante naq uella cidaJe.
B:trb:tce11a recebeu, porem, circn mstanci:td:t denunci:t, dacb
por j oa JUim 'il verio elo Reis, Basilio de Brito Malhei ro e Jg nacio
orreia Pampl ona, obre o projccto dos revolucio nari o , c do primeiro desses i nqu::~ l ifica v ci s traid ores co n eguiu Jogo por escripto
a com plet:t narr, tiva das combinações existentes entre os brazilti ros.
:-..:::~ referida denun cia era t a mb ~ tn dcc!:t rado o fim cb v::trrem
ck . 'Ji'Jaúmtcs ::o Rio de J ::~ neiro .
. !Jndo n immecliatamcnte o gO\·crn:tclor q ue fo sem su pemas
:ts dtligencias p:tr:t a cobran a elo impo to que provocava o elescontentamento ela populaçiio, c tratou de providei:ciar para impedir
, 1·ictoria ela revoluç:io, relatando sem demor:t ao vice-rei o que
se pas.ava.
Joaq uim Siil'cri o f0i o em issa rio ele B:!rb::~ccna para ':: Lniz
d~ V:tsco ncellos c Sons:t, c, chegando ao Rio, teve o miscravel
dcl:ttor a incumbcncia ele vig i::~r os pnssos de Tiradentes. PrL: o c:>te
rc 1·ol n cion~r i o, foi mctt ido n'un1 calabouço na ilha das Cobra?·..

Ao ser conlteciela em i\l inas a prisão de Tirrt(lenfcs, o govern2 clor determ inou a captura elos seus companheiros cxif cut::s n:t
capitania. Tlt om::~z An toni o Gonzaga, Domingos ele ;\breu Vieim,
r\h·arcn•71 P~ ixo t o, Carlos Correia, Cl;wdio Manoel da Costa e
muitos out<os foram logo recolhi los ás detenções de Villa Rica,
que cheg:tran: a niio co:uportar cs i:tconjidm tes.,
Iostaura lo o proc:e·so, r::1c!ou por ser conclemnado á forca
'li'radrnlro, cuja ca ' eça devia ser levada :t ' illa Ric:t e cxhi bida
n'u:n po!ltfl alto, na praça mais publica da localiclad;:; o corpo
seri::~ elividielo em 411:tlro pedaços; a casa onde cllc m0ra1·a arra:o.:~ da e S:l!~ado o local em que era ecliiicada, p:tra q ue nelle nunca
1:1~is ~~ cnnstrnisse. Os filh os e netos do rcu s!:riam privad os cios
~~ ll5 hal'crcs e declarados in b mes.
f1ancisco de Paula

fr~ir·~

de Andra !e, ]os.:

AI\' ~S f,~ 3cicl•·
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.Alvarenga Peixoto c alguns m:~ is, foram lambem conclemnados á
forca, sendo outros degredados, alguns perpet ua e 1nuitos temporariamente.
Claudio Manoel da Costa suicidou-se 11:1 pri ão.
D. Maria J.a, rainha de Portuga l, com n111 tou, pore m, :t
pena de morte dos principaes chefes em degredo par:~ :1 Africa,
exccptuando somente dessa graça o Tiradentes.
Este marlyr subiu att iv:~meute a escada do patibulo e pediu
ao carrasco que lhe abreviasse a execução. Morto, :~sim, a 2 1 de
Abril de 1792, foi a sua cabeça exposta em Villa Rica, confo rme
prescrever:\ a sentença que .o tinha conc emnaclo.
Pela consumação dessa p:tvoros:l barbaria ord eno u ; :~inda a
camara qne se fizessem preces publicas ~:m acção de graças c que
fosse illuminada a cidade por Ires .d ias, sob pena ele se\·ero
castigo.
Dos revoluci onarios o mais fel iz fo i José de Rez::mlc Co 1:1
filho que, desterrad o para Cabo Verde por tres anu o , conseguiu
mais tarde ser eleito deputado por J\·linas Geraes r, no prop rio
edificio ela Cadeia Velha, que passou a ser a éde da Cama ra
Nacional, coube-lhe a ventu ra ele te tejar a indepenclen ci:~ elo
Hrnil, aspiração pc!:l qual havia padecido aquella condcmn:tção .
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XX
TRANSFERENC IA DA F AMILIA REAL
PARA O BRAZIL
,\ rain ha D. 1\bria J.a subira ao tllrono por f:!l lecimcnto de"
D. José, seu pai; c, por haver soffri lo desarranjo nas f:\culc\atles
ntetllaes, anno depois, assumiu a regencia ele Portuga l o prin cip~
D. j oiio, na qua liclack ele herdeiro presumptivo da Corôa.
E a substituição não motii'OU nem mesmo alteraç:io ministeria l c mantcv.: o príncipe a mesma orient:~ção de sua mãe, cujo ·
governo fora host il ;Í revolução francesa, ele accordo com lngl:ltcrra c I·lespanha.
i\lais ta rde for:~m restab ~lecidas as p:1zes ent re f'rança e
1-l csp:~nh a , tendo Portu gal pretend ido lambem, sem re nlt:~ do, reconciliar-se com a a iludida Republic.1. Alliaram-sc, por isto, nO\'Jmente os
· lusitanos com os inglczes, incorrendo assi m em maio r prevenção por
parte de Napoleão Bonapartc, que mani festou a amc;~ça expressa na
seguinte ph:·a;e : • Tempo virá em que a naçrlo porluaueza pagarâ
com fa orimas de sangue o ultmo·e que está jazendo á R.cpublica
·
Frauceza .
entre os dois pa izes da pcnin·
guerra
a
Tendo prom ovido
sula iberica, a França, cni 1801, firmou um tratado com a liespanha•
tornand o-se impos:;ivel a D. jo;'io resistir victoriosamente ás duas
poicncias. Logo depois Portugal era obrig:~clo a accei tar convenios
tom o::. hespanhoes, que imp,ortavam em evidentes submissões.
Nessa situação humilhante e diííici l exigiram ai nda os francezes qt;e o príncipe dcclar::sse guerra :í Inglaterra.
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Triumph ~ ra 1\!apoleão por toda a p:1rte. Havi a já cingido
a corôa e convertido a Republica em lmperio Fra ncez. Cu rvara
todos os governos e submettera tod os os povos. Só a lngl:llerrJ ,
guarnecida p{'la sua frot:t form idavel, oppun ha obstaculos ao vencedor da Europa. Deliberou-se elle a f:t ze r uma g uerra mais decisiva
c funesta á Inglaterra emprehcnd endo feril-a nos seus in teresses
mercan tis. .Portt v~a l c o forte de Gib rnlt :~r, na costa m{'riclional
da Hesp:mha, eram os Jogares que lhe permitti:un o movimento
commercial enropco. To m :~ r Gibr::t tar seria uma tcn t:lli\·a inefficaz.
Mais faci l se lhe afig ura\·a proh ibir aos ini nu gos a en trada n ~s
portos por! ugu ezes.
Na pole;lo o exigi ra varias veLes e o prii:cipe protclbvl
sempre qualq ncr s lnç:io defi nitiva.
O im perador fr:wcez n:io hesitou em fi rmar com a 1-!esp:lllha
o tratado ele Fonta incbleau, a 27 de out ubro de 1S07, ciu virlude
do qual dcsapparcci::t a autonomi a de Portugal c er:~ o seu ttrritorio
partilhado entre as n:t ões c ntracta ntcs.
Logo depois .i\:::polcilo fez seguir tima div isão fra nccz:t ::o
mando do ge n er:~l jti tiOt, incumbida ele occu par milit;:nn en !c
Po rt u g~ l.

Tendo ch es-:~clo :10 onhccimcnt de D. jo:io a nolici::t t:.:
o exercito fr:Jitcez marchav:t pel:t 1 1 e3p::tn h ~ ro in d~sti n o :10 ·
reino, comprehc:tdeu elle cntiio que ca rec i:~ <:.sum ir 11n1:1 ::Hliuitk
d ecisiva. Não era mais pcssivel protelar, COIIIO o fizera eiõl rel:lçà·J
ás propostas fran cesas, a rc?.C ão inevita1•ctmente improficua cont ra
o; inva ores ou a fuga ii!!Ine lia!;!. O rcp rc-cnlai!l<! do g01·crno
inglez suggcri u ao re~<"l~e o :~ ll·it re ele tran fe rir prâ o !3razil a
séde ela mon:lrcltia p Iln g:!ez:~ c, accorclad a c:;ta pro1·iclenci3, foi
fíx:1 do o di a 27 tie nc tembro de IS07 p~rn a p:-~r ti d :t da fam ilia
reinant e. A' hora mai ~tel a chega ram ao cacs de Sele m D. João c
. ·o inía nl e ela J-lespa nl sen1 o :JCOlllfXtnil amenlo de nma só pe sõ:t.
·Foram :~penas s:lt!dar
pelos gril o; sentidos e p ·l:Js l:1grim as elo
povo i n!m c n~o q u~ ,ol! i se ac!1a1·a agg lo m cr:~dv. Doi. c:-~bos d.:
policia q ue por acasoap pareccr:~ m lançar:tnt pranchas sobre :1 l:~ tm,
tiraratn do coche cs dois p e rso : wgcn~ ,. c:trrcg:tr:unRnos p3ra as
galeot2s.
c;u~

Cerc:~ de 15000 pessoas Yicr:un com a fami li:1 r~:~ l p::1r:1 o
Br::tzil, cn1 uma frot:l composta c!~ oitO naus i:ie linh:1, q ua tro:
fragatas e quatro embarcações m en cre~ . a!c111 de ,r:tn(\t num ero
·de n:tvios rnerc.ntes.
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!'\o dia 2S, por ser cont rario o 1·cnto, não foi possi1-cl a
partid:J. que ~c realisou a 29. Ao meio di:t saudavam ::1 frota as
ultimas fortal ezas c, na m:lllhà seguinte, entr:J.ram em Lisbôa as
forças de 1 apolci!o, c; uc aind:~ d ivisaram ao !onze os navios portadores elos clcstcrr::tdos. bordejando ao longo t!:g costas.
Ao passar d ia11!c ela c quadra inglcza q11c bloqueava Portugal foi a frota lusita na cnthusiasti camentc Sallllada, seguind o-a
uma cli1·isão daquella armada.
A I<J de Janeiro ele I OS eram dcscortinadas terras ela 13:~.hia• '
orelcnan do D. João que para all i se encaminhassem os navios.
Apanhada d·· sorpresa a população da re'ericla capitania,
nem por isto deixou de ser recebido o regente, na brde ele 2 .
com grand e olenn idade. /\ 2 1 cffectttou-se o de cmbarq111:: 110
meio de ~· il.Jra ntcs acclaJJHtç\les.
Os bahian s se es:orçara ru para obter de D. JO:io qu f::<ass~
su:1 rcsidcncia n:1 velha capital da colonia, offerecend o-se p;;ra
construirl: m 11 111 palacio, mn o príncipe vinha resolvido a ir p:tra
o l~ io de j anei ro.
Desejando conhecer o:> homen mais instruid os cl:t c:~pila n i a,
o <egente abriu audi ncias publicas e teve ensejo de apreciar a
iilus ração d economi ta brazi! iro Si lva Lisbôa, depois viscor:d-:
de C•yrü, a qt:cm ficou desde então :~dmira n clo. Tal foi a influencia
que Jorro exerceu sobre o espirito do principe aq tlelle nosso not:wcl
comp:mio\a, que consegniu elle ser a 28 ele janeiro decretad a a
abertura elos portos elo Brazil ás nações amigas.
A 26 ele feve rei ro continuou D. João ~ sua vi~g~r:1 para
o Rio de Janeiro.
Duran te o trajec!o :1té a 13ahia a frota s~ h:l•;ia c!ispr:rs:idl},.
em virt ude ce un1 forte temporal, vindo a n.io D. João de (:ash:tl
arr ibar ít Parahyba, e aqui recebeu os concertos de C]lie necl:ssi tava
pa ra prosegai r viagem, cliri ~ ind o -se depois ao ;,io ele Janeiro, para
o nd ~ se destinara lambem uma párte dJ esquadra que se distarP
cia ~a na mesma occasião.
Era vice-rei do Rrasi l o conde de Arcos, que providenciou
sobre commoclos para a f::milia real c sobre 1·iv r.:s p:tr:l abastecimento de sua grande comitiva.
Os que haviam aportado á capital brazilcira antes do regente
não qniseram de~embarc:~r sem que elle chegasse.
A 6 ele Março era avistada' em Cabo frio a fí·ot:~ que estircr:~ na' 13a hi~. Na manhã de 7 estava clla em frente ao Pão de
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:'\ssncar, entra ndo ~s trcs lior::s tb t~rdc no meio ele imlcs riptiv~ i :
obra>.
alc•rria popular c fund eando ~ o pt; ela ilha da
A's quatro hor:ts da tarde . egui nte effcctuava- c o dc. cmbarqur.
Duraram 9 di:ts as festiv idades, c o rcncnte manifesto u-se
profundamente grato ao acolhi mento qne lhe foi d i pensado,
vi llas
dizendo ter excedido mu ito a sna e pectativa . Das cicbde
elas clifferentcs capitanias pa rl irant dcp nlaçõcs para fclici(t rcm D.
João.
Entretanto, justos rcsentimentos produziram as im posiçües a
muitos moradores para dcsoccuparcm os p~ed io ct n que mor;warn
afim de nclles s installarem pessôas cl:.t comitiva. t ra In tant c
serem col!ocadas, ele ordem superi or, as tiuas in iciaes S. 1 ~ .• etn
qualquer casa, para q ue a família nel la residente se ntttda,;sc
immcd iatamcntc, expon do-~e aos maiores incommodo c prej u isos·
A li de "'\arço o regenk, tendo con i krad o exoneradas a
. utoridadcs que lunccionaram ·m Lisbôa, organ ison o seu mini teria, que f1cou a ;im c01 stituiclo:
Fernando José de Portugal, depoi conde c marqucz C:e
Agniar, i t~ s pastas do Reino e J-"a;.encla;
JO:io Rodrig uc de Sá c fl \enezes, visconde de Anaclia, na.
ltramarin o ;
pastas d.t \ trinln c N~ . o ~i o>
Rnurigo ele Sousa Coutinho, ma is tard e conde de l.inh an.'s,
_nas pastas ela G u~rra c Estra ngei ros.
Era o ult imo o ministro ele maibr capacidade.
Tão importante foi o desenvolvimento logo alcan acln pelo
Brazil, mais pela immensic!ade dos seus cle:11emo; natmae uo qu~
pela previdcncia administrativa dos ministros de O. João, que ct n
' !817 Thomaz Jefferson escrevia : O "Brnzil i mais populo>o. mais
rico, mais forte e tão instruido como a nuie patria.
A incompetcncia dos t•stadistas ele então era , cn!rdanto,
lamentavel .
E' bastautc relembrar a providencia por clles acl optada J :~
fundação d.e escolas de marinha, medicina c math ematicas, sc1 n
terem estabelecido neuhnm a p:1ra o ensino prim:~ rio, cujo nntuc :-o
existeute era limitadissi mo c somente para as cr~an ças do sexo
masculino, para se perceber que não havia qualquer noção de
~ovcrno entre os homens que orientavatú o regcutc. '
Tendo se tornado, assim, em 1SOS, séde ela monarchia portuguesa, foi o Brazi l em IS\ 5 ·elevado á c:tthegoria de Reino·
Unido com Portugal c Alg:uvcs.

HISTO HIA LOCAL

,\ .\ 1 ~\ ZO :\A - 0 rio .- n;:tzonas fôra percorrido por Franéio;cn Ü~c la na , Clll 15 10, C tc";C por isto O nome desse explo radOr
que, clcpoi , lhe ctcu a a tu:tl denomi nação, snpponclo serem mulheres
v.ucrrciras os indios qu.: o 8.tacaram .
Francisco Caldeira C:~st e ll o Gran co tendo sciencia de que
existia -utn c;ta belccimcn! hollandcz no A mazonas, e de qnc era
o rio frcqucntcmcnt \·:si tado pelo i nglcz~s c fl:unengos, solicitou
?. uxilio· a Antonio de Albuquerque, govcmador do J\ laranli ão, c
ao govern o da m ~t ro1 olc, para im:Jcdir que all i continuasse m os
invasorc-. 1\ntcs, porem, de cliesarem es;es auxi lias, Pedro Tcixcir:t
conseguiu apodemr-sc do nascente povoad o, em 1637, e descobrir
o rio Negro, cll jaco loni· lção so m~n t c c:n 1663 co:ne.;ou a dcsenvol\'er-sc sob a di rccç~o ck Pedro da Co3lJ f avell:!.
Em 1669 Francisco ela !\ lo!ta Falcão .levan to u a forlaleza ele
S. José do Rio Negro, origem da cidade de lv!anans. Em 1775 foi
( :t comarca d_o Rio Ne•,ro clen da :t ca pit~ t; iJ .
P ;\ RA - D~ po is ela cxpnb ào dos francczes elo Man nhão foi
fundada por Fran c i~co Caldeira Castcllo Branco a capi tania do
P:td, qu.: começo u pelo :trraial de Ucktn , em frente ;\ ilha de
1\ \at·:Jjó, te ndo sido o sc tt tcrri torio comprch.e ndi do no Estado do
.\laranh:io at-: lí72. Neste anao foi aq nellc Estado di vidido em
d m s apitanias, uma das quacs era constitu ida pelo Pará c Rio
l'\cgro, que mais tarclc lambem s~ separaram formando cst:1 região
o actuJ I Estado do ,\ :nazonas.
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,\ L\RAN!!.i\ 0 - A ca p i tani:~ do !1\:l r:tn hão, n:io ten do ido
colon isada pelos sens dD:J:Jtarios, reverteu á C rú:J. Em 15')'1 os
fr:tncezes levant:tr:t rn, n,. iih:\ do i\-1:\ranhão, o forte de . Lniz,
inicio da cidade de ig na l no mc. Fm 1615 j eronymo de Albuq uerque
obteve vencer os invasores, a ·~c n horc a nd o-sc intei r3 mc ntc cl:l terra,
sendo creaclo em 1 6~ I o Estad D Jo ,\ I:\ r. 11h;i,..., qne cornprchcndi:J
:\ capi t:~n i:t do nt esmo t:Ol:JC c os tLs1rict0s dt:: l)1anhy c P:t rá. s
hoii:Jnclczes conseg uir.1111 cskndcr o seu dnminio, Cl ll 16·11 , :Jlé ao
Maranhão, havend o sido expu! o· em 10•1·1. Co:n .: crcaç:io, em
1772, da capitan i:t elo Rio Negru c l':mí, ficou o ,\\ :~ra n hão formaneio ou: ra com o Pian hy, <ll ~ qnc >t: turno u independente esta
ult ima reg ião, passando r1 11iio a repre nllar, somente o territorio
maranh ensc, um:t elas ircu m scrijrõc~ do pait.
Pl i\ Ul·IV -- Dom1 ilgo Affon so /1 \úrense e nm i•mf.o, rendeiros de Fra;J cisco Dia. d'r\ vila, prorriclario d:1 C:J "t c\:1 T rre na
l3ahi:•, pcrse;;n inclo o ~l v::g e n s , transp nzeram o rio S. Francisco c
a serra Dous Irmãos, dcpar:1ndo com as c.t:J:p;nas rcgada pelo
Cnnindé c s as affln ente·. Alli se esiabekcer:nn com fat.cnda ck
creação, c a ntros úalldeitanlrs fora m tam he:n s~ n d o ~ll rah i do pela
cx c.:ll e nc i:~ elo l oc:~ l , qne foi por isto log-o po\·oac\o. Tet1do f.ille .ido
Domi ngos ,\ffo nso pa ar:.tm :.t snas fazendas á adm inistração dos
jesui tas. Ele\':.tdo mais t:trde a ca pita ni,t o cl is ricto do I ian hy,
ficou as i:u independente do ~ \ a ra nh?..o.
CL\R' -- A jJri me ira tentati va ele rolon isação C:o Cc:~d foi
rcalisada por P~ dro Coel ho tle Sou.;a, bnndl'ir,w te que partiu ela
Parahyba, eslC\'e em jag uari be c cliri tiu-;c ao Camocin1 c serra
de lbia p:tba, tendo chegad o ;Í marP"cm do Parnahyba. b n eu
regresso fuaclou o povo:tclo N ova Lisboa, cln ndo :í ca;Jit:m ia o
nome de Not•a Lusilanin. Vencido, fi nalmente, pelo embaraços 1
.q ue se •·!•ptt zeram ao progredímento d:1 colonia, abandonou o )
-cunhado Jc frHctuoso Barbos:t a exccuçiio elo seu plano. Em 1607
os je. uitas Francisco Pinto c Luiz ,Figueira pretenderam, t:~ mb em
sem resultado, colonisar o Ceará. Depois, foi Martim Soares Moreno
incun t ~ iclo pelo govr rnaclor 1gcral Diogo de Menezes ele ig n~l
miss:io c·. com o auxilio de ]acauna, chefe potyguar, csta b cl~ce u o
forte d·: .'-!. S. do Amparo no mes1no ponto em que Pedro Lopes
fund~:·a .Vova Lisbôa. Em 1607 foi a capitania alcançada pelos ~
invasor~·, hollandezes e, com a retirada elos habitantes elo liltoral
_para o t,ttcrior, desenvolveu-se o povoamento elo centro. Em 1680
p:~sson '-' Ceará á jmiscl icção de P.:-rn:tmbnco c, em 1700, conõti-
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tuiu o eu primeiro govcr;w muuicip:ll , disli nctn, no jlO\'O:d o d.:
lo presídio d:! :'-/ .
l g u ~pe, cujr funcções se inici:nan1 110 ar;·aial
. ele 11 sumpçJ.o, o nde c lá :1 :~clu al cicbcle de Fo~ t:d ~· zJ .
RTE No an11o ele 1-01. t\ iat:oel
RIO RA t DE DO
ele 1\\ asca re nh:~s foi in cumbido p lo !"O\·crna clor geral Francisco de
SotiZ:I de conquistar o Rio •randr. Dcpoi ele doi annos de
lucl:ls alc:~ nçou fun da r :1 povoação lc 'r.t:1l c o forte dos Trt
reis magos, raç~s á allian :1 elo chc c in ligc11a Sorobabé e ao
soccorros prestados por JcronimD de t\ lbuq uerquc e 1 or Fel ici auo
ccup:~do o 1\io Jran cie em
Coel ho, govcrn:~do r da Par:~hyb a.
163 pelos holla ndezcs, libcit u-_c em 1ú51.
PARAI-I 'P,;\ - 0 tcrritorio do :~cl u:t l t:s:ado da r~r,l! · h :~
pertenceu ,j- ca pilani:~s d l t:~m :tra c:í c ,\\.tran!J;i o, não 1 C ih~ u s1d '' ·
co.lido. cl~ I )1,, p •r
cul ret :~ nto, coloni :~do 1 elos seus clonatarios.
d ez ann os, :\ J-'n1 c~uoso Barbosa, que se bri;,: 11 pcl:l cn11q:tis;:~,
foi, afinal, coionisado, depois de v:~r i as luc:as, em \'lrt u,k d.t; p :: .~ s
fe itas pelo:; ponuguc,:es com o · taba jaras.
sta capil.1 :1·:t p ~ l o5 h ll:lllclcz.c;;
Tenclu s1do su!.>mctt:ó
em fn d:! 163-l, \'Oltou vint~ :111 no ; depois :10 ,clomi nio portuguez ·
O povoamento elo sert:io p:~r:~hyb:111 o deu- c ant es qu~ s..:
estende se elo li !o ral p:1ra o interior. Pilar foi o pri meiro
povoado central creaelo pelo ooverno da capitan ia, quando j:í et:i
Piancó c Pom b:li existia m estabelecimentos de creJ ão.
PER A,\ \B CO. l ~ m 1526 Chrislo\·;i o ] :~~ques fuadon o
povoado Conceiç:io, na ca!)ita n i:~ ele ltamarae<i. Olitda e l gnar:~ · ü
foram, porem, o primeiros nnc~eos defin iti\'alnente estabelecidos
em Pernamb uc0, por Duarte Coel ho, clonatario d::t c:tpilania. O cahetés fora m \'C.:nciclos pelos colonisaelores alliados aos taba jaras
e a vizinha cir nmscri pção obteve florescer notavelmente. Invadida
,pelos h oll~tHkzes en1 1630 co nseguiu expuls:tl-os, com acl miravc1
bravura, em 1654 . A o pitania fo i, porem, perturbada depo is pelo:;
negros dos Palmares, cujos quilombos eram situados em Alagôas,
e mais tarde pela guerra dos masmfes. Toda\ ia, occupou sempre,
na epocha colonial, lagar saliente en tre as que mais prosperaram.
ALAGOAS- Pertenceu a Pernambuco o actu:tl lerrilorio
alagoano. Porto Calvo, Penedo e S. Luzi:t ele Norte cr:uu ji
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povo:ldo importan tes qua ndo se deu a ill\·a ão hollandcLa. D c poi~ ·
da r.·stat!ra"çiio, ,\ \agôas teve ainda que lu tar contra os ncgr s
itua los na serra da Barriga . Dura nte o governo de Fern~n do ele
ouza Cout inho, ele 1670 a 1674, foi funcb da a cidade d ~ .\ lacei<\
pre;cnteme:ne capital elo Esta do.
SERGIP e - Garcia d' Avi la, rico proprietario d:t Bahia, incu rr da conquista ele ergipc, onde jú os jesuitas tinham orncçado a catcchese, levantou um c tabelccimento a Ires lcgoas ela
barra do rio Real. Ent rand o, porem, em lucia com cs i ll(l :~en a s.
para ali i se dirigi u Luiz de l3rito que d ~ tcr m i n o u v iolcn a m ed id a~.
das quacs resultou pavorosa carn ificina contra o gent io. :'\a a lmiJristração de Tellcs Ebrreto os sch':tgen vingara m-se, por rr nra
traição, de scrn cl han tc barbaria claq u<:lle gO\·crnador. Em 1590
Chrislo\'ão de Barros Oi">anisou po Icrcsa banddrtt c partiu para
colonisar defin iti vamente a referida rcgi:io. Cornnrc!lcndo embora
condemnal'eis cxcrs os, obteve on tru ir um f ric no isthmo da
barra do Poxim, :1 qu e elcnominon S. Christov:io, inici<rn do o
pol'oado, qnc vai! .Schkoppc incendiou, quando, porem, a colonis:tção já marcha va com seguro desenvolvimento.
1 ido

