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1759 

 
Boca do Pepirí 

Quinta-feira – 08.03.1759 

 
Exploração de 1759 

 

Certos de que o Rio em cuja boca estávamos era o 
Pepirí, se fez e firmou por todos o ato de 

reconhecimento seguinte: 

Os comissários da segunda partida de demarcação 

Joseph Fernandes Pinto Alpoym por S.M.F. e D. 
Francisco Arguedas por S.M.C., ouvido o parecer 

unânime dos astrônomos, geógrafos, e oficiais das 
duas nações, os quais, em virtude das razões expostas 
na junta antecedente, e da afirmação do Índio 

Vaqueano Francisco Xavier Arirapi, sargento de seu 
povo de S. Xavier, cujo conhecimento e notícia desses 

Rios se comprovou com a conformidade que se achou 
entre as que deles dava, e sua verdadeira situação, 
disseram não lhes ficava a menor dúvida de que era o 

Pepirí o Rio que o dito Vaqueano sinalava, e em cuja 
Boca estavam acampadas as duas partidas, e assim 

declaramos, que reconhecemos este pelo Rio Pepirí, 
determinado no art. 5° do Tratado de Limites, por 
fronteira dos domínios de Suas Majestades Fidelíssima 

(1) e Católica (2); em consequência do que a 
demarcação, começada no povo de S. Xavier, e 

seguida águas acima do Uruguai até a Boca deste, 
deve continuar por ele seguindo o seu curso até às 
suas cabeceiras, sem embargo de se não achar a sua 

efetiva posição conforme a que se dá no mapa de 
demarcação dado pelas duas Cortes, não devendo, 

 
1 Sua Majestade Fidelíssima: S. M. F. 
2 Sua Majestade Católica: S. M. C. 
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conforme a declaração assinada nas costas dele pelos 

Exm.os Srs. plenipotenciários Thomaz da Silva Telles, 
Visconde de Ponte de Lima e D. Joseph de Carvajal e 

Lencastre, atender-se ao dito mapa, senão em quanto 
este se ache conforme ao Tratado; e para que em todo 

o tempo conste este ato de reconhecimento e termo 
da divisão de limites, fizemos a presente declaração, 
firmada por todos os abaixo assignados. 

Boca do Rio Pepirí, 8 de março de 1759. (AZAMBUJA, 
1891) 
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1857 

 
Paraná, Entre Ríos, Argentina  

Quinta-feira – 26.11.1857 

 
Memória Organizada Pelo Plenipotenciário 

Brasileiro Para Servir de Base ao Tratado de 
Limites de 14 de dezembro de 1857 

 

Os limites entre o Império do Brasil e as Repúblicas 
que com ele confinam não podem ser regulados pelos 

Tratados celebrados entre Portugal e Espanha, suas 
antigas metrópoles, salvo se ambas as partes 

contratantes quiserem adotá-los como base para a 
demarcação de suas respectivas fronteiras. As 
convenções com que as duas Coroas de Portugal e 

Espanha procuraram dividir entre si as terras, ainda 
não descobertas ou conquistadas na América, e 

extremar suas possessões estabelecidas no mesmo 
Continente nunca sortiram o desejado efeito. 

As dúvidas e incertezas de tais estipulações, os 

embaraços emergentes de uma e outra parte, e, por 
fim a guerra sucessivamente, inutilizaram todos os 

ajustes e consagraram o direito do “uti possidetis” 
como o único título e a única barreira contra as 
usurpações de uma e outra nação e de suas colônias 

na América Meridional. As últimas estipulações 
ajustadas e concluídas entre as duas Coroas, para a 

demarcação de seus domínios no Novo Mundo, são as 
do Tratado preliminar de 01.10.1777, disposições em 
grande parte copiadas do Tratado de 13.01.1750, que 

aquele teve por fim modificar e esclarecer. 
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O tratado de 1777 foi roto e anulado pela guerra 

superveniente em 1801 entre Portugal e Espanha, e 
assim ficou, para sempre, não sendo restaurado pelo 

Tratado de Paz assinado em Badajoz aos 16 dias de 
junho do mesmo ano. A Espanha conservou a Praça 

de Olivença que tinha conquistado pelo direito da 
guerra, e Portugal, todo o território pertencente à 
Espanha, que em virtude do mesmo direito ocupara 

na América. 

É, pois, incontestável que nem mesmo a Espanha ou 

Portugal poderia hoje invocar o Tratado de 1777, 
porque contra semelhante pretensão protestaria a 
evidência do direito internacional. 

O Governo de S. M. o Imperador do Brazil, 
reconhecendo a falta de direito escrito para a 

demarcação de suas raias com os Estados vizinhos, 
tem adotado e proposto as únicas bases razoáveis e 
equitativas que podem ser invocadas: “uti possidetis”, 

onde este existe, e as estipulações do Tratado de 
1777, onde elas se conformam ou não vão de encontro 

às possessões atuais de uma e outra parte 
contratante. 

Estes princípios têm por si o assenso da razão e da 

justiça, e estão consagrados no direito público 
universal. Rejeitados eles, o único princípio regulador 

seria conveniência e a força de cada nação. O Império 
repugnou e repugnará sempre deslindar suas 
diferenças com os Estados vizinhos por outros meios 

que não sejam os da amizade e persuasão. 

Ele não carece estender suas fronteiras além dos 

limites atuais, determinados pelas suas posses e 
jurisdição, tácita ou expressamente reconhecidas. Sua 
única aspiração é regular sobre esta base, e pelo mais 

amigável acordo, com os Estados confinantes, as raias 
que devem extremar os respectivos territórios. 
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Esta necessidade, que sente o Império, deve ser 

igualmente sentida pelos seus vizinhos, porque a falta 
de reconhecimento e demarcação das fronteiras 

suscita contestações e conflitos; obsta à sua melhor 
segurança e polícia; é um perigo constante para a 

conservação da mútua benevolência e amizade, que é 
de interesse de todos manter e cultivar. 

Felizmente, a linha que separa o território brasileiro 

do argentino, entre os Rios Paraná e Uruguai não pode 
dar lugar à menor contestação. Tanto o princípio do 

“uti possidetis” como o Tratado de 1777 a assinalam 
do mesmo modo. 

A sobredita linha divisória acha-se assim descrita no 

Art. 8° do Tratado de 1777: 

Ficando já assinalados os domínios de ambas as 

Coroas até a entrada do Rio Pequeri ou Pepirí-Guaçu, 

no Rio Uruguai, convieram os dois altos contratantes 

em que a linha divisória seguiria águas acima do dito 

Pepirí-Guaçu até a sua origem principal, e desde este 

pelo mais alto terreno, debaixo das regras dadas no 

Art. 6°, continuará a encontrar as correntes do Rio 

Santo Antonio que deságua no Grande do Coritiba, 

por outro nome chamado Iguaçu: seguindo este 

aguas abaixo até a sua entrada no Paraná pela sua 

margem Oriental; e continuando então águas acima 

do mesmo Paraná até onde se lhe ajunta o Rio Igurey 

pela sua margem Ocidental. 

Esta estipulação é a mesma do Art. 5° do Tratado de 
1750, com a única diferença notável de denominar-se 

Pepirí-Guaçu e Santo Antonio os dois primeiros Rios 
por onde corre a linha divisória a partir do Uruguai. 
Aquelas denominações foram dadas pelos 

demarcadores do Tratado anterior. Importa, para 
clareza e maior esclarecimento, transcrever também 

aqui o dito artigo correspondente do tratado de 1750: 
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Subirá desde a boca do Ibicuí pelo álveo do Uruguai 

até encontrar o do Rio Pepirí ou Pequiri, que deságua 

na margem Ocidental do Uruguai; e continuará pelo 

álveo do Pepirí acima até a sua origem principal, 

desde a qual prosseguirá pelo mais alto do terreno até 

a cabeceira principal do Rio mais vizinho que 

desemboque no Rio Grande de Coritiba, por outro 

nome chamado Iguaçu. Pelo álveo do dito Rio mais 

vizinho da origem do Pepirí, e depois pelo do Iguaçu, 

ou Rio Grande de Coritiba, continuará a raia até onde 

o mesmo Iguaçu desemboca na margem Oriental do 

Paraná, e desde esta boca prosseguirá pelo álveo do 

Paraná acima até onde se lhe ajunta o Igurey pela sua 

margem Ocidental. 

As regras prescritas no Art. 6° do Tratado de 1777, à 

que se refere o 8° acima transcrito, se resume no 
seguinte: marcar uma faixa de terreno neutral nessa 

como nas demais seções da fronteira comum [ideia 
então muito admitida pelas duas Coroas]; buscar os 
Lagos e Rios que pudessem servir de limite fixo e 

inalterável, e em sua falta, os cumes das montanhas 
mais sinalados; ficando estes e as suas faldas por 

termo neutral divisório, em que nem se pudesse 
entrar, povoar ou edificar, por alguma das duas 
nações. 

Nenhum dos dois Tratados, de que se tem feito 
menção, chegou a ser plenamente executado, mas 

ambas as demarcações foram começadas, e algumas 
linhas reconhecidas e assinaladas assim pelos 
primeiros como pelos segundos demarcadores. 

A linha do Pepirí ao Iguaçu foi uma das reconhecidas 
e demarcadas, o que teve lugar, em virtude do 

primeiro Tratado, de janeiro de 1759 à janeiro de 
1760, conforme as instruções dadas pelas duas 
Coroas, e com perfeito acordo dos respectivos 

comissários. 
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Eis o termo do reconhecimento do Rio Pepirí, uma das 

divisas principais da linha que devia correr do Uruguai 
ao Paraná. Certificados todos de que o Rio em cuja 

boca estávamos, era o Pepirí, se fez e firmou o ato de 
reconhecimento seguinte: 

Os comissários da segunda partida de demarcação, 

José Fernandes Pinto Alpoim, por parte de S. M. 

Fidelíssima (3), e D. Francisco Arquedas por parte de 

S. M. Católica (4), ouvido o parecer unânime dos 

astrônomos, geógrafos e oficiais das duas nações, que 

por força das razões expostas na junta antecedente, 

e da asseveração do índio vaqueano Francisco Xavier 

Arirapi, sargento de seu povo de S. Xavier, cujos 

conhecimentos e notícias destes Rios se comprovam 

com a conformidade que se achou entre as que deles 

dava a sua verdadeira situação, disseram não lhes 

ficava a menor dúvida de que era o Pepirí o Rio que o 

dito vaqueano assinalava , e em cuja Boca estavam 

acampadas as duas partidas; declaramos que 

reconhecemos este pelo Rio Pepirí determinado no 

Art. 5° do tratado de limites por fronteira dos 

domínios de Suas Majestades Fidelíssima e Católica, 

e em sua consequência, que a demarcação começada 

em o povo de S. Xavier, e seguida águas acima do 

Uruguai até a boca deste, deve continuar seguindo 

seu curso até suas cabeceiras, sem embargo de não 

achar-se na efetiva posição conforme a que lhe dá o 

mapa da demarcação, dado pelas duas Côrtes, não 

devendo, segundo a declaração assinada ao reverso 

dele pelos dois Exm.os Srs. Plenipotenciários D. José 

de Carvajal e Lencastre, e Visconde Thomaz da Silva 

Telles, atender-se ao dito mapa senão enquanto este 

se achasse conforme ao Tratado; e para que em todo 

o tempo conste este ato de reconhecimento, lindeiro, 

da divisão de termos, fizemos a presente declaração 

firmada por todos os abaixo assignados. 

Boca do Rio Pepirí, 8 de março de 1759. 

 
3 S. M. Fidelíssima: título dado pela Igreja Católica Apostólica Romana à 

Coroa Portuguesa. 
4 S. M. Católica: idem ao anterior à Coroa Espanhola. 
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No diário que em comum fizeram os dois comissários, 

e do qual foi extraído o sobredito documento, se lê a 
seguinte conclusão: 

Do modo referido se pode executar esta parte da 

demarcação com a diligência e trabalho que se deixa 

entender. Por meio destes obstáculos se logrou, 

depois de achada a origem principal do Pepirí, 

reconhecer também a cabeceira principal, e seguir 

todo o curso do mais imediato que corre ao Iguaçu; 

ao qual, como se tem dito, se chamou Rio de Santo 

Antonio [e com propriedade poderá haver-se 

chamado Rio desejado] feita por ele a demarcação, se 

atou a linha divisória, reconhecendo, em virtude do 

Artigo do Tratado, como pertencente aos domínios de 

S. M. Fidelíssima todo o terreno que se estende ao 

Oriente e Setentrião dos ditos Rios, e por tocantes à 

S. M. Católica, o que fica ao Ocidente e meio-dia dos 

Rios Pepirí, Santo Antonio e Iguaçu; e para seu mais 

constante valor se firmou por todos neste 

acampamento do Rio Santo Antonio, à 03.01.1700. 

Não se pode deixar de reconhecer, em vista das 

tradições oficias, e extraoficiais, que essa penosa 
marcação foi executada com o mais louvável 

escrúpulo, e com perícia e boa-fé, pelos comissários 
de uma e outra nação. Tão felizes não foram as outras 
comissões, não tanto pelas dificuldades da empresa, 

que naquela também eram consideráveis, como pelo 
pernicioso espírito que dominou a alguns 

demarcadores. A situação e curso dos três Rios, de 
que falam os dois Tratados, ficaram determinados 
como se passa a descrever. O Pepirí-Guaçu [como foi 

denominado] entra no Uruguai pela margem direita ou 
Setentrional, pouco mais de uma légua acima do Salto 

Grande deste Rio, na Latitude de 27°09’. 

Mais ao Ocidente, e distante dele 2/3 légua, deságua 

pela mesma margem o Arroio Itajoá. Defronte e 
contigua à Barra existia uma pequena ilha de pedras, 
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a qual deve ficar coberta nas enchentes do mesmo 

Pepirí-Guaçu e do Uruguai, aparecendo quando muito 
os ramos dos arbustos que a revestem. Esta ilha como 

que é a extremidade de um arrecife que naquela 
paragem obstrui o leito do Uruguai. Tinha ela do 

Oriente ao Ocidente 9 toesas e 3 pés e do Norte à Sul 
7 toesas e 4 pés (5). 

A largura do Pepirí-Guaçu, entre as duas pontas que 

forma com o Uruguai, era de 52 toesas e 5 pés 
(102,87 m) e de pouco mais de 30 toesas (6) dentro 

da Barra. Defronte achou-se ser a largura do Uruguai, 
de 243 toesas e 5 pés (7). Na ponta Oriental fez-se um 
desmonte de árvores, deixando em meio uma só da 

altura de 13 pés (8), na qual se pôs uma cruz, e em 
seus braços se gravaram os caracteres de R. F. [Rei 

Fidelíssimo] ano de 1759. 

Nasce o Pepirí-Guaçu, aos 26°10’ de Latitude, de um 
pequeno manancial que brota entre pequenas pedras, 

situado no alto da Serrania que corre entre o Uruguai 
e o Iguaçu. O rumo direito, de sua origem à Boca, 

achou-se ser de 15° S.O. A extensão do seu tortuoso 
curso foi computada em 36 a 38 léguas (9). Ao maior 
de seus confluentes, que deságua pela margem 

Oriental, na Latitude de 26°41’, deu-se o nome de 
Pepirí-Mirim. 

Na sua origem se desmontou um pedaço de bosque, 
cortando as arvores circunvizinhas, no espaço de 50 

 
5 9 toesas e 3 pés = 18,45 m e 7 toesas e 4 pés =14,86 m. 
6 52 toesas e 5 pés = 102,87 m e 30 toesas = 58,5 m. 
7 243 toesas e 5 pés = 475,13 m. 
8 13 pés = 4 m. 
9 # Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria # 

 # Direção do Comércio e Indústria ‒ Repartição Central # 
[...] A unidade itinerária em Portugal será, de ora em diante, de cinco mil 
metros, ou cinco quilômetros, e se denominará légua itinerária. [...] 
Paço das Necessidades, em 02.05.1855. [...] 
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toesas (10) e em um pinheiro alto e grosso, que se 

deixou só na margem Ocidental, se gravou uma cruz, 
donde fazendo para o Norte uma picada bem larga, 

pelo terreno entremeio, que era plano, se seguiu em 
direitura à outro manancial reconhecido, no qual, 

praticado igual desmonte, se gravou outra cruz em 
uma arvore de timbó, que ficou só no lado Oriental. 

No mesmo plano em que está o manancial que dá 

origem ao Pepirí-Guaçu se encontra, à 500 passos 
(11), caminhando para o Norte, outro manancial 

copioso, que brota entre pedras grandes, e dele nasce 
o Rio que se chama de Santo Antonio. Corre o Santo 
Antonio, à rumo direito tirado de sua origem à Boca, 

pelos 26° NO Seu curso natural é de 27 a 30 léguas, 
fazendo voltas e serpenteando entre pequenos 

montes. Tem multidão de arrecifes, como também um 
salto, 7 léguas acima de sua Foz, pela latitude de 
25°41’11”. 

Deságua no Rio Iguaçu pela margem central ou 
esquerda, aos 25°35’ de Latitude. Tendo a sua Foz de 

largura 35 toesas (12). Antes do Santo Antonio não se 
encontra, pela margem austral do Iguaçu, a partir da 
sua confluência com o Paraná, senão pequenos 

arroios, dos quais o maior e único notável foi 
denominado S. Francisco. Dista este do Santo Antonio 

uma légua e três quartos. Em duas árvores, uma na 
Banda Ocidental, e outra na Banda Oriental do Santo 
Antonio, feitos os convenientes desmontes, se 

gravaram duas cruzes; a primeira com a inscrição R. 
C. ano de 1760, e, a segunda com a correspondente 

R. F. ano de 1760. O Iguaçu, ou Rio Grande de 
Coritiba, assaz conhecido, mesmo na época das 
demarcações luso-espanholas, nasce na Latitude de 

 
10 50 toesas = 97,45 m. 
11 500 passos = 152,4 m. 
12 35 toesas = 68,21 m. 
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26°, pouco mais ou menos, da mesma serrania alta 

que, correndo a costa do mar, dá origem ao Uruguai. 

Deságua no Paraná pela Latitude de 25°35’. Sua 

largura na Foz era de 120 toesas (13). Na ponta Austral 
que faz com o Paraná, achou-se ser a largura deste 

de 124 toesas (14). Em ambos os ângulos da sua Barra 
colocaram-se marcos, semelhantes aos do Pepirí-
Guaçu e Santo Antonio. O do Norte recebeu a inscrição 

R. F., e o do Sul a de R. C. 

Declarado nulo em 1761, por acordo de ambas as 

Cortes, o Tratado de 1750, em consequência das 
dúvidas e dificuldades que surgiram de sua execução, 
veio a guerra de 1762 ainda mais complicar e 

confundir as possessões de uma e outra potência. 
Finalmente, sucedeu àquele Tratado de Limites o 

preliminar de 1777, cuja demarcação, na linha à que 
se contrai (15) esta memória, começou em 1788. 

Como já se observou, este segundo trabalho, feito 

com o conhecimento que se havia adquirido pelas 
demarcações anteriores, e em vista das dúvidas que 

então ocorreram, copiou quais pelos mesmos termos 
o artigo 5° do Tratado de 1750, adotando as novas 
denominações dadas pelos demarcadores de 1759 ao 

Pepirí e ao seu contravertente. Donde se evidencia 
que a mente das duas Cortes foi adotar naquela 

paragem a mesma divisa estipulada no malogrado 
tratado de 1750, e que os seus comissários de comum 
acordo haviam reconhecido e demarcado. 

Consequentemente, os demarcadores do artigo 8° do 
novo Tratado não eram incumbidos de ir em procura 

de um terreno ainda de todo desconhecido, e somente 
correu-lhes o dever de repetir o reconhecimento dos 
Rios Pepirí-Guaçu e Santo Antonio, já explorados; 

 
13 120 toesas = 233,88 m. 
14 124 toesas = 241,67 m. 
15 Contrai: propõe. 
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retificar as observações e descrições, e restaurar os 

sinais da antiga demarcação. 

Ainda quando outro, que não o Rio reconhecido em 

1759, fosse o Pepirí que se julgava existir quando 
celebrou-se o ajuste de 1750, as duas partes 

contratantes não quiseram, em 1777, reviver 
semelhante questão, decerto muito insignificante em 
comparação com os grandes fins que se propunham. 

Bem ou mal demarcada, em 1759, a linha do Pepirí e 
Iguaçu, elas a aceitaram tal qual havia sido 

demarcada. Está, porém, visto que a primeira 
demarcação não deixara a menor dúvida sobre o seu 
acerto e rigor. 

Não obstante estas óbvias considerações, os 
comissários espanhóis não hesitaram em levantar a 

questão já decidida a respeito do verdadeiro Pepirí do 
Tratado de 1750, pretendendo que este Rio fosse 
outro existente mais acima. A sua pretensão não 

podia ser mais infundada. A posição relativa que no 
mapa dado pelas duas Cortes se assinava aqueles dois 

Rios, não era a condição única e essencial para o 
reconhecimento de um dos ramos da linha divisória. 
O Pepirí, reconhecido em 1759, é o primeiro Rio 

notável, ou que se possa chamar caudaloso, que entra 
no Uruguai pela banda Setentrional acima do seu salto 

grande. 

O exame dos dois Tratados mostra que se tivera muito 
em vista aproximar o mais possível a linha divisória 

dos saltos grandes do Uruguai e do Iguaçu, afim de 
que estes ficassem como balizas naturais e 

indestrutíveis da demarcação e apartamento das duas 
fronteiras. 

A linha do Pepirí e Santo Antonio assinalada pelos 

demarcadores do Tratado de 1750 está de 
conformidade com aquele pensamento. 
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Nestes Rios, além da referida condição, verificaram-

se os requisitos expressados nas instruções, e tudo 
quanto à respeito deles se sabia por tradições, não só 

dos índios das Missões do Uruguai, como de outras 
pessoas fidedignas. Se o mapa das Cortes dava o 

Pepirí águas acima do Uruguai-Pitã, outros mapas 
impressos, e alguns manuscritos, feitos pelos índios 
nos tempos que navegavam por essas paragens, 

situavam diversamente o mesmo Rio. 

