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ADVER TENCIA 

A questão de limites na America Meridional entre 
Portugal e Hespanha vem do XVI seculo. Origem de 
repetidos confl.ictos, nunca .chegou a uma solução defi-
nitiva, a despeito das muitas convenções e actos diplo-
maticos celebrados no longo periodo de dous seculos. 

Os tratados de r3 de Janeiro de 17So, e do 1° de 
Outubro de 1777 foram as tentativas as mais senas 
para pôr termo ao estado de quasi permanente dis-
cordia nos domínios dos dous Estados. 

Das explorações e trabalhos effectuados em execução 
dos ditos tratados existem numerosos documentos Im-
pressos, e manuscriptos. 

Decorreram os annos, e as colonias independentes 
herda~·am indivisas todas as suas fronteiras, occupando 
entretanto os novos Estados os territorios, de que, com 
direito ou sem elle, se achavam de posse. 



IV 

O Brazil tem procurado, e com algum successo, re-
solver essas questões con) seus vizinhos, e acabar assim 
com esse velho fermento de passados e futuros con-
fiictos. 

Surge agora com caracter de maior gravidade a 
questão em relação á Republica Argentina, a qual pre-
tende domínio sobre terri to rios, parte desertos, parte já 
occupados por estabelecimentos e povoações brazileiras, 
desde antes da Independencia de ambas as Nações. 

Compulsando os documentos que provam o nosso di-
reito, colligi alguns apontamentos, que, podendo ser 
uteis, resolvi imprimir. E' apenas trabalho de algLima 
pac~encia, que só tem o merito de conter, condensado 
em menor volume, o que está publicado em muitos, ou 
enterrado no pó dos archivos. De lavra propria quasi 
nada ha. 

Talvez o achem longo de mais para o titulo que leva; 
mas preferi incorrer na censura a deixar de dar com 
clareza idéa completa de um assumpto, que tanto nos 
interessa. 

Rio de Janeiro, 28 de Nonmbro de 1882. 



APONTAMENTOS 

SOBRE 

Os limites enh'e o Brazil e a ReDnlJlica Ar[entina 

PRIMEIRA PARTE 

§ 

Tomamos por ponto de partida para o exame da 
questão o Tratado de 13 de Janeiro ele 1750. 

No seu preombulo declara-se << que as duàs partes TraLado de mo. 
contratantes resolveram ntio usar dos direitos e acções 
que possam pertencer-lhes em virtude elos Tratados 
de Tordesilhos (7 de Agosto de 1494),Lisbôa (7 de Maio '· 
de 1681), Utrecht (6 de Fevereiro de 1715), e da Escri-
ptura de Saragoça (22 de Abril de 1529), sendo seu ani-
mo que nelle se attcnda com cuidado a dous fins. 

çi 
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O 1 o « mais princi pai é, que se assignalem os limites 
dos dous domínios, tomando por balisas os paragens 
mais conhecidas> para que em nenhum tempo se con-
fundam, nem dêm occasião a disputas, como são a 
origem e cw·so dos rios, e os montes mais notaveis >) 

- O 2° <c que cada parte ha ele ficar com o que actual-
7ner;_te possue> á excepção de mutuas cessões> as quaes 
em seu lagar se din7.o . n 

Pondo de lado os artigos que tratam das posses-
sões das duas corôas na Asia, e nas partes da Ame-
rica Meridional, que não se referem á questão ver-
tente, aqui se transcreve o 

I 
cc Art,, 5. 0 Subirá (a linha divisoria) desde a boca 

do Jbicui pelo alveo do Uruguay, até encontrar o elo 
rio Pepiri> ou Pequiri, que desagua na mnrgem occi-
dental do Uruguay; e continuará pelo _alveo do Pepiri 
acima, até a sua origem prili.cipal; desde a qual pro-
seguirá pelo mais alto do terreno até a CC(.beceira prin-
cipal qo 1·io mais visinh' > que desemboque no Rio 

\ 
Grande de Curituba> por o tro no'h1e chamado Iguaçú. 
Pelo alveo do dito rio mais vUnho d· origem do Pepit'i, 

\ 
e depofs pelo do Iguaçú ou , io Grande da Curituba, 
continuará a raia até onde o mesmo Jguaçú desem-
boca qa margem Oriental do Pamná; e desde esta 
boca proseguirá pelo alveo elo Paraná acima alé onde 
se lhe njunta o rio Igurey pela sua margem Occi-
dental. >) 
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Os arts. 6°, 7°, 8° e 9° dispoem sobre a roia desde 
o Ig urey á cordilheira de Montes, que mediu entre o 
Orinoco e o Amazonas. 

O art. 11 contém disposições communs e impor-
tantes. 

« Art. H. Ao mesmo tempo que os commissarios 
nomeados por ambas us corôas forem assignalan~o os 
limites em toda u fronteira, farão as observações ne-
crssarias para jm·mar um mappa ele toda ella J. do 
qunl se tirarão us cóp ias, que parecerem necessarias, 
jlrmaclas por toclosJ que se guardarão pelas duas 
côrtes, pura o caso que uo diante se offereça alguma 
disputa , pelo motivo de qualquer infracção: em cujo 
caso e em outro qualquer se terci.o por authenticas e 
farão plena p!'Ooa . E para que se não offereça a mais 
leve duvida, os referidos commissarios porão nome ele 
comnuun accórclo aos r iosJ e montesJ que o não titJeremJ 
e assignalarrio tudo no nwppa com a individuaç.ão 
possivel. >> 

Os arts. 13 e 14 tra tnm das cessões mutuas de 
territorios; e na linha que segue elo Peperi ao Iguuçú 
apenas se declara , que ficam pertencentes a Por-
tugal os estabelecimentos que possam ter-se jun -
claclo na margem Oriental elo clito rio e a Aldêa de 
Santa Rosa . 



Ca1·~a quo sorvin 

designação 
da linha dirisoria. 
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Para o ajuste do Tralado serviram-se os negociadores 
de uma carta geographica ·que foi authentlcada por 
ambos em 12 de Julho de 1751, como consta do seguinte 

- Ternw: 
« Esta carta geographica, que ha de ficar no real 

archivo de Portugal, como outra semelhante, que ha 
de ficar no archivo real de IIespanha, é a de que se 
serviu o ministro plenipotenciario de S. J\II . F. para 
ajustar o tratado da divisão dos limites na America 
Meridional assignado em 13 de Janeiro de 1750. 

E porque na dita carta se acha uma linha vermelha, 
que assignala e passa pelos logares por onde se ha de 
fazer a demarcação, que por ser anterior ao trotado de 
limites, que se fez depois, não vae conj,orme com cllc 
em passar ao pé elo m01~te de Castillws Grandes, ó. 
buscm· as cabeceiras do Rio Negro, e se.guit por elle 
até entNW no 1·io Uruguay, devendo buscar a, origem do 
rio Ybicui conforme o dito tr~tado, s~ cle?lara que a dito 
liriha só serve em quanto ella ,e conj'ornw com o trata-
elo referido . E para que a Lodo .o tempo assim consLe, 
nós abaixo assignados, ministros plenipotenciarios de 
Sua Magestade Fidelissima, e de Sua Magestacle Catho-
licn lhe puzemos as nossas firmas, e sellos de nossos ar-
mas. Madrid, 12 de Julho de 1751.- Visconde Thom,a:J 
da Silva Telles.- Joseph de Carvajal y LancasteT'. » 



O Termo no idioma hespanhol diz assim : 
« Esta carta geografica es copia fiel y exocta de la 

primera sobre que se formó y ajustó el tratado ele li-
mites seiíalado em 13 de enero de 1750. Y porque en la 
clicha carta se halla una linea encarnada, que seiíalo, y 
posa por los lugares por donde se va haver la demar-
cacion, se declara que la dicha linea solo sirve cn-
cuanto ella se conforma com el tratndo referido, y para 
que en todo tiempo conste, nos los ministros plenipo-
tenciarios ele Suas Magestndes Católica, y Fidelíssima 
lo firmamos.y sellamos con el sello de nuestras armas. 
En Madrid, á 12 de julio··cle 1751. - Joseph Catvajal y 
Lancaster.- Visconde Thomaz ela Silva Tellcs. >) 

A cópia authentica desta corta existe na Secretaria 
cl'Estado elos Negocios Estrangeiros. 

Para intell igencia das cartas geographicas, que de·-
viam servir ele governo aos commissarios, assignou-se 
ainda um tratado com data de 17 de Janeiro de 1751, 
cujo theor é o seguinte: 

(<Nós abaixo nssignados, Ministeos Plenipotencia-
rios, ecc: 

Declaramos que; por quanto nos havemos governado 
por uma carta geographíca e malluscrita 'pora formar 
esse tratado, e as instrucçoes para sua execuçüo ; por 
esta razão se ha de ent!'egm· uma cópia clella a cada 
tropa ele commissarios de cada Soberano, para seu go-
verno, firmadas todas por nós, pois por ella e con-

Decta,·ação 
dos 

Plcnipotonciarios. 



Tratarlo contendo 
as instrueçõos 

:lO S commissarios. 

forme a ella vão explicadas todas as ea::ptessues. Decla-
ramos assim mesmo, que ainda que pelas noticias de 
ambas as Côrtes, temos por mui provaveis todas as 
cousas, como se notam na dita carta ; convindo tam-
bem que em alguns dos ten·ito1·ios demarcados não os 
tem anelado p essoas qae hoje vivarn> e ciue outt·as fo-
ram tiradas ele cartas de pessoas e que os Lêm corrido, 
porém 'talvez com pouca perícia, para fazer a demons-
Lraçiio no debuxo, pelo que podem haver algumas vi-
siveis variações sobre o terreno> assim na situação dos 
montes, como nas otigcns e correntes elos rios> c ainda 
1ws nomes ele nlguns ·cJelles, porque lh'os costumam 
dar cliffercntes cada 1nação da America, ou por outras 

I 

casualidades : Querem e têm convindo os Soberanos 
contratantes, que qualf) fter variação que haja, não \ 
impicla o curso de exec11ção, mas s im que prosiga, 
conforme pelo tratado se manifestou o animo e inten-
ção de SS. MM. em todo elle, e mais ~artlcularmente 
nos arts. 7°, 9°, 11°, 22°, segundo o qual se executa-
rá tudo pontualmente. E nós Ministros Pl \nipot n-
ciarios, etc. n 

§ 

Em execução do mesmo tratado de limites foi ain~a 
celebrado outro com ci qtn de 17 de Janeiro de 1751 -

ajustando e determ inundo as ins trucções, CJllC haviam ' 
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de servir de governo aos commissarios das duas 
corôas. 

No artigo 9 se determina, que 
« A' segunda tropa tocarüo os confins, que correm 

desde a boca do Ibicui nté a pnragem, que no lado 
oriental do Paraná fica defronte da boca do rio Jgurei, 
conforme o art. 5.o >) 

No artigo 28 se recommenda que . 
« Em toda a fronteira, onde ella nuo for terminada 

por rios, ou por cumes dos montes, e vertentes 
das nguus, que foram declarados no tratndo deixem 
postos ou marcos, ou signae~ que lhe parecerem 
mais proprios, e perduraveis, para que em nenhum 
tempo se possa duvidar da situação da linha da raia, 
ou seja levantando nwntes ele terra) ou de pedra) 
ou assentando os marcos lavrudos, que se remettem, 
onde os julgarem precisos para maior clareza. >) 

No artigo 30 ainda se dispõe 
<< Que os aslronomos c geographos vão tumlJem 

todos os dias formando de commum accórdo o mappa 
determinado no art. 11 do tratado, incluindo nelle o 
paiz por onde passa a raia, e tudo quanto alcançarem 
com a vista e de que tiverem noticias fidedignas; 
porém distinguirão no mappa por meio de uma linha 
o que registrarem com seus olhos, daquillo que ulcan-
çarem por estimativa ou por informações) advertindo 
que tudo que toca á ft·ont.eira o hão de reconhecer por 



llcconhocin•Onlo 
do Pcpiri. 

Dia rio 
dos tlcmarcadorcs. 
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si mesnws . Des te mappa irão fazendo dous exempla-
res diariamente, sem deixar nunca esta operação para 
o dia seguinte . E acabada a demarcação de cada 
tropa se tirarão os exemplares, que ajustarem entre 
si os commissarios principaes, assignados e certifi-
cados pelos commissarios astronomos e geographos 
de ambas as nações para se remetterem as duas côrtes 
aos fins expressados no dito art. 11 . » 

Outras transacções diplomaticas foram celebradas 
na mesma época para mel.hor intelligencia e execu-
ção do tratado, as quaes pouco importam ; todas, 
porém, demonstrativas da boa fé e do desejo que nu-
triam as duas corôas de chegar a um ajuste final das 
questões seculares, (rue as dividiam, e eram origem de 
conftictos sangrentos, principalmente ao sul do Brazil. 

§ 

A 2a partida ou tropa que na con(ormidade do art. 5o 
do tratado devia demarcar a raia desde a boca do Ibi-
cuhy no Uruguay ao Jgurey no Paraná partiu do porto 
de S. Francisco Xavier em o 1° de Fevereiro de 1759 -
para encetar os seus trabalhos . avegou o Uruguay 
aguas acima até 5 de Março. O clia1 ·io desse dia contém 
o seguinte : 

<' ~ão deram curta fadiga as muitas pedras e pouca 
agua, que tinha o r io que volta a E. S. E ., e nesta di-
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recção tem arrecife que termina em uma pequena ilha de 
pedra e sarandiz, encostada à margem septentrional, 
a qual se cobre com as crescentes, e cletraz desta na 
distancia ele dous terços de legua elo Itayoá, está a boca Doca uo PoJliri. 

ele um rio que só se póde ver depois de montada a 
ponta da ilha, o qual disse o vaqueano era o Pepiri, 
que buscavamos. 

Os commissarios o fizeram vir a sua presença, e 
juntos os mais officiaes das duas nações, se lhe per-
guntou, que rio era aquelle ~ Respondeu de novo, que 
o Pepiri, e que com este iwme o havia conhecido em a 
viagem, que alguns annos antes foi com os de seu povo 
aologar que chamavam da Espia. 

Neste tempo trazia o dito rio tão pouca agua,_ que 
mostrava dar muito curta navegação; e sabendo por 
outras noticias que o Pepit'i tinha wn arrecife perto 
ela sua boca, foram os commissarios e astronomos de 
Portugal recÕnhecel~o, e se achou á meia legua delta. 

Sem embargo disto, vendo que não se havia chegado 
á latitude, em que o mappa da côrte situa o Pepiri, e 
que tão pouco se conformava a posição daquelle em que 
nos achavwnos, que estava antes do Uruguay-Pitâ 
que desagua pela banda opposta, quando naquelle se 
figura depois,· para raLificar este mappa, e clepm' 
qualquer genero ele duvida, que contra o testemunho 
do vaqueano podia suscitar, o qual era só (ainda que 
tambem era elle o unico, não só entre os presentes, · 

2 

Iuformação do 
vaqucano. 

Duvida 
sobro a posição 

do rio. 



Ex amo 
pelo ru guay. 
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mas tamhem em todos os povos de missões que o 
podem dar, po(não haver ficado já outro indio que hou-
vesse navegado acima do Salto, e que podia estar tras-
cordaclo por haver passado bastantes annos, depois que 
o andou uma só vez, resolveram os dous commissarios 
ir ao seguinte dia rio acima, e que se levantasse o plano 
desta parte, para que a conjr ontaçci.o das noticias que 
dava de antemão elos rios Apite1·eby e Urugua:; -Pitâ 
até onde dizia haver chegado, com a verdadeira situa-
ção clelles nos assegurasse do seu conhecimento e pra-
tica . n 

Seguindo os commissarios aguas acima para ve-
rificação referidt!, na distm:tcia ele legua e um quarto 
do Tepir i encontraram um rio não grande que entra 

' pela banda occiclentnl, ao qual chmnou o vaqueano 
Rio ApiteroiJi. Apitereby, e na distancia de duas leguas e terço do 

Pepiri, entra pela banda oriental um rio, grande) 
Ju o uruguay-Pi tá, que disse o vaqueano era ·O Uruguay-Pitá-termo do 

o oxamc dollc. 
seu conhecimento. 

Entraram por elle um pedaço por ver, s i a cõr tle 
suas aguas convenha com esse nome, que 'quer dizer 
Uruguay-vermel/w) e se achou que tiravam alguma 
cousa a esta côr. Mede á pouca distancia da ~::ua boca 
49 toesas e 4 pés, e seu fundo de 6, 11, 12, '14, 16 p6s. 

Continuando a navegação do Uruguay- encontraram 
vestigios ele roças attribuiclas aos Paulistas) e mais 
acima um salto . 
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Á vista desle estorvo, e não d~ndo os vurios arroios 
pequenos, que tão repetidos entravam por aquella 
banda, esperança de que houvesse tão immediato 
rio grande, chamaram os commissarios e geographos 
das duas nações, e juntos todos propo.~ o ele S. NI. C. 
os motivos que havia tido para fazer a diligencia, que 
se havia praticado, e receiar podesse não ser o Pepi7·i, 
o que havia dito o vaqueano; assim por não accommo-
dar-se sua latitude e posição com a que lhe dá o ci-
tado mappa, como porque depois de tantos mmos 
podia aquelle estar esquecido do terreno e rios. Ex-
postas assim as razões, que depois de feito o exame 
lhe fizeram depor a duvida, as quaes estribavam na 
asseveração do dito vaqueano, que em o mez de No-
vembro do anno ele 1757 lhe havia dito e assegurado 
em o povo de S. Xavier, que não só havia estaclo em 
o Pepú·i (ao qual se chegaria no mesmo dia, que se 
sahisse do salto grancle elo Urugua:;, o que tambem 
havia repetido varias vezes em o curso da viagem), 
senão que havia passado mais adiante, e assegurando 
agora, que só havia chegado ao Uruguay-Pitá, se 
convencia que ficava atraz o rio que elle havia conhe-
cido com o nome de Pepiri, nem poclia ser outro, 
que o que havia designado, porque este era o unico 
a que se podia chegar ao mesmo dia, que se sahisse 
elo salto; e como por outra parte as noticias que deu 
dos outros dous rios- Apite1·eby e Uruguay-Pitét) 

Con ferencia 
dos CommissJrios, 

o proposLa 
do Hospaohol. 



Mappas impt·ossos, 
c manuscriplos . 

Resolu ção 
dos Gommissarios. 

A elo 
do rceonltocimonlo 

do Popiri. 
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que conhecia, se achavam conforme á sua verdadeira 
situação, se viu que lhe não haviam dormido as _ 
especies; fóra disto a sua ve1·dade se achava compro-
vada com os outros nwppas impressos, e com alguns 
manuscriptos feitos pelos Indios em os tempos que 
navegavam, por esta parte, nos quaes poem o UI'U-
guay-Pitá depois elo Pepil'i, perto ele cuja boca se 
havia achado o arreqife, que por noticia se sabia, 
tinha este, e concluiu dizendo : que si não obstante 
estas razões ficava algum 7'eceio. ou du'IJida ou occor-
l'ia a alguem outl·a diligencia, que podesse dar-se, 
e era possivel, mais segurança na determinação do 
rio, a propozesse, pois estavam em tempo de.Podel-a 
executar. Ccmvieram todos em que não havia duvida 
alguma, de que era aquelle o Pepi7'i, o qual sempre 
era rio consideravel, ainda que neste tempo lhe visse-
mos poucas oguas, as quaes igualmente se viam 
no mesmo Uruguay, e com este accôrdo 
voltar ao mesmo acampan~ento. 

\ 

Aqui chegados se fez e firmou o acto ele recor:he-
~ 

cimento seg;uinte: 
<< Os commissarios da segunda partida de demar-

cação, José, Fernandes Pinto Alpoim, por parte de 
S. M. F., e D. Francisco Arguedas, por S. M. C., 
ouvido o pcu·ecer unanime dos astronomos, geogra-
phos e officiaes das duas nações, que por força das 
razõefl expqstas na junta antecedente e da asseveração 



13 

do indio vaqueano, Francisco Xavier Arirapi, sar-
gento de seu povo de S. Xavier, cujos conhecimen-
tos e noticias destes rios, se comprovou com a con-
formidade, que se achou entre as que delles clava, 
e sua verdadeira situação, disseram nõ.o lhes ficava 
a menor duvida de que era o Pepiri o rio, que o . 
dito vaqueano signa1ava, e em cuja boca estavam 
acampadas as duas partidas; declaramos que reco-
nhecemos este pelo rio Pepiri determinado no art. 5° 
do tratado dos limites por fronteira dos domínios 
de SS. MM. Fidelissima e Catho1ica, e em sua con-
sequencia que a demarcação começada em povo de 
S. Xavier, e seguida aguas ncima do Uruguay até a 
boca deste, deve continuar, seguindo seu curso até 
suas cabeceiras, sem embargo de não acl1ar-se sua 
effectiva posiçito conforme ao que lhe· dá o mappa 
da den'tarcação dado pelas duas córtes> não devendo 
segundo a declaraçtw assignada ao l'everso delle 
pelos dous Exms. Srs. Plenipotenciarios D. José de 
Carvajal e Lancastre, e o Visconde D. Thomaz da 
Silva Telles, attender-se ao dito mappa senão em-
quanto este se achasse conforme ao tratado; e para 
que em todo o tempo conste este acto ele reconhe-
cimento, e lindeiro da divisão fisemos .este termo, fir-
mRdo por todos acima referidos . Boca do rio Pepiri 
8 de março de 1759. >) 



Nomo do Pcqucri 
dado 

ao mo:nno rio. 

DcsmonLo o 
signaes . 

Posição 
da boca do rio, 

o sua largura. 

Roconhocimonto 
do CUI'SO UO rio. 
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A este rio chamam tambem Pequeri, cuja signifi-
cação é rio de Piabas, e se accommoda melhor, diz o 
cliario, com os que nelle se acham, com tudo lhe con-
servaram o primeiro (Pepiri) por mais suave a pro-
nunciação, e para clistinguil-o de outro Pequeri, que 
desagua no Paraná acima do salto grande. 

Para melhor determinar a posição do Pepiri fi-
zeram-se observações astronomicas, e em uma iJonta 
que a margem oriental forma com a septentriono.l do 
Urug uay, em que desagun e pertence, segundo a 
demare'nção1 ao domínio de Po1·tugal, se jez um des-
monte ele arvores, deixando em meio uma só ela alüt7'a 
ele 13 pés) e e~ que se po~ uma cru::) e em seus braços 
se gravaram os caNtcteres de R. F. anno de 1759. 
· As observações deram 27° 9' 23" na média. 
Medida geometricame~te o. largura da boca do rio, 

deu 52 toezas, 5 pés nas dqas pontas que for1\1a com o 
Uruguay, e de 39 toezas pouc~ ma i dentro dellas. 
Com -a enchente dos dous rio a ilh' ta conLi5 ua a 
boca cujo. largura de oriente a oc idente é de 9 toezas 
e 3 pés, e suo. largura de N. a S. 7 toezas ~ 4 pés com 
piso ele pedras cobertas ele saranclis, , se cobri7'á ele 
todo. 

Resolveram os commissarios enviar uma \partida 
que reconhecesse o curso elo rio até á st~n cabef eira e 

I 
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origem, e desta pelo terreno mais alLo, buscasse a 
origem do rio mais immediato, que corresse para o 
Iguaçú. Seguiu a partida ora em canoas, ora por ter-
ra, e de 14 a 31 de Março procedeu ao exame ordenado 
até 24 1/2 leguas de distancia em um grande salto. 

Ali da banda occldental, donde sobe uma serra Marca. 

multo alta, fizeram desmontar todas as arvores, e 
ramos da ribanceira, deixando no meio uma só muito 
grossa, a que chamam Tapiá> e que distava 15 toezas 
da agua, e na altura de pouco mais de 8 palmos se di-
vidia seu tronco em tres grandes ramos, inclinados e 
muito altos, e em um delles que olhava para o rumo 
das cabeceiras se gravou uma cruz de dous palmos de 
comprido, e um de braço. Fez-se uma picada até o 
meio da serra, e os dous geograpllos levantaram o 
plano do terreno e debuxo da arvore. Dahi ás cabe-
ceiras ajuizaram que distaria de 14 a 15 leguas. O curso 
do rio encachonado entre elevadas montanhas e serras 
asperissimas cobertas de arvores. que o cercam por 
ambos os lados, é uniforme em arrecifes rapidíssimos 
e fundo sempre de pedras, deixando profundidade 
sempre nos intermedios daquelles, de modo que nas 
suas crescentes clatâ boa narfegação. Ao 15° dia de na-
vegação assignalarnm um rio que vem de N. E., a 
que deram o nome de Pepiri-mini. Rio Pepil'i-mioi. 

Á vista dos embnraços e difticulclades encontrados 
na continuação do exame do rio, resolveram os com-
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missarios, conforme o art. 6° das instrucções parti-
culares, baixar pelo Uruguay, e subindo pelo Iguaçú. 
buscar o rio, que podesse unir com o Pepii"i, para in-
qumr por uquelle a origem deste, approvanclo esta 
parte ela demarcação fei ta pelos geographos elas 
duas nações ; e em virtude della reconheceram como 

\ 

pertencente aos dominios de S. M. F. todo o terreno 
que cahe ao oriente elo rio Pepiri; .e como pertencente 
a S. M. C. o que se estende ao occidente do rio, se-, 
gundo o a1't. 5. o 

Chegados ao povo da Conceição lavraram o termo se-
guinte: 

Acto c< Vistos estes diarios ·e confirmados os planos que 
do J'oconbccim onlo I 

o demarcação. cada um dos geographos havia levantado, e esta 

Trabalhos 
da 2n partida polo 

Iguaçú . 

porção po7' sua parte, deram os dous comrnissarios 
por clema1·cada, reconhecendo-a por lindeiro da di-
visão de limites, conforme o art. 5° do tratado; e para 
mais constl:\nte va1or deste acto o firmaram no povo do. 
Conceição a 25 de Abril de1 1759. >) 

'\ \ 
§ \ \ 

A 10 de Jp.lho alcançaram os commissnrios a boca 
do Iguaçú, e emquanto se prepara van1 para subil-o 
adiantaran1 uma partida, que abrindo picada pelo 
bosque fosse em büsca do rio Pepiri~ que do sitio onde 
estavam, se considerava pelos planos, que haviam 
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levantado os geographos, distava 27 leguas a S. E. 
a marca, que naquelle se deixou. 

Depois de 71 dias de trabalhos vencendo apenas 17 
leguas e meia ao rumo de S. E., voltou a partida sem 
colher resultado algum. 

Ao mesmo tempo havia-se expedido outra partida, 
que navegou peJo Iguaçú 20 leguas até a boca de um 
rio, o maior elos que encontraram que desagua pela 
banda rneridional> ao qual deram o nome ele rio de 

Santo Antonio. 

Pouco mais abaixo haviam deixado pela mesma Rio santo Antonio. 

banda outro rio meno1'> a que chamaram ele S. Fran- Rio s. Francisco. 

cisço / e parecendo-lhes que o de Santo Antonio por 
ser maior estenderia mais seu curso, e suas cabeceiras 
se entranhariam mais ao sul, entraram por elle; e re-
conheceram alguma parte de dous braços, que formam 
uma forqueta duas leguas de sua boca; pareceu-lhes 
que seguindo o rumo a que corria, que sua origem não 
podia distanciar-se muito das do Pepiri. 

Para verificação deste juizo despacharam uma par-
tida com os dous geographos com viveres para dous 
mezes e instrucções de encaminharem-se mais direi-
tamente ao Pepiri, do qual procurariam assegurar-se 
pelo reconhecimento da mesma marca, que se deixou 
nelle quando se entrou pela sua boca, ou si pela dif-
ficuldade dos caminhos não se podesse lograr o vel-a, 
o fizessem por outros signaes, como a dista~cia em 

Entrada 
pelo 

Santo Antonio. 

Instrucçõos a 
pa rtid a 

exploradora. 
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que se achassem, rumo a que corresse, sua configu-
ração, aguas, disposição de suas margens, e as mais~ 
que notaram no curso de sua boca até a marca, os 
quaes sabiam distinguir muito bem os homens que 
levavam, praticas dos mattos e rios. Uma vez assegu-
rados de ser o Pepiri o rio que achassem com um 
curso para o sul, que subissem por elle até sua origem, 
e deste passassem a buscar a do rio mais immediato, 
que corresse para o Iguaçú, que se julgava fosse o 
mesmo rio Santo Antonio, etc. 

Firmada em commum pelos dous commissarios a 
instrucção do que deviam executar os.geographos, re-
solveram depois, que o reconhecimento fosse feito pelo 

I 
geographo pespanhol sómente, por ter o portuguez de 
acompanhap aquelles na demarcação do Paraná. 

Desempenhando a commissão o geographo hespa-
nhol atravt1Z das maiores difficuldades t·econheceu as 

~ 
cabeceiras principaes do Peperi) e do sea immediato 
da qual havia baixado seguindo o curso do rio, que na 
sua volta julgou ser o mesmd\ de Sa~tto Antott f. 

O g·eographo portuguez levanhpu ao ~'lnesmo tempo o 
plano do pedaço do rio, que falta a. \ 

A narraç~o desta exploração é prolixa ; porém mos-
tra o cuidado com que í'oi feita. 

Do Diariq (314, 315) extraímos os segui~tes trechos : 
« Achada a origem principal do Pepit·i) se buscou a 
vertente mais immediata, que corresse para o , norte, 
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a qual se achou a meio quarto de legua em um manan-
cial de bastante agua, que brotava entre grandes pe-
dras, e seguindo o seu curso por algum espaço se viu 
continuava a N. recebendo vertentes menores por um 
e por outro lado.>) 

<< Na origem do Pepiri se desmontou um pedaço de 
bosque, cortando as arvores circumvisinhas no es-
paço J.e 50 toezas, e em um pinheit·o alto e grosso, 
que se deixou só na margem occidental, se gravou 
uma cruz, donde fazendo para o N. uma picada bem 
larga pelo terreno entremeio, que era plano, se seguiu 
em direitura a outro manancial reconhecido, em o 
qual, praticado igual desmonte, se gravou outra cruz 
em uma arvore de timbó, que ficou só no lado oriental. 

Depois de 6 mezes empregados nestes trabalhos, e 
por meio destes obstaculos, se logrou, depois de achada 
u origem principal do Pepiri, reconhecer tambem a 
cabeceira pt·incipal e seguir todo o cw·so elo nwis im-
mediato, que corre ao Iguaçú, ao qual como se tem 
dito, se chamou rio de Santo Antonio ( e com proprie-
dade podéra haver-se chamado rio desejado), e feita 
por elle a demarcação se atou a linha clioisoria; re-
conhecendo em virtude do art. 5° do tratado, como 
pet·tencente aos domínios de S. ?vi. F. todo o terreno; 
que se estende ao oriente e septentrião dos ditos rios, 
e por tocantes a S. M. C. o que fica ao occidente e 
meio dia dos rios Pepiri, Santo Antonio, e Iguaçú, e 

Marca da origem 
<lo Popiri . 

Acto 
do roconhocimonLo 

da raia. 
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~o 

para seu mais constante valot· se firmou por todos 
neste acampamento do rio Santo Antonio á 3 de Ja-
neiro de 1760 . l> 

Em resumo: 
Na latitude de 27°, 9', 23", desagua no Uru~uay pela 

banda occidental o rio Pepiri, cuja boca em tempo 
secco tem de largura 39 toezas . 

Nasce de um pequeno manancial que brota entre 
pequenas pedras em um plano em cima da serrania, 
que corre entre o Uruguay e Iguaçú na latitude es-
timada de 26°- 10'- se augmenta com varios arroios 
que nascem de pantanaes, e em um curs.o todo entre 
montanhas e ~osques asperissimos por infinidades 
de r;oltas e serpenteados, sendo o rumo direito de sua 
origem a boca 4e 15° para o S. O. 

Sua extensão, seguindo as mesmas tortuosidades, 
se computou em 36 a 38 leguas. 

E' em parte navegavel. 
No mesmo pJano da sua origem, se encontra a 500 

passos caminhando para N. outro manancial copioso 
que brota entre pedras grandes, e delle nasce o rio 
que se chamo1.1 Santo Antonio> o qual corre de sua 
origem á boca, seguindo o rumo direito de 26° ao N. O., 
fazendo voltas. 

Tem multidão de arrecifes que em suas crescentes 
não farão embaraço á navegação de uma grande parte 
délle, como tambem um pequeno salto que está a 7 
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leguas de sua boca pela latitude de 25°, 4t', 11". -
Desagua no Iguaçú pela latitude de 25°, 35', 4", e mede 
35 toezas de largo. 

§ 

O Tratado de 13 de Janeiro de 1750 foi pura e simples-
mente annullado pelo ele 12 de Fevereiro de 1761, man~ 
dando-se observar os anteriores (origem de todas as 
cliscordias e guerras que aquelle pretendeu evitar), 
estipulação confirmada pelo de 10 ele Fevereiro de 
1763- celebrado em Paris. 

Voltaram as cousas ao antigo estado de incerte-
za, dando motivo a novas usurpações por um e 
outro lado, e á guerra que sobreveiu entre as duas 
corôas. 

Comtudo do Tratado de 1750 e sua execução na parte 
que examinamos resulta : 

1. o Que ao ser elle celebrado era conhecida a exis-
tencia do rio Pepiti, ou Pequeti confluente do Uru-
guay. 

2. o Que a situação do dito rio, sua boca, curso e ca-
beceiras foram reconhecidos e demarcados pelos com-
missarios das duas nações. 

3. o Que a esse rio- para distinguil-o de outro tambem 
denominado Pequeri acima do salto grande do Paraná 
:..._ foi conservado o nome de Pepiri com o accrescimo de 

Sua situação 
no d.osnguar no 

lguassú. 
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- Gúa~ú) e n outro menoi' que neue· desemboca o de 
Pepil'i-mini. 

4. o Que a duvida proveniente de não combinar a sua 
situação com a indicada na carta geographica, de que 
serviam-se os commissarios, foi resolvida de commum 
accôrdo por proposta do commissario hespanhol, o 
segundo as instrucções. 

5. 0 Que o rio, que pelas suas vertentes devia ser 
ligado ao Pepiri) e servir de raia até sua entrada no 
Iguaçú era inominado por não ser conhecido. Foram 
os demarcadores que lhe pozeram o nome de rio 
Santo Antonio-Gua,;;ú e a outro que com elle conflue o. 
de Santo Antonio-Mini. 

6. o Que o Sa{zto Antonio- Gua,;;ú foi reconhecido des-
de a sua foz até as suas vertentes ; cuidaqosnmente 
demarcadas e ·pgadas como as do Pepiri. 

7. 0 Que em o longo decurso dos trabalhos não houve 
desaccôrdo entre os commissarios das duas ~orôas, 

' 
como consta qo respectivo r:,lia rio) autos lavrados e 
mappas levantados e assignados ~or todos. \ 

I \ 
Convem con~ervar em lembranç\ estes ,pontos para 

o exame e intE(lligencia da transacçã'o diplo 1aticn, que 
substituiu a que foi annulladn. 