i1i\I·ffA - A capitania da Bahia tendo revertido :\ Corúa, fn i
c 7olh icb para séde do govcrrr o Remi. t:m 1 5 ~ 9 fo i fu n cl;~cl a a
cidade de S. Salvador. Assaltada pelos hol\andezcs em 1 62~ esteve.:
sob o dominio b:llavo cerca de 11111 arm o. A cli1·i ão ela colonia
em duas grandes circumscripçõcs admi nistrat ivas, a principio, a
autonomia concedida depois ao go1·erno do Maranh:io c, finalmente,
:1 tran ferencia para o Ri o ele janei ro ela capital elo Brazil, concorreram p<tra diminuir a irn portancia . ocial ela , Bahia. t::n trctanto,
não dei xou de ser sempre urn a elas mais im portautcs regiões do
paiz.
ESPIRITO SANTO - asco fcm:mdes Cantinho não se
revclon na altura da missão que lhe cumpria cxcwtar. Lutou contra
os aymorés c contra a ambição elo proprios cornpauhciros, tendo
fall ccielo na miseria. ,Os seus herdei ros ti 1·cram que resistir aos
piratas francezcs e inglezes, tendo consegnido depois Vasco Fernandes filho, com o auxi lio de Anchictta c de ontros rnissionarios,
dar algum dcscnvolvimceto á capitania. Em 1625 c 1640 os hollnndczcs prclcncleram apoderar-se daquella região, mas foram repeli ido· .
Yrancisco Gil de Araujo obteve por w mpra, em 1675, o tcrritorio ·
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do Espi1 i!o S:!n!o, c fundou a villa Gnar~par i. Con: o seu fallecimcnto reverteu a capitania á Corôa e p:1ssou ;i jurisclicção ela
13ahia, torn anc!o- c independente cn1 I79Q.
RIO DE jA NEIRO - A ba hi :~ de . Lu zia, conform e den omi mra mos pri rnei ros ex ploradores o do Rio de j:111eí ro, foi freCJncnterncnte visitada pelos fran ceses, qu e, a!lwJ:,i<1-;c co1:1 os t;unoyos, emprchen dera nJ funda r :~ I I i :~ Fr. n a ;\ uhrcti ::. r·1:1 1?6'5, no a1rabl
kvan tado entre o P.lo de 1\ s uca r t: o 1!1 r:·n d·: .. Jo:!o, Estacio
c!.l1 ti'i o. i) ;1oi:; de exp ulsos
de .í deu ini cio á fu lnra idade de
os fra nce1.cs, em 1567, foi a f'l O\'Oa\: tr:n1 ·i..:•1 .!.1 r.ar.l o morro
cl C:~stci io. Em 1567 foi o R1o de janeiro co::stitt!ICIO sédc do
govern o dn sul, 1 e:·dc ndo em sr.,uid.J essa c::te;zD:·,;! , rclta vcndo-a
dcpoi , e, afinai, torn ou- c dcfinitt \·amcnte a c.tjlit.ti J o 13razil. Em
171 0 t: 17 I I foi atacada p ~ !a · exp<di 0~:> íran:ez.t de Dusa H J, ·. C0nti t11tou,
clcn: c Troui n, tc:1 lo soffrido ;wu1tad
<·nl retanto, a dcsem·ol cr-s:: vigoro a:ncnlc c, ai>·~ 1r de r erder
mais l:m ic lOdOS O districto do 11 1 C .\\inas (!~:·.:es , manlC\'C
cre cen c a S!la importancia social c políti ca.

s.\o PAULO o tcrntorio de s:: Estado pnrtcnCCII á ca ri tania ele S. V1 ente. As prim eira colonias nel le fnn ,I:Jua fora;n a
\· il la de . Vicente c .o povoado . Andrl: da Borda do Campo,
seguindo-se lt::mlt:tcnJ, Santos, S. Paulo de P.niin i n~a c ou tras.
Vicente perdeu depoi5 a ca l e~o ria de vdla CJ!Ie, <:tn 1681, passou
a S. Paulo. Sant o , qu~ fora fundada por Braz Cub:1s, toruou-se logo a
rival de S PJulo, constit ui ndo-se import::mtc ponto cotnm ercial, ao mesmo !empo em que os bnndeimntes fazi:t m dessa vil la o centro do qual
partia n1 as cx pc liçõe co l o n :s~clo r~s p:: ~:1 o interior. Am ~açada a
ca pitani a por uma poderosa confederação ck índios, p:1cificou-sc
~ til v1rtude ela intervenção de Nobrega c Ancltiettn, p ~l o armistício
tlc lperohy. Occorrcu depois a lucia entre colonos e jesuitas c, em
cg ui d ~, a dos bandâr.:znles co:n o emboabas, lendo. sido em 1709
crcad a :1 capil:t ui:t de S. P:~ ulo c i\lin:1s ind ependente ela do Rio
ele: janeiro c, Ílll:tlme;Jte, havend o passado Ctil I no S. P:t:do a
<on iiJr Ut!JJ c:tpit:mia distincla.
PARANA- 0 tcrritorio paran~ense fez parte das capitanias
ele S. Vicente c S. Amaro. Somente foi colonisado nos princípios
do seettlo XVII, por paulisf:ls e sa nlistas: Em 1647 foi fundada a
povoação ck Paranaguá, elev~da a villa em 1653. Em 17 12, com
o terrilorio ti.: S. Catlt :~rina, tornou-se indepcnclcntc ele S. r:~ulo,

10-4

sob cuja jlm~cu cç ao fica ra q<Iando rc1·crtcu :í corôa. C nrytiba,
-.ctual capilill cto P:lr:-tn:\, fo i iiLlituir.a c clc,·acla :a vi11a por Gabriel
Lara, em 1 66~.
SA.NT À CATHAR'INA - Pcro l.opcs d Souza foi o pri n,eiro
clo natario da Tcrr:1 de :~ nt ' Anna, pertcn cnk :i capi t?.nia de ·.
A:narn, territorio do actu :~ l Estado de San t:1 Catli:-t rin a. O pr:n1ei ro
e. iabekcimcnto port uguez cl ess:~ reg ião fo i ICI':IIItad o pelo pai!li ' LL
Francis(:o Dias Velho, no local em qn c está prcsentementt: :1 capital.
Em 16:3:2 foi fun lado o povoado de Laguna;; em 1709 p~ s OLI o
di trict::> de S:uJt:l Catli:-trina :í jnri dicção eleS. I aulo c, C1:1 173 ,
com o Rio Gramle do 'ui, co nstituiu uma capitania ~u bo rdinada
ao Rio de Janeiro.

,

RiO G Rr\\:D E DO SU L- Datam 'de 171 5 as ex plorações
· e clc:;c0b~rtas t~ ns G!mpos do Ri o Cra nde, inicia las por Franci co
de Brito P eiXOto . 1:::1:1 1737 o brigadei ro José da Silva Paes c:; t:~ 
he lece:I a povoação hoje cidade daquelle nome. Já 'exi ·tia ent ~o a
coiO)lia ' Sacramento. t:!o celebre pelas hi clas que a sua posse provocou uHi·:: os portu:,; u c~:c:; c hcspanliocs.
.\\!NAS G ERAES- Começou a ser e:<plor::do o lcrrit rio
pelos bn~;deirn:drs pa n1 i tas c port uguezcs, c, so mente
depois d:1 guerra dos Emboabas jXtsso 1 a constituir com S. Paulo,
u:m capitania independente, scpar:~ n do-s~ depois as du r:s rcgiõc
CJI:C p:~ssara m a formar circtul!sci'i pçõ s distin ct:~s.
min ~ iro

GOYAZ -- 0 ~ bondeimnles pa uli ~l~s fo r~m os primeiros ~
con;1ec r o tcrr itori o de G oyaz, onde 8~1 th olo mco Bueno, filll(l,
f;I:Idou o arra ial C.e Sanl'Anna, depois Villa IJôa c act ualmenk
Goyaz. A região de que nos occupamos foi erigiC:J em c"pit;;nia
;10 anno de 1 74~, desligando-se de S. Paulo.

,\·\AT fO GROSSO - As explo'rac;ücs de Iiiinas occasiomram
ton11r-sc conhecida a riqueza de Matto Clrosso. fo i fundad o pelos
bandàranlcs um arraial et.n forqni lha, o qual foi depo is tmnsfcr id:~ para"Cuyabá, tendo _:;ido, a I de j:~n eiro de 17'27, insta11ada
p~l ~ capit:Io general Rodrigo Ccsar de Menr7.es a Villa Real de
Bom )czuz de Cuyab:í. Em 1752, separando-se de S. Paulo, passolt
11\atto Grosso :t constitu ir uma c:1pitania independen te.

•'

INDEPEN DENCIA
A im ) r~s ~o clolorcsissi m :~ resultan te el o terrivcl dcscnl::c·:
ci o drama da lnconfidcncia n:lo se havia dissip:tdo, qua ndo chegou
:~o Br:tzil O. j o~ o ú.o, regeu te de Por!ttgal em nome . ele su.1 mãe
,\ \a ri.l I. Em bora sem rcpercu ão na parte sep!c;Jtriona: da colou ia,
r mo ao norte fora rcstric!a a guetT:t heroica conlra os b:t!avos, )
nl:\rtyrio dos republ icanos min e1 ros cles:)~r t o 1 senli illentos ele so!idar ieclacle em todo o p:\iz.
As ideias revolucionarias que ~c alastra\·am irrcprimi1·e:s no
\ ·eii!O ,\\undo, con! i;lllaram a dcscnvol er-se em no~ :1 Pat ria.
A franqt tia elos portos brazilciros :to cotn mcrcio cl:;s m çõcs
amiga,, su~g:: r ida por ] os~ da Sih-a Lisbôa , c a derogação c\:1· lei
qn c ordcnav:t o fcch:ll:lento de toda as 11 0 ' 5:1.? r.abr icas, lor:tm
g-ol pe irr ·par;\\·eis no regi mcn colo ni:~l. O cspiri!o tl:lCi" nal qu e
pouco antes come<;i!r:t a v1 brar, !c1·c la r~o campo para cxpandir-s.
c r b us!~cer-se com a instituição d:1 imprC!!S:t, bibliothcca, acJdem i a~. c por ontras mrdidas aclot tadas pelo r~gcntc . J\ resolnção
de 16 de Junh o de 1815, qu e clel'ar:t o Grazi l ;i ca.tcgoria de reino
deu remate :í solidificação de 111:1a pÕc!erosa corrente :\b;oi!Úam cnt~
irrecdul il'cl 11:1 s:1:ts aspirações de ant,lncmia.
A fccn nclidac!e intellectnal da nos<a Patria j:í se r.stcnt::1·a
brill t ~ nt i sim;1. Concciç:io VcllosQ, ,Vi::cn te Scabra, Nogueira da
(jama c José 13onifacio enalteciam as ca\hcdras ,!a Universidad e
de Coimbra c cl:t Escola de !llarinha de Lisbô:1 . j os~ d:~ Silva
I .i?bô:t hon r:\va a sciencia que immortalislra Ada m Stnith. li ipolito J os~ d.t C'.ls\a ba tia-s~ co:n inlrcp!dez n:t imprensa, em Lo ndres,
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pela nos a in úependcncia c peb. e m :-tncip~ç5 o d escra \·os. Arrud~
Camara, Sá Bittcncourt c Vieira outo, no~ cr:úcs de Pem:-t lllbuco, Bahia c Minas "abriam em u os~J tcrr:1 as primcir:Js ,-crcdas
á scicuciJ fóra das picadas tortu osa das bandeira .. . ~ ih·a t\ :varcnga , Tcnrr irn Aranh a, Vilclla B:~r bosa c Souza Ca ld as clc lin ca~.·a m
(Tiorios:~ ro~ cr r r c: .r nossa vida l i tt c ra ri ~.

.

'

A reve l".;ão de 1S 17, que surg-rrr em Pcmnrn bnco estcndcn lo-se immcd ia bmcntc p:~ ra o norte, tra cl uL pcrfc itarnentc o
:1vanço já conCJu isl:~do então pelas doutrinas dcmocraticJ r:o c. p_irito de nossos ascendentes. Vencido os rebeldes, per mancccr~m
in:rpagaveis os êns fe ·und o exe mplo· de vai r cívico.
A P;trahy ba tem na s~g rad:1 ga lena dos rnr mortaes da nobilíssima cruzada, a attcstar o dcuodo c a gra nc!cLa do seus fil hos,
o· nome in ol vidn,·el de Peregri no de Carvalho.
Reílectiu-sc entre os li bcracs lu. il:lllo d rrigioos por C:1 tro
ScpulvcJa t: F.:rnandes T:rorn:-tL a insmrci .'io lrcs;nnlr 1:1 d.: janeiro
ele lc:!O.
Dcsgo to os co m a pcrr ua nenria de [)_ Joã G.o no 1\razi !,
causJ :\ CJllal era principalmente at ribu ida a prospcrit!ac!c da
olonia c :t phasc ele clccadcncia crn que se d ~ par~va a metropo lc;
cntir:do-sc prejud i aclos co m a :tbcrtu r:-t c!os por tos b ;-~L i lcrro· at'
com,mercio in ternaciona l ; in ultado por ha e; sido cor<fr:tclo o
~ove rno ·de Po; tugal ao rna rcclr. I 13ercsfo rd, reduzi uclo se a sua
0' iOJ·io~~ n ~ çã o a tti rra colonia ::l•itlam cn lc cxplo racb pela Inglaterra; indignados pela 1;er;; gniç:io c pela cond emn nc;:io á mon e
elo temn c ge neral ornes h ci r.:! de Andrade, clrde da co nspiração que, em I 17, occorrera contra Beresford ; inrp !lidos, fi rd mentc, por ou{rcs aconteci mento que repercu tiram desesperada mente na opin::io publi c~. os portug uezcs promoveram a rev olt t ç~o
de a~ sto de 1820, no Porto.
O movi mento proJngou-sc a todo o paiz, c, regressando
l3cresford do Rio de Janeiro, onde dera receber in tru cçõcs tk
D. João ú.o para subjugar os rebeldes, lhe foi irnpedrd o o d~Sé: !ll
b:~ rCJtll: em Lisbôa.
Tend o chegado no Ri o Lle ) an~i ro :t noticia dos 'successos
de Portugal, divergiram os ministros Thomaz Antonio e Conde los
Arcos sobre as providencias que careciam ser tomadas. Em dezembro
desembarcou na capital c!o Brazil o conde ele Palmella que insi:;t ra
para que fosse concedida ao reino uma carta constitttcional.
Irresoluto, timorJ to, em meio ele opi niões ahs0lttt. rn ~nte
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contru ias, D. João nada deli bera va e a revolução a:ravcss:tv:t o
Atl a nt ic .
Foi a cidade ele Gelem o porto br:\zilci ro onde primeiro
c souh ~ dos trin mp lios ::Jean :!dos pelos constitucionalistas lusitJnos, ~ o povo c tropas d:lili ~clhcr i ranl lo~ o ao movi mento
dcpo n,;o o go\·crno t· in ti tn indo 11111:1 j1:nta. Na Bahia deu-s.:
ta l!lbl··n 1g nal pron 111c.::111.:nto ..:n fa vor cios revoltados, organisand v-~~ no vo !;0\'l'<:;n co111 ele mentos libcracs. Esses
zcc ntecilllentos de idiram o rc~c ntc a con vocar p;·ocmddorcs da s camaras
para se reu ni rem no Rio d ~ janeiro, sendo resolvida a ida de D
!)edro p;:r:~ a Eu ropa. O pO\'O dessa cicl:!de não se conform ou,
pore m, com tal 111cdid ~. c, no largo do Rocio, act ua l pn:ça Ti racientes, alliado :ís forças, exig-i u qne fo se logo jurada :t const ituição.
D . JOão ub111el!en-se ú impo ·içiio c revogou as providencias
:u11crio rcs. D clib~ r o n clcp is v oi tu r para a Enropa deixando seu
f1lho D . Pedro no rro1·cmo do Bmzil. Por decreto ce 7 de Março
de I 82 1 íoi offl ci:ll m ~ n lc declarada c!'.:a rcsolnção, cxpcdim!o-se
ordens :is capitanias, que pa ar<~ n 1 cntiio a ter a cl cnomi :1açiio de
províncias, para procederem á clei(:o de dep utado · :is cortes ele
Li ~b&:t.