O mapa manuscrito, que serviu de base às instruções, 

não merecia grande confiança. Os plenipotenciários 
das duas Cortes assim o declararam em um acordo 
que assinaram em 17.01.1754, e pelo qual 

autorizaram os comissários a seguir a demarcação 
conforme os dados que adquirissem sobre o terreno. 

Em todo o caso, como já fica dito, a questão estava 
decidida pelo Tratado, e as novas instruções tinham 
corrigido o erro do mapa que serviu de base às 

anteriores. Aí se designou o Pepirí-Guaçu como 
existindo águas abaixo do Uruguai-Pitã. 

Apesar do seu injusto intento, os comissários 
espanhóis não puderam recusar-se ao 
reconhecimento da linha que contestavam, e de fato 

a verificaram, e deram testemunho dos penosos e 
bem executados trabalhos dos demarcadores de 

1759. 

Resumido tudo o que fica exposto, podemos afirmar: 

1° Que os comissários do Tratado de 1750 

procederam com fidelidade e perícia na 

demarcação que de comum acordo conseguiram 

levar à efeito. 

2° Que a linha demarcada em 1759 foi a que se 

estipulou e descreveu no artigo 8° do Tratado de 

1777. 
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O Governo de S. M. o Imperador do Brasil não duvida 

admitir a linha do Pepirí-Guaçu e Santo Antonio 
demarcada em 1759, não por ser essa linha, como é 

evidente, a que foi estipulada em 1777 entre Portuga 
e Espanha, mas porque é uma divisa satisfatória, e 

conforme à base do “uti possidetis”. A referida 
fronteira é a mesma que se vê traçada no mapa da 
Confederação, organizado em 1855 pelos engenheiros 

Allan e Alexandre Campbell, e mandado imprimir por 
ordem do mesmo Governo Argentino. 

Paraná, 26 de novembro de 1857. 

 
Paraná, Entre Ríos, Argentina 

Segunda-feira – 14.12.1857 

 
Tratado de Limites Celebrado 

Entre o Brasil e a Confederação Argentina 
em 14 de Dezembro de 1857 

 

Nós o Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo 
do Brasil [...] Fazemos saber a todos os que a 

presente Carta de confirmação, aprovação e 
ratificação virem, que aos 14.10.1857 se concluiu e 

assinou na cidade do Paraná, capital da Confederação 
Argentina, pelos respectivos Plenipotenciários, que se 
achavam munidos dos competentes poderes, um 

Tratado de Limites entre o Império do Brasil e aquela 
Confederação, do teor seguinte: 

Sua Majestade o Imperador do Brasil e o Vice-

Presidente da Confederação Argentina no exercício do 
Poder Executivo, desejando deixar solenemente 
estabelecida a boa harmonia que felizmente reina 

entre as duas nações, removendo quanto ser possa 
todo motivo de ulterior desavença; e tendo ao mesmo 

tempo em vista favorecer o desenvolvimento das 
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respectivas relações e comércio de fronteiras, 

acordam em reconhecer por um Tratado de Limites 
dos seus territórios, entre os Rios Uruguai e Paraná, e 

nomearam para este fim por seus Plenipotenciários, à 
saber [...] Os quais, depois de trocarem os seus 

Plenos Poderes, que foram achados em boa e devida 
forma, convieram nos artigos seguintes: 

Art. 1° As duas Altas Partes contratantes, estando de 
acordo em fixar os limites de seus respectivos países, 

convém em declarar e reconhecer como fronteira do 
Brasil e da Confederação Argentina, entre os Rios 

Uruguai e Paraná, o que abaixo se designa: 
O Território do Império do Brasil divide-se do da 

Confederação Argentina pelo Rio Uruguai, 

pertencendo toda a margem direita ou Ocidental à 

Confederação, e a esquerda ou Oriental ao Brasil, 

desde a Foz do afluente Quaraí até a do Pepirí-Guaçu, 

aonde as possessões brasileiras ocupam as duas 

margens do Uruguai. Segue a linha divisória pelas 

aguas do Pepirí-Guaçu até a sua origem principal; 

desde esta continua, pelo mais alto do terreno, a 

encontrar a cabeceira principal do Santo Antonio até 

a sua entrada no Iguaçu, ou Rio Grande de Coritiba, 

e por este até a sua confluência com o Paraná.O 

terreno que os Rios Pepirí-Guaçu, Santo Antonio e 

Iguaçu separam para o lado do Oriente pertence ao 

Brasil, e para o lado do Ocidente à Confederação 

Argentina, sendo do domínio comum das duas nações 

as águas dos ditos dois primeiros Rios em todo o seu 

curso, e as do Iguaçu somente desde a confluência do 

Santo Antonio até ao Paraná. 

Art. 2° As duas Altas Partes contratantes declaram, 

para evitar qualquer dúvida posto que as designações 
do art. 1° sejam hoje bem conhecidas, que os Rios 

Pepirí-Guaçu e Santo Antonio, de que fala o dito 
artigo, são os que foram reconhecidos em 1739 pelos 
demarcadores do tratado de 13.01.1750, celebrado 

entre Portugal e Espanha. 
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Art. 3° Depois de ratificado o presente Tratado, as 

duas Altas Partes contratantes nomearão cada uma 
um comissário, para, de comum acordo, procederem, 

no termo mais breve, à demarcação da linha nos 
pontos em que for necessário, de conformidade com 

a estipulação do art. 1°. 

Art. 4° Os comissários de que trata o artigo 
antecedente, deverão, logo que tenham concluído a 

demarcação da fronteira terrestre, proceder em 
comum ao levantamento de uma planta das ilhas do 

Rio Uruguai compreendidas dentro dos limites dos 
dois países, e recolher todos os dados necessários que 
estejam ao seu alcance, afim de que, em vista de seus 

pareceres, esclarecimentos, possam os dois Governos 
acordar na discriminação dos respectivos domínios 

sobre as ditas ilhas, conforme os princípios do direito 
internacional. 

A troca das ratificações do presente Tratado será feita 

na cidade do Paraná, dentro do prazo de oito meses, 
contados da sua data, ou antes se for possível. Em 

testemunho do que, nós, abaixo assinados, 
plenipotenciários de Sua Majestade o Imperador do 
Brasil e do Vice-Presidente da Confederação 

Argentina, assinamos, em virtude de nossos plenos 
Poderes, o presente Tratado, e lhe fizemos pôr os 

nossos selos. Feito na cidade do Paraná, aos quatorze 
dias do mês de dezembro do ano do Nascimento de 
Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e 

cinquenta e sete. 

L. S. José Maria da Silva Paranhos. 

L. S. Santiago Derqui. 

L. S. Barnarbé Lopez 

*** 
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Protocolo Relativo ao Tratado de Limites 

Celebrado com a Confederação Argentina 

Aos 14 dias do mês de dezembro de 1857, nesta 

cidade do Paraná, reunidos S. Ex.ª o Sr. Conselheiro 
José Maria da Silva Paranhos, plenipotenciário de S. 

M. o Imperador do Brasil, e S. Ex.as, os Srs. D. 
Bernarbé Lopes e D. Santiago Derqui, 
plenipotenciários da Confederação Argentina, 

convieram em consignar no presente protocolo as 
seguintes declarações, para inteligência, por parte de 

um e outro Governo, do Tratado de limites assinado 
nesta mesma data. Estando de acordo ambos os 
Governos na fixação da linha divisória dos Rios Pepirí-

Guaçu e Santo Antonio, os Srs. plenipotenciários 
prescindiram por inútil, no ajuste de que se trata, da 

questão aventada na memória apresentada pelo 
plenipotenciário brasileiro, de serem ou não validas as 
estipulações dos Tratados de Limites, outrora 

celebrados entre Portugal e Espanha, sobre as seus 
domínios na América do Sul. 

Fica, portanto, entendido que não importa reconhecer 
a validade ou invalidade de nenhum dos antigos 
Tratados a referência que se faz à demarcação do de 

13.01.1750, no art. 2° que acaba de ser assinado 
entre o Brasil e a Confederação. Essa referência tem 

somente por fim precisar a designação da linha 
divisória do território compreendido entre os Rios 
Uruguai e Paraná. O Sr. Plenipotenciário Brasileiro 

declarou que, anuindo aos desejos expressados pelos 
seus colegas, para que no final do art. 4° se 

acrescentassem as palavras conforme os princípios do 
direito internacional, o fez na inteligência de que por 
esta cláusula se não tinha em vista prejulgar os fatos 

de possessão, por parte de uma ou outra Nação, nas 
ilhas do Rio Uruguai fronteiras aos seus respectivos 

territórios, o que, aliás, ele julga bem subentendido, 
porque o direito das gentes consagra também o 
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princípio de “uti possidetis” como um título legítimo de 

propriedade territorial. 

Os Srs. Plenipotenciários Argentinos contestaram que 

a frase final do art. 2° indica que os dois Governos 
deverão, como não pode deixar de ser, regular-se 

pelos princípios universalmente aceitos, para 
acordarem a divisão do domínio das ilhas e dirimirem 
quaisquer dúvidas que a este respeito se suscitem no 

referido acordo, que não tiveram em vista prejulgar 
os fatos de possessão à que aludiu o Sr. 

Plenipotenciário Brasileiro, mas que também era de 
seu dever e lealdade declarar, desde já, que o seu 
Governo nem pretende fundar direito às ilhas em tais 

precedentes, nem poderá reconhecer possessões que 
não derivem da soberania que tem o Império sobre 

uma das margens e a metade do Rio. 

Lido o presente protocolo, e achando-o exato, o 
assinaram os três Plenipotenciários em dois 

autógrafos, e os selaram com os seus respectivos 
selos. 

L. S. José Maria da Silva Paranhos. 

L. S. D. Barnabé Lopez. 

L. S. D. Santiago Derqui. 
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1858 

 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

Sábado – 30.01.1858 

 
Protocolo Relativo ao Tratado de Limites 

Celebrado com a Confederação Argentina 

 

E sendo-nos presente o mesmo Tratado, cujo teor fica 

acima inserido, e bem visto, considerado e examinado 
por nós tudo o que nele se contém, o aprovamos, 

ratificamos e confirmamos, assim no todo como em 
cada um de seus artigos e estipulações, e pelo pre-

sente o damos por firme e valioso para haver de pro-
duzir o seu devido efeito, prometendo em fé e Palavra 
Imperial observá-lo e cumpri-lo inviolavelmente e 

fazê-lo cumprir e observar por qualquer modo que 
possa ser. Em testemunho e firmeza do que, fizemos 

lavrar a presente carta por nós assinada, passada com 
o selo grande das armas do Império, e referendada 
pelo Nosso Ministro e Secretário de Estado abaixo 

assinado. Dada no Palácio do Rio de Janeiro aos 30 
dias do mês de janeiro do ano do nascimento de Nosso 

Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e cinquenta e 
oito. 

L. S. Pedro, Imperador [com guarda]. 

Visconde de Maranguape. 
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Paraná, Entre Ríos, Argentina 

Sexta-feira – 10.09.1858 

 
Prorrogação do Prazo Fixado Para a Troca das 

Ratificações dos Tratados de Limites e de 
Extradição de 14 de Dezembro de 1857 

 

Ministério de Relações Exteriores, Paraná em 
10.09.1858. 

Havendo expirado em 14 de dezembro último o prazo 
de oito meses marcado para a troca das ratificações 
dos Tratados de Limites e de extradição celebrados 

em 14 de dezembro entre os Plenipotenciários da 
Confederação e do Império, as Câmaras Legislativas 

suspenderam o seu juízo, sem embargo de haver já 
passado o Tratado de Limites do Senado para a 
Câmara dos Representantes. 

A expiração desse prazo foi mui sensível a S. Ex.ª o 
Sr. Presidente da Confederação, não podendo resolver 

se à que, por essa circunstância que em seu entender 
não tem grande importância, fiquem aquelas 

estipulações sem ser consideradas pelo Congresso, e 
muito menos à que, merecendo a sua aprovação, não 
tenham efeito pelo único motivo de findar o prazo 

estipulado para a troca das ratificações. 

Nesse intuito, ordenou-me o mesmo Sr. Presidente 

que eu propusesse a V. Ex.ª uma prorrogação, como 
o faço, de seis meses para a troca das ratificações se 
para isso estiver V. Ex.ª autorizado, e não o estando, 

rogasse à V. Ex.ª se sirva solicitar do Governo 
Imperial a necessária autorização para verificá-la, se 

assim se tiver por conveniente. 
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O meu Governo, no entretanto, solicitará que as 

Câmaras continuem a considerar os tratados e ao 
mesmo tempo a precisa autorização para estipular a 

prorrogação, se como espero, merecerem a sua 
aprovação. 

É-me agradável aproveitar esta oportunidade para 
reiterar a V. Ex.ª a segurança de meu distinto apreço 

Bernarbé Lopez. 
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1859 

 
Paraná, Entre Ríos, Argentina 

Terça-feira– 14.06.1859 

 

Tive a honra de receber a estimável nota de V. Ex.ª 

de 3 de março, manifestando que está autorizado pelo 
Governo de Sua Majestade Imperial para estipular a 
prorrogação de seis meses que essa Legação foi 

convidada por este Ministério em nota de 10 de 
setembro último. Inteirado S. Ex.ª o Sr. Vice-

Presidente da mencionada nota de Vossa Excelência, 
ordenou-me que lhe diga que, a fim de que a 

ratificação dos Tratados pendentes sobre extradição e 
limites tenha o êxito favorável, que o Governo da 
Confederação vivamente deseja, julgo conveniente 

não abrir por ora nova negociação para a 
indispensável prorrogação do tempo em que se deve 

verificar aquele ato, adiando-se para depois da 
conclusão da questão em Buenos Aires. 

Vossa Excelência que conhece a lealdade do meu 

Governo e os seus sentimentos de benevolência para 
com o de S. M. o Imperador do Brasil, e que conhece 

também a excitação que a sanção daqueles Tratados 
produziu em todo o país, saberá fazer-lhe justiça, 
reconhecendo o nobre espírito que esta resolução 

encerra e as razões de prudência que a aconselham. 

Vossa Excelência não pode deixar de notar que, 

alterado, como se acha hoje, o pessoal das Câmaras, 
e agitada a opinião pelas produções da imprensa 
contra aqueles Tratados, seria muito inconducente (16) 

a sua próxima ratificação. 
 

16 Inconducente: inadequada. (Hiram Reis) 
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Este desfavorável resultado, que o Governo deseja 

prevenir, se apresentará a Vossa Excelência com 
maior grau de probabilidade, se se recordar da seria 

oposição que o Governo encontrou nas Câmaras, 
apesar de ter tido lugar a discussão sob a impressão 

de que a sanção daqueles Tratados levava em si a 
implícita condição de que o Governo de S. M. Imperial 
prestará ao da Confederação a sua cooperação moral 

e material para obter a reincorporação de Buenos 
Aires ao seio da Nação. O Exm.° Sr. Presidente espera 

que Vossa Excelência, apreciando o valor destas 
observações, se persuadirá de que a resolução de 
adiar a negociação proposta encerra não só o 

interesse de não expor o crédito moral do Governo da 
Federação, como também o de não colocar os 

interesses do Império em pé de difícil permanência. 

Tenho a honra de reiterar a Vossa Excelência as 
seguranças da mais distinta consideração e apreço. Ao 

Exm.° Sr. Enviado Extraordinário e Ministro 
Plenipotenciário de S. M. o Imperador do Brasil, 

Dr. José Maria do Amaral. 

Elias Bedoya. 
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Paraná, Entre Ríos, Argentina 
Segunda-feira – 01.08.1859 

 
Legação Imperial do Brasil 

 

O abaixo assinado, Enviado Extraordinário e Ministro 
Plenipotenciário de S. M. o Imperador do Brasil, tem 

a honra de responder à nota de 14 do mês último, pela 
qual S. Ex.ª o Sr. Elias Bedoya, Ministro de Relações 

Exteriores da Confederação Argentina, dignou-se 
declarar- lhe o pensamento do seu Governo a respeito 
da troca das ratificações dos Tratados de Limites e de 

extradição, assinados nesta cidade em 14.12.1857. 

O abaixo assinado cumpriu o dever de levar ao 

conhecimento do seu Governo a resposta que S. Ex.ª 
o Sr. Ministro de Relações Exteriores deu à nota desta 
legação de 3 de março próximo passado, e ora satisfaz 

ás ordens que recebeu, manifestando ao Governo 
Argentino que sua resolução de adiar a troca das 

ratificações dos sobreditos tratados causou mui 
sensível impressão ao Governo de Sua Majestade. 

Os Tratados de Limites e de Extradição foram 
negociados e aceitos sem outras condições, e sem 
outro objeto, além do que neles é expresso. 

O Tratado de Limites reconhece a fronteira que é 
assinalada, assim pelo “uti possidetis” dos dois países, 

como pelas antigas estipulações entre Portugal e 
Espanha. 

É a mesma linha divisória que se vê traçada na carta 

corográfica da Confederação, há pouco tempo 
publicada por ordem do Governo Argentino. O Tratado 

de extradição, pelo que toca aos criminosos, é um 
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interesse recíproco de ambos os Estados, e foi 

solicitado pelo Governo da Confederação antes que o 
fosse pelo de Sua Majestade. 

A devolução dos escravos fugidos do Brasil para o 
território argentino limítrofe é um ato que, em boa 

amizade, não se poderia recusar, ao Governo 
Imperial. 

O Governo Argentino aceitou por esse Tratado um 

compromisso que desde 1813 estava reconhecido 
como indeclinável, que uma lei da Província de 

Corrientes, em época muito mais próxima, assegurou 
espontaneamente aos proprietários brasileiros da 
Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Se não há nisto absoluta reciprocidade, porque a 
escravidão foi abolida neste país, há interesses de 

ordem e de boa vizinhança, que não importam mais 
ao Governo Imperial do que ao da Confederação. 

O serio exame porque passaram aqueles ajustes 

durante a sua negociação, a importância dos 
negociadores, a sua imediata e tão franca aceitação 

pelo Governo Argentino, deram ao Governo de Sua 
Majestade a mais fundada confiança de que seriam 
eles dentro em breve obrigações perfeitas para os dois 

países. 

O Governo Imperial, assim como o abaixo assinado, 

sente profundamente que ajustes de uma tal 
natureza, há tanto tempo iniciados, e celebrados 
quando ainda subsistia a paz no seio da Confederação 

Argentina, parecessem ao Congresso Argentino 
preliminares de estipulações que lhe eram 

inteiramente estranhos. 

Esta presunção, porém, se por acaso influiu em alguns 
ânimos, não podia influir mais do que a justiça dos 
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próprios atos que se tratava de aprovar, os interesses 

permanentes que eles garantem, e a importância das 
boas relações entre o Brasil e a Confederação 

Argentina. 

O Governo de Sua Majestade se compraz, pois, em 

crer que o voto do Congresso foi ditado pelo exato 
apreço daqueles ajustes, e que, se alguma influência 
externa atuou em seu ânimo, foi o juízo do Governo 

Supremo da Confederação, tão amigavelmente 
expresso nas seguintes palavras da mensagem do 1° 

de maio do ano passado. 

El Gobierno de S. M. el Imperador del Brazil nos ha 

dado un testimonio inequívoco del deseo de estrechar 

cada vez más los vínculos que unen al Imperio con la 

Confederación Argentina. Ambos Gobiernos, de 

acuerdo en tan ilustradas y patrióticas vistas, han 

ajustado algunas convenciones que reclamaban las 

relaciones de fronteras, el comercio reciproco y la 

navegación fluvial, en el interés común y en el de las 

demás naciones. Una misión especial fue á este fin 

enviada a esta capital, y gracias a las buenas 

disposiciones de ambos Gobiernos y al mérito de sus 

dignos Plenipotenciarios, se proveyó a la necesidad 

que ambos países sentían de Tratados que fijasen 

definitivamente su respectiva frontera, asegurasen la 

extradición de criminales y ampliasen a los grandes 

afluentes del Plata los principios que reglan en Europa 

la navegación fluvial. 

Aprovados como se acham esses ajustes pelo Governo 
e pelo Congresso da Federação, o que falta para que 
eles tenham pleno efeito? Unicamente a trocadas 

respectivas ratificações. O prazo marcado para esta 
formalidade expirou, e é este o obstáculo que vê o 

Governo Argentino para a conclusão de tão 
necessários e solenes acordos. 
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O abaixo assinado roga, em nome do seu Governo, 

que o da Confederação se digne reconsiderar aquela 
sua deliberação. O prazo para a troca das ratificações 

de um Tratado é uma disposição transitória e 
eventual. A sua observância rigorosa, como a sua 

alteração, é ato de mera execução, e que, portanto, 
não depende do poder legislativo 

Desde que os dois Governos contratantes estão de 

acordo a esse respeito, nada mais é preciso, e nenhum 
deles poderá com justiça recusar-se ao cumprimento 

do que negociou e se acha aprovado pelos poderes 
competentes, unicamente porque venceu-se o prazo 
previsto para a troca dos instrumentos dessa 

aprovação. 

Em regra os atos internacionais não começam a ter 

efeito antes da troca das ratificações, mas o prazo 
marcado para esta formalidade não é matéria 
legislativa, é ato que compete por sua natureza e pelo 

uso universal ao poder executivo. O Governo Imperial, 
portanto, solicita, confiado na ilustração e amizade do 

Governo Argentino, que se não leve a efeito a 
resolução anunciada pela nota de 14 de junho. 

Os escrúpulos que esta nota manifesta devem cessar 

em vista das considerações que o abaixo assinado já 
teve a honra de expender, e dos altos interesses que 

se ligam à perfeita inteligência e amizade entre o 
Brasil e a Confederação Argentina. 

O abaixo assinado assim o espera, e, animado desta 

esperança renova com a maior satisfação os protestos 
do alto apreço que tem professado a S. Ex.ª o Sr. 

Ministro de Relações Exteriores. 

A S. Ex.ª o Sr. Elias Bedoya, etc. etc. 