SEGUNDA PARTE 

§ 

Restabelecida a paz entre Portugal e Hespanha, foi 
celebrado o tratado do 1 o de Outubro de 1777, conheci-
do pelo nome de tratado de Santo Ildefonso, como pre-
liminar do definitivo de limites. 

Tratado 
tl o :1° de Oulubro 

do iii7 . 

No art. 3° declara-se« que um dos principaes mo- MoLi1•o 

tivos das discordias occorridas entre as duas corôas 
tem sido o estabelecimento portugue~ ela colonia elo Sa-

crwnento, ilha de S. lVIiguel e outros pontos e territo-
rios, que se tem pretendido por aquella nação na mar-

gem septentl'ional elo Rio ela Prata, fazendo commum 
com os hespanhóes a naoegação deste, e ainda a do 
un~guay; e por isso convieram os dous altos contratan-
tes, que a dita navegação dos rios da Prata e Uruguay, 

e os terrenos de suas duas margens pertençam á I-Iespa-
nha até o lagar em que desemboca no me mo Uruguay 

pela mca'{;em occiclental o rio Peque1·i ou Pepiri-

Gua~ü. » 

E no urt. 9° se. dispõe que « ficando já signalaclos os 
domínios de ambas as corôas aLé a entrada elo rio Pe-

queri ou Pepiri-Gua~ü no Umguay (art. 3°) convie-
ram os dous allos contraLantes que - a linha divisaria 
seguirá aguas acima elo dito Pepiri-Gua~ú, até a sna 

das discordias. 

Limilos 
polo Urug uay . 
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origem principal, e desde esta pelo mais alto terreno, 
debaixo das regras dadas no art. 6°, continuará a 

·Li mitos encontrar as correntes elo rio Santo Antonio, que eles-
pelo 

santo Antonio. emboca no grande ela Curit"uba, por outro nome cha-
mado Iguaçú, e seguindo este aguas abaixo até sua 
entrada no Pw·aná pela sua margem oriental, e con-
tinuando enlão aguas acima do mesmo Paraná até 
aonde se lhe ajunta o rio Igurey pela sua margem 
occidental. >) 

§ 

Combinando-se estes artigos com o 5° do Tratado de 
13 de Janeiro 1de 1750 nota-se: que emquanto neste é 
apenas mencionado o rio Pequeri ou Pepiri, não ha-
vendo conhecimento do outro em direcção ao Iguaçú, 
deixando por isso de ser nomeado; naquelle são 
designados ap1bos os rios pelos nomes de Requeri 
ou Pepiri-Gu(tzú, e Santo Antonio-Guazú, conforme 
o reconhecimento dosprimelros \emarc~dores. El tas 
differen·ças Sflo importantes. Prov'am-que no trecho 

\ 

do territorio, que vai do Uruguay ab Iguaç ~~, serviu de 
base ao Tratado de 1777 a exploraçãô feita pelos com-

' missarios em 1759, por quanto repete os nomes que 
aos ditos rios foi dado por accôrclo unatúme. 

Parecia, pofs, que o unico trabalho dos novos de-
marcadores devêra limitar-se á aviventação da si-
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tuação, direcção e ·curso dos referidos rios, tanto mais 
quanto comprehendendo o Tratado- disposições não 
só sobre troca-e cessão de territorios, como tambem 
sobre as posses effectivas das duas corôas, neste ponto 
não hn referenda a cessão ou troca) resalvando-se 
apenas as povoações, que por ventura existissem 
pertencenles a u_ma ou outra . 

Assim, porém, não succedeu. Os commissarios hes-
panhóes suscitaram as duvidas, em que hoje fundam-se 
exclusivamente as pretenções argentinas. 

Quaes sejam essas duvidas, e a sua procedencia é 
o que passamos a examinar. 

§ 

Segundo as instrucções de 6 de Junho de 1778 fir-
madas em Aranjuez de accôrdo com a côrte de Lisbôa, 
devia-se organizar quatro divisões hespanholas, e 
outras tantas portuguezas. 

A primeira divisão, cujos trabalhos stío os unicos que 
nos interessam, tinha a seu cargo a demarcação desde 
a costa do mar até o Igurey. ConsideJ'ando, porém, 
que os seus trabalhos até junto ao salto grande do rio 
Paraná seriam impraticaveis nos termos propostos 
pela càrte de Lisboa, por causa elas eliJflc~~lelaeles 

oppostas por espessos bosqLtes sem caminho algum e o 
pouco junclo elos rios para a sua ncwegação) e estando 

'· 

InsLrucçõos 
do 6 do Junho 

do i788. 
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o Pepiri-Gua~ú, e o Santo Antonio distantes de tocla a 
povoação que a possa soecorrer, resolveu-se, que esta -
partida ou divisão depois de ter praticado ainda seus 
trabalhos e obser_vações, se subdividisse em duas. 
A primeira- continuando pelo alto elo terreno que 
.divide as aguas para o Uruguay ao poente e o Jacni 

ao oriente até chegai' á boca do Pep~ri-Gua~ü. A 
segunda devia do Jbicui atravessar os povos de Mis-
sões até a Canclelaria, sub ir embarcada até o saUo 
do Iguaçü, seguir em canôas pela banda septen-
trional até o rio Santo Antonio , · que é o segunclo 

que entra pela banda central, e subindo por elle até 
a sua origem, reconhecel-o e unil-o com a· Pepiri-

Gua.zü. 

Tratado e instrucçoes uniformemente indicam a rala 
demarcada pelos antigos commlssarlos. 

§ 

Vejamos os trabalhos ele amb s as co-
meçando pelo~ da segunda. \ \ 

Reunidos o~ commissarios da 2d p8rtid(-t no povo 
de S. Borja en~ Fevereiro de 1787-d'all seguiram . para 

I 

Candelaria e Corpus. Depois ele grande dem,ora subiram 
I 

o Paraná e chegaram ao Iguaçú a 28 de Junho de 1788. 
Continuararrt a navegação até o salto grande elo 

Pamná, d'ond~q regressaram ao Iguaçú para reconheci-
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menlo deste e do rio Santo Antonio. O de marcador hes-
panhol levou a seguinte instrucção: 

« H a vendo resolvido encarregar a Vm. por nossa 
parLe, em companhia do ajudante Francisco elas 
Chagas Santos pela ele Portugal, o reconhecimento 
desta parte oriental ela demarcaç:ão, que nos eslá 
assignacla, se· disporá Vm. a executai-a com a 
possível br·evldacle...... Navegará Vm. o Iguaçú 
até á bat·ra do Santo Antonio) subirá por este quanto 
lhe permiLtam suas aguas ; reconhecerá depoi s 
por terra suas primeiras vertentes, e segnindo d'ahi 
caminho relo mais alto terreno, examinará tambem 
ns cabeceiras elo Pepi7·i-Guazú) percm·r·endo o r·io 
até sua entrada no Uruguay, a ser possível, ou 
pelo menos aquelle Lrecl10 qtte lhe ossegure do seu 
reconhecimento e ua exocLidão ele seus trabalhos.·-
Iguaçú, 21 ele Julho ele 1788. -- Diogo ele Alocrt7'.- Sr. 
D. Anclres de Oyárvide. >) 

Em virtude da ordem supra o partida começou 
o reconhecimento do Santo Antonio (o mesmo elos 
antigos demarcadores). Ratificaram a situação do 
rio que demora aos 25° 35' e 04". Subiram por elle 
parte por aguo, parte pot' terr·a vencendo as maiores 
di fAculdades e trabalhos. Reconheceram o arroio 
denominado Santo Antonio-mini- pelos seus anteces-
sores ; e exhaustos pela fome e molestias deliberaram 
regressar elo logor em que se achavam, deixando uma 

ln slntcçücs 
do commissario 

hospanhol. 

Rcconhceimon lo 
do rio 

Santo Antonio. 
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marca em uma arvore grossa, e do lado que:olha para 
o rio gravaram com uma faca- 30 de Outübro de 1788. _ 
-Lavraram e assignaram um termo na mesma data. 

A 4 de Novembro encontraram gente e viveres de 
refresco; pelo que vol verarn no dia 7 em busca da 
marca; passadn esta reconheceram o cerro das Antas, 
ele que fallam os primeiros demarcadores. 

Por falta de viveres despediram parte da escolta, 
e chegaram a um ponto, em · que o rio se divide 
em dous galhos. Seguiram, depois de exame, pelo 
mais caudal â léste, e ainda por falta de manti-
mentos reduziram o pessoal e proseguiram. 

Origom do rio. Chegar;am finalmente á origem do Santo Antonio, 

Marca . 

Termo do 
rocon hccimon Lo. 

ao elevado alÜardao que divide as aguas para o Jguaçít 

e Uruguay, reconheceram as vertentes do Pepiri na 
extensão ele mais de quatro leguas; e demarcaram as elo 
Santo Antonio a 26° 12' 00" de latitude austral, e em um 
pinheiro na altura de tres palmos escreveram,: « Non 
plus ultra -1"(88. >) Lavraram o seguinte termo · 

« Tendo neconhecido o tio\ IguaÇ 't, naveg ndo 
desde D salto grande aguas acid~ até o de desagua 
por sua marg~m oriental o rio Sal~to An'tonio, .e su-
bindo por este até o seu salto, que impediu. o segui-
mento da navegação,o fomos depois costeando por terra, 
regularmente por sua margem occidenLal, do modo, 
apezar de tantos atrazos e demoras, que occorreram 
neste caminho, como consta individualmente de nossos 
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diarlos, e em outro documento firmado em 30 de Ou-
tubro do presente anno, chegamos hoje á vertente 
origem principàl do referido 1·io Santo Antonio, á qual 
corresponde a latitucle estimacla 26° 12' austral, e nella 
se fez um desmonte pura que sirva de marca visivel 
no futuro. Deste ponto se dirigiu a picada directamente 
ao sul, cortando o albardão ou cochilha, que divide 
as aguas da parte septentrional, que acabamos ele 
1·econhecer das que correm para o melo-dia, e aos 400 
passos encontramos um pequeno pantano, d'onde nasce 
outra vertente, que a pouca distancia corre em um cootra·Yortontos. 

valle para o sul, e supposemos poder ser o rio Pepiri-
Gua:;ü, cujo reconhecimento até sua embocadura ou 
ao menos de algum trecho, que nos assegurará esta 
supposição, devia mos lambem praticar em consequen-
cia das ordens, que temos de nossos respectivos com-
missarios; porém a inesperada e notavel falta, que, 
al6m dos demais atrasos, ha occorrldo na ultimare·-
messa de viveres, que ha pouco nos chegou, sendo es-
cassamente os precisos para a retirada, não nos lm pede 
o adiantamento de seu reconhecimento e solicitar novo 
soccorro, como tambem nos obriga n dispôr com a 
maior brevidade nosso regresso ao ncampamento geral 
da barra do Iguaçú, em virtude do que assim hemos 
accordado e disposto. 

E para que a todo teinpo sejam notorios os pode-
ro~os motivos que nos obrigam a tornar esta resolução 
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e conste quanto até ug-ora temos praticado em desem-
penho de nossa cliligencia, lavramos este documento, 
que em duplicata e firmado por ambos terú o devido 
valor onde convier, em satisfação do reconhecimento, 
de que nos achamos encarregados. \ reJ'tente principal 

elo rio Santo Antonio aos 11 dias do mez de Dezembro 
de 1788. 

Anclres de Oyárvide. 
francisco elas Chagas Santos. >> 

§ 

Realizada desta fórma a demarcação do Santo Antonio 
I 

regressou a partida pelo mesmo caminho, e descendo 
o Iguaçú chegou ao porto elas Canôas, abaixo do seu 
salto grande; aos 25° 39' 07'' de latitude, e ahi gravaram 
no lado que opw para0.- de uma arvore este dlstico : 

« Venite et vicletc etc. » 

e no que olha para E. est'o~ltro : 
c< Elevaverunt, Domine, flumina ft' 1ctus su . s ú 

\ 

vocilms aquarum multmum . . 1788 , » 
Conclue o ~r . Oyárvide o seu diario nesta parte 

com as seguintes sensatas reflexões : 
<< Por estes poderosos motivos e em attenção 

no melhor serviço~ nesta materia podemos copcluir, 
dizendo, que fiUalquer que seja a linha que por estes 
Jogares divida o terrltorio da I-Iespanha elo de Portugal, 
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é mui sufficiente determinai' e demarcat· a con-
fluencia dos t'ios por onde ha de passar e consideral-a 
como ejJectiva e reconhecida nos espaços inter·-
medios} em que haja montanhas ou sejam incultos 
como succecle em tocla a distancia e traversia que 
eleve jazer a t'cúa do Ut'uguay ao Iguaçü. 

Si com esta insinuação se chegasse a conseguir, que 
nunca mais se t•epitam semelhantes emprezas, nos fe-
licitarlamos, n&o tanto pelo que deve influir para 
abreviar as demarcações sem detrimento de sua 
exactidão, como por ser um man~festo beneficio á hu-
manidade. >) 

§ 

O reconhecimento da conftuencia do Pepiri-Gua~ü 
no Uruguay-era, como ficou dito, da competencla da 
1 a partida que devia demarcar a raia desde o arroio 
do Chui até a boca do Pepiri-Guazú. 

E' o que praticou, como consta do seu diario. 
No 1° de Maio (1788) desceram os commissarios o 

Uruguay em busca do Pepiri-Gua~ü que nelle desagua 
de 7 á 8 milhas do Pitá, segundo os demarcadores pas-
sados, e nessa distancia não o encontraram. No dia 3-

á uma e meia legua de um salto por que haviam pas-
sado, encontraram na margem occidental a boca de ttm 
arroio maior, do que aquelles que virnm até aqui, pois 

Trabalhos da 
primeira partida. 

Ponto a quo 
chegou-Arroio.-



Domarcaçffo 
do ponto. 

32 

tem de largo 45 toezas, e vem S. E. na latitude de 
27° 9' 50", a qual differe pouco da observada pelos -

I 

primeiros demarcadores 29° 9' 23". 
Passaram a reconhecer este arroio subindo por elle 

algumas milhas para certificarem-se, si era o que 
aquelles assignalaram com o nome de Pepiri) apezar 
de não descobril·-se indicio algum. 

Volveram á barra, e examinaram com toda a prolixi-
dade as suas immediações sem eticontrar o menor r as-

Falta de indicio to ou indicio dos signaes que deixm·am os demarcado-
d~ ser ali o Pcpiri. 

Marca deixada. 

Outro arroio. 

Motivo por quo 
não oncon Lraram o 

Pepiri. 

res passados no rio que denominaram Pepiri. 
Resolveram subir o Uruguay, deixan(jo no logar um 

pâu lavmclo 
1
cle 10 pés e 10 pollegaclas inglezas de 

alto e 1 pé e 2 pollegadas de capitel e na frente que 
olha para o ~ul gravou-se p elos Portugue~es esta ~ns
cripção: 

« A 3 de Maio de 1788 chegaram aqui os 7'econheci-
mentos da 1a partida de demarcação da Amer·ca me-
ridional. >> 

Na latitude de 27° 6' 12" exnJ inarm1, outro a~.royo, 
desen~barcando na ponta orienta\ da su~ barra, e não 
encontrarom vestigios, de que ali ivesse estado os 

' demarcadores anteriores; d'onde concluíram que desde 
o Uruguay Pitá no espaço de 23 milhas •em linha recta 
ao occidente não existia o referido Pepiri ou Pequeri-
Guazü) ficando demais evidente que deram, o nome de 
Pitá a outro rio diverso-do que examinaram e reco-
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nheceram desde suas origens nos campos da Vacaria 
e confrontam com os do ,Tacui, que é o distinctivo prin~ 
cipal de seu conhecimento, ignorando~se qunl podesse 
ser o que assim denominaram na sua nnvegação pelo 
Uruguay-Guazú, que foi por onde fizeram seu reco-
nhecimento e viagem; e da mesma mnneira equivo-
caram~se com o Pequef'i, pois o conhecimento deste 
dependia da confiuencia do Uruguay-Pitá, segundo as 
mesmas instrucçües e mappas, que trouxeram das 
Côrtes. Pelo .que foram induzidos a el'ros crassos e de 
grave consequencia. 

Regressaram ao acampamento geral de S. João, e 
instruíram os commissarios dos successos deste reco-
nhecimento; mas, acrescenta o diario, ignoramos o 
que injornwriam os p07'Ütguezes a respeito do seu pre-
tendido Pepil·i, que deix aram marcado a 3 de Maio. 

Inteirados os commissarios, de que na sahida an-
terior e navegação do rio U7'uguay-Guazú, pelos geo-
graphos de ambas as nações não se encontrou com 
max ima satisjàção elo ambos (!!! ) o rio Pepiri ou Pe-
qL6eri-Guazú-determinaram que se fizesse nooa en-
trada, dando-lhes cópia elo cliw'io elos clemarcaclores 
passados. 

Em 10 de Julho sahiram do acampamento; desceram 
o Pitá e subiram o Uruguay-Guazú. 

A 3 de Agosto chegaram ao anoitecer a uma ilha que 
está no meio do alveo do Uruguay, ela qual desco-

5 

Regresso da 
partida. 

Nova exploração. 
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E' eonsiJoraJo o 
P~piri. Razão. 

84 

briram na margem seplenlriona l a boca de um rio bas-
tante notacel ,- subiram por elle algumas milhas e 
concluiram : 

«Si comparamos agora a viagem dos demarcndoees 
passados e os s ignaes que tt·aziam nas instrucções 
elas côrtes, vê-se palpavelmente que os reconhe-
cimentos que praticaram pelo Untguay-Gua:;ü não 
chegaram até aq ui, e muito menos ao verdadeiro 
Uruguay-Pitâ, e que este rio, que acabamos de exa-
minar, com notavel largura, com uma ilha em frente 
de sua boca, um arrecife proximo a sua barra, e 17 
milhas oo oriente do dito Pitá, é o verdaclriro e 
legitimo Pepiri-Guadt, assignalado nos ti'Cdaclos para 

I 
limites ele ambas as corôas, e os que o substituiram mais 
ao occidente e nbaixo do mesmo Pitá, denominando-o 
Pepiri-Gua . .:ü E;ómente pela relação do indio vaquiano, 

que tit·aram para este fim do povo de S. Francisco Xa-
vier, foi indevidamente e sem sepNdicar as clilig·encias 

que se prescreviam pura seu encontro, pois além d'e não 
verificar-se no mesmo Pepiri nen~mma das circum-
stancias; com que o assignalavam as instrucções, e por 
cllas só - sem necessidade ele vaquianos -o h a vemos 
agora encontrado, se vê tambem que o dito inclio 
protestava com muita verclade,-que só uma vez, 

I 

quando meninq, estivera por estas parngens, pois o que 
assignalou por U ruguay-P itd, vimos ser falso, e é 
um arroio de pouco cabedal, que nasce do albardão 
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de Sant'Anna, quando o verdadeiro tem suas nascentes 
na Cochilha Geral em frente das do Jacui, como 
J'econhecemos com os Portuguezes. O que não admit-
tiTulo claoicla, resolvemos a relirada aguas abaixo, 
Jiccmclo prevenido que pura o diante, ajlm de evitar 
equioocaçüo chamm·emos Pequiri-Gua.::ú a este rio, 
que acabamos de encontrar e reconhecer pelo verda-
deiro deste nome, e ao dos cl emarcadore8 passados 
Pepiri-Guazll, como seu vaquiano e e lles o chamaram, 
com o qne se distinguirá o legitimo elo supposto, e o 
que antes se tinha por limite ou fronteira daquellc 
qtl e presentemente deve ser. Cumpre advertir que 
Pepiri no idioma guamny não tem significação 
alguma, e Pequiri correspond e a rio de peixes pe- · 
quenos, e desta especie ho. abundancia, como notou 
depois em seu reconhecimento o geographo ela 2a pm·-
ticla. 

Nome posto 
ao rio dosr.oborto. 

Significação do 
nome dado. 

. No Jogar da parada sobre a ilha em frente doPe- Marca. 

quiri-Guadt distante 35 toezas 4 pés ele sua ponta 
septentrionol para o sul se fez um pequeno eles-
monte deixando em meio uma só m·vore, e no lado 
que olha para o norte gravou-se a seguinte inscri-
pção: 

Te Deum laudamus . 4 de Agosto de 1788. >> ('1) 

(i ) Momoria goographica do D. Andres do Oyá rvid o.~ Carlos Calvo- co llo cçã~ 

do Tratados o documentos sobro a Amm·ica Latina- Tomo 7 á 10 . 
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§ 

Agora ó que referem os demarcadores portugue-
zes no seu diario inedito. 

Sabbado 3 de Maio ele 1788 

N. 6. Navegando e caminhando da mes~1a sorte 
muito de vogar, o que deve produzir n estas ulti-
mas duns bases um desconto pelo menos da metade. 
No fim deste tempo atravessando, depois . de todos 
embarcados, o corr-entew do canal do Uruguay, que 
segue aqui encostado á margem septentrional, entra-

' mos na Barra ' de um pequeno Rio, que desagua no 
Uruguay pela dita margem. Desembarcamos na ponta 
ele léste deste f-io, aonde se fez o roçado costumado 
parancamparmos. O terreno desta ponta do Rio ê pla-
no e algum tanto alto, um carrego quasi qt1e o separa 
da terra firme, formando desta ponta 'uma Peninsula. 

~ 
Na mttrgem do Norte deste carrego se encontra-

ram algumas ramas de Geribas 011 Palmitos cor-
tadas e estenqidas no chão, e sobre uma: vara, for-
mando os ranchos destes indios indomesticos. 

Nesta noite observação de Latitude. 

Latitude média· A 27° 8' 56". 
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Domingo 4 

Ainda que esta latitude se approximasse muito ú 

de 27° 9' 23" que, constava, terem observado os De-
marcadores passados na Barra do Rio Pepiri-Guazú, 
nem por isso nos resolvemos a tomar este pequeno 
Rio por aquelle antigo Pepiri ; e assim suppondo, 
que não poderia elle estar mais para baixo, visto o ter-
mos nós navegado já 15 leguas pelo Uruguay, desde o 
Rio ela Picada) que linhamos por Uruguay-Pitá) e 
sendo-o não deveria estar o fJepiri-Guazü apartado 
delle mnis do que tres leguas; determinamos voltar 
d'aqui outra vez agua acima, com as esperanças de 
que fosse o Pepiri-Guazü o primeiro Hio que linha-
mos encontrado pela direila na primeira derrota que 
fizemos pelo Uruguay. Em consequencia elo que fo-
mos no presente dia examinar este pequeno Rio aguas 
acima, emquanto se ficava lavrando um páo para 
deixarmos para signal nesta ponta de lés te. 

Segunda f eira 5 

A' sahida desle pequeno Rio para voltarmos pelo 
Uruguay aguas acima, notamos que o mesmo Uru-
guay segue co usa de 1/4 ele legua a N. 67 1/2 W ., e 
depois volta como ao sul por entre altos cerros ; que 
no meio deste espra iado, que faz defronte da Barra 

Rio da Picada, 
tomado pelo 

Urugnay ·Pitá. 
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deste pequeno Rio ha uma ilha raza de sarandis; e 
finalmente que esta cachoeirn ainda segue até o coto-
vello ou volta elo Uruguny. 

Depois do trabalho de todo este dia, passando as 
• cachoeiras notadas no dia 3 do presente, e por fim 

o salto fomos poisar no mesmo logar elo poiso elo 
dia 2. 

Terça fe ira 6 

Continuando com fadiga a navegação agua acima 
pois que as cachoeitas estavam mais extensas por Ler 
hnixado o Uruguoy mnis ele dous palmos, depois qne 
tinham os passa'clo, fomos poisar neste el ia 1 3/4 de 
legua abaixo, ou antes de chegar ao Poiso do 1 o des-
te mez, na margem meridional elo Uruguay junto a 
um Sangão com o seu regnto e logo abaixo da ca-
choeira grande. 

Quarta j eir·a 7 

Seguindo n marcha em volta para cima fom os per-
noitar neste dia á Ilha Comprida, que se acha no meio 
do Uruguay notado na derrota do dia 1 o elo presente 
e le;;ua e meia acima elo poiso do dia 2. 
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Quinta feira 8 

Continuando a navegação agua acima, fomos poisae 
na ilha Rasa, que está no meio do Uruguay, defronte 
ou ao sul da Barra do H.io, que nós tinhamos notado 
pela margem septentrional, na Derrota elo 1° de Maio; 
e ao qual iamos agora averiguar, na mente de que 
fosse o Peperi-Guazú. Não faltou logo quem nos mos-
trasse um tronco de ceibo nestn ilha, que parecia ter 
sido cortado a varios annos. De tarde fomos saltar na 
ponta de léste deste Rio, cuja ponta é um monte ou 
cerro não mui grande e ele figura conica: ali por mais 
diligencias que se fi zercan, apenas se acharam na su-
bida dous t1·oncos d'aruores m'lo mui gtossos, que 
dauam algumas apparencias de terem sido cortados, 
o que acreditamos, sendo comprovado por algumas 
pessoas experientes, que o affirmavmn. Estes peque-
nos signaes com o da distancia rie tres leguas a que 
ficava este Rio do ela Picacla, que nos tinhamos por 
Uruguay-Pitá e não encontramos outras provas nas 
'15 leguas navegadas do Uruguay, nos fez persuadir· 
que a falta do desmonte ou roçado feito pelos da demar-
cação passada teria sido levado por alguma enchente 
maior destes Rios, que mostram ser formidaveis, 
principalmente si a dita ponta não fosse assaz elevada; 
e para ajudar a esta nossa errada idéa havin de mais 
as direcções, em que corre neste logar o Uruguay e 

llha Rasa. 



Rio tomado 
polo Popiri-Guazú. 

este Rio, ambns bem proprias para agie contra a pon-
ta de léste, que, para maior engano, entra pelo Uru- -
guay em baixio de lnges, como que si se lhe tivesse 
desbroado a terra superior. Emquanto á differença de 
latitude, que nchamos neste Rio, com a notada pelos 
Demarcadores passados, nós a attribuiamos aos instru-
mentos, com que elles teriam observado. Tudo isto 
bem proprio a illudir a quem não tinha noticias mai~ 

incliaidaaes elas operações (eitas na outra demarcação 
nem vaqueano. Nesta noite Observação de Latitude 
na Ilha do Poiso. Latitude média Austral 27° 5' 20". 

Segwulajeim D 

Emquanto se fazia o Roçado na ponta alta, e plana 
d'Weste deste Rio que nós já tínhamos assentado ser o 
Pepiri-Guazú e se lavrava um páu para nelle deixar-
mos um signal, fomos praticar a 2a derrota por elle 
agua acima. 

Rumos. Tempos. Notas . 
N. 56 \~7 • 3' = A 2 1/2 milhas por hora. 
W. 5' =, Alal'ga mais este rio, bastante fundo, porém 

desigual. 
S. 62° \V., 61/2 = Atraveesando do cotovello ela es-

querda para o meio elo canal. 
S. 50° 1/2 \V.= Neste rumo segue o Rio com uma. 

cachoeira sem canal e não muita agua . Desembarcando 
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continuei por terra pela marg·em da direita mais cousa 
de 1/4 de legua, em cuja distancia leva o Rio as clirec-
ções de s. 45° \ iV., e de S. 67° 1/2 vV. proseguindo elle 
depois em volta de N. 45° \V. Deste logar ultimo nos 
tornámos a retirar para a Barra c saltando na ponta 
occidental gravei na face ou lado de léste deste páu, 
que se Linha apromptado, o seguinte distico:- Post Marca gravada. 

(acta resurgens Pepiri-Gua~ü. Maio 9, 1788.-Ao qual 
acrescentei e puz por cima as leLtras R. F., vista a 
aLtenção que o facultativo hespanhol tinha de exercer 
no mesmo páu pelo lado occidenLal- H . C. 1788. O que 
com ejJeito praticou. Erigido esLe monumento na al-
tura de 16 palmos para servir tão sómente, segundo 
julgo, de guia deste rio aos demarcaclores da presenLe 
2u subdivisão, nos recolhemos uo Poiso ela Ilha fron-
teira. 

Quintajeira 10 ele Julho ele 1788 

Passado todo o mez ele Junho em jusLas e reflexio-
naveis averiguações entre os p!'Útcipaes commissarios 
si seria ou não o Pepiri-Gua:sü elos clemarcaelores 
passados aquelle mesmo que nós agora tínhamos en-
contrado : appareceu emjlm no poder do commissario 
hespanhol um especificado e bem feito Diario ela De-
marcação em 1759, e sobre a mesma · diligencia do 
Pepiri-Guazc~ J com a leitura do qual todos ficamos des-

6 

Duvida sobro 
a idonLidade do 
~io domarcado. 
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enganados. Nem, era o Ut·uguay-Pitd o Rio ela Picacla, 

posto que assim nomeassem ás suas cabeceiras os 
antigos planos, nem era o P epiri-Guazít o que nÓs 
tinhamos ultimamente flbalisaclo, posto que tivesse 
alguns indícios. 

Um semelhante engano em cousa tão importante ne-
cessitava prqmpto remeclio; elle não havia outro mais 
do que o voltar segunda vez ao Uruguay, aproveitar o 
tempo que ainda se conservava bom e acudir com bre-
vidade ás canôas, que se tinham deixado no Rio da 
Picada , na existencia das quaes se venceria uma 
grande parte do trabalho deste repetido reconheci-
mento. Nada disto é alheio ás rectas intenções do 
nosso prirpeiro commissario; elle faz concordar o seu 
concurrente, nomeam as partidas volantes em muito 
menor numero de pessoas, do que as da diligencia 
anterior, pois que nem o fantastico receio dos índios 
Tappis, nem a abertura de nova picacl.a, nem prova-
velmente a factura de novas canôas, posto que por 
cautela se levassem os instrumentos, pediam igual 
comitiva. 

Sex ta f eim f 5 

(VoHam ao rio Uruguay grande aghas abaixo até o 
primeiro arroio notado na margerJ se]?tentrional em 
1° de Maio. ) 
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Principiamos o exame deste pequeno Rio. 
• • • • o •••• o. o o ••• o •• o ••••• . • o ••••••• o •••• • ••••••••• o. o 

Chegámos a outra cachoeira com sarandis e bastante 
correnteza; aonde tem a largura de 9 toezas, com o 
fundo de seixos e baixo de 1 pé. Este Rio segue a 
S. 84° 1/2 E. e parece que depois de 1/2 milha volta 
mais ao sueste; eu d'aqui me retirei á Barra, tendo-se 
navegado uma legua e configurado pouco mais. 

E desenganados de que nao podia ser este o Pepiri-

Guazú J conforme julgava o Commissario H espanhol, 
continuamos neste dia navegando pelo Uruguay até a 
Barra do rio, onde tinhamos posto o sig·nal com o 
nome de Pepil·i-Guazü e medindo-lhe a sua boca no 
rumo de Lés te-Weste, achei ter 51 toezas. O seu fundo 
que na barra é todo de lages, não tinha mais de altura 
do que uma toeza. 

Feito o que proseguimos a navegar pelo Uruguay e 
passando depois de outras a cachoeira grande fomos 
poisar abaixo della no mesmo logar do segundo poiso 
da Volta na diligencia passada. 

Sabbaclo 

Seguindo a jornada pelo Uruguay agua abaixo e tor-
nando-se a descer com felicidade o salto deste Rio no-
tado a 3 de Maio, e abaixo do qual está a Ilha de uma 
só pedra, continuamos pelo Uruguay. 

Novo oxamo . 
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Então aberto o Diw·io da demarcação passada, pa-
tente o plano que nús tinhamos já levantado e á vista 
o terreno, fui comprovando e achando certo o que eu 

já presumia: os signaes notados pelos demarcadores 
passados desde este salto para baixo concordavam 
assaz muito com o nosso plano. O Salto, a Ilha de t~m 
só Rochedo, os pequenos Arroyos por um e outro lado, 
u cachoeira de veloz correnteza, na qual sem remarmos 
baixava a nossa canôa, como si fosse á vela; algumas 
barrancas de grandes pedras pela margem oriental ou 

· do sul, os rumos, as distuncias e finalmente o Un~guay
Pitá, tudo prova a certe~a e iclenticlacle destes logares 
serem os mesmos ele que falla o dia rio antigo. 

Chegam 
ao Uruguay-PiLá. 

Este Rig Uruguay-Pitá ao qual chegamos na tarde 
deste dia é o que notámos na diligencia antecedente na 
Derrota do dia 3 de Maio na margem Meridional do 

Côr do suas aguas. Uruguay qu pela esquerda aguas abaixo; a cór ele suas 
aguas clcwamente se conhecem avermelhadas e ele tal 
sorte, que formam uma distincta 7'aia ou linha, onde 
se unem ás do Uruguay-Grande. A figura de sua bocca 
é atrombetada e mais aberta pela ponta inferior aonde 
lhe achamos a largura de M 1/4 toezas; porém pouco 
mais acima tem sómente 42 toezas no rumo N. S. 

E não qando t.empo o dia para mais averiguações, 
poisamos na margem meridional deste Rio, ao qual 
sem receio se lhe pôde desde já dar o nome de Uru-
guay-Pitá. 
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Domingo 27 

Navegação do Uruguay-Pitá aguas acima. 
S. 56° W. 41/2- Chegamos á primeira cachoeira aon-

de o rio é mais largo e vem com grande correnteza e não 
obstante o branco de suas espumas, que faz nesta pre-
cipitação sempre, com tudo se conhece bem a côr verme-
lha das suas aguas, o que não temos encontrado nos 

out7'0S 7' ios. Este depois da cachoeira volta ao sul : 
aqui tem uma perruena Ilha rasa de sarandis e mais 
abaixo a margem direita é de barrancas lngeadas. 
Desta cachoeira to.rnámos a voltar parn a barra e se-
guimos pelo Uruguay ngua abaixo até o pequeno Rio 
onde tínhamos chegado na diligencia antecedente na 
margem septentrional do Uruguay, continunndo a com-
provar o Diario antigo com o nosso Plano e o terreno. 

A direcção do Uruguay, as pedras que estão por elle 
espalhadas, umas todas debaixo d'agua ; outras parte 
de fóra ; a grande cor l'enteza logo no meio da primeira 
volta abaixo do Pitá são signaes apontados pelos De-
marcadores passados e que realmente existem. Este 
pequeno rio, aonde existia intacto o fJáa laoraclo que 
nelle tinhamos cleix aclo é o Apeteribi antigo, pois con-
corda nos caracteres, que lhe apontam. 

Exame 
do U•·uguay-Pitá. 

R io Apotol'ibi-
ond e fl ze•·am antes 

a marcn. 