,\ 2ó le abri l de 132 1 pa rti11 o obera nv par:.1 :-'ortuga l. !A
S:t:t au-encia c ele grande num ero de pat rícios -que o :~comp:tn :t :~ 
r:uu, motivou sensí vel tran formação na vi cb brnl lt i:·a, de pc r!ando
o rccc•o ele que vol!assc1:1os :10 rc• rimen colonial justo c intcns0
ctcsprazcr.
Os esforço · ele D. Pedro n~ o o!)t ivcr:11:1 di;ninuir a m:i
irn p ~cssão dos nossos patrícios.
AlagoJs, Para hyba, f\io G r~n de elo :--Jortc, Ce.mi c .\ \ara nhão se manifc tamm obed i ~ ntes :is cortes c! Lisb<3a. A jn:·i licr;ão
elo rege nte circumscrcvia-sc ao Rio tie J,tnciro, Santa Catl1anna,
Rio Gra nde do Sul c Ci ;pl ati n:~ . S. r aul o se clccl:\rara ptl:t au: ori dade do príncipe, mas consti!uin urna jun !:~ prov i so ri:~. Bahia
jurou 'as baseS da co rtsti !t1i.;:io portt1611ClJ. t:: u P~n t.llll J :1 ~o. Lu iz
elo Hcgo, apoiad o por Oli :tda c Recife, vJciilav:~ entre D. P~dro l:
os dominadores lusit:tncs. Em Goy~nn :~ , onde s~ reuni ram :ts principacs influencias brni leiras, foi consti!nid:.1 uma jun ta presidida por
Francisco de Paula Gom es elos Santo , c a ram a:·:~ c o scn:tclo
nomea ram outra, tend o á frente .Luiz do Rego. Ap0 r~n h i~~a lucta,
qu e se extinguiu pcll convenção de Bcbcribc, icvc o governad or
qu e resignar o seu cargo e abandonar a província. org-a ni,:1i1do-se
nevo governo -{:· frente c!Ç> qual foi colloc:tclo Gen·azio Pires Ferre ira.
()

lOS

As côrtes, p:;.ra rcs!rin;;ircm ::; ~ 11ibui õcs elo p :-i nc i p~ .
fmccionar a ;:d ministrnçtiu, 'declil!':JIH.lo ind•:pt: tdcnics
do Rio de Janeiro ns ju niJS crcadas p ~ ta revolução.
Proc~dida a e!eição de c!ct utado· , se:Tuiram par:1 Li bôa os
representantes do 13rnil, lendo deixado proíumlamcn te :~ g- i tad a a
depu ad os q ue seguiram
opi nião pc>pulnr neste pai?.. E.n trc
figuravam nomes que ntais tarde se tornara m sa lientes vnltos na
pol itica nacional. Antoni o Carla , o orad or vibrante e exim ia parlamentar; Villcla 13:ubosa, o bril nan te poeta e profu ndo matltematico;
Lino Coutinho, o :~ rgu m cntaclo r habilis imo c k na z ; Amujo Lim:1 ,
l'eijà, Verguci ro, Ftmandes Pi nheiro, Domingos Boraes c v:1ri os
o:ttros granc!es homens qn c honram :1 historia s0c i :~l do Br:u il,
fvrmara m a 110SS:J rcprcscntaç-o na importante assc mbl(a portugueza.
Pretendera m os lusitanos ob ·ta r com decretos o curso fortissi mo d.: acontecim entos natn raes c ine1·i ta1·ci . Desespcrançad o d<.!
demovcl-os ele se proposi to, o 110 so deputados :~b:\!ldon aran t o
parlamento, p:1rti ndo para ·a Jnglaícrr.1 uns c regn:ssa ndo <Í l'atri.t
ou tro ..
Enco ntraram aq ui os C:llllj)OS rartici:lrios c :ll'.l r.l CUl Liclimi-.
!ado ent re os 11ativistas c r ~ac ion~r:os, ' :1 ca t:tpanha pd.1 n c ~. a
cmanciração tornou-se \" 'l~oro~i:: int a.
1\s cortes ck Lisbu:t ordenaram a D. Ped ro qu abz ndo113 se a rrgcncia c fo . c para a !:ntT•Jl:l. O prin cip~ ia cu:t;prir t S5:1
detcrmin:tção, mas as ju:ttas ele .\\inas c . J),ttlio p ~d;mm-lh e p<!r:t
que a desobedecesse. O commcrcio do Rio de hnti t"tJ sot:citou d
presidente c!a ca ntara da capi ai que, em seu t~01: 1 c, jJcdi c :amb ct:t
:1 D. Ped ro que u:io dci:.:ass o Braz' l. J\ <) c!c jan~ i :·o d ~ \8_2,
aco mpanh:1do ele procissão ci1·ica num crosissi n::J , ] os~ Clement e
Pereira apreseniava ao príncipe um:t rr pre. cnta .i\o conten do mais de
SOOO assig naturas, pedin do -lllc para p e rmancc~ r em no so paiz. D.
Pedro, depois de reílcctir alguns instantes, respo ndeu: Como ép.?rn.
hem de todos e f elicidade gc:rr:l r(((. lta(i'io , estou prompto. Oi!{a no
pol'o que fico.., A al egria popular s:tbiu :10 delí rio. 1\s tropas porln·
guezas pretenderam aprisionar o prín cipe e rc mcltel-o para a
Europa, mas tiveram que capitular ante as providc nc i:Js log-o ac!optadas. para gara11t il-o.
O príncipe, a I 6 de janeiro de I 822, orga niSO!t o seu primeiro ministerio compo~t o de José Bcni fac io , na pa~tn do reino e
estrangeiros; Joaquim de O liveira !\I vares, 11a pasta da g uerra ;
C:~etano Pinto de Mir::11da Montenegro, n:t pasta da fnc:1cla c
jUSti ça; e Manoél An tonio f~rinha, na pa~la ela marinl:::t.
p :·ocu r:~ rã m
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jrl<(• !\ ·nif: CiO, rel:i V J tidão dos 9eUS COnh ecimentOS C pela
sna alta ·:q,1cidRic, ~ ~St t t n i n lo;::o <I rei iva asctnclen cia no ministeria . Algt totli!S I' ' Ovi n c •~s :~cl ll eri ra nt itõlmccliatamcnle ao patri otico
movimen to; ou tr;~ s, r'o m in:~das pelo terr or, viam-se impo~si bil i
t ~cl a de segt il-a<. Pern:!tttL'nC" , n'uu 1 rasgo heroico de energ ia,
m :~ n ifcst o u -se pelo 1 riucipe. Bahia, depois de uma lu ct:~ assombrosa, somen te conse!;!ui u, a 2 de julho de 1823, vencer os oppresscres. A ju nta de . Pau lo, inquieta c sedenta ele li berdade, amea.
ava rcbellar-sc ant e as crescentes ltostiliclades ele Portugal.
Aco nsclltaclo por José l3o nifacio. seguiu D . . Pedro para :1lli
afi m ele ac:limar os c piri tas. O príncipe tendo clt egad o na capital
a 25 de agosto, parti11 par:1 San tos a 5 ele sete mbro. 1a madrugada ele 7 rcO"rcssou para S. Pau lo.
A's 4 'I- horas ela tat:dc desse di:J, ao clt e;;:ar :10 alto da
colli na prox ima :w regalo do lpiranga, encontrou-se D. Pedro
co m Antonio Ramos Corde iro c Paulo Emí lio Brcga ro, recebendo
ele ses emiss:~ r ios ca rtas de José Conifaci o c da princcza Leopolclina,
co m quatro decretos das cortes de Lisbôa. Esses decretos ::lllnu ll :~
l'ail! a convoc:lç5o dos procurac!ore das províncias, ma ndava m
re. ponsabilisar o minist ros brazilciros, o membros d1 junta ele S.
I au lo c os si6n:1tario elas represe ntações de janeiro; orcle n av:~m
co mplc l :~ obec!icnci, :ís resoluções elas corte e nomeava m novos
tninis ros p:ua o regente. !.ida a cor responclcncia, D. Pedro reflexio nou por insía :Itcs e, depois, d o min:~do por jusf:l incl ign:~ção,
bra dou, n'um in1 p to varonil :
• E' f empo .' fndept:nd, ncir.. 011 mor/r.' E sta m os sepnrndos de
Pot!u rrn / .1,. Em segu ida, arrancando do chapéo o laço portu ro·uez<~ cse mb:~ i n h o u :1 espada . e prcston, com :~ s pc ~sôas prc Ciltcs, jura
menta de honra pe b defesa do IJ ra;:il.
Tendo 1· !lado para o Rio de Ja:t ei ro, foi D. ·Pedro alli
recebido co~n festas ruidosas c delirat: tcs acclama çües, ~eg ui ncl o- sc
a adorção de t:tedi d:l tendente ;í orga nisaç;1•> COlôStitucion al do
pa iz. José !3onifacio prestou ::ssig n:~l a d os serv iços ao Brazilnaquelb
ph asc diff i,·ll ima, vence ndo pelo ~:1 talento c !)elo seu saber lodos
os embaraço> que s urg i :~n 1. Valeram-lhe esses extraorcl inarios ~sfo rços
I
ter 1 ~ s~cl o ;\ hi :oria n :~ci o n ~ l C'J m o fam oso c nobre titul o de

pnfriarc/w r.a i t:drpenr!c,'/cin.
B r:~z il

!'oi l o~o co n vrJca cl :~ a ~sscm bléa consti tu inte e começou o
a 1· i,· ~ r ::u:onomo entre as nações civilisaclas do' L'niverso.

I.
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XXIII
REVOLUÇÕES POLITICAS DE 1817 1824- 1835- 1848.

As ideias li bcraes que gras;avam na Europa rcflectiam-se no
Br:tzi l, O I l ei ~crm in av a m tanto mais facilmente quanto eram in c it::das pelas prevenções ex isten tes entre brazileiros c portnguczes.
E m Pernambu co principalmen te as animosidade elos indígenas ,
provocadas p la supremac;a que nos tempos coloniaes gosa vam os
lusita nos, custaram a dissipar-se.
A 6 ele março ele 1SI 7 os pern ambucanos le\·antar:un-se
contra o domínio de Portugal. A' frente elo movi 1nento collocaram-se Domingos José Martins, clr. ) os~ Luiz de Mendonça, 1v\anocl
José Correia ele Aranjo, Domingos Thcotonio Jorge e padre jo:io
Ribeiro Pc soa, que constituíram o go\·crno provisorio institu ído
pJ os re\·olncionarios.
Caetano Pinto de Nlirami:J. ~ \ o ntenegro, depois marqncz da
Praia Gm ncle, era cn :lo o govern ador ele Pernambuco, e não
d is imnlava suas prcferencias pelos officiaes portuguezes. Logo que
soube do p rojec!o ele insurreição determ inou ::ts prisões ele Domingos
José Martins e outros, que foram effectuadas, e expediu ordens no·
sentido ele serem captm::tdas algu mas pcssôas niais, contra as quacs.
havia su peitas de coparticipação no levantamento.
Varios militares resistiram :i prisão e sendo sever:unente
rcpr.ehcndidos pelo brigadeiro Barbosa ele Castro, revoltou-se contra
clle o capitão José de Barros Lima, conhecido ·por Lerio Coroado,
que o matou. Os demais officiaes brazileiros declararam-se ao lado
do valente capitão e o povo seguiu-os ness:1. cspontanea mani-
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[estação ck so! id:t riedadc:. As forças o-overn i-tas não pmteram resi stir
ao prompto congraçamento de tão fortes elementos c t iveratn que
c..1.pitular, alca nç:utdo os ,insurgentes tornar prisioneiros o gove rnador
e officiacs ad·.,c:·scs.
'·
T..:ndo assul!lido a acl n:inistrJção publ ica o governo provi orio
organisado , d epois de IT:lYer dado liberdade aos rebeldes que !ta viam
carf:O de mi ni !ro do
sido presos, foi nn111eado para exercer
interior o padre :\\Tgttcl joJq 1i111 de Almeida C:Ltr , conltecicl por
padre 1\ \icruciinlto, t: fora1;1 p0stas <:111 xccu;;ão v:tria~ Tncd iclas tcn·
d e i!ICS a f1 rnn r o regimcn rcpublican ·.
Foi ta1 n!J~ m orga nisad 1! 111 r0nselh cPnS!I:ti \·c) coatposto
de Gcrvnio h rc l';;rrcira, Antoni o li<.: .\luracs c Si 1va, dr. An tonio
/\;-;;r:tclc /\ \ ~citado c Sih·:t , Deão Bernard o L!IIL f erreira
c a,:los
c J\h nocl José Pereira Caldas. As capitan ias de c\l:tgoas, P:\rahyba
·e Rio Gr;:n d<: d . 'ortc aJhcrirJTn sem ckmor:~ :l revolução, tend o
sido, porent, baldados os esfor os empregados p ~lo s republicanos
p:~ra stendercm o mo\·i ment ao Cear:í e Bahia, se ndo qu a e sa
cidade for.1 enviado C' ll110 L' i lli ~sa rio. para pro mover a insurreiç:\11 ,
o p:tcl:·c R•)!ll:t , que, ltm·cncl sido pr;.:~ J, 1norreu n p.tli ulo .
O conde de ,\ rcos. :::o\·c:·nad or da fh h i<:~ , ao saber el o~
sncccssos de Pcm an: buco, adoplou :1~; 11\ ~dill ;:-. ~o se u alcan ce con tra
s rr voln::ionarios. e co nseo uiu , afinal, co:n o.; a11xil ios que lhe
íora111 r mcltidos do Rio ck ja nc'ro, 1·encer ns rcvnl to·os e prc:1der
(1 5 sws clt cic~ e pri ncipa s adeptos.
' ;\ 2') de junho c h c~a 1·a :1 l )~r:l amhuc,, o IW \'O go\·ern::cio:·,
l.uiz do Rego.
0 :; nilt 05 111ais :tl ien!C's d:1 s~diç:io for:1: n cnn.len:n?.dos :\
1110rle e o padre Jo:\o f{i!)ci:o suici:IOT!·~c a~ p : rc.:b~ f t l d ~:;a str::
do 1110\' imcnto. :ll varalli· c, c :-~ ln:tanto, os q n<.: 1:ão haviam ·ido
executados ai ncl:t Jll:ll1do, Til 1·in ud c da vic tori<:~ dos lib::raes, e:11
Portugal, no :11111 de 1 '20, foi r solvi,in p:?lo ;.(Over'l 'l cnt:io
organ isado li berl:lr os sediciosos p~ r ll JIITbW:IIT O~. r:11 trc este· se
~ ch :wa m Aut oni o Carlos, qut: tJ nto se l: ll ~ra11 ~c~ u depois, ,\\ u11i z
Tava res, o iil u tre historiador da I Tlili o::,:·:~da rc1·o !th;.iO que o kva ra
ao carcerc,· c outms 111 11 itos.
;\ not ici:1 do 1110\'i mcn:o ck Pem ambuc0 c:1 ~gou :·, Para hyba
no dia 8 ele março.
,
O govern o dcsla capit:lll ia ordcn? ll logo rigJro·a vigilan cia
: ' aos comn1andan tes de Ta mbat·,, Lucena, C::bcdd lo c outrO'> pont0s,
c qu e fosse ;:pprchcn<licla a polvora e xi~tc n t::: c1:1 Pila1·, lta!)ayanna ,
Areia c Banaricim. F.ssas medidas não impcd ir<:~m , entretanto, q ue
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no dia I! se . re 111i iss~· gra n c\e mas~:t pop1tld r em Jt1baya nna, so b
a clire •;fio ele /\:1dré Dias de F1;;ueiredo e :\l:tn oc.:l Clemente Cavalca nte, lll:IIJifesltndo-sc pela c:111 a rcp u b lic:~ n a q:1 e triumph:tr:l e m

Pcrn:~ 1ubuco. ' oe J ta iny:~una p~:;s,Jram os n:btlclt ;;o Pilar, que
aclhcriu logo nrebell :·to O ouvidor, :!O s3l>er tk :;~s acon tecimento:;,
fu giu, <.: os demais nl <'l:lb ros do go·tern o r :l ::1 1'.1111 :t :~ dm inist ra ç~o
mcs Coutinho, coronel de mil i ia; de br:II!COS, e Estevão
a A m a ~o
José :~rn ~ iro da Cu nha, tenente-coronel de infan taria, que no dia
14 procL11nara m :t Republ ic:~ nesta ca pita11 ia. ,
Os rC\ o 1 cionario , u 1jas fileira cngross:t;·am com a ad hes.1o
de mui to p r:1 1yb:tno re. idcntes nas immcdiaçõcs de Pi la r, partiram
dall i para cs:a c:tpital onde cn tra r:un com mai de 2.000 h ome ~; -;
co mmandaclos por Anto nio G:lidino Ail•es ela iln c J\lanoel d .t
Cosia Lima .
Tcuclo r., in s:l':~ c· nt c c :~po.s·td o in tc i r:unen · ~ el a ciJat!c,
org:wi. ar.1 n1 11111 gon!mo rrovisorio constituíd o pelo paJ r.: ,\ n:onio IJerc;ra de Alb uquerque, J g n:~c io Lcnpoldo de Al buqu e np:~
lan nh:i<•, f ra:1:isco jost: da i!vei r :~ c J-'r, ncisco Xav ier Jv\ontc:1o 1
da Franca.
0 111 o fitõt ele a11 xiliar a revol ução no l( io G rande l:o
. !orle, s gui u para ali i tlln iorça ao 1nand c! Peregrino ele Car\'allto, caj:1 bra\·tt r.1 e devota m nlo ü rc\·olla o torna ram t:m L!f'~
\'llito; ma: ~al i ~nles ent re os repu blicanos. scg ni nt começara m a Stlr" ir o p po~ iw :·e ~ o
._. 111 abri!
govcnl<) insli l11ido c, a 3 de maio, foi iniciada a cont ra re\·a!t:c;J•1
n Pi lar, n1 ovimcnto a que se alliar:un j oiio ;\h·cs San cl:L• .\\;; s.1,
senhor do engenho Pacatuba, coronel Mathia' da G:~ ma C:.b:·a:,
padrr ,\\:! noel Lourenço e M:tn oel .\ nsd mo, c ou tras rcssP3 ~ 1 1 1.1 ;~ .
íizcra1:1 p:tn :r furças, ao mando <'\: .\:r.ar·1
s republic:lll
Gome , con ia os rea lis t<~ . .
Encontrara m-se os dois exerci tas <'nt Ti b ~ ry, 11 as :; . o l!~dos
reJn !Jiicanos, all1ciados por Joaqu im Sebasti:io de Can'al lto, drsobc·llc,cr.un ás ordens do seu comrnanelaute, que se viu por isto ob rig-ado
a CajJitu!a.-. A 7 d ~ maio estava rcstabelccida a realeza na Par~lty' a
c organisacto no,·o go\:, rno, co mposto do C:t j'l it:io j o:'\o Soare;
Neiva, veread or J'vlal od J o~~ i' ibci ro de Almeida e dr. Cregorio
José cl;: Silva Coutinho.
Hegressava Peregrino de Carvalho do Rio Grande do Norte,
no dia 9, quando seu p:te foi encontrai-o para pcclir-!lte que aban ·llonassc as :mnas. At~te as insistentes ro~:t tiv:ts de Augus:o Xavier

ll -l

ck C:~r ~·:!i!IO, o in' r.:pit! d~nt •1Cra: :t s;;:) ntdll:u-·c ::o ~ \'C riiO real ,
o CJ IIC n:io lhe evi ton ser ckp is cxecntado .
Alem das pes,;·'as já l: tCitc•o natlas, sa l i c n t :~r:un -sc co ntO revoJucionarios no 1110\'itncnto d 1 17, em Parahyba. o pad re Antonio
Fel i.·, Antonio Elias Pes o:-:, pad re Antonio Pereira ela Silva, Alcx:llldre Pereira de Souza, cixas ,\ \ a clt:~clo, padre f r;: ltcisc da
Cosb Medeiros, padre ) os~ l't:rr ira 'ob re~'a, padre ) os~ lg naci
B:~ ra clto, José da C::r u;o: Gou w i:1 , p~d rc josé t.h Costa
irm·, J os·~
Gonç:ll ves de !\\cciciros, p:~ lre \'cri sinto Ma c lt ~d , padre \' i1gi nio
Cam pc!lo c outros nn:i tcs.

Oi ·solvidq a 12 d.:- 1ovembro ele 1'23 a asse::t blb con ~li
ltti n·c conv oc:~ da por Pct:ro ! .n, l'X:llt :~ra m-sc os :11111:t o J os patriot:.s
em alg uns 1 onlos do pa iz, principal men te c 1~ 1 Pent:unbu c , onde
n:bc:tlCII uma rc\·ol:t( io :i frt' ll ? d 1 qn al s :1 lta1·aln
yprinn o
José Barata de ,\ lt:tctd.l , frei juaqui nt t!o ;\ mor Oiv 11tO
an c:~,
Soares l .isbó~ . Son7n J b n~rcl , Jos0 G ome" c\0 l ~ego e out ros C'J'iri tos acl i:ut tacl os. Foi ch-t t:l 111nn j11:tta ~o,·c: r1n tiva da <jll.tl <:ra J' rc·
~idtnte i.\a::oel de , erva lho J>acs de .\ ndude, qtt' re cn nu dar
po~..c ::o p:e~it! ntc I ranc i,;co Paes na r rct o~ , tn;Hq uo do 1 ~·.-cifc , e,
a _ elo: ju:i;o , c I '"2-1. pr ocl:~ n~ t'l l a Cll~(rricmuio tio f:.'qur. dor,
ah r;ntgendo a pro1·inoas t! ~ I el n.;nlbttco, l';u·al! j oa, !~10
ran c'c
do \: o :·t -~ c rar.i.
l-:!:1 r ;mdtyba, ao ci:rg:tr :1 wllici:~ da cii ,fl;uc:-to l~n co nst itu inte, :1 junta elo ~ov ~11 1 0 rc ·o veu a p1 is:io e xp11Lão t!c todos
os port uguez s aqu i res i d e nt e~ .
Te n c~ n sid o essa ju1tt:1 substit uída po:· Feli pj ~ :\rry F rrei r:1,
nomr.:c:o prcsi c~e ntc da prm·i nci:~, o semdo cl:l :t n r :~r:~ d' !\ rei:~, a
:2 c:c abril, d irigiu-l lic um ofiicio dcclar. 11() (1 que não ctiiii Jlr ia as
s1 2s o:·dcns. Igual condu ct:1 tere Ca n tpin :~ Jrand c.
Feli ppc Ncry, que só recebe ra ndh esão de 1\lhar:cl r:\ c .\·lonlé
Mór, preparava-se 1:1ra reag ir, quando teve a1·iso c!c tp:c os rebelde ·
hari:\ 111 conquis!ado ~ apoio de Pilar e Monte !llór. ,\ j de 1u aio,
ns i n sur~c ntcs, cont:meo j:í lambem com o :tpoio de S. jo:io, fi!.<:t~m em r\reia uma grande rcu11ião poptil:t r, elegeu lo prc identc
pr01·isori o a Fclix Antonio Fcrrci r:~ de Albuq ucrqtu:. O gorcrno
k z scgtfi r forças cmttra elles, Pilra o P1lar, ao mand o de E tevão jo l:
Cartttiro da Cunha. Os re1•olncionarios reuniam-se enr lt1baranna
c, a ::!~de maio, ali i cltcgarar:t a:; ior~:~s realistas, travanc!o-sc rc;l11ido
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combate. Tendo regressado á capital sem obter re,sultado decisivo,
tiveram ordem as· forças lcgaes par:~ voltar :1 llabayanna, commanda das por ·1 heodoro ele Macêdo Sod ré. Os revoltosos foram a
Serrinha, c tendo recebido auxí lios ele G oyanna se· d irigiram para
P ilar, com in tenção de ch ega r á capital.
As forças govemistas mandadas em perseguição dellcs estaciona ra m em S. Ri ta, c f clippc Nery resolveu manda r a Pern ambuco uma comm i;são compo5la de Joaq ui m i\hnocl Ca rneiro da
Ci 1n ha, padre josé Gonçalves c!e Nlcc!ciros e Manoel Valcriano de
S:í Leilão, incumbida de propor um accorc!o afl governo revoluc i o n ~ri o , o qu al delegou poderes a Bazilio Quaresma Torreão para
vir á r-.! rahyba delibera r sobre o assumplo. Encaminhava-se assi'm
a q uest:io para uma solução pa ifica quan do Fel ippc Ncry, tra hindo
os co m1 romis os assumidos, insuflou perseg uições aos republicanos
que, repeli indo-os, o obri rraram a passar a admi nist ração a Alexa ndre
Francisco de Seixas illachado, que entrou em combinação com os
parah ybanos insurgidos.
Atacados os revolucionarias em Pern ::u nbuco, por Li ma c
'il va, foram vencidos, c :Paes de Andrade fug iu para o estrangeiro,
endereçando-se as forças rebelde jpara Goyanna, onde estava Fclix
Antonio.
I:stc partiu para o sertão com o intu ito de fortificar-se em
ponto conveniente ás suas operações, mas, em viagtm, fo i prt::so,
bem como out ro chefes, tendo sid::> conduzidos todoS' para Pernambu co. Em Goyanna consegu ira m fugir di versos prisiotÍciros,
entre os quacs Felix Antoni o, tendo ~id o os demais conc!emnados,
inclusive Frei Caneca, que foi fusi lado, denotando ad miravel seren idade e coragem.