José Maria do Amaral. 
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1869 

 
Diário do Povo n° 67, Rio de Janeiro, RJ 

Domingo – 21.03.1869 

 

Sabe o público que de algum tempo à esta parte a 

República Argentina se prepara com tão consideráveis 
fortificações e armamentos, que se tem isso tornado 
objeto de sérias preocupações. 

Aos armamentos fortes de Martim Garcia, ponto 
neutro, segundo os tratados existentes, e para os 

quais o parlamento daquela república votou há dois 
anos consideráveis fundos, segue-se agora a 

aquisição de seis navios encouraçados, mandados 
construir na Europa, conforme noticia uma folha bem 
informada desta Corte. 

À mercê de nossa vigilante diplomacia, Lopez armou-
se, fez-nos por si só Guerra tal, que os nossos 

consideráveis recursos ainda não puderam levar à seu 
term. 

Agora com Talleyrand no Prata, à cuja habilidade 

diplomática estão confiados os destinos de três povos, 
é de esperar que o nosso previdente governo examine 

estes negócios, tranquilizando por uma vez este pobre 
Brasil. Sua fraqueza é hoje objeto de cálculos do nosso 
mais poderoso vizinho. 

Saia o governo desse silêncio que não nos impacienta, 
senão porque aflige terrivelmente o coração brasileiro, 

ignorar tudo o que há feito nossa diplomacia para 
garantir a paz futura, em prol da qual tão penosos 
sacrifícios fazemos atualmente. 
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As questões externas em que são envolvidos o 

prestígio de nosso nome e a honra de nossa bandeira, 
não podem ser tratadas e resolvidas ao desamparo da 

nação, do mesmo modo porque o foram as eleições 
últimas de deputados e senadores. 

Não se trata da condenação de um grande partido, 
votado à proscrição só porque quer reformas, que hão 
de tornar o sistema constitucional representativo a 

verdade que fez da Bélgica um povo feliz, e da 
Inglaterra um país modelo. 

Trata-se antes de tudo dos mais vitais interesses 
nacionais no estrangeiro, diante dos quais as 
rivalidades políticas desaparecem abafadas pelas 

estrondosas manifestações do patriotismo. 

Não evite tanto o governo o contato com a nação. Ela 

é terrível em seus supremos julgamentos, mas não é 
inaccessível àqueles que se expõem por sua honra. 

Até quando o povo há de viver na ignorância de seus 

próprios destinos? 

Não queremos a restauração das assembleias 

tribunícias (17) em que o povo rei era informado de 

 
17 Os membros da Assembleia Tribunícia eram escolhidos entre trinta e 

cinco tribos existentes em Roma, sendo a maioria delas proveniente dos 

campos e o restante da própria cidade. Em votação, eles escolhiam 
aqueles que ocupariam anualmente a função de edil, responsável pela 
supervisão dos serviços públicos. Além disso, também tinham poder 
para decidir quem seriam os questores, ou seja, os magistrados que 
administravam o tesouro público guardado no templo de Saturno. Em 

um primeiro momento, observamos que a maioria dos cargos públicos e 
postos políticos era controlada por indivíduos provenientes da classe 
patrícia. Contudo, os conflitos sociais que se desenvolveram em Roma 
transformaram o quadro político romano. Progressivamente, membros 
da classe militar e os plebeus também puderam ocupar cargos de 
magistratura e votar leis de seu interesse ao criarem, por exemplo, a 
magistratura dos tribunos da plebe. (Rainer Sousa) 
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todos os negócios da pátria; mais ao menos, nesse 

órgão que tem o gabinete de S. Cristovão à sua 
disposição, diga alga a causa sobre a Guerra, e sobre 

a nossa situação em geral no Rio da Prata. 

Isso que pedimos, que é tão pouco, e que em outras 

épocas em que a opinião era chamada à emitir seu 
voto nas causas públicas, seria um direito nosso, não 
é mais do que uma satisfação à justa e patriótica 

ansiedade dos brasileiros. 

Fale o governo. Seu silêncio na atualidade, se é uma 

vã ostentação de sua onipotência, mais tarde pode ser 
o ato de sua traição à Pátria.  

E então aa do réu diante da austera majestade do juiz! 

(DIÁRIO DO POVO N° 67) 
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Diário do Povo n° 69, Rio de Janeiro, RJ 

Quarta-feira – 24.03.1869 

 

Há poucos dias escrevíamos um artigo sobre as 

complicações que se aglomeram contra o Brasil no Rio 
da Prata, e chamávamos a atenção do governo para 
as proporções que os factos ali vão tomando. 

As observações que então fizemos, baseavam-se na 
notícia que deu uma folha desta capital, de que a 

República Argentina se fortifica com grande atividade, 
encomendando para a Europa encouraçados e outros 
aprestos bélicos. 

Expondo com franqueza e sinceridade nossas ideias à 
respeito, pedíamos ao governo, sem a menor eiva de 

espírito partidário, que dirigisse suas vistas para a 
face que as causas vão tomando naquela República, e 
pusesse em prática uma política mais enérgica e 

previdente do que a que até hoje temos seguido, 
tomando principalmente em consideração os planos 

ambiciosos do Governo de Buenos Aires. 

Por uma singular coincidência, no mesmo dia em que 

saia impresso o artigo à que aludimos, entrava do Rio 
da Prata o paquete “Aunis”, e, confirmando em todas 
as suas partes nossas desconfianças, dizia o 

correspondente dó “Jornal do Commercio” o seguinte, 
que é muito grave e altamente significativo: 

Diz a “Tribuna” de hoje, na sua revista em francês 

para a Europa, que a República Argentina recusa 

nomear um agente diplomático para ir negociar com 

o agente brasileiro sobre a organização do Paraguai. 

Há quem pense que o Sr. Sarmiento procede assim 

de acordo com os Estados Unidos e com a ideia de 

debilitar o Brasil, para realizar o plano de 
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incorporação do Paraguai e do Estado-Oriental à 

Confederação. Fala-se no armamento da ilha Martín 

García e no recebimento de armas vindas dos 

Estados-Unidos e outros alarmantes preparatórios. 

Eis aqui sucintamente descrito o estado de coisas do 

nosso vizinho e aliado. Agora, interroguemos o 

governo de S. Cristovão o que há feito de sua parte, 

o que hão feito seus diplomatas em presença de 

preparativos bélicos tão consideráveis quanto 

ameaçadores para a paz e equilíbrio dos Estados 

independentes do Prata? 

A República Argentina, como é sabido, é nossa aliada 

na Guerra que movemos ao ditador Lopez; se esses 

preparativos bélicos, esses encouraçados, esses 

fundos consideráveis votados pelo seu Congresso, 

para armamentos, tivessem seu natural destino na 

atualidade, isto é, seguissem caminho do Paraguai, 

então longe de nos assustar a atividade de seus 

arsenais, pelo contrário ser-nos-ia sumamente 

lisonjeiro ver o modo leal e esforçado porque o 

Governo de Buenos Aires procurava debelar o terrível 

Guarani, inimigo da civilização e da humanidade. 

Mas, bem ao contrário, em vez de armamento para o 

seu limitado Corpo de Exército em operações, a 

República Argentina trabalha ativamente para erguer 

nas barrancas de Martín García novos Itapirus, 

Curupaitis ou Humaitás; em vez de encomendar 

monitores que nos auxiliassem, com tempo, na 

desobstrução da estrada fluvial por onde deviam 

desfraldar triunfantes os estandartes aliados até 

Assunção, pelo contrário nem um só :vaso de Guerra 

prestou para esses formidáveis dramas de morte, que 

se passaram à 19 de fevereiro e em outras datas 

gloriosas subsequentes. 

E quando não há mais “nem navios a combater nem 

barrancas a destruir”, na frase incisiva do intrépido 
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marinheiro que há pouco baixou à campa (18) 

glorificado como um mártir da religião do dever; é que 

a República Argentina apressa suas encomendas de 

encouraçados para a Europa e para os Estados 

Unidos. 

Evidentemente esse alarmante aparato bélico, não é 

mais para combater Solano Lopez, que evita recontros 

(19) com as forças aliadas, e que, fugindo para os 

antros de suas cordilheiras, torna cada dia mais difícil 

a realização das condições do Tratado, aliás 

imprescindíveis à dignidade da aliança e ao completo 

esforço à que temos indisputável direito. 

Se, deixando de parte esses grandes recursos de 

guerra com que a República Argentina atopeta seus 

arsenais e arma seus pontos estratégicos, atentamos 

para a política que ela tem seguido de tempos à esta 

parte, nossas apreensões sobem de ponto, e então 

nos apoderamos de verdadeira e profunda mágoa, 

pelo papel secundário, para não dizer nulo, que tem 

representado nossa dispendiosa diplomacia. 

Enquanto nós exaurimos os recursos de nosso 

tesouro, as fontes de nossas riquezas e indústrias, 

arrancando-lhes os braços que as alimentavam; 

enquanto criamos uma situação financeira 

desesperada, pelas torrentes de papel moeda que 

inundam a circulação e depreciam todos os valores e 

fortunas; enquanto lutamos com as complicações de 

uma tortuosa e estéril política interna, que tem 

viciado pela base todas as instituições e o sistema de 

governo que nos rege; a República Argentina cuidou 

de sua paz interna; debelou a caudilhagem de suas 

Províncias; deu incremento à emigração; consolidou, 

por meio de reformas sábias, seu sistema político, 

dando pela primeira vez o exemplo de uma eleição tão 

regular quanto pacífica; levantou, pelo estado 

lisonjeiro de seu crédito, na praça de Londres, um 

 
18 Campa: sepultura. (Hiram Reis) 
19 Recontros: combates. (Hiram Reis) 
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empréstimo, que melhorou consideravelmente a 

situação de seu mercado, e o estado de suas finanças. 

Chegada à este ponto, que é certamente o auge da 

prosperidade, ela olha orgulhosa e com alegria 

sinistra para este grande colosso de nove milhões de 

habitantes, e o contempla abatido, debilitado, exausto 

pelas fadigas de quatro anos de guerra, guerra que já 

hoje é um cruz tão pesada, que muita agonia, muito 

transe amargurado ainda lhe custará para levá-la ao 

seu Calvário. E com efeito, a primeira demonstração 

da hombridade com que a República Argentina olha 

para o Brasil, está na sua recusa em mandar um 

diplomata à Assunção para combinar com o nosso à 

respeito da organização do Paraguai. 

Esse ato do Gabinete de Buenos Aires, levantou 

completamente a ponta do véu, e tornou patente o 

que para nós, para a nação em geral, já era uma coisa 

prevista, menos para a “boa-fé e sinceridade” do 

nosso Governo, que sempre considera essas coisas, 

histórias adrede espalhadas pelos pregoeiros de 

desgraças. Discutiremos em outro artigo este ponto. 

Por hoje concluiremos lembrando apenas ao Governo, 

que os horizontes do Sul se empanam e que os 

pampeiros são ali tremendas borrascas. (DIÁRIO DO 

POVO N° 69) 
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1882 

 
Gazeta de Notícias n° 132, Rio de Janeiro, RJ 

Domingo, 14.05.1882 

 

Questão Internacional 

Explicações do Governo 

 

O “Diário Oficial” publicou ontem, na sua parte oficial, 

o seguinte: 

O governo não se tem descuidado da questão de 

limites com a República Argentina; ao contrário, tem 
seguido nela o exemplo de vivo interesse deixado no 

Ministério dos Negócios Estrangeiros pelo Sr. Barão de 
Cotegipe. O incidente, a que S. Exª se referiu, na sua 
carta ao redator do “Globo”, foi objeto de atenção 

imediatas. Logo que constou, por telegrama da 
Legação em Montevidéu que o Governo Argentino 

havia submetido ao Congresso um projeto de lei 
transferindo o território das Missões do domínio 
provincial para o nacional, ordenou-se ao enviado em 

Buenos Aires que passasse nota ressalvando o direito 
do Brasil. 

Aconteceu, porém, que não foi passada essa nota no 
momento oportuno, por considerações que pareceram 
ponderosas ao nosso Ministro na Confederação, 

Argentina, mas que não foram aceitas pelo Governo 
Imperial. Entendeu-se então que convinha aguardar a 

resolução do Congresso e os atos subsequentes. 

Nenhuma lei argentina pode extinguir o litígio 
existente entre os dois Estados, nem estabelecer 

jurisdição que o Governo Imperial não reconhece. O 
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direito do Brasil ao território do Pepirí-Guaçu subsisto 

em toda a sua força, e há de ser sustentado. 

Os atos recentes da Republica Argentina foram uma 

Lei transferindo do domínio provincial para o nacional 
o Território das Missões, e um Decreto do poder 

executivo dividindo esse Território em cinco 
departamentos administrativos. Neste decreto são 
designados, como limites com o nosso Território, os 

Santo Antonio-Guaçu e Pepirí-Guaçu. São estes 
realmente os que dividem os dois países; a 

controvérsia consiste em determinar quais os rios que 
tem essa nomes, sustentando a República Argentina 
que não são aqueles que nós indicamos e sim os que 

denominamos Chapecó e Chopim. 

A questão internacional fica, pois, de pé, e em nada a 

poderá prejudicar o ato do Governo Argentino, desde 
que por fatos não procure entrar na posse do 
Território litigioso. 

A fundação das nossas Colônias Militares não pode ser 
motivo de reclamação, porque essas Colônias ficam 

situadas fora daquele Território, como se vê do 
relatório aprestado pelo Sr. Conselheiro Doria, à 
Assembleia Geral. 

O Governo Imperial não tem conhecimento da nota, 
que se diz ter sido passada pelo Sr. Barão de Araújo 

Gondim, ao Governo Argentino. (GAZETA DE 
NOTÍCIAS N° 132) 
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O Globo n° 259, Rio de Janeiro, RJ 

Quarta-feira, 12.07.1882 

 

Com a proficiência de um estadista encanecido no 

estudo dos negócios públicos, com a corajosa provisão 
de um patriotismo elevado, o Sr. Barão do Cotegipe 
tratou hoje no Senado das nossas relações com o Rio 

da Prata. 

Depois do fazer o resumo da questão pendente das 

Missões e do provar com dados irrefragáveis o nosso 
direito ao Território Contestado, o ilustre parlamentar 
entrou em considerações sobro a política argentina e 

sobre o estado da nossa defesa, às quais o governo e 
o País devem prestar a mais séria atenção. 

De uma rápida e fundada apreciação histórica do 
procedimento do Governo Argentino, torna-se fácil 
depreender o fim de suas vistas, que não pode ser, 

outro senão a reconstrução, quanto possível, do 
antigo Vice-reinado de Buenos Aires. 

Todos os atos da política argentina convergem para a 
consecução desse fim. 

Os extraordinários armamentos daquele País, a 
fortificação da ilha do Martín Garcia contra a 
disposição dos Tratados, a intervenção latente mas 

perceptível nos negócios da República do Uruguai, 
tudo, enfim, indica que o Governo Argentino, sob o 

pretexto da Questão de limites nas Missões, oculta 
planos mais elevados do engrandecimento, que não 
podem visar senão a incorporação das duas pequenas 

republicas do Uruguai e do Paraguai. 
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Nesta última mantém o Governo Argentino urna 

missão diplomática de primeira ordem, confiada a um 
homem empreendedor e ativo, que viaja 

constantemente entre as duas capitais e que sem 
dúvida se ocupa de altas combinações. 

A todos estes fatos que estão fora da órbita trivial das 
coisas, o nosso governo parecia estar estranho, até 
que “O Globo”, à propósito do decreto organizando o 

“Território das Missões”, levantou o alarma 
provocando explicações do governo, as quais não 

foram dadas. 

O ilustre Senador, impressionado por este 
acontecimento e mais ainda por haver o nosso agente 

pedido permissão ao Governo Argentino para penetrar 
no Território Contestado, mas de que estávamos de 

posse, a fim de proceder a um exame para instalação 
de algumas tribos indígenas, entendeu que, como 
simples cidadão, tinha o direito do emitir na imprensa 

o seu pensamento. 

O governo deu-lhe a honra, que não solicitou, nem 

agradece, de responder-lhe pelo “Diário Oficial”. 
Nessa explicação viu que o nosso representante não 
cumprira as instruções recebidas para ressalvar o 

nosso direito na “Questão de Limites”, o que, apesar 
disso, o Governo aprovara o seu procedimento. 

Tratando dos nossos meios de defesa, mostrou o Sr. 
Barão de Cotegipe o quanto são aliás precários e 
insuficientes, sobretudo em relação à marinha, nossa 

principal garantia em caso do guerra. 

Quanto à organização das forças de terra, só podemos 

contar com onze mil homens de linha e não temos 
organização alguma para formar as reservas e 
aumentar o nosso por efetivo. 
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Por fim, declarou o ilustre presidente do Senado que 

considerava, como uma questão alheia aos partidos 
políticos do Império o por isso mesmo mantida por 

todos eles, a garantia da independência das 
Repúblicas Oriental o Paraguaia, a que estamos 

obrigados por pactos internacionais. 

As adesões do Senado mostraram que o ilustre 
Senador interpretara fielmente os sentimentos dos 

seus colegas. À hora em que escrevemos fala o Sr. 
Saraiva, e do seu discurso só podemos consignar que 

o digno senador é contrário à paz armada o lhe prefere 
a guerra. É sua opinião que em quatro meses 
podemos armar vinte o cinco mil homens. 

Quão alheio está o ilustre ex-Presidente do Conselho 
ao caráter e às proporções da guerra que nos possa 

declarar a República Argentina. Em quatro meses o 
Rio Grande estaria conquistado se contasse somente 
com vinte e cinco mil homens para repelir a invasão. 

Tudo que poderemos fazer, se não pudermos contar 
com 50 mil homens em um mês, para contrapor à uma 

invasão de nossos vizinhos, é corrermos a um 
desastre certo e a uma paz vergonhosa. 

A discussão hoje encetada no Senado promete tomar 

desenvolvimento e é desde já interessantíssima pela 
nobre o patriótica atitude do ilustre Sr. Barão de 

Cotegipe. (O GLOBO N° 259) 
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Diário do Brazil n° 157, Rio de Janeiro, RJ 

Sexta-feira, 14.07.1882 

 

A “Tribuna Nacional” de Buenos Aires, folha oficial, 

contesta nos seguintes termos a última carta do Sr. 
Barão de Cotegipe, relativa à “Questão das Missões”: 

O Sr. Barão de Cotegipe, contestou no “Globo” no Rio 

de Janeiro, o notável artigo em que o Dr. Irigoyen (20), 

respondeu às duas cartas que ao referido jornal foram 

dirigidas pelo mesmo Sr. Barão, em datas de 11 e 13 

de maio próximo passado, sobre a “Questão de 

Limites” com o Brasil no “Território de Missões”. 

Nenhum documento, dos vários que se tem publicado 

sobre esta questão, é mais próprio nem mais 

oportuno, para arrancar ao ilustre brasileiro uma 

resposta à altura de sua fama e da de seu distinto 

contendor. Os argumentos peremptórios, do Ministro 

do Interior, as afirmações baseadas nos mais 

elásticos antecedentes, obrigam ao Sr. Barão de 

Cotegipe a documentar suas asserções de hoje, sob 

pena de deixar passar sem refutação e de pé dos 

argumentos e as provas do estadista argentino. 

O que o Sr. Barão tem sustentado, tanto na época em 

que ocupou o Ministério, como depois até o presente, 

é para o momento e para o futuro, absolutamente 

insustentável por parte do Brasil. 

Diz o Sr. Barão: 

Se me referi às negociações de 1876, foi para 

demonstrar que o Governo Argentino tinha em 

seus arquivos prova escrita de que o Brasil 

sustentava a linha de fronteira demarcada pelos 

comissários português e espanhol em 1159. 

 
20 Bernardo de Irigoyen ( 18.12.1822 /  27.12.1906) foi um advogado, 

diplomata e político argentino. (Hiram Reis) 
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Nada consegue o Sr. Barão em expor suas 

pretensões, se o Governo Argentino, não tem julgado 

prudente tomá-las em consideração. Tem “provas” de 

que tem sustentado a demarcação de e 1759; 

acreditamos, mas não concordamos em que as tenha 

de nossa condescendência, para efetuar arranjos de 

limites sobre uma base falsa, como seria a de adotar 

operações nulas e sem nenhum valor legal, como são 

as que praticaram em virtude do Tratado de 1750 (21), 

celebrado entre as Cortes de Espanha e Portugal. 

A imprensa argentina tem publicado ultimamente a 

nulidade daquele Tratado. Nestas mesmas colunas, 

têm sido transcritos os principais artigos do Tratado 

de 1761, que foi confirmado no Pardo, sem outro 

objeto que anular o precedente de 1750, e todos os 

atos que se tinham realizado em sua consequência. 

O Sr. Barão deve aperceber-se de que não é possível 

assentar negociação alguma sobre cláusulas de 

Tratados caducos, máximo quando existem em vigor 

estipulações formais, como são as contidas no 

preliminar de limites de 1777. 

Não esqueçamos que esse erro foi aceito na 

negociação de 1857, com o governo do Paraná, e que 

foi adotado inconscientemente no projeto o limite 

assim determinado, mas recordamos muito bem que 

não chegou a ver o poder executivo, foi descoberto 

pelo Congresso, que salvou incólumes nossos direitos, 

dizendo na lei de retificação: que os Rios de que falava 

o artigo 1° “eram os que com esses nomes Pepirí-

Guaçu e Santo Antonio se encontravam mais para o 

Oriente”. 

Toda a questão versa sobre os Rios que ocupam uma 

longitude distinta; o Sr. Barão, herdeiro das tradições 

diplomáticas de seu País, reclama uns limites que não 

foram reconhecidos pelos governos de Espanha e de 

 
21 O Tratado de Madri foi firmado os reis João V de Portugal e Fernando VI 

de Espanha, no dia 13.01.1750, em Madri. (Hiram Reis) 
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Portugal, que repeliram do plano todos os trabalhos 

dos seus comissários. O Dr. Iregoyen, mais lógico e 

consequente com os fatos e com a história, tem 

tomado, ou querido tomar, a questão onde a 

deixaram interrompida nossos antepassados. 