N. 45° \ iV. 2'. Chegámos á ponta de léste do r>epiri- Pep•ri -G1!az•í. 

Guazü , aonde immecliatamente desembarcámos, e 
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logo á subida entrámos a ver umas das arvores for-
Signaos antigos. madas só mente de restolhos ou galhos e as que tinham 

de novo nascido eram pouco grossas : na mediania 
deste antigo roçado ou desmonte, na encosta do cerro 
se encontra ainda [Jat'te elo tronco que os Demarca-
cZares passados tinham alli deixado com o lettreiro -
R. F. 1759- O que resta ainda deste páu já carcomido 
pela parte superior tem 7 1/2 pés de altura e de cir-
cumferencia ou grossura 4 ~/4: conserva-se preso ás 
suas raizes. Desta ponta de léste se tomou uma di-
recção ao Cerrito de figura aguda que está na margem 
meridional do Uruguay S. 32° 112 \i\T. 

Arroio ltayoá. 

Acabado o mencionado exame continuamos a nave-
gação pelo Uruguay abaixo até o Salto Grande. 

Segunda jeim 28 

Voltando outra vez pelo Uruguay acima entrámos 
na Bat·ra de um muito pequeno arroyo, duas milhas 
abaixo elo Pepil·i-Guaztt, ao qual se conhecia antiga-
mente com o nome de Itayoá, posto que insignificante 
pelo seu tamanho. A largura no atrombetado de sua 
base é de 4 3/t. toezas e o seu fundo na presente occasião 
de um a dous pés; pnra cima estreita e fica a uma braça, 
seguindo ap Norte, e depois a ENE. N. e NNW. sempre 
como regato, ou como sanga na lingua deste paiz. 
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Mais acima meia milha deste Arroyo Itayoá, está 
oulro pouco maior, que foi o que notámos na Derrota Outro arroio. 

do dia antecedente; tem de largura na sua Barra 3 3j,, 
toezas, o seu fundo é de 5 pés, segue a N.N.E. e depois 
faz a volta do Norte, continuando de NNW. atéNW.4°N., 
e volta seguindo ao Norte com a largura de 6 ·1/2 toezas 
entre as Barrancas, mais agua corrente do que o ante-
cedente, porém ambos innavegaveis. l'\estes rumos 
apontados em cada um delles eu caminhei 410 passos: 
acabada esta indagação continuámos pelo Uruguay 
aguas acima e fomos saltar na Ilha proxima á Barra 
do Pepiri-Guazü . 

Ü COmprimento desta Ilha, que é no rumo de Ilha na boca 

N. E. -SW. 73°, se achou de 25 toezas; e a sua 
maior largura NW. -SE. 17°, é de 9 % toezas. 
Daqui passámos a medir a península immediata á 
ponta d'Weste do Pepiri) e desta Ilha; o compri-
mento é de 14 toezas a Lés te-Weste; e a sua largura 
a N -S. de 6 i/2 toezas. Esta península que talvez 
a não houvesse antigamente, a Ilha, e a cachoeira, 
que se desvanece no meio do Rio mostra ser tudo 
um arrecife, que nasce da ponta occidental do 
Pepü·i-Gua~ü. A Barra deste Rio tem desde a ponta 
de Léste até a de Weste 49 !f2 toezas, porém até o 
fim da península se completa a largura de 51 toezas, 
que é quasi a mesma que lhe acharam os Demarca-
pores passados; o que faz julgar que chegaria então 

do Popiri. 

La1·gura da barra 
do Popiri. 
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a ponta occidental até o fim desta presente pe-
nlnsula, cuja indica o mesmo pelo montão de ter-
ra, que ainda sustem com uma antiga arvore· em 
cima. 

O resto do presente dia se empregou em fazer um 
roçado de 12 torzas de comprido e 4 de largo nesta 
ponta occiclental elo Pepiri, que é plana e alta; reser-
vando-se em pé um alto louro, em cujo se aplainou 
um pequeno quadro na altura de 12 pés da banda ele 
léste, afim de se lhe gravar com profundas lettras o 

Dístico gravado . seguinte distico- Sine auxilio tuo, DOMINE, nihil 
sumus. Pepiri-Guazú 1788- equivalente ao que lev.ava 
o Facultativo hespanhol, aberto em uma chapa de 

_latão amarello para collocar na mesma arvore pelo 
lado occidental, e que dizia- Hucusque auxiliatus est 
nobis ·Deus.Pepiri-Guazú-1788. 

Te'rça feira 29 ele Julho 

Depois de termos navegado quasi duas leguas 
pelo Pepiri-Guazú, aguas acima como fica dito, não 
com _o fim ele o reconhecer, mas sim de compmvar as 
circumstanpias delle notadas na demurcação passada, 
nos retiramos para a Barra, e fomos poisar na mar-
gem septentrional do Uruguay, logo acima da ponta 
de lés te do Pepiri. 

I 
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Quarta feira 30 

Proseguindo a retirada pelo Uruguay acima, e repe-
tindo a derrota até o Apeteribi cuja omitto aqui por 
ser sómente feita para rectificar a que fiz agua abaixo, 
attendendo á falta ele instrumentos mathematicos que 
não tinhamos trazido, conclui que a latitude achada 
pelos Astronomos passados na ponta de léste do 
Pepiri-Guazú de 27° 9' 23" Aus teal, concordava com 
bem pouca clifferen<;a ela qLte pelas dermtas ultimas 
e observaçuo que tínhamos feito no Apeteribi na 
diligencia passada, obtinhomos no mesmo Pepiri. 

Para melhor identidade da Ilha de Pedm que fica 
no Uruguay abaixo do primeim salto me resolvi 
na tarde deste dia a medil-a. A sua figura é elliptica 
ou oval, na direcção de NE.-SvV. 22°, tem 7 toezas de 
altura, 1 até o nivel d'agua, 4 nté o seu terr-aço e 2 da 
ramagem dos sarandi~ , que a coroam; toda a sua 
circumferencia é de 84 toezas . Acabado o que e pnssndo 
o salto poisamos na margem meridional do Uruguay . 

Sextajeim 1 ele Agosto 

Sem haver que notar no dia antecedente, mais do que 
a retirada pelo Uruguay aguas acima, navegando 4 3/4 
leguas: entrámos neste dia em o Rio, a que na dili-

LaLiLudo do 
Pupiri. · 

Descripção 
da Ilha do Podra. 

gencia antecedente tinhamos deixado o signal por Pe- Demolição da 
marca 

piri-Guazü 1' e cortado o páu que continha os clisticos, -po.<t-facta, etc. 
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se lançou ao Rio>. e nós fomos poisar segunda vez 
no Arroyo que fica 2/3 de legua mais acima. 

Segunda feil'a 11 

Toda nossa partida volante se recolheu neste dia. ao 
Povo de S. João, e dahi a pouco chegou a partida vo-
lante hespanhola, cujo facultativo depois de posta a. 
inscripção no Pepil'i-Guazú e examinado o Uruguay 
até o Sa.lto Grande, proseguiu por elle aguas abaixo até 
o Povo de S. Xavier, uma das Missões occidentaes. (1) 

Findos os ~rabalhos foi lavrado o seguiiite docu-
mento : 

« Nós abaixp asslgnados os primeiros commissarios 
de limites nesta America Meridional Sebastião Xavier 
da Veiga Ca.bnal da Camara, Brigadeiro dos Reaes 
Exercitas de Sua Magestaâe Fidelíssima e Governador 
do Rio Grande de S. Pedro pela Corôa de Portugal, e 
D. José Varela e Ulloa, Brigadeiro da Real Armnda de 
Sua. Magestad13 Catholica, pela Corôa d'Hes panha : di-

~ . zemos e declaramos que havendo-se conclmdo os tra-
balhos respecfivos ás primeiras subdivisões elo nosso 

\ 
(i) Este diario tom a assisnatura au~ographa de SobasLião Xavier da Ve i ga 

Cabral da Camara o i
1
1o José do Saldanha. 
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immediato mando, e firmado os planos que acreditam 
o exacto e pontual reconhecimento que se fez dos terre-
nos comprehendidos entre a barra do Arroyo Chuy, 
donde principiou a nossa demarcação, e a do Rio Pe-
quiri ou Peperi-Guazú donde devia terminar; especifi-
cando em os mesmos planos os terrenos que se demar-
caram, segundo consta dos instrumentos que outor-
gamos em oito ele Outubro de mil oitocentos e oitenta 
e quatro e trinta de Janeiro de mil s etecentos e oitenta e 
oito e os que se não poderam demarcar por causa das 
duvidas occorridas sobre o modo de executai-o, cuja 
discordia nos obrigou a remett.er este negocio á decisão 
das duas Côrtes : coiwiemos pelo bem do real serviÇo de 
nossos Augustos Soberanos, e para cumprir as ordens 
que nos dirigiram os Illustrissimos e Excellentissimos 
Senhores Vice-Reis do Brazil e do Rio da Prata em dar 
por acabada esta obra, e em que se separem desde logo 
as partidas, regressando a Portugueza á povoação do Rio 
Pardo e a Hespanhola á Praça de Montevidéo. E para 
aut.orisar este documento o firmamos neste Povo de 
S. João Baptista em as Missões do Uruguay a 6 de Ou-
tubro ele 1789.- Sebastião Xavier ela Veiga Cabral da 

Camara.- Josej Vareta y Ulloa.>> 

(Assignaturas autographas). (1) 

(i) Tanto o di a•·io das domarcaçõos do quo fo1·am oxt•·ahidos os trechos acima, 
co mo o doeu monto da confirmação dessas opo•·açõos existem no V oi. XI da corros-
pondencia do Rio r.rando. 
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§ 

A exactidão do Diario dos portuguezes é confirmada 
pelo reconhecimento- que em seguida ao descobri-
mento do novo Pepiri fez a mesma partida he:3 panhola, 
GOmo consta da citada Memoria-Tomo 8° pag. 417 de 
C. Calvo. 

Em cumprimento das instrucções que haviam rece-
bido desceram o Urur;uay para examinar o Peperi elos 
demarcaclores passados, anele já tinham estado os Por-
tugnezes, e ficaria averiguada a relação de seus diarios 
-r-' com toda a certeza-~ a situação do pepiri, que sub-
stituiram erradamente ao verdadeiro Pequeri-Guazü, 
julgando que este não existia sem haver chegado ao 
seu logar. 
. No dia 9 de Agosto ( 1788) passoram a reconhecer o 
arroio na marg~m septentrional do Uruguny -onde os 
Portuguezes poseram o. inscripção: R.· F. Post jacta 
1·esurgens PepiFi-Guazú, etc. ,e notou-se que na viagem 
que acabavam ele jazer hauiam clerribaclo a arvore 

' desta inscripção talvez por hauer encuntraclo o Peper'i 
dos demarcadores passados, que e~tava n~uito mais 
ao occidente. 

Passando o pequeno salto, foram aguas ~baixo cote-
janela seu cliario com · as particulariclçtcles que se 
notavam, e eJJ'ectivamente estavam conforri\es á sua 
exposição: o an·oio que citavam na anterior explora-
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ção de 45 toezas na margem meridional em o dilo 3 de 
Maio, é aquelle que chamaram Uruguay-Pitá, e ao 
seguinte, donde retrocederam deixando os Portuguezes 
escripto em uma arvore: 

A 3 de Maio de 1788 chegaram aqui os reconheci-
mentos, etc., chamavam Aperebi. 

Neste pernoitaram a 12; e a 13 continuaram aguas 
abaixo, e depois de passados alguns arrecifes com 
3 "/2 milhas de navegação chegaram á boca de um ar-
roio que corre do septentrião e é o que chamam Pepiri-
Guazü os passados demarcadores,como reconheceu-se 
por seus signaes. 

Achou-se a largura entre as pontas, 42 toezas e 4 
pés, e os Portuguezes dão em seu diario 52 toezas e 
4 pés, o que póde ser erro do copista. Saltaram em 
terra na ponta de E., e reconheceram o desmonte, que 
nella fi zeram, e · quasi todas as aroores cortadas 
tinham renovos, e no meio delle havia um tronco 
bastante grosso, e pôdre em roda, que era sem du-
vida o em que poseram a cruz e em seus braços gra-
varam R. F. 1759; e agora só existe metade de alto e 
alguns pedaços em seu p é sem descobrir-se inscripção 
alguma. 

A Ilha que se diz havia na boca foi uma illusão 
para dar-lhe semelhança com o verdadeiro Pequeri. 

Seguiram depois aguas arriba por este arroio até 
a milhas de um arrecife, medido pelos antigos 

Chagam 
ao Pop iri -Guazú . 

Encon tram os 
si~nacs. 

Denominação 
do arroio que dão 

ao Popiri. 



Novos signaos. 

54 

demarcadores ; pelo que certifica-se ser este o rio a 
que denominaram Pepiri-Guazít. 

Volvendo á boca acharam o novo e recente des-
monte que haviam feito os Portuguezes, concurrentes 
na ullima viagem, e se separaram, deixando no 
meio deste roç:.ado uma unica ar~ore inteira, em 
que gravaram: 

Sine auxilio tuo 
Domine, nihil sumus. 

Pep. Guazú 1788. 
Da pm'te superior poseram (os Hespanhóes) uma 

lamina de latão, e nella gravaram: 
Hucusqae auxiliatus 
I 

Est nobis Deus 
Pepiri-1788. 

Até aqui os trqhalhos da 1 a partida que examinou 
a situação do Pepiri na sua confluencia no Uruguay. 

§ 

Roconhoeimonto . Faltava . a ver ificação dos trabalhos dos demar-
do 

Popiri-Guazú pot· cadores de 175~-no curso do Pepiri até suas ver· 
Crahor. 

tentes. E' o que teve logar em 1789 e 1790, como 
se vê do diario do commissario hespanhol coronel 
Craber. \ 

Do clictrio ineclito desle engenheiro extrahiu o Sr. 
Pedro de Angelis a parte que se refere ao 'reconhe-
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cimento por elle feito do rio Pepiri-Guazú publicada 
nn collecção de obras e documentos relativos á hisloria 
das províncias do Rio da Prata, extracto reproduzido 
na collecção dos Tratados da America latina pelo Sr. 
Calvo. (1) 

Nomeado em 17 de Novembro de 1789 para esta 
commissão o coronel Craber não se demorou em des-
empenhai-a, dando começo a seus trDbalhos com o 
capitão de artilharia e astronomo Joaquim Felix da 
Fonseca por parte de Portugal. Depois el e trabalhosa 
e arriscadíssima navegação chegaram ao acampa-
.mento das Canóas(latitude 26°, 50' 40"). 

A 13 de Janeiro de 1790 seguiram o reconheci-
mento a pé. Dobrada uma pedregosa serra para-
ram no dia 16 a tres leguas, depois de hcwe1· re-
gistrado o desmonte j'eito pelos clemarcaclotes elo 
anno de 1759, e reconhecida em sea centro a gtcm-
cle arvore de tupiá com uma cruz gravada em seu 
tronco, como ma!" c a elo termo ele sua exploração. 

E apezar de haverem passado tantos annos a dita 

cru.J era vizivel, faltando cêrca de duas pollegadas 
nos brnços e corpo principal péll'El apagar-se. 

Yorificação 
dos 

signaos ant igos. 

EnLrarmn pelo Pepi1•i-Guazú' e por falta de viveres, Entrada polo rio. 

e por causa da molestia do capitão Fonseca, que 

(i) O d•a'l'io do Crabor oxisto om original na Soerotaria dos Negocias Estran· 
geiros, o comprohendo todo s os trabalhos dos domareadoros. 
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tinha as pernas inchodas até os joelhos, e era car-
regado pelos ind ios, fizeram-se de volta no dia 30, 

deixando gravada em uma grossa arvore de cedro 
do lndo occident.al a inscripção seguinte: 

« Saliens in montibus, transiliens colles >. quresioi 
illwn et non inveni. >) 

A. 1790. 
A 11 de Fevereiro estavam de volta extenuados 

de fome, fadiga e molestlo.s ao acampamento das 
Canôns. 

Dahi volveu Fonseca no acnmpnmento geral do Ni-
corâ Gua:;ü; porém, diz Craber> nós outros sem em-
burgo de p ossa tr·iste siLuaçõ.o, resolvemos antes pe-
recer naquelle 1inunenso clese1·to do que desam parar o 
pos to sem ord~m expressa do nosso commissario. 
- A lvear. Mas por deliberação deste oguordaram a 
volta de Fonse1,::a, que só a 19 de Abril se rellniu aos 
Hespan l1óes. 

Recomeçarom o reconhecimento e a 7 de Maio che-
garam ao ponto donde se haviam retirado a 30 de Ja-
neiro. 

Aos 26° 20' qe lat. austral depois de percorridas 
umas cinco milhas chegaram a um art·oio que dis-
putava ao rio sua grandeza. Seguiram-o por algum 
tempo, porém yorcenclo demasiado a S\0. rumo que 
os afas tava muito elas vertentes do rio Santo Antu .• ~ ... 
o abandonaram, e tomaram o braço de N. E. 
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Cruzaram no dia 27 (Maio) o parallelo de 26°, 12' 
anele se devia achar o curi ou pinheiro das ditas ver-
tentes do Santo Antonio duas milhas mais ao O. 

A 28 finalmente andadas outras duas leguas topa-
ram com um pequeno e bartancoso manancial, cer-
cado de um tremedal arenoso que dá origem ao dito 
Pepiri, aos 26°, 10' de latitude meridional observada, 
e que baixa de uma collina de 400 passos -que esten-
dendo-se de O. a E. reparte tambem suas aguas ao N. 

Trataram de reconhecer esta colllna, e até o dia 31 
procederam a exame em sua falda na distancia de 
duas leguas. 

Cruzam o 
parallolo 26o 12'. 

Encontram 
um manancial 

om 26o 1.0' . 

Collina que 
divido 

as aguas ao N. 

De seu extremo nascia um rio(?) como de 5 a 6 bra- Encontram um rio .. 

ços com duas e 3/4 de fundo pedregoso, margens 
barrancosas, guarnecido de grandes taquaras, que 
formando uma formosa conftuencia se dirigia a N. E. 

De 1 a 5 ele Junho examinaram o galho occidental da 
mesma cochllha, que terminando a 3 leguas formava 
com suas vertentes outro rio de mais caudal, que o 
primeiro, e corria ao poente quanto alcançava a vista. 

E' pois evidente (para o demarcador) que na dita 
collina não existem as vertentes do Santo Antonio, que 
os demarcadores do anno de 1759 tão er7'oneamente 
suppozeram fronteiras e immediatas. 
· Além de que a maior parte dos soldados de ambas 

'â.s nações, que vinham com nosco, acompanharam a 
D. Andres Oyárvide e a Francisco elas Chagas Santos 

8 

Outro rio. 

Não·reconhoco as 
vertentes 

do Santo Antonio. 

Razões quo dá 
para o sou juizo. 
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no reconhecimento que fizeram do Santo Antonio em 
1788, toclos declararam conforme ao que em sua rela-
ção dizem os ditos geographos Oyárvide e Chagas, que 
o Santo Antonio tem suas primeiras pontas em um 
banhaclo intransitavel e o Pepiri começa najalcla de 
uma formosa e secca collina, coberta de pinheiros ou 
curis J como lhes chamam os indios. 

Conclue: 
«E', pois, em resumo, todo o curso do Pepiri de 21 

leguas aos 15° S. 0., desde sua origem principal aos 26° 
10' de lat. meridional observada, até sua barra aos 
27° 10' 30." A mesma distancia não seria inferior a 44 
leguas, si qontassemos suas numerosas e complicadas 
voltas. 

Saltos. Os saltos mais consideraveis são 17, e innumeraveis 

Inscripção. 

os arrecifes, de sorte que não dá meia legua de navega-
ção tranquilla e livre de perigos em toda a sua extensão. 
Nós outros allup.indo a não ter achado o curi nas pontas 
do Santo Antonio} como ficou já indicado, grav mos 
em varias arvores a inscripção j~ dita ~e Salietis in 
montes étc., e em sua entrada no' urugday debaixo 
da prancha de cobre que puzeram os engenheiros da 
1a subdivisão, dando-lhe mal á proposito o nome 
de Pepiri} pOZfmOs: « Pepiri prceclato n0(1'fine vocor. 
A ele 1790. >) 
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§ 

Singular e curiosa conclusão depois do exame com-
probatorio da exactidão dos trabalhos dos primeiros 
demarcadores ! 

Porque não encontrou na distancia indicada ante-
riormente as vertentes do Santo Antonio) nega a exis-
tencia do Pepiri ! 

Com effeito comparados os signaes e a situação 
geographica do Pepiri deixados c observados pelos 
demarcadores de 1759 com os signaes e situação 
pelos de 1788, e pelo proprio coronel Craber - conhe-
ce-se, que h a em tudo uniformidade. 

c< Nasce o Pepiri (diz o diario de 1759) ele um pequeno 
manancial) que br9ta entre pequenas pedras em um 
plano em cima de uma serrania, que corre entre o 
Uruguay e o Iguaçú, e se augmenta com varios arroios, 
que nascem depantanaes) e em um curso todo entre 
montanhas e bosqLles asperrimos por infinidade de 
voltas e serpenteados. 

Rumo ela origem á boca 15° para S. O. 
Latitude da origem 26° 10' » 

c< Nasce o Pepiri (diario de 1788) de um plano alguma 
cousapantanoso e cerrado de tnquaral com abundante 
agua para S. O. tjt. e a 166 toezas corre unida e 
estreitada por um leito pedregoso com bastante 
caudal. » 

Conformidade dos 
signacs. 
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c< Topamos (palavros de Craber) com um pequeno 
e barrancoso manancial cercado de ·um tremedal 
arenoso que dú origem ao dito Pepiri aos 26° 10' de 
latitude meridional e que baixa de uma collina de 
400 passos, que estendendo-se de O. a E. reparte tam-
bem suas aguas ao N. >) 

A latitude da origem é identica ú observada em 
1759. A da foz diverge em pouco; apenas differe 
em 1' e 7"- A distancia tambem pouco differe. E é 

n um rio com 44 leguas de curso-prestando-se em 
varios trechos a boa navegação, que o explorador nega 
existir e denomina - arroio I Si não encontrou as ver-
tentes .do Santo Antonio na distancia indicada tanto 

I 
pela partida de 1759, como pela de 1788, aliás demar-
cado por ambos na latitude de 26° 12"-facil seria encon-
trai-as empregando mais cuidado e tempo. 

Reconhecidos e demarcados primeira e segunda vez 
em toda a sua extensão dous rios nomeados no tratado 

' 
como limites dos dous Estados, a razão pede que, "eon-
forme a opinião de Oyárvlde, se considere como 

\ effectiva e recon{wcicla nos espaços il~termedios em que 
ha montanhas e bosques. A informàção dos soldados 
em a qual se hasêa para não reconll.ecer, nas ver-
tentes para o ij ., que examinou, as do ~anto An-
tonio, contrasta com o que descreveram ~ duas par-
tidas anteriores, e com os signaes dados em seu mesmo 
diai'ÍO. 
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Seria custoso acreditar-se na boa fé dos que poem 
em duvida factos tão evidentes e documentalmente 
provados, si o interesse e a paixão patriotica não 
absolvessem taes aberrações da razão e da con-
sciencia. 

§ 

Já ficou dito, como a primeira partida, tendo co-
meçado o reconhecimento do Pepiri descendo o Uru-
guay (ao inverso do que havia praticado a de 1759), 
a começar do rio da Picada) que tomára pelo Uru-

guay-Pitá) e não o encontrando, regressára aguas 
acima e descobrira um rio, a que denominára Pe-
queri-Guazú; e como logo após procedendo-se a novo 
exame com o Diario dos antigos demareadores á 
vista, fôra reconhecida a situação do verdadeiro Pe-

piri. 

Levantada, porém, a duvida persistiram nella os 
Hespanhóes, e enviaram uma expedição para reco-
nhecer o novo rio e suas contravertentes. Nas instruc-
ções expedidas por D. Diogo de Alvear a Oyárvide 
lê-se: 

«Sendo importante ao serviço de S. M. reconhecer 
e levántar o plano do rio que entendemos ser o oerda-
deiro Pepiri-Guazú) descoberto por nosso geographo 
da ta divisão D. Joaquim Gundin, etc. )) 

Novo exame 
pelos hespanhóes 

do supposto 
Popiri. 
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Dando começo a este trabalho em 27 de Novembro 
chegou a partida á ponta da ilha ém frente no rio onde 
verificou a inscripção feita pela 1a : 

Te Deum laudamus 

4 de Agosto 1788 

a que ajuntou est'outra : 

Lmtentur insulm multm 

12 ele Dezembro 1789. 
E na ponta meridional do rio gravou em uma ar-

vore: 

Inpeni quem diligit et Pepiri-Guazú 
I 
12 de Dezembro 1789. 

Latitude 27° G' 50" 
Depois de um exame pelo Uruguay, até a latitude de 

27°, 18', deu prlpcipio ao reconhecimento do rio e che-
gando a 26° 44' 10" de latitude, donde voltou : g avou 
esta inseri pção : 

Temli eum \ 
~ Nec clemittam Pequeri-Guazü ·' 

10 de Janeiro 1790. 

E na distancia de 350 toezas dentro do bosque 
esta: \ 

Simul m01~tes exultabunt à conspectu domini 
10 de Janeiro 1789. 
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Na mesma exploração aos 26° 50' 30" demarcou um Rio Pequeri-me·ni. 

rio, a que deu o nome de Pequed-pequeno. 
Não estava presente o commissario portuguez. 
Não tendo concluido o reconhecimento voltou a par-

tida e chegou á boca do rio, onde ainda inscreveu : 
Rurswn, 25 de Março 1791. 

Subindo-o novamente até suas origens demarcou-as Segundo oxame. 

na latitude austral 26° 43' 50". 
Daqui regressou o geographo portuguez, que só tinha 

instrucção para ·acompanhar o hespanhol no exame 
deste rio. 

Proseguiu o hespanhol só, e depois de penoso traba-
lho encontrou uma pequena corrente, e em uma arvo-
re proxima inscreveu : 

Inquerire et investigare: 
Pessimam occupationem 
Deus dedit hominibus. 

Santo Antonio Guazú, 17 de Junho 1791. 

Adiantando um pouco mais até onde a dita corrente 
mede 9 toezas de largo, e certificado quanto lhe foi pos-
sivel de ser o seu curso ao septentrião e desaguar no 
Iguaçú, deu por concluido o reconhecimento aos 26° 
33' 5", deixando em um crevi : 

Repletum e;t aquis: 
Santo Antonio Guazú, 23 de Junho 1791. 

Declara que deu este nome ao rio por têl-o desco-
berto na sa deste santo. 

SiLuaçãq da 
corrente 

denominada 
Su,nto Antonio. 
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Ficou assim ligada, diz o diarlo, a vertente do Peperi 
com a immediata que correndo ao septentrião suppo-
mos correr ao Iguaçú. (1) 

§ 

Não foi sem contradita e protestos dos comrnissarios 
portuguezes, que taes duvidas foram levantadas. A 
correspondencia trocada entre elles e os hespanhóes, 
que vem por extenso na obt·a ineclita de Craber, corro-
bora o razoavel proceder dos primeiros. Nos Appensos 
vai uma carta do coronel Roscio ao seu concurrente 
-Aluear1 para dar-se icléa ela natureza dessa corres-
pondencia. i 

A inprocedencia das razões, em que baseavam sua 
argumentação os commissarios hespanhóes, fica pa-
tente pelos seus proprlos documentos~ officiaes. 

Comtudo aqui as resumiremos, acompanhando-as 
da competente contestação, e adduzindo novas pr~vas. 

Primeira raz[o. 1. a Situação ertonea do Peperi dada pelos demar-

ContosLação. 

\ 

cadores ·de 171\9 em contrario á clp mappa, que lhes 
servia de guia. 

No mesmo mappa se declara, que a. linha encat·nada, 
que assignala os logares por onde se hÇt de fazer a 
demarcação, sp setve emquanto ella se ~Sl_Onf~rma com 

(I) Momoria do Oyap ide -: C. Calvo - vol. 9.o 
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o tratado o Nada mais racional, porquanto, não tendo 
sido demarcados scientificamente os pontos pelos quaes 
devia correr a linha divisaria, era natural encontrarem-
se differenças o Os com missa rios recorreram, pois, ao 
arbítrio, que lhes dava o tratado, servindo-se de mappas 
impressos) e manuscriptos) e de informações do pra-
ctico ou vaqueano l1 espanhol . 

Este andou sempre conforme em suas informações, 
designando d'ante-mão e desde 1757 a situação não só 
do Pepe1·i) como doApeteribi) e Uruguay-Pitá. O tempo 
decorrido entre a viagem, que a essas paragens fez o 
dito Indio, e o em que serviu de oaqueano) não lhe fez 
dormir as especies; nem é isso de admirar em indí-
genas, que possuem em alto gráo a memoria dns loca-
lidades . Para impugnar a sua veracidade, Craber 
chama-o inclio infel iz e talvez m.alicioso I / 

Si a deliberação dos commissarios se estribasse 
nesse unico testemunho, fragil com effeito seria o seu 
fundamento; mas, concordando com outras informa-
ções e mappas) constitue certeza quasi absoluta. 

O vaqueano informou-que o Peperi ficava a um dia 
de viagem do salto grande ·do Uruguay, e logo acima 
o Apeteribi) seguindo-se o Uruguay-Pitá. 

No mappa levantado pelos Jes uítas em1722, e publi-
cado em Roma em 1726, vem esses rios collocados na 
mesma ordem, divergindo sómente da posição obser-
vada depois . 

9 

Mappas . 
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Esse mappa, que existe em nossos archivos, tem os 
seguintes disticos : 

PARAQVARIJE PROVINeiJE SOe. JESU eUM 
ADJAeENTJBs NOVISSIMA DESeRIPTIO 

Post iterata5 peregrinationes, &c. plures observa-
tiones Patrum Missionariorum eiusdem Soe. tum 
huius Provincire , cum & Peruanre accuratissime 

delineata Anno 1722. 

ADNIODUM R. IN eHTO. PATRI SUO 
P. MieHAELI ANGELO T ANIBURINO SOe. 

JESU PRJEP. GENERAL! XIV. 

Hanc Terr:\trum Filiorum Suorum sudore, et san-
gume excultarum et rigatarum tabulan. 

D D D 
Provincia Paraguarire Soe. Jesu. 

Arúío r726 

J oannes Petro ......•. r ...•..•. Romre Sup. p.erm. 
\ 

Ann. I·7z6 

Em 1746 P\.tblicaram ainda os Jesuitas um mappa ,. 
das J11issões) e ahi vem os tres ditos rios de confor-
midade com p anterior. 

E' mais que provavel, que esses ~ servissem d·e 
norma ao dos negociadores do tratado- pela seme-
lhança de um com outro. 
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2. a Ser o Pepit•i demarcado abaixo do Uruguay-Pitá) 

quando devera ser acima de conformidade com a 
Carta. 

E' verdade que no termo de reconhecimento os 
Commissarios assim o deelaram ; mas na Carta) da 
qual possui mos cópia authentica, o Pepiri está dese-
nhado antes do Untguay-Pitá subindo o Uruguay) 
embora a situação geographica seja mais ao Oriente) 
do que vem na Carta. Seja como fôr, os commissa-
rios usaram com bons fundamentos da faculdade, que 
lhes fora conferida para decidir essas e outra$ duvi-
das. Nenhum outro rio existia pela banda direita que 
fosse conhecido com o mesmo ou outro nome acima 
do Pitá. A melhor prova está, em que os Hespanhóes 
jactam-se de haver descoberto um novo rio) e o ba-
ptisaram por Pequeri-Guazú) e como no primeiro havia 
um Pepet'i-mini) no segundo tambem encontraram 
um Pequeri-mini I 

Heconheclda e demarcada a boca do Peperi) explo-
rado o seu curso; reconhecido e demarcado o Santo 

Antonio) c ligadas suas vertentes com as daquelle, 
deram os commissarios de 1759 por findos os seus 
trabalhos nessa parte da raia. Ainda daqui tiraram 
os de 1788 argumento em favor do seu systema. 

Segunda razão. 

Conlost.ação. 

3.a Ser o Peperi um arroio) quando as instrucções 'i'orcoira mão. 

fallam ele rio caudaloso) e não serem as suas vertentes 
fronteiras ás do Santo Antonio. 
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Chamar cu·roio a um rio qu_e tem 44 leguas de curso, 
segundo verificaram os hespanhóes, e em parte nave-
gavel, é levar mui longe a hyperbole. O que seja rio 
caudaloso) diga-o A.:;-ara;- a palavra é mui generica, 
e em sentido rigoroso nada exprime, porque toclo o t'io 
é caudaloso. (Carta a D. José Varela.) 

Concluir a não existencia elo Peperi) aliás ratificada 
em commum, por não ler-se encontrado a origem do 
Santo Antonio) é absurdo. A existencia deste não é 
posta em duvida (podia-o ser pela mesma razão). O 
que restava era demarcai-a aqui ou alli - para correr 
a linha de accôrdo com os tratados. 

§ 

Não descobr~mos outras allegações, que nos mereçam 
attenção. Si nilo bastam as observações, que ahi ficam 
para confutal-çs, outras ha, que as esteiam e vigoram. 

Os planos e (liarios elos trabalhos de 1759 foratn pre-
sentes ás duar:; côrtes. Annullaclo o tDatado, é c1aro, 
das di&posições do de f777, que ~ a este serviram de 

\ 

base nesse trecho da linha (do Pepirj ao Ig111açú) aquel-
les trabalhos. 

Em 1775 D. Juan de la Cruz Cano y Ormedilla, geo-
' grapho pensionado de S. M. (Carlos III), soclo da real 

\ 

academia de S. Fernando, etc., tendo preserites varias 
mappas e noticias originaes, publicou um mappa em 
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que vem indicados e com côres differentes os limites 
das possessões portuguezns e hespanholas. Nelle estão 
figurados á margem direita do Uruguay - contando 
de baixo para cima os rios Peperi-Guazü) Guadupi, e 
Pinauibi, e mais adiante um outro (grande), cujo 
curso é, da foz ás cabeceiras, de O. para E., ao qual 
não dá nome, e provavelmente é o nosso Chapec6 
( Pequeri-Guazú h espanhol). Na margem esquerda 
os rios Caranclayti) Pirayti) Y~anguati) e Uruguay-

mini. 
Nessa época não conhecia o geographo hespanhol 

outro PepiJ·i) nem menciona o Uruguay-Pitá. Entre-
tanto em um dos dizeres do dito mappa lê-se: «E pelo 
que diz respeito ao curso dos rios, extensão e limites 
dos reinos e das diversas províncias, que comprehende 
aquelle vasto continente, serviram de governo varios 
mappas geogt·aphicos) e topographicos d ispostos com a 

maior ex acticlão) e as noticias de pessoas instruidas) 

que por elles viajaram) deteeminando os distancias e 
direcção de um a outros Jogares, cuja diligencia facili-
tou instrucção e exacticlão diverso da que podem tee 
colhido os auctores dos mappas estrangeiros publica-
dos até agora. >) 

Pois bem ; os limites traçados são justamente - o Limites traçados. 