••
Va ri :~s outras ~ re vol uções políticas se deram 11 0 Brazil em
seguida á lnconjidencia Mineira, al em dos movimentos de 1817 e
1824. En tre ellas notabilisou-se a G uerra dos Farrapos, no Rio
Gra nd e do Sul, q ue co meçou em 1335 e somente foi definitivamente debellada e111 I 845.
Bento Gon çalveslda Silva foi o iniciador da sublevr.ção que
atravessou phases c!ifferentes, tendo sido alli proclamada a Republica pelos rebeldes.
A acceitação iJor parte dos· reyolucionarios da an1nistia geral
concedida pelo governo imperial poz termo á guerra, graças ao
v~ l o r de Caxias então na dirccção daquella província.

.,·
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Bahin, onde occorreu o movinlell o denomi nad o a Sabinada,
Pará, Maranhão, S. Paulo e >linns fora m theat ros tamb m le perturbaçõe .
Em Pernambuco, a 7 de no1·embro de 18·1 , s libcraes,
c1itão denominado> praieiros, snblc1·ara m-sc contra o governo c,
depois ele renhidos combates, perderam o se u chefe, ele cmbargaclor
Nu nes Machado, nlorto·a 2 ele fevereiro de 18-19. Dcsa niJ naclos por
esse acon tecim.cnto, o revoltosos que ha1·iam sido auxiliados pelos
seus corrcligionarios desta província, c pecialmcntc por Anto nio
Alecri m, chefe li btral de P~d ras de f ogo, resolveram 1·ir para Ar 1:1.
Alli foram recebidos com cnthusiasmo pelos seus amigos .(dC os
vieram encontrar em Alag "a Grande c, a 21 de fcvcrei 10, dcr:un
mortífero comba te ás forças legaes que o perseguiam. '
foram, afinal , derrotados, fechando-se assi m, por muitos
annos, o cyclo das revoluçõc políticas em nosso paiz.
Distingüiram-se na Parahyba, pelos . eus scn ·iço á rcbcllião
praieira, Borges ela Fonseca, t\\a xin1iano 1.\a chado, J\n wnio t\ lccrim,
Joaq uim e !1\anoel .dos Sa:1 tos Leai , Joaqu im Gomes da Silva,
Francisco Ron!âo, Me sia Beserrn, p:~dr~ ·Holl:"! ncla hacon (moço)
c Luiz Vicente !3orgcs. Des. es conseguiram escapar á pris:io uns,
tendo sido presos outros e, fi nalm ente, conseguiram salvar-se todos
com a amnistia co nccc! i d:~ pelo go vem o.

J
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XXIV
ABD~CAÇÃ O D E PEDRO :1,.0- REGE NCIA.
NÁIORIDADE. k ~- 11-:_ .J ~rr.

D. Ped ro J.o fôra acclamaclo i;1Jnr:~dor col13tit ucional c
dcícnsor r ~rpct \1 0 do Brazil a 12 de Oll !Ubra de 182'2, dia em
que completava 24 annos c que marca o an niversario d0 descobrimento ela Amcrica.
A I de dezembro do mesmo anno~cffcctu o u -sc a sua coroaç?io
c :1 17 de ::~bril de 1823 começaram 11:1 Assembléa Constitu inte :1s
sessões prcparatori:1s, realisando-s:: a 3 de .maio .:1 abertur.1 solenne
elo p~im iro parlamen to br:~z ileiro.
Quan:lo ia iniciar-se a cld initiva organis:1ção do paiz c p:lrtanto se tornava ncccssaria a maior calma para serem provei tosamente
resolvidas as mais graves questões de intc~es5~ col lectivo, surgiram
logo clivcrgenc!aS ck caracter partidari o, clivergencias que recrndescer:\nl ~o ponto c!c ser impellido o monarcha a dissolver o alto
congresso político c prc ~;dcr varios deputados, entre os quaes o
patrinrrlw da indfpmdencia.

José Bonifacio, Martim Francisco, Antonio Carlos c outros
vul tos eminentes, cujo p:ttriotismo c s:tber se fazia m tão precisos
naquelle momen to di fficilimo para ·O Brazil, foram, em scguída,
deport:1dos par:1 o estrangeiro.
A 25 de março ele 1824 era jurada a cqnslittt ição elaborada
por uma commissão, a (ilulo de Conselho de Estado.
Em varias regiões nacionacs surgira m movit)lentos hostis ao
g-overno, co nscq~tentes do que se passara na capital, salientando-se
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entre estes a revolução occorri da em Pe r:1 ~m buco , P:~ rahy b ~ , Rio
Grande do Norte e Cead, da qual resultou a proclamação da
Republica do Equad or.
· A 29 de agosto de I 825 foi reconhecida por Port ugal a
independencia do lm pcri o do Brazi .
Na Bahia cont inuaram :1 perturbações c Pedro I .o, rccciando
que tomassem maior im porta ncia, para al li se di rigiu com o fi m
de restabelecer a ordem, confiando na infl uencia de sua acção
pessoal perante os brazi lei ros. Effectivamentc a sim aconteceu c um
mez depois regressou ao Rio o soberan o, tendo conseguid o congrassar os homens mais influ entes c tr:uq uill isar o espí rito publico
naquella região.
Graves acontecimentos no sul exigiam então a :~ t t ençã o do
soberano. Na província Cisplat ina rompen o levante de qu e rcsulton
a sua SCIX!ração do Brazil, apó renhidos combates, qu e chegaram
a levar o imperador ao extre mo mcridio n:tl do paiz.
Do ann o de 1827 em:di an te D. Pedro começou a senti r que
fortíssim os abalos faziam perigar o seu thro no.
. Desenvolvia-se a imprensa e circu lava m Ja 37 jorn acs,
24 dos quaes eram evidentemente advers"s ao go\·erno. Em 1828,
Evariste f erreira da Veiga assumiu a redacção do peridioco "Au rora,,
imprimindo-lhe caracter francamente hostil a P~d ro I.o, c, pela sna
linguagem criteriosa e convencedora, consti tuiu-se esse jorn al o
orgam de uma poderosa corrente denom inada pnrlido liúcral modt ·
rado, a qual era representada na camara legi !ati va p.or I3ern~ rdo
Pereira de Vasconcellos, orador eloquentc c parla mentar ad mira·
velmen te habiI.
Os motins que repetidamente appareciam em pontos d iffe.
rentes foram obrigando o govern o a cnergicas n:acções c tacs b ctos
mais ainda contribuíam para distanciar D. Pedro I .o dos filhos do
Brazil. Os acontecimentos de Portugal, por sua vrz, desviavam a
activiclade do imperador do serviço pu blico de n os~a Patria, qu e
parecia lhe merecer menor attenção do que o throno de sua filll a,
· ameaçado por seu irmão D. Miguel cte Bragança.
Em 1830 era já formi davel a opposiç:io ao monarcha ,. c de
Minas Geraes parecia vir princip:llmcnte a força assombros1 que
tomava o partido contrario ao governo. Decidiu-se o in.lperador a
ir :íquella província e percebeu claramente, pela frieza com que foi
recebido, o descontentamento que lavrava contra a sua orientação .
Indignados os portuguezes com a atUtude dos mineiros,
como acinte aos nacionaes, deliberaram-se a fazer ao monarcha,
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e m seu regresso ao Rio, cnthusiasticas manifestações. A exaltação
dos c piritas não permittin, porem, que se realjsassem pacificamente
essas festas, c conflictos seria fora m por cllas occasionados.
Tentada a paci fi cação com a substituição do ministerio, mais
ainc!:J cn co r:~ ja ra m-se os libcmes que, unidos ás tropas brazi lciras,
d ispusera m-se á revolução. Pedro I.o, reconhecend o-se abandon:~do,
resolveu abdica r a corôa na pessôa de seu fi lho D. Pedro' de ;\lcantara, a 7 de :~bri l ele I831.
,\ ntedatanclo uma carta dirigida a ]csé Boni fac io, que já
h :~vi:~ regressado ao 13r:~zi l, pediu-lhe o mesmo soberaw> que o
clcp o rl:~ ra, par:~ acccitar :1 tutori:1 ele cus fil hos, cspccial:ncntc do
herdei ro da corô:1.
Tendo cmbarc:~clo na m :~clr ugacla de S em um navio inglez,
parti u a 13 para a Europa o primeiro monarcha do Brazil , deixando
11111 exemplo incliscutivcl de abnegação e patriotismo.

Tinha ape nas ci nco an nos ele idade o novo im perador c n:io
podendo, portanto, assumir a admini tração, teria sido o paiz lc\·ado
a ;uwrchia s 26 sen:~dorcs c 36 deputados não ti vessem a feliz
in pira ão de ada ptar uma prov i dc nci:~ promp ta para salvar a
situação.
Reunindo-se no paço do Senado, os alludidos rcprescnt:mtcs
da nação cl eli bcr:~ra m eleger uma regcncia interina que immccliatamcnte tornasse conta elo governo c resta belecesse a ordem c a
tranquill iclade pu bl ica.
Compuzcram essa regc ncia o marqucz de Caravcllas, o brigadeiro Francisco de Lima c Silva c Nicol:io Pereira de Campos
Vcrguci ro.
A IS de junho foi eleita a egu intc rcgencia trina pcnnamcntc : brigadeiro Lima c Silva, José da Costa Carvalho (marqucz
de Monte Alegre) c ] oão~B rauli o Muniz.
Varias perturbações occorrcram na administração desta
regencia c tres partidos se batiam no parlamento e na imprensa ;
os /iberaes mod(rados, representados pelos Ires regentes e por Evarislo cl:1 Veiga, Campos Vergueiro, Paula c Souza, L.impo de Abreu,
Bernardo Pereira de V:~sconct:llos, Lino Coutinho, J-Ionorio !-lermelo c OLitros ; os tiberaes exaltados, em cujas fileiras salientavam. se 0s franças, ela B:~ hia, Castro Alves, Paes de Andrade, Miguel
ele Frias c. v.1rios vu:tos mais; e os rt:stauradores, que defendiam
a v ol t:~ ao throno ele Pedro I.o, partido ao qual pertenciam José
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Ronif:lcio, 1\\:\rtim Fr~n c isw , Cayrú, marq uc7. de P~ ranagu~ e
vis::o:1d e de San to Amaro. '
A lei de 12 ele agosto de 1834, cot:hcció p ~la d e n o min~ç~o
de Acto Addicionn!, lei que com:)ieta'!a c m otlificav~ a co nst ituiçã.ci
imperi al, aboli u a regc ncia tri11 1 cr ~ llClo 1::11 só rc~e n te , c1n go
para o qual ~o i elcit Diogo At:lOtiiO i'é:j0, t ~ ;~clo sido reconhecido
a 12 do: n t\I;bro de iS35.
I-"oi t~ :T t ve! a opposiç5.o movida contra f eijó r, em I SJ 7,
havia coil s~gui c! o I.k n:arclo Pereira de Vasco ncellos orga nis.•r o
parti do conservad or, co:n o apoio ele Rod riguc Torres, Arau jo
Lima, lionorio e on ros homens de recon hecidos merecime nt os.
Tendo co mprehendido q::c nno era possi1•el manter-se no pcclcr,
o regente resolvcn c:1 trcgal-o ROS co nservadores, para o que no:ncou
Araujo Lima min istro do imp rio, a I (: ~.: sc!cmbro, afim ele assnmi r
ncs!c caracter a rcgrncia, in terinamente, c, t:o cita scgui;Itc, rcnuu ciou
o s~ u mandato. A 22 C:c abril d i SSS foi Ara uj o Lima eleito p~ ra
exercer as fnncções qn e p;·ovi; ori::uncnt clesempet:!::wa. A orientação polí tica que ell e t~ w n t cvc foi a c~ e gcmtino rcprcscn!a ti l' dos
conscrv:;dores. Os aclvcrsar;os fn iam-lhe : ~ nn opposição c congr•' gados formaram o partido libera!.. q ue bata! !tava pela n: aiorid?.dc,
isto é, p::ra que foss~ d ispc ns:1 .a a i d ac~ .: k g:ll c o impe rador
a ~sttn t i~'c lo:;o o r,o v~rn o .
foi t1 CS>a p'tasc 911~ vo!tou ~ o p~ rl a 111 c n to co mn depu lac!o
o prO\·~ c to orac!or Ant onio Carlos, "ver l?.dci ro gi;~a t: ~c p~rla t:: c n tn r .
q1: c se ap;·esent:n·a c<1da ve7. 1112ls forte c ma i: kmi vel.
Proposta a cfíccti·;ida :.!e :a med ida que co:I5it!tt ia a :tspiraç;:I o
elos libcraes, Ccrn ardo Vieira, co ill a inlcnçii.o c1t protella r a Sl)l ução,
:\prescntou ao parla t:1 cn:o o c!ecrcto ad iando as c:1ma ras.
Os cldcnsorc~ c!:! m ~i o ~i cl:tdc não ten,: se co n fornt~ c!o com
essa decis:io c aproveil;u1do a cx all ;.ç~o popul:lr q t•c cll a prorcco:t,
clirig·ir::Jm uma CClt~:ui ss~o a Pcc!ro 2.o afim c\c ped ir-l he, para
salv:1çiio do paiz, qt:c ton: as5e as rcdcas elo govcm o. J\;; nuinc'o o
imperador a cssc·s dcsrjos,'f oi co:l\'Ocada a 1\ sseu t !.il~a Geral Le,.islati1·a
par:t o Ci 1 scg:ri nte c, a 23 de ju lho c!c 13-10, foi pelo nnttTtu cz
de Pat·anagu:i, prcsiclen lc do Sc:taclo, p:ocla rm.d.1 a n:aioriLbci(! de
S. M. Imperial .D. Pdro 2:>, c qnc se ::ch:JI'a elle no pk no c:c~ r
cicio elos seus direitos COilStitucionacs. Na mcStil:I d::tn o r:10 n ~ rc!1a
brazilciro prestou juramc:Ito e no clia immcdinto org~ !;i so u o s~ u
primeiro mi nistcrio ço mposto ele Antonio C:u l o~. Limpo de Ab ~eu ,
Aureliano Cot:tinlto, J-l oll~ n !a C:walr~nli Fra!ICiscô d:: Paula
'
·
Cnvalcan!i e t·.!ar!in1 Fra ncisco.
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XXV
GUERRA C01\'I O P A RAGU A Y .
1'r~.ncisco

Solano Lope'-, 1 rcsidcn c c!:t Rcpublic:1 elo Pnr:~guay ,
n s:ta ntcdiação, que foi recusJda, pnr:t ser rcsoh· ida :t
qurs!:i0 occorrid:t entre o nosso p:1iz c n Rcpublica cl Ur uguay.
]) 5p ~it:tJo por c:~ us:t dessa recusa, clccl:trou guerra ao Br:~zil , a 30
c!c a~osto t!<.: 186 1, sen·iuclo-se como pretext elo facto de terem
:! - r n;a lmmktrn. occupndo a vi lla d-: r\ kl lo.
O ciicrndor paraguayo iniciou sm franc:1 hostil i !:tele ao Brazi l
:11 risiona ndo o vapor utcrcantc ".• 1 :-~rq nez ele Olinda,., que seguia
pa r:~ \r.ílo Grosso conduLindo m crcado r i:~s c p:1ssagciros, entre
este~ o corom:l Carneiro de C:1111p0 , que in assu nú a presid~n cia
daquella proví ncia.
Carneiro de Campos fo i preso na forta leza de 1-lamaytá e o
n.:feri c!o vapor iilcorporaclo á esqur.d rilha p:t raguaya . Em s guicla
mandou Lopez ntacar o forte ele Coimbra, em 1\\alto Grosso, por
ciuco n:w ios com cerca de 3000 homens. A peqaena gmrnição
brazilcira :1lli existente,· !'1 5 soldados, resisti u:cont aclmiravcl denodo,
sontcntc ab:~:tclonando o seu posto quando falto u-lhe absolutamente
tnnnição c os combatentes eram jrí em numero insignificante. Apoclernr:un-se depois s inimigos das povoações de:Corumbá, Al!:lllquerquc,
D oura~!os, Miranda e outras, em fl\atto Grosso, e invadiram as ,
fronteiras -do Rio Grande do Sul.
O governo ·brnzilciro, que não estava então preparado para
a guerra a que foi arrastado inesperadamente, . lutou a .principio
com em ar:1ços de toda ordem para reagir immcdiatamentc contra
o lyranno paraguayo. Utilisanclo-se d:~ guárd:~ nacion:~l de S. P:~ulo
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c Minas G raes, organisou, reunind o-a á fo rça do exercito de que
poude dispor, um a expedição, co1umandada pelo coronel Manoel
Drago, c fel-a seguir etc Uberaba para Nlatto G ros5o. Tendo chegado a Miranda, retomou e se reforço o forte brazi lciro de Bella
Vista, donde seguiu , lendo vencido nobremente os as altos inimigos
c as difficuldades ela mais peno>a jornada, par:~ Cuyabá.
Pretendendo nssenh orcar-sc do Ri o Gr:~ndc do Sul, os
paraguoyos solicitaram permis5ão :í. Republica Arge nti na para transi tar o seu exercito pelo territorio de orrientes. E, apesar de lhes
ser denegada a concessão, invadi ram aqu ella Republica, provocando
assim Bartholomeu Mit re :í. all i:mça que .foi esta belecida entre os
brazileiros, argentinos c urug uayo , pelo tratad ele I de n1aio
de 1865.
Os exercitas alliaclos começa ram a sua acção pela retomada
de Corrientes. O contra almirante Barro o commandava a esq uadra
brazilcira e subiu o rio Paraná para bombar,Jcar a refe rida praça,
ao mesmo tempo em que o exercito alliado a punha m cerco. A
25 de maio de 1865 capitularam alli os paraguayos. A li etc junho
dava-se a batalha naval de Riachuelo entre oito na vi os brazileiros
e igual numero ele vasos inimigos. Francisco Manoel Barro o, com
uma manobra felicíssima, con egui u metter a pique Ires navios
paraguayos tendo alcançado \·encer o maior combate que j:í se
travou em aguas sul -~ m eri ca na s.
liavcnclo chegado ao Rio de janei ro a noticia da invasão do
Rio Grande do Sul, para alli dirigi u-se P cl ro 2.o qu e chegou· a 5
de ngosto em nosso acampamento de Uruguayanna, cidade que se
achava em poder do inv:~so rcs. A I8 de setembro capi tu bram os
paraguayos c o imperadori_regrcssou ao l(ío de janeiro, ien lo fi cado
Osorio no commanclo em chefe das nossas forças.
Livre o territorio nacioual dos inimigos, foi resoh·ido que os
exercites alliados in vad issem o Pam ~ uay, começando por tomar o
forte de ltapirú, onde, a 17 de abri l de 1866, era hasteado, sob~c
as ruínas da fortaleza inimiga, depois de renh ida pelcj~, o pavilhão
brazilci ro. A 2 de maio os paraguayos atacaram em Estero Bellaco
as forças alliadas c achava-se o general oriental flores já envolvido
pelos inimigos quando surgiu Osorio, q ue obteve desbaratai-à s, retomando os canhões e prisioneiros qu e elles já tinham em seu poder.
A 24 de maio o exercito paraguayo com mais de 20.000 homens,
atacou em Tuynti, inesperaclamcn tc, os alliados, que cstlvam clescsperançados ele salvar-se, quando a artilharia c ca\·allaria brazileiras,
ao mando de Mall ~t. Sampaio e Argollo, entraram em acção,
/
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infling inclo aos contendores formiclavel derrota. A bravurn ele
Osorio nessa sanguinolenta bntal ha, a mais renhida que att! então
occorrera na America elo Sul, patenteou-se admira\'cl em rasgos
hcroicos de pntri ol tsmo.
Lopcz retirou as suas forças para Curuzü , onde fort ificou-se,
c Osori , que estava enfermo, p as~o u o co tnmanclo ele nossas tropas ao marechal Polydoro da Fonseca. Em setembro fo i realisaclo
o alaqne a uru zú tendo sido derrotados o paraguayos. Solano
Lopez, desa nimado com os repelidos de astres de sua forças, peditt
uma confe rencia aos chefes al liados, conferen cia que se cffecluou
não tendo sido, porem, stab lecido nenhum accord o.
Continuando a guerra , foi del iberndo o al3qne ao recluclo
de Cmttpai ty, onde se tinham fortific::~clo os in imigos. A 22 de
~et c: mb ro começou a lerrivcl batalha contra aquclla praça, q ue
resisti u vanlajo-amente ao exercito all iado, o qual, percebendo serem
improfi cnos os seus csfor os, retiro u-se.
O govern o brazileiro entregou en tão o cotnmando em chefe
elas força ele t err:~ ao marech:~l Lima c S i ' \':~, marq ucz de Caxins,
c d :~ de mar ao almirnn te j o:~qnim José lgnacio, mais tarde visconde ele lnhat'nna. J\ 28 de novembro de 1866 eslava Caxias á
frente elo nosso exercito. Em março de I t>67 Lopez tentou no,·amente um tratado de pn que foi recus:~do, e em ju lho
as tropas a ll i ad:~s, tendo resoh·ido atac:!r liumayl:í, partiram
com esse destino, seg uindo :1 esquadra ao mesmo tempo p:1r:1
transpor Curupaily. Não p o cl er i:~ ser mais brilhante o e:dio do
plano acl oplado, gmças á bravura dos soldados e marinheiro> do
Brazil. Vzrios outros triumphos seguiram -se <i espleudida 1·icloria
de Tuijucuc. A 3 ele novembro de 1867, dava-se a terri\'cl b:~lalha
de Tnyuti, na qual o viscond e de Porto Alegre tanto cngr:mdecett
·o nosso exercito com a demonstração m:~is bnlhante do seu valor,
c, a 19 ele fevereiro ele 1868, a .nessa esquadra passava pela
fortaleza de litunay l:í, considerada inexpng navel, emqu:mto o
bar:to elo Triumphol apoderava-se do redttcto do Estabe!ecintenlo.
O ].o tenente Corclovil N\aurity, hoje almirante, foi o primeiro
a transpor 1-lumaytálno navio sob seu com mando c, no c\ i:~ immedialo
a esquadra brazileira, dirigida pelo capitão de ·mar e ~ u err:t Dclphim ele Carvalho scauitt para Assnmpç:to. Este offici1l teve por
isto o titulo de barão da Passa~em . Lopez retirou, em stguida •. o
seu exercito para Tebicuat y. A 5 ele agosto de IS6S rendeu-se
definitivatilentc 1-lumaytá, depois de uma peleja longa c ten:1z, e
o clictador paragur.yo transferiu-se para Piquiciry. Caxias man dou
I

12 4

abrir grande e Irada at ~:l\"és de enorm es pan ta no c 1 or cl la passou
o exercito brazileiro, ganhand o as celebres batallws de ltororó,
Avahy, Lomas Valcntinas, Pcrebebny c Campo Grande. A 5
c!c janeiro de 1869 o nosso excr ito entrava triumpha ntc em
Assumpção. Suppondo termin ad a a guerra, Caxias, já fatigado,
passo u o commando da força brazilcir~s ao ma rechal G uilh erme
Xavier de Souz:1 e reti rou-se para i\lon tevidéo, donde rcgrcs ou ao
Rio de j a n ~ ir0 , tendo 5ido <Jlli recebido com festas cs re ndosas e
agmci<\do pelo imp mtlor co m o titulo C:e c'. nque.
NessJ CJJOc!!a re ti ro u -~~.: t:unbem do Parag11ay, doente, o
g~ n er:!l O.:orio.
O di ct ad o~ ~''''~;; I:tyo h:wia, porct:l, se tra nsferi do r ara o
110rtc da ~~~ ;Ju b l i ·a c COJ:segu1u organ isar :!I li 110vo exercito.
lnhat"1ma fõra s n~: ti!t:~ d o pelo barão de 1\ngn 110 co mma11clo
en1 cl; fc da anna . :1 c o prínci pe Cond e d ' Eu succcde n a
Caxi:ts na dirccçl'.o do e:x r ito. Osorio, Polycloro da Fon 0ca c
jordão rcgrcs;r.r•m ao Pa r:1~w. y . A pr cs ~ :1ça desse chefes revi rroron
a corap-em .os nos"os CO I:lb<.dcntes c v<.r ios encontros se real isam m
com va ntaf~tn s p~r:1 os alliados.
/\ 12 de agos!· de 1869 o collCk ci 'Eu occu1 ou Pcrebebuy c
0\! t:·,,s vi-tori:ts foram c ll scg<li,la alcan ada pelos nossos até q ue,
nfio pocl ' I: J O mais orierccc;- C(;i!lba te :Í tn1p:1 b r:~zi lc iras, OS p:traguayos limi ara m-st> a cmboscad13 c esc:t:·.tmu as.
Contitwanclo em pcr~~gu i ç:io a Lopez, :ts noss:1s forç:ts conscg uir:lm, :1iinal, encontrai -o c1 n Cerro Corá, á marge m c!o rio
\ qt:i daban. O v:tlenle g uerreiro, j.i ferido e ago ni ~a n tc , negou-se
:t ind:t a cntreg;: r a csp::c!a ao gcn ra l Camara, qu~ o intim am a
render-se.
A 5 ele maio de 1870 foi ccicbraclo em Buenos Ayres um
tr2t:;do de p2z cll rc :1s NaçGcs r cncccloras c a Rcpublica vencida.