Parte das estipulações do Tratado de 1777 se baseia 

nos trabalhos de demarcação que se efetuaram; são 

essas instruções as que devem pôr-se em mãos de 

novos comissários para que resolvam a dificuldade, e 

não como pretende o Sr. Barão de Cotegipe, as nulas 

e caducas do Tratado de 1850. 

Não é difícil descobrir onde está a legalidade e espírito 

de justiça nesta questão. A incerteza e as 

generalidades que formam o texto da última carta do 

estadista fluminense mostram a posição difícil em que 

foi colocado pela réplica ilustrada do Dr. Irigoyen, 

cujas conclusões não foram rebatidas. (DIÁRIO DO 

BRAZIL N° 157) 
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Gazeta da Tarde n° 173, Rio de Janeiro, RJ 

Segunda-feira, 31.07.1882 

 
Semana Política 

 

Paremos um momento à margem da corrente dos 
acontecimentos o meditemos como os profetas junto 

aos Rios do Babilônia. 

Nunca a meditação foi maior dever. Adensam-se 

negras sombras no horizonte. As brancas névoas da 
paz começam de avermelhar-se intensamente, sem 
que esfumem as claridades de aurora. A floresta 

humana das duas margens do Paraná sussurra essa 
lúgubre surdina, que espera pela recitação da tragédia 

da guerra. Meditemos. 

*** 

Desde muito a política argentina se ocupa 

exclusivamente do adquirir na América Meridional à 
preponderância política, que a incapacidade do 

Segundo Reinado nos deixou perder. Todos os seus 
trabalhos convergem exclusivamente para este fim. 

Durante o primeiro período da Guerra do Pacífico a 
habilidade incontestável dos diplomatas platinos fez 
um caminho largo e franco, que há de fatalmente 

desembocar na aspiração da Pátria Grande. 

Enquanto nós deixávamos circular sem desmentido a 

notícia de que éramos aliados secretos do Chile, 
enquanto não nos apercebíamos do efeito moral 
produzido no mundo inteiramente pelas 

arbitrariedades chilenas, enquanto zombávamos da 
opinião americana acerca das anexações violentas da 

Prússia Ocidental, a República Argentina trabalhava 
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esforçadamente para conseguir o seu ideal. O 

resultado desse gravíssimo erro político foi o nosso 
isolamento absoluto no meio das nações do 

continente. 

As próprias conveniências da paz americana 

aconselham esse abandono. É uma alta justiça. Para 
que há de ser conservado o Brasil como fiel da balança 
política do Sul, se ele, nos momentos de 

responsabilidade, cruza os braços indiferente e 
permite que se consumem os maiores atentados 

contra a civilização? Que esperanças podem ter o 
Peru, a Bolívia, o Paraguai e o Estado Oriental numa 
política que ora se atira feroz e brutalmente sobre elas 

para matar Leandro Gómez (22) e caçar Solano Lopes, 
ora consente que o Chile proceda com igual ferocidade 

espalhando a morte e a desolação no seio de povos 
desapercebidos? 

A República Argentina, pelo contrário, interviu do 

modo a mais hábil possível no conflito do Pacífico; já 
levantando a sua Questão de Limites, que deu em 

resultado uma capitulação chilena, já fazendo-se eco 
das dores da Bolívia, a quem abriu no seu seio um 
escoadouro à produção, uma voz que o Chile 

pretendia sufocar a infeliz República, confinando-a na 
sua própria riqueza. 

A Guerra do Pacífico serviu para provar que a balança 
política ficaria muito melhor colocada nas mãos da 
República Argentina. O próprio espírito aventureiro 

dessa nação é uma garantia geral de segurança. 
Constituído o vice-reinado o equilíbrio se fará. 

 
22 José María Leandro Gómez Calvo ( Montevidéu, 13.03.1811 /  

Paysandu, 02.01.1865) militar uruguaio, conhecido por sua heroica 
defesa de Paysandu, nos idos de 1864. (Hiram Reis) 
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O Chile não será mais o senhor de baraço (23) e cutelo 

no Pacífico, o Brasil ficará reduzido ao que é 
realmente: uma corpulência de hidrópico, incapaz de 

trabalho e de energia. Quer dizer que a política 
argentina terá, como tem tido, a aprovação do mundo 

inteiro, porque representa as necessidades urgentes 
de mútua segurança das nações do sul da América. 

*** 

O que nos cumpro fazer hoje que este ideal, por tanto 
tempo escondido em si mesmo, começa de alvorecer 

como um crepúsculo às vistas da América? Declarar a 
Guerra? Razão tiveram aqueles que não deram à 
“Questão das Missões” a importância, que outros lhe 

atribuíram. A política argentina é sistematicamente 
hostil ao Império, mas por motivos de alta 

compreensão civilizadora. 

É claro que o nosso País não pode de modo algum ver 
desenvolver-se e progredir o pensamento argentino 

sem lhe opor a mais tenaz resistência. Só há dois 
caminhos para esta oposição: a arbitragem ou a 

guerra. Convocado um Congresso Americano para 
decidir da conveniência da incorporação do Estado 
Oriental e do Paraguai à Confederação Argentina, tem 

o Brasil esperança de ver do seu lado o sufrágio das 
nações americanas? 

O último projeto do convocação de Congresso deu-nos 
a medida das simpatias de Venezuela, Colômbia e 
Equador; as chagas do Peru e da Bolívia ainda 

sangram, em cada árvore paraguaia, corda de uma 
harpa enorme, ressoa ainda coleante o suspiro dos 

valorosos guerreiros semisselvagens; o Estado 
Oriental pensa na memória de Leandro Gomez. 

 
23 Baraço: laço de forca. “Senhor de baraço e cutelo” – senhores feudais 

que tinham o poder de vida e de morte de seus vassalos. (Hiram Reis) 
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A odiosidade ao Brasil não é gratuita; é um resultado 

da observação e da experiência. Os povos americanos 
têm provas cabais da nossa improvidência e pouca 

habilidade. No interior mantemos religiosamente as 
instituições mais atrasadas. Principia-se na escravidão 

e acaba-se numa centralização bestial, que suprime 
as energias provinciais em favor da tirania do poder 
executivo, as energias do cidadão em favor da 

monarquia. 

Tudo está desgraçadamente invertido. O País é uma 

pirâmide voltada que o imperador, segurando-a pelo 
ápice, faz rodar como uma carrapeta, sem destino, 
doidamente. Por meio de guerras de intervenção 

indébita contra Rosas, Aguirre e Lopez, investimo-nos 
da responsabilidade dos destinos sul americanos, 

porém invalidamo-nos totalmente para 
desempenharmo-nos dela. 

É assim que inutilizamo-nos pelo mar matando a 

nossa marinha mercante e a nossa marinha de guerra, 
inutilizamo-nos por terra descuidando da educação 

física e moral dos nossos concidadãos e da 
organização do nosso exército. 

Não se diga que há neste julgamento prevenção 

sistemática. A instituição primordial do País é a 
escravidão. Fermento venenoso, ela nos converteu em 

escravos enfeudando o Parlamento ao trono, e os 
nacionais aos interesses de castas e de estrangeiros. 

Esta afirmarão, que parece aventurosa, será demons-

trada à luz, dos fatos e de modo a não deixar dúvida 
em nenhum espírito. Quanto ao Exterior a nossa po-

lítica, depois de viver do insensato plano da monar-
quia platina, acabou pela mais condenável cobardia na 
“Questão Chilena”. Podem as nações da América 

preferir-nos à República Argentina? Não, mil vezes 
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não, a menos que o bom senso não houvesse desapa-

recido desta parte do continente. O apoio moral da 
América pertence à grande nação do sul, que surge 

vulcanicamente deslumbrando-nos pela sua força. 

É esse apoio que está armando a ilha de Martím 

García; este apoio que está constituindo urna 
esquadra poderosa; é este apoio que nos ameaça com 
o pagamento da dívida oriental; é este apoio que há 

de reconhecer a Confederação do Uruguai e Paraguai. 
Para que nós obtivéssemos da América o sufrágio, que 

ela se vê obrigada a negar-nos, era necessário que a 
nossa política desse ares de uma transformação 
radical e completa. Ora essa transformação é 

impossível com a forma de governo atual, cujos 
compromissos aumentam dia a dia o hão de aumentar 

à medida que ela se vir ameaçada na sua estabilidade. 
O meio único de evitar a guerra, fatal, tremenda, que 
já rumoreja nas consciências brasileiras e platinas, é 

a Proclamação da República. 

*** 

À feição aventuroso da conclusão é que nos obriga a 
convidar o País a meditar. Não nos iludamos com os 
arreganhos patrióticos de velhos impotentes, de 

estadistas que têm na história, o atestado da mais 
vergonhosa incapacidade. A questão argentina é de 

uma seriedade enorme. Não é uma questão entre o 
Brasil e a República Argentina, mas entre o Brasil e o 
continente. O governo se conserva tranquilo porque 

não compreende a gravidade do problema, que se 
discute. Concedêssemos nós mais do que ambicionam 

os argentinos e a guerra se apresentaria de novo em 
nosso horizonte, com as mesmas assustadoras 
ameaças. 

É que, por necessidade da civilização, cumpre que o 
nosso País entre no concerto americano; urge que, o 
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nosso continente marche unido nas suas aspirações, 

que todos os seus esforços se sistematizem de modo 
que não se estabeleçam as velhas rivalidades 

europeias. É à frente desta obra de progresso que está 
colocada a República Argentina. 

Por maiores que fossem os recursos desse povo nós 
zombaríamos deles se por nós estivesse a justiça. Os 
brasileiros já demonstraram que sabem fazer a guerra 

de improviso. 

Nós temos dentro do nós as grandes fortificações do 

patriotismo, a nossa maior arma é o coração. 
Sabemos fazer esquadras com os crâneos de nossos 
heróis, levantamos fortalezas com os cadáveres dos 

guerreiros. 

Não são os armamentos argentinos que nos 

intimidam. O que nos acobarda é a certeza de que nós 
devemos ser condenados no tribunal incorruptível do 
progresso humano, e que embora voltemos dos 

campos do sul ao som dos hinos da vitória, chegados 
à Pátria teremos de chorar contemplando os nossos 

louros ensanguentados. 

É que eles simbolizaram a derrota da civilização. 
Meditemos, meditemos. [Proudhomme (24)] (GAZETA 

DA TARDE N° 173) 

 
24 José Carlos do Patrocínio ( Campos, RJ, 09.10.1853 /  Rio de Janeiro, 

RJ, 29.01.1905) – o jornalista, orador, poeta e romancista foi o mais 
destacado de todos os jornalistas abolicionistas. (Hiram Reis) 
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Diário do Brazil n° 180, Rio de Janeiro, RJ 

Quinta-feira, 10.08.1882 

 
Serviço Especial do Globo 

 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1882. 

O Ministro dos Negócios Estrangeiros conferenciou 

com o Ministro brasileiro, o Sr. Gondim, e manifestou-
lhe que o Governo da República está disposto a aceitar 

o arbitramento, como meio de resolver a “Questão das 
Missões”. O Sr. Plaza (25) lembrou o tribunal supremo 
dos Estados Unidos e o Conselho Federal da Suíça, ou 

a escolha de árbitros nomeados por ambos os países 
com poderes de escolherem desempatador. O 

Governo Argentino parece empenhado em que a 
questão se resolva por este meio. (DIÁRIO DO BRAZIL 
N° 180) 

 
25 Victorino de la Plaza ( Salta, Argentina, 02.11.1840 /  Buenos Aires, 

Argentina, 02.10.1919). (Hiram Reis) 
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Diário do Brazil n° 182, Rio de Janeiro, RJ 

Sábado, 12.08.1882 

 
Arbitramento 

 

Em que pese aos pessimistas, as notícias 
recentemente chegadas do Rio da Prata vieram 

confirmar a opinião dos que sempre sustentaram a 
improbabilidade de um rompimento entre o Brasil e a 

Confederação por causa da cansada “Questão das 
Missões”. Além disso, provam exuberantemente que 
não tinham razão de ser as declamações belicosas 

com que tanta poeira se tem levantado, sob o fútil 
pré-texto da iminência dos perigos provenientes dos 

descomunais e inexplicáveis armamentos de nossos 
vizinhos Platinos. 

Não queriam recordar-se de que Buenos Aires, quando 

se armou, tinha ostensiva e incontestavelmente em 
mira as consequências que poderiam resultar de suas 

azedadas polêmicas com o Chile. Nem pareciam 
querer admitir que o General Santos pudesse julgar 

conveniente preparar-se para debelar qualquer 
tentativa de Guerra Civil. Seja porém como for, o que 
ora nos comunica o telégrafo a respeito dos desígnios 

da Confederação sobre o modo de pôr termo à 
questão dos limites não deixa pairar sombra de dúvida 

sobre as intenções pacíficas da nação Argentina para 
com o Brasil. Fora preciso que a insensatez e a 
temeridade dominassem sem peias nos ânimos dos 

estadistas do Prata para que seriamente sonhassem 
cortar o nó górdio com a espada de um seu Alexandre. 

A Confederação, pois, pelo que parece, cogita propor 
ao Brasil a solução do pleito por meio de arbitramento. 
Com esse proceder dá inequívoco testemunho de 
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judiciosa moderação e boa-fé. Tão bom exemplo o 

Brasil, de certo, não deixará de seguir. Possuído o 
Governo Imperial de sentimentos em nada menos 

nobres e conciliadores, é de crer que sem vacilar 
corresponda aos desejos da Confederação, acedendo 

ao honroso alvitre. Tanto mais quanto é este o modo 
único mais expedito de deslindar o “trama”, e que 
mais se coaduna com as tendências e aspirações dos 

brasileiros. 

Na previsão do acordo dos Governos sobre este ponto, 

cumpre-nos tratar em tempo e com a devida 
prudência do mais adequado “modus operandi” para a 
realização do preconizado arbitramento. 

Para principiar teremos de nos entender com a 
Confederação a respeito dos Árbitros que mais 

garantias nos possam oferecer de imparcialidade e 
desinteresse. Depois cumprirá dar os passos precisos 
afim de que o arbitramento não corra à revelia. Desta 

segunda condição porém não nos ocuparemos hoje, 
limitando-nos por ora a analisar mui de leve os 

diversos projetos sugeridos para a instituição do 
futuro tribunal de arbitramento. Não passam de três, 
a saber: 

1° O Tribunal Supremo dos Estados Unidos. 

2° O Conselho Federal Suíço. 

3° Árbitros nomeados por cada um dos dois Governos 
divergentes, com poderes de, em caso de 
desacordo, escolherem um árbitro desempatador. 

“Impossível” é, na nossa fraca opinião, dar a 
preferência ao Tribunal Supremo dos Estados Unidos. 

Não pode ser inadmissível semelhante hipótese, por 
se achar irremissivelmente “prejudicada” pela simples 
razão de estar o Brasil agora efetivamente servindo 
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de árbitro nas desinteligências suscitadas entre os 

Governos Norte Americano e Francês por causa das 
reclamações de indemnizações provenientes da 

guerra chamada da – Secessão. 

Sendo o Brasil árbitro em uma questão em que se 

acham empenhados os norte-americanos, ficam estes 
“ipso facto” inibidos de simultaneamente representar 
o mesmo papel em negócio que afete o Império. Não 

podem ao mesmo tempo ser juízes um do outro. O 
segundo projeto, o do Conselho Federal Suíço, 

apresenta-se não só isento desse insuperável 
empecilho, como, avantaja-se sobre o terceiro alvitre, 
como mais adiante procuraremos explicar. 

Difícil será descobrir ou imaginar juiz mais 
independente, e menos interessado para o caso 

vertente, do que o citado Conselho Federal Suíço. Em 
uma palavra, afigurasse-nos ser este o modo mais 
simples de saírem os dois governos, brasileiro e 

argentino, dos embaraços contra os quais lutam há 
tão longos anos. 

Finalmente, o plano indicado em terceiro lugar, o de 
árbitros nomeados por cada um dos dois governos, e 
de um desempatador escolhido por esses árbitros ‒ 

tem o grave inconveniente de ser por demais 
complicado. Não é impossível que os árbitros assim 

nomeados concordem em um laudo; é, porém, mais 
presumível e provável que votem em sentidos 
opostos, e a favor dos governos que os nomearam. 

Então terão de apelar para um árbitro desempatador. 
Mui difícil será chegarem a um acordo quanto à 

escolha desse “Deus ex machina” (26), desse mais 
importante juiz do pleito. Daí discussões prolongadas, 

 
26 Termo utilizado para indicar uma solução inesperada e improvável. 

(Hiram Reis) 
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demora na decisão da questão, e quiçá esterilidade 

completa dos esforços empregados; isto é, correr-se-
á o risco de ficar o caso indefinidamente indeciso, e 

na situação inextricável e lastimosa em que hoje se 
acha. 

À vista das comezinhas considerações que acabamos 
de expor, claro é que não se pode deixar de dar 
preferência, absoluta e inteira, ao segundo dos planos 

que dizem delineados e apresentados pelo Governo da 
Confederação Argentina. O momento é solene. 

Fazemos ardentes votos para que o Sr. Ministro dos 
Estrangeiros seja acertadamente inspirado pelo seu 
inquestionável bom senso e provado amor pátrio. 

(DIÁRIO DO BRAZIL N° 182) 
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Diário do Brazil n° 205, Rio de Janeiro, RJ 

Domingo, 10.09.1882 

 
A Questão das Missões e o Exército 

 

Temos sempre manifestado a opinião de que cumpre 
não fazer a vontade aos loucos e perversos que 

instigam a guerra entre as duas primeiras nações do 
continente sul-americano. Entretanto não julgamos 

inconveniente dar publicidade às apreensões e 
advertências contidas no artigo de um nosso ilustre 
colaborador, do qual extraímos os seguintes trechos: 

No intuito reservado de assegurar o senhorio do 

“Território das Missões” o Governo Argentino 

estabeleceu, em direção à zona contestada, uma via 

férrea estratégica, e muito pouco falta assentar para 

que ela a comunique com o centro da República; e 

ultimamente, e sem rebuço, comissionou ao 

engenheiro Ramon Lista para a exploração do alto 

Paraná, com a circunstância agravante de ser esse 

exame levado ainda à seção em que o Rio banha 

Terras Brasileiras!!! 

Ainda mais. 

O Governo Argentino, em pleno Parlamento, declara 

que está no propósito de mandar desenvolver as 

fortificações e poderosamente artilhar a Ilha Martín 

García, sem dúvida para se opor ao Brasil. Entretanto 

o nosso governo tem descurado completamente de 

tudo quanto concerne a colocar o nosso Exército em 

pé de guerra, capaz de acudir de pronto a qualquer 

emergência. 

Recorda-nos que um dos anteriores Ministros da 

Guerra mandou criar duas Colônias Militares junto ao 

Campo das Palmas, isto é, na parte interna das 
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margens dos Rios Chapecó e Chopim, pois bem, logo 

após, sendo Ministro o Sr. Visconde de Pelotas, de 

triste recordação na pasta da guerra, mandou retirar 

as comissões, anulando as ordens a esse respeito tão 

judiciosamente dadas e o que é mais para notar, o 

Ministro que o sucedeu na administração ordenou de 

novo o assentamento das Colônias, porém, fora do 

trapézio de terreno que forma as Missões!!! Fato que, 

exposto, por si só, dispensa comentários! 

É muito de supor que o governo da república, melhor 

ajuizado e consultando seus legítimos interesses, 

desista da vereda que encetou, evitando uma guerra 

que o mundo inteiro a classificará de estúpida, mas 

cumpre, em todo caso, que o Governo do Brasil não 

se olvide da máxima de que: 

quem quer a paz, prepare-se para a guerra. 

(DIÁRIO DO BRAZIL N° 205) 
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Lisboa, Portugal 

Terça-feira – 19.09.1882 

 
Exposição Conscienciosa e Verídica do Sr. Barão 

de Aguiar de Andrada, Ministro do Brasil em 
Buenos Aires, Quando Tiveram Lugar as 

Negociações de 1876 

 

Resposta à um artigo publicado na 

“Revista Sul Americana” de Paris, 
pelo Ministro da República Argentina na Itália 

Há neste artigo apreciações e argumentos que não 

estão de acordo, nem com os precedentes da questão 
no tempo em que foi debatida entre Portugal e 

Espanha, nem com a verdade dos fatos ocorridos 
posteriormente entre o Império e a Republica, 
sucessores na América dos direitos das duas 

respectivas metrópoles. Tendo sido encarregado, pelo 
meu Governo, em 1876, da negociação com o 

Governo Argentino para os ajustes definitivos dos 
limites entre os dois países, talvez mais senhor da 

questão do que qualquer outro brasileiro atualmente 
na Europa, corre-me o dever de contrapor às 
apreciações e outros argumentos do ilustrado autor da 

“Revista Sul Americana”, outras apreciações e outros 
argumentos mais em harmonia com a verdade dos 

fatos, e tanto mais me corre o dever da resposta, 
quanto o Sr. del Viso faz referência ao meu nome em 
algumas partes do seu artigo. 

Não me ocuparei da história das divergências que no 
século passado houve entre Portugal e a Espanha, e 

que deu lugar aos diferentes Tratados para dirimirem 
suas questões de fronteira. Nem tenho à mão os 
documentos necessários, nem julgo preciso para a 
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solução do ponto controverso, além de que falta-me 

tempo para isso. Limitar-me-ei à considerar o assunto 
subordinado às negociações neste século entre o 

Brasil e a república Argentina. 