Pepet'i-Gua.tü) e o Santo Antonio. 

Celebrando-se menos de dous annos depois o trntado 
preliminar, não referiram-se nem podiam referir-se os 
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negociadores, senão aos limites demarcados em 59. Do 
contrario teriam feiLo disso menção, como fizeram em 
outros pontos. 

§ 

Que essa fôra sua intenção prova-se, não por mera 
inducção, sim por documentos ierefragaveis de prove-
niencia hespanhola. 

Seja o primeiro as citadas instrucções de 6 de Junho 
de 1778, em que considerando imptaticaveis ostra-
balhos a começar do Pepiri-Guazü por causa das 
difficuldades oppostas por espessos bosques sem 
caminho algtun, e o pouco fundo elos tios para sua 
navegação, estando o Pepiri-Guazít e o Santo Antonio 
distantes de toda a povoação, que possa soccorrer a 
partida, maqda-se que a exploração seja feita subindo 
pelo Iguaçú até á boca do Santo Antonio que é o se-
gundo que entra pela banda austral. 

Ora- por onde houve conhecimento de todas estas 
particularidades o ministro de Hesp nha '? Nomes 
dos rios, SUft navegabilidade, bosques cerrados, e 
desertos, tudp está indicando o que se queria, e o que 
se devia prqticar. 

I 

Em segundo Jogar temos o seguinte plano de ope-
rações para executar a dcmar·cação prÓposto por 
D. Juan José ele Vertiz, Vice-Rei dos províncias do Rio 
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da Prata, e approvado por S. M. C. em 12 de Janeiro de 
1779, plano que vem na obra do coronel Craber : 

1 a subdivisão. Paro. que os demarcadores desta par-
tida busquem o termo, que lhes está marcado na barra 
do Pepiri-Guazú) devem guiar-se pelo curso do rio 
Uruguay) porque na distancia de duas leguas e um 
terço) seguindo a 1nargem 'elo rio Uruguay pela banda 
de Oeste se encontNtrá do lado opposto á barra elo Pe-

piri o rio Uruguay-Pitá bem conhecido elos Inclios elas 
Missões) principalmente do Povo de Santo Angelo, 

que são os mais vizinhos, e cujas vertentes passam 
pelo caminho, que vai á Vacccu·ia. 

A barra do Pepiri acha-se na latitude de 27° 9' 23". 
Quando o Uruguay está baixo se descobre em 

sua desembocadura uma pequena ilha, e na ponta 
da mesma barra da parte oriental se ha ele achat· um 

desmonte ele arvores) e no meio deste uma em pé 

com 13 pés de altura em que se gravou uma cruz e 
os caracteres - R. F. anno 1759. 

2a subdivisão. Subindo o Iguaçít navegue até o rio 
Santo Antonio) que é o segundo que entra pela banda 

aLtstt·al) e subindo por este procure reconhecer a sua 
origem, e unil-o com o Pepiri-Gua:;ít . 

Em vista de tão posiLivas inclica<;ões, de que tiveram 
conhecimento os commissarios hespanhóes, custa 
atinar com o motivo, que os levou a clellas separar-
se. As distancias, o Uruguay-Pitá, o Peperi-Guazít) 

ia subdivisão. 

Uruguay·PiLá. 

Popid. 

Signaes. 

2• subdivisão. 
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a sua situação, os sig-naes estão de accôrdo perfeito 
com os trabalhos dos primeiros demarcadores. 

Temos ainda as instrueções expedidas pelo mesmo 
Vice Rei em 1784-, que dizem: «Incorporados a 1a e 2a 
partida (ela 1 a divisão) com os portuguezes, seguindo 
unidas demandando até o forte ele Santa Tecla e 
daqui separadas as 2as ( hespanhola e portugueza) para 
os povos de Missões, etc. continuarão as 1as viagem, 
que deve terminar na conjluencia do Pepiri-Guazít 
com o Uruguay pela latitude 27° 10', de cujo ponto 
começa o trecho incumbido ás 2"5 subindo pelo dito 
Pepiri e baixando pelo rio Santo Antonio ao Iguaçú.)) 

Com insignificantes differenças são estas instrucções 
a reproducção1 do plano de operações, e das instruc-
ções de Arw~jue:;. Era que até então não havia sido 
descoberto o novo rio . ... 

O fim e o e~pirito elo tratado juntos a outras provas 
as esclarecem e corroboram. Além do que consta elo 

\ 
corpo do tratado- ha documentos, que só muito 
posteriormentE) foram publicados. Um dos mais ~im

portantes é a exposiç&o, que o\ conde de Florida 
Blanca dirigiu a S. M. C. sobre o tratado, que 
acabava de negociar. \ 

c< v. M., diz p ministro, obtinha a Colonia do Sacra-
' mento, e a exclusão de todas as nações do rio da 

~ . Prata . A V. M , estava reservado alcançar este de se; a-
do fim, e foi um dos maisjeli:;es incidentes elo meu 



73 

ministerio o ser o instrumento e testemunha desta 
acquisição, de obter a destruição de um refugio para 
o contrabando estrangeiro no centro do rio da Prata, e 
tirar aos nossos inimigos os meios de interromper a 
tranquillidade de nossas províncias, excitando insur-
reições e apropriando-se dos thesouros da America do 
Sul. Por estes motivos dava-se no reinado precedente 
tal importancia á Colonia do Sacramento, que, para 
adquiril-a, cedeu-se pelo tratado de 1750 todo o terri-
torio do Ibicui, comprehendendo mais de 500 leguas no 
Paraguay . 

A opposição e as intt·igas dos Jesuítas> assim como 
a repugnancia elos Portuguezes a entregar a Colonia, 
obrigaram V. M. a annullar esse tratado. 

Pela convenção de 1777 V. M. pôde adquirir esta 
colonia, ficando ainda com o Ibicui, e o territorio 
cedido no Paraguay; estendeu os limites de seus Es-
tados até a lagôa JVIerim desde o sitio de Castilhos 
grandes, a que ficou reduzido pelo tratado de 1750, 
adquirindo do lado do Maranhão e Rio Negro todos os 
territorios necessarios á segurança . dos Estados desta 
corôa. 

. . . . . Estender nossas possessões no Brazil, como 
parecem desejar algumas pessoas, em virtude daja-
rnosa divisão feita por Alexandre 6°, é projecto ele 
execução impossível, e, o que é mais, contrario aos 
compromissos anteriores. Admittido este principio 

i O 
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teríamos ele ceder aos Portuguezes as ilhas Felippinas, 
que lhes pertence segundo a demarcação feita por este 
pontífice: obtivemos ainda as ilhas de Anno-Bom e 
Fernnndo do Pó. » 

Eis ahi francamente expostas as extraordinarias 
vantagens, que a Hespanha obteve. Como faria cabedal 
do asperrimo deserto, que se prolonga do Uruguay ao 
Iguaçú ~ E' o que explica a razão - porque não alterou 
os limites por esse lado, quando foi explicito nos outros. 

Mais se accentúa o espírito, que predomina nessa 
transacção diplomatica, nas ins trucções reservadas 
dadas á Junta do Estado em 1787- no ministerio do 
mesmo Conde. Parece, que as duvidas levantadas e 
as queixas comtra o tratado chegaram á presença do 
governo em Hespanha, e em consequencia foram expe-
didas as instrucções. Por longas conten tamo-nos com o 
transumpto resumido de alguns de seus parngraphos. 

« Nada nos importa tanto, como fixar de um modo 
indelevel o que se estipulou nos ultimos tratadds com 
a côrte de Lisbôa, e especialmente em o do 1° de Ou-
tubro de 1777, ainda que seja á custa de qLÍalquer cessão 
ou sacríflcio ele territorio naquelles logares, em que 
nos sobram t9-ntos, pois a confusão e obscL~ridade dos 
limites hão dE:t sempre dar logar a novas intrusões da 

\ 
parte dos Por~uguezes. >) 

« Tem havido representaçíJes elos Vice-Reis de Buenos 
Ayres com o objecto ele clar alguma extensão ou inter-
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pretação maisjavorcwel ao dito tratado. >> Eis a expli-
cação das duvidns . 

Mas « pelo trntado conseguiu a Hespanha adquirir 
a Colonia) estender os seus limites no Rio Grande) 
reter mais de 500 leguas nos povos e territorio de 
lbiassi) e perto de 3.000 leguas nos demais limites até 
o lYI aranhão. >) 

« Com taes antecedentes deviam contentar-se com 
qualquer partido - por pequeno que fosse neste ponto 
(do mar ao Igurey) por mais que clamem 1Tice-Rei e 
vizinhos de Buenos-Aytes- por carecerem de razão 
solida ej usta- não sendo bastante a de ficarem com 
extensão de terrenos, pastos e vaccarias usurpados 
depois elo tratado ele Paris. >) 

PRECIOSA CONFISSÃO ! 

« Dous são os pontos pt•incipaes das clesaoenças) 
que suspenderam a continuação da demarcação elos 
limites: 1 o da parte de Montevicléo até o mar do Rio 
Grande na lagôa elos Patos). 2° do Maranhão e na-
vegação elos rios- Negro e Japurá. 

« O aproveitamento até o Rio Grande foi contrario 
ao estipulado no tratado de Paris em 1704, sendo 
que o ma is importante, segundo o que expoz Ceval-
los era- serem senhores do Rio ela Prata) e isto 
conseguiram pelo tratado de 1777. >) 
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O principal ficou; o menos importante é hoje dis-
putado com tenacidade, apezar de que a Hespanha _ 
se julgasse carecedora ele razão e justiça. 

Este conjuncto de provas parece pôr fóra de ques-
tão- que os limites traçados pelo tratado de 1777 
são os clenwrcaclos em virtude do de 1750,- A an-
nullação deste não contradiz a proposição, nem en-
volve sua validade; citando as operações realizadas 
para sua execução quer-se demonstrar a perfeita con-
formidade dellas com o que se lê nos arts. 3° e 8° 
do tratado de 1777. 

Nesse caso-porque proceder-se a novas explorações? 
Porque tratando-se Je uma larga exte11são desde o 

I 

Rio Grande 4o Maranhão, não se havia de dar por 
ajustado um pequeno trecho da fronteira ; convinha 
que a operação fosse uma. Esta repetição dá-se em 
outros ponto~ da linha, v. g. no Jaurü) onde levan-
tou-se m.arco. Seria suppor nos Portuguezes abso-
luta falta de intelligencia para, fazendo grai1des e 
positivas coneessões, deixarem o restahte entregue ao 
vago e· arbítrio- naquillo mesn'lo que ,haviam exa-' \ 

minado por si e de accôrdo com os ' espanhóes. 
Um Acto não póde ser bem interp~etado ~em o outro 
e os trabalhos consequentes. 
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TERCEIRA PARTE 

§ 

A despeito das boas e leaes intenções das duas co-
rôas e das vantagens reaes que a de Hespanha obtivera 
pelo novo tratado, seus commissarios mal as compre-
hendendo, senão propositalmente illudindo-as, foram 
procrastinando a demarcação até que a suspenderam 
por aguardarem solução ás duvidas suscitadas. 

As complicações da política européa resultantes da 
revolução franceza proYocaram a guerra entre os dous 
Estados, u que pôz termo o tratado ele Badajoz. 

Mas seguiu-se ele perto a emigração da côrte portu-
gueza para o Brazil, a quéda da monarchia hespanhola, 
e o rompimento dos laços que uniam as colonias ás 
metropoles. Emquanto não se constituíram nações in-
dependentes, não era possível, que a côrte do Rio de 
Janeiro cuidasse em reatar, ou abrir novas negociações; 
nem mesmo proclamada a independencia do Brazil. 
Todos tinham mais que attender á segurança interna e 
externa, do que á delimitação de fronteiras- ohjecto 
de interesse secundaria, por correrem todas ellas, sal v o 
na Banda Oriental, por desertos e rios inexplorados. 

Logo, porém, que desappareceram as causas que em-
peciam qualquer accôrdo, o Brazil foi o primeiro a pro-
curar fixar seus limites com os Estados vizinhos, não 
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por ambição de estender domínios, mas para evitar 
futuros conftictos e manter a paz, sempre incerta, des-
de que existisse uma especie de communhão nos terri-
torios limitrophes. Em nossas collecções, e relator los 
estão os documentos de nossos esforços neste sentido . 
Por mais de uma vez tentamos regular com a Republica 
Argentina este ponto, e debalde, apezar da boa har-
monia, que existia entre os dous governos e da al-
liança intima que mantiveram até 1871. 

Seria pela importancia do assumpto? Não; porque a 
Republica não tem interesse real, nem presente nem 
futuro, na facha de terreno, que o Brazil com bons 
fundamentos reputa seu. Dizendo que- debalde- não 

I 

somos completamente exactos, porque occasião houve, 
em que parecia, que tinha sido abafado esse germen 
de discordia, ~ue ahi está fermentando com graves 
inconvenientes para ambos os paizes. 

§ 

Queremos fallar do tratado de 14 de Dezembro de 1857 
celebrado na cidade elo Paraná, sendo Presidente da 
Confederação q General Utquiza. A' negocinção pre-
cedeu umaextepsa- memo!'ia- (Vid. o Appenso) npre-
sentada pelo pfenipotenciario brazileiro o conselheiro 
J. M. da Silv~ Paranhos, depois Viscon~e\ do Rio 
Branco, em a qual são expostos os princípios e o di-

., 
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reito, com que o Brazil justificou o pactuado nos ar-
tigos 1° e 2° do tratado. 

No art. 2° c< as duas altas partes contratantes decla-
ram, para evitar· qualcruer duvida, posto que as desi-
gnações do w·t. 1° sejam hoje bem conhecidas) que os 
rios Pepiri-Guaztl e Santo Antonio são os que {oram 
reconhecidos em 1759 pelos demarcadores do tratado 
de 13 de Janeiro de 1750 celebrado entre Portugal e 
Hespanha. >) 

Ao tratado acompanha um protocollo, em que foram 
feitas as duas seguintes declarações: 

t.a Estando de accordo ambos os governos na fi-
xação da linha divisorla dos rios Peperi-Guazú e Santo 
Antonio) os senhores plenipotenciarios prescindiram, 
por inutit) no ajuste de que se trata, da questão aven-
tada na memoria apresentada pelo senhor plenipoten-
ciario brazileiro, de serem ou não válidas as estipu-
lações de limites outr'ora celebrados entre Portugal e 
Hespanha sobre os seus limites na America do Sul; 

2.a Fica portanto entendido, que não importa reco-
nhecer a validade ou invalidade de nenhum dos an-
tigos trotados, a referencia que se faz á demarcação do 
de 13 de Janeiro de 1750 no artigo 2° do que acaba de ser 
nssignado entre o Brnzil e a Confederação. Essa re-
ferencia tem sómente por fim precisar a designação da 
linha clivisoria do territorio cornprehendido entre os 
rios Uruguay e Paraná. 

Protocollo. 
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Sujeito á legislatura - conforme a constituição federal 
foi o tratado approvado. 

O Brazil apressou-se a ratifical-o; mas o governo da 
Confederação negou-se a, desde logo, trocar as ratifi-

Nãa ratificação. cações, adiando a negociação para prorogação do 
tempo em que se devia verificar a troca para depois da 
conclusão da questão de Buenos Ayres. 

Os motivos que induziram o governo da Confederação 
a faltar á fé publica podem ser lidos em Pereira Pinto 
- tomo 3°- e nos relatarias do ministerio de estran-
geiros de 1858 e 1859. São meros pretextos que pouco 
abonam o caracter daquelle governo, e honram sobre-
maneira o do nosso. 

Não teve po1r isso execução o tratado, e posto que 
não seja obrigatorio em direito, existe o facto de ser 
uma lei ainda não revogada da confederação, e do 
reconhecimento do governo, que o negociou; facto que 
não póde ser pbliterado sempre que se aventar de 
novo a questão. 

§ 

Restaurada a hegemonia da província de Buenos 
Ayres não mais foi renovada a negociação, nem 
mesmo quandp celebrou-se o tratado da triplice al-
liança, pelo qual a Republica adquiriu o territorio das 
Missões e o Chaco na margem direita do Paraguay. 



81 

Entretanto havia um como que reconhecimento 
ta cito da fronteira que reputamos pertencer-nos. 

Nas cartas levantadas de 1863 em diante em vista de 
documentos argentinos vem demarcada a linha divi-
saria, conforme sustentamos. 

Em 1863 foi gravado em Paris um mappa que traz Mappas argentinos. 

este clistico : 
« Nuevo mapa de las Provindos, que f'orman la 

confederacion Argentina, y de las Republicas, Oriental 
clel Uruguay, Paraguay y Chile. 

Levantado y corrigido sobre los documentos 
mas modernos, y esploraciones em . estos ultimos 
afíos. )) 

Em 1865 foi dedicada ao General Jl!litre, Presidente 
da republica a 

« Carta geografica de la Província de Corrientes y 
parte de la Republica del Paraguay. Construída com 
los clatos) que existem em los archirJos clel clepa7'ta 
menta topographico de Buenos Ayres, y teniendo 
presente t oclas lt:ts cartas publicadas hasta la 
fecha. )) 

E no mesmo anno Allan e Alex Campbell publi-
caram outra, compilada de Hl. Parish e outros. 

Em toclas ha perfeita concordancia. 
Conservou-se assim o statu QUO sem agitar-se a 

questão até que parecendo azada a occasião em que, 
com a celebração d,o tratado de paz entre o Paraguay 

il 
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e a Republica Argentina cessára o estremecimento 
das relações desta com o Brazil, foi entabolada a 
negociação de 1876. 

Os documentos desta negociação não têm vindo a 
lume, senão em fragmentos, que não nos habilitam 
a sobre ella dar juizo imparcial e fundado. Com tudo 
pelo que publicou o ministro das relações exteriores 
Dr. B. Irigoyen, e o Barão ele Aguiar ele Andrade, 
pôde-se inferir, que não houve da parte do governo 
argentino a fé e segurança, que hoje mostra ter em 
seu inconcusso direi to. 

Si não fôra a nacionalisaçuo do territorio de Missões 
até então sob a jurisdicção da província ele Corrientes, 
e o decreto do yxecutivo creando departamentos no dito 
territorio, o. algum dos quaes ussignou limites, que 
transpunham os nossos, a questão conservaria o mesmo 
aspecto de quietação, e seria mo.is cedo ou mais 
tarde resolvida sem despertar prevenções e animosi-
dades. 

Desde, porérp, que po.rte do territoriO, 'fiUe consiciera-
úws nacional, ia ser distribuída e vend'ida em lotes) 

- " não reclamar e com energia, seril\ um crime, e uma 
~ deshonra. ~ ~ 

Temos parq isso direito ~ As peças do processo o 
dirão. 

Nossos adversarios têm escripto muit'q, e'dü muito 
que escrevem pasce confusão, e obscuridade. Agitam 
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por todas as fórmo.s a opinião em seu favor, e exaltam 
tanto o orgulho nacional, que difficilmente haverá mi-
nistro que se arrisque a contrariar o prejuízo popular. 

§ 

Emquo.nto a imprensa brazileira, passo.do o primeiro 
momento, conservo. louvavel reserva, e deixa, que a 
discussão corra entre os dous governos, a argentina 
não cessa de agitai-a, coadjuvada na Europa e na 
Americn pelos Agentes diplomaticos da republica. 

Ainda no correr do mez de Novembro, a Tribuna Na-

cional> jornal semi-official> traz a pretexto de resposta 
ao Barão de Aguiar d'Andrada um longo artigo, attrl-
buido ao ministro que conferencia com o nosso> em o 
qual allego.-se um o.rgumento novo para debilitar a 
força moral do tmtado de 1857. Já o havíamos lido na 
Reoista Sul Americana> sem dar-lhe importancia, que 
se lhe não póde negar repetido officialmente. 

Ei-lo : 
« Approvado o projecto do poder executivo em 16 

de Dezembro de 1857, foi levado ao congresso para 
sua approvação defini Li va nas sessões de 1858. 

Da discussão do congresso resultou muclança ra-

dical no art. 2°, qne ficou assim: é entendido que os 
rios Pepe7'i-Guazü e Santo Antonio designados como 
limites no art. 1° do tratado são os que se acham mais 

Novo a•·gumonto 
contra o tratado 

de 1.857. 
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ao oriente com estes nomes) segundo consta ela opera-
ção) a que se refere o art. 2° do mesmo. >> 

E' licito duvidar da authenticldade de tal documento, 
que além do mais é contradlctorio, por quanto, si os 
7'ios clesignaclos são os que se acham mais ao oriente 
com os nomes de Peperi-Guazú e Santo Antonio, 
segundo consta das operações) a que se refere o art. 2° 
do tratado, e si este artigo refere-se ás ope'rações 
effectuadas em virtude do tratado de 13 de Janeiro de 
1750, em as quaes não foram reconhecidos nem de-
marcados outros ao oriente) não se comprehende o 
sentido da emenda proposta. 

No espaço de vinte e quatro annos não houve conheci-
' mento de semelhante documento, que equivaleria á 

quebra da negociação. Bastava que o governo da 
Confederaçãq o apresentasse para que o Brazil não 
ratificasse o tratado, como ratificou. Desnecessarias 
seriam as desculpas apresentadas em as notas 
argentinas p;ara justificação do quebrantamento do 
ajuste. 

O General 
1
Urquiza tem sido até accusado de ignobil 

\ 

corrupção, com grave injustiça ao seu caFacter publico 
e particular, e com ingrato desconhecimento dos ser-
viços, que prystou ao seu paiz. 

Si comtudo é real a existencia do citado documento, 
:i 

elle nada mais prova, do que duplicidade 1ndigna de 
homens que se prezam. 
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Como quer que seja, essa inesperada descoberta em 
nada altera a essencia da questão. 

§ 

Da validade do tratado do 1° de Outubro de 1777 tiram Invalidade 

os escriptores platinas argumento para sustentação ela 
sua these. 

Posto que sejamos de opinião, de que nem todos os 
tratados ficam annullados - pelo facto de guerra entre 
duas nações, esse, que não era definitivo, nem tinha tido 
execução, caducou com o rompimento de hostilidades 
entre Portugal e Hespanha, deixando ele ser restabele-
cido no tratado ele paz ele Baclajo J. 

O Brazil não tem sustentado este principio de direito 
das gentes, porque lhe sejn proveitoso. Póde admittir, 
como base no caso vertente, o tratado, sem que por isso 
periclite o seu direito, pois é nos disposições do mesmo 
tratado, que o encontra claro e positivo. 

Sustenta-o, porque, além da superveniencia da 
guerra, occorreu- depois da paz- outro facto novo e 
talvez unico na historia das nações, qual a inclepen-
elencia simultanea ele toclas as colonias elas eluas cordas 
na America do Sul. Nenhum tratado celebrado pelas 
metropoles obrigou as nacionalidades nascentes .. Foi 
mister consentimento expresso destas, para qne alguns 
vigorassem provisoriamente. 

do tratado de 1.777. 
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Como subsistir o de limites, cuja execução ficára 
interrompida ainda no tempo colonial '? 

Antes mesmo ela declaração ela guerra e da inclepen-
dencia dos novos Estados, isto é, quer na vigencia do 
tratado ele 1777, quer depois de sua caducidade, houve 
intrusões de parte a parte em territorios que deviam 
estar fóra de questão. Foi assim que Portugal occu-
pou posições á margem direita elo Paraguay, e a Hes-
panha na esquerda. 

Desta sorte as fronte iras ficavam indecisas, e os 
novos Estados sem base legal para regulai-as. 

Principio Dahi nasceu a applicação dos principias, do uti 
do nti possidetis. 

T•·aLado 
com o Paraguay. 

TraLado 
com a llolivia. 

possicletis> onde havia occupação effectiva; da conve-
'1 niencia mutuq, e do ultimo tratado, como base, em 

outros pontos. Com este systema o mais razoavel, e 
proprio para <pitar conflictos -- por terrenos inhabita-
clos - tem o Brazil celebrado tratados de limites, em 
que não se pôde dizer, que, adoptára o principio só em 
proveito seu . Çom o Paraguay abriu mão da lihha do 
Igw·ey >. reconheceu o uti possicletis da republica até 
o Apa> linha a que Azara aspirava, aliás contraria ao 
tratado ele 1777; e reciprocamente foram reconhecidas 

) 

as posses do Brazil na margem direita do rio Pa-
raguay. 

I 
Com a Bolivfa foi o Imperio ainda mais condescen-

dente. Porqu~ alguns Bolivianos havian~ se \ estabele-
cido nas Salir~ras denominadas- do Almeida- perten-
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cm1tes a Mato Grosso, cujos habitantes as exploravam, 
não disputou a posse da Bolívia apezar de effectuada 
depois da independencia; e para resalval-a foi mister 
encurvar de modo notavel a linha divisaria, sabendo-se 
que a clausula de reciprocidade era illusoria, por não 
haver por aquelle lado povoação lJrazileira a resalvar. 
No proseguimento da demarcação foram adaptadas 
com pequenas variantes as disposições do tratado 
do 1 o de Outubro. 

Nos tratados com Venezuela, e Nova Granada ( o se-
gundo não ratificado ) foi observado o mesmo prin-
cipio, que mereceu a approvação do celebre Barão 
de Hwnbolclt) autoridade competente e desinteres-
sada na materia. O seu luminoso parecer vem nos 
Appensos. 

O tratado de 23 de OuLulJro de 1851 celebrado com o 
Perú reconhece no art. 7° o mesmo principio para se-
rem em conformidade delle regulados os limites ; para 
cuja demarcaç<Jo nomeou-se uma commissão mixta, 
autorizada a propor troca de territorios que julgassem 
á proposito para fixar os limites mais naturaes, e con-
venientes. E assim foi executado o Lratado. 

Em 1853 foi sujeito ao governo do Equador um pro-
jecto de tratado de extradição e limi tes. O ministro do 
Equador declarou no protocollo da negociação em data 
de 3 de Novembro, em que assignou o tratad o de extra-
dição, c< que não duvidava que o seu governo teria pre-

Trat ados 
com Yon oz uola, o 

Nova Granada . 

Tratado com 
o Porú, 

Tratado 
com o Equador. 
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sente o uti possidetis, como um principio para quando 
se tenha de fixar os limites com o Brazil. >> 

§ 

Póde-se, pois, affirmar sem exageração, que o 
principio do uti possidetis é geralmente admittido pe-
los Estados Sul-Americanos, como o mais justo e 
conveniente para manter a paz no presente e no 
futuro. 

Só a Republica Argentina recusa aceitai-o pela 
razão de não ser elle aclnússioel, senão entre os 
Estados , que pertenceram á mesma metropole. 
Este argumento não é novo; foi allegado e logo 

I 

abandonado na negociação com a Bolívia. Confessa-
mos ingenuamente - que o não com prehendemos, 
nem conhecemos publiclsta, que o sustente. Parece-nos 
ao contrario dever prevalecer principalmente entre 
as nações, que não foram partes de um mesmo 
todo. 

Em face de tantas duvidas, e impugnações per-
gunta-se : 

Qual o ponto de partida, qual o principio regulador 
da questão~ 

O tratado po 1 o de Outubro de 1777 ~ 
O uti possidetis? 
As conveniencias reciprocas~ 
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Qualquer que se ndopte, ou todos juntos suffeagam 
a pretenção do Brazil á linha de fronteira disputada. 

O tratado já ficou longamente analysado, e de modo 
a nosso ver ierefragavel. 

O uti possicletis prova-se pelos estabelecimentos 
bmzileiros em parte da área comprehendida entre os 
rios em litígio. Nunca os I-Iespanhóes e Argentinos 
transpuzeram a fronteira de 1759 ; e si os Brazileiros 
na o chegaram á sua ex trem idade, foi pela asperidade 
do terreno, e distancia das povoações, como já se 
reconhecia em 1788 -, e porque o tratado de 1777 
inhibia estabelecimento's na aproximação della. 

Por vezes fizeram-se entradas para domesticar os 
indígenas; os habitantes de Curitiba levaram as explo-
rações além dos campos elas Palmas, fundaram 
fazendas de cultura e criação de gados, e povoações 
importantes. Uma posse mais que secular, sem ser 
interrompida, nem perturbada de qualquer maneira; 
respeitada pela republica do Paraguay, quando occu-
pou ns Missões por meio seculo, e pela Argentina 
depois que as recuperaram, ou conquistaram, bastaria 
por si só para firmar direito, inda que esse territorio 
Li vesse sido usurpado, e não, como foi, reconhecido 
domínio portuguez. 

Admitta-se,·por hypoLhese, que nenhuma das razões 
expostas é procedente; chegaremos ao terreno das 
conveniencias. 

i2 
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Para o ~raçaclo ele uma boa fronteira elevem ser pre-
feridos o curso elos rios, e os montes mais notaveis,-
para que seja mais facilmente clefensavel. Este é o 
pensamento expresso nos tratados de 1750, e 1777. Tão 
longe levou o ultimo a prevenção de evitar o contacto 
dos habitantes das fronteiras, que no art. 6° manda 
reservar na linha divisaria ~tm espaço sujficiente entre 
os limites de ambas as nações, no qual não possam 
edificar-se povoaçíJes por nenhuma das duas partes, 
nem construir fortalezas, guardas, ou postos ele tro-
pas> sendo neutros taes espaços. 

Ora a fronteira do Pepiri-Gua zCt e Santo Antonio 
offerece todas aquellas vantagens. 

O Pepiri corre entre bosques cerrados, e terras altas 
e pedregosas. O mesmo succede ao Santo Antonio. 
Nas margens de ambos o terreno é esteril, cober~o 

de. taquarae~ , não se prestando nem á criação de 
gado. As difficuldades naturaes já constituem por si 
só uma excellente defesa. A linha é tambem a mais 
curta. 

Todas estas vantagens communs tran {ormar-se-hão 
em desvantap-ens, e perig·os serias para, o Brazil, si 
correr a raia pelo Chapecó (Pequeri-Guazú ~rgentino) e 
pelo Chopim (Santo Antonio argentino). 

Abra-se um mappa da provincia do Paraná, e ver-se-
ha que as cal1eceiras desses dous rios estão nos cam-
pos das Palmas, e como qne abraçam a villa ele Pal-
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mas) formando o vertice de um triangulo, cuja base 
assenta e bebe no Peperi e Santo Antonio. Aos lados do 
triangulo ficará o territorio brazileiro, cujos habitantes 
para se communicarem necessitariam dar volta até 
cincoenta leguas, ou atravessar territorio argentino. 
Os campos ahi são abertos, e cobertos de ricas pasta-
gens, e dão accesso a todas as povoações ao Norte. 
No caso de uma guerra entre as duas nações as forças 
inimigas não têm mais que levantar o pé para pisar o 
nosso territorlo, invadir rapidamente a província, viver 
dos seus abundantes recursos, e devastai-a impune-
mente antes que seja soccorrida . Ainda prevenidos a 
defeso. será difficil pela configuração da fronteira. Nem 
se diga, que não vale a pena pugnarmos por desertos. 
Devolva-se o argumento. Valerá a pena, que o nosso 
vizinho pugne por desertos, que pouco ou nada lhe 
podem aproveitar, mas que para nós são de impor-
tancia capital '? 

Não se deve esquecer, que a fronteira do Rio Grande 
pelo Uruguay ficará mais exposta, e que uma força 
partindo dos campos das Palmas póde, atravessando o 
Chapec61 vir pelos Campos Novos talar a província de 
Santa Catharina. 

E ha quem considere este negocio cousa de somenos 
valia~ . .. 

Como sahirmo-nos de uma crise que nos veio sor-
prender em meio de outras, por que passamos ~ 
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Excede a nossa competencia e é fóra do quadro deste 
trabalho, proferir uma opinião qualquer. Por felizes nos 
daremos, si as toscos linhas, que ahi deixamos- po-
derem prestar alguma utilidade na resolução deste 
graYe e mui serio confiicto. 

• 
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N. 1 

1750 

Tratado de Limites, na Amorica, ontro D. João V, Rei de Portugal, o D. For· 
nando Vf, Roi de Hcspanha, assignado om Madrid oro l3 de Janeiro do 1750 o 
ratificado por parto de Portugal om 26 do dito moz, o pela do Hospanha om 8 do 
Fovere!ro do mesmo anno. 

( Da cullecção da !!'atados de Bot•ges de Castl'o ) 

EM NOME DA SANTISS!ii1A TIUNDADE 

Os Set•enissimos Reis de Portugal, e Hespanha, desejando effi-
cazmente consolidar, e estreitar a sincera, e cordial amizade, que 
entl·e si professam, consideraram, que o meio mais conducente para 
conseguir tão saudavel intento é tirat• todos os pretextos, e alhanar 
os embaraços, que possam ao diante alterai-a, e particularmento os 
que se podem offerecer com o motivo dos Limites das duas Corôas na 
America, cujas conquistas se têm adiantado com incerteza, e du-
vida, por se não haverem averiguado atégora os verdadeiros Limites 
daquelles Domínios, ou a paragem donde se ha de imaginar a Linha 
divisoria, que havia de ser o principio inaltet·avel da demarcação 
de cada Cot·ôa. E considerando as difficuldades invencíveis, que se 
offereceriam si houvesse de assignalar-se esta Linha com o conhe-
cimento pratico, que se requer, resolveram examinar as razões, e 
duvidas, que se offerecessem por ambas as partes, e á vista dellas 
concluir o aj nste com reciproca satisfação e conveniencia. 
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Por pade da Corôa de Portugal se allegava que, havendo de 
contar-se os cento e oitentagráos da sua demarcação desde a Linha 
para o Oriente, ficando para Hespanha os outros cento e oitenta 
para o Occidente ; e devendo cada uma das Nações fazer os seus 
descobrimentos, e Colonias nos cento e oitenta gráos da sua demar-
cação ; comtudo, se acha, conforme as observações mais exactas, e 
modernas dos Astronomos, e Geographos, que, começando a contar 
os gráos para o Occidente da dita linha, se estende o Dominio Hes-
panhol na extremidade Asiatica elo mar do Sul, muitos mais gráos 
que os cento e oitenta da sua demarcação; e por conseguinte tem 
occupado muito maior espaço, elo que póde importar qualquer ex-
cesso, que se attribua aos Portuguezes, no que talvez terão occu-
pado na America Meridional ao Occidente da mesma Linha, e prin-
cipio da demarcação Hespanhola. 