CAiri P ANHA ABOLICIC::l-HSTA
O trafico elos negro começou em Porlwral desde que os htsil:lnos realis:~ rnm os prim eiros desco brim entos ~~ ~ costa da Africa. Etn
scg uicl~ ao descobrim ento cl:t America o criminoso commerci0 to tn o:t
nota1·el incremento. De Guin é, Congo. . Thorné, Angola c J\ ', oçnn;bique vicmm mu itos pretos para o Brazi l, nn epoch:t colonial. Nos
fins elo seculo IS.o principiou a campan ha conlr:1 o capti1·eiro, abolindo-o comple!amcn!e varias n:tçõ s da Europa. l\:o começo do scculo
19.o, Portugal, por suggest:'io à~. ln~ ln!erra, re!rin . . . iu-o ás s ..as possessões, promet!cndo ex!ingnil-o gradual mente. Em I 826, qu;:n(\0 o Grazi l
j:í independente, accei!ou o sen governo a convenção finnacla . em
\ ienna para a :~bolição do l~afico elos escravos, ict ia pela qtd se
man ifestara em I 21 o n:arquez ele Qi!f.:luz, c em 182" ) os~ Bon ifacio. O clepntaclo Antonio f erreira Frnnça, em 18_,7, propoz na
cam::ra gcr:1 l que fossem declarados li vres os qnc n :~sce~setõl ele
\'Clltre c c.nvo, não knclo logr:t lo, porem, !nl.projec!o a approvação
da refe:·ida cor Joraç:io.
Em 1826 )os ' Clemente P·rcir:1 proJ uzera lambem no
pnr :~ ntc n!o a sttpprl'SS:io elo connncrcio ele cscra1a!ur:t ;u é ao ult imo
de dcz<:mbr de 1840. Euscbio de Queiroz, cotno utinislro da ju~!iça ,
<.en o gol j~::! dcci ·i,·o 11:1 in trodução ele c cr:!vos africnno. , em 1850,
em l'ir!ttc.lt.: da rigorosa c s~ 1va nci:1 qt:e clc!ermi t:Oil :i lei de ~ de
setembro d~q u d l c.: ~u n r.
Pedro 2.o, IJ:lrlicbri o com·cncido da ::!Jol iç:lo, insit:nou a
Pionen a Bncno e abuco ele /\ raajo o cs!tdo de llll lil pr01·ideucia
tffi caz no sent:clo çlc ~xl i n::;uir a escr:~vidão 110 !3~:!zil. Zacarias de
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•G óes, em 1867, lcv:~ntou :1 CJII CS i i!o no parla mento, no caracter
de chefe do gabinete, mas não obteve dar soluç~o ;~ o gra nde pro·blema qu e já ia empolgancto o espírito n :~c ion :d ..
Quando fi ndou :1 g11e1Ta com o P:~ ra g u a y torn ou-se a abolição
a causa que principal mente p reoC<.: npa ,·;~ :1 sociedade brazi lcira.
Pimenta Bueno tendo subido :10 poder co m a 1nb>ão essencial de
praticar medidas tendentes a corresponder a tão clev.o.ela aspiração
do p:1iz, viu-se fo r ç:~do a ab:~ n do n al-o sem vencer o embaraços
que se lh e oppuzera m. Em 187 1 assun1i11 :1 a dm inistr:~ ão publica,
como chefe elo gabi nete, o visconde do Rio Branco, c a 12 ele maio
era apre entado 11 n1 projccto pelo mi nisl ro c!a agricu ltma, Theodoro l'vla c h :~clo Frei re Perei ra ela S i h·:~, em nome do governo,
· declar:~ndo livre o ,·ent re ela mu lher escrava c st :~ be l ccc n do outras
prov idencias favoravc is á cau a dos ca pti vos. 1\ lcmoravcis debates
travara m- c então no parlamento brazilciro ent re 1 aul ino de Souza,
Pcrdig;io Malheiros, Fé;-reira V1anm1, An drade Fig ueira, l(io Branco,
Zacn as ele G óes, Torres To1 em, Pin H:n t:~ 13ucno, Nabuco de
Araujo e outros espíri to :~ cl mi ra ,·e i s, uns combatend o e ,outros
advogando o projecto. A opinião popular, i n flamael:~ pelo verbo
arden te elos abolicionistas, agitou-se nobremente c fo ram o rg an is:~dos
cln bs, fun cl ar:~m-sc jomaes, reali aram-se conferencias e, fi nalmente,
fortaleceu com ardor os paladi nos c!:~ liberdade. A 2 ele setembro
de 1871 :1 pr in cez:~ D. L<::~ b el , regente do lm peri o, em nome de seu
pai Pedro 2.o, que se :~ cha va então na Europa , sanccionou a lei
d o 1•entre /i;•re, co nfo rm fico u sendo dcsignacio a que Rio Branco
conseg ui u fa zer passa r' nas camaras. Tendo sido uma gr~ ncle
victoria para os abolicionistas, não era todavia, a lei de ! S71, um a
solução perfeita c estava muito distante de sati faze r ao desejo da
maioria dos bmzilciros. A campa; Jha prosegui u. port anto, e, em 1884,
surgia o ministcrio liber:d de Souza Dantas, tendo co mo um elos
pon:os principacs dà seu programma a questão elo clcmcnlo crvi l.
A camara declarou-se hosti l ao gapinelc e foi el issol vicla. Reunidos
os deputados novamente eleitos foi votada por cincoenta e doi;
votos contra cincoenta uma moção ele desconfiança ao min isterio
c este clemitti n-se por se achar imposs ibi l it:~ \o de lc v:~ r a\·antc o
seu projecto, que prescrevia a abolição i1nmediala dos escravos que
attingissem ses enta :mnos ale m de ou tras med idas. A 10 de ma io
.- ele 1885, José Autonio Saraiva aprese nt o:1-se no parlamen to co mo
presidente do novo gabi nete. Pretendeu este estadista conci liar as
exigenci:ts ela opinião popu l:tr c01:1 as convcniencias dos proprie.tarios ele escravos, procu rando justi fica r ~s co:l':essõcs a tstc:s com '
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~ necessidade ele não clcso;·ga nisar-sc inteiramente o trabalho agricola·

no paiz. Cerca de Ires mezcs depois o preclaro reformador dos.
nossos estatutos cleitoraes viu-se obrigado a deixar o governo pela
opposição qu e lhe foi feita. Ao partido conservador co ube então
assu m1r a administração nacional com o mi nisterio ele 20 de agosto
é:le 1 85, organisad o pelo barão de Cotegipc. O velho chefe baliiano, a
despeito de seu alto tino pol itico, não conseguiu vencer a corrente
abolicionista que c a vohn nava scnq rc, surcrindo de todos os
recantos elo paiz os brados mais cnth usiasticos pela causa dos
ca ptivos. A sua in exccclivel tactica partidaria pcnnittiu-lhc demorar
o desenlace da lucta que teve de su tenta r contra os defensores
dos escravos, porem nã evito u o desenvolvimento cada dia mais
in tenso da propaga nda nem a q uécla a qu e foi arrastado o seu
ga bi nete. A 10 el e março ele IS8S o senador pernamb ucano João
J\ lfrcclo Correia de Oliveira vi nha ao pQder :í frc11le de um ministeria franca mente a boi icion ista. Embora consr:·, ador, o glorioso
e tad ista tinha o am paro decidido dos l i b era c~ que defendiam a
abolição, porque j:i cn ào confund iam-se inteir;llllcnte os parti darios.
qu e consliwiam as dttas correntes monarcliica ~. até mesmo com os
pal adinos da Republ ica, congraçados todos sob a b:ulC!ci ra incolor
c fascinante da li berdade dos negros.
João Al fredo fo ra o braço forte ele Ri o Br:lllco em 1871.
J'r\inist ro dn impcrio elo gab inete prc idido pelo immortal brazilei ro.
ellc patenteara os seus meritos de com batente habilissimo e tenaz
na grande cam panha parlamentar em que tantos se notabilisaram
na tribuna c em q ue cllc revelou a sua not:JVel actividadc e excepcio nal argucia.
1
Abertas as c::nm ras no dia 3 ele maio de 1888 o ministro da
agri cultura, l~od ri go Augusto ela Silva, em nome do governo,.
propoz ao parl::uncnlo, a 8 elo mesmo mez, a cxlincção i mmediata
da c:;cravidào no Brazil.
Prolo:t,.adas acclamações e midosas manifestações populares
irromperam dentro e fóra do recinto. O deputado Joaq uim Nabuco,
que se tornara o arauto principal do abolicionismo, requereu ·a
nom eação de uma commissão especial, para dar parecer sobre o
projccto, a qual foi constituida pelos deputados Nabuco, Gonçalves.
ferreira, Duarte de Azevedo,· Affonso Celso Junior e Alfredo Correia.
Momentos depois cr.t lido o parecer unanime dessa illustre
cbmmissão, favoràvel á proposta. No dia 10 subia ellaao senado
já approvatla pela camara e a 13 era apresentada á sancçiio da
princcza imperial regente. A noticia de haver sido realis::tda a
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•grande as;:>ira,&o n::ci na! p:· .bt.iu c· n tnc!o o }Xt iL a :n. 's ruicos:ts
.... bri lhantes tnanifest:tc;ões dt.: con ~:~: ~ :n ~o: ll :(' .
Os cli3S 9 ele nove mbro de 1 31 , d~ ta em que foi dctcr·minacla a repressão do tr:~fico de c cravos. sc~tdP minis: ro ela jt: tiça
Diogo Antonio rci jó; -1 de etem ~o de 1S:;O. o,uamlo fc·i ctlê
abol ido, send o m!ni · tro da justi a Enzehio ele Queira; c pre iclenk
do conselho o marq ucz de !in la; 2 c!e sclc mbro ele 187 1, d:tl:l.
ela lei elo ventre li:,rr, sendo m i:tist:·o ela :tg-ricultma Tlteocloro
l\iachado c prc identc elo con elho o 1·i. co tH!c do Rio Dranco; c
13 ele ma:o ele 18SS, quan do exti t:gt:i u-se a rscr:!l'ttUo, sendo
ministro ele agricultura Rodrigo Siln c presi en c do conselho João
Alfredo Co rrei :~ ele Oli eira , ão o que marca m, na historia
ela c:tmpanha abol icion!st:t, as princ ipaes victi:Jri:t dos qne a cll:t
·se devotaram.
Na Paraltyba o tnol·i mento p ~la li berd:tc!e elos capti vo
rcfl ectiu-se con1 in ten icbclc. \';!rio ho111rns illustres de :t então
proví ncia b:1t:tlh aram tei!:tzntentc pela grandios:t cau a, <:J iie nt:Jnclo _
se ent;·e J S localid:1d12 elo :~ ct u:1l Es:ado, que nt:tis trab:Jih:tram pela
abolição, a cidad e ele Areia, onde já n~ c ha1·ia nenhtttn capti vo :~
13 ele maio, c l\ b ma n g :t ~ pc , que Utt it3 con .e~ uido :!. ~. llo r ·i. ele
mui tos.
,\lan ocl da Sih·:t, o inco m1 a:·a,·el p:·opaga nclis a q ue tão
rel evanks serviços prest on :'t terra ele Pedro Americo, o poet:1 Roclolpho Pires, l\hth ias ela G a m:~, Joaqt; im ela Si11·a, Coelho Li !Jô,t,
Xavier Junior, Castro Pinto c outros paraltybanos illltstr s foram
dos m:tis devotados aboiicioni>tas nesta regi:io.
Entre os vultos qt:e se n ot abÍii ~aram t ~::t ultima plt:tsc ela
bri lha:-tte WOj)a6a11Lb , C111 variO pontOS do pliz, fig uram -Joaquim N:tbuco, José elo Patrocínio, josé l\lari:tno, Maciel P inheiro,
Pedro Velho, Martins )ttnior, JOão Cordeiro, Affonso·Cclso )nnior,
.João Clapp, lvlnnocl da Silva c out ros t;tttilos.
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XXVII
PROPAGANDA E INSTITUIÇÃO
D A REPITBI.ICA.
1\s ic!eias dcmocr:nicas 110 Brazi l cla t ~ m dos tempos coloni:tcs.
· m. 1710 13ernardo Vieira ele Mel lo propoz a i ns ~ i t ui ção do
r;ol'crno republicano em Pcrna<11buco; em I 789 os inconfidentes
mineiro levantaram ignal bandeira política; em 181 7, Pernambuco,
/\lagoa , Parahyba c Rio G r~ n clc elo Norte insmgi ram-se con tra a
realeza c proclamaram a 1\epnblica; em 182-l ainda Pernambuco,
Pa ra h yb~ . Rio Grande do Norte e Ccad congregaram-se para o
movimento rcvolncionario que prete nd i:~ estabelecer nas referidas
apitanias a Confedera :io do Equador; depois o Rio Grande elo
Sul combateu pelas mesmas idcias, e em outras cireumscripçõcs
~ urgir:~m lambem varias tentati vas em igual sentido.
Em 1870 ~ppa rccru no Rio de Janeiro um gn ncle partido
regularmente organisado, dest inado á propaga n !a do regi men
tri nmphanle em 1889. Saldanha Jv\arinho, Aristides Lobo, Christinno
Ottoni, Rangel Pcsla1:a, Limpo de Ab reu, Quintino I3 oca ynv~.
Salvador de /v\endonça, Loprs Trovão e outros notaveis brazileiros
foram sig na t:~ri os do manifesto de 3 de dezem bro daquelle ann o,
no qual ficou expresso o programma do referido partido.
Desde ent:'io a grande causa começou a ser defendida co:it
elevação c denodo na imprensa e na tribuna, conquistando adhesões,
apaixonando os espíritos, robustecendo as convicções. A nO\'a
bandeira fo i despertaQd o applausos em todos os recantos do- paiz.
Após a campanln abo!Ícioaisla, principalmente, revigorou-se a
·corrente já poderosa que. vinha pregando no 13razil a extincção ela
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uuica m o n ~ rchia amcrica:1a. Ao assumi r o p:ut i lo liberal a admi:.
nistração do paiz, em 1889, o padre João Jvlanoc l ele Ca rvalho,.
deputado pelo Rio Grande elo 1ortc, find ou um vibrau tc di;.curso
na camara bradando :- Abaixo a n10narchia ! Viva a Rcpublica ! Cesario Alvim, outro membro do p:trlament o braz ileiro, representante de Mi nas Geracs, manifestou-se na mesma occasião filiado ao partido repu blicano. De ele 1884 este partido conseg uira triur"'phar
em comicios eleitoraes mandando á camara nesse anuo, Prudente
de Moraes c Campos Salle por S. Paulo c Ah·aro Botelho por
!1\inas Geraes. Em todas as ci rcnmscripções brazileiras os paladinos
da Repu!:Jiica obtiveram formar opi ni ão, cougregar o seus corrcligionar:os e dar incremento á propag, nela. Paes de Carvalho, no Pará;
JOio Cordeiro, no Ceará ; Pedro V lho, uo Rio Grande do 'orle;
J\laciel Pinheiro, Mart ins Junior, ;\ nniba l Falcão c muito out ros,
em Pernambuco; Virgil io Dam;;zio, na Da h ia; ilo Pcçan ha, Silva
jardim, Benjamin Con ta nt, JOsé elo Patroc: nio, Xavier da Silveira
c mu itos mais, alem dos q ue subsi·tiaTn d'aquclles que foram os
signatarios do manifesto de 1870, no Rio de Janeiro; Fra ncisco Glyccri o, Bern ardin o de Campos, Americo Bra ilicn e em S. Pau lo; Lauro
J.li:l ler, em Santa C:ttharina; Jlliio de Castil ho , Pinhei ro ~ \ach a do ,
Demet rio Ri l)eiro c Ped ro 1\\o:tcyr, no l~io Grande do Sul; c varios
combatentes nas de1:1a is provincias, trabalh ava m com ard or pela
imp!Jntação do novo regim cu.
Benjamin Constant era um dos mais conve ncidos c ardorosos
propagadore5 das institui ções democrat icas c não perdia ensejo
para conquistar sympath ias para a causa de que se tornou
bcnemerito. Na escola militar, oucl ~ era professor, obteve constituir,.
entre os seus cliscipulos, um verdadeiro reclucto dos principies.
que defendia.
Aproveitando uma festa alli realisada, em presença do.
ministro da guerra, o inolvidavel brazileiro pronun ciou um cliscnrso memoravel pela sua significação na historia da fundação do
regimen dominante, discurso no qual patenteou censuras ao governo•
e incitou habilmente á revolução os seus collegas de classe. Um pacto
firmado, em seguida, pelos militares, consequcnte dessa oração de.
l~enjamin Constant, deu inicio ao movimento revolucionaria contra
o throno. Deodoro da Fonseca,. para cujo inestimavel concurso.
appcll_aram os rebeldes, estava enfermo e não podia agir immediatamente, motivo pelo qual fora combinado demorar o levante.
Estabelecido, entretanto, o projecto de proclamar a Republica, entre
Deodoro e Benjamin Constant, foi levado ao conhecimento dos.
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chefes rcpuhlicanos c1v1s, tend o tomado parte em conferencias
secre tas sobre o assumplo, Ouintino Bocayuva, Ruy Barbosa, Fran, cisco Glyccrio c alguns mai . Depois foram procurados eJcmentos
de npoio na arm ada e Eduardo Wa nclcnkolk, Francisco Lorena e
ou tros officiae entraram na conspiração. N:t uoitc de 14 de novc111bro ficou resolvido que o movimento se cffcctuaria quando o
governo ordenasse a sabida de algum corpo da guamiçào ou quando
o estado ele sau de ele Deodoro o permi ttisse, tendo este a 13
conferenciado com o tenente-coronel joào l3aptista da Silva Telles,
marechal Flori:lllo Pcixo o c dr. Enéas de Souza, scientificando-os
do s~u projecto. Ruy Barbosa, Aristides Lobo c Quin tino Bocayuva
preparavam o espírito publico com art igo vibran tes que publicayam
na imprensa. Fran cisco Glyccrio dispunha par:~ o combate decisivo
os se u co rrcligionarios de S. Paulo e todos, finalmente, trabalhavam com sngacidade c devotamen to para o tnumpho completo
da conspiração. O major Fran cisco Solou rccciou, porem, que
qualquer dc1:1ora fos c prcj ud1cial ao exilo do movimento, c propalo u a fal a no icia de haver rdcm de pris:to contra Dcocioro e
Benjam in onsta nt, com o intuito de decidi l-os ;í acç:io immcdiata.
cientificado da referida no ticia, Constant, que já se hav ia retirado
para a sua rcsidcncia, ma nd ou aviso a Deodoro c seguiu a carro para
S. Christuvam, onde encontro u a SC~Y u nda brigada já prompta para
'n!archar, c com ella se 1 oz a caminho para a cidad<!. Deodoro
padecia horr i1•ci soff ri mcnt os, mas, convencendo-se de qu e se tornava preciso não perder tempo, ante o aviso que lhe chegara, partin
in1mcdiatamc ntc c, encontrancio :~ s tropas rcvolllcionarias, incor·
porou-se a clla .
O chefe de 1 alicia ri r. Basson Ozorio teve commuuicação
do movi mento nos qua rtcis c, mais ou mcuos, :ís 11 horas da
nolttc quasi todos os ministros cst:IVarn reunidos no arsenal de
tn arinha, cloncic se passaram mais tarde para o ministerio da guerra,
tendo sido determinada a fon natura das forças lcgaes. Pela mad ru:.:ada de 15 o barão de Ladario, ministro da marin ha, sahiu para
dar algumas providencias c, em seu regresso, Deodoro, j ~\ a írente
dos rcvol ucionari os, mando·u prell(lcl-o. Ladario resistiu, atirando
contra o offi cial que lhe transmilt iu a ordem de prisão c contra
Deodoro, não os conseguindo ferir, tendo sido, afinal, preso o
ministro depois de atting ido por tiros contra elle dirigidos. Mandott
Deodoro, em seguida, int i m:~r o ministerio que se rendesse. Floriano Peixoto teve ordem do chefe do gabinete para destroçar os
rel'oltosos, mas recusou-se a dar-lhe cumprimen to. O visconde de
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Ouro Preto, comprehcndcnclo ~ diHiculd:tdc de su:t posição, tclcgr:tphou JO imperador peclind dcmiss:to. Em seguida Deodoro,
scientc ele tal resolução c COill'id:tdo por Florian o, ent rou 1x1ra a :tia ,
onde cs!:tvam os ministros c depois ele lige ira cliscu :1o deu-l he
liberdade, dcclaraudo-lhe que c t:11·:un depostos. !\\ ais tard e resolveu,
cn tret:tnto, deter o visco nde de Ouro Preto e o mini tro ela ju ti ça
Candido ele Ol ive ira . O ch efe da rcvolu ç;lo, triu mpha nte, resolven
fazer um p:tsscio pela cidade co 1n :ts . u:t forças e f i rc ebendo
por onde pass;wa :tdhc õcs de todos os scns ca 1nar:td as, sendo-lhe
erguidos mui to vivas, bem como ao exerci o, á armada c ;i Rcpu blic:t. Pelas tres horas ela tard e ] 0 é do Pa trocín iO, 11:1 cam:tr:t
mnnicip:tl, clepoi de eloq uenle di curso, procla mon a Republica,
em nome do povo ·que :tlli:tl':l- t :t~SIIn ao cxcrc1 to e armada
nacio nacs.
O imper:tdor, em vi rtu de dos tclegr:t mmas recebido , veio
para o paço c, qnando pro,·idcncia,·a so bre a or ani aç5o do novo
rninistcrio, soube estar conslituiclo o g ,·em repub licano. Deodoro
tb fo nscca foi acclanwdo hef desse g-ovc rn c kn: como COillpanh ei ros c ministro : Ru y Barbos:t, ela faze nda; Benja min Constant, ela g uerra ; Wandcn ko lk, da mari11ha ; Dcmctrio Ribei ro, d:t
:1griwltura; Ca mpos Sa ll c , ela ju ti a ; /\ri. lides Lobo, elo interior
c Quin tino Bocayuva, elo exterior. Assim i n ,·c~tid os do poder s
republicanos clcportar:tm a fa míl ia im pcri:tl c con vocaram o con·
g resso con tituinte. Este reti ni u- c a I :i. ele nove!ll bro de 1890 c, a
24 de feverei ro de 189 1, promulgou OS estatu to ba ÍCOS do 110\'0
rcg imen .
A noticia da rcvoluç:1o occorrida n:t capit:t l do pai L :t I r de
novembro de 1889 repercut iu ~1n todas as províncias dcspcrt3ndo
geral apoio.
Na Par:thyba cxi tia o "Cent ro Republi ca nou, composto de
vari as cidadãos que defendiam sinceram ente as idcias triump!J antcs,
e Manoel da Silva, o convencido c fcrvoros aba! i ionista areiense, na
imprensa local, "li Verdade., propag:IVa co m in tell igencia os princípios clemocraticos. Alem d isto, parahybanos illustres, que rc id ian;
fóra de seu berço, tornaram-!'e cooperadores notaveis d:t instituição
do regimen dom inante, salientando-se ent re el lcs 1\ ristides Lobo. que
occupou um:t das pastas mini tcriacs no governo provisorio ; Maciel
Pinheiro, a quem Silva Silva Jard im considerava capaz de morrer
em nome d:t sna fé, da sua patria, da su:t pala1-ra, ela sua honr:1 ;
Coelh<:> Lisbôa, Al bino Meira, Almeida Barreto, João Nciva e vari o~·
outros. Si qnizcrmos retrograclar aos primeiros lell!POS do movim en to
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rcpubl ic:u10 no Brazil, encontraremos desde cnt?.o a Parahyba figug m ando co m brilhe, pelo r ala r cios seus filhos, entre as ci rcum~
ripçõcs que mai se distin g-uiram pelo amor ;í liberdade.
jo é Peregrino, em 1 17, e fd ix ·Anton io, em 1824, demon ·
'lramm dign:uuentc o civi mo dos parahybanos.
1\ s primeira · noticias ela procbmaç:io ela Republi a no Rio
de p neir , chegaram aqui na tarde do dia 15 ele novembro. No
di a egninte co11 tou que o clr. Vcnancio ci1·a seria o governador
des e Estado, c a 17 fo i sabido que embarca ra para a Europa a
farnil ia imperial. Tratou- c neste dia ela o rg:~ nisação de um clttb
rcp:rblica 10 c reu niram-se, para ta l lim, n:1 camara municipal, varia s
cava hciro·, entre os quacs o clr. Eugenio Toscano de Brito, barão
de Abialt)', cir. ,\'\cllo Caralc:urtc c outros. Foi resolvido constium-se trm governo provisorio comrosto do coronel J--lonorato
:~I da · , J.o tenente Art hur JOSé elos Rei Li bõa, bar:to de Abiahy;
Ir. Fran isco Al ves de Lima filh o c dr. Eugenio Tosca no de Brit o.
O c. r. Jl;\ulo Cavalcante Pessô. de ' Lac<:rda opinou , porem, qnc
se ticvia olll·i r o dr. Vena ncio Nei1·a, espcracl nesta apitai, para er
nt?io tonracl:\ qrra lq ncr resolução dd initi 1·a, motiva ndo essa idcia
caloro•a cl is:: us ;\o de que rc ultou ser s:tsl cnsa a reun ião, scnr
11ada haver ido decidido. Mais la~dc real i ou-se nova reu ni?iÕ no
"Ciu:) Astréa .. , d nele foi feita a communicação ao coronel Hon orato Caldas ela rga nisaç:io do go1·erno provisori o, ?.o q ual devia
llc per cncer. Esk official recuso u-se c ;í noi te proc u;·ou confcrctrcia r com o dr. Fu ~c nio To ::n no. Nesta confe ren cia fi cou comhi u ~do ~ga n is3r-se novo governo constitr1ido pelo . major JOão
Uo nringo· Ramo , que não acce:tou , JO:io Claudino ele Oliveira
' n rz, l .o tcncrll.: · J\ rthur Li bôa , capitão ~b nocl Couceiro, clr.
ordeiro Senior c tlr. ,\ >\anoel Carlos ele Go uveia, elcpen lc11do ele
indicação do b:~rão de i\ biahy a e colln elo sctimo nome. A IS
r-..:alisou- e, ás 9 horas, nrna conferencia entre o bar?io ele Abiahy,
coronel aldas c clr. Eugeni o, tendo 6ielo resolvida a entrada para
o go1·erno elo comr'n endador Thomaz de Aqnino lvlindel lo. fi cou
nccrtado q ue a posse se effec:uaria a 1 hora da t~ rdc, no quartel
d 27 ba tal hão. Alli, de urna elas janclla>, o dr. Antonio Massa
;;ccb mou prcsid en ~e do governo provisorio ela Parahyba o c'oroncl
J·!onorato Ca ld~ s e este con vido u para seus auxiliares os capitães
Oliveira Cruz c So uza Conceiro, tenente Arthur Lisbôa, dr. Cordeiro Scnior, commendador Thomaz l\·lindcllo c dr. Manoel Carlos,
o quaes receberam· a administração publica elo presidente Gama
· .Rosa. Dias depois era nomeado governador da Parahyba o dr.
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Vcna.ncio Neiva, qne exerceu esse cargo até que o contra-golpe-·
revolucionnrio de 23 ele novembro de 189 1, occorric\o no Rio de
Janeiro, determinou a sua retirada elo poder.
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XXVIII
BRAZILEIROS ILLUSTRES