No ano de 1857, o Governo do Brasil celebrou com a 

República Argentina um Tratado de Limites que foi 
assinado à 14 de dezembro na cidade do Paraná, 
então capital da República, sendo Plenipotenciários, 

por parte do Brasil o Conselheiro José Maria da Silva 
Paranhos, depois Visconde do Rio Branco, e em 

representação da República os Srs. D. Bernarbé Lopez 
e D. Santiago Derqui. Este Tratado, depois de 
estabelecer no art. 1° a linha divisória pelos Rios 

Pepirí-Guaçu e Santo Antonio, para que não houvesse 
dúvida acerca de semelhantes Rios, estatui no art. 2° 

o seguinte: 

Las dos Altas Partes contratantes declaran para evitar 

cualquiera duda, no obstante que las designaciones 

del articulo 1° son bien conocidas, que los Ríos Pepirí-

Guaçu y Santo Antonio, que habla dicho artículo, son 

los que fueron reconocidos en 1759 por los 

demarcadores del tratado de 13 de enero de 1750, « 

celebrado entre Portugal y España. 

A mensagem que o Presidente da Confederação dirigiu 
ao Congresso Nacional no 1° de maio do mesmo ano, 

referindo-se a este pacto internacional, dá 
testemunho dos patrióticos fins que levaram os dois 

Governos a celebrá-lo. Este Tratado, não obstante a 
solene aprovação que lhe deu o Governo Argentino e 
da sanção do Congresso Legislativo da Republica, não 

foi contudo ratificado pelo mesmo Governo, não 
porque ferisse direitos da Confederação, mas por 

motivos alheios ao mesmo Tratado, motivos que são 
honrosos para o Governo Imperial. É o Sr. D. Elias 
Bedoya, então Ministro das Relações Exteriores da 
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Confederação, quem o declara na sua nota de 

14.06.1859 ao Ministro do Brasil no Paraná, isto é, 

que a sanção daquele tratado [e de outro de 

extradição] levava em si a implícita condição de que 

o Governo de S. M. Imperial prestaria ao da 

Confederação a sua cooperação moral e material para 

obter a reincorporação de Buenos Aires ao seio da 

nação. 

É evidente, pois, que se o Governo Argentino não 
procedeu à troca das ratificações do Tratado de 1857, 

foi porque queria obrigar, por este meio, ao Governo 
do Brasil a prestar-lhe sua cooperação moral e 

material para forçar a Província de Buenos Aires, 
nessa época separada da Confederação, à 
reincorporar-se no seio da nação. O Governo Imperial, 

fiel à sua política de jamais intervir nas questões 
internas dos seus vizinhos, não anuiu a semelhante 

condição, manifestada “post factum” (27). Voltou, 
pois, a questão de limites ao estado em que a haviam 
deixado Portugal e a Espanha na época da 

emancipação política do Brasil e da República 
Argentina. Mais tarde, no ano de 1876, tive a honra 

de ser encarregado das negociações para solução da 
dita questão. 

Propus em primeiro lugar, como base para a 

demarcação das respectivas fronteiras, as disposições 
do Tratado do Paraná de 1857, não pretendendo, 

como diz o Sr. del Viso, mas assegurando um fato que 
consta de documentos oficiais de um e outro país, 
“que este Tratado fora assinado pelos 

plenipotenciários argentinos e aprovado pelo 
Congresso” e que a falta de ratificação, pelo motivo já 

apontado, “não alterava a existência deste pacto”. 

Por mais que esta teoria pareça “sui generis” ao Sr. 

del Viso, continuarei a sustentar que o Governo 

 
27 Post factum: depois do fato. 
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Argentino está moralmente obrigado a aceitar os 

limites traçados naquele Tratado, desde que não pode 
alegar em seu favor nenhuma razão jurídica que os 

invalide. Não era preciso que o muito honrado Sr. 
Yrigoyen me fizesse compreender, para que eu 

soubesse, “que uma Convenção ou Tratado não tem 
valor, nem se torna obrigatório para as partes 
contratantes, senão depois da troca das ratificações”.  

Se eu considerasse o Tratado de 1857 perfeito e 
acabado, não o proporia como base da nova 

negociação. Neste caso teria sido supérflua a minha 
missão; o Governo Imperial tinha a sua questão de 

limites liquidada, e o Governo Argentino tinha o dever 
de dar execução à esse pacto internacional da 
República. 

Animado do espírito de conciliação, e respeitando os 
escrúpulos do negociador argentino em aceitar puras 

e simples as estipulações do referido Tratado, submeti 
à sua aprovação diversas propostas sem jamais pôr 
em dúvida a linha divisória do Pepirí-Guaçu e Santo 

Antonio da demarcação feita em 1759, única que foi 
levada à efeito por comum acordo dos comissários 

portugueses e espanhóis. É um fato que o Tratado de 
13 de janeiro de 1750, entre Portugal e a Espanha, 
ficou sem efeito e que as últimas estipulações 

ajustadas e concluídas entre as duas coroas para a 
demarcação de seus domínios na América, são as do 

Tratado preliminar de 01.10.1777, cujas disposições 
foram em grande parte copiadas do tratado de 
13.01.1750, que aquele teve por fim modificar e 

esclarecer. O Tratado de 1777, porém, foi roto e 
anulado pela guerra superveniente em 1801 entre 

Portugal e Espanha, e assim ficou para sempre, não 
sendo restaurado pelo Tratado de Paz assinado em 
Badajoz a 16 de junho do mesmo ano. 
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O Governo Imperial reconhecendo a falta de direito 

escrito para a demarcação de suas raias com os 
estados vizinhos, tem adotado e proposto as únicas 

bases razoáveis e equitativas, que podem ser 
invocadas; o “uti possidetis” onde este existe e as 

estipulações do Tratado de 1777, onde elas se 
conformam ou não vão de encontro às possessões 
atuais de uma e outra parte contratante. Tanto o 

princípio do “uti possidetis” como o Tratado de 1777 
assinalam do mesmo modo a linha que separa o 

território brasileiro do argentino, entre os Rios 
Uruguai e Iguaçu. A referida linha é a mesma que se 
vê traçada no mapa da Confederação, organizado em 

1855 pelos engenheiros Allan e Alexandre Campbell, 
e mandado imprimir por ordem do Governo Argentino. 

Desde que o Sr. del Viso se encarregou da tarefa de 
transcrever no seu artigo as disposições dos artigos 
3° e 8° do Tratado de 1777, que dizem respeito ao 

assunto, não necessito reproduzi-las aqui para 
demonstrar esta tese: o Tratado de 1777 estatuiu 

como linha divisória entre os domínios das coroas de 
Portugal e Espanha os Rios Pepirí-Guaçu e Santo 
Antonio, da demarcação de 1759, efetuada para a 

execução do Tratado anterior de 1750. Para o provar 
de modo a não admitir réplica, basta-me chamar a 

atenção do Sr. del Viso para as denominações dos Rios 
designados naqueles artigos do Tratado de 1777, e 
compará-las com as do artigo 5° do Tratado de 1750. 

Enquanto este Tratado apenas diz “Rio Pepirí” e não 
faz menção do Rio Santo Antonio, o de 1777 designa 

expressamente “Pepirí-Guaçu e Santo Antonio”. Quem 
os denominou Pepirí-Guaçu e Santo Antonio? Foram 
os demarcadores de 1759. É pois evidente que os Reis 

de Portugal e Espanha, ao assinarem o Tratado do 
01.10.1777, aceitaram como linha divisória dos seus 

respectivos limites na parte do território 
compreendido entre os Rios Uruguai e Iguaçu os já 
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mencionados Rios Pepirí-Guaçu e Santo Antonio, 

explorados e demarcados no ano de 1759. Embora 30 
anos depois o novo comissário espanhol nomeado 

para a demarcação estabelecida naquele Tratado, 
contrariando a intenção do seu soberano pretendesse 

invalidar a anterior demarcação e procedesse à um 
novo reconhecimento de outro Pepirí-Guaçu e Santo 
Antonio mais para o Oriente, batizando com estes 

nomes os Rios Chapecó e Chopim; esta sua 
injustificável pretensão encontrou formal resistência 

da parte do comissário português que contra ela 
protestou, e não mereceu a aquiescência do Governo 
Espanhol, ao menos não existe nenhum documento 

em contrário. 

Diz o Sr. del Viso: “os comissários encontraram sérios 

inconvenientes a reconhecer de comum acordo o Rio 
Pepirí-Guaçu; não puderam, pois, terminar deste lado 
a demarcação começada”. Para contradizer esta 

asserção, basta-me citar o termo do reconhecimento 
deste Rio [omitimos sua transcrição porque à ele já se 

fez referência na Memória de 26.11.1857 e na 
exposição]. Consequentemente os demarcadores do 
art. 8° do novo Tratado não eram incumbidos de ir em 

procura de um terreno ainda de todo desconhecido; e 
somente corria-lhes o dever de repetir o 

reconhecimento dos Rios já explorados, ratificar as 
observações e descrições, restaurar os sinais da 
antiga demarcação. 

Temos por conseguinte reconhecidos e demarcados 
por esta comissão os Rios Pepirí-Guaçu e Santo 

Antonio e adjudicados a uma e outra Coroa os 
territórios que a cada uma devia pertencer. Em vista 
deste documento autêntico, que importância pôde 

hoje ter, não a havendo aliás tido jamais, a exploração 
isolada da comissão espanhol em 1791, sem o 

concurso da portuguesa? Que valor podem igualmente 
ter, em rigor de direito, as opiniões parciais e quiçá 
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suspeitas do comissário Diego de Albear, do geógrafo 

Oyarvide e do Vice-rei Arredondo? As três conclusões, 
portanto, que o Sr. del Viso formulou no & 9° do seu 

artigo da “Revue Sul Américaine”, não estão de acordo 
com os antecedentes históricos. Disse o Sr. del Viso: 

Herdeiros os dois países [o Império do Brasil e a 

República Argentina] dos direitos e dos respectivos 

compromissos internacionais entre as duas 

metrópoles, em que antecedentes ou disposições 

encontrariam a base legal para regular a eterna 

questão de limites? Certamente não se encontraria 

senão no Tratado de 1777, único então em vigor, 

porque todos os outros Tratados desde o de 1494 até 

o de 1761, conhecido com o nome de Tratado do 

Pardo, foram declarados nulos, de comum acordo, e 

considerados como não existentes. Se houvesse lugar 

hoje a ir buscar nos precedentes históricos e jurídicos 

a solução da controvérsia de limites entre a República 

Argentina e o Império do Brasil, seria no Tratado de 

1777 que se encontraria esta solução. Aceita o Brasil 

esta situação? 

Certamente que sim. Foi precisamente esse Tratado 
que o Governo Imperial ofereceu como base para o 

que celebrou em 1857 com o Governo Argentino [vide 
a memória apresentada, em 26.11.1857, pelo 

negociador brasileiro Visconde do Rio Branco, então 
Conselheiro José Maria da Silva Paranhos, aos seus 
colegas argentinos]. Não teve, pois, razão o Sr. del 

Viso em toda a sua argumentação para fazer crer que 
o Brasil prescinde do Tratado de 1777, para aceitar as 

estipulações do de 1750. Ella cai por terra em vista da 
referida memória, que figura como documento oficial 
nos arquivos do Ministério das Relações Exteriores em 

Buenos Aires, assim como deve existir nos mesmos 
arquivos a nota de 10.09.1858, pela qual o Sr. D. 

Barnabé Lopez, Ministro das Relações Exteriores, 
propôs em nome do seu governo ao do Brasil a 
prorrogação de seis meses para a troca das 

ratificações dos Tratados celebrados em 14.12.1857 
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[de limites e de extradição]. Esta nota destrói 

igualmente a acusação injusta que faz o Sr. del Viso 
ao Governo Imperial, quando assegura que: 

o governo do Brasil, conhecendo que o projeto do 

Tratado de 1857 não tinha a menor força jurídica ou 

internacional sem a ratificação com as formalidades 

constitucionais necessárias, fez esforços inúteis para 

obter a prorrogação do termo estabelecido para a 

troca das ratificações, na esperança sem dúvida de 

um dia o conseguir. 

Desta resumida exposição dos antecedentes históricos 
e fatos relativos a questão de limites entre o Império 
do Brasil e a República Argentina, antecedentes e 

fatos comprovados por documentos oficiais e 
autênticos, tiram-se logicamente as seguintes 

conclusões: 

1ª Que a demarcação feita em 1759 foi a única levada 
a efeito de comum acordo entre os comissários 

portugueses e espanhóis; 

2ª Que a linha demarcada em 1759 foi a que se 
estipulou e descreveu no art. 8° do Tratado de 

1777; 

3ª Que a demarcação efetuada em 1791 não tem valor 

nenhum, porque a ela não assistiu o comissário 

português, que aliás contra ela protestou; 

4ª Que esta demarcação isolada e incompetente, feita 
no intuito de conquistar territórios reconhecidos 

como de Portugal para o domínio da Espanha, 
impropriamente denominou Pepirí-Guaçu e Santo 
Antonio os Rios conhecidos com os nomes de 

Chapecó e Chopim. 

5ª Que o Tratado de 14.10.1857, celebrado pelo Brasil 
com a Confederação Argentina respeitou a linha 
estipulada no tratado de 1777, já demarcada em 

1759. 
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6ª Que este Tratado [não simples projeto, como diz o 

Sr. del Viso] foi solenemente celebrado e aprovado 
pelo governo, reconhecido o direito que tem o Brasil 

à fronteira descrita no mesmo Tratado; 

7ª Finalmente, que o Governo Argentino não poderá 

com justiça negar hoje o que reconheceu em 1857. 

Lisboa, 19 de setembro de 1882. 

Barão de Aguiar de Andrada. (AZAMBUJA, 1891) 
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1883 

 
Gazeta de Notícias n° 70, Rio de Janeiro, RJ 

Domingo, 11.03.1883 

 
Chopim e Iguaçu – 1882 

 

A Comissão de Engenharia Militar, composta dos Srs. 
Capitão Francisco Clementino de Santhiago Dantas, 

Bellarmino Augusto de Mendonça Lobo e Antonio 
Tertuliano da Silva Mello, acaba do realizar um 

arriscado cometimento através dos sertões que 
bordam os Rios Chopim e Iguaçu e das inúmeras 

corredeiras e cachoeiras que entravam a navegação 
destes Rios. 

Inaugurados a 27.12.1882 os trabalhos de fundação 

da Colônia Militar do Chopim, sua especial 
incumbência, tratou a comissão de completar os 
preparativos para importante excursão que ia 

empreender. O local da Colônia escolhido pelo chefe, 

Dr. Dantas, entre os riachos Chopinzinho e Doria, 
confluentes do Iguaçu, dista 46 quilômetros 

proximamente da Estrada Geral que passa por 
Guarapuava e Palmas e se estende até o Rio Grande 
do Sul e 32 do passo do Iguaçu no Algodoeiro. 

Estando a Colônia afastada da vereda que do 
Algodoeiro se abriu até encontrar o Chopim, o 

primeiro cuidado da comissão, para poder continuar a 
exploração dos dois Rios, por duas vezes já 
interrompida, foi ligá-la a um ponto conveniente dessa 

vereda. Esse trabalho, realizado com feliz êxito pelos 
dois ajudantes Drs. Bellarmino e Tertuliano, estava 

terminado, quando teve lugar a inauguração. 
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A picada de ligação encontrou a outra ao atingir o 

comprimento do 26 quilômetros, e da bifurcação ao 
Chopim há igual distância. Tal foi o caminho escolhido 

com o fim de aproveitarem-se canoas que haviam 
servido para o percurso de 43 quilômetros que já se 

havia realizado neste caudal, em abril do ano passado 
(28). 

A 4 de janeiro seguiu por ele a primeira turma dos 

expedicionários, incumbida de melhorar a vereda nos 
pontos em que a vegetação a tivesse cerrado, e de 

pôr a nado as canoas. Havia, portanto, duas 
extensões conhecidas a percorrer, uma terrestre e 
outra fluvial; além estava o desconhecido e começava 

o verdadeiro tentâmen. 

Dado o tempo necessário para que a turma que se 

adiantou reparasse o caminho, seguiram os 
engenheiros no dia 9, pela manhã, levando 
instrumentos para levantamento da respectiva planta, 

e as necessárias provisões para 17 homens, número 
em que estavam compreendidos. 

Às 6 horas da tarde de 12, chegaram ao porto aonde 
se achavam as canoas, não sem dificuldade tendo, 
sido necessário deixar parte da carga no caminho para 

aliviar os animais, um dos quais ficou extenuado. 

É o Chopim um lindo Rio. Em frente ao porto tem 

largura superior a 150 m e suas margens, em geral 
baixas, estão cobertas de matas, que caracterizam a 
terra do planta. 

Ao amanhecer de 13, carregadas as canoas, cujas 
fendas foram na véspera calafetadas e forradas com 

 
28 Ano passado: 1881. (Hiram Reis) 
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folhas de zinco, e dividido o pessoal por elas, deixou 

a expedição o porto e desceu o Rio. 

À distância de seis quilômetros acha-se a ilha Alfonso 

Penna, vestida de luxuosa vegetação, e 
indubitavelmente uma das mais belas que ornam o 

Chopim. 

Às 10 horas desembarcaram os expedicionários na 
última ilha do arquipélago das Ariranhas; aí 

almoçaram e prosseguiram a viagem uma hora 
depois. 

Às 3 horas da tarde havia a expedição percorrido cerca 
de 27 quilômetros, transpondo com facilidade seis 
corredeiras, e chegava ao salto Tertuliano. A. 

catadupa se despenha verticalmente de uma altura de 
10 metros e toma toda a largura do Rio, alongando-

se para a frente em ângulo agudo sobre seu eixo. 

À jusante do vértice tem princípio uma extensa ilha 
que divide a massa líquida por dois canais. De longe 

ou de perto é de uma vista soberba! Se o observador 
se coloca no cimo de um dos cerros marginais, a forma 

do Salto se lhe desenha como a de duas frentes 
abaluartadas tendo saliente o baluarte comum. 

À montante espraiam-se as águas numa largura de 

400 metros e guardam completa serenidade até junto 
à queda. Depois a linfa desce a rocha sem grande 

estrépito, cai em fortes jorros nas cortinas do semi-
fortim e em grandes e pequenos borbotões no espaço 
intermediário. Só nos dos flancos a queda se faz com 

fragor e as águas se reúnem embaixo em fragor 
remoinhos cuja profundidade dão-lhe à cor escura dos 

abismos. 
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As pequenas fendas e estreitos degraus que não 

alteram aliás a perpendicularidades da queda, dão 
lugar a uma série contínua de lindas cascatinhas. 

As águas caem em geral em flocos e filetes 
espumantes, dividindo-se em partículas tenuíssimas 

que se elevam na atmosfera e de longe assemelham-
se a fragmentos brumosos de forma esférica. 

Na parte inferior do salto há constante neblina. A ilha 

que forma os dois canais é notável não só por sua 
posição e extensão, como por ser frequentada 

constantemente por grandes bandos de jacutingas 
que por muitos dias foram o nosso único alimento. 

O resto da tarde foi ocupado com o arrastamento das 

canoas para baixo do salto, o que só fez pela 
passagem anteriormente aberta na margem direita. 

Na manhã segunde foram as cargas transportadas 
para as canoas, e em seguida continuamos a viagem. 

À passagem do pequeno ressalto que há entre a ilha 

e a margem direita, uma das canoas tomou direção 
oblíqua à da correnteza e foi levada de encontro a um 

tronco que se projetava sobre o Rio, e com o embate 
adornou, recebeu água e fendeu-se 
longitudinalmente. Molhou-se toda a carga, mas 

pequeno foi o prejuízo. A própria avaria foi 
imediatamente reparada pelo calafeto o tapamento 

com tiras do zinco. 

Uma hora depois prosseguíamos. Ao meio-dia 
passamos uma cachoeirinha, onde foi necessário 

arrastar as canoas, e à uma hora da tarde chegamos 
ao princípio da grande corredeira até onde havia 

chegado a exploração, na vez passada. 

Tratou-se imediatamente do abrir uma picada 
marginal, para por ela conduzir-se a carga, do que se 
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incumbiram os dois ajudantes da comissão, ao mesmo 

tempo que três canoas descarregadas procuravam 
vencer as dificuldades da corredeira até onde fosse 

possível. 

Em breve reconheceram, tanto os que seguiam pelo 

Rio como os que se alongaram pela margem que não 
se tratava de uma simples corredeira, embora extensa 
e marulhosa, mas de um Salto de diversas quedas 

cujas alturas vão aumentando progressivamente. 

Às 6 horas da tarde estava aberto um quilômetro de 

picada e chegavam as canoas até à 6ª queda, tendo 
sido arrastadas na passagem das duas últimas. 

Durante este tempo dirigiu-se o chefe para a margem 

esquerda, onde uma grande depressão da serra 
marginal lhe havia chamado a atenção; e fazendo 

subir à uma árvore alta o índio velho Antonio Joaquim, 
que nos acompanhava, por ele foi informado de que 
do outro lado da serra, numa distância menor de um 

quarto de légua, passava o Iguaçu, depois de ter 
recebido o Chopim. 

Sendo a direção geral do Iguaçu de E para O, e de E 
a do estirão que seguíamos, podia ser exato o fato que 
com insistência asseverava o índio velho, embora 

nunca tivesse ele vindo a tais paragens, porque, 
alongando-se muito o Chopim nesta última direção, 

era possível que logo adiante, com uma pequena volta 
para a esquerda ou N, caísse no Iguaçu, do qual 
seguia então direção diametralmente oposta. Mas, os 

homens mais instruídos e melhor informados de toda 
a Província, com especialidade os que habitam os 

municípios de Guarapuava e Palmas, eram unânimes 
em assegurar ser o Chopim o próprio Santo Antonio, 
supondo que os antigos demarcadores consideraram 

como ramo principal um Rio que vinha do Erê e que 
ele recebia cerca de três léguas acima da sua Foz. 
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Por outro lado Ayres de Casal (29) em sua “Corografia 

Brazilica” diz que o Santo Antonio tem 10 léguas de 
navegação e recebe a sete milhas da Foz outro Rio de 

igual volume d’águas. Ainda corroborava esta 
asserção o computo das distâncias indicadas pelo 

mesmo autor, por onde se inferia a coincidência da 
Foz do Chopim com a do Santo Antonio. Nesta 
indicação se louvou ele nas informações de um 

sertanista, a quem se refere, o qual deve ser o 
intrépido Capitão Silveira que, descendo o Iguaçu com 

diversas praças caiu em poder dos espanhóis. 
Não podíamos, portanto, admitir sem relutância a 
afirmação do velho e honrado índio, pois, ainda não 

tínhamos encontrado o Rio que vinha do Erê, de cuja 
confluência à foz do Chopim, deviam mediar 7 milhas. 