Tambem se allegava, que pela escriptura de venda com pacto de 
retrovendendo, outorgada pelos Procuradores ~'ias duqs Corôas em 
Saragoça a 22 de Abril de 1529, vendeu a Corôa de Hespanha a Por-
tugal tudo o ~ue por qualquer via ou direito lhe pertencesse ao Occi· 
dente de outra Lin~a Meridiana, imaginada pelas Ilhas das Velas, si-
tuadas no mar do Sf l a 17 gráos de distancia de Maluco com declara-
ção,qu·e, si Hespanj1a consentisse, e não impedisse aos seus Vassallos 
a navegação da ditft Linha para o Occidente, ficaria logo extincto, e 
resoluto o pacto de retrovendendo; e que quando alguns Vasaallos 
de 1-Iespanha, por ignorancia, ou pot• necessidade, entrassem dentro 
della, e descobrissem algumas I!Jlas, ou terras, pertenceria a Por-
tugal o que nesta fórma descobrissem. Que sem embargo desta con-
venção, foram depqis os Hespl!\nhóes a descobrir as Filippinas, e com 
effeito se estabelecG~t·am nellas pouco antes ela união1 ~as duas Corôas, 
que se fez -no annq de 1580, por cuja causa cessar~m as disputas, 
que esta infracção i?llscitou entre as duas Na~ões; potém, tendo-se 
depois dividido, resultou das condições da Escriptura ~ r e Saragoça 
um novo titulo, palia que Portugal pretendess~ a restituição, ou o 
equivalente de tudo o que occuparam os Hespanhóes ao Occidente 
da dita Linha, contt:a o capitulado na referida EsCJ;iptura. 

Quanto ao ten·itprio da margem septentrional do rio da Prata, 
allegava, que com p motivo da fundação da Colonia do Sacramento 
se excitou uma disputa entre as duas Corôas, sobre limites : a saber, 
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si as terras em que se fundou aquella praça estavam ao Oriente, ou 
ao Occiden te da linha divisor ia, de terminada em Tordesillas ; e em-
quanto se decidia esta questão, se concluiu provisionalmente um 
tratado em Lisboa a 7 ele Maio ele 1681, no qual se concordou que 
a referida praça ficasse em poder dos Portuguezes, e que nas terras 
disputadas tivessem o uso, ·e aproveitamento commum com os I-tes-
panhóes. Que pelo art. 6° da paz celebl'ada em Utrecht entre as 
duas Col'ôas em 6 ~e Fevereiro ele 1715, cedeu Sua Magestade Ca-
tholica toda a acção, e direito que podia tel' ao territorio, e colonia, 
dando por abolido em virtude desta cessão o dito trat:tdo provisional. 
Que, devendo em vigor ela mesma cessão entregar-se á Corôa de 
Pol'tugal todo o tel'ritorio da disputa, pretendeu o governador ele Bue-
nos -Ayres satisfazer· unicamente com a entrega da pl'aça, dizendo 
que pelo tenitorio só entendia o que alcançasse o tiro de canhão 
della, reservando para a Corôa de Hespanha todas as demais terras 
da questão, nas quaes se fundou depois a praça de Montevidéo, e 
outros estabelecimentos: que esta intellig·encia elo governador de 
Buenos-Ayres foi manifestamente opposb ao que se tinha :J,justado; 
sendo evidente que por meio de uma cessão não devia ficar a Corôa de 
Hespanha de melhor condição elo que antes estava, no mesmo que ce-
dia; e tendo ficado pelo Tratado Provisional ambas as Nações Cl'm a 
pos -o e e assistencia commua naquelhs campanhas, não ha interpreta-
ção mais violenta do que o suppôr, que por meio da cessão de Sua Ma-
gestade Gatholica ficavam pertencendo pr·ivativamente á sua Corôa. 

Qr1e, tocando aquelle territorio a Portugal por titulo diverso ela 
linha divisaria, determinada em Tordesillas (isto é, pela transacção 
feita no tr·atado de Utrecht, em que Sua Magestade Catholica cedeu 
o direito, que lhe collipetia pela demarcação antiga), devia aquelle 
tel'l'itorio, independentemente das questões daquella linha, ceder-
se inteiramente a Portugal, com tudo o que nelle se houvesse no-
vamente fabricado, como feito em solo alheio. Finalmente, que, 
supposto pelo art. 7° do dito tratado de Utrecht se reservou Sua 
Magestade Catholica a liberdade de propôr um equivalente á saLis-
fação de Sua Magestacle Fidelíssima pelo dito territorio, e Colonia, 
comtudo, como ha mui tod annos passou o prazo assignalado para 
offerecel-o, tem cessado todo o pretexto, e motivo, ainda apparente, 
para dilatar a entrega do mesmo territorio. 

i3 
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Por parte da Corôa de Hespanha se allegava, que, havendo de 
imaginar-se a linha de Norte a Sul a 370 leguas ao Poente das 
ilhas de Cabo-Verde, conforme o Tratado concluído em Tordesillas. 
a 7 de Junho de 1494, todo o terreno que houvesse nas 370 leguas 
desde as referidas Ilhas até o logar, aonde se havia de assignalar 
a linha, perlence a Portugal, e nada mais por esta parte ; porque 
desde 0lla para o Occidente se hão de contar os 180 gráos da demar-
cação d~ Hespanha: e ainda que por não estar declarado de qual 
das ilhas de Cabo-Verde se hão de começar a contar as 370 leguas, 
se olfereça duvida, e haja interesse notavel, por estarem todas ellas 
situadas Lés te Oeste com a dilferença de 4 gráos e meio; tambem é 
certo que, ainda cedendo Hespanha, e consentindo que se comece 
a contar desde a mais Occidental, quQ chamam de Santo .Antão, 
apenas poderão chegar as 370 leguas á cidade do Par·á, e mais co-
lonias, ou capitanias portuguezas, fundadas antigamente nas costas 
do Brazil ; e como a Corôa de Portugal tem occupado as duas 
margens do rio àas Amazonas, ou Maranon, subindo até á boca do 
rio Javary, que entra nelle pela margem Austral, resulta clara-
mente terLse i~troduzido na demarcação de Hespanha tudo 'lilanto 
dista a referida Cidade da boca daquelle rio, succedendo o mesmo 
pelo interior d9 J:lrazil com a internação que fez esta Corôa até o 
Cuyabá, e Mato Grosso. 

Pelo que toca á Colonia do Sacramenlo, allegava, que, conforme 
os mappas mais exactos, não chega com muita dilferença á boca do 
rio da Prata a paragem onde se deveria imaginar a Linha ; e con-
sequentemente a referida Colonia com todo o seu Territorio cahe ao 
Poente della, e na demarcação de Hespanha; sem que obste o novo 
direito com que a retem a Corôa de Portugal em virtud do Tratado 
de Utreçht, porquanto nelle se estipulou\ a !'estituição por um equi-
valente; e ainda que a Córte de Hespanha o oéereceu dentro do 
termo prescripto no art. 7°, não o admittiu a de Po~tugal; por cujo 
facto ficou prorog·ado o termo, sendo, como foi, proporcionado e 
equivalente; e o não tel-o admittido foi mais por culpa de Portugal, 
que de Hespanha. 

Vistas e examinadas estas razões pelos dous \ Serenislilimos Mo-
narchas, com as replicas, que se fizeram de uma e outra parte, pro-
cedendo com aq)lella boa fé e sinceridade que é propria de Prin-
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ci pes tão justos, tão amigos, e parentes, desejando mantel' os seus 
vassallos em paz e socego, e reconhecendo as clifficuldades e duvi-
das, que em todo o tempo fariam embaraçada esta contenda, si se 
houvesse ele julgar pelo meio da demarcação, acol'dada em Tordesil-
Jas, assim porque se não declarou ele qual ela~ Ilhas de Cabo-Verde 
se havia de começar a conta das 370 leguas, como pela difficuldade 
de assignalar nas Costas da America Meridional os dous pontos 
ao Sul, e ao Norte, donde havia ele principiar a linha; como tambem 
pela impossibilidade moral de estabelecer com certeza pelo meio da 
mesma America uma Linha Meridiana ; e fin almente por outl'os 
muitos embaraços, quasi invencíveis, que se offereceriam para con-
se rvar sem controversia, nem excesso, uma demarcação regulada 
por Linhas Meridianas: e considerando ao mes mo tempo que os re-
feridos embaraços talvez foram pelo passado a occasião principal dos 
excessos que de uma e outra parte se allegam, e das muitas desor-
dens que perturbaram a quietação elos seus Domínios; resolveram 
pôr termo ás disputas passadas e futuras, e esquecer-se, e não usar 
de todas as acções o direitos, que possam pertencer-lhes .em vil'tude 
dos referidos Tratados de Tot·desillas, Lisboa, Utrecht, e ela Escrip-
tura de Sagaroça, ou ele outros quaesquer fundam entos que possam 
influir na divisão elos seus Domínios por Linha Meridiana ; e que rem 
que ao diante não se trate mais della , reduzindo os Limites das duas 
Monarchias aos que se assignalaram no presente Tratado ; sendo o 
seu animo que nelle se attenda com cuidado a dous fins. O primeiro, 
e mais principal é que se as3ignalem os Limites dos dous Domínios, 
tomando por balizas as paragens mais conhecidas, par::t que em 
nenhum tempo se oonfundam, nem dêm occasião a disputas, como 
são a ori gem, e curso dos rios, e os montes mais notaveis. O segundo, 
que cada pal'te ha de ficar com o que actualmente possue; á exce-
pção das mutuas cessões, que em seu logal' se dirão; as quaes se 
farão por conveniencia commua, e para que os confins fiquem, 
quanto fór possível, menos sujeitos a eontrovel'sias. 

Para concluir este ajuste, e assignalar os limites deram os dous 
Serenissimos Reis aos seus Ministros, de uma e outra parte, os 
plenos poderes necessarios, que se inseriram no fim deste tratado: 
a saber : Sua Magestade Fidelíssima a Sua Excellencia o Senhor 
Thomaz da Silva Telles, Visconde ele Villa-Nova de Cerveira, elo 
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Conselho do S. M. F., e do de Guerra, Mestre de Campo General 
dos Exercitos de S. M. F., e seu Embaixador e:s:Lraordinario na 
Córte de Madrid; e Sua Magestade Catholica a Sua Excellencia o 
Senhor D. Joseph de Carvajal e Lencastre, Gentil-homem da Ca- ~ 

mar a de S. M. C. com exet·cicio, Ministro de Estado, e Decano 
deste Conselho, Governadol' do Supremo de Indias, Presidente da 
Junta de Commercio e Moeda, e Superintemdente geral das Postas 
e Estafetas de dentro e fóra de Hespanha: os quaes depois de con-
ferirem, e tratarem a ma teria com a devida circumspecção e exame, 
e bem instl'uidos da intenção dos dous Serenissimos Reis seus 
Amos, e seguindo as suas ordens, concordaram no que se contém 
nos seguintes Artigos. 

ART. I.- O presente Tratado será o unico fundamento, e regra, 
que ao diante se deverá seguil' para a divisão e Limites dos dous 
Domínios em tod'l. a America, e na Asia; e ·em virtude disto ficará 
abolido qualquer direito e acção, que possam allegar as duas Corôas 
por motivo da Bulia do Papa Alexandre VI ~le feliz memoria, e dos 
Tratados de Tordesillas, de Lisboa, e Utt·echt, da Escriptura de 
venda outorgada em Saragoça, e de outros quaesquer Tratados, con-
venções, e 1promrssas; o que tudo, em quaNto trata dA. Linha da 
demal'cação, ser4 de nenhum valor e effeito, como si não houvera 
sido determinado., ficando em tudo o mais na , sua força e vigor ; e 
para o futuro não se tratará mais da dita Linha, nem se poderá 
usar deste meio para a decisão de qualquer difficuldade que occorra 
sobre Limites, senão unicamente da fronteira, que se prescreve nos 
presentes Artigo\3, como regra inyariavel, e muito menos sujeita a 
con troversias. 

ART. li.- As Ilhas Filippinas, e as adjacentes, que possue a 
Corôa de Hespanha, lhe pertencerão p~r~ sempre,, sem embargo de 
qualquer. pretenção, que possa allegar-se por parte da Col'Ôa de 
Portugal, com o ;motivo do que se determinou, no dito Tratado de 
Tordesillas ; e sem embargo das condições contendas na Escriptura 
celebrada em Saragoça a 22 de Abril dél 1529; e sem que a Coróa 
de Portugal posslt repetir cousa alguma do preço, que pagou pela 
venda celebrada :na dita Escriptura, a cujo effeito S. M. F. em seu 
Nome, e de seu~ Herdeiros, c Successores faz\ a mais ampla, e 
formal renunciação de qualquer direito, que possa ter pelos prin-
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C!plOs expressados, ou por qualquer outro fundam ento, ás refe-
ridas Ilhas, e á restituição da quantia, que se pagou em virtude da 
dita Escriptura. 

ART. UI.- Na mesma fórma pertencerá á Corôa de Portugal 
tudo o que tem occupaclo pelo rio das Amazonas, ou Maranon acima, 
e o terreno ele ambas a.s marg·ens deste rio até ás paragens, que 
abaixo se dirão ; como tambem tudo o que tem occupado no clistricto 
de Mato Grosso, e delle para a parte elo Oriente, e Brazil, sem 
embargo de qualquer pretenção, que possa allegar-se por parte da 
Corôa de Hespanha, com o motivo do que se determinou no r eferido 
Tratado de Tordesillas ; a cujo effeito Sua Magestacle Catholica em 
seu nome, e de seus herdeiros e Sllccessores, desiste e renuncia 
formalmente a qualquer direito, e acção, que em virtude do dito 
Tratado, ou por outt·o qualquer titulo, possa ter aos referidos ter-
ritorios. 

AaT. IV.- Os confins elo domínio elas duas monarchias princi-
piarão na barra, que forma na Costa do Mar o Regato que sahe ao 
pé do Monte de Castilhos Grande, de cuja falda continuara a fron-
teira, buscando em ·linha recta o mais alto, ou cumes dos montes, 
cujas vertentes descem por uma parte para a Costa, que corre ao 
Norte do dito regato, ou para a Lagoa Merim, ou del Meni ; e pela 
outra para a Co;; ta que corre do dito Regato ao Sul, ou para o rio d.t 
Prata; de sorte que os cumes dos montes sirvam de Raia do Dominio 
das Duas Corôas ; e assim continuará a fronteira até encontrar a 
origem principal e cabeceiras elo Rio Negro ; e por cima clellas con-
tinuará até a origem principal elo rio lbicui, proseguindo pelo alveo 
deste rio abaixo até onde desemboca na marg em Oriental do Uru-
guay; ficando de Portugal todas as vertentes, que baixam á dita 
Lagôa, ou ao Rio Grande de S. Pedro; e de Hespanha, as que 
baixam aos rios que vão uni,·-se com o da Prata. 

ART. V.- Subirá desde a boca do lbicui pelo alveo do Urug uay, 
até encontrar o do rio Pepiri, ou Pequiri, que desagua na margem 
Occiclental do Urug uay; e continuará pelo alveo do Pepiri acima, 
até a sull. origem principal; desde a qual proseguieá pelo mais alto 
do terreno até á cabeceira principal do rio mais vizinho que desem-
boque no Rio Grande de Curituba, por outro nome chamado IguaçLi. 
Pelo alveo do dito rio mais vizinho ela origem elo Pepiri, e depois 
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pelo do Igu~çú, ou Rio Grande da Curituba, continuará a Raia até 
onde o mesmo Iguaçú desemboca· na margem Oriental do Paraná ; e 
desde e~ ta boca proseguirá pelo alveo do Paraná acima até onde se 
lhe ajunta o rio Igurey pela sua margem Occidental. 

ART. VI.- Desde a boca do Igurey continuará pelo alveo acima 
até encontrar a sua origem principal; e dalli buscará em linha 
recta pelo mais alto do terreno a cabeceira principal do rio mais 
vizinho, que desagua no Paraguay pela sua margem Oriental, que 
tal vez será o que chamam Corrien tes, e baixará pelo alveo deste rio 
até a sua entrada no Paraguay, desde a qual boca subirá pelo Canal 
principal, que deixa o Paraguay em tempo secco ; e pelo seu alveo 
até encontrar os Pantanos, que forma este rio, chamados a Lagôa 
dos Xarais, e atravessando esta Lagôa até a boca do rio Jaurú. 

ARr. VII.--"' Desde a boca do Jauru pela parte Occidental pl'Ose-
guirá a Fronteira em linha recta até a margem Austral do rio 
Guaporé defronte da boca do rio Sarat·é, que entra no dito Guaporé, 
pela sua margem Septentl'ional ; com declaração que si os Commis-
sarios, que se 1hão d3 desp1chal' para o regulamento dos Confins, 
nesta parte na face do Paiz acharem entre os rios Jaurú e Guaporé 
outros rios, ou balizas naluraes, por onde mais commodamente, e 
com maior cet·teza, se possa assignalar a Raia naquella paragem, 
salvando sempre a navegação do Jaurú, que deve ser privativa dos 
Portugnezes, e o can;Linho que elles costumam fazer do Cuyabá para 
o Mato Grosso; os d~us altos contrahentes consentem, e approvam, 
que assim se estabe:leça, sem attender a alguma porção mais ou 
menos de terreno que possa ficar a uma ou a outra parte. Desde o 
logar, que na marg~m Austral do Guaporé fór assignalado para 
termo da Raia, como fica explicado, baixará a Front~ira por todo o 
curso do rio Guaporé até mais abaixo da sua u·rl'ião com o rio Mamoré, 
que nasce na província de Santa Cruz de la Sierra, e~atravessa a 
missão dos Moxos, e formam juntos o rio chamado da Madeira, que 
entra no das Amazonas, ou Maranon, pela sua margem Austral. 

ART. VIII.- Baixará pelo alveo destes dous rios, ja unidos, até a 
paragem situada em igual distancia do dito rio das Ami zonas ou Ma-
ranon,e da boca do dito Mamoré; e desde aquella paraiem cpntinuara 
por uma linha Léste Oeste até encontra1· com a margem Oriental 
do Javai'i, que entra p.o rio das Amazoaas pela sua margem Austral; 
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·e baixando pelo alveo do Javari, até onde desemboca no rio das 
Amazonas ou Maranon, prqseguirá por este rio abaixo até a boca 
mais Occidental do Japurá, que desagua nelle pela margem Se-
ptentrional. 

ART. IX.- (i) Continuará a fronteira pelo meio elo rio Japurá, e 
pelos mais rios, que a elle se ajuntam, e que mais se chegarem ao 
rumo do Norte, até encontrar o alto da Cordilheira de Montes, que 
mediam entre o rio Orinoco e o das Amazonas ou Maranon ; e 
proseguirá pelo cume destes Montes para o Oriente até onde se 
estender o Domínio de uma e outra Monarchia. As pessoas nomeadas 
por ambas as Corôas para estabelecer os limites, conforme o pre-
venido no presente artigo, terão particular cuidado de assignalar a 
Fronteira nesta parte, subindo pelo alveo da boca mais Occidental 
do Japurá; de sorte que se deixem cobertos os estabelecimentos, 
que actualmente tiverem os Portug uezes ms margens deste rio e 
do Negro, como tambem a communicação ou canal, de que se servem 
entre estes dous rios; e que se não dê logar a que os Hespanhóes 
com pretexto, ou interpt·ctação alguma, possam introduzir-se nelles, 
nem na dita communicação; nem os Portuguezes subam para o rio 
Orinoco, nem estender-se para as Províncias povoada~ por Hes-
panha, nem para os despovoados, que lhe hão de pertencer, con-
forme os presentes ar tigos; para o qual effeito assignalarão os Li-
mites pelas lagôas e rios, endireitando a linha da Raia, quanto 
puder ser, para a parte do Norte, sem reparar no pouco mais ou 
menos que fique a uma ou a outra Corôa, comtanto que se logrem 
os fins expressados. 

ART. X.- Todas as Ilhas, que se acharem em qualquer dos rios, 
por onde ha de passar a Raia, conforme o prevenido nos Artigos 
antecedentes, pertencerão ao Domínio, a que estiverem mais pro-
ximas em tempo secco . 

ART. XI.- Ao mesmo tempo que os Commissarios nomeados por 
ambas as Corôas forem assignalando os Limites em toda a Fronteira, 
farão as observações necessarias para formar um mappa individual 
de toda ella; elo qual se tirarão as cópias, que parecerem necessa-

(1) Vid. art. XII do Tratado do :Lo do Ontubi'O do 1777. 
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rias, firmadas por todos, que se guardarão pelas dllas cortes para 
o caso que ao diante se offereça alguma disputa, pelo motivo rle 
qualquer infracção ; em cujo caso, e em out1·o qualquer, se terão 
pot• authenticas, e farão plena prova . E para que se não offereça a 
mais leve duvida, os referidos Commissarios porão nome de commum 
accórdo aos Rios, e Montes, que o não tiverem, e assignalarão tudo 
no Mappa com a individuação possível. 

ART. XII.-Attendendo á conveniencia commua das duas na-
ções, e para evitar todo o genero de controversias para o diante, se 
estabelecerão e regularão as mutuas cessões conteúclas nos artigos 
seguintes. 

ART. XIIL- Sua Magestacle Fidelíssima em seu Nome, e de seus 
Hercleiro8, e Successoras, cede para sempre á Corôa de Hespanha a 
Colonia do Sacramento, e todo o seu Territorio adjacente a ella, na 
margem Septentdonal elo rio da Prata, até os Confins declarados no 
Art. IV,e as Praças,Portos,e estabelecimentos, que se comprehendem 
na mesma pat•agem ; como tambem a navegaç'ío do mesmo Rio da 
Prata., a qual1 pertencerá inteiramente á Corôa ele Hespanha: e para 
que tenha effeito ~enuncia S. M. F. todo o direito, e acção, que 
tinha reservado á sua Corôa pelo Tratado Provisional de 7 de Maio 
de 1681, e a posse, direito, ·e acçãu, que lhe pertença, e possa 
tocar-lhe em virtude elos Artigos V e VI do Tratado de Utrecht de 6 
de Fevereiro de 1715, ou pot· outra qualquer convenção, titulo, e 
fundamento. 

ART. XIV.- S9 a Magestade Catholica em seu Nome, e de seus 
Herdeiros, e Successores, cede para sempre á Corôa ele Portúgal 
tudo o que por part;e de Hespanha se acha occupaclo, ou por qual-
quer titulo ou direito possa pertencer-lhe em qualq uer parte das 

~ . terras, que·pelos presentes Artigos se declar~m perte centes a Por-
tugal, desde o Monte de Castilhos grande, e sua fald~ Meridional, 
e Costa do Mar, atq á Cabeceira, e origem principal do rio Ibicui; 
e tambem cede tod~s , e quaesquer Povoações, e estabelecimentos, 
que se tenham feito por pat•te de Hespanha no angulo ele terras 
comprehencliclo entre a margem septentl'ional do rio Ibicui, e a 

• I Onental elo Urugu~y, e os que possam ter-se fundado na margem 
Oriental elo rio Pepiri, e a Aldêa de Santa Rosa, e outra qualquer 
que se possa ter estabelecido por parte de Hespanha na margem 
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Oriental do rio Guapore. E S. M. F . cede na mesma fórma i Hespa-
nha todo o Terreno, que corre desde a boca Occidental do rio Japu-
rá, e :fica entre meio do mesmo rio, e do das Amazonas ou Maranon, 
e toda a navegação do rio Isa, e tudo o que se segue desde este ultimo 
rio para o Occidente, com a Aldêa de S. Christovão, c outra qualquer 
que por parte de Portugal se tenha fundado naquelle espaço de ter-
ras; fazendo-se as mutuas entregas com as qualidades seguintes. 

ART. XV.- A Colonia. do Sacramento se entregara por parte de 
Portugal, sem tirar della mais que a Artilharia, Armas, Polvora, e 
Munições, e Embarcações do serviço da mesma Praça ; e os mora-
dores poderão ficar livremente nella, ou retirar-se para outras terras 
do domínio Portuguez, com os seus effeitos, e moveis, vendendo os 
bens de raiz. O Governador, Officiaes, e Soldádos levarão tambem 
todos os seus etfeitos, e terão a mesma liberdade de venderem os 
seus bens de raiz. 

ART. XVI.- Das Povoações ou Aldêas, que cede S. M. C. na 
margem Oriental do rio Uruguay, sahirão os Missionarios com todos 
os moveis, e effeitos, levando comsigo os Indios para os aldear em 
outras terras de Hespanha ; e os referidos Indios poderão levar 
tambem todos os seus bens moveis, e semoventes, e as Armas, Pol-
vora, e Munições, que tiverem ; em cuja fórma se entt·egarão as 
Povoações á Corôa de Portugal com todas as suas Casas, Igrejas , e 
Edificios, e a propriedade, e posse do Terreno. As que se cedem por 
Suas Magestades Fidelíssima, e Catholica nas margens dos .rios 
Pequiri, Guaporé, e das Amazonàs, se entregarão com as mesmas 
cit•cumstancias, que a Colonia do Sacramento, conforme se disse no 
Artigo XIV ; e os Indios de uma, e outra parte terão a mesma liber-
dade para se irem ou ficarem do mesmo modo, e com as mesmas 
qualidades, que o hão de poder fazer os moradores daquella Praça; 
e;;cepto, que os que se forem perderão a propriedade dos bens de 
r!l.iz, si os Li verem. 

ART. XVII.- Em consequencia da Fronteira, e Limites, deter-
minados nos Artigos antecedentes, ficará para a Corôa de Portugal 
o Monte de Castilhos grande com a sua falda Meridional; e o poderá 
fortificar, mantendo alli uma Guarda, mas não poderá povoal-o, 
ficando ás duas Naçõ,es o uso commum da Barra ou Anseacla, que 
forma alli o mar, de que se tratou no Artigo IV. 

!ft, 

.. 



ART. XVlll.- A Navegação daquella parte dos rios por onde ha 
de passar a Fronteira será commua ás duas Nações; e geralmente, 
onde ambas as margens dos rios pertencerem á mesma Corôa, será 
privativamente sua a navegação; e o mesmo se entenderá da Pesca 
nos ditos rios, sendo commua ás duas Nações, onde o fôr a nave-
gação; e privatin onde o fór a uma dellas a dita navegação ; e pelo 
que toca aos Cumes da Cordilheira, que hão de servir de Raia entre 
o rio das Amazonas e o Orinoco, pertencerão á Hespanha todas as 
vertentes, que cahirem para o Orinoco, e a Portugal todas as que 
cahirem para o rio das Amazonas ou Maranon. 

ART. XIX.- Em toda a Fronteira será vedado, e de contrabando, 
o Commercio entre as duas Nações, ficando na sua força, e vig-or 
as Leis promulgadas por ambas as Corôas, que disto trat~m; e além 
desta prohibição, nenhuma pessoa poderá passar do Territorio de 
uma Nação para o da outra por terra, nem por agua, nem navegar 
em todo ou parte dos rios, que não forem privativos da sua Nação, 
ou communs, com pratexto, nem motivo algum, sem tirar primeiro 
licença do Governador, ou Superior do Terreno, aonde ha de ir, ou 

I 
sem que vá envi~do pelo Governador do seu Territorio a solicitar 
algum negocio, para o qual effeito levará o seu Passaporte, e os 
transgressores snrão castigados com esta differança: Si forem ap-
prehendidos no Territorio alheio, serão posto.s em prisão, e nella se 
manterão pelo tempo, que quizer o Gov ernador ou Superior, que os 
fez prender ; po1.1ém si não puderem ser cglhiàos, o Govemador ou 
Superior da terra, em que entrarem, formará um Proce>so com 

I 
justificação das pessoas, e do delicto, e com elle requlilreri ao juiz 
dos transgressores, para que os castigue na mesma fórma : exce-
ptuando-se das r eferidas penas ps que navegando nos rios, por onde 
vai a Fronteira, fossem constrangidos a chegar ao Territorio alheio 
por alguma urgente necessidade, faz endo-a 'constar;\ E para tirar tod:1 
a occasião de diBcordia, não set•á licito nos rios, cuja navegação fór 
commua, nem nas suas margens levantar genero algum de Forti-
ficação, nem pôr embarcação de registro, nem plantar Artilharia, 
ou por outt•o qua1quer modo estabelecer força, que possa impeàir a 
livrQ, e commua navegação. Nem tão pouco seja licito a nenhuma 
das partes visitiJ-r, ou registat·, ou obrigat· que venham á sua 
margem a.s embarcações da parte opposta; e só poderão impedir, e 
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castigar aos Vassallos da outra Nação, si aportarem na sua mar-
gem; salvo em caso de indispensavel necessidade, como fica dito. 

ART. XX.- Para evitar alguns prejuízos, que poderiam occa-
sionar-se, foi concordado que nos Montes, onde em conformidade 
elos precedentes Artigos ficar posta a Raiá nos seus Cumes, não 
será licito a nenhuma das duas Potencias erigir fortificação sobre 
os mesmos Cumes, nem permittir que os seus Vassallos façam nelles 
povoação alguma. 

ART. XXI.- Sendo a guerra occasião principal dos abusos, e 
motivo de se alterarem as regras mais bem concertadas, querem 
Suas Magestades Fidelíssima, e Catholica, que si (o que Deus não 
permitta) se chegasse a romper entre as duas Corôas, se mantenham 
em paz os Vassallos de ambas, estabelecidos em toda a America Me-
ridional, vivendo uns, e outros como si não houvera tal guerra entre 
os Soberanos, sem fazer-se a menor hostilidade, nem por si sós, nem 
juntos com os seus alliados. E os motores, e cabos de qualquer in-
vasão, por leve que seja, serão castigados com pena de morte irre-
missivel; e qualquer preza que fizerem será J•estituida de boa fé, e 
inteiramente. E assim mesmo nenhuma das duas nações permit-
tirá o commodo de seus portos, e menos o transito pelos seus terl'i-
torios da America Meridional, aos inimigos ela outra, quando in-
tentem aproveitar-se delles para hostilisal-a; ainda que fosse em 
tempo, que as duas nações tivessem entre si guerra em outra re-
gião. A dita continuação de perpetua paz, e boa vizinhança, não 
terá só logar no.s terras, e ilhas da America Meridional, entre os 
subrlitos confinantes das duas monarchias, senão tambem nos rios, 
portos, e costas, e no Mar Oceano, desde a altura da extremidade 
Austral da ilha de Santo Antão, uma das de Cabo-Verde, para a 
parte do sul; e desde o Meridiano, que passa pela sua extremidade 
Occidental, para a parte do Poente : de sorte que a nenhum navio 
de guel'ra, corsario, ou outra embarcação de uma das duas Corôas 
seja licito dentro dos ditos termos em nenhum tempo atacat', in-
sultar ou faz er o mínimo prejuízo aos navios, e subditos da outra; 
e de qualquer attentado, que em contrario se commetta, se dará 
prompta satisfação, restituindo-se inteiramente o que acaso se 
tivesse a prezado, e castigando-se severamente os transgressores. 
Outrosim, nenhuma das duas nações admittirá nos seus portos, e 
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terras d~ dita America Meridiona.l, navios, ou commerciantes , 
amigos ou neutraes, sabendo qu e levam intento de introduzir o seu 
commercio nas terras da outra, e de quebrantar as Leis, com que os 
dous Monarchas governam a g_uelles domínios. E para a pontual 
observancia de tudo o express1do neste artigo, se farão por ambas as 
Côrt s os mais efficazes encargos aos seus respectivos governadores, 
commandantes, e justiças : bem entendido, que ainda em caso (que 
não se espera) que haj a alg um incidente, ou descuido, contra o 
promettido, e estipulado neste artigo, não servirá isso de prejuízo 
a observancia perpe tua, e inviolavel de tudo o mais que pelo pre-
sente tratado fica regalado. 

ART. XXII.- Para que se determinem com maior precisão, e 
sem que haja logar á mais leve duvida ao futuro nos Jogares, pm.• 
onde deve passar a Raia em algumas partes, que não estão nomea-
das, e esp ecificadas distinctamentc nos artigos antecedentes, como 
tambem para declar ar a qual dos domínios hão de pertencer as ilhas 
que se acharem nos rios que hão de servir de fronteira, nomearão 
ambas as Magestades, quanto antes, commissarios intelligentes ; 
os quaes, visitan~o toda a Raia, ajustem com a maior distincção, e 
clar eza as paragens, por onde ha de correr a demarcação, em vir-
tude do que se expressa neste tratado, pondo marcos nos lagares 
que lhes parecer conveniente ; e aquillo em que se conformarem 
sera válido perplltuamente em virtude da approvação, e rati ficação 
de ·ambas as M:~gestades. Porém no caso que se não possam con-
cordar em alguma paragem, darão conta aos Serenissimos Reis, 
para decidirem a duvida em termos justos, e convenientes. Bem 
entendido, que o que os ditos commissarioa deixarem de ajustar não 
prejudicará de sorte alg uma ao vigor, e observancia do presente 
tratado ;-o qual independentemente disso ficara firme, e inviolavel, 
nas suas clausulas, e determinações, servindo no futuro de regra 
fixa, perpetua, e inalteravel, para os Confins do Domínio das duas 
Corôas. 
. ART. XXIII.·- Determina: r-se-ha entre as duas Magestades o dia 
em que se hão qe fazer as mutuas entregas da Colonia do Sacra-
mento com o territorio adjacente, e das terras, e povoações compre-
hendidas na ces.são, que faz Sua Magestade Catholica na margem 
Oriental do rio Uruguay; o qual dia não passará do anuo, de .. 
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pois que se firmar este tratado: a cujo effeito, logo que se ratificar, 
passarão Suas Magestades Fidelíssima, e Catnolica, as ordens neces-
sarias, de que se fará troca entre os ditos plenipotenciarios ; e pelo 
que toca á entrega das mais povoações, ou aldê::ts, que se cedem por 
ambas às partes, se executará ao tempo, que os commiss:1.rios no-
meados por ellas chegarem ás paragens da sua situação, exàminando 
e estabelecendo os limites ; e os que houverem de ir a estas para-
gens serão despachados com mais brevidade. 

ART. XXIV.- Declara-se qu e as cessões conteúdaa nos presentes 
artig·os não se t•eputarão como de terminado equivalen te umas de 
outras, senão que se fazem respeitando ao total do que se contra-
vertia, e allegava, ou reciprocamente se cedia, e á'luellas conve-
niencias e commodidades, que ao presente resultavam a uma, e 
outra .parte; e em attenção a isto se r eputou justa e conveniente 
para ambas a concordia, e determinação de limites, que fica expres-
sada, e como tal a reconhecem, e approvam Suas Mageatades em 
seu Nome, e de seus herdeiros e succeasores, renunciando qualquer 
outra pretenção em contrário; e promettendo na mesma fórma que 
em nenhum tempo, e com nenhum fundamento se disputará o que 
fica assentado, e concordado nestes artigos; nem com pretexto de 
lesão, nem outro qualquer pretenderão outro resarcimento, ou 
equivalente dos seus mutuos direitos, e cessões referidas. 