JOSÉ OON if'AC IO DE ANDRADA E SILVA- Nasce u em
Santos. Pelos seus grandes serviços á inclepenclencia do nosso paiz
foi proclamado - Patriarcha ela lnclependencia. Espirito profuncla- .
n1ente culto, politico ele nota vel prestigio, estadista ele energia mascub, José Bonifacio representou papel ~:mi n e nt issimo nos derradeiros tempos coloniaes e no principio ele nossa vida autonoma.
JOS É DA SILV A LISBOA-Nasceu em Bahia. Foi o prim< iro
brazileiro que se salientou pelos seus conhecimentos ele economi:t
politica. Q uando D. João 6.o esteve na velha metropole do Brazil, .
vindo de Portugal para o R1o ele Janeiro, Silva Lisbôa lhe suggcritt
a abcrtma elos portos deste paiz ao com mercio internacional, contribuinpo com a conquista dessa providencia para o rapido clcsenvolvirnento· elo com mercio desta então colonia lusitana. Notabilisou-se ainda, depois, o inoivid:wel compatriota, como estadista .e
parlamentar.
ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA E SILVA-Era irm:io ele Josê Bonifacio. Deputado ás côrtes constituintes de
l .isbôa, depoi~ de haver sido revolucionaria em Pernambuco, em
1817, tornou-se mais tardé o parlamentar de maior e!oquencia ela
assembléa const:tuinte do Brazi l. Figurou brilhautcmente na politica nacio nal, tendo sido minist~o no ga binete ela maioridade.
·Orador

JOAQUIM GONÇALVES LEDO- Escriptor primoroso c.
corn~cto e flu ente, conquistou no jornalismo a al t:t posiçlo
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que occupou de primeiro chcíe do
ce-tt no R.io de Janeiro.

1 :~rtid

da indcpcnden cia. Nas-

GREGORíO DE ,\\ATTO G l ;ERRA - - N~ sceu em B:~hia.
Ao qnato:-ze :1111105 seguiu par,1 Coi mbra onde se edu cou. Co mo
ts! ndante começou a revelat rxcqKiv na cs qualidades de poeta :~ i eg n: ,
viro, burle'ico. Os seus versos era m or linar:amente de uuta cri tica
srv~ra, incleme: .te, ma lig na. Entretanto, h a vi:~ no espírito de G regorio de tvbttos n1n fundo de bondade, de justi a, que não lhe
permittia fncr nwl a ninguem. Casou-se co m ur;ta vi111·a for mosíssima, a quem motejou lambem m \·er os sar :~sli cos. F::llectu
Pernnmbuco pobrissi mo.
em
I
"JOAQU I:\·\ JOS2 DA SILVA XAV IER- Pela sua im p:n· it:ez
assombrosa tornou-se o r ulto culminante ela lnconjidcncirz M ineirrz.
Era conbecido pela alcu nha ele Tiradentes. J\ \ orreu 11 0 patíbulo,
em virtude da condemnação que lhe fo i int posta p la sua acção
dedicada e intransii;ente á causa republ i ·:ma.
SEBASTIÃO DA ROCI-Ii\ P ITT/\ - Nasceu em Bahia. Foi
um dos nossos mais operosos histori:tdores .

•~ . . . r.

13ARTHO LOMEO LO' "RE:\ÇO D - O SM.:\0- :\a ceu
em Santos esse il lu~t re .acerdote. .Oõt\·encen-se d:t po>si i iliclaàe
de inrentar uma machina qu e, cotno os pass:~ ro., domi nasse os
ares. Devotou-se :í realisação cksse in\-c nt o e conq uisto u a g l o ri :~
para 0 ljrazil d:t in iciati\·a dos aerost :~tico .
MANOEL IGNACIO DA SILVA .'\1.\ 'ARENGJ\ - !'\ascen
em Ouro Preto. Foi poeta nt:tito ícstcj~do c di ingu in-s:: pel:;s
su:1. icleias libcra es.
CLAUD IO MANOEL DA COSTA -1'\~ sce u ent 1\linasG e rae~.
fo i t: nt. intellcctnal muito ;,prt'ciaclo c, temi tol!laclo p~ rtc na
revolução mineira ele 1789, foi por islQ preso e suiCIC!Oit-sc na
prisão.
JOSÉ FELICIANO n :.RNA DES PINHIRO (viscond e ele S.
Lcopolclo)- Nascen em Santos. Foi historiador illustrc e ttm pol ítico
que se notabilisou pela sua capaciclaclc administrativa.
JOSE J~AQ U IM CARNEIRO DE CAJ\·IPOS (m:trq ucz lk .
Caravellas)- f ot um vulto salien te da po!itica brniieira, tendo
o xup:~clo emi nentes posições publicas.
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FRr\ NC ISCO \ ILLELA BARBOS.-\ (nmq ue7. de Paranaguá)
- J-"oi 11n1 offic ial distincto do exercito nacional e estadista de
granctc merecimento.
j0.\0 SEVERIANO MACI EL DA COSTA (ma rq uez de
Q11eluz)- Foi ministro de Estado c íignrou salientemente na FOiitica
nacional, tendo sido o primeiro repre entantc da Parahyba no
s n:-tdo elo lmperio.
PI.:::DRO DE ARAUJO Lliv\A ( m~rq u ez de O linda)- fo i um
do. homens mais emi nente do 13razil, tendo occupad o a regencia
do lmperio, de de que renunciou esse po to Diogo Antonio feij ó
· atC· ;í m :~iorid:tde cl Pedro 2.o
DIOGO ANTOJ'.: IO FEIJÓ- Era natural elo Estado de S.
Pa1:!o esse i!lust re sacerd ote. Dedi cando-se :í politi a, uotabilisou-sc
pelo '2\IS tale ntos e pela sua gran de energia. Foi o primeiro regen te
elo f3razil, depois da 1\:-gencia trina .
J\\ IG l[L CALMON D
PIN E ALt-IEIDA (marqnez ' de
t\ brant e )- Espírito superi orm ente cultivado c parl:uuen tar emcri to,
t:Sse em inent e ha itiano clcsempcu lton pa pel brilh ante no scenario
~oc i :ll brni lei ro.
B I::I~ NAfWO PER)::IRA DE VASCONCELLOS- Parlat_nent:1 r ele rara il:-tbil id ~dc , exerce u extraordinari:t in_fl nencia na pol ítica
do paiz, tendo revel:tclo gran des apticlõc- co n10 chefe pa rticb rio.

l\:COLÁO PFREIR1\ DE CAMPOS VERGU E!RO-foi
.-

dcpu t:~do, senador, mi nistro c regente'-clo Brazil.

ANTO NIO PINiiE!RO Ll tv\ PO DE ABR EU (visconde de
;\ baeté) - : reuclo revelado no parlamento a sua cap:~c igade política,
occupou elev:tdas posiçõ_es no p:~iz, tend o-lhe prestado considera\·ci serviços no desem penho elos alto_s c-argos que exerceu.
MARTI 1VJ FRA NCISCO RIBEIRO D E AN DRA DA - lrm:io
d~ JOSé . Bon it':~cio e Antonio Carlos, foi como · cl!es um patriot:~ ·
desi nteressado c ard oroso. Deài c:~ra-se especialmente ao estudo de
fin anças e tornou-se unt- vulto cminc.nte na historiJ social do 13razil,
lescle a assc mbléa constituinte.
·
P.\ ULINO JOS É SOARES DE SOUZA (\'iscondc de Uru-

IJS

guay)-foi um dos espíritos mais esclarccido5 e operosos dos que
refulgiram na política do lmpcrio.
JOS É CLEtv\ENTE PEREIRA -- Foi uma das figu ras que
mais se salientaram nos movimentos políticos occorridos em nossa
Patria, nos primeiros tempos de su a indcpenclencia, c depois, no
parlamento, prestou-lhe servi ços incstirnaveis.
DR. AB!LIO CESAR BORG ES- Nasceu em Bahia . Obteve
o titulo de barão de: i\>\acahubas pelos seus ine queciveis serviços
á

i~.stru cção.

·FRANCISCO ADOLP!-10 VARNHAG[N - fo i :tgraciado
com o titulo de visconde do Porto Seguro, pelo seu incomp:traveis esforços na investigação da historia patria. Como pesquisador não teve ai nda o nosso paiz quem o excedesse.

1

liONORIO li ERMETO CA~N E I RO LEÃO (marquez de:
Paraná)- Parlamen tar vigoroso e estadista de pulso, fo i um dos
br~zileiros que m:tiór in fluencia já exerceram 11:1 política do paiz.
JOAQ U!lv\ JOS É RODRIGUES TORRES (visconde deltaborahy)- Estadista de meritos in ~on fundiveis c ele inquebrantavel
firmeza partidaria, foi o chefe do primeiro gabinete conservador,
em 1868, após as tentati vas de concili:tção praticadas pelos chefe!5
partidarios do Brazil.
EVARISTO ·FERREIRA DA VEIGA - Jornalista politico de
admiravel habilidade, conquistou ser o representante mais legitimo da opinião brazilcira em uma phasc d ifficilima ela nossa vida
social.
LUIZ ALVES DE LIMA (Juque ele C:~xia s) -Official do
exercito de grandes merecimentos, o duque. de C:~xias foi igualmente um politico notavcl c um estadista dos que mais se salien' taram em nossa Patria. Os seus relevantes serviços na guerra contra
o Paraguay c a sua acção refleclicla e secrura corno chefe de varios
(
.
"'
gabmetes tornaram-no um dos vultos mais rcspeitaveis ele nossa
historia social.
JOSÉ MARIA DA SILVA PARANHOS (visconde do Rio
Branco) - foi o glorioso chefe elo ministerio que conseguiu a approv~ção, pelo yarlan1ento, da lei de 28 de setembro de 1871, conheCida pela le1 elo ventre livre.
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ZACARIAS DE OOES E VASCONCELLOS- Estadista
.austero c parlamentar de admiravel talento. Foi um dos cspiritrn
mais illustres e mais combativos do parlamento do lrnperi o.
JOÃO MAURICIO WANDERLEY (barão de Cote~i pe) 
Estadista vtgoroso e parlarncnt:_~r de argucia e habilidade cxce,pcionacs.
FRA1 CISCO DE; SALLES TORRES 1-10 ,\ \ l::M. (visconde
·de lnhomirirn) - Estadista e orador.
Na discussão da !ti do ~·tnlre livre, no parlamen to, revelou-se de urna cloquencia tão admiravel que os seus proprios
advcrsarios se sentiam deslum brados ante a sua palavra com·encedora c erudita.
Foi um abol icionista ardoroso.
JOSÉ LUSTOSA DA CUNHA PARANAOUA (marqnez
de Paranaguá 2.o)- Estadista c chefe polít ico de grande prestigio.
JOÃO ALFREDO CORREIA DE OL!VEIRA ~:'v\inist ro do
lmpcrio no glorioso gabinete do visconde do Rio Branco c .che(~:
do ministcrio qu e conseguiu rcalisar a abolição do captivciro no
Brazil, esse benemerito senador pernambucano exerceu grande in fl uencia na política do segundo rein:tdo.
AFfONSO CELSO DE ASSIS FIGUEIREDO (visconde
·de Ouro Preto) - Foi o chefe do ultimo gabinete mon:uchico e ~ra
um político de vasto descortino.
)OS!: DA COSTA AZEVEDO (barão de Ladario) - Era
ministro quando rebentou o movimento revolucionario do q u:!l
resultou a proclamação da Republica. foi o tinico rnonarch ista que
oppoz resistencia ao marechal Deodoro da Fonseca. Tendo adh crido depois ao regimcn governativo vigente, foi senador pelo
Amazonas.
CANDIDO MENDES DE AU>\.D DA- Nasccu no Marauhãt{.
Foi um espírito que se dedicou fortemente ao estudo da histeria
c geographia do Brazil.
JiENRIQUE DE BEAUREPAIRE RO!iAN (visconde de
J3eaurepaire)-Subiu na política a elevadas posições. Exerceu no
antigo regim.en o carRO de preõidente desta província, prestando-lhe
valiosos serviços. Era 'ctovotado ao estudo ela histeria nlcional.
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DESEMBA RGADOR JOAQUIM NU NES MAC!-!ADO foi o chefe da revolução de 1848, em Pernambu co, denomi nada
Rcbellião praieira. Tribuno eloquente c p:~ r t i d ari o ardoroso, esse ·
adiant::tdo espirito representou p:~pe l im portant nas filei ras liberaes.
do paiz.
jOSt TITO NAI3 UCO DE ARA UJO - f oi um gr:~ nclc juris·
consulto, apreci ado ora dor c operoso estncl isb .
!1\..\.:-\0EL DEODO RO DA FONSECA - Foi o d irector elo
movimento r~ I·O i ll . iO I! " r:n qne i11rpl;; ntou a Repu blica 11 0 Brazil.
Acd arn ado chefe do ;!OI' ·r no provisorio, íoi depoi eleito pelo congresso co nstit11rn tc para :t presidencia da Rcpq blica. Renu nciou este
c~ rgo antes de termi na r o rm nd alo.

FL.ORIA t-:0 PEI XOTO - Era vice-presidente ela Repu blica
qmnd o o m:~rec h a l Deodoro da Fonseca renun ciou o mandato de.
presidente. Substitu iu-o até a o. fi m do quacl ri enn i , tendo vencido ·
~ rc,·olt:l da arr:ral:a qu e, contra o se u govern o, irrornpcn no
Rio de J:; r: eiro sob :1 direcç5o dos almiran tes Cuslcdro José de
,\le:lo c S:~ :Cbn ha da 0 :\ m:t.
PRL DENTE J OS I~· DI: .IOR,\ ES BARRO - f oi o presidente do congresso constilt!inte ci:l Rcpub lica e uccedeu :1 Floriano Peixoto na presidencia elo Brnil. E a um homem austero
c clcsàc a propaganda v i n h :~ prestando erviços val iosos á causa
dem ocrati ca.
1\ \A l" OEL VI CTOI\I t-:0 PERr: IRA- n\edico clistin cto, orador
e oqt:entissimo e estadista c!e .largo descortin o, esse i!lustre bahiano
occupoH o cargo de vrce-presidentc da Republica , tendo assumido
esli.: 1 o;to, provisori atr.entc, por enfermidade que soffrera Prudente
de Moraes.
MA!\'OEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES - Rel)ublicano
desde a pro1 aganda, esse illuslre paul ista substituiu a Prudente·
de J\~oracs no cargo ele chefe da nação. Presto u serviçC's inesgucciveis ás fina nças brazilciras.
FRANCISCO DE ASSIS ROSA E SIVA- Politico conceiltrado desde a monarchia, foi, no actual regi men , presidente da
camara dos deputados e membro do senado, corno representante·
de Pcrnambt:co. Era vice-presidente da l~ept.tblicJ, guaudo o dr..

,
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Ca mpos S:llles, ent:1o presidente, fc> ~ :i Republ ica Argentina. Exerceu n supremo po>to soci::ll do 13rGzi l durante a :\llscncia daquclle
estadi ta .
f RA~ C I SCO DE PA ULA RODRIGUES ALV ES- Foi preside nte cln l~c pu b li ca, no quad riennio seg uinte ao do dr. Ca mpos
Sa lles, c deixo u o poder ten lo legado :i capital do paiz extraorclinari os mel hora mentos.