Como admitir que o Iguaçu passasse numa distância 
apenas de quarto de légua ao Norte do ponto onde 
nos achávamos? Todavia, esta era a verdade como 

logo depois verificamos. Em todo o caso, desde que a 
Foz do Chopim estava perto, convinha reconhecê-la. 

Às 6 horas da manhã de 11 desceu a 4ª canoa com 2 
ou 3 volumes, que sem inconveniente podiam molhar-
se, e começou-se a conduzir a carga para o ponto até 

onde estava aberta a picada. Prolongou-se esta até 
encontrarem-se canoas, ficando ao todo com cerca de 

2 quilômetros. Como não fosse possível a descida pela 
7ª queda, que tem 5 metros de altura, nem o arras-
tamento pela margem direita, passamos para a mar-

gem oposta. Neste ínterim subiu de novo o velho índio 
a um gigante da floresta, no cimo da montanha, e não 

tendo visto o lugar da confluência que uma dobra lhe 
ocultava, julgou que na véspera se tinha enganado e 
que confundira o mesmo Chopim com o Iguaçu. Foi, 

no entanto, nesta ocasião que enganou-se. 

 
29 Padre Manuel Ayres de Casal: geógrafo e historiador português, editou 

o livro Corografia Brazilica, em 1817, pela Imprensa Régia. (Hiram Reis) 
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Vararam as canoas descarregadas, resvalando pelos 

alcantis da margem e carregadas de novo abaixo da 
queda foram aportar a uma ilha que aí existe, na qual 

fizemos pouso. No dia 15, passamos mais duas 
quedas, repetindo nelas a operação da véspera. São 

ao todo nove, variando as alturas desde oito 
decímetros até cinco metros. Vistas de jusante 
parecem formar os degraus do uma vasta e soberba 

escada, tapetada de lençóis cristalinos o espumantes. 

De todas a mais bela é a sétima, que tem a forma de 

uma linha dentada. Nela as águas se precipitam em 
borbotões por dois grandes canais e por um 
agrupamento variado de lindas cascatinhas. Entre as 

duas últimas há um remanso de 200 metros, depois 
do qual seguimos um canal apertado entre uma ilha 

de pinheiros e a margem direita, no qual a cachoeira 
se resolve em diversas corredeiras, transponíveis por 
canoas carregadas com mais ou menos esforço. 

A este extenso Salto foi dado pelo chefe o nome – 
Bellarmino, de um dos ajudantes. Por sua vez o 

distinguido nominou a ilha do pouso – ilha dos 
Timoneiros, em honra aos valentes patrões das 
canoas; a dos pinheiros – Bocayuva, em homenagem 

ao insigne jornalista – Quintino Bocayuva, e uma 
outra situada ao lado desta – Frederico, para lembrar 

os louváveis esforços empregados pelo Sr. Capitão 
Frederico Vermond, fazendeiro de Guarapuava, para 
descortinar os mistérios desta zona. 

Deste lugar por diante procedeu-se ao levantamento 
por meio da bússola e da luneta de Rochon, medindo 

as distâncias o Dr. Tertuliano e avaliando os ângulos 
o Dr. Bellarmino. Segue o Rio ainda encachoeirado, 
sendo necessário arrastar as canoas em um ressalto 

em que termina o Salto Bellarmino. Em menos do 600 
metros deste ressalto, dá-se a confluência com o 

Iguaçu. Ai tem este Rio 513 metros de largo, e o 
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Chopim 337; portanto, os dois reunidos, 910 metros. 

No ângulo do bifurcação, o terreno apresenta uma 
extensa área plana, coberta de mato baixo e limpo. É 

uma excelente localidade para um belo povoado. O 
panorama que a enfrenta não podia ser mais 

aprazível. 

A longa e ampla superfície líquida só estende 
ondeante a uma distância de 600 metros, sem outra 

interrupção mais do que algumas ilhotas de sarandis 
meio imersas e uma ou outra laje, onde os biguás 

fazem a sua ruidosa assembleia. Logo adiante está 
uma ilha montanhosa de encostas escarpadas e 
fraldas nuas, deixando a descoberto parte da rocha 

ferruginosa sobre que assenta. Mais ao longe, no 
fundo do quadro, se elevam os picos da serra marginal 

direita. Maior encanto ainda vem dar ao panorama a 
cachoeirinha que se estende de uma a outra margem, 
circundando a ilha e embalando-a com seu plangente 

murmúrio... 

Uma das canoas atravessou [tomou direção oblíqua à 

da correnteza] ao passar a pequena cachoeira: mas 
foi amparada por uma grande pedra, conseguindo-se 
levá-la sem outra avaria mais do que a mossa 

produzida pelo choque. É preciso ter em vista que no 
Iguaçu, principalmente depois que recebe o Chopim, 

sendo muito considerável a massa líquida, qualquer 
destas acidentes se torna um obstáculo difícil e 
arriscado de transpor-se. 

Fizemos pouso na margem esquerda. Prosseguindo na 
manhã seguinte reconhecemos que além da ilha 

montanhosa há outra pouco menor e também elevada 
e mais uma série de ilhotas. Este arquipélago recebeu 
do chefe a denominação – Carlos Afonso, por ser o 

nome do honrado Ministro da Guerra, sob cuja 
administração se efetua a exploração. Por idêntico 

motivo deu à maior ilha o nome – Carvalho, por ser o 
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apelido do ilustre cavalheiro que atualmente dirige os 

destinos da Província. 

Mima extensão de mais de dois quilômetros que 

percorremos até ás 8 horas da manhã, segue o Rio 
por um plano muito inclinado. 

Nesta hora, ao passar um canalete de pequeno 
ressalto, virou a canoa em que vinham as provisões 
de boca, e conquanto fossem salvas ficou a maior 

parte perdida, apesar de serem imediatamente 
expostas ao Sol. O sal, o açúcar e a farinha ficaram 

muito reduzidos. 

Continuando acachoeirado o Rio, seguiu por terra o 
Dr. Bellarmino, com alguns homens, para examinar o 

prolongamento desta seção, e, voltando depois de um 
percurso, que computou em dois quilômetros, 

informou que havia ainda quatro pequenas cachoeiras 
de cerca de três metros de altura, em três inflexões 
para NO, SO e SE. Não podiam as canoas descer o Rio, 

e sendo provável que não resistissem a longo 
arrastamento pelas margens, resolveu o chefe não ir 

além e aproveitar a oportunidade para explorar acima 
do Chopim até o Salto Santiago, a que chegara em 
dezembro de 1881. 

Retrogradamos na manhã de 17, e vencendo com 
custo as corredeiras o cachoeirinha do arquipélago C. 

Affonso passamos além da Foz do Chopim. À cerca de 
5 quilômetros, vencemos uma corredeira, em cuja 
passagem gastamos duas horas para arrastar as 

canoas. Pousamos sobre um cômoro de areia, por ser 
muito alta a barranca. Na manhã de 18 prosseguimos. 

Com 15 minutos de viagem avistamos três nevoeiros 
d’água pulverizada, que indicavam a existência de um 
ou dois saltos. [Continua...] (GAZETA DE NOTÍCIAS 

N°70) 
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Gazeta de Notícias n° 71, Rio de Janeiro, RJ 

Segunda-feira, 12.03.1883 

 
Chopim e Iguaçu (Conclusão) 

 

Com efeito, pouco depois chegávamos à 1ª queda ou 
a um dos Saltos. Para quem sobe, parece que as 

águas são divididas em dois canais por uma grande 
ilha. Galgando-se, porém, o Salto da grande cachoeira 

vê-se que a ilha não é mais do que um 
prolongamento, sem solução de continuidade, do 
primitivo leito, que, fendendo-se ou esboroando-se 

nos dois lados, bipartiu e precipitou da altura de 25 
metros a colossal o respeitável massa. 

No canal Oriental de um só jato cai o formidável jorro 
com impetuosidade e estridor apenas imagináveis, 
indo aos borbotões e caixões d’água quebrar-se de 

encontro à muralha de ferro da rocha que o guarnece. 
Vimos através de um orifício cair um rojão d’água 

dentro de um tubo cilíndrico cavado na rocha, cujos 
filetes divergentes só assemelham no conjunto ao 

feixe de faíscas de um foguete lançado ao ar. 

Este canal é estreito, e por seu leito de forte declive 
precipitam-se as águas com medonho furor. Quem 

tiver a desdita do cair nele certamente não logrará 
salvar-se. 

O canal Ocidental é duas vezes mais largo do que este 
e as águas descem por ele precípites (30) e velozes 
sobre três degraus, produzindo grande ruído. 

 
30 PRECIPITE: adj. 2. (Lat. prœceps, itis ), arrojado, despenhado; 

acelerado. Pronuncia-se: precípite. (CONSTÂNCIO) 
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Na junção dos dois veios correntosos o eixo do Rio se 

entumece e eriça-se como uma eterna ameaça. Acima 
do Salto e em grande extensão ainda vem o Rio muito 

correntoso, como informou o esforçado timoneiro José 
Benedicto, que foi pela margem examiná-lo nessa 

parte. 

Como o acidente era bastante notável o chefe o 
nominou – Osório (31), como tributo de homenagem á 

saudosa memória do legendário Marechal Marquês do 
Herval, que teve a glória do comandar a maior Batalha 

que se feriu na América do Sul. 

À montante do Salto conflui pela margem direita um 
não pequeno caudal, vindo de NO, ao qual foi dado o 

nome – General Câmara (32), em honra do heroico 
vencedor do Aquidaban. Neste salto, na cachoeirinha 

do arquipélago C. Affonso e no salto Bellarmino 
colhemos diversos espécimes mineralógicos de cores 
e formas variadas, transparentes, translúcidos e 

opacos, que revelam trabalho secular das águas em 
seu eterno embate sobre os rochedos. A presença do 

cobre e do ferro são evidentes em alguns, como fácil 
foi distinguir muitas variedades de ágatas, quartzo, 
sílex e ortósio. Nas ágatas principalmente encontram-

se algumas de esquisitos relevos e finos lavores (33). 

Da foz do Chopim ao salto Osório abunda a peroba, 

como nas margens daquele Rio, e encontram-se ainda 

 
31 Manuel Luís Osório (Marquês do Herval): foi militar e político brasileiro 

( 10.05.1808 /  04.10.1879). Comandou, em 24.05.1866, as tropas 
brasileiras na épica Batalha de Tuiuti, o maior combate travado na 

América Latina. (Hiram Reis) 
32 José Antônio Correia da Câmara (2° Visconde de Pelotas): foi militar e 

político brasileiro ( 17.02.1824 /  18.08.1893). Foram suas as tropas 
que atacaram Solano López, em Cerro Corá, onde este foi morto nas 
barrancas do arroio Aquidabã. (Hiram Reis) 

33 Lavores: adornos. (Hiram Reis) 
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aroeiras, angico, louro e tajurá (34). O que, porém, 

mais chamou nossa atenção foi a presença, em 
prodigiosa abundância, da palmeira, juçara (35), que, 

segundo alguns práticos, evidencia uma região 
cafezista. 

Esta palmeira, donde se extrai o palmito doce ou 
mole, com a mesma profusão se encontra abaixo da 
Foz do Chopim. Há abaixo do Salto uma grande ilha 

que o chefe nominou Senador Correia, em 
homenagem ao ilustre representante da Província na 

Câmara vitalícia. 

As razões que nos conduziram ao Salto Osorio 
obrigaram-nos a não transpô-lo, e de novo voltamos 

atrás. No mesmo dia viemos pousar na bifurcação dos 
dois caudais. Por meio de uma derrubada assinalamos 

a nossa estada neste ponto, assim como pela 
gravação no tronco de uma árvore das iniciais da 
comissão e data da sua chegada. 

Nos dias 19 e 20 entramos no Chopim e repassamos 
o salto Bellarmino. Ainda na manhã de 20 o índio 

velho, acompanhado de outro, foi pela garganta onde 
havia estado anteriormente procurar encontrar e 
Iguaçu, para informar se estava efetivamente perto o 

se oferecia navegação. 

Às 11 horas estava de volta e informava que era curta 

a distância a vencer e estavam tranquilas as águas do 
Iguaçu, no ponto onde chegou, não se ouvindo ruído 
do Salto nem para cima, nem para baixo. 

À vista destas informações resolveu o chefe varar com 
duas canoas e descer o Iguaçu até onde fosse 

possível. Duas horas depois passávamos para a outra 

 
34 Tajurá: Tinhorão (Caladium bicolor). (Hiram Reis) 
35 Juçara: Euterpe edulis. (Hiram Reis) 
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margem, e tratávamos de alargar o trilho seguido 

pelos índios. Às 2 horas e 30 minutos estava aberta a 
picada com cerca do 1.000 metros apenas, e às 4 e 

30 estavam 2 canoas no descambo da garganta. O 
varadouro e a garganta ficam se chamando do Bugre. 

À tarde foi o chefe acometido de uma violenta febre, 
e, conquanto estivesse o tempo chuvoso, tomou um 
sudorífero. 

Às 9 horas da manhã de 21 estavam de novo as 
canoas no Iguaçu. O chefe, se bem que se sentisse 

abatido, quis ultimar a exploração, e com a atividade 
conseguiu restabelecer-se prontamente. 

Desse dia a 24 percorremos 70 quilômetros de livre 

navegação, salvo um pequeno baixio que não pode 
impedi-la senão a navios de grande calado. Pela 

margem direita recebe o Iguaçu três tributários, o 
primeiro dos quais, de 50 metros de largo na Foz, foi 
explorado pelo Dr. Bellarmino na extensão de 1.800 

metros, em que é perfeitamente navegável, 
apresentando a profundidade média de 2 metros. No 

fim dessa distância estreita-se e tem uma pequena 
corredeira que não impede a passagem de canoas. Foi 
pelo chefe nominado Sinimbu, em homenagem ao 

eminente estadista que inaugurou a presente situação 
política. 

Os dois outros de 25 e 30 metros foram nominados 
Tibúrcio e Deodoro em honra aos ilustres generais que 
tem os mesmos nomes. Na margem esquerda conflui 

novo tributário inteiramente idêntico ao Sinimbu o 
qual todavia não tem dimensões para ser o Santo 

Antonio. Cotegipe foi-lhe o nome dado, para memorar 
o brilhantismo com que o ilustrado Senador Sr. Barão 
de Cotegipe demonstrou nosso incontestável direito 

no Território que nos disputam os argentinos. 
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Nestes dias a canoa da vanguarda foi por vezes 

enfrentada por jacarés de papo amarelo e por um 
enorme jáu, sendo necessário afugentá-los a tiros. 

Na manhã de 21 ouvimos ruído de forte corredeira, e 
pouco antes das 10 horas começamos a descê-la na 

parte em que a velocidade das águas não aspira o 
menor receio. 

Às 10 paramos na margem esquerda para almoçar. O 

timoneiro da canoa da vanguarda, na qual ia o disco 
que servia para a edição das distâncias, assegurou 

que até onde a vista alcançava era possível descer a 
corredeira. Às 11 horas seguiu ele na frente; mas, 
afastando-se da margem contra as recomendações do 

chefe, em pouco atravessou a canoa que foi logo 
arrebatada pela correnteza, sem que conseguíssemos 

endireitá-la. Numa mudança brusca de plano a canoa 
caiu quase verticalmente, e, recebendo um caixão 
d’água pela proa, fez nesta pião, virou a quilha para 

cima e rodou, descrevendo a popa uma 
semicircunferência. Em vão o valente timoneiro José 

Soares saltou para o leito do Rio, e tentou detê-la pela 
popa; a impetuosidade da corrente sobrepujou suas 
forças e ele ficou só, de pé, arrimado ao remo, no 

meio das águas revoltas. 

Os outros tripulantes, lançados violentamente para 

fora da canoa, viram-se em desesperada situação. 
Deles o melhor nadador, paisano Theophilo, afrontou 
corajosamente a violência das águas. O corneta (36) 

Guilherme, um dos mais hábeis proeiros, pode 
agarrar-se à quilha da canoa, e, levado por ela em 

vertiginosa carreira, susteve-se acima da encrespada 
superfície. O quarto tripulante, ex-soldado Torquato, 
tendo sido envolvido, ao virar a canoa, pelas barracas 

que iam dentro, foi arrastado pela voragem, assim 

 
36 Corneta: corneteiro. (Hiram Reis) 
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enrodilhado o debatendo-se com: o auxílio 

unicamente das mãos. Em transe tão aflitivo apelou 
para os sentimentos humanitários do seu camarada 

que descia guindado à quilha da canoa. Entretanto, ia 
já esta distanciar-se-lhe, quando aproveitando a 

rotação a que foi obrigada na passagem de um 
remoinho, fazendo das mãos remos, conseguiu o 
esforçado corneta aproximá-la do seu desesperado 

camarada. 
Havia já este pobre náufrago deslocado e ferido um 

dedo de encontro a uma ponta de pedra na infrutífera 
tentativa de buscar nela abrigo salvador; não 
obstante, esquecendo as agudas dores o dominado 

pelo instinto de conservação envidou um supremo 
esforço e logrou agarrar-se á “taboa: de salvação”. 

Uma vez sobre a quilha, desembaraçou-se das 
barracas que o enovelavam e da roupa que lhe 
dificultava a natação. Seguiam A mercê da impetuosa 

corrente com uma velocidade do léguas, esperando 
uma ocasião favorável para encalhar a canoa e 

salvarem-se. Animando-se mutuamente, iam 
embalados por essa doce ilusão, quando diante dos 
olhos viram elevar-se espessa nuvem d’água 

pulverizada, que surgia da base do uma grande 
cachoeira. Era inevitável o precipitarem-se neste 

abismo movente, se imediatamente não 
abandonassem o abençoado madeiro que até então 
lhes conservara a vida. Não havia tempo a perder, a 

menor irresolução, um minuto mais decorrido, e 
estavam nos braços da morte que tinham sob os pés 

com as fauces hiantes! Sem se consultarem, levados 
pelo mesmo impulso abandonaram o providencial 
madeiro, e com hercúleos esforços conseguiram 

vencer a pujante força que malgrado os arrastava. 
Descansando aqui e ali numa ou noutra pedra, 

ganharam a margem esquerda, onde pouco antes 
chegara o nadador. Tudo isso foi obra de poucos 

minutos. 
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A esse tempo os engenheiros e os outros 

expedicionários, que não haviam ainda deixado o 
ponto de parada, tendo visto virar a canoa, mais 

adivinhando do que vendo a desesperadora situação 
dos náufragos, corriam pela margem, rasgando as 

roupas nos espinhos da mata, saltando e arrastando-
se pelas escarpas rochosas, e, por sobre os grandes 
seixos erradios, que a bordam, procuravam atingir o 

lugar do sinistro para prestar-lhes o auxílio que fosse 
possível. 

Felizmente todos conseguiram salvar-se, chegando 
por último o timoneiro que, ora a nado nos peraus, 
ora caminhando nos baixios pode enfim alcançar a 

margem. 

Com a canoa perdemos barracas, armas, panelas, 

roupas e as poucas provisões que nos restavam; 
desde esse momento fomos procurar alimento no 
mato ou no Rio, que foram pródigos conosco, 

fornecendo-nos com abundância jacutingas, patos, 
marrecos e, quando escassearam as aves, peixes e 

uma providencial anta, cuja carne é tão saborosa 
como a do vaca. 

Não tivemos, sequer, necessidade de recorrer ao 

palmito mole que abunda em toda esta região. 

O índio velho, que, por ordem do chefe, foi ver o termo 

da corredeira informou que ela termina em grande 
cachoeira, em cujos bordos ainda divisou vestígios da 
passagem dos dois náufragos que estiveram a ponto 

de ser nela precipitados. A canoa havia desaparecido. 

Nenhum Rio confluía logo abaixo do salto. 

Recebeu este o nome de ínclito General Duque de 
Caxias, que tantas glórias colheu para a Pátria. 
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Não era possível prosseguir, não só por não ser 

prudente confiar somente no “maná do deserto”, 
como porque não convinha expor a um longo 

arrastamento a única canoa que aí nos restava. 

Nem era mais possível voltarem todos embarcados, 

porque a canoa não comportava 11 pessoas; quatro 
tiveram de vir por terra, abrindo caminho para sua 
passagem ao longo da margem. 

À garganta do Bugre chegaram os passageiros e 
tripulantes da canoa na tarde de 27, e na manhã 

seguinte voltava esta em busca dos outros 
expedicionários, entre os quais estava o índio velho 
que devia guiar a “caravana”. Isto não lhe seria difícil, 

porque o prazenteiro velho dizia que tinha “aguilhão” 
(37) na cabeça. 

A esse tempo subiam o Chopim os engenheiros e 
todos os homens que com eles se achavam, divididos 
pelas duas canoas deixadas no Salto Bellarmino. À 

tardinha do 29, chegaram ao porto onde desemboca 
a picada e a 31 entravam no pequeno povoado da 

Colônia. No dia seguinte, chegaram os retardatários 
com os cargueiros, e só no dia 4 de fevereiro ali 
vieram ter, bastante extenuados, os 4 expedicionários 

que do Salto Caxias vieram por terra, e mais três que 
com a canoa foram ao seu encontro. Eram os 

restantes. 

Durante os 23 dias que durou a exploração o Alferes 
escrivão e almoxarife Saturnino Lobo, que também 

comanda interinamente o contingente da comissão 
manteve energicamente a disciplina, e com grande 

atividade deu impulso ao destocamento das ruas da 
Colônia, dando-lhes melhor aspecto. 