ART. XXV.-(i) Para mais plena segurança deste tratado, con-
vieram os dous altos contrahentes em garantir reciprocamente toda 
a fronteira, e adjacentes doa seus domínios na America Meridional, 
conforme acima fica expressada ; obrigando-se cada um a auxiliar, o 
soccorrer o outro contra qualquer ataque, ou invasão, até que com 
atreito fique na pacifica posse, e uso livre, e inteiro do que se lhe 
pretendesse usurpar; e esta obrigação, quanto ás Costas do Mar, e 
paizes circumvizinhos a ellas, pela pat•te de Sua Magestade Fide-
lissima se estenderá até ás margens do Orinoco de uma, e outra 
banda; e desde Caatilhos até ao estreito de Magalhães. E pela parte 
de Sua Magestade Catholica se estenderá a té ás margens de uma, 
e OLltra banda do rio das Amazonas ou Maranon ; e desde o dito 

(i) Vid . art. !li do Tratado do H do Março do 1.778 . 
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Castilhos até o porto de Santos. Mas, pelo que to ca ao inte1·ior da 
Americà Meridional, será indefinita está obrigação ; e em qualquer 
caso de invasão, ou sublevação, cada uma das Corôas ajudara, Q 

soccorrer:i a outra a té se reporem as co usas em estado :racifico. 
ART. XXVI.- Este tratado com todas as suas clausulas, e de-

terminações, será de perpetuo vigor entre as duas Corôas; de tal 
sorte, que, ainda em caso (que Deus não permitta) que se declarem 
guerra, ficara firme, e inva1•iavel durante a mesma guerra, e depois 
della, sem que nunca se possa reputar interrompido, nem neces-
site de revalidar-se. E presentemente se approvar:i, confirmará, e 
ratificará pelos dous Serenissimos Reis, e se fará a troca dl\s rati-
ficações no termo de um mez, depois da sua data, ou antes si fôr 
possível. 

Em fé do que, e em vit·tude das ordens, e plenos poderes, que 
Nós abaixo assignaclos recebêmos de nossos amos El-Rei Fidelís-
simo de Portugal, e El-Rei Catholico de Hespanha, assignamos o 
presente tratado, e lhe fizemos pôr o sello ele nossas armas. Feito 
em Mad1·icl a 13 de Janeiro de 1750.- (L. S.) Visconde Thomaz 
da Silva Telles.- (L. S.) D. Joseph de Carvajal y Lancaster . 
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Tratado de Limites, na Amorica, outro a Bainha D. Maria I, do Portuga l, o 
Carlos III, Roi do Hospanha, assignado om Santo Ildefonso om o :1° do Outubro 
de :1777, o ratificado por parto do Portugal om :lO e pela da Hospanha em H do 
mosmo moz, o anno. 

(Do Archivo Publico do lmperio) 

EM NOliiE DA SANTISSIMA TRINDADE 

Havendo a Divina Pr·oviclencia e:s:citado nos Augustos Corações 
de Suas Magestades Fidelissima, e Catholica o sincero desejo de 
extinguir as discordias, que têm havido entre as duas Corôas de 
Portugal, e Hespanha, e seus respectivos Vassallos no espaço de 
quasi tres seculos sobre os Limite3 de seus Dominios da America, e 
da Asia ; para lograr este importante fim, e estabelecer perpetua-
mente a harmonia, amizade, e boa intelligencia, que correspondem 
ao estreito Parentesco, sublimes Qualidades de tão Altos Principes, 
ao amor reciproco que se professam, ao interesse das Nações que 
felizmente governam ; têm resoluto, convindo, e ajustado o pre-
sente Tratado Preliminar, que servirá de base, e fundamento ao 
definitivo de Limites, que se ha de estender a seu tempo com a in-
dividuação, exacção, e noticias necessarias, mediante o qual se 
evitem, e acautelem para sempre novas disputas, e suas conse-
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quencias. Para etfeito, pois, de conseguir tão importantes objectos, 
se nomeou por parte de Sua Magestade a Rainha Fidelissima por 
seu Ministro Plenipotenciario o Exm. Sr. D. Francisco Innocenci~ 
de Souza Coutinho, Commendador da Ordem de Christo, do Conselho 
de Sua Magestade Fidelíssima, e seu Embaixador junto a Sua Ma-
gestade Catholica: E pela de Sua Ma.gestade El-Rei Catholico, por 
seu Ministro Plenipotenciario o Exm. Sr. D. Joseph Monino, 
Conde de Florida Branca, Cavalleiro da Real Ordem de Carlos Ter-
ceiro, do Conselho de Estado de Sua Magestade, seu Primeiro Se-
cretario de Estado, e do Despacho, Superintendente Geral de Cor-
reios Terrestres, e Marítimos, e das Postas, e Renda de Estafetas 
em Hespanha, e Indias; os quaes depois de haver-se communicado 
os seus Plenos Poderes, e de havei-os julgado expedidos em boa, e 
devida fórma, convieram nos Artigos seguintes, regulados pelas 
Ordens, e intenções dos seus soberanos. 

ART . 1. - Havera uma Paz perpetua, e constante, assim por 
Mar, como por Terra, em qualquer parte do Mundo entre as duas 
Nações fortugueza, e Hespanhola, com esquecimento total do pas-
sado, e de quanto houverem obrado as duas em otfensa recipt·oca; 
e com e>te fim ratificam os Tratados de Paz de treze de Fevereiro 
de mil e setecentos sessenta e oito, e de seis de Fevereiro de mil e 
setecent<!ls e quinze, e de dez de Fevereiro de mil e setecentos 
sessenta e tre,s, como si fossem insertos neste, Palavra por Palavra, 
em tudo aquillo que expressamente não se derogue pelos Artigos 
do presente Tratado Preliminar, ou pelos que se haj am de seguir 
para a sua execução. 

ART. li.- Todos os Prisioneiros que houverem feito no Mar, ou 
na Terra, serão postos logo em liberdade, sei!\ outra condição, que 
a de seg urar o pagamento das Dividas, que tiverem contrahido no 
Paiz, em que se acharem. A Artilharia, e Munições, que desde o 
Tratado de Pyis de dez de Fevereiro de mil e s~tecentos sessenta 
e tres, se houverem occupado por alguma das duas Potencias a 
outra, e os N:wios, assim Mercantes, como de Guerra com suas car-
regações, Art.ilheria, Petrechos, e o mais que tambem se houverem 
occupado, se ão mutuamente restituídos de boa fé no termo de 
quatro meze/l seguintes á data da ratificação deste Tratado, ou 
antes si possível fór : ainda que as Prezas, ou Occupações proce-
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dam de alg-umas acções de Guerra no Mar, ou na Terra, de que ao 
presente não poss:t haver chegado noticia, pois sem embargo de-
verão comprehender-se nesta restituição, igualmente que os. Bens, 
e EffeiLos tomados com os pl'isioneiros, e os Territorios, cujo Do-
mínio vier a fica1·, segundo o presente Tratado, dentro da Demar-
cação do Soberano, a quem se hão de restituir. 

ART. UI.- Como um dos principaes motivos das discc:>rJias oc-
corridas entre as duas Corôaf! tem sido o estabelecimento portuguez 
da colonia do Sacramento, ilha de S. Gabriel, e outros portos, e 
tenitorios, que se tem pretendido por aqt.iella nação J.ta mal'gem 
Septentrional do Rio da Pl'ata, fazendo eomrnua com os Hespanhóes 
a navegação deste, ou ainda a do Uruguay ; convieram os dous altos 
contratante>, pelo bem reciproco de ambas as nações, e para segurar 
uma paz perpetua entre as duas, que a dita navegação dos rios da 
Prata, e Uruguay, e os terrenos das suas duas ma1·gens Septentrio-
nal, e Meridional per tençam privativamente á Corôa de Hespanha, 
e a seus subditos, até o Jogar em que desemboca no mesmo Urug·uay, 
pela margem Occidental do Rio Pic1uiri, ou Pepiri-Guaz·ú, esten-
dendo-se o domínio de Hespanha na referida margem Sep tentrional 
até á Linha Divisaria, que se formará, peincipiando pela parte do 
Mar no Arroyo de Chui, e Forte de S. Miguel inclusive, e se-
guin:lo as mat·gens Ja Lagóa -Merim a tomar as Cabeceiras, ou 
Vertentes do Rio Negro, as quaes, como Lodas as outras dos Rios, 
que vão a desembocat• nos referidos da Prata, e Uruguay ato a 
Entt·ada neste ultimo Uruguay do dito Pepiri-Guazú ficarão priva-
tivas da mesm~ Corôa de Hespanha, com todos os Territorios 
que possue, e que comprehendem aquelles Paizes, inclu~a a refe-
rida Colonia do Sacramento, e seu Territoeio, a Ilha de S. Gabriel, 
e os demais Estabelecimentos que ·até agora tem pos 'mido, ou pre-
tendido possuir a Corói de Portugal, até a Linha que se formar:i; 
a cujo fim, Sua Magest3de Fidelissima em seu Nome, e de sous 
Herdeiros, e Successores, renuncia, e cede a Sua Magestflde Ca-
tholica, e seus Herdeiros, e Successores qualquer acção, e direito, 
ou posse, que lhe tenham pertencido, e pertençam aos ditos Ter-
ritorios pelos Artigos V e VI do Tratado de Utrecht de mil sete-
cen.tos e quinzGl, ou em distincta fórma. 

ART. IV.- Para evita1· outro motivo de discordias entre as duas 
15 
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Monarchias, qual tem sido a entrada da Lagôà dos Patos, ou Rio 
Grande de S. Paulo, seguindo depois por suas Vertentes até o Rio 
Jacui, cujas duas Margens, e Navegação têm pt·etendido perten-
cer-lhes ambas as Corôas, convieram agora em que a dita Nave-
gação, e Entrada fiquem privativamente para a de Portugal, es-
tendendo-se o seu Dominio pela Margem Meridional até o Arroyo 
Tahym, seguindo pelas Margem; da Lagóa da Mangueira em Linha 
recta até o Mar; e pela parte do Continente ü·á a Linha desde ns 
Margens da ,Jita Lagóa de Merim, tomando a direcção pelo primeiro 
Arroyo Meridional, que entra no Sangradoiro, ou desaguadoiro, 
della, e que corre pelo mais immediato ao Forte Portuguez de 
S. Gonçalo ; desde o qual, sem exceder o limite do dito Arroyo, 
continuará o dominio de Portugal pelas Cabeceiras dos Rios, que 
correm ate o mencionado Rio Grande, e o Jacui, ate que, passando 
por cima das do Rio Ararica, e Coyacui, que ficarão da parte de 
Portugal, e as dos Rios Piratini, e Ibimini, que ficarão da p:trte de 
Hespanha, se tit·ará uma linha que cubra os estabelecimentos pol·-
tuguezes até o Desembocadouro do Rio Pepiri-Guazu no Uruguay ; 
e assim mesmo sJlve, e cubra os estabelecimentos, e missões hes-
panholas do proprio Uruguay, que hão de ficar no actual estado em 
que pe1·tencem á Corôa de Hespanha ; recommendando-se aos com-
miesarlos que verificarem esta linha divisol'ia que sigam em toda 
el!a as direcçõ 3s dos Montes pelos cumes delles, ou dos rios aonde 
os houver a proposito; e que as vertente3 dos ditos rios, e nascentes 
delles sirvam qe marcos a um, e outro Dominio onde assim se poder 
executar, para que os Rios que nascerem em um domínio, e pwa 
elle correrem fiquem desde o nascente delles para esse D minio, o 
que melhor se póde executar na linha que correrá desd a Lag·ôf!. 
MeriaÍ até o Rio Pepiri-Guazu, e em que não ha Rios grandes que 
.n.travessem de um Terreno a outro, porquanto aonde se houver se 
não poderá verificar este methodo, como é bem notqrio, e se seguirá 
o que nos seus respectivos casos se especifica em outros Artigos 
deste Tratado para salvar o~ Dominios, e Possessões principaes de 
ambas as Corôas. Sua Magestade Catholica em seu Nome, e de 
seus Herdeiros, e Successores cede a favor de Sua Magestade 
Fidelíssima, e seus Herdei1·os, e filuccessores lodos e quaesquer 
direitos que ~he passam pertencer aos Territorios, que, segun-
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do vai explicado neste Artigo, devem pertencer a Corôa de Por-
tugal. 

ART. V,- Conforme ao estipulado nos Artigos antecedentes, 
ficarão reservadas en tre os Domínios de uma, e outra Corôa as 
Lagôas de Merim, e a da Mangueira, e as linguas de terra que 
medeiam entre ellas, e a Costa de Mar, sem que nenhuma das duas 
Naçõe> as occupe, servindo só de separação, de sorte que nem os 
Portuguezes passem o Anoyo de Tahym, Linha recta ao Mar, até 
á parte Meridional ; nem os Hespanhóes o Anoyo do Chuy e de 
S. Miguel at é á parte Septentrional : cedendo Sua Magestade Fi-
delíssima em seu Nome, e de seus Herdeiros e Successores a favor 
da Corô:J. de Hespanha, e desta Divisão, qualquer direito que possa 
ter ás Guardas de Ohuy e seu districto, á Barra de Castilhos Grandes, 
ao Forte de S. Miguel, e a tudo o mais que nella se comprehende. 

ART. VI.- A' semelhança do estabelecido no Artigo antecedente, 
ficará tambem reservado no r estante da Linha divisoria, tanto até á 
Entrada no Uruguay do Rio Pepiri-Guazú , quanto no progresso que 
se especificará nos seguintes Artigos, um espaço sufficiente entt·e 
o; Limites de ambas ~~ s Nações, ainda que não seja de iguallal'-
gu ra á da_s referidas L1gôas, no qual não possam edificar-se Po-
voações por nenhuma das duas partes, nem construir-se Fortalezas, 
Guardas ou Postos de Tro pas , de modo que os t:tes espaços sejam 
neuti'Os, pondo-se Marcos e ~ignaes seguros, que façam constar aos 
Vassallos de cada Nação o sitio de que não deverão passar; a cujo 
fim se buscarão os Lagos e Rios que possam servir de Limite fixo 
e inalteravel, e em sua falta os Cumes dos Montes mais sig·nalados, 
ficando estes, e as suas Faldas por termo neutral e divisorio, em 
que não se possa entrar, povoar, edificar, nem fortificar por alguma 
das duas Nações. 

ART. VII.- Os habitantes Portuguezes que houver na Colonia 
do Sacramento, Ilha de S . Gabriel e outros quaesquer Estabeleci-
mentos, que vão cedidos á Hespanha pelo Art. 3°, e todos os demais 
que desde as primeiras contestações do anno de 1762 se houverem 
conservado em diverso Domínio, terã1 a liberdade de retirar-se ou 
permanec: r ali com seus etfeitos e Moveis ; e assim elles, como o 
Governador, Officiaes e Soldados da Guarnição da Colonia do Sacra-
mento, que se deverão retirat•, poderão vender os Bens de Raiz, 
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entregando-se a Sua Magestacle Fidelissima a Artilharia, Armas e 
Munições que lhe houvarem pertencido na dita Colonia e Estabe-
lecimentos. A mesma liberdade e direitos gozarão os habitantes, 
Officiaes, .e Soldados Hespanhóes que existirem em alguns dos Es- • 
tabelecimentos cedidos ou renunciados á Corôa de Po1·tugal pelo 
Art. 4°, restituindo-se a Su:~, Magestade Catholica toda a Artilharia 
e Munições que se houverem achado ao tempo da ultima entrada 
elos Portuguezes no Rio Grande de S. Pedro, sua Villa, Guardas, e 
Postos de uma, e outra margem, excepto aquella parte que houvesse 
sido tomada e pertencesse aos mesmos Portuguez9s ao tempo da 
entrada dos Hespanhóes naquelles Estabelecimentos no anno de 
1762. Esta regra se observará reciproc~ment3 em todas as mais 
cessões que contém este Tratado para estabelecer os Dominios el e 
ambas as Corôas e seus respectivos Limites. 

ART. VIII.- Ficando já signalados os Dominios de ambas as 
Corôas ·até á entrada do Rio Pequiri ou Pepiri-Guazti no Uruguay, 
convieram os dous Altos Contratantes em que a Linha Divisaria se-
guirá aguas acima do dito Pepiri-Guazti até á sua Origem prin-
cipal, e deSde esta pelo mais alto Terreno debaixo das Regt·as dadas 
no Art. 6° continuará a encontrar as Correntes do Rio Santo An-
tonio, que desemboca no g rande da Cur.ituba, por out1·o nome cha-
mado Ignaçti, sep-uindo este aguas abaixo até á sua entrada no Pa-
raná pela sua margem oriental e continuando entã~ aguas acima elo 
mesmo Paraná até aonde se lhe junta o Rio Igurei pela sua margem 
Occidental. 

ART. IX.- Desde a boca ou entrada do Igurey segui' :i a Raia 
aguas acima até á sua Origem principal, e desde ella se atirará 
uma Linha recta pelo mais alto do Terreno com a\tenção ao a'ustado 
no refer~do Art. 6°, até achar a Cabec e,~ra ou Vertente pri cipal 
do Rio mais vizinho á dita Linha e que desague rlo Paraguay pela 
sua Margem Orfental, que talvez será o que chamam Correntes, e 
então baixará a Raia pelas aguas deste Rio até á sua entrada no 
Paraguay, desde cuja boca subirá pelo Canal principal quo deixa 
este Rio em tempo secco, o seguirá pelas suas aguas até encontrar 
os Pantanos que forma o Rio chamado a Lagôa dçs Xarayes e atra-
vessara esta Lag

1
ôa até :i . boca do Rio Jaurti. \ 

ART. X.- Doscle a boca elo Jaurú pela part~ oecidental seguil·á 
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a Fronteira em Linha recta ató a margem austral do Rio Guaporó 
ou ltenes defronte da boca do Rio Sa1·aré qlle entra no dito Guaporó 
pela sua margem Septentl'ional ; mas si os Commissarios encarre-
gados de regular os Confins e execução destes Artigos acharem ao 
tempo de reconhecer o Paiz entre os Rios Jaurú e Guaporé outros 
Rios ou balisas naturaes por onde mais cemmodamente e com maior 
certeza se possa assignalar a Raia naquella paragem, salvando 
sempre a Navegação do Jaul'ú, que deve ser privativa dos Portu-
guezes e o caminho que costumam fazer do Cuyabá. até o Mato 
Grosso; os dous Altos Contratantes consentem e approvam que 
assim se estabeleça sem attcnder a alguma porção mais ou menos 
de Terreno que possa ficar a uma ou a outra parte. Desde o logar 
que na Margem Austral do Guaporé fór assignalado para Lermo da 
Raia, como fica explicado, baixara a Fronteira. por toda a Corrente 
do Rio Guaporé até mais abaixo da sua União com o Rio Mamoré,que 
nasce na Provincia de Santa Cruz da Serra, e at1·avessa a Missão 
dos Moxos, formando juntos o Rio que chamam da Madeira ; o qual 
entra. no Maranhão ou Amazonas pela sua Margem Austral. 

ART. XI.- Baixara a Linha pelas aguas d9stes dous Rios Gua-
poré e Mamoré, ja unidos com o nome da Madeira, até á Paragem 
situada em igual distancia do Rio 1aranhão ou Amazonas, e da 
boca do dito Mamoró ; e desde aquella Paragem continuara por uma 
Linha Léste-Oeste até encontrar com a Margem Oriental do Rio 
Jabari, que entra no Maranhão pela sua Margem Austral; e bai-
xando pelo Alveo do mesmo Jabari até onde desemboca no Maraahão 
ou Amazonas, proseguira Aguas abaixo deste Rio, a que os Hespa-
nhóes costumam chamar Orelhna, e os Indios Guiena, até :i boca 
mais Occidental do Japurá, que desagua nelle pela margem Se-
p ten trional. 

ART. XII.- Continuara a fronteira subindo aguas acima da dita 
boca mais occiclcntal do .I apura, e p9lo meio deste rio até aq uelle 
ponto em que possam ficar cobertos os estabelecimentos Portu-
g uezes das margens do dito Rio Japurà, e do Negro, como tambem 
a communicação, ou canal de que se serviam os mesmos Portuguezes 
entre estes doas rios ao tempo do celebrar-se o Tratado de limites de 
13 de Janeiro de 1750, conforme ao sentido litteral delle, e de seu 
art. IX, que inteiramente se executará segundo o estado que então 
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tinham as cousas, sem prejudic'lr tão pouco ág possessões hespa-
nholas, nem os seus respectivos domínios, e commi.lnicações com 
elles, e com o Rio Orinoco : de modo que nem os Hespanhóes possam 
introduzir-se nos referidos estab1lecim ~ ntos, e commnnicação por-
tugueza, nem passar aguas abaixo da dita boca Occidental do Ja-
purá, nem do ponto da linha que se formar no Rio Negro, e nos 
demaia que nelle se introcluzem; nem os Portuguezes snbir aguas 
acima dos mesmos, nem out!'1s rios que s ~ lhes unam, para passar 
do referido ponto da linha aos estabelecimentos hespanhóes, e :is 
suas communicações, nem subir para o Rio Oriuoco, nem esten-
der-se para as províncias povoadas por Hespanha, nem para os 
despovoados que lhe hão de pertencer conforme os presentes artigos ; 
para o qual effeito, as pessoas que se nomearem para a execução 
deste tratado assignalarão aquelles limites, buscando as lagôas, e 
rios que so juntem ao Japurá, e Negro, e se avizinhem mais ao 
Rumo do Norte, e nelles fixarão o ponto de que não deverá passar 
a navegação, e uso nem de uma nem de outra Nação, quando apar-
tando-se dos rios haja ele continuar a fronteira Felos Montes que 

I 
medeiam entre o, Orinoco, e o Maranhão, ou Amazonas, endirei-
tando tambem a Linha da Raia quanto pudet· ser para a parte elo 
Norte, sem reparar no pouco mais ou menos de terreno, que fique 
a uma, ou á outra Corôa, com tanto que se logrem os fins já expli-
cados, ate concl\lir a dita linha, onde findam os dominios de ambas 
as Monarchias. 

ART. XIII.- A navegação dos rios por onde passar a Fronteira, 
ou Raia será corpmua ás dnas nações até aquelle ponto ern que per-
tencerem a amb[LS respectivamente as suas duas margens, e ficará 
privativa a dita Navegação, e o uso dos,Rios á<\fella Nação a que 
pertencerem privativamente as suas duas margef\s, de >de o ponto 
em que principiar este domínio: de modo que em lodo, ou em parte 

' . . - d ~ c R' sera pr1vat1va, ou commua a navegaçao, segun o o 10rem as l-

beiras, ou margens do rio; e para que os snbclitos de uma, e d~ 
outra Corôa nãp possam ignorar esta regra, se porão m1rcos, 
ou balisas no > logares em que a linha divisaria 'se una a alg uns 
rios, ou se sep9.re delles, com inscripções q.ue - expliquem ser 
commum, ou prfvativo o uso, e navegação daquelle ~io ele ambas, 
ou de uma nação só, com expressão da que poss1. , ou não 
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passar daquelle ponto, debaixo das penas que se estabelecem neste 
tratado. 

ART. XIV.-Todas as ilhas que se acharem em qualquer dos 
rios por onde ha de passar a Raia, segundo os convindos nos pre-
sentes artigos preliminares, pertencerão ao domínio a que estive-
rem m<tis proximas em tempo, e estação mais secca; e si estiverem 
situadas a igual distancia ele ambas as margens ficarão neutraes, 
excepto quando forem de grande extensão, e aproveitamento ; pois 
então se dividirão por metade, formando a correspondente linha de 
separação, para determinar os limites de ambas as Nações. 

ART. XV.- Para que se determinem tambem com a maior exac -
ção os limites insinuados nos artigos deste tra tado, e se especi-
fiquem, sem que tenha logat· a mais leve duvida no futuro, todos os 
pontos por onde deva passar a linha divisaria, da modo que se possa 
estender um tratado defini ti YO com expressão ·individual de todos 
elles, se nomearão commissarios por Suas Magestades Fidelissima 
e Catholica, ou se dará faculdade aos governadores das províncias, 
para que elles, ou as pessoas que se elegerem, as quaes sej am de 
conhecida probidade, intelligencia, e conhecimento do paiz, jun-
tando-se nas paragens da demarcação, assignalem os ditos pontos, 
regulando-se pelos artigos deste tra tado, outot·gando instrumentos 
correspondentes, e formando um mappa individual de toda a fron-
teira, que r econhecerem, e assignalarem, cujas cópias autorizadas 
e formadas de uns, e outros, se communicarão, e remetterão às duas 
cortes ; pondo desde logo em execução turlo aqui.llo em que esti-
verem conformes, e reduzindo a um ajuste, e expediente intei'ino 
os pontos em que houver alguma discordia, até que pelas suas 
côrtes, a quem darão parte, se resolva de commum accôrdo o que 
julgarem conven iente . Para que se consiga a maior brevidade no 
dito reconhecimento, e demarcação da linha, e execução dos ar-
tigos desta tratado, se nomearão os commissarios praticas de uma 
e outra côt·te por províncias, ou territorios; de modo que a um 
mesmo tempo se possa executar por partes, tudo o ajustado, e con-
vindo, communicando-se reciprocamente, e com anticipação, os 
governadores de ambas as nações naquellas províncias, a extensão 
de territorio, que comprehenda a commissão, e faculdades do com-
missario, ou pratico nomeado por cada parte. 
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ART. XVI.- Os commissarios, ou pessoas nomeadas nos termos, 
que explica o artigo pl'ecedente, além das regras estabelecidas 
neste tratado, terão ]Jresente para o que nelle não estiver ef3peci-
ftcado que os seus objectos na demarcação da linha divisaria devem 
s3r a reciproca segurança, e perpetua paz, e tranquillidade de 
ambas as nações, e o total exterminio dos contrabandos, que 
os subditos de uma possam fazer nos domínios, ou com os vas-
sallos da outra,; pelo que, com attenção a estes dous objectos, se lhes 
darão as conespondentes ordens, para t]UC evitem disputas, que 
não prejudiquem di!'eetamente ás actuaes possessões de ambos os 
Soberanos, á navegação commua, ou privativa do~> seus rios, ou 
canaes, segundo o ajustado no art. XIII, ou aos cultivos, minas, ou 
pastos, que actualmente possuam, e não sejam cedidos por este tra-
tado em beneficio da linha divis01·ia ; sendo a intenção dos dous Au-
g·ustos Soberanos, que ao fim de conseg uir a verdadeira paz, e 
amizáde, a cuja perpetuidade, e estreiteza aspiram para o socego 
reciproco, e bem dos seus vassallos, sómente se attenda nac1 uellas 
vastissimas regiões, por oncle ha de estabelecer-se a linha divisaria, 
á conserva4ão do ,que cada um fica possuindo, em virtude deste tl'a-
tado, e do definiti:vo· de limites, e a segurar estes de modo quo em 
nenhum tempo se possam offeJ•ecer duvid as, nem cliscordias. 

ART . xvn.- Qualquer individuo das duas nações, que se ap-
prehender· faz endo o commercio de contrabando com os indi viduos 
da outra, será castigado na sua pessoa, e bens, com as penas im-
postas pelas leis da nação, que o houver apprehendido, e n~s mesmM 
penas incorrerão os subditos de uma nação pelo unico facto de 
entrar no territorio da outra, ou nos r~os, ou parte delles~que não 
sejam privativos da sua nação, ou communs a ambas; exceptuando-
se o caso. em que: alguns arribém ao po~to, ou t~p·eno alheio por 
indispensavel e 1-u·gente necessidade, que hão de fazer constat• em 
toda a fórma, ou que passarem ao tenitorio alhei~ por commissão 
d 1 . d . . 1\ . o governa or, ou supenor e seu raspectrvo piuz para commumcar 
algum officio, ou. aviso; em cujo caso deverão levar passaporte que 
expresse o motivo. 

ART. XVIII.-- Nos rios cuja navegaç1io fór co,mmua ás duas na-
ções em tudo, ou em parte, não se poderá levantar .~ou construir 
pot· alguma dellars , forte, guarda, ou registo, nem obrigar os sub-
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ditolii de ambas as potencias que navegarem a soffrer visitas, levar 
licenças, nem sujeitar-se a outras formalidades, e sómente serão 
castigados com as penas expressadas no artigo antecedente quando 
entrarem em porto, ou terreno alheio, ou passarem daquelle ponto 
até onde a dita. navegação seja commua, para introduzir-se na 
parte do rio que já fór privativa dos subditos da outra potencia. 

AaT. XIX.- No caso de occorrerem algumas duvidas entre os 
vassallos Portuguezes, e Hespanhóes, ou entre os Guvernadores, e 
Commandantes das fronteiras das duas Corôas, sobre excesso dos 
limites assignalados, ou inlelligencia de algum delles, não se vro-
cederá de modo algum por vias de facto a occupar terreno, nem a 
tomar l!atisfação do "lue houver occorrido, e só poderão e deverão 
communicar-se reciprocamente as duvidas, e concordar interina-
mente algum meio de ajuste, até que, dando parte ás suas respe-
ctivas côrtes, se lhes participem por estas de commum accôrdo as 
resoluções necessarias. E os que contravierem ao disposto neste 
artigo serão castigados a arbítrio da pot encia offendida; a cujo fim 
se farão notorias aos Governadores , e Commandantes as disposições 
delle: o mesmo castigo padecerão os que intentarem povoar, apro-
veitar, ou entrar na faixa, liuha, ou espaço de territorio que deva 
ser neutro entre os limites de ambas as nações; e assim para isto, 
como para que no dito espaço por toda a fronteira se evite o asylo 
de ladrões, ou assassinos, os Governadores fronteiros tomarão 
tambem de commum accôrdo as providencias necessarias, cencor-
danclo o meio de apprehendel-os, e de extinguil-os, impondo-lhes se-
veríssimos castigos . 

Assim mesmo, consistindo as riquezas daquelle paiz nos escravos 
que trabalham na sua agricultura, convirão os proprios Governa-
darei no modo de entregai-os mutuamente no caso de fuga, sem 
que po~ passar a diverso domínio consigam a liberdade, e só sim a 
protecção para que não padeçam castigo violento, si o não tiverem 
meL"eoido por outro crime. 

ART. XX.- Para a perfeita execução do presente Tratado, e 
sua perpetua firmeza, os dous Augustos Monarchas contratantes, 
animados dos princípios de união, paz, e amizade que desejam es-
tabelecer solidamente, cedem, renunciam, e traspassam um ao outro 
em seu Nome, e de seus Herdeiros e Succes~ores, todo o direito, e 

16 
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posse, que possam te1•, ou allegar a quaesquer terrenos, ou nave-
gações de rios, que pela linha divisoria, assignalada nos artigos 
deste tratado para toda a America Meridional, ficarem a favor das 
duas Corôas, como, por exemplo: o que se acha occupado e fica -
para a Cot•ôa de Portugal nas duas margens do Rio Maranhão, ou 
do Amazonas, na parte em que lhe hão de ser privativas; e o que 
occupa no districto do Mato Grosso, e delle para a parte do Oriente, 
como igualmente o que se reserva á Corôa de Hespanha, na parle 
do mesmo Rio Maranhão desde a entrada do Javari, em que o re-
ferido Maranhil:o ha de dividir o domínio de ambas as Corôas, até a 
boca mais occidental do Japurá ; e em qualquer outra parte que 
pela linha assignalada neste tratado ficarem terrenos a uma, ou a 
outra Corôa, evacuando-se os ditos terrenos na parte em que esti-
verem occupados, dentro do termo de quatro mezes, ou anles si fàr 
possível, debaixo daquella liberdade de sahirem os habitantes indi-
víduos da nação que os evacuasse, com os seus bens, e effeitos, e de 
vender os de raiz, que já fica capitulada no art. VII. 

ART. XXI.- Com o fim de consolidar a dita união, paz, e ami-
zade entre as duas Monarchias, e de extinguir todo o motivo de 
discordia, ainda1 pelo que respeita Oi'l domínios da Asia; Sua Ma-
gestade Fidelíssima em seu nome, e no de seus Herdeiros, e Suc-
cessot·e~, cede a favor de Sua Magestade Catholica, e de seus Her-
deiros, e Succesfores todo o direito, que possa ter, ou allegar ao 
domínio das Ilha(s Filippinas, e Marianas, e o mais que possue 
naquellas partes, a Corôa de Hespanha; renunciando a de Portugal 
qualquer acção, ou direito que possa ter, ou promover pe).o tratado 
de Tordesilhas d13 7 de Junho de 1494; e pelas condições da Es-
criptura celebrac

1
la em Caragoza a 22 de Abril ele 1529, sem que 

possa repeti(co11sa alguma do preço, qu~ pagow pela venda: capi-
tulada na dita Efcriptura, nem valer-se çle outro qualquer motivo 
ou fundamento contra a cessão convinda neste artigp. 

ART. XXII.-· l<jm prova da mesma união, e amizade, que tão 
efficazmente se ~eseja pelos dous Augustos Contratantes, Sua Ma-
gestade Catholic:1 offerece restituir, e evacuar, ,flentro de quatro 
mezes seguinte~ á ratificação deste Tratado a \}ha de Santa Ca-
tharina, e a parte do continerlte immediato a ella, q~e houvessem 
occupado as armas hespanholas, com a artilharia, munições, e mais 
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effeitos, que se houvessem achado ao tempo da occupação. E Sua 
Magestade Fidelissima, em correspondencia desta restituição, 
promette que em tempo algum, seja de paz, ou de guerra, em que 
a Corôa de Portugal não tenha pa t·te, como se espera, e deseja, não 
consentirá que alguma esquadra, ou embarcação de guerra, ou de 
commercio estrangeiros, entrem no dito porto de Santa Catharina, 
ou nos da sua costa immediata; nem que nelles se abriguem, ou 
detenham, especialmente sendo embarcações de potencia que se 
ache em guerra com a Corôa de Hespanha, ou que possa haver 
alguma suspeita de serem destinadas a fazer o contrab:mdo . Suas 
Magestades Fidelíssima, e Catholica farão promptamente expedir 
as ordens convenientes para a execução e pontual observancia de 
quanto se estipula neste artigo; e se trocará mutuamente um du-
plicado dellas, afim de que não fique a menor duvida sobre o exacto 
cumprimento dos objec tos que inclue. 

ART . XXIII. - As esquadras, e tropas portug uezas, e hespa-
nholas, que se acham nos mares, ou portos dn America Meridional, 
se retirarão dali a seus respectivos destinos, ficando só as regulares 
em tempo de paz, de que se darão avisos recíprocos os generaes, e 
governadores de ambas as Corôas, para que a evacuação se faça 
com a possível igualdade, e correspondente boa fé, no breve termo 
de quatro mezes. 

ART . XXIV . - Si para cumprimento, e maior explicação deste 
Tratado se necessitar estender, e estenderem algum, ou alguns 
artigos mais do~ referidos, se t erão como parte deste mesmo Tra-
tado; e os Dous Altos Contratantes serão igualmente obrigados á 
sua inviolavel observancia, e a ratificai-os no mesmo termo que se 
assignará neste . 

ART. XXV.-0 presente Tratado preliminar se ratificará no preci-
so ter mo de quinze dias , depois de firmado, ou antes, si fór possível. 