;\!: FOI SO AUGUSTO MOREIRA PEN:--IA -Substit uiu o
dr. Rod rig ue Alves na presiclencia da Republica c fa lleceu no
c::xe rcicio deste ca rgo. Nos ulti mas tem pos do segundo reinado
figura ra saliente mente na política nacio n :~ l.
:--.1 ILO PEÇAN iiA - Era vicc-prcsiclentc da Republica qu::m do
1110rreu o dr. Affo nso Pcnna, c co nbe-lhc t e rmin:~r o respectivo
pc~iocl go vcrnaiivo.· Revelou-se o mesmo ad ministr::!clor progressis a c opcrc>s que fo ra no go verno elo . Ri o de j :~ncim, Estado
qu e pa _ ou a rcpre ~ n!::! r 110 cnaclo brazilciro.

Ai\ TO !\i 10 DA SILV.\ )ARD IJ\1\ · f oi o ma i clcnodado
pro Jag-;u;dis:a ch Rc1 ubli ca c morreo, depois ele haver stdo instituído no pGiz o rcgimen vigcn.tc, c! c v o r~cl o pc·las ch:~ulmas do
Vc :1 r io.
1\EN)Ai\ il. . CONSTANT 130TEU "IO DE MAGALH ,\ ES
- I lo:ucm ill u str~do c democrata fervo roso, constitui u-se; pela sua
ac<;:io no :t~ o m~ nto revol ncionario de I S. 9, o princip:tl b ctor da
I"ÍCIOria d:t Republ ica a 15 de novembro daqu clle anno.
Qü lt 1T IN í30C \ V A·-Jornalisb :td miravel c 1 olitico
de prestig io i n::lcstrnctivel , fo i um dos mais csforçaclos paladinos
da Aboliçiio c da Rcpublica. Fez 1 arte do gO\·crno pro1·isorio
acc13mado a 15 de novembro de 1889 e 1110rreu como vice-presidente do scn:~ cto .
BAR;\ O DO RIO BRANCO - Oi plom:tta de assombrosa
ta ctica c ronl:cccclor profundo da histeria polil1c:l do mundo, prestou :10 Br:tzil os maiore; serviços que poderia exigir uma nação
do ~ttt mais ill ustrc filho.
JOA QU I.\•\ DUARTE N\URTINtiO-J\1\inistro c parlamentar
de :tlta ra pacidade, c medico de rara fama, esse inolvidavel filho
de ,\\alto Grosso foi um dos mais competentes. financeiros do Brazil.
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JOAQUIM AURELIO NAB UCO DE :\ IV\ 'jO - Orador
·de inexcedível cloqucncia, esse inesqucci,·el pernambucan o attingiu,
:na campanha ab o li cioni~ta. o primeiro l og~r en tre cs d dcnw.r~
·dos captivos. Depois ela Rcpnblica dcdi "ntt-sc ;'t d iplomacia, havendo
honrado a sua Pntria no dcscmpcn ll() ~e111p rc sobio elas m:1is
·difficeis commissões.
Outros. muitos compatriotas di tinclo nas artes, nas letras,
na política c, fi nalmente, em todos os ra111os da actividadc humana,
poderiam figurar nesta gal cri :~ de notabil idade b r~ z i l ci ras; mas,
não . é possível, nos limites de um trab:ilho ligeiro c resumido,
relembrar iodos os vultos dignos ela gratidi o c elo respeito collc·Cii\'0 5.
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PARAHYBANOS ILLUSTRES
.\NORI~ VIDAL

or:::

NtG RE!ROS Esse illustrc parahyh.hlO na cc u em fins do seculo 16.o. rendo-se dedicado ;i
carrei ra n1 itita r, pre tou, m Bahia, notavei; serv iços ao governo,
qnanclo deu-se a primeira in1·as:io hollanclez:t . Snbin r;;pidam~nte
pelos seus grandes merecimentos c j;l era officia l superior na guerra
pela restauração. foi quem mais contribuiu para a heroica reacção
contr:t os bata1·os e ninguem se revel ou mais do que el le, clenoclaclo·
e . crcno, no temcroso5 combates <]111! então se tral':tram . Era um
g-eneral habilíssimo e de incomparavel bravura. Nos mais brilhante .
feit os da glorios:1 c:1mpanha o intrepido guerre'iro parahybano foi
se1nprc elos 111ais onsados e dos mais intel!igcntes lutadores. Em
va r!os comb:1tes soffreu ferimentos que nunca o fizeram esmorecer.
No at:l<]lle :10 forte das Cinco Pontas, que era considerado
in n:pugnavcl, Vid;tl não hesitou em c llocar-se á frente do exercito·
:pernambucano, su bindo a sua irnpavidcz naquella investida a um
J1eroismo sublime. !'oi ante a sua acção supposla tcmeraria qn c
se renderam alli os inimigos, c se decidiram a assignar a éapitulação·
qnc poz termo :to domínio hol landcz no Br<!zil. Escolhido para
levar á mc!ropolc a not1cia da grande vic!otoria alcançada contra
os batavos, Vida! recebeu em Portugal as mais significativas prova~ .
de consideração c confiança. Tendo d pois exercido os cargos de·
governador no Maranl1ão, em Pernambuco c ·erri Angola fallcceu
em 1680, no seu. engenho Novo, em Goyanna.
;, jOSÍ': Pt:REGRINO XAVIER DE CARVALHQ- Nasceu
· nesta cidadr, a 16 de setembro de 1798, no sobrado n.o 9 . ;tuádo·
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na antiga rtt:J da Miscri cordin, ac!mlltlCil c 01n o seu noml! . T~n do
se devotado :í ·carreira mili tar revel :1 C'\Cc ll cnt·· · (]na!id:u!rs de
:caracter e desmedida intrepidez. Era tenen te q u:tnclo rebentou a
Tevolução ele 1817, ela qual se tornou na Paral1 yba utn do mais
fervorosos adeptos. Pelos seus serviço ao referido mo1·imento foi
prom ovido a teu ent c-coronel pelo govern o republi cano. Tendo sido
designado para ir aux iliar os rebeldes no Rio Gra nde do Norte,
c\alli regressou quw c\o se transform ara a sit1 1açiio ela Parahyba,
estándo já e ta capil:lnia sob o clomin io elo rcah lã . Os seu
amigàs o aguardava m com espe:·a1t ça nin da de 5:tlração, mas
seu pae, o ad1·ogado Augusto Xavier de Carl'al llo, fo i encontrai-o
.na· Cruz ela /\!mas com a image1n de hristo implorou-lhe que
não proscguissc na lnct:t contra a r aleza. Depois ele nobre resislencia accedru ás -lag-rima de seu progenitor c trahiclo nas rro·!ncssas com que a este seduziram , fo i IO;!O preso <.' a 2 t c\· agosto
seguinte e~:ecu tad o em Pe rnambtt C'O .
Consn mado o barb:tro as assinio do ardoroso clct:lOcrat:t
parahybano, foi o st u orpo a rra st :~d o <Í auda ele um cavailo pelas
ruas do Recife, vindo a cabeça c mãos para scrcn1 exposta at'
pu blico ne In cidade.
No bai rro ck T rin che ir:ts, defron c ela i gr~ ja do Bo m )ezns. '
rcalisou-sc essa deshttma na exposição, :tlte!'lJdo iucl iscutivel ela
ferocidade daquel les contm o q uac5 justa mente ~e in urg-iu o
inesquecível patrio!:t indigena. ·
PADRE ANTONIO ftLIX VCU-JO CARDOSO- I=oi um
s1cerd ote illustre e, por haver tom:~cl o p;;rte na revolução de I 17,
esteve pre o. Pertrncctt ao .'\reopago de l ta m b~. fu ndado por
Ma noel ele Arruda C:~tn ar~.
PADRE ANTON IO PEREIRA DE ALB 'QUERQUEEsse digno parahyb:mo n3sceu no engenho Angico Ton o, em Pilar:
Homem instruido e ele ideias liberacs, ao romper o movi:
mcnto de 1817 alistou-se com ardo r uas ftl ciras rebeldes c contribuiu para a organisação do exercito revoluci01nrio em ltab:ty:~nna.
Dei i o membro do governo republica no: provisori o aqui inst itnido,
salientou-se pela sabcdori:J das leis qu e foram então est:~b~lccicla~.
das quaes foi p principal au ctor. S·.tbju g~d:t a revolta, foi preso e
condernnaclo a morte. No momento de ser executado, com rid~i-.
ravcl sercnitladc, pronunciou co mmovcnte L!iscurso arrancando
lagrirnas da multicl<io. O seu corpo foi arrastadÇJ :í catttla ele um
cal'allo para o cemiterio e a cabeça e mãos expostas ao publico no
'lagar determinado, tendo sido confiscados os set:s bens.
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Alf.:Xi\NDRE. FRANC ISCO DE. SEIXAS J\ \ACHAD O E.ra tenente coronel de mil icias e, por haver tomado parte na re•;oluç;1o de 1817, esteve preso na Bahi:t até 182 1, quando foram soltos
la mbem os clemai implicado no mesmo mov imento, ainda al li - .
reclusos. Occupou loa ar sal iente na politica parahybana nos prinrei ros tempo do lm perio, fallecendo co nto presidente da provincia
e1n I '27.
J\NDRI:~ DIA
DC I' IGUE IREDO- Era descendente de
um:r f:tm il ia ill ustre, que se notabili-ara no movi mento de 1710,
o.? m Pernambuco, e pae elo inesquecivel martyr parah yba no padre
1\n! nio Pcrei r:t.
!-Iom m rcgula nn ent c in truido, p~rte nccu ao Arcopago de
I a mb ~ c, por ter sido revolu ri o11ario em I 17, esteve preso -na B::r hia
::tl~ I 2 1. Era propric:tr.rio elo engenho .'\ ng ico Torto, em Pil::tr, no
qua l resid ia. cus bens fonun c nflsGrc!os.
,'"\o\ \RO GO;v\ES COUTINliO- I:ra coronel de milicias
de br::ncos, nesta api wl, quando se d ei~ a revolução de 1817 ela
qu al se torno u o mais emin en te hcfc, send o ;reclamad o pelo poyo
l,_encral da Rcpubii ca .
Foi u n1 :u doroso defensor da crrusa clcmocr::rtim c, restabeleci lo o !"Overno rea l, Amaro Go mes fugi u com o hab ito de
canneli trr, ten lo sido .preso em ,\o\amuaba. Condem nado a morte,
foi enforcado em Re ifc a 21 de agosto e 11:1 cabeça c mãos yiera rn
pa ra e:sta cidade, sendo e:;postas no Zurnby. Roubadas dalli por
ordem de Francisco jordão Stuart, fo ram entregues a sua viuva e
por esta enterradas na capel la do enge nh o cio Meio.
ANTONiO ri ENRIQUE DE ALM EIDA- Foi um destemido
athicta da liberdade. Pelo seu devotamento á ca usa repub licana,
em I s17, roi preso c Cll! Pernambuco fo i perdoado a 6 ele fevereiro
de I ' 18.
1-R -\N CISCO XAV IER MO NTE IRO DA FRAN CA - Na ~
ccu nesta cnpital. Era ad vogado c clese n ~penh o u varios cargo~
1
pu bl icos ianportante>. Tendo fei to parte elo rroverno rep ublirano,
aq ui ins!ituiclo p~ l o revolucionarios de 13 17, foi preso e estí' va 110
carccrc, na Bahia, quando fo i amn istiado .
Eleito deputado :ís cortes cie Lisbôa , revelou-se um e~pi r ito
energ ico e conh ecedor das nt ccssidacles ela terra que represe nt ava.
Occupou mais tarde uma cadei ra na assembléa geral elo Brazil e
em 1840 foi nomeado presidente desta provi nci:r.
JOSÉ D.A CRUZ GO UVE IA- Esse illustre parahybano
resid ia nesta ca pi tal. Tendo adherido á causa liberal em !817 foi
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com o rnallogro cb mesn1:1, obrigado a expatr ia r-se. li:~ ve n do sido
considerado pro cripta e amn istin do posteriorm ente. Eleito mais
t:~ rde deputado á assem bléa constituinte c1 I3razi l, voltou a exercer
sua actividade na politica pa r:~ h yba n a.
PADRE JOSÉ DA CO TA CIRNE- Esse sacerdote parahyban o trabalhou com ded icação pela ca usa republican:t, em 1817.
Esteve, por isto, preso e, depoi· de :~ mni s ti ad o, ioi eleito repretantc substituto ás cortes portuguezes, tendo t o m :~do assento naquel!:l '
a!'Sembléa por não h:~ve rem comp:trecido os d epu t:~ do. Franci co
de Anuda Camara c vig:t rio Virg inio Rodrig ne Cam1 ello.
·- JOSÉ MARIA ILDEFO NSO J/\COME I A VEIGA I LSSOA
1:': MELLO - Nasce u na vil la do Pilar. Seu pai, o capitão- mór Luiz
da Veiga Pes õa, pertencia a uma das mais illu tres familias para. hybanas. Depoi ele haver se dedicad aos e tuclos por alguns
:umos, ' sentou praça em J>ern Jmbu co no regimento de q ue era
commandante Domingos T heoto nio Jorge 1\\: rtin Pessõ:~. Ton1ott
parte activa na rcvolução.dc 1817 e r>tdve prc o na 13:-~hi a até 182 1,
quando foi amni tiado. T vc re petida- 1 romoçôes por merecimento
c era já offi cial su perior quando foi cki to deputado geral pela
Parahyba, em 1834. Entrou var i :~ s \'ezes em l i st :~s tri plices como
c:mdidato ao sen:~ clo c, tendo pre lado releva ntes serviço ao governo ,
11a revolução de I S4S, em Pern:un buco, fo i condecorado. Desempenhou dig namente vari:t commi ões im portantes e morreu no·
posto de coronel.
FELIX ANTO t 10 FERRElf<A DE ALB QU ERQUE....:.
1-: se illustre para hybano nasceu em Areia e, impulsio nado pelas
suas ideias li beraes, alistou-se entre os revo l ucio n :~ r io de 1824. Foi
acclamado presidente provisorio desta então provincia, pelos seus
correligionarios. Tendo sido preso co m outros rebeldes, co nseguiu
fugir com alguns companheiros, do engenho Bnjary, em Goy:~ nna,
onde estava aq uartellada a escolta que os seguia. Por inqualificavcl
1r~ içâo de um seu amigo foi depois assassinado, quatro di as antes
de chegar o· perdão concedido aos partidarif1s d:t Confed eraçãc do
Ec uador.
/: I DR. !viAXlfvllA lO LOPES MACiiADO- Politico :trdoro.s o
c de tde1as llber.tcs, esse 1llustre parahybau o acolheu em Arcta,
onde occupava o cargo de juiz municipal , os rebeld es pernambucanos de 1848, que fu giam perseguidos ela sm terra. Tomou parte
no combate tr:~vado na referida cidade entre os praieiros e as forças
.covcmistas.
Foi deput~ clo á assembléa desta provin€ia e mais tarde-
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IIJ\tdou -se pn~:~ Pernambuco, sendo alli in vestido de igual mandato,
\'ari:J vezes. Era jorna[i ta vigoroso e tribuno cloquente. Tendo-se
dedicado especial mente ao estu do ti:~ historia patria, tornou-se um
dos mais illustres historiadores brazileiro . Escreveu en tre outros
tra bal hos importantes, a historia d:t Parahyba, que o ~;overno deste
Estado :~d q u i r iu c mandou ed ita r.
/1 \A NO EL DE ARR UDA CMv\ARA- [ sse notavel brazileiro,
filfto ·d e;ta circumscripção, tendo via jado por Portugal e França
nele :t lquiriu l'astos co nhecimento , c crcveu im por"t:ln tes memorias
obre bob nica .. Pertenceu :i Academia Real de ci ncias de Lisbôa
t: :'t de Moiltpell ier, e clescmpe11hOu com brilho varias commissões
scient ifica que lhe foram coll fiacb s pelo govemo. fall ec::u em
1 10 deixn11 do um 110mc justa mente respeitado na sciencias natmaes
d:~s qm es revcl:ira profu ndo sa ber.
ANTOI\ 10 !JORGE DA FONSEC A ~ Et quente tribuno,
a.ç; i aclor intemcrato c p:1trio ta sinccra1;1ente devotado aos mais
puro idciaes, esse illustre parahybano teve uma vid:1 de luct:~s c
ele infortuni , m que, entretanto, esmorecesse um instante na
defesa da suas convicçõc c dos seus direi to .
Ouando fot mort o . une JV;achado, chefe da rcbcllião praieira,
coube-lhe subst itu ir o inolvidavel li beral pernamb ucano na clirecção
daqu elle movimento.
Vencido c pre o, ntantC\'C a serenidade c a :tlti\·ez elos fortes,
confessando com cles:~sso mb ro a ua completa solidariedade com
os rebeldes. Repttblicano convencido e ardoroso, já propaga va com
intran igcncia J S suas icleias políticas· qu:~ ndo bem pouco , ai nela,
se :~ nim ava m a !to tilisar francamente o regimt: n monarc!ii co então
em plcn:J pujanç:~ do seu don:inio no 13razil.
I-' ELI ZARDO TOSCA NO DE BRITO- Chefe liberal ele
largo descortino, :~d vogacl o etc notavel capacidade, parlamentar
illnstrc c operoso, esse inesqucc i v~ l político attingi u posiçücs eminentes no Brazil c presto u :i i-araliyba serviç.os inapagaveis. ·
JOAQUIM DA SILVA.- Latinista exímio c inlellectual poderoso, esse illustrc areiensc militou activamcntc na politic:J parahybana c deixou-no como clemoustração incontestavcl dos seus
conh.ecimcntos uma gra mmatica da lingua, a cujo estudo espccialmr nte se dedicara, exccllcnte compendio que lhe deu renome.
'l € 0LÁO RODRIGU ES DOS SANTOS FRANÇA LEIT l:- Espirito solidamente instruido, representou a Parahyba na
camara do lmperio, onde conquisto u elevado conceito pela sua
in teiligencia c illustração.
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PADRE IG NACIO DE SOUZA RO LJ,\1 - Prcccptor illustrc
c operosissimo, man te1·e em Cajncir:1s, onde nasceu, um importante estabelecimento de ensino, que grangcou merecida f:lma. Polyglota abalisado, publicou uma gram ma lica pat·a o estudo do g reg
c um Tratado da histeria natura l, traba lh o no qu al revelou o grande
cultivo do seu espírito e o poder de u:1 int clligcncia. Deixou
inéditos um corn pedio de Philosophi:1, um de Rhctorica c nma
Grammatica Portugueza.
CARDOSO VI EIRA - Orador ele e:draordinaria eloquencia
c exímio jornalista, de ixou na imprensa c na tri buna parlamentar
revelações adm iraveis de sna a sombra a in tellcctua lidade.
DANI EL DE FIGUE IREDO- Profundo conhecedor das
scienciàs natura cs. Pelas suas in vestigações astronomi cas conq uistou
a admiraç,'io de Cami llo Flamario n.
· , . 13ARÃO D E AB IAiiY- Poli tico ele excepciona l prcstimosidad<', esse illnstre parahyba no foi elevad o á chcf1a elo partido
conservador desta circumscripção pela immcnsa p pula riclade que
soube conqu istar c pelas sua incontestavei quali dades d ircctoras.
Prestou serviços considcraveis a esta terra , onde a sna m rn oria é
invocada continuadamente como un1 exemplo inexcediv I de abnegação e de patriotismo.
I._ MACIEL PINHEIRO-j o rn a l ist:~ de meritos inco nfnncliveis,
to'r nou-sc na impren sa o mais em inent e propaga nd ista republicano
no norte do Brazil. Por um nobilíssimo im pulso p1triotico foi
espontaneamente bater-se, na g uerra co ntra o Parag uay, em defesa
-da nossa Patria. fallece n cinco dias clepoi ~le haver sido proclamad a a Rcpublic:J.
~ '' ~ ARISTIDES LOBO- jornalista brilhante, político ardente e
sincc~amente devotado üs ideias libemes, tornou-se um dos mais
intrepidos c operosos propagandistas republi ca nos. O elevado conc.eito que fimara entre os seus correligionarios e o extenso cultivo
-do seu bello espírito fizeram-no merecer a :Jita dislincção de pertencer ao governo provisorio da Rcpublica, · ao lado dos mais
eminentes proceres do partido triumphante a 15 de no,·embro
de 1889.
"'./ PADRE FRANCISCO JOÃO DE AZEVEDO- Esse illtislre
parahybano foi o inventor da machina de escrever. Tendo se dcd!- .
cada ao ~;;tudo de mechanica obteve realisar esse invento e, por:
lhe faltarem recursos para aperfeiçoai-o, acceitou o offcrecimcnto
de 11 1~ americano que, illud indo-o, ,· ulg:~rison a descoberl:t como
de ongem daquella nacionalidade.
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DR. FRA NC I CO ANTON IO CARNE IRO DA CUt ' HA
E ngenh eiro militar e preceptor ill ustre. Prestou relevantes serviços
::10 p:tiz na guerra contra o Par:tguay e publicou varias obras
importa n tcs.
MANOEL DA SILVA- Propagandista tcn<1z ela abolição c
:tclepto ela Republica, c se inesq uecível :trcic nse foi um patriot:l
a imprensa fo i um pclejador
perfeito c um lucta !or !exemplar.
<~rclo roso pela victoria ela !ibt reladc elos c<1 ptivos c elas ideias derno.crati cas, c no exercício ele varias cargo pttbl icos foi um servidor
infatigavcl, despre ndido c :tustero ela terra em· qu e nascera.
DR. i\ ITO NIO ALFR EDO DA GAMA E MELLO- Tri1 un o cloqucnte c jorn a!i·ta pri moroso; esse notavcl intellectual
p:t raltyba no ded icou-se á polí tica, tendo att ingiclo .as mais distinctas
postçoes sociac Vastamcn tc instruido na lingua vcrnacula, aprofundou-se lambem no estudo da ph ilosophia em cujas doutrin as se
rcvclav:t admiravelment e versado. Occupou a presiclencia desta
pr vincia, no a:1tigo reg imcn, e n:t Republica exerceu o po>io de
chefe do poder ex cu tivo ele te tstado, dur:tn!e um qu:tdriennio.
Fa!lcceu cotno represe ntante da Par;;hyba no senado federal.
FELJ Cir\ NO DOURADO- Esse il!ustre parahybano, nascido
nos pri ncípios do sccu!o 17.o, foi um elos dtplomatas que mais se
.distinguiram pela sua ca pacidade c illustração, entre os que, naquel!c
scetdo, serviram a Portugal.
PEDRO AMER ICO DE flG UEI REDO- Nasccu em Arci:1.
En t 1353, doi illustrcs engenh eiros, admirados de trabalhos artísti cos do genial parahybano, trabalhos que tiveram occasião ele
.apreciar, diri giram-se ao presidente da província manifestando-lhe .
seu cnthusiasmo "por um talento nascente como não se lembrava m
-de outro igual .. , e pet!tram o auxilio do governo para a sua educação. Recusada a autorisação pelo poder legislativo provincial, o
im perador Pedro 2.o .ordenou o embarque de Pedro Americo para
--o Rio de Janeiro c assim poude elle iniciar os srus estudos na
Academia de Ocllas Artes, tornando-se mais tarde o glorioso pintor
.que tanto foi admirado dentro c fóm do seu paiz. O grito do
Jpiranga, :t Oatalha de Ava hy c out ros bellissimos quadros que
produziu, ficarão atlcstando impe~ccivelmentc a justiça do renome
que conquistou. O Estado ela Parahyba, justamente orgulhoso do5
merecimentos de seu grande filho, conferiu-lhe o mandato de
.deputado ao congresso constituinte da Republica.
.
)OAQU!J'v\ MANOEL CARNEIRO DA CUNHA-fez parte
.d:1 representação parahybana na Assembléa· Constituinte c!e 1823.
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Lit era l ardoroso e homem de grande intelligcncia, notabilisou-sc
nos. debates que occorreram naqut.:lla illustre corporação c varias
h i~toriad ores o contemplam ent re os qu e ntão revelaram melhores11 ptidõcs parlamentares. Marqmdes I-Iomcm de 11'\cllo, allud indo á
discnssiio que alli se travou ~o bre a liberdade religiosa, determina
os deputados que nclla mais c distinguiraut , co! loca ndo Carneiro ·
ela Cunha ao lado de Si lva Lisbôa, Mun iz Tavare , Antonio Carlos,
e outros espíritos dos mai cultos daqnella epocha. Quando foi
dissolvida a referida A embléa, era tal a posição as umida por
Carnei ro da Cunha nas !netas que determinaram tão ext r:~orclinaria
resoluÇão por parte do governo, que cllc bem como os . eu comi anheiros de bancada José da Cruz Gouveia c Augusto X:~\·ier ele
Carvalho, -foram dos sete deputado presos com os trc irmãos
Andrada>.
Mais tarde voltou Carneiro d:~ Cunlw ao p:~rlamentO brat.ikiro, \ ·arias vezes, e rcpre r ntou com igual brilho a sua krra.
MARECiiAL JOSÉ DE ALMEIDA BARRETO- Esse digno
parahybano salientou-se nobrememe na revolu .ão republicana de
I SS9 c foi um dos vÍil tos mais eminente. da polít ica nacional, no
ac~n al rcgimen. Eleito senador por e te J::stado, ao ccngresso cons<it ui nte, fo i-lhe renovado o mandato c falleccu pertencend o :\ mats
:llta _corporação polí tica do paiz.
DIOGO VELliO CAVA LCA NTE DE ALBUQLJERQU t:1-':. se ill ustrc parahybano occupou elevadas posições pol íticas no
IInpcrio tendo ~ido varias vezes representante cia P:mthyb:t na
calitara !geral, mini tro, r, afinal senador pelo Rio Grande do·
i...: orle.
BARÃO DE lv\A MANG APE- Fla\· io Cicmentin o da ilva
h~i re- 1°o i político de extenso prestigio nesta provi1; ia qnc o
t !egcu senador do lmpcrio.
JOAO FLORE, TINO DE VASCONCELLOS -- Esse iIlustre
parahyban o occupo u, no regimen monarchico, posições di tinctas,
chegando á camara vitalícia come representante de sna província.
DR. MA 'OEL CA RLOS DI: GOUVE IA - Medico ~e nomeacl:\ e político de pr<'Stigio, fez parte ela cantara geral e, com a
in:;tituição elo actual regimen governati\'o, figurou na junta revolucionaria aqui acela macia para assumir o poder.
_;.-/DR. IRIN EU CECILIANO PEREIRA JOffl LV- Liberal
adt::tRtaclo e de larga influencia na prO\'incia, estava eleito·
deputado geral quando baqueou a monarchia . foi jornalista c
historiador.
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FRe DERI CO DE ALMEIDA E ALBUQ UERQUr:-I:s>c
ill ustre p:~ra h yban o militou salientemente ua poli1ic:t , tcn lo sido
eleito v:t rias vezes p :~ ra representar esta circumscripç:io na camar:1
temporaria. f allcceu co1no euador, cargo pa ra o qual fora escolhido
Cln 18-ó.
G E ERA L JOÃO SOAR ES N EIVA- Tendo tomado parte
salient e no mov im ento revolncionari o de que resultou a proclamac;ã da Republica, foi eleito se nador pela P:~rah yba , ao congresso
co nstitui nte, c em seguida occupon uma cadeira na camara eles
dep utad os, mand ato qu e exercia quando fall eceu , em i903.
DR. APOLLO N IO ZEN AID E PEREG RI~O DE ALB Q UE RQLIE - Começou a fi gura .- na politica ~ p:~r:~hybana nos nltimos
tempo da monarc:li ia . Tendo adh crido á Rcpu b!ica, dc>cmpcnhou
neste regi mcn vari o cargos publicas importantes, havendo ;:~llc
cido qua ndo já estava eleito c reconhecido senad or.
DOUTOR ANTONIO ANTU1 ES DA TRINDADE MEIR.-\
t-I J:~ N R I Q ' ES - Niagi tstrado integro c político de :~d mi rav cl comba.tividac\ ·, lo;erceu em varias leg islaturas o mandato el e dcputaclu
federal por este Estado.
ANTON IO )O -(: I-JE, 'RIQ UES- Polí tico de vasla influencia, cs c illustrc paral1ybano occupou mui tas vezes o cargo de
representante de sua terra 11:1 camara do lmpcrio.
PAD RE LI DOLPt-1 0 JOSÉ CO RRE IA DAS 1\: I::\' t':S
1-lom:::m de grande valor intellect ual, occupou po>ição saliente na
pol ítica, tendo repre cntado a Parallyba na cam ara tem por-nn:t.
ANTON IO MANO EL Dt: ARAG .:i.O [ J\oi[LLO - t:ssc
illustrc liberal. parahybano fo i vulio sal iente da política ele SU <t
terra, a q u :~ l represe nt ou na ca utara geral do paiz.
AN ISIO SALA-f i-fi EL CARNEIRO DA CUNt-IA - Represen to u muitas vezes a Parahyba, no parlamento elo imperio, COIIl O
clepntaclo. A va st:~ influencia particl:~ria do Barão de Abiahy ,attribu iu-lh e mui tos tri umphos em renhidos pleitos eleitor:~es.
DR. JOSÉ EVARISTO DA CRUZ GOUVEIA - Medico de
extrema prcstim osidade, esse illustre parahybano ·foi tamb.em polí tico
ele re:~i prestig io, tendo sido eleito deputad o geral em diversas
legisl:tturas.
DR. FRANC ISCO DE PAULA DA SILVA PRI:'v\0- Chefc
li beral de immensa popularidade, representou a Par:~hyba na camara
gentl elo lm pcrio.
DR. AGDON FELINTO MILANf7.· Militou activ;Ímentc
.em política, no a·n tigo regimen, c foi ckito senador da Rcpnblica
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em 1S93; reeleito de pois, aind a dese nq enh ai'J esse c:~ rgo quando
L:ilecc:L
DR. ALV ARO LOPES /1 1.ACJ-IADO - Es c di incto parahyh;lno era engenheiro militar c fa l'ecc u no posto de general reformado do exercito. Depois da '>lltr:! re\·o lução de 23 de no\·emb ro
de IS9 1, honrado com o cargo de govt'mador provisorio deste
t:st:~ d , e ma is IJrdc dcfini tiva1ucntc investido nc ta po8ição pelo
poder l ~?.i sl a ti\·o. Tc•1do term inado o seu m :~ n da t o fo i eleito senador fcJeral e em 1904 veio novamente adn1i ni tra r a sua terra,
volt:mdo em 1906 para o senado. Org-a nisou o partido republicano
da Parahyba, do qual foi chefe até fa llcccr. t:spirito cultivado c de
rara opcrosidadc, esse grand e pnrah ybano foi um uotavel b:t!alhador do. progresso de sua terra e representou-a se mpre com muito
brilho na mais alta corporação polnica do pa iz.
A sua acçào ad minist rativa · nc ta circu1nscrip ão foi das
mais provei tosas e progressistas. Não houve mel horament o publico
de qu e não coaitas e, rcalisando o que lhe fo i po ivel cmprehender
com os m ode~t os recurso orça me ntarios locaes e ;u: xi lios que
d iligentemen te obteve do governo federal , c estud and o outros por
cuja effcctividadc trJb<ilhou com excmp!Jr devotam ento.
O seu de apparccimcnto occasio nou :excepcionacs demonstrações de pes:.r aos se us cont errancos.