 
37 Aguilhão: segundo a Bíblia Sagrada é tudo aquilo que incita a agir; 

estímulo: a glória é um poderoso aguilhão. (Hiram Reis) 
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Da exploração colhemos os seguintes resultados: 

1° Ficou provado que o Chopim é um Rio muito distinto 
do Santo Antonio, ao contrário do que supunham 

os erenses, palmenses e guarapuavanos; 

2° Que os antigos demarcadores não chegaram à Foz 

do Chopim, porque não deram notícia do Salto 
Caxias nem do que fica logo abaixo do arquipélago 
C. Alfonso; 

3° O maior trecho do Baixo Iguaçu que oferece livre 
navegação, não começa, logo abaixo do Salto 

Santiago, nem mesmo imediatamente, após a 
confluência do Chopim, mas “talvez” abaixo do 
Salto Caxias. Todavia, se não houver outro 

obstáculo, é fácil ligar por um curto varadouro o 
trecho de 70 quilômetros de boa navegação que 

demora acima deste Salto ao de maior extensão, 
que haja daí até o Salto de S. Maria, o qual, sem 
grande erro, pode-se computar em cerca do 200 

quilômetros. Se se realizar esta hipótese, as 
esperanças dos guarapuavanos não estão de todo 

perdidas; 

4° O Chopim não é livremente navegável nas sete 
léguas percorridas; 

5° São feracíssimas as margens dos dois Rios, sendo 
suas terras nimiamente ubérrimas, apropriadas a 

toda a sorte de cultura, especialmente aos quatro 
produtos que constituem as principais fontes de 
nossa riqueza agrícola: o café, fumo, a cana e o 

algodão; 

6° O clima é ameno e agradável, mesmo numa 

estação calmosa, como a atual. Segundo as 
informações que tínhamos, há campo abaixo da Foz 
do Santo Antonio, bem como índios bravios; é 



85 
 

possível ainda que daí ao Salto de Santa Maria 

encontrássemos argentinos. Portanto, foi 
exatamente quando ia tornar-se mais interessante 

à excursão, que nos vimos forçados a retroceder. A 
exploração é fácil de completar-se, vindo da Foz do 

Iguaçu. 

Mediando 20 léguas entre o Pequiri-Guaçu e o 
Chapecó pelo curso do Uruguai, não é errado supor 

que entre o Santo Antonio e o Chopim, seus 
contravertentes, haja a mesma distância pelo curso 

do Iguaçu. Conseguintemente chegamos a menos de 
10 léguas do Santo Antonio. É precisamente este 
trecho cujo reconhecimento se torna interessante, 

porque não conhecido. Da parte restante temos 
notícia que merece toda a fé. 

O ilustre Azara (38) assevera que mandou explorar o 
Iguaçu acima do salto de Santa Maria, e que os 
exploradores voltaram no fim de 9 dias tendo chegado 

com franca navegação até o Santo Antonio. 
Calculando que gastassem cinco dias para subir e 

quatro para descer, que na vinda fizessem quatro 
léguas por dia e na volta cinco, concluímos que há 
uma distância de vinte léguas entre os dois referidos 

pontos. 

Em todo o caso, há no Iguaçu, abaixo do arquipélago 

C. Afonso, trechos de boa navegação que se pode e 
convém aproveitar, há terras fertilíssimas acima e 
abaixo, que só esperam pelo amanho (39) para 

desvendarem as opulentas qualidades de que são 
dotadas; há madeiras de construção, de marcenaria e 

do tinturaria; há plantas medicinais, tais como a 

 
38 D. Félix de Azara: foi um militar, engenheiro, explorador, cartógrafo, 

antropólogo, humanista e naturalista espanhol ( 18.05.1746 /  
20.10.1821). (Hiram Reis) 

39 Amanho: cultivo, lavoura. (Hiram Reis) 
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quina, a quássia (40) o sabugueiro, a avenca e outras 

muitas; há caudais que se despenham de grandes 
alturas, capazes de mover as mais poderosas 

máquinas; há lugares apropriadíssimos para 
engenhos centrais, com escoadouro próximo para os 

seus produtos – o Paraná. 
Para povoar, em pouco tempo, e impulsionar o rápido 
e seguro progresso desta zona, basta, a nosso ver, 

estabelecer três Colônias Militares na margem direita 
do Iguaçu. Falo de preferência em Colônias Militares, 

porque, além do serem mais econômicas, satisfazem 
ao mesmo tempo a fins estratégicos, comerciais e 
industriais. 

Os pontos que para isso nos parecem mais 
convenientes são: 

1° junto ao Salto em que termina a corredeira do 
arquipélago C. Affonso; 

2° em frente à Foz do S. Antonio; e 

3° na Foz do Iguaçu ou proximidades do Salto S. 
Maria. 

Estas Colônias facilmente se comunicarão entre si 
pelos trechos de franca navegação que as separaram 
e a sua proximidade, ao mesmo tempo que servirá à 

garantia e segurança recíprocas, trará o povoamento 
dos espaços que as intervalam. 

A Colônia da Foz do Iguaçu servirá de ponto de apoio 
a uma esquadrilha que se estabeleça no Alto Paraná, 
e poderá formar sistema com as do Mato Grosso, que 

tem de ser transferidas, se já não o foram, para as 
serras de Maracajá e Amambai, se, como traço de 

 
40 Quássia: arbusto rutáceo (simarubáceo) amargo e medicinal. (Hiram 

Reis) 
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união, se estabelecer um posto no Salto das Sete 

Quedas. 

Ligada por uma estrada a um ponto conveniente do 

Paraná, acima deste Salto; acoroçoará o povoamento 
da extensa zona servida pelos 600 quilômetros de boa 

navegação que aquele grande Rio oferece aí até o 
salto do Urubupongá e pela rede potamográfica que 
eles compreendem. 

Por este modo, não só a Província do Paraná, mas S. 
Paulo, Minas e Mato Grosso colheriam vantagem do 

sistema que indicamos. Por fim, as três Colônias 
flanqueariam perfeita e eficazmente esse trato que, 
na frase do ilustre parlamentar Sr. Barão do Cotegipe, 

entra como cunha no território de três de nossas 
Províncias. [LOBEL] (GAZETA DE NOTÍCIAS N° 71) 
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Gazeta da Tarde n° 99, Rio de Janeiro, RJ 

Quarta-feira, 02.05.1883 

 
Guerra ou Arbitragem? 

 

Desde longos anos existe, ora latente, ora claramente 
pronunciada recíproca animosidade entre argentinos e 

brasileiros. Por nossa parte, depois dos graves erros 
devidos à desastrada política aconselhada pelo 

Príncipe de Joinville (41) e cegamente seguida pelo 
Imperador, temos procurado corrigir o nosso erro, 
multiplicando esforços para dissipar apreensões da 

vizinha república. 

Ficou, porém, no coração da Confederação Argentina 

a recordação de uma sanguinolenta derrota e ao 
mesmo tempo o ciúme, quanto a preponderância na 
política sul-americana. Daí essa pertinaz má vontade 

que se converte muitas vezes em provocações diretas. 

Estamos todos lembrados das palavras do Dr. Rocha, 

Governador de Buenos Aires, a bordo do encouraçado 
“Almirante Brown”, então incorporado à esquadra 

argentina. A ideia da “pátria-grande”, essa tremenda 
ameaça à nossa paz, foi oficialmente levantada. E não 
se pense que se tratava de uma opinião esporádica, 

de uma utopia pessoal. Ao mesmo tempo um alto 
funcionário oriental o Dr. Faie, na República Oriental, 

jornais das províncias e da capital da Bolívia 
advogavam abertamente a mesma causa. 

 
41 François Ferdinand Philippe Louis Marie d’Orléans ( Neuilly-sur-Seine, 

14.08.1818 /  Paris, 16.06.1900), filho do rei Luís Filipe I da França e 
de Maria Amélia das Duas Sicílias. Casou-se com a irmã do imperador 
D. Pedro II, princesa Francisca de Bragança, recebendo, como dote, as 
terras onde foi fundada Joinville, SC. (Hiram Reis) 
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A Confederação Argentina sabe perfeitamente, que 

nós não lhe poderemos perdoar a preterição de 
reconstruir o Vice-Reinado. Por nossa parte, embora 

republicanos, entendemos que semelhante 
propaganda deve importar na declaração de uma 

guerra sem tréguas e sem reconciliação. Agora, 
levanta a Confederação novo assunto delicado, e 
antes que se tenha aclarado, quer na imprensa 

brasileira, quer na imprensa argentina, a “Questão 
das Missões”, já os argentinos em Londres fazem 

circular o boato de que nós nos negamos à 
arbitragem. 

Por outro lado, se propala aqui a existência de velhos 

documentos espanhóis em poder do Sr. Quezada, 
documentos que demonstram pertencer à 

Confederação uma grande parte da Província do Rio 
Grande do Sul. É claro que o Brasil, a ser exato o boato 
das pretensões argentinas, não pode, de forma 

alguma, tolerá-las. Fazemos votos para que não haja 
fundo de verdade em tão desagradáveis rumores. 

A Confederação, rompendo com todos os interesses 
do progresso sul-americano, tem-se convertido em 
uma praça formidável de guerra. A confiança nos seus 

armamentos, dá-lhe ares senhoriais para conosco. 
Não sabemos quem se enganará. 

A paz é uma necessidade para os dois países. 
Fomentar a guerra por mera pretensão de predomínio 
é um erro em um continente, inteiramente 

democrático, e em que a própria exceção, o Brasil, 
entrará brevemente na comunhão geral. Mais avisada 

andaria a política argentina, se se limitasse à obra 
civilizadora do desenvolvimento do seu crédito, da 
reconstrução racional das suas finanças, do 

desenvolvimento da sua colonização. 
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Esta luta de civilização empreendida contra a nossa 

desídia lhe daria mais depressa ganho de causa. 
Apelar para a sorte das armas, provocando-nos ora 

com a utopia da “pátria-grande”, ora com a pretensão 
de se apoderar de territórios nossos, é uma loucura 

que servirá somente para um grande derramamento 
de sangue e esbanjamento de capitais, de que ambas 
as nações carecem para o mútuo engrandecimento. 

Se nós não nos aventuramos a bradar: “nem um 
palmo do nosso território”, nem por isso nos 

arrecearemos de na hora extrema, proclamar: “quem 
quiser uma polegada do Brasil, há de se dar ao 
trabalho de ficar com todo ele desde o Amazonas até 

o Prata”. (GAZETA DA TARDE N° 99) 
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Diário do Brazil n° 102, Rio de Janeiro, RJ 

Quinta-feira, 05.07.1883 

 

Em Buenos Aires era indicado o estadista argentino 

Dr. Irigoyen para vir ao Rio de Janeiro no caráter de 
enviado extraordinário, concluir a “Questão das 
Missões”. (DIÁRIO DO BRAZIL N° 102) 
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Diário do Brazil n° 105, Rio de Janeiro, RJ 

Domingo, 08.07.1883 

 
Nossos Limites 

 

Em outubro de 1712, assinaram-se em Londres os 
preliminares de paz entre a França e a Europa 

coligada, por causa da sucessão da Espanha e suas 
vastas dependências. Logo em seguida, no princípio 

dc 1713, reuniu-se em Utrecht o Congresso do qual 
nasceu o célebre Tratado desse nome e desse ato ano, 
que pôs termo à porfiada e sangrenta luta. Luiz XIV 

gasto e acabrunhado, arruinado e semivencido, 
sujeitou-se a bem amargas condições a fim de poder 

deixar o neto seguro no trono espanhol e a sua 
dinastia consolidada na soberania dos dois lados dos 
Pirineus. St. Simon, aludindo a esse Tratado e à 

retrocessão ao Rei de várias cidades francesas até ali 
em poder do inimigo, acrescenta: 

Cumpre não esquecer que este Príncipe conserva os 

seus estados, a sua coroa, e que ao ponto a que 

estava reduzido, equivale isto quase a uma conquista. 

A simples referência às circunstâncias em que se 
achava o septuagenário monarca quando submeteu-
se às duras cláusulas de semelhante Tratado, dão 

claro testemunho de que não era então ocasião em 
que se lhe consentisse estender os seus domínios 

coloniais, que a Inglaterra tanto tinha a peito cercear 
como conseguiu e é fato histórico. Torna-se pois 
evidente que só a prepotência, ou a ambição 

desvairada, poderia hoje procurar ressuscitar 
pretensões baseadas em um tal Tratado. A questão 

não é nova, é mais que centenária, e, pelo menos, 
desde 1856 devia estar definitivamente decidida e 
concluída. 
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Se depois das conferências daquele ano entre o 

Visconde do Uruguai e o Conde His de Butenval (42) 
nada empreendeu Napoleão III no auge da pujança de 

seu prestígio universal, é sem dúvida que tacitamente 
reconhecera não poder contestar e muito menos 

realizar as suas vistas de engrandecimento colonial à 
custa do nosso Território Amazônico. Como pois 
tentar, decorridos mais outros trinta anos, reabrir um 

pleito destes? Ter-se-á descoberto outra base de 
discussão, outros títulos, outros documentos que 

tragam nova luz e melhor esclareçam a questão? Não 
é de supor. Tudo quanto existe já foi minuciosamente 
compulsado e analisado sob todas suas faces. Perde 

pois o seu tempo o “Petit Journal” e ficarão baldados 
os esforços do Sr. Deloncle (43). 

A questão está finda e bem liquidada. Só falta ser 
legalizada por Tratado especial e na devida forma. A 
dúvida, se ainda subsiste, só pode assentar em 

pretextos pueris, fáceis de inventar, sempre os 
mesmos: na confusão de nomes indígenas de Rios e 

localidades, como acontece na “Questão das Missões” 
com Buenos Aires, ou pior ainda, na exatidão ou 
imperfeição da ortografia desses mesmos nomes 

próprios dos índios aborígenes. 

O Rio Pinzón é o Iapoc, o Oyapock, o Oirupock ou o 

Canal Bragança? Eis aí toda a questão. Nada mais 
cômodo já se vê do que essa multiplicidade de nomes 
dos mapas, e dos Tratados de Utrecht de 1713 e de 

Badajoz de 1801 para quem precisa turvar as águas 

 
42 Charles Adrien His – Conde de Butenval ( 03.06.1809 /  15.03.1883) 
43 [...] O primeiro desses incidentes foi a conferencia, dada na sala do 

Boulevard des Capucines pelo jovem Sr. Henri Deloncle, o qual, com a 
impavidez própria à juventude, apontara abertamente aos seus 
entusiastas conterrâneos como fácil e indispensável a conquista das 
terras que se estendem desde o Cabo do Norte até o Rio Branco. O novel 
orador foi tão bem sucedido, que a sua conferência foi resumida em 
editorial do “Petit Journal”, e teve assim a mais larga publicidade que 
existe na França [...]. (RSGRJ, 1891) 
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para seus fins. Bem consideradas todas as peripécias 

que precederam e acompanharam a negociação do 
Tratado de Utrecht, a razão, a justiça e o direito falam 

mais alto de que todas essas tardias sutilezas 
diplomáticas, essas metafísicas científicas, que não 

passam de ridículas contradanças de nomes 
selvagens. Infelizmente porém não são os cobiçosos 
do alheio os únicos culpados da reabertura do 

processo. Temos principalmente de queixar-nos da 
nossa singular diplomacia. Muito bem perguntou, há 

dias, um Sr. deputado, por onde andava a pasta de 
Estrangeiros, e só enganou-se S. Ex.ª quando quis dá-
la como extraviada apenas nestes últimos cinco ou 

seis anos. Há muito, e mormente desde 1845, que 
está onde não deveria estar. É preciso que o público 

saiba – a nossa diplomacia só tem dois dogmas. 

1° Nomeio livre e irresponsavelmente todos os 
diplomatas, graúdos ou pequenos, brancos ou 

negros, honrados ou desonestos tenham brio ou 
não. 

2° Deixem-me em paz. Não mexam em negócio 
algum. “Quieta non movere” (44) é a senha do 
Império. 

O “status praesens” (45) o que convém. O “statu quo” 
(46) o quanto basta para que se continue a viver 

superlativamente satisfeito. Mantenha-se pois o 
adiamento indefinido das discussões desagradáveis e 
espinhosas. Nada de estorvar a nossa diplomática 

sonolência. No Exterior não temos essa soberana 
facilidade de impor os nossos caprichos, nem mesmo 

os nossos direitos. Para isso seria preciso mais algum 
tino do que possuímos. 

 
44 Não mexer no que está quieto. (Hiram Reis) 
45 Estado atual. (Hiram Reis) 
46 No estado das coisas. (Hiram Reis) 



95 
 

Demais somos dos que imaginam que os problemas 

da política internacional se resolvem por si e sem 
esforço. Tanto é verdade o que avançamos que ainda 

temos para decidir, e à espera das calendas gregas, 
os limites com vários de nossos vizinhos e as 

encarecidas reclamações inglesas, sem falarmos das 
questões Tripoti, Passo Hondo, e outras que 
penosamente se vão arrastando, e que só Deus sabe 

quando e que espécie de fim terão. E se, 
invariavelmente com sacrifício, chegamos a concluir 

uma destas pendências, sempre assim acontece 
quando impelidos pela pressão de força maior. 

Em ocasião oportuna e mais de espaço o 

demonstraremos. Em resumo, e voltando ao assunto, 
não nos parece provável que o Governo Francês venha 

tratar-nos como outro Tonkim, Congo, Anam, ou 
Cochinchina. Estamos persuadidos de que nada temos 
que recear. Outro qualquer pretexto, por exemplo, a 

negação de justiça a um seu súdito, poderia com 
menos espanto provocar insultos e desfeitas por parte 

de uma nação poderosa. 

Questão, porém, de extensão de Território neste 
nosso continente, é negócio mais “complicado”, não 

só para conosco, mas também com os nossos aliados 
que, para casos destes, de certo encontraremos por 

toda a parte. Então seria ocasião de apelar para todos 
os recursos do patriotismo, inclusive o da política da 
memorável mensagem de 02.12.1823, que proclamou 

o sacrossanto “Syllabus” americano, conhecido no 
mundo diplomático sob a denominação de Doutrina de 

Monroe. Nos últimos tempos de seu reinado, Napoleão 
III intervém no México. O mais belo dos exércitos de 
lá volta dizimado, senão derrotado. Disso se prevalece 

o Teutão, e daí a guerra franco-alemã. Lúgubre fato 
histórico inconcusso e incontestável! Quererá a França 

moderna, a república aliás tão nossa simpática, imitar 

o imperial desastrado predecessor?  
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E se tiver de regressar com igual insucesso ao do 

México, não haverá de emboscada algum abutre de 
garras afiadas? Será impossível novo Sedan? Não se 

lembram de Ellsatz e de Lothringen? 

Para longe, bem longe, semelhantes agouros! 

Finalmente, já que se trata de congressos, seja-nos 
permitido citar ainda o de Viena de 1815, perante o 

qual outro velho rei de França, Luiz XVIII, tão 
brilhante papel representou, opondo à política das 
conveniências adotada pelos aliados a viril e grande – 

Política do Direito. (DIÁRIO DO BRAZIL N° 105) 
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1884 

 
Gazeta da Tarde n° 42, Rio de Janeiro, RJ 

Quarta-feira, 20.02.1884 

 
A Questão das Missões 

 

Um jornal de Buenos Aires dá a seguinte notícia: 

Conforme já dissemos, a Comissão nomeada pelo 

Governo Argentino sob a direção do comandante 

Davidson, para explorar o Rio Iguaçu, tendia a 

estabelecer a Longitude e Latitude exata de certos 

pontos daquele território, disputado pelo Brasil. A 

Comissão, em seu regresso, depois de haver passado 

o grande salto do Iguaçu, percorrendo cento e 

cinquenta léguas além do mesmo Salto, descobriu 

que todos os territórios, daquele Rio, onde se acham 

os terrenos disputados, estão colocados muito acima 

deste, o que dá direito à República Argentina a 

reclamar mais território do que se julga com direito. 

Ao Sr. Ministro dos Estrangeiros para informar. 
(GAZETA DA TARDE N° 42) 
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Gazeta da Tarde n° 245, Rio de Janeiro, RJ 

Segunda-feira, 20.10.1884 

 
Questão de Limites 

 

Dizem que vai reunir-se na próxima sexta-feira o 
Conselho de Estado para consultar a respeito da 

Questão de Limites com a República Argentina. O 
“Jornal do Commercio” diz que já há proposições, com 

as quais concordaram os governos litigantes e nós nos 
felicitaremos com esse desfecho, de uma questão, por 
motivos, séria. Não compartimos, porém, a esperança 

de ver tranquilamente resolvido o litígio, porque no 
fundo da reclamação argentina parece-nos estar mais 

do que uma preocupação geográfica. Os nossos ativos 
e laboriosos vizinhos não dissimulam o desejo de 
preponderar na política sul-americana e empregam o 

máximo esforço para criar dificuldades ao nosso 
desenvolvimento. 

A sua imprensa subvencionada na Europa não perde 
ensejo de prejudicar-nos, quer politicamente, quer 

economicamente. É assim que, levantada em Paris a 
Questão de Limites com a França pela Guiana, a 
imprensa argentina tentou acoroçoar (47) o governo 

da República Francesa, para ver se nos criava uma 
dificuldade ao Norte, enquanto a diplomacia platina 

complicava a solução do problema das Missões. 

Ainda que pareça de nenhuma importância a erupção 
da contenda de limites na nossa estreita cena 

diplomática, é necessário estar atento e não perder 
nenhuma circunstância do debate. A política argentina 

tem horizontes largos, não se circunscreve a 

 
47 Acoroçoar: encorajar. (Hiram Reis) 
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pequenos lances, nem se atém à medidas de ocasião, 

devemos dizê-lo, em honra dos nossos vizinhos. Não 
acreditamos que ela se apresente agora, quase 

subitamente, a pedir debate da velha “Questão das 
Missões” sem ter preparado o desenlace em seu favor. 

Para resolver tais matérias, a diplomacia escolhe 
muito escrupulosamente a oportunidade e não nos 
convencemos de que o momento seja para o Brasil 

oportuno. 