Em fé do que nós outros os infra escriptos, ministros plenipo-
tenciarios, assignamos do nosso punho, em nome dos nossos Au-
gustos Amos, e em virtude das plenipotencias com que para isso 
nos autorisaram, o presente Tratado preliminar de limites, e o 
fizemos sellar com os sellos de nossas armas. Feito em Santo Ilde-
fonso no primeiro de Outubro de mil e setecentos setenta e sete .-
(L . S.) D. Fri!!,nci sco I nnocencio de Souza Coutinho .- (L . S.) 
El Conde ele Floridablanca. 
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ARTIGOS SEPARADOS 

Por considerações de conveniencia reciproca para as duas Corôas 
de Portugal e Hespanha, têm resolvido Suas Magestades Fidelíssima 
e Catholica estender os seguintes artigos separados, que haverão 
de fi car secretos, até que 0s dous Soberanos determinem outra 
causa de commum accordo, devendo ter desde agora estes artigos 
separados a mesma força, e vigor que os do Tratado preliminar de 
limites, que se firmou no dia de hoje. E Suas Magestades têm au-
torisado para este fim aos seus respectivos ministros plenipoten- · 
ciarios, o Exm. Sr. D. Francisco Innocencio de Souza Coutinho, e 
o Exm. Sr. Conde de Floridabranca. 

ART. I.- O Tratado preliminar de limites concluído neste dia 
servirá de base e fundamento a outros tres, que os dous altos con-
tratantes têm convindo, e ajustado na fórma seguinte : 

Em primeiro lagar, um Tratado di3 perpetua, e ' indissoluvel al-
liança entr~ as duas Corôas, em cujos Artigos se especificarão as 
r espectivas obrigrlções de cada uma, devendo promover-se no termo 

I 
de dous mezes seg·uintes á ratificação destes At·tigos separados, ou 
antes si fazer-se póde. Em segundo logar,um Tratado de commercio 
entre as duas Na~ões, no qual serão tambem promovidas, e facili-
tadas as vantagens de ambas, e se estenderá dentro' do mesmo 
termo. E em terceiro lagar, um Tratado definitivo de limites para 
uns, e outros dominios de Portugal e Hespanha na America Meridio-
nal, logo que tenfam vindo todas as noticias, e se tenham praticado 
as operações necessarias para especificai-os. , 

ART. II.- Sendo a guerra occasião principal os abusos, e mo-
tivo de alterar-se as regras mais bem concertada/3, querem Suas 
Magestades Fidep ssima, e Catholica, para evital-~ sempre, como 
desejam, e muito mais nos seus dominios da Americ'a Meridional, 
e manterem perpetua paz aos vassallos de ambas as Corôas, que os 
metores, e chefes de qualquer invasão naquellas p

1
artes, por leve 

que seja, se casj;igue com pena de morte irremissivelmente; e 
qualquer presa que façam se restitua de boa f"é in\egralmente. 

' Assim mesmo promettem Suas Magestades que nenhuma das duas 
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Nações permittirá a commodidade de seus portos, e menos os tran-
sitas pelos seus territorios da America Meridional, aos inimigos da 
outra, quando intentem aproveital'-se delles pal'a hostilidades. 
Estes meios, e precauções pal'a a continuação da perpetua paz, e 
boa vizinhança não terão só logar nas terras, e ilhas da America 
Meridional entre os subditos confinantes das duas Monal'chias ; mas 
tambem nos rios, pol'tos, e costas, e no mal' Oceano, desde a altura 
da extremidade austral da Ilha de Santo Antão, uma das de Cabo-
Verde para a parte do Sul, e desde o Meridiano que passa pela sua 
extremidade occidental para o poente ; de sorte que a nenhum navio 
de guerl'a, corsario ou outra embarcação de uma das duas Corôas 
seja licito dentro dos ditos termos em nenhum tempo acommetter, 
insultar ou fazer o mais mínimo prejuízo aos navios, e subditos da 
outra; e de qualquer attentado, que em contrnrio se commetta, se 
dará prompta satisfação, restituindo-se inteiramente o que acaso 
se houver apresado, e castigando-se com severidade os tl'ansgres- · 
sores. Além disto nenhuma das duas Nações a.dmittirà nos seus 
portos, e terras da dita America Meridional, navios ou commel'-
ciantes, amigos ou neutraes, sabendo que levam intento de intl'o-
duzir o seu commel'cio nas terras da outra, e de quebl'antar as leis 
com que os dois Monarchas governam aquelles domínios ; e para a 
pontual observancia de todo o expressado neste Artigo se farão pol' 
ambas as Côrtes os mais efficazes encargos aos seus Governadores 
respectivos, Commandantes, e Justiças: em intelligencia de que, 
ainda no caso, qtHil não se espera, que haja algum incidente ou 
descuido contra o promeHido ou estipulado neste Artige, não ser-
virá de prejuízo á observancia perpetua, e inviolavel de tudo o mais 
que pelo presente Tratado fica disposto. E do mesmo modo esti-
pulam por agora e se obrigam os dous Altos Contratantes a não 
permittir, em caso de guerra de alguma das duas potencias com 
qualquer outra, que os seus portos, e terraet, em qualquer parte do 
mundo que estejam, sirvam directa ou indirectamente de auxilio 
para atacar unicamente, e fazer guerra a uma das duas Potencias 
Contratantes ou a seus vassallos, navios, e territorios; sem que em 
todo o sobredito se entenda que faltem ou promettam falta!' aos 
Tratados que subsistem entra as Altas Potencias Contratantes, e 
algumas outras nações, na intelligencia de que não se haja de 
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abusar delles, para offender aos vassallos, terras, e navios portu-
guezes, e hespanhóes, pois nesta parte se obrigam os dous Altos 
Contratantes a que o que não entrar em guerra observará a mais 
escrupulosa neutralidade, e que si contra esta declaração houver 
algum Artigo secreto ou T1·ataclo anterior, que não tenha chegado 
á noticia das duas Potencias Cont1•atantes, se lhes communicarão, 
e exhibirão reciprocamente, e de boa fé para continuar com me-
thodo o estipulado, e ajustado solemuemenLe no presente Artigo, e 
tomar as .medidas mais conducent'3s á conservação, e defesa dos 
respectivos dominios, vas,allos e navios. 

ART. li I.-Desejando Sua Magestade Fidelissima corresponder 
á magnanimidade de Sua Magestade Catholica, e condescender com 
tudo quanto possa ser grato, e util aos seus vassallos, cede á Cerôa 
de Hespanha a Ilha de Anuo Bom na Cost:J. de Africa com todos os 
direito>, posse, e acções que tem á mesma ilha, para que desde 
lego pertença aos domínios hespanhóes, e do mesmo modo que até 
agora tem pertencido aos da Corôa de Portugal. 

ART. IV.- Igualmente Sua Magestado Fidelíssima, em seu 
nome, e de s&us Herdeiros, e Successores cede todo o direito, e 
acção que tem ou possa ter á Ilha de Fernando do Pó no Golfo de 
Guiné, para que os vassallos da Corôa de Hespanha se possam esta-
belecer nella, e negociar nos portos e costas oppostas á dita ilh~, 

como são os portos do Rio Gabão, e dos Camarões, de S. Domingos, 
Cabo Formoso, e outros daquelle districto ; sem que por isso se 
embarace ou estorve o commercio dos vassallos de Portugal, par-
ticularmente dos das Ilhas do Principe, e de S. Thomé, que ac-
tualmente são, e forem para o futuro a negociar na dita costa, e 
portos, comportando-se nella os vassallos portuguezes, e hespanhóes 
com a mais perfeita harmonia, sem que por algum modo se preju-
diquem ou embaracem uns aos outros. 

ÁRT. V.- Todas as embarcações hespanholas, seja~ de guerra 
ou de commercio da dita Nação, que fizerem escala pelas Ilhas do 
Príncipe, e de S. Thomé, pertencentes á. Corôa de Portugal, para 
refrescar as suas tripolações ou prover-se de viveres ou outros 
effeitos necessarios, serão recebidas, e tratadas nas ditas Ilhas como 
a nação mais favorecida : e o mesmo se praticará. com as embar-
cações portuguezas de guerra ou de commercio que forem d. ilha de 
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Anno Bom ou de Fernando do Pó, pertencentes a Sua Magestade 
Catholica. 

ArtT. VI.- Sua Mag-estade Fidelíssima declara que a prohibição 
que se estabelece para que as embarcações estrangeiras de guerra 
ou ele commercio, excepto nas arribadas forçadas de urgente neces-
sidade, não possam entrar no porto de Santa Catharina, e na sua 
costa immediata, como se est-ipula no Artigo XXII do Tratado Preli-
minar de limites, não devera entender-se com os navios hespanhóes 
de guerra ou mercantes que arribem a ella ; antes sim offerece Su~ 
Magestade Fidelíssima que nas ordens que haverão de expedir-se 
rogulaclas pelo ajustado no fim do mesmo Artigo XXII, se especifica~ 
rá que aquella prohibição não comprehende os navios hespanhóes, 
pois estes terão alli a maior hospitalidade, e todos os au:úlios que se 
podem dar aos navios do pavilhão de um bom alliado, e amigo; 
observando-se sempre as leis, e ordens com que aquelles paizes se 
governam, respeito a toda a prohibição ele contrabando, e de qual-
quer outro abuso. 

ART. VII.- Os presentes Artigos separados se ratificarão no 
preciso termo de quinze dias depois de firmados, ou antes si fôr 
possível. 

Em fé do que, nós outros os infra-escriptos, Ministt•os Pleni-
po"tenciarios, firmamos ele nosso punho, em nome de nossos Au-
gustos Amos, e em virtude das Plenipotencias com que para isso 
nos autol'isaram, os presentes Artigos separados, e os fizemos sellat• 
com os sellos de nossas armas. Feito no Real Sitio de Santo Ilde-
fonso, no primeiro de Outubro de mil e setecentos setenta e sete.-
(L. S.) D. Francisco Innocencio de Sottza Coutinho.- (L. S.) 
El Conde ele Floridablanca. 





N. 3 

ExtracLo do officio do Vi co-rei Luiz do Vasconcellos o Souza a MarLinho do Mello o 
Castro, sobro a demarcação do limites da America meridional, a 20 do Agosto 
de 1.789. 

Re'Oista do Instit~~to. Tom. 4•-1842 

Temendo, porém, que este artificio não produzisse o effeito qne 
tanto desejava, passou com bastante prevenção a tental.o na de-
marcação do Pepery-Guassú, onde devem finalisar os trabalhos da 
primeira subdivisão, valendo-se de um subterfugio muito celebre, 
que deu melhor a conhecer as suas intenções. Porque, achando-se 
demarcado e reconhecido este rio no proprio logar da sua denomi-
nação e existencia, como denotavarn os ves&igios da demarcação pas-
sada, pelos quaes se guiaram os facultativos da presente diligencia, 
que com summo trabalho se internaram naquelles asperos desertos, 
não houve a menor contradição da parte de ambos os commissarios 
em se collocarem novos padrões, que estabelecessJm os dominios 
de ambas as nações, lavrando-se os termos correspondentes, que 
servem de um seguro monumento da separação daquelles terrenos. 
Vacillan.Jo, porém, de novo D. José Varella sobre a demarcação do 
art . 8•, conforme a qual se devem ligar as cabeceiras do rio Santo 
Antonio com as do dito rio Pepery-Guassú, e talvez persuadido que 
algumas das Missões hespanholas poderiam ficar dentro da linha 
portugueza, entrou em novas idéas, afim de illudir o referido Pe-
pery-Guassú já reconhecido e demarcado, pretendendo substituir-o 
por outro mais caudaloso, que ficava ag·uas acima do Uruguay 
Puita : e neste conceito entrou a formar as mais fortes declamações 
contra a demarcação passada, a dat• por suspeitos os praticas da-

!7 
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quelle tempo, e levantar muitas imputações contra os commissarios 
antigos, não obstante as balisas naturaes, que elle não podia es-
curecer, por se achat·em gravadas no proprio Pepery-Guassú. 

Ainda qué Sebastião Xavier se tem constantemente esforçado 
contra esta cavilosa pretenção, comtudo as suas diligencias não 
podem produzir um feliz e:rito, pelo embaraço e dependencia dos tra-
balhos da segunda subdivisão, que na fôrma do art. 8° deviam prin-
cipiar no dito rio Pepery-Guassú, continuando a encontrar as cor-
rentes do rio Santo Antonio, que desemboca no grande de Coritiba, 
por outro nome chamando lguassú, até finalisarem no lgurei, que 
foi destinado para limite dos dous domínios no vasto districto do 
Paraná. Como, porém, todas as providencias que podem ser uteis 
neste artigo do Pepery-Guassú, são cumulativas á segunda subdi-
visão, me parece conveniente dar a V. Ex. alguma noticia desta 
demarcação, que, ainda antes de principiada, já se achava. preve-
nida por um artificioso plano, que me remetteu o Vice-rei de 
Buenos-Ayres D. João José de Vertis, e se acha na correspondencia 
do anno de i 779. 

Tendo1 diL"igido a Real presença ele Sua Magestade o referido 
plano, sem mais exame e averiguação das impertinentes matarias 
que nelle se inyolvem, pareceu logo, não só caviloso e indigno de 
se adaptar, mas ainda inteiramente disposto a opprimir as pos-
sessões portuguez:;~,s, ainda naquellas distancias que podiam ser 
mais vantajosas, segundo as disposições do Tratado. 



N. 4 

Cópia do trechos do uma carta quo o V. R. Luiz de Vasconcollos oscrovou om 
30 do Dezembro de !789 ao Governador do Rio Grande do Sul, Sobastiiio 
Xavier da Veiga Cabral da Camara. 

Devendo-me persuadir que estas participações que V. S. me 
acaba de fazer foram em consequencia dos meus ultimos officios 
com data de 28 de Fevereiro e 20 de Jnnho do presente anuo, por 
se não referir a elles o que V. S. me tem dirigido, posto que trata 
das matarias, que fariam o seu principal objecto ; não deixa de me 
fazer bastante novidade a improbabilidade de se suspender pre-
sentemente o reconhecimento do Pepiri-Guaçu, por parecer que a 
serie destas dependencias tinha tomado outro differente prosegui-
mento, que precisamente vinha oppor-se ás Ordens, que foram 
insinuadas a V. S. sobre o dito_ reconhecimento do Pepiri-Guaçu, 
por ser esta a verdadeira intelligencia, que devo dar áquella 
negativa. Nesta consideração recorri aos meus sobreditos officios 
de 28 de Fevereiro e 20 de Junho para: ver si nelles lhe foi 
insinuado que houvesse de suspender aquella diligencia por termos 
tão positivos que o obrigassem a transtornar a Demarcação do 
art. 8°, expondo-se ás queixas dos Hespanhóes e a outras conse-
quencias que V. Ex. premedita, e se deviam esperar deste pro-
cedimento tão precipitado e imprevisto. Mas depois de uma madura 
reflexão, conhecendo que o meu primeiro officio só tratou das 
confusões e desordens, com que foi procura:do e investigado o Rio 
Igurey no vasto Districto do Paraná, que de nenhum modo se 
devem aclmittir ; e que pelo 2° me esforço em impugnar a cavilosa 
pretenção de D. José Varela pelo disfarçado empenho, com que 
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tem procurado illudir o reconhecimento da verdadeira Barra, ou 
entrada do sobredito Rio Pepiri-Guaçú, depois de assig-nalaclo pelas 
Partidas da 1• Subdivisão, com o simulado fim ele o substituir· pot 
outro, que se encontra mais caudaloso e clesagua no Uruguay pela 
sua margem septentl'ional aguas acima do Uruguay-Puitá. 

A unica providencia que dei e claramente se distingue no 
meu oflicio de 20 de Junho, foi que sendo as advertencias, que 
V. S. fez ao coronel Francisco João Roscio unicamente reduzi-
das a que de nenhuma sorte e debaixo de qua~quer pretexto 
que seja, de'l)e prestar-se a que se bu~a nas duas inscripções 
que de accôrclo com o seu concurrente fizeram gra'l)a1' no sitio 
proporcionado junto a mar,c;em elo Pepiriguassu, e menos que 
no in'l)entado de no'l)o se coUoque alguma, que se encaminhe 
a dar-lhe denominação ou a outro fim, excepto o de declarar 
o ponto aonde chegaram os traba~hos que nelle se executarem, 
parecia pmito conveniente, que se conhecessem as vantagens 
que os Hesparihóes pretendem daquella invenção e os prejuízos, 
que são imminentes aos Domínios Portuguezes de se admittir o 
novo Rio Pepiriguassú, e de se convir na Demarcação em que 
insiste o Commissario Hespanhol. Por não ser e~te ponto pre-
visto nem recommenclaclo por V. S. ao dito Cordnel Francisco 
João Roscio, ao mesmo tempo que era o unico, que podia deci-
dir semelhante questão, evi'tando-se desagradaveis contestações, 

) 

logo que não occorresse o mçnor prejuízo por todos os lados da 
presente Dem1arcação aos Reaes Interesses de Sua 1{agestade, 
achei da ulti.m:t necessidá.de tornal-o a recommendar a V. S., 
acreséentando que melhor serviço ~í).ria á Mesma Senhora si 

' suspendendo toda e qualquer deliberaçã:o (que ndo tantas e tan-
tas vezes ref etida só serviu de anim~r o orgulho de D. José 
Varela) disfarçasse os seus sentimentos, e passasse immediata-
mente ao proprio logar daquelle Rio, que se ~retende substabele· 
cer pelo Peptriguassú afim de conseguir as noticias mais indi-
viduaes, de (J.Ue necessitava para decidir \ um ~problema, que 
sempre ficarà sujeito ás. maiores duvidas e incertezas, emquanto 
pela ocular inspecção daquelles terrenos se não conhecerem e 
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calcularem todas e quaesquer vantagens, que possam combinar 
com as regras e disposições do mesmo tratado . 

• • • • • • • • • o •••••• o o o o • • 

Deus Guarde a V. S. Rio, 30 de Dezembro de 1789.- Lui?; 
de Vasconcellos e Souza.- Sr. Brigadeiro Seeastião Xavier da 
Veiga Cabral da Camara. 

O registro donde foram .e:s:trahidos os trechos acima está 
authenticado pelo proprio Luiz de Vasconcellos. 
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N. 5 

Trecho do uma carta quo Francisco João Roscio escreveu do-Povo do Santo 
Angelo- a D. Diogo do Alhear om i9 de Outubro do i79i 

Por mais esforços que Vm. faça, por mais inventos a que se 
dedique, não poderá escurecer que os Rios Pepiriguassú, e o de 
Santo Antonio, são fronteiros, e correm no mesmo meridiano 
com curtíssima differença ainda no caso de a poder haver. 

Nem a summa escassez que me não foi possível obviar na 
averiguação do de Santo Antonio; reduzido aqnelle destaca-
mento a manter-se com ortigas, hervas e fructas agrestes e até 
com os immundos couros crús que serviam de cobertas aos poucos 
mantimentos. Nem o summo cuidado com que Vm. intempestiva-
mente me forçou a repartir os aprestos, e gente destinada ao 
Pepiriguassú, e o debil destacamento, que da sua parte a elle 
destinou, foram sufficientes motivos, para que a constancia e 
obediencia dos indivíduos destinados ao exame destes Rios, dei-
xassem de praticar os mais vigorosos esforços, com que conse-
guiram o exacto e completo reconhecimento até as suâs origens: 
desvanecendo-se desta fórma toda e qualquer duvida, para se 
determinarem os limites estipulados, logo que se obrar com boa 
fé e recta razão. 

Sempre foi prudente recorrer a novos exames, a diversas 
averiguações, quando occorre duvidas, ou incerteza para se evi-
tarem no modo possível os desacertos e contingencias, a que est:i 
sujeita a fraqueza humana. Esta pratica tem sido seguida desde 
o principio da demarcação. Nesta mesma situação duas vezes 



44 

mandaram os primeiros Commissarios averiguar o Uruguay para 
se determinarem a demarcar a embocadura do Pepiriguasst't. 
Duas vezes instou Vm. e conseguiu o exame do Rio caudaloso que 
se acaba de reconhecer completamente, não sendo de fórma 
alguma necessario nem interessante a nossa Commissão, e não 
obstante estes exemplos, conceitua Vm. desaccôrdo propor eu por 
ordem positiva, que lhe communiquei, novo exame do Paraná, 
com o qual talvez se consiga indicar o verdadeiro lgurey, não de 
um Igurey baptisado a exemplo de Vm. e do Primeiro Com-
missario da sua Nação, mas do expresso determinado no art. 8°, ou 
quando não recorrer-se a substituição do mesmo Rio nos limites 
insinuados e tantas vezes proposto da minha parte. 

O Geographo Portuguez na sua retirada do passado exame aban-
donou por ultimo a su concurrente en lo mas distante e asom-
broso deZ desierto, e tendo sido antes abandonado com naufragios e 
evidentes riscos, falto de soccorros e guardas, que os mesmos fu-
nestos acontecimentos tinham forçado a retirar-se nús e no mais 

I 
infeliz estado. Si el Geographo Portuguez se vio el ano antece-
dente em el t!Uimo desamparo sem gua1·da, sem m anti mentos e 
sem sufficiente conducçcio, siendo tal el modo com que V. S . se 
prestá a una diligencia comun de aqueUa importancia, puede 
imputar-se-lo a si mesmo,pues de otro nó dependt'a . E finalmente 
o Geographo Portuguez, seguindo, e procurando as ' vet·tentes cor-
respondentes do Rio, que acabava de reconhecer, se estravió cun 
exquisito pretexto ... olvidado de que solo debian indagar a Se-
ptentrion las que corresem al Iguassú, como quiera qlte 
la Unea Divisaria, mas es un meridiano de Division •que un pa-
ralelo. Este1~ sim são mysterios occu).tos, que não só me custam a 
conceber, mas tambem confesso que não os comprehendo, nem será 
facil comprefender como apartando-se o Geogr~pho Portuguez de 
seu concurrente com tão justas razões, seja um desconcerto mal 
fundado, e abandonando o H espanhol ao seu concurrente, sem ra-
zão conhecida faltando incontestavelmente a uniforme concurren-
cia, a humanidade e a caridade seja uma acção louvavel, um proce-
der muito acertado ! E como o Meridiano de Divisão se possa desviat· 
da sua posiç1ío na raia, e dos Rios estipulados para ir procurar a 
origem de outro Rio até agora desconhecido que corre do Oriente ; 
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interceptando os Domínios Portuguezes até a extensão de mais 
de dous graus em longitude, e flanqueando-os tanto para a parte 
septentrional como para a Austral : aqui acaba de suspender-se a 
minha comprehensão. Esta só razão, este solido fundamento contra 
producentem, ainda dado o caso de não estar esta materia tão dis-
tinctamerite controvertida era mais que sobrada para evidenciar o 
extravagarite da proposta ou absurdo da pretenção. 

Não aconteceu da mesma fórma com as minhas declarações. 
E posto que Vm. affecte que custam a conceber e se faça desen-
tendido, as comprehende, as entende e deve entender. Po,rém para 
de uma vez desvanecer toda a occasião de effugio, torno a repetir 
explicando com distincção o seguinte : Tem sido pratica inalteravel 
.e bem estabelecida em toda a demarcação desde as primeiras confe-
rencias no Chuy reconhecerem os Commissarios o terreno por 
inspecção ocular naquellas paragens, em que julgaram necessaria 
a sua presença, seguiram-se exames e elevar planos exactos pelos 
respectivos facultativos e com estes cimentos acordavam com pru-
dencia e conhecimento de causa os verdadeiros pontos, por onde 
devia passar a Raia ou Linha Divisaria, e afinal mandavam postar os 
marcos necessarioiS naquelles sítios e pontos que tinham convindo. 
Nenhum outro methodo póde Vm. indicar mais conforme ao acerto 
e recta razão. Nós estivemos no Paraná e no Iguassú reconhecemos 
ocularmente~ o que nos foi possível daquelles H.ios e suas circum-
stancias, A demarcação do art. 8" deve seguir-se desde o Rio 
Pepiri-Guassú : foi forçoso vir a esta passagem para nos certifi-
carmos da identidade deste Rio e sua connexão com o de Santo An-
tonio: conseguimos este exame, esta certeza. Estamos no sitio de 
nossa residencia, durante a mesma indispensavel averiguação. Nós 
mesmo visitámos a Demarcação na embocadura do citado Pepiri-
~uassú : quem póde duvidar que falta accordar na Demarcação de 
que só temos trabalhos preliminares 1 que este logar em que nos 
achamos não tem implicancia com o expressado dever; nem con-
tribue a esquecermos do mesmo, que havemos averiguado, e 
reconhecido com cuidado e com attenção : sem que a distancia 
maior ou menor a que nos obrigam os embaraços do terreno, 
altere cousa alguma essencial, assim como não tem alterado em 
foda a antecedente Demarcação. Contrario procedimento não podia 
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dispensar-se de um demonstrativo abuso, e de uma anebatada pre-
cipitação, sujeitas a duvidas, a equivocações, etc. 

O haverem-se levantado, combinado, e remettido Planos .do 
Parana não se conseguindo por semelhante meio a execução das 
ordens dos dous Augustos Soberanos, por quem celebrado o tra-
tado preliminar de 1.777, é uma das mais fortes ou a principal 
razão de dever repetir à não ser licito retardar a mesma importan-
tissima diligencia, e é o mais solido fundamento, para eu não 
deixar de insistir no proprio reconhecimento e muito menos dar 
por concluida a demarcação do art. So (como mais vezes lhe tenho 
significado) em outra paragem, que não seja a barra do Ig urey 
no Paraná. 

Finalisa Vm. o seu officio, negando-se a convir nas minhas 
justas proposições, expressando vagamente e asseverando que são 
idéas oppostas à mente de Suas Magestades e nada compativeis 
com os nossos deveres (asserções arbitrarias, sem demonstração al-
guma) e conclue dizendo : mas sin ordem especial para elle, que 
no he recibi~o não debo a guardar . A' vista desta repulsa tão ter-
minante e da ambiguidade e contradição da resposta inutilmente 
tenho que propor razão, a quem a não quer attender; e me considero 
na forços :J. 9brigação de exigir de Vm. uma categor ica declaração, 
que me é indispensavelmente necessal'ia, para dar p:J.rte e finali-
sar os meus recursos como tenho praticado, e ambos somos 
igualmente obrigados a praticar entre todo e qualquer caso de 
discordia, ainda de maior entidade. 



N. 6 

Officio do governador Paulo José da Silva Gama ao Visconde do Anadia sobre os 
limites çom as colonias hospanholas, a 9 do Maio do 1.803 

Revista do Instituto do anno de 1877, pag. 278 

Por semelhantes modos perturbaram os hespanhoes a demarcação 
das vertentes do rio Jacuhy acima da serra, e se negaram a dar 
por investigado o rio Pequery ou Pepiri-Guaçú. Este rio tlem co-
nhecido na sua coll0cação por ser o primeiro da parte septentríonal 
acima elo salto gt•ande do Uruguay, e pelos marcos característicos 
na sua embocadura, segundo a dírecção norte-sul, e procurar de 
alguma fórma as approximações do Paraná, em nada favorecia a 
cobiça dos commíssarios hespanhoes ; portanto não podiam soffrer 
que este rio fosse conhecido ; se valeram de varios subterfugíos ; 
e, vendo o segundo commissarío h espanhol que nada lhe valia para 
o seu projecto, se deliberou em negar, e illudir todos os princípios, 
e factos innegaveís dos anteriores commissarios e tradições a este 
respeito, como consta das correspondencias. 
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N. 7 

MEMORIA 

Os limites entl·e o Imperio do Brazil e as republicas que com elle 
confinam não podem ser regulados pelos tratados celebrados entre 
Portugal e Hespanha, suas antigas metropoles, salvo si ambas as 
partes contratantes quizerem adoptal-os como base para a demar-
cação de suas respectivas fronteiras. 

As convenções com que as duas corôas de Portugal e Hespanha 
pr0curaram dividir entre si as terras ainda não descobertas, ou 
conquistadas na America, e extremar suas possessões já estabele-
cidas no mesmo continente, nunca surtiram o desejado effeito. 

As duvidas e incertezas de taes estipulações, os embaraços emer-
gentes de uma e outra parte, e por fim a guerra successivamente 
inutilisaram todos os ajustes, e consagraram o direito do uti 
possidetis como o unico titulo e a u nica barreira contra as usurpa-
ções de uma e outra nação, e de suas colonias ·na America Meri-
dional. 

As ultimas estipulações ajustadas e concluídas entre as duas 
Corôas para a demarcação de seus dominios no Novo Mundo são as 
do tratado preliminar do 1° de Outubro de 1777, disposições em 
grande parte copiadas do tratado de 13 de Janeiro de 1750, qne 
aquelle teve por fim modificar e esclarecer. 

O tratado de 1777 foi roto e annullado pela guerra superveniente 
em 1801 entre Portugal e Hespanha, e assim ficou para sempre 
não sendo restaurado pelo tratado de paz assignado em Badajoz aos 
1ô dias de Junho do mesmg anno. A Hespanha conservou-se a 
praça de Olivença, que tinha conquistado pelo direito da guerra, 
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e Portugal, todo o territorio pertencente ã Hespanha, que em vir-
tude do mesmo direito occupára ná Ame rica. 

E' pois incontestavel que nem mesmo a Hespanha ou Portugal.. 
poderia hoje invocar o tratado de 1777, porque contra semelhante 
pretenção protestaria a evidencia do direito internacional. 

O governo de Sua Magestade o Imperatior do Brazil, reconhe-
cendo a falta de direito escripto para a. demarcação de suas raias 
com os Estados vizinhos, tem adoptaclo e proposto as unidas bases 
razoaveis e equitativas que podem ser invocadas : uti possidetis, 
onde este existe, e as estipulações do tratado ele 1777, onde ellas 
se conformam ou não não de encontro ás possessões actuaes ele uma 
e outra parte contratante. 

Estes princípios têm por si o assenso da razão e ela justiça, e 
estão consagrados no direito publico universal. Rejeitados elles, o 
unico principio regulador seria a eonveniencia e a força ele cada 
nação. 

·o Imperio repugnou e repugnará sempre a deslindar suas diffe-
renças com os Estados vizinhos por outros meios que não sejam os 
da amizade e persuasão. 

Elle não cauece estender suas fronteiras alclm dos limites actuaes 
determinados pelas suas posses e jurisdicção, tacita ou expressa-
mente reconhecidas. Sua unica aspiração é regular sobre esta 
base, e pelo mais amigavel accõrdo, com os Estados confinantes, 
as raias que ~evem extremar os respectivos terri torios. 
, Esta necess 'dade que sente o Imperio deve ser igualmente sen-

tida pelos seus vizinhos, porque a falta de reconhecimento e 
demarcação das fronteiras suscita contestações e conflictos, obsta 
a sua _melhor segurança e policia, é m perigo constante para a 
conservação d;t mutua benevolencia E: lj-mizacle, que é do in,teresse 
de todos manter e cultivar. 

Felizmente a linha que separa o territ~rio bt•azileiro do ar gim-
tino, entre os rios Paraná e Uruguay, não póde dar logat· á menor 
contestação. Tanto o principio do uti possidetis como o tratado de 
1777 a assignala do mesmo modo. Demais, é ella tão circumscri-
pta, e tão pouco importantes os terrenos adjacentes, que não offere-
ceria campo para planos de ambição ou conveni_encia, si fosse 
pos .ivel suppôr que algum dos {ious governos sacrificasse a taes 
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sentimentos egoísticos o que mutuamente devem a si mesmo e ás 
suas relações internacionaes. 

A sobredita linha divisor ia acha-se assim descripta no art. 8° 
do tratado de 1777: 

« Ficando já signalados os domínios de ambas as corôas até á 
entrada do rio Peguiri ou Pepiri-Guassú, no rio Uruguay, con-
vieram os dous altos contl'atantes em que a linha divisoria seguirá 
acima do dito Pepiri-Guassú até á sua origem principal e desde 
este pelo mais alto do terreno, debaixo das r egras dadas. no 
art. 6°, continuará a encontrar as correntes dos rios Santo Anto-
nio, que desagua no Grande Coritiba, por outro nome chamado 
Ig·uassL't ; seguindo estes aguas abaixo até á. sua entrada no Paraná 
pela sua margem oriental ; e continuando então aguas acima do 
mesmo Paraná até onde se lhe ajunta o rio lgurey pela sua mar-
gem occiden tal.» 

Esta estipulação é a mesma do art. 5 o do tratado de 1750, com a 
unica differença notavel de denominar-se Pepiri-Guassú e Santo 
Antonio os dous primeiros rios por onde corre a linha divisoria a 
partir do U ruguay. Aquellas denominações foram dadas pelos 
demarcadores do tratado anbe.rior. 

Importa, para clareza e maior esclarecimento, transcrever 
tambem aqui o dito artigo correspondente do tratado de 1750: 

«Subirá desde a boca do lbicui pelo alveo do Uruguay até 
encontrar o do rio Pepiri ou Pequiri, que des~gua na margem 
occidental do Uruguay ; e continuará pelo alveo do Pepiri acima 
até á sua origem principal, desde a qual proseguirá pelo mais alto 
do terreno até á cabeceira principal do rio mais vizinho que desem-
boque no rio Grande de Coritiba, por outro nome chamado lguassú. 
Pelo alveo do dito rio mais vizinho da origem do Pepiri, e depois 
pelo de lguassú, ou rio Grande de Coritiba, continuará a raia até 
onde o mesmo lguassú desemboca na margem oriental tí!o Paraná, 
e desde esta boca proseguirá pelo alveo do Paraná acima até onde 
se lhe ajunta o Igurey pela sua margem occidental. >) 

As regras prescriptas no arL. 6° do tratado de 1777, a que se 
refere o 8° acima transcripto, se resumem no seguinte: marcar 
uma faxa de tel'l'eno neutra! nessa como nas demais secções da 
fronteir·a commum ( idéa então muito admittida pelas duas côrtes); . 
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buscar os lagos e rios que pudessem servir de mais signalados ; 
ficando estes e as suas faldas por termo neutra! divisorio, em que 
nem se pudesse entrar, povoar ou edificar, por alguma das duas-
nações. 

Nenhum dos dous tratados de que se tem feito menção chegou 
a ser plenamente executado, mas ambas as demarcações foram 
começadas, e algumas linhas, assim pelos primeiros como pelos 
demarcadores. 

A linha do Pepiri ao Iguassú foi uma das reconhecidas e demar-
cadas, o que teve logar, em virtude do primeiro tratádo, de Janeiro 
de 1759 a Janeiro de 1760, conforme as instrucções dadas pelas 
duas Côrtes, e com perfeito accôrdo dos respectivos commissarios. 