XXX
FERIADOS NACIONAES E DO ESTADO
DA P ARAHYBA.
~ ão
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ferb los pelo governo n:tcioml , em ,·irtude do decreto
ele 14 de janeiro de 189, os dias segui ntes :
I de j:~neiro
2-1 ele fevereiro
21 de abril
3 ele maio
13 de maio
I.J de jul ho
7 de etem bro
i2 de outubro
2 de no,·embro
I 5 de novembro
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:i commemoração d:t fraterda corrente internacional da civil i ~a ção . A Republica Universal, sonhacb por Alexandre, Cesar, Carlos
\ :tgno c tapoleão, com uma perfeita organisação social, de,•erá
faze r um dia extinguir-se a divisão do mundo em nacionalidades.
Garan tidos todos os direitos a to:los os cidadãos de todas as patria5,
mortas as rivaÍidades regionaes, amando cada qual a sua terra, mas
celebrando todos igualmen te as gloriosas conquistas da human idade,
eis o bellissi mo ideial que o governo brazileiro resolveu commemorar symbolic:unente 11 0 primeiro dia de cada aano.

DE JANE IRO- E' con

n id:~

lc universal, suprema

arrr:~elo

:~spiração

\
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2·\ DE FEVEREIRO -,-E' o dia co1nmcmorativo ela promulg:tção da constituição d:t Rcpnb! ica.
Tendo triu mphado o 1novimcnto rcvol ucion:trio que iiTOmpeu
no Rio de janeiro :t 15 de novembro de ISS9 c, em conseq uencia
do mesmo movimen!o, havendo baqueado o rcgimcn monarchico,
foi estabelecido o sufr:~ gio univers:tl c convocado um congresso
cónstituin te. No dia que marcava o prim eiro an ni v~ rsa rio cl:t victoria ,
da revolução, reuniu-se na ca pital elo Brnil a notavel assembléa
_política, composta de re!Jrcsentantcs ck todas as ci rcumscripções
· do paiz. A Parahyba teve como de lcg;1dos no refe rido congresso
os senadores marechal José ele Alm eida Barreto, coronel João Soares
Neiva c clr. Firmino Gomes ela Silvei ra, c os deputa dos Epitacio
da. Silva Pessôa, Antonio Joaquim do Couto C:trtaxo, João Baptista
de Sá Andrade, João ela Silva Retu mba " Ped ro Americo de
fi~ueiredo.

Depois de luminosos debates, em sessi!o solcnni!'si rna, a 24
de fevereiro de l S9 1, "no velho paço dos im per:tdores, transformad •
em amphith eatro de uma convenção republicana., , o povo ouvi11,
de pé, a leitura do codigo político nacio nal vigente.
21 DE ABRIL - Dia consagrado :.i commcmoração elos precursores cia inclependencia braz ilcira, resum idos ern Tiradentes.
Descoberto o plano elos inconfidentes mineiros, devido ·;\
traição de Joaquim Silvcrio elos Reis, B:tsilio ele Bri to Malheiro e
Ignacio Correia Pamplona, foram presos os principacs cheíes ela
conjuração.
Tiradentes, no correr elo procc so, manteve adm iravel serenidade e altivez. Condcmnado a morte com varies de seus CQm,'Janheircs de rebcllião, foram depois com mutadas as penas de trctos
estes c a elle so men te fi cou reservada a sorte de morrer no patíbulo. A 21 de abril realiso u-se o barbaro assassínio do intenmato
patriota, cujo nome rcfulgid imperecivclmcntc na histeria do
Brazil, como um exemplo cdificante ele civismo, lcalcladc c intrepidez.

3 DE MAIO- Dia consagrado á commemorac;~o elo descobrimento do Brazil. Foi a 22 de abril de 1500 que Pedro Alvares
Cabral descortinou a terra brazilcira, mas o governo nacionál estabeleceu que esse acontecimento fosse commcmorado a 3 ele maio.
Beaurepairc Rohan procurou justificar essa resolução con.J a
correcç;to gregoriana ao calcndario juliano; entretanto, é evidente
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·que n:to In fundamen to nessa justificati va, porquanto permaneceram
inaltcrarbs toei ;~ as demais d:~t as historic:~s anteriores áquel!:l. O
descobri men to da America, por exemplo, continua sendo cor:Hnemoraclo no mesm o d ia em que se realisou.
Em obedicncia :i del iberação elo govem o o mundo oflicia l
continua con1m emorando a 3 ele m"io o descol rime nto do Brnil,
entreta nto, :~ s principacs associações existentes no p:~iz, devotadas
ao estudo cb hi t o r i~ patria, ás quaes perte1:cfm geralmente os
~spiri tos m~is esclarecidos no assumpto, têm se ' insurg ido conl r:'l
a pennanencia desse erro jú clamm ente clemonstmdo. No parlamento nacional foi propo to que se passasse a festejar, no dia em
que realmente se deu, o descob rimento de n oss:~ P:~tria, c o projecto
nesse sen tido :~prese n tado pende de approvação do poder legisl~tivo.
[mquan to, porem, não fo r convertido em lei, teremos CJ!Ir, oiíicia lmcnte, respc it:~r a d terminação ad ministrat iva em vigor.
I~ DE ,\ ·\AIO - Dia con agr~.do á fra ternidade elos brni lciros.·
Foi a 13 ele maio ele I SS que o senad o elo Brazil, tend o
approvaclo o projccto sh bme.lticlo ao voto ela ca mara pelo govcm o,
snbmette n-o á sancção ela princcza imperial r<'gente, qu e, na 1nesma
data, converte u-o em lei do p;~iz, fica ndo desde então abolido o
,captivciro em nossa Patria.
A realisação dessa pro\·idenc.ia recla mada insistentemente
pela opin.ão popular, cujo cnth nsiasmo pela causa dos captivos
subiu ao ponto de se tornar im possivel retarcl::tl-a, occasionou festas
cxtraordinarias em todos os recantos do pr'.iz.
Presidia o ministerio o senador pemambucano João Alfredo
Correia ele Oliveira e, na cam2ra, constituira·sc o /eader dfl forn 1i·
clave! corrente abolicionista do lmperio o ex tr aordinario orador
e glorioso parlamentar clr. Joaquim Aurelio Nabttco de Araujo.

14 DE J UU-10 - Dia consaorado á com rnemoração ela Rcpublica, ela Liberdade c ela lndependencia elos povos americanos.
Nen hurn::t nação teve jama is uma victoria civic.'l tão gr:~ ncli o· a
quanto a que conseguiram os francczes a 14 ele julho de 17S9,
data qtte, por signi ficar o triumpho indiscusivcl de tre5 incomparaveis principias ela civil isação, tornou-se uni versal.
[-!avia em França, como gara ntia maxima da defesa nwterial
d o regi men despotico que dominava - a Bastilha- poderosa fo rtaleza construida por Calos 5.o, em 1370. Era o ponto par::t o q ua l .
convergiam as preoccttpações de todos os rcvolucion::trios. I::stav::t
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agitadissi mo o anim o popular, qu::~n do chcgilram ::1 Paris :t$<
noticias de machimções da corte contra a assem bléa nacional,.
generalisando-se a indig nação por tocla a França.
O povo de Paris reu niu-se e Dcsmoulins, dcpoi, de vibtante
discurso concitando-o á revolta, prendeu ao seu cha péo a i'olha de umaarvore. Em um momento c trellejara m nos cha péos de todos os
ci rcu mstantes as folhas de arvores existentes no parq ue e a multidão insurg iu-se, subl ime de coragem. A lucta travou-se indescripti vel
c, ao brado de 11111 hcroc anonymo, os popula res decidiram -se a
avançar contra ::1 Bastilh a.
Con to rna n do-::~· · m~ndara m 11111 III CII agai ro - Tlwriot, que
intimon o commandantc do fo rte 1 ara rend er- c. Regressando·
Thuriot, começon o ataque fo n~1id avc l, cap itula ndo, afinal, aquella
praça cie g uerra.
O denod o dos pat riotas transform ou o orga ni.ação social
fra nceza , fazendo rcf:ect ir-sc no universo o bello exemplo de seu·
gran de amor á democrac ia, á liberdade e i inclcpend encia.
7 DE S ET J.: .\~13 RO - D ia co nsagrado :i comm e1no ra t;ã da·
indcpenclecia do Brazi l.
Tendo regre o;ado O. joiio 6.o para Portugal, deixara como
·
regente, rm no so paiz, o pnu ci pe D. Pedro.
O Braz;! hJv ia se desenvolvid o co nsideravel mente com a
tr:msfcrc ncia para o Rio de J••neiro ela sécle da rn onarchia portn 2"ueza .
Fazcl-o retrogador ao tempos coloniaes, depois q ue att ing;ira rela tiva au tono mia, eis o que prete nd eram conseg uir as cortes
de Lis~ôa , precipitando assim a nossa compl eta separação do reino
curopeó. A desobecl1en cia de Pedro J.o, praticada a 9 ele janeiro de
1822, ás ordens qnc recebera para deixar a regcncia e seguir para
o Velho Mundo, foi o principio do fi m para o q na l trabalhavam
os brazilciros.
A 7 de setembro, nas margens do lfpira nga, em S. Paulo,
Pedro J.o, impulsionado por ju ta indignação, em virtude dos
actos claramen te hostis de Portugal contra o Brazi l, c fortalecido
pelo apoio decid ido dos brazileiros, proclamou independente o
grande paiz do qual passo u a ser imperador.
12 DE OUTUBRO-Dia consagrado á commemoração da
descoberta da America. Foi a 12 de out ubro de 1492 que Christovão
Colombo, sem poder pronitnciar uma palavra pela alegria immcnsa
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que o dou11na va por haver triumph ado na lucia hcroica que mant ivcra, sem desfallecimento c com adrniravel resignação, ouviu os.
~rit o inthusiasticos dos se us companheiros de expedição, annunciando a chegada á terra em busca da qual se atiraram ousadamente ~í va tidão desconhecida do mar tenebroso.
E lava descobert o o !'\ovo Mundo.
2 DE :'\O VEMBRO- Dia consagrado á commernoração dos
mor! os.
O l r u ida ~. sacerd ote do povos cclticos,..que exerciam a
sua missão na profund idade sornbria das florestas c annu::tlmcnte
..:oiIr ia m certa· pl:;utas com uma foice de oiro, tinha m, conforme
refere lienry tvlastim, no calcndari o de suas solcnnidades mysteriosas, a noite ele 2 de novembro consagrada aos mortos. Dahi
ta lvez passasse á ~ il'l li a ão occidental a co ns.1gr:\ção desse dia em
que se celebra a mcmoria elos clesappa recidos.
Ncn hurr.a ela co n11ncmorações instituídas pelas sociedadc5
il'i:isada é 11rai hurnana, tradu z melhor a perfeição ele sentimentos el e 11 m povo, do que essa extern ação sincera e clespretencio a ele anr c r c de s•udade, de gratidão c de respeito para com.
:tquclles que se inunortal isa ram em nosso espírito pelos beneficios
q ue nos fi zcra.m ou pelos nobres exemplos que lrgaram á hulllaniàadc.
, - DE i\'OV E.MBRO - Dia consagrad o :í co mmemoração ela
Patria Bra7ilci ra. Foi a 15 de novembro de 1889 que, no Rio de
jan eiro, rebe ntou o movimento rcvolucionario do qual resulto u
baquear o ttni co throno exi tente ·no N ovo 1\\undo.
Deodoro d:1 Fonstca, Benjamin Conslant c outros saliente
rcpre entnnk s elo xcrcito nacional, alliados ao altnir:1nte EdNardo
Wandcn ko lk c \'an os illustres marinheiros mais, bem como a
Qu intin Bocayuva, i\r"i lides Lobo, Franc isco Olycerio e outros
chefes repu! lica no , foram o dircctorcs da insurreição que, naquelle
tncsmo di a, estabi.:lcceu no Brazil o rcgimen govcrnativo dominante.

FERIADOS DO ESTADO DA PARAHYBA
30 DE JULiiO- foi no . dia 30 ele julho de 1892 que a
Asscmbléa Cons.tituinte deste Estado promulgou a carta constitu..:ional vigente. Presicli:1 a rcf,erida corporação o padre Antonio·
;\yrcs ele Mello.
Porque ftcou essl data marcando o anniversario da 0rga-
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nisação política desta _.. circumscripçiio, no aclual regimen, é ella
commemorada por deliberação d 0 go1·crno parahyb:111o.
5 DE ·AGOSTO- A lei prov in ci:d 11.o 870 de 24 de no·.-embro
de 1888 declarou ·feria do es· e dia, porq uc f oi a 5 de Ago~to ge·
1585 que o capitão João Tavares, 'enu sario de Martim Lei tão, firmou às· pazes coin Pyragibe, chete dos incl ios iab:~jaras, os' quaes
pass:~ram desde então a au xiliar os portuguezes na co l o ni s:~ção desta
.então capitania, que se tornou por isto defini ti vamente conquistada,
te ndo sido na tnesma ·clata rcsol\·ida a fund ação desta cicla'de. ·
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•
Afigura-se-me desnece.ssario publicar uma errata . comPfcta,.
pojs "'S seúões typographicos q ue se en contra m neste trabalho, na
· m::ior pa rte orthographicos, são facilmente acccssiveis á panplcada
do leitor; c, por isto, accentnare i :1penas os que lhe poderão occa·
>ionar alg umas dt;vidas, a saber:
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23-u l.tima li nha,- lcia-sc - ale m de dez
36- 25.a
- coilcg i<? de Piratii1inga
54- 16.a
"· - l"ernando Triles
$7- 1 5.~
--lerrilorio correspondente
96-· '25.a
- propost;~s jrancezqs
96- 1S.a
- monarchia portugucza
96- 30.•
- ho ra marcada
96- J] .a
- infante 0a H espa11ha_
96- 32.a
- apenas saudados
12S- I La
- mini stro da agricultura
129- 9.n
- províncias, em vez de ca··
pitanias
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