Eis o termo do reconhecimento do rio Pepiri, uma das divisas 
principaes da linha que devia correr do Uruguay ao Paraná: 

« Certificamos todos de que o rio em cuja boca cstavamos era o 
Pepiri, se fez e firmou o acto de reconhecimento seguinte : 

« 08 commissarios da segunda partida de demarcação, José Fer-
nandes Pinto Alpoim por parte de Sua Magestade Fidelíssima, e 
D. Francisco Arguedas por Sua Magestade Catholica, ouvido o pa-
recer unanime dos astronomos, gllographos e officiaes das duas 
nações, que p~r força das razões expostas na junta antecedente, e 
da asseveração do indio vaqueano, Francisco ·Xavier Arirapi, sar-
g.ento de seÚ povo de S. Xavier, cujos conhecimentos e noticias 
destes r1os se comprovam com a conformidade qua se achou entre as 
que delles dava a sua verdadeira situação, disseram nã? lhes ficava 
a menor duvida de que era o Pepiri o rio que o dito vaqueano signa-
lava, e em cuja boca estavam acampadas as duas partida~ ; declara-
mos que recon,. hecemos este pelo rio Pepiri determinado no art. 5o 
do tratado dos limites, por fronteira dos domínios de Suas Mages-
tades Fidelíssima e Catholica, e em sua consequencia, que a demar-
cação começada em o povo de S. Xavier, e seguida aguas acima do 
Uruguay até á boca deste, deve continuar seguindo seu curso até 
suas cabeceiras, :sem embargo de não achar-se sua effectiva posição 
conforme a que lhe dá o mappa da demarcação dado pelas duas 
côrtes, não dHvendo segundo á declaração assignada ao reverso delle 
pelos dous Ex.ms. Srs. plenipotenciarios D. José de Carvajal e Len-
castre, e Visconde Thomaz da Silva Telles, attender·-se ao dito 



53 

mapp:1 senão emquanto este se achasse conforme o tratado; e para 
que em todo o tempo conste este acto de reconhecimento, e lindeiro, 
da divisão de t3rmos, fi~ emos a seguinLe declaração firma(h por todos 
acima referidos. Boca do rio Pepiri, 8 de Março de 1759. » 

No diat·io que em commum fizeram os dous commissarios, e do 
qual foi extl'ahido o sobredito documento, se lê a seguinte con-
clusão : 

« Do modo referido se póde executa!' esLa parte da demarcação 
com a diligencia e Ll'abalho que so deixa entender, eLe. Pot• meio 
destes obstaculos S3 logl'ou, depois dl3 achada a origem principal do 
Pepiri, reconhece!' tambem a cabeceira principal, e seg uil· todo o 
cur3o do mais immediato que corre ao lguassú ; ao qual, como se 
tem dito, se chamou rio de Santo Antonio (e com propriedade pu-
dera havel'-se chamado rio desejado), e feita por elle a demarcação, 
se atou a linha divisaria, reconhecendo, em virtude do artigo do tra-
tado, como pertencente aos domínios de Sua Magestade Fidelissima 
todo o terreno que se estende ao oriente e septentríão dos àitos 
rios, e por tocante a Sua iviages tade Ca tholica. o que fica ao occi-
dente e meio dia dos rios Pepiri, Santo Antonio e lguassú ; e para 
seu mars constante valor se fi.l'l110U pot· todos neste acampamento do 
rio Saulo Antonio a 3 de Janeil'o de 1760. >> 

Não se póde deixar de reconhec er, em vista das tradições officiaes, 
e extra-offici.aes, que essa penosa demarcação foi executada com o 
mais louvavel escrupulo, e com perícia e boa fé, pelos commissarios 
de uma e outra nação. 

Tão felizes não foram as outras commissões, não tanto pelas diffi-
culdades ela cmp;:-eza, que naquella lambem eram considct·aveis, 
como pelo pernicioso espírito que dominou a alguns demarcaclores. 

A situação e curso dos tres rios de qLle faliam os clous tratados 
ficaram determinados como se passa a descl'ever. 

O Pepiri-Guassú (como foi então denominado) entra rio Un1gnay 
pela margem direita ou septentríonal, pouco mais de urna legua 
acima do Salto Grande deste rio, na latitude de 27° 9'. i\las ao occi-
dente, c distante delle 2/3 de legua, desagua pela mesma margem 
o arroio ltaj o à, 

Defronte e contiguo á barra existia. uma pequena ilha de pedras , 
a qual deve ficar couort•t nas enchenLea do mcBmo Pcpil'i-Guassú o 

l9 
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do Uruguay, apparecendo quando muito os ramos dos arbustos que 
a revestem. Esta ilha como que é a extremidade de um arrecife que 
naquella paragem obstrua o leito do Uruguay. Tinha ella do orientê 
ao occidente nove toezas e tres pés, e do norte a sul sete toezas e 
quatro pés. 

A largura do Pepiri-Guassú, entre as duas pontas que forma com 
o Uruguay, era de 52 toezas e cinco pés, e de pouco mais de 39 
toezas dentro da barra. Defronte achou-se ser a largura do Uru-
guay de 243 toezas e cinco pés. 

Na ponta oriental fez-se um desmonte de arvores, deixando em 
meio uma só da altura de 13 pés, na qual se pôz uma cruz, e em 
seus braços gravaram os caracteres de R. F. (rei fidelíssimo) anno 
de 1759. 

Nasce o Pepiri-Guasst't aos 26° 10' de latitude, de um pequeno 
manancial que brota entre pequenas pedras, situado no alto da 
serrania que corre entre o Uruguay e o Iguasst't, dividindo as aguas 
e a um e outro destes rios. 

O rumo direito de sua origem á boca achou-se ser de 15° S. O. 
A e:xtensão do seu tortuoso curso foi computada em 36 a 38 leguas. 

Ao maior de seus confluentes, que desagua pela margem oriental, 
na latitude de 26° 41', deu-se o nome de Pepiri-menim. 

Na sua origem se desmontou um pedaço de bosque, cortando as 
a1•vores circufUvizinhas no espaço de 50 toezas, e em um pinheiro 
alto e grosso, que se deixou só na margem occidental, se gravou uma 
cruz, d'onde fazendo para o norte uma picada bem largà, pelo terre-
no entremeio, que era plano, se seguiu em direitura a outro ma-
nancial reconhecido, em o qual praticado igual desmonte se gravou 
outra -cruz em uma arvore de timbó, que ficou só nó lado oriental. 

No mesmo plano em que esl.á o manancial que dá origem ao 
Pepiri-Guassú so encontra, a 500 passos, caminh!lndo para o norte, 
outro manancial copioso, que brota entre pedras grandes, e delle 
nasce o rio que se chama de Santo Antonio. 

Corre o Santo Antonio, a rumo direito tirado de sua origem á 
boca, pelos 2tio N. O. Seu curso natural é de 27 a 30 leguas, fazen-
do voltas e serpenteando entre pequenos montes. Tem multidão de 
a!•recifes, como tambem um salto, sete leguas acima da sua !in, 
pela. latitude de 25° 41' 11". 
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Desagua no rio Iguassú pela margem austral ou esc1uerda aos 
25° 35' de latitude. Tinha a sua foz de largura 35 toezas. 

Antes do Santo Antonio não se encontra, pela margem austra.l 
do Iguassú, a partir· da sua confluencia com o Paraná, senão pe-
quenos arroios, dos quaes o maior e unico notavel, foi denominado 
S. Francisco. Dista este do Santo Antonio uma legua e tres quartos. 

Em duas arvores, uma na banda occidental, e outra na banda 
oriental do Santo Antonio, feitos os convenientes tiesmontes, se 
gravaram duas cruzes; a primeira com a inscripção R. C. anno de 
1760, e a seganda com a correspondente R. F. anno de 1760. 

O Iguassú, o Rio Grande de Coritiba, assaz conhecido mesmo na 
época <das demarcações luso-hespanholas, nasce na latitude de 26°, 
pouco mais ou menos, da mesma serrania alta que, correndo a costa 
do mar, dá origem ao Uruguay. 

Desagua no Paraná pela latitude de 25o 35°. Sua largura na foz 
era de 120 toezas. Na ponta austral que faz com o Paraná, achou-
se ser a largura deste de 194 toezas. 

Em ambos os angulos da sua barra collocaram-se marcos seme-
lhantes aos do Pepiri-Guassú e Santo Antonio. O do norte recebeu 
a inscripção R. F., e o do siitl a de R. C. 

Declarado nullo em 1761, por accôrdo de ambas as Côrtes, o tra-
tado de 1750, em consequencia das duvidas e difficuldades que sur-
giram de sua execução, veio a guerra de 1762 ainda mais complicar 
e confundir as possessões de uma e outra potencia. 

Finalmente, ·succedeu áquelle tratado de limites o preliminar de 
1777, cuja demarcação, na linha a que se contrahe esta memoria, 
começou em 1788. 

Como já se observou, este segundo tratado, feito com o conhe-
cimento que se havia adquirido pelas demarcações anteriores, e em 
vista das duvidas que então occorreram, copiou quasi pelos mesmos 
termos o art. 5° do tratado de 1750, adoptando as novas denomi-
nações dadas pelos demarcadores de 1759 ao Pepiri e ao seu con-
traverten te. 

D'onde se evidencia que a mente das duas côrtes foi adoptar 
. naquella paragem a mesma divisa estipulada no mallogrado tra-

tado de 1750, e que os seus commissarios de commum accôrdo ha-
viam reconhecido e dema.rcado. 
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Consequcutemeute, os demarcadores do art. 8° do novo tra.Lado 
não eram incumbidos de ir em pt·ocura de um terreno ainda de todo_ 
desconhecido, e sómenle corria-lhes o de,·e1· de repetir o reconhe-
cimento dos rios Pepiri-Guasstl e Santo Antonio já explorados, re-
ctifica t· as obs~rvações e descri pções, restaurar os signaes da antiga 
demarcação. 

Ainda quando outro que não o rio reconhecido em 1759 fosse o 
Pepiri, que se julgav<1 existir quando celebrou-se o ajt1ste de 1750, 
as duas partes cont~atantes n'lo quizeram em 1777 reviver seme-
lhante questão, de certo muito insignificante em comparação com 
0s grandes fins que se propunham. 

Bem ou mal demarcada em 1759 a liuh a do Pepil'i e lguasstl, 
ellas a acei taram tal qual havia sido demat·cada.. Está, porém, visto 
que a primeira d~marcação não deixára a menor duvida sobre o sett 
acerto e rigor. 

Não obstante estas obvias conside rações, os commissat·ios hespa-
nhoes não hesitaram em levantar a q ueslão jà decidida a respeito do 
ve1·dadeiro Pepiri do tratado de 1750, pretendendo que esle rio 
fosse outro existente mais acima. 

A sua pretenção não podia ser mais infundada. A posição rela-
tiva que no mappa dado pelas duas côrtos se assignava iquelles 
dons rios não era a condição unica e essencial par~ o reconhcci-
!nenlo de um dos ramos da linha divisaria . 

O Pepiri reconhecido em 1759 e o primeiro rio notavel, ou que 
se ·possa chamar caudaloso, qne entra no Ut•uguay pela banda se-
ptentrional, acima do seu salto grande. 

O exime dos dons tratados mostl'a que se tiver.1 muitb em vista 
approximar o mais possível a linha divisaria dos saltos gTandes do 
Uruguay e do Igua~sú, afim de que es tes ficassem como balir.as 
na turaes e in.destructiveis da demarcação e apartamento tias duas 
frorrteiras. 

A linha do Pepiri e Santo Antonio assignalada pelos demarcadores 
do tratado de 1750, esta de conformidade com aquelle pensamento . 

' estes rios, além da referida condição, verificaram-se os requisitos 
expressados p.as instl'tlcções, e tudo quanto a respei to delles se 
sabia por tt·adições, não só dos Indios das Missões do Uruguay, 
C)mO fie ou tt• afl peflsoas fidedignas . 
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Si o mappa das côt·tos dava o Pepiri aguus acima do Uruguay-
Puitá , oatros mappas impresr;os, e alg- uns manu criptas feito ·; pelos 
Indios, em os tempos qus navegavam por essas paragens, situavum 
diversamente o mesmo rio. 

O mnppa manuscripto que serviu de base ás instrucções não me-
recia grande confiança. Os plenipotenciarios da s dua~ côrtes assim 
o declararJm em um accô:·do qu e assignaram em 17 de Janeiro de 
1751, e pelo qual autol'izat·am os commissal'ios a seguir a demar-
cação conforme os dado3 que ::1dquirissom sobre o terreno. 

Em todo o caso, como já ficou dito, a ques tão est tva decidida pelo 
tt•atado, e as novas ínstrucções tinham corrig-ido o erro do mappa 
r1ue serviu de base ás anteriores. Ahi se desi gnou o Pepiri-Guassú 
como existindo ag-uas abaixo do 1Jruguay-Puitá. 

Apezar do s JU injusto intento, os commissarios hespanhoes não 
puderam recusar-3e ao reconhecimento da linha que contestavam, 
e de facto a veriftearam, e d ·~ram testemunho dos penosos e bem 
executados trabalhos dos demarcadores de 1759. 

Resumido tudo o que fica exposto, podemos affirmar: 
1. 0 Que os commissat·ios do tratado de 1750 procederam com fide-

lidade e perícia na clem(lorcação r1ue de commum accôrclo conse-
guiram levar a effeito. 

z.o Que a linha demarcada em 1759 foi a que se estipulou e 
clesct·eveu no art. 8° do tratado do 1777. 

O governo ele S. l\1. o Imperador do Brazil não duvida aclmittü· a 
linha do Perliri-Guassú e Sant::> Antonio demarcada em 1759, não 
pot• ser essa linha, como é evidente, a que foi estipulada em 1777 
entt•e P crtugal e Hespanha, mas porque é uma divisa satisfac toria, 
e conforme a base do uti possidetis. 

A refel'icla fronteira é a mesmu que so vê tt·açada no rnappa da 
ConfJderação org-:mizado em '1855 pelos eng enheiros Allan e Ale-
xandre Campbell, e mandado imprimir por ordem elo mesmo governo 
at•gentino. 

Parami, 26 ele Novembro ele 1857. 
O officio do tenente-coronel Peroit•a de Campos, danJo conta 

ao presidente da província de S. Pedro do Sul, Dr. Esperidião 
Eloy de Barros Pimentel, do resultado da sua commissão, tem a 
data ele 3 de Janeiro ele 1864; rlelle possuímos cópia, e eleve ser 



58 

consultado por aquelles que desejarem estudar a presen~e questão 
de limites. 

Coadjuvaram ao dito tenente-coronel o capitão de engenheiros -
Rufino Enéas Gustavo Galvão e o 1° teRente da mesma arma 
Antonio Eleuterio de Camargo. 

Esta commissão foi creada pelo aviso reservado do ministerio 
do imperio de 7 de Janeiro de 1860, assignado pelo conselheiro 
Angelo Moniz da Silva Ferraz, e na mesma occasião expediram-se 
instrucções reser'l)adas para execução das que baixaram com o 
decreto n. 2502 de 16 de Novembro de 1859, que regulára a crea-
ção de duas colonias militares na província do Paraná, ao occidente 
dos rios Cltapecó e Chopim. 

Os avisos reser'l)ados do ministerio de est.rangeiros de 19 e 22 de 
Janeiro de 1856, e as memorias do conselheiro Ponte Ribeiro de 
30 de Setembro e 16 de Outubro de 1.855 derramam muita luz sobre 
este assumpto. 

De todos estes importantes documentos temos cópias, bem como 
do extracto do diario dos commissarios das duas demarcações dos 
ries Pepiri-Guassú e Santo Antonio. 

Ao officio .do tenente-coronel Pereira de Campos, àe que trata 
a nota anterior, acompanhou a 

« Planta de parte do rio Uruguay, que comprehende a barra do 
Pepiri-Guassú e Salto G~·ande, levantada pelos f os tenentes de 
engenheii·os Antonio Eleuterio de Camargo, e da armada José 
Nolasco da Fontoura Pereira da Cunha e agrimensor Manoel José 
de Azevedo ; com o fim de discriminar-se a verdadeira posição do 
referido Pepiri-Guassú, que serve de limite entre o Imperio e a 
Confederação Argentina. » 1.863. 
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Tratado de limitas ontro o Sonhar D. Pedro li, Imperador do Brazil, o a Confodoração 
Argentina, assignado na cidade do Paraná em l.4 do Dezembro do !.857, o ratifi-
cado po1· parte do Brazil om 30 do Janeiro do l.858. 

(Do ArchiYo da Secretaria de Estado dos Negocios Estrangeiros ) 

EM NOME DA SANTISSIMA E INDIVISIVEL TRINDADE 

Sua Magestade o Imperador do Brazil, e o vice-presidente da 
Confeder·ação Argentina no exercicio do poder executivo, desejando 
deixar solidamente estabelecida a boa harmonia que felizmente 
reina entre as du~s nações, removendo quanto ser po~sa todo motivo 
de ulterior desavença, e tendo ao mesmo tempo em vista favorecer 
o desenvolvimento das respectivas relações e commercio de fron-
teira,_accordaram em reconhecer ]JOr um tratado os limites dos seus 
territorios entre os rios Uruguay e Paranã, e nomearam para esse 
fim por seus plenipotenciarios, a saber: 

Sua Magestade o Imperador do Brazil, o Exm. Sr. conselheiro 
José Maria da Silva Paranhos, seu enviado extraordinario e mi-
nistro plenipotenciario em missão especial na Confederação Ar-
gentina, commendador da imperia.l ordem da Rosa, grã-cruz da 
da Sant'Anna da Russia de f a. classe, deputado á assemblea geral 
legislativa do Imperio, etc. 
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E o vico-presidenle dn Confe,Jcrnção Argentina, os Ex.ma. Srs. 
D1·s. D. Santiago Dcrqui c D. Bernabé Lopez, ministros e secre-
tários de estado nos departamentos do interior e das relaçõe3 
exteriot•es. 

Os quae3, depois de trocarem os seus plenos poderes, que fo:·am 
achados em.boa e devida fórma, convieram nos artigos seguintes: 

Art. f. o As duas altas partes contratantes, estando de accôrdo 
em fixar os seus resp ectivos limites, convêm em declarar c reco-
nh~cer como f,·onteira dJ Brazil e da Confeleração Argentina, 
entre os rios Umguay e Parana, a que abaixo se designa: 

O territorio do Imp 3rio do Brazil divide-se do ela Confederação 
A1•gentina pelo rio Uruguay, pertencendo toda a marg~)m direita 
on occidental :i Uonfocleração, e a esquerda eu oriental ao J3mzil, 
desde a foz elo affiu3nte Quarahim até a do P epiri-Guassú, aonde as 
possessões brazileiras occu;1am as duas margens do Urnguay. 

Segue a linha diviso1·ia pelas ag uas do Pepiri-Guassú ate á sua 
origem principal; d3sde esta continua, pelo mais alto do terreno, 
a encontrar a cabeceira principal do Santo Antonio a Lé á sua en-
trada no Iguassú, ou Rio Grande de Coritiba, e por este até :i sua 
c.oníluencia com o Paran:i. 

O terreno que os r;os Pepiri-guassú, Sanlo Antonio e Ig·uassú 
separam para o lado elo oriente pertence ao Brazil, e para o lado 
do orcidente á Confederação Argentina, sendo do d1minio commum 
das duas nações as aguafl dos ditos dous primeiros rios em todo o 
Beu cnrs(), e as do Iguas>Ú sómente desd l a c )l1flu :Jncia do Santo 
Antonio até ao Paraná. 

Art. 2. 0 As duas altas partes contratantes declaram, para evitar 
qualquer duvida, posto que as designações do art. 1° sej.1.m hoje 
bem conhecidas, que O~l rios Pepil·i-Guassü e Santo Antonio, de 
que falia o dito artigo, são os que foram reconhecidos em 1759 
pelos demarcadoros do tratado de 13 de Janeiro ele 1750, celobi·aclo 
entre Portugal e Hespanha. 

Art. 3.0 Depois de ratificado o pres:mte tratado, as duas altas 
partes COIÜI'a tantes nomearão cada uma um c0mmissario, para., 
de commum a.ccônro, p1·oceder J m no tei·mo mais breve :i demarcação 
da linha nos pontos em que für necessario, ele confurmüla.do com a 
estipulação elo art. L o 
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At·t. 4. 0 Os commi;sarios de que tl'a.ta o al'tigo antecedente deve-
rão, log-J que tenham concluido a demarcação da fronteil'a terres-
tre, proceder em commum ao levantamento de uma planta das ilhas 
do rio ruguay comprehendidas dentro dos limites dos dou ; paizcs, 
e recolher todos os dados necessarios qne estejam ao seu alcance, 
a fim de que em vista de seus pareceres e e ;cl ar~cim entos possam 
os dous governos accol'dar a discriminação dos respectivos clomini1s 
sobl'e as ditas ilhas, confol'me os principias elo direito internacional. 

Art. 5.• A troca das ratificações do presente tratado se rá feita 
na cidade do P araná, dentro do prazo de oito mez ·~s , contados da 
sua data, ou antes, si fór possivel. 

Em testemunho do r1uc, nós abaixo ass i.;·nallos, plenipotenciarios 
ele Sua Mages tade o Imperador do Bt·azil e do vice-presidente da 
Confmloração Argentina, assigtlámos, em virtude de nossos plenos 
poderes, o presente tt·atado, o lhe fi zemos pó r os nossos sellos. 

Feito na cidade do Parami , aos qtlatorze dias elo mez de Dezembt•o 
do anno do Nascimento de Nos3o Senhor Jesus Clll'isto de mil oito-
centos cincoenta e se te. - . (L. S.) Jo srJ Ma1·ia da Silva Pam-
nhos. - (L. S.) Sa ntiago Derqui.- (L . S. ) Bernaúd Lopa::: . 

Protoc ollo 

Aos 14 dias elo mez de Dezembro de 1857, nesta cidade elo Pat•aná, 
reunidos S. Ex. o Sr. conselheiro José M<l.l'ia da Silva Pal'anhos, 
plenipotenciario de S. 1\f. o Impet·aclor do Brazil, c SS. E Ex. os 
Srs. D. Bemabé Lopez e D. Santiago Derqui, plenipotonciarios 
da Confecleraçiio Argentina, convieram em consignar no presen te 
pt·ot:>collo as seguintes declarações, parJ. intelligencia, por parte 
de um e outro governo, do tratado de limites assignado nesta 
mesma data. 

Estando de accórdo ambos os governos na fixação da linha divi-
saria dos rios Pepiri-Guassú e Santo Antonio, os Srs. plenip)ten-
ciarios pt·escindiram, por inutil, no ajuste de que se trata, da ques-
tão avent:~ da na me mor ia apres :J ntadà pelo Sr. plenipotenciario 
brazileiro, de serem ou não válidas as estipulações de limites 
outr'ora celebt·adas entre Portugal e Hespanha sobre os seus rlomi-
nios na America do Sul. 

20 
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Fica, portanto, entendido que não importa reconhecer a validade 
ou invalidade de nenhum dos antigos tratados a referencia que se 
faz à demarcação do de 13 de Janeiro de 1750, nõ art. 2° do que 
acaba de ser assignado entre o Brazil e a Confederação. Essa refe-
rencia tem sómente por fim precisar a designação da linha divisoria 
do territorio comprehendido entre os rios Uruguay e Paraná. 

O Sr. plenipotenciario brazileiro declarou que, annuindo aos de-
sejos expressados pelos seus collegas, para que no final do art. 4o 
se acrescentassem as palavras- conforme os principias do direito 
internacional- o fez na intelligencia de que por esta clausula se 
não tinha em vista prejulgar os factos de possessão, por parte de 
uma e outra nação, nas ilhas do rio Uruguay froiJ.teiras aos seus 
respectivos territorios ; o que, aliás, elle julga b!lm subentendido, 
porque o direito das gentes consagra tambem o principio do uti 
possidetis como um titulo legitimo de propriedade territorial. 

Os Srs. plenipotenciarios argentinos contestaram que a phrase 
final do art. 4• indica que os dous governos deverão, como não póde 
deixar de ser, regular-se pelos principias u:aiversalmente aceitos, 
para accordarem a divisão do dominio das ilhas, e dirimirem quaes-
quer duvidas que a esse respeito se suscitem no referido accôrdo: 
que não tiveram em vista prejulgar os factos de possessão a que 
alludi u o Sr. plenipotenciario brazileiro, mas que tambem era de 
seu dever e lealdade declarar desde já que o seu governo nem pre-
tende fundar direito às ilhas em taes precedentes, nem poderá re-
conhecer p-ossessões que não d-erivem da soberania que tem o Im-
perio sobre uma das margens, e a metade do rio. 

Lido o presente protocollo, e achando-o exacto o assignaram os 
tres plenipotenciarios em dous autographos, e os sellaram com seus 
respectivos sellos. -(L. S.) Jose Maria da Silva Paranhos.-
(L. S.) D. Bernabe Lopes. -:(L. S.) D. Santiago Derqui. 
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Parecer do Barão de HumboZdt sobre os tratados de Umites 
ceZebradtJs com as repubUcas de Venezuela e Novâ-Granada 
reconhecendo a necessidade de se adaptar o principio do uti 
pos sidetis, base claqueUes tratados. 

« Berlin le 22 Décembre 1854.- Monsieur .- Tres sensible, 
Monsieur, a la confiance que vous avez bien voulu me témoigner 
et que je dois sans doute a l'affectueuse bienveillance dont m'ho-
nore Mr. I e Chevalier d'Araujo, j'ai étudié les documens qui 
traitent de la convention que vous avez si heureusement conclu 
et quisera sans dou te adoptee dans des momens plus calmes. 

« Lors de la paix de Paris j 'avais dejà. été invité par le duc de 
Wellington de rediger une mémoire sur les limites de la Guiane 
Portugaise, qui a éte publiée dans la Collection Diplomatique de 
Schoell, apres avoir joui de la haute approbation de votre cour. 

<< Les incertitudes qui ont regné si long-temps sur lcs limites 
des possessions brésiliennes dam le Bassin du Rio Negro, ont pris 
n·1issance en grande partie de la prciférence qu'on a voulu clonncr 
a de vagues suppositions sur le point, ou le Rio Negro est 
traversé par l'Équateur, aux inclications plus simples et plus 
rassurantes (là oà manquait toute observation de latitude) des 
confiuens de deux fieuves. Lorsque Mr. de la Condamine venait 
au . Grand Para on croyait cette ville placée sous I' Équateur 
même: illa trouvait de 1° 28" au Sud de 1' Équateur. Pendant un 
demi siecle on::a été persuadé dana la Capitainerie Gcnérale de 
Carácas que l'habile Ingénieur, D. Gabriel Clavero, avait construit 
le fortin de S. Carlos dei Rio Negro la oà passait l'Équateur. 
Aucune observation astronomique n'avait oté faite dans ce lieu 
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avant moi. La« Real Expedicion >> eles limites de Solano n'a pas 
dépassé Je conll.uent du Guaviare et de l'Orenoque. J'ai trouvé le 
fortin de S. Carlos pat· 1° 5"l ' 42" de la titude boréale. -

« J'approuve beaucoup, i\Ionsietu·, b sag-esse ave c la ]Uelle dans 
votre neg-otiatiou vous n'avez (avec les inteutions plus concilia-
trices) pas insiste sut· des ag t·anclissemens de tet·ritoire et adoptó 
pom· sortir cle3 long-ues incertitudes qne naissent eles vag·ues 
expressions de l'ancien traité du 1i Octobre 1777, Je principe de 
l'uti possidetis de 1810. Vous avez tres bion senti que cc qtdl y a 
de plus important pout• fu.ire sortir ces sauvag-es contrees de leur 
etat d'isolement et d'abandon industricl, c'est d'appais >r les 
antipathics nationales et de profiter, par un3 libre navigation, de 
cette admirable entrelacement de riv iel'es qui, comme un don 
bienfaisant de la P1·ovidence, a óté accordó, a3sez inutilement 
jusqu'ici aux peuiJles de l'Amérique du Sud . 

« C'est snr ce point de vue qu 1 , de retour de l'expédition de 
l'Orenoque eu 1800, j'ai tàche de fixer l'attention du gouvcl'llement 
Espagnol dans un rapport que j'ai adressé au ministre eles aftàires 
étraoget·es d'alors, le chevalier d'Urq·.üjo. Je disais alors: «Lo que 
«seria lo mas digno de ser obtenido [JOl' el medio de mutuas 
« concession es seria una libertad intera y reciproca de comercio 
« en estas magestuosos rios, el Orenoco, el Cassiquiare y Rio 
« Negro ó Guainia y cl Maranon. Nada seria mas proprio para 
« fomentar la prosperidad em unos payses tan atrasados, eu el 
« cultivo ele las Lierras, nada mas pl'oprio para diminuir la infeliz 
« y ir~acional antipath~a que exisLe desgraciadamenLe entre do3 
« nacionaes limitaneas. >) 

« Monsieur le ministt•e rósident et comroeudador D. 1iiguel 
Maria Lisboa me fait J'honneu ~ de m'aelresse1· a la fin de la leLtre 
(cn date du 4 Aàut i854) dont il a bien v.)ulu m'honorer, deux. 
qémand~s spéciales, auxquelles je tàche1·ai de r epondre avec 
franchise . 

« Lo Avan t J'expédition de Solano, c'est-a-du·e, ver.~ l'annce 1750, 
la po>session de fait. eles Port:Jgais sm· le Rio NegTo, s'ótendait 
dlc au de-la du Cassiquiat•e ~ 

« li y a eu certainement (bien avant que les Espagnols ont 
ótabli eles missions sur l'Atabapole, Cassiquiare ct la Rio Neg1•o), 



65 

cbpuis les <itablissemens PorLugais formos ehez les J\Iarabitanas 
d~ temps en temps, des incursions vers le Nord, au de-là du 
Cassiquiare par !e Caba, bul'i et lo Pacimoni. Voas trouvere;r. 
mêmo sut• ma gr.1nde oarte de l'Ot·énoquo (Pl. i6 de mon Atlas 
geog~aphique et physique du voyage) inscrits pres d'un laé (par 
le degre 3° de latitude du Nord les mots suivants : 

(( C'est SUl' l e bords de ce lac a l'Est du Rio l\Iavaca que les 
Portugais s'introdLlisent par !e porta.qe (arrastradero) qui va du 
rio Siaba, affiuent elu Cassiquiare, au rio lVIavaca, pour cueillir lo 
fruit aromatique elu laurier puche;·y ot la salserJareUlo, article 
el'exportation du PMá. On parvenait h. l'Est d3 !'Esmeralda la, oú 
j'ai été, et Monsieur SchombLli'gk, 30 ans apres moi, le plus pres 
eles sources de l'Orénoque. C'étaient de ce cote la des incursions 
temporaires, ce n'ót.lit pas une possession de fait. Si eles aven-
turiers indiens meles a quelques colons Portugais poussaient 
a:ssez souvent leurs incut·sions hoslil es jusqu 'aux eaux dLl rio Temi 
et du TL1amini (avant 1755) c'était pour faire des esclaves, « a.llez a 
la conquête eles Amos», et les vendre au Rio Negro Portugais . 
L'établissement de hvitã sur le Tuamini existait sans doute, mais 
comme village indien sons la elominal;i.on d'un ch~f indien elu nom 
de Javita . Les prem iers blancs r1ue le Pere Roman, en Fevrier 1744, 
rencontra en passant le premier de l'Orénoque a Rio Negro, 
furent des Portngais marchancls d'esclave;; «de la tropa de rcscalc ». 
Les Guaipunares leur vendaieut les prisoniers qu'ils no mangeaient 
pas . Ce n'est pas clans I e village indien que elominait le chef Javit:i, 
c'es t dans un eles etal.Jlissemens Portugais dLl Rio Negro que le 
Pere Roman attendit l'arrivée elu Jésuite Portugais Avogad ,·e qui 
vint elu Pari. (Voyage T. II. P. 415 et 534) . 

« L?S Portugais en 1750 n'ont eu, je et·ois, auc un établissement, 
aucLme culture au Norcl elu point ou entre le Cassiquiare, au 
nord-est elu rocher Culimacari, sur leque! j'ai bivouaqu<:i avec 
Mr. Bonpland. 

« 2 .0 Las limites du traité du 25 Novembro 1852 sont clles 
d'accorel avec ce que vous avez mauifesté clans la relation de 
votre voyage aux Régions Equinoxiales 1 

« Je n'ai pas visité les eaux dLl Rio Negro a l'ouest du point oü 
cette riviere reçoit lea eaux du Cano Pimiehin, étant venu a pied 



66 

à. travers la forêt de Javita (mission du rio Tuamini) au terme du 
portage sur le Cano Pimichin. 

<< J'ai pu recueillir, je crois, quelques renseignemens assez 
pré eis sur les lieux que vous nommez dans le Lraité. Ma c arte de 
l'Orénoque et du Rio Negro otfre le con:fl.uent de l'Apavoris (qui 
reçoit le Taraira) avec le Yapurá con:fl.uent qui est à 1° au Sud de 
l'Equateur, et par leque! vous commencez vos limites art. f.or .dana. 
le traité daté du 25 Juillet 1853. 

« Ma carte offre les Rios Aquió, Tomo, Uaupés et Xié. Je 
placerais l'ile de San José pres de la caverna ou harem (lieu de 
débauche du célébre r.hef indien Cocuy) entre S. Cal"los dei Rio 
Negro et S. José de Marabitanas (la l'on devait me faire prisonier) 
par les 1° 40' dQ latitude Nord. C'est cette ile qu'on regarde 
aujourd'hui comme frontiere. 

« Je crois avoir pu donner (voyage id. in 4° T. II, P. 459) des 
renseignemens tres curieux sur les veritables sources du Guainia, 
et sur le cours supérieur du Uaupés que j'ai du à un rrioine tres 
judicieux. de St. François, le gardien Fray Francisco Pugnet 
de la mission des Andaquies . Il était venu des sources du Yapur:i 
(Caquetà) aux sources dll Guaviare en partant de la mission du 
Caguan. 
· « Je n'ai rien trouvé, Monsieur, dans votre Convention qui 
soit co.ntraire aux notions géographiques que j'ai pu acquérir. 

« Récemment i1 a paru à. Londres le voyage d'un naturalista 
qui venant du Para a remonté le Rio Negro et visité les rives 
si peu connues du Uaupés. (Alfred Wallace, travels on the Amazon 
a:ud Rio Negro 1853 p. 273.) Cette curieuse expédition a été de 
l'annee 1850. Mr. Walla e est venu comme moi par la forêt de 
Pimichin à Javità ou il a eu le tórt de composer un poême tres 
ennuyeux. 

« Je désire ardemment que mes reminiscences de vicilillard, 
puissent vous offrir quelque intérêt. Daignez agréer, Monsieur 
le Chevalier, l'hommage de la haute considération avec laquelle 
j 'ai l'honneur d'être, etc.-LE BARON DE HUMBOLDT .-A Mr. le 
commandeur D. Miguel Maria Lisboa, etc . >} 

Vid. Relataria de 1855- annexos. 
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