Duas observações nos ocorrem: “primeira” a da nossa 

preocupação atual, com relação ao elemento servil; 
“segunda” a gravidade das negociações suspensas 
entre nós e a França, quanto aos limites do Norte, e 

no momento em que a vitória anima esse País a dar 
toda a expansão à sua política colonial. Francamente, 

não aprovamos o açodamento do governo em tratar 
já e já a Questão de Limites com a República vizinha. 
O Ministério de Estrangeiros do Império não tem tido 

a orientação diplomática necessária para autorizá-lo a 
resolver de um dia para outro, sem audiência da 

opinião, um assunto gravíssimo e em que pode ser 
prejudicada a autonomia da Nação. 

Em geral, as Questões de Limites, são questões 

políticas de grande transcendência, espécie de 
manômetros (48) diplomáticos em que os Estados 

medem as forças para pleitear mais tarde a 
preponderância internacional. Não nos parece, pois, 
que sem o mais acurado estudo, sem que pelo 

parlamento ou pela imprensa se tenha publicado o que 
o governo pensa, possa este decidir da cessão de 

“território”, ou da recusa de acordo às proposições da 
nação que litiga (49). A intervenção do Conselho de 
Estado, que não é deliberativo, nada adianta. 

 
48 Manômetros: medidores. (Hiram Reis) 
49 Litiga: disputa. (Hiram Reis) 
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As negociações de território são sempre gravíssimas e 

nenhum governo as deve fazer à puridade, de ouvido 
a ouvido de diplomata, porque uma indiscrição pode 

exaltar o ânimo popular e dar em resultado 
complicações temerosas. Ainda que a notícia da 

reunião do Conselho de Estado pareça ter a melhor 
fonte custamos a dar-lhe crédito. Se não fora a boa 
conta em que temos o Gabinete de de Junho, diríamos 

que a realização de semelhante reunião denunciava 
grande e perigosa leviandade da parte dele. Quando a 

vida interna da Nação entra em uma transformação 
radical e o governo pretende, ou diz pretender 
sistema-la (50), não é o momento para discutir 

assuntos diplomáticos de maior importância. (GAZETA 
DA TARDE N° 245) 

 
50 Sistema-la: sistematizá-la. (Hiram Reis) 
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Brazil n° 265, Rio de Janeiro, RJ 

Domingo, 09.11.1884 

 
Atualidade Política 

Limites com a República Argentina 

 

Não é só no Império que a questão de limites com a 

República Argentina agita os ânimos, sobretudo 
depois que se divulgou que a última reunião do 

Conselho de Estado foi para tratar de tão momentoso 
objeto. É certo que, depois da grave resolução, de que 
se deu conhecimento à nação, fez-se o mistério em 

torno do governo; mas não vemos no fato senão um 
bom indício. Se se tratasse de resolver a questão pelas 

armas, não se explicaria a mudez dos órgãos oficiosos 
do governo. 

A imprensa de Buenos Aires tem-se ocupado com o 

importante assunto, e dele teve que tratar o 
“Ipiranga”, folha brasileira, que ali se publica. Julga-

mos que os leitores estimarão conhecer os conceitos 
que ela manifesta. Vamos por isso transcrever os 

principais tópicos do artigo a que nos referimos. 

Como os leitores não ignoram, a Questão Missões, desde 
longo tempo, vem prendendo a atenção pública, e de vez 
em quando tem servido de tema para fazer gemer os prelos. 

Os visionários têm visto nela uma ameaça constante entra 

os dois colossos da América do Sul; nós, porém, só nelas 
temos vislumbrado uma questão como outra qualquer, que 
em tempo mais ou menos longo será decidida por meio de 
arbitramento, ou de comum acordo entre os gabinetes de 
S. Cristovão e o da Casa Rosada. Temos motivos para crer 
que assim sucederá, pois fazemos justiça aos homens que 
regem os destinos das duas nacionalidades, não supondo-

os tão faltos de patriotismo que lançassem os dois povos a 
uma luta armada, que seria tão desastrosa para o vencedor 
como para o vencido. 
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O Brasil como a República Argentina necessitam de paz 

interna e externa. Só com a paz é que os dois países 
poderão continuar na senda do progresso na qual entrarão 
de cheio e mui particularmente a República Argentina, que 
está assombrando o mundo com os progressos que, há dez 
anos a esta parte, nela se têm operado. Sabemos 
positivamente que um dos maiores impulsos do governo do 

General Roca é conservar as boas e amigáveis relações que 
a República Argentina mantém com os demais países do 
universo, e muito particularmente com os do continente 
americano. Não é, pois, dado supor que a decantada 
“Questão das Missões” seja origem do rompimento entre o 

Brasil e a República Argentina. (BRAZIL N° 265) 
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1885 

 
Buenos Aires, Argentina 

Segunda-feira – 28.09.1885 

 
Tratado Para o Reconhecimento dos Rios 

Pepirí-Guaçu e Santo Antonio, Chapecó ou 
Pequiri-Guaçu, e do Território que os Separa e 

Está em Litígio Entre o Brasil 

e a República Argentina 

 

Sua Majestade o Imperador do Brasil e S. Ex.ª o 
Presidente da República Argentina, julgando 

conveniente que sejam reconhecidos os Rios pelos 
quais cada um dos respectivos governos entende que 
deve correr a fronteira comum desde o Uruguai até o 

Iguaçu ou Grande de Coritiba, e o território entre eles 
compreendido, resolveram fazer para isso um 

Tratado, e nomearam seus plenipotenciários, a saber: 

Sua Majestade o Imperador do Brasil, S. Ex.ª o 
Conselheiro Dr. Leonel M. de Alencar, Cavaleiro das 

Ordens de Cristo e da Rosa, Comendador da Ordem 
de Cristo de Portugal e da Real Ordem de Isabel a 

Católica de Espanha, seu enviado extraordinário e 
Ministro Plenipotenciário na República Argentina; 

S. Ex.ª o Presidente da República Argentina, S. Ex.ª 

Dr. D. Francisco J. Ortiz, seu Ministro e Secretário de 
Estado no Departamento dos Negócios Estrangeiros; 

Os quais, trocados os seus plenos poderes, que 
acharam em Boa e devida forma, convieram no 
seguinte: 
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Art. 1° Cada uma das altas partes contratantes 

nomeará uma comissão composta de um 
primeiro comissário, um segundo e um 

terceiro e de três ajudantes. Nos casos de 
impedimento ou morte, se outra providência 

não for tomada, será o primeiro comissário 
substituído pelo segundo e este pelo terceiro. 
Cada uma das comissões poderá ter, à 

vontade do respectivo governo, o pessoal 
necessário para o seu serviço particular, como 

o sanitário ou qualquer outro, e ambas serão 
acompanhadas de contingentes militares de 
igual número de praças comandados por 

oficiais de patentes iguais ou correspondentes. 

Art. 2° A Comissão Mista constituída pelas duas 

mencionadas partes contratantes será 
incumbida de reconhecer, de conformidade 
com as instruções anexas a este Tratado, os 

Rios Pepirí-Guaçu e Santo Antonio e os dois 
situados ao Oriente deles, conhecidos no 

Brasil pelos nomes de Chapecó e Chopim e que 
os argentinos chamam Pequiri-Guaçu e Santo 
Antonio-Guaçu, bem como o território 

compreendido entre os quatro. 

Art. 3° As duas comissões deverão reunir-se em 

Montevideo para se porem de acordo sobre o 
ponto ou pontos de partida de seus trabalhos, 
e sobre o mais que for necessário. 

Art. 4° Levantarão em comum e em dois exemplares 
as plantas dos quatro Rios, do território que os 

separa e da parte correspondente dos Rios que 
fecham esse território ao Norte e ao Sul, e com 
elas apresentarão aos seus governos relató-

rios idênticos que contenham tudo quanto in-
teresse à questão de limites. 
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Art. 5° À vista desses relatórios e plantas procurarão 

as duas altas partes contratantes resolver 
amigavelmente aquela questão, fazendo um 

Tratado Definitivo e Perpétuo, que nenhum 
acontecimento de paz ou de guerra poderá 

anular ou suspender. 

Art. 6° O presente Tratado será ratificado, e posto em 
execução seis meses depois da troca das 

respectivas ratificações, e estas serão 
trocadas na cidade do Rio de Janeiro ou na de 

Buenos Aires no mais breve prazo possível. 

Em testemunho do que nós abaixo assinados, 
plenipotenciários de Sua Majestade o Imperador do 

Brasil e de S.Ex.ª o Presidente da República Argentina, 
assinamos em duplicado o presente Tratado e lhe 

fizemos pôr os nossos respectivos selos na cidade de 
Buenos Aires, aos 28 dias do mês de setembro de 
1885. 

L. S. Leonel M. de Alencar. 

L. S. Francisco J. Ortiz (AZAMBUJA, 1891) 
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Buenos Aires, Argentina 

Segunda-feira– 28.09.1885 

 
Instruções a que se Refere o Artigo 2° do 

Tratado Concluído Entre o Brazil e a República 
Argentina em 28 de Setembro de 1885 para o 

Reconhecimento dos Quatro Rios que 

Limitam à Oeste e a Leste o 
Território Litigioso e Deste Território 

 

I 

As duas comissões, nomeadas em virtude do art. 1° 

do Tratado, a que se refere o título destas instruções 
para reconhecer de conformidade com o art. 2° os 
Rios Pepirí-Guaçu, Santo Antonio, Chapecó Chopim ou 

Pequiri-Guaçu e Santo Antonio-Guaçu, bem como o 
território entre eles compreendido, reunindo-se em 

Montevideo, como está convencionado, pôr-se-ão de 
acordo sobre o ponto ou pontos de partida dos seus 
trabalhos e sobre o mais que for necessário. 

II 

Esses trabalhos poderão começar na Foz do Pepirí-
Guaçu ou na do Santo Antonio, e ainda, se parecer 
preferível, nestes dois pontos ao mesmo tempo, 

dividindo-se para isso a Comissão Mista em duas 
turmas ou partidas nas quais sejam igualmente 

representadas as duas comissões de que aquela se 
compõe. 

III 

Na primeira hipótese, toda a Comissão Mista, ou parte 
dela, conforme determinarem os primeiros 



107 
 

comissários, entrará pela foz do Pepirí-Guaçu, e, 

subindo por ele, buscará a principal nascente do outro 
e por este descerá até a sua foz. 

IV 

O reconhecimento começará por aqueles dois Rios por 

serem os primeiros de controvérsia que se encontram 
subindo o Uruguai e o Iguaçu ou Rio Grande de 

Coritiba. 

V 

Do mesmo modo se procederá depois no 
reconhecimento do Chapecó e do Chopim ou Pequiri-

Guaçu e Santo Antonio-Guaçu. 

VI 

O território compreendido entre os quatro Rios poderá 
ser reconhecido depois do Pepirí-Guaçu e do Santo 

Antonio e antes dos outros dois, depois do 
reconhecimento destes ao regresso da comissão, ou 
por partes, conforme se julgar mais fácil e 

conveniente. 

VII 

Os demarcadores portugueses e espanhóis de 1759 e 
1789 determinaram as Latitudes da nascente e da Foz 

de cada um dos primeiros Rios, isto é, do Pepirí-Guaçu 
e do Santo Antonio. Ei-las: 

Nascente do Pepirí-Guaçu............. 1759 ‒ 26°10’00” 

 1789 ‒ 26°10’00” 

Foz do Pepirí-Guaçu..................... 1759 ‒ 27°09’23” 

 1789 ‒ 27°10’30” 
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Nascente do S. Antonio................. 1759 ‒ a 500 

passos (51) da do 
Pepirí. 

 1789 ‒ 26°12’00” 

Foz do Santo Antonio....................1759 ‒ 25°35’04” 

 1789 ‒ 25°35’00” 

Segundo as observações feitas em 1789 e 1791 pelos 
espanhóis, como consta da memória de O00yarvide, 

está a Foz do Chapecó ou Pequiri-Guaçu situada aos 
0027°06’50” de Latitude extrema Austral e aos 

05°07’43” de Longitude Oriental de Buenos Aires, e a 
sua origem principal aos 26°43’50” de Latitude Austral 
e aos 06°26’56” de Longitude Oriental de Buenos 

Aires. Segundo a mesma memória a nascente do 
Chopim ou Santo Antonio-Guaçu está situada a 725 

toesas (52) da do Chapecó ou Pequiri-Guaçu. Abaixo 
desta nascente, em um ponto que Oyarvide diz ser o 
mais conhecido daquele Rio, se observou: Latitude 

Austral 26°39’50”, Longitude 06°27’38”. Por todos 
estes dados e por várias circunstâncias notadas nas 

duas antigas demarcações se guiará a atual comissão 
em seus trabalhos. 

VIII 

O reconhecimento de cada um dos quatro Rios será 
feito seguidamente, subindo ou descendo; se isto não 

for praticável em consequência das cachoeiras ou 
outros obstáculos naturais, a Comissão Mista, nos 
desvios que for obrigada a fazer, tomará as 

precauções necessárias para que não haja dúvida de 
que percorre o mesmo Rio, e essas precauções serão 

 
51 500 passos: 410 m. (Hiram Reis) 
52 725 toesas: 1,41 km. (Hiram Reis) 
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notadas para conhecimento e governo de quaisquer 

outros exploradores. 

IX 

Com as mesmas precauções se procederá no 
reconhecimento do território compreendido entre as 

nascentes do Pepirí-Guaçu e Santo Antonio e Chapecó 
ou Pequiri-Guaçu e Chopim ou Santo Antonio-Guaçu. 
É conveniente que esse território, isto é, a ligação das 

nascentes, seja determinada por sinais perduráveis 
que, sem constituir marcos divisórios propriamente 

ditos, sirvam de guia em novas explorações. 

X 

Como a Comissão Mista tem de explorar o território 

compreendido entre os quatro Rios da controvérsia, 
procurará o meio de se chegar por ele às respectivas 

nascentes, de modo que em qualquer trabalho futuro 
possam elas ser facilmente alcançadas sem 
necessidade de buscá-las subindo cada um dos 

mesmos Rios. Achando o meio, dele se tomará nota 
com todas as particularidades uteis. Se for preciso, se 

fará igual diligência pelos territórios à Oeste dos Rios 
designados pelo Brasil e a Leste dos designados pela 
República Argentina. 

XI 

Na exploração do território, compreendido entre os 

quatro Rios, a Comissão Mista notará com cuidado a 
direção dos principais cursos d’água e suas nascentes, 
das serras e montes, e todas as particularidades cujo 

conhecimento possa ter alguma utilidade. 
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XII 

Ao reunir-se em Montevideo, a Comissão Mista abrirá 
um diário onde vá relatando dia por dia, sob a 

assinatura dos três comissários de cada parte, todos 
os trabalhos que fizer, com as particularidades que 

julgar necessárias ou úteis. Deste diário se farão 
simultaneamente dois exemplares, um em português 
e outro em espanhol. Cada comissão particular 

remeterá o seu ao respectivo Governo com o relatório 
e as plantas de que fala o artigo 4° do Tratado. Os 

dois exemplares desse relatório serão idênticos, mas 
cada um deles será redigido na língua do Governo à 
que for destinado e assinado somente pelos seus três 

comissários. Nesse relatório em que se dará ideia 
geral e concisa de todos os trabalhos, terão cabimento 

as observações que não couberem no diário ou não 
tiverem ocorrido durante a sua feitura. 

XIII 

A Comissão Mista não tem que discutir questões de 
direito ou de preferência, só é incumbida de fazer o 

reconhecimento dos Rios e do território mencionados 
no artigo 2° do Tratado. Não pode, portanto, haver 
receio de divergências graves. Si todavia surgir 

alguma, será submetida à decisão dos governos 
contratantes sem que de qualquer modo sejam 

interrompidos os trabalhos. 

XIV 

O relatório será registrado no diário como seu 

complemento. Feito isso, será o mesmo diário 
encerrada e ficará dissolvida a Comissão Mista. 

Feitas na cidade de Buenos Aires aos 28 dias do mês 
de setembro de 1885. 

Leonel M. de Alencar. 

Francisco J. Ortiz. (AZAMBUJA, 1891) 
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Gazeta da Tarde n° 233, Rio de Janeiro, RJ 
Sábado, 10.10.1885 

 

[...] o Império acaba de condenar-nos, no exterior, a 

mais uma dolorosa humilhação. 

Mandou-nos curvar a cabeça diante da República 
Argentina, que outra coisa não é considerar ainda em 

litígio um assunto definitivamente elucidado. Não há 
dúvida que a humilhação, a que fomos obrigado na 

“Questão das Missões”, é uma consequência da 
política desastrada de intervenção, a que devemos 
grande parte dos nossos embaraços financeiros. 

Se a República Argentina insiste na apropriação das 
Missões, é porque a sua diplomacia entende que deve 

reduzir-nos ao papel, que realmente temos na política 
sul-americana, isto é, de povo imprevidente, incapaz 
de se dirigir a si mesmo, e por mais forte razão 

incapaz de dirigir os destinos de uma parte 
importantíssima do continente americano. 

Foi por isso que a nossa laboriosa vizinha nos obrigou 
a recuar, e abrir mão do nosso direito. É irrisório que 

vamos explorar o que, há mais de um século, foi 
explorado, e regiões que, há mais de meio século, 
foram perfeitamente delimitadas. Mas o Império colhe 

as tempestades dos ventos que semeou, e arreceia-
se de tomar uma posição definida e clara, porque ela 

poderia pôr em perigo os destinos da dinastia. [...] 
(GAZETA DA TARDE N° 233) 



112 
 

 

Gazeta da Tarde n° 249, Rio de Janeiro, RJ 
Quinta-feira, 29.10.1885 

 
A Questão das Missões 

 

Os nossos colegas da “Gazeta de Notícias” publicaram 
hoje o seguinte telegrama: 

O Congresso Argentino modificou o Tratado para o 

reconhecimento do “Território das Missões”, declaran-

do que o Chapecó e o Chopim são o Pepirí-mirim. 

O Ministro argentino no Rio de Janeiro está 

encarregado de tratar a questão dos direitos sobre a 

carne seca importada do Rio da Prata. 

Este telegrama é de tamanha gravidade que nos causa 
a maior dor não haver já recebido uma comunicação 
oficial do nosso governo, assegurando ao País que 

houve erro na transmissão e que o telegrama não 
exprime a verdade; ou então que nesta mesma data, 

ou antes, o governo deu as providências para que o 
Ministro Brasileiro notificasse ao Governo Argentino 
que, à vista do voto do Congresso, o Governo 

Brasileiro não admitia outra base de negociação 
diferente da que ficou estabelecida em 1857. Mas a 

política imperial não tem esses escrúpulos e pouco lhe 
importa a nossa dignidade. (GAZETA DA TARDE N° 
249) 
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Diário de Notícias n° 146, Rio, RJ 
Sexta-feira, 30.10.1885 

 
Dificuldades Diplomáticas Resolvidas 

Tratado Com a República Argentina 

 

A imprensa argentina publicou os documentos oficiais 

do Tratado celebrado entre o governo daquela 
República e o do Brasil, sobre à “Questão das 

Missões”. Os documentos são uma mensagem do 
Presidente Júlio A. Roca, dirigida ao Congresso 
Argentino, historiando as diferentes fases por que a 

Questão tem passado, dando-lhe conhecimento do 
Tratado e pedindo a sua aprovação. Os outros 

documentos são a aprovação do Congresso e o 
Tratado, documentos que em seguida transcrevemos. 
(DIÁRIO DE NOTÍCIAS N° 146) 
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Diário do Brazil n° 262, Rio de Janeiro, RJ 
Terça-feira, 10.11.1885 

 
Questão das Missões 

 

O Sr. Ministro plenipotenciário da República Argentina 
recebeu ontem este telegrama: 

Buenos Aires, 8 de novembro de 1885. 

Exm° Sr. Dr. Enrique Moreno (53), Ministro Argentino 

no Rio de Janeiro. 

O senado aprovou por 14 votos contra 4 o projeto do 
governo. A Câmara dos Deputados não teve dois 

terços para insistir, ficando assim definitivamente 
aprovado o Tratado com o Brasil sem nenhuma 

modificação. Felicita-o e saúda-o Ortiz, Ministro dos 
Negócios Estrangeiros. (DIÁRIO DO BRAZIL N° 262) 

 
53 Enrique Melchor Baltazar Moreno Montes de Oca. (Hiram Reis) 
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Diário de Notícias n° 164, Rio, RJ 
Terça-feira, 17.11.1885 

 

O “Commercial”, folha que se publica no RS, noticia 

que o Congresso Argentino, depois de longas sessões 
secretas, deixou de aprovar o Tratado ultimamente 
celebrado com o Brasil sobre a “Questão das Missões”; 

pretendendo que se substituísse os nomes dos Rios 
Chapecó e Chopim pelos de Pepiri-mirim e Santo 

Antonio-mirim. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS N° 164) 
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1886 

 
Diário de Notícias n° 431, Rio, RJ 

Sexta-feira, 13.08.1886 

 

Consta que seguem no dia 20 para Montevidéu os Srs. 

Barão de Capanema, Tenente coronel Dionysio 
Cerqueira e Capitão de fragata José Cândido Guillobel, 
membros da Comissão de limites, afim de ali 

instalarem a mesma Comissão, regressando à esta 
Corte, para na próxima seca tornarem para aquela 

República, a fim de encetarem os respectivos 
trabalhos. Consta também que será nomeado 

ajudante da Comissão o 1° Tenente Huet Bacellar 
Pinto Guedes. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS N° 431) 
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Diário de Notícias n° 476, Rio, RJ 

Segunda-feira, 27.09.1886 

 

Seja-nos permitido, pois, que aludimos à pacifica 

elevação ao poder do Dr. Juarez Celman, de fazer um 
reparo relativamente à notícia telegráfica dada pelo 
“Paiz”, de estarem, neste momento, se armando com 

formidável artilharia Krupp e Armstrong as fortalezas 
da ilha de Martin Garcia. Ignoramos se estes 

armamentos têm por causa a “Questão das Missões”, 
cuja solução, segundo os passos já dados, prometia 
ser completamente diplomática, ou se a notícia não 

passa de uma “arara”, engordada pelo correspondente 
do referido colega. Preferimos acreditar na segunda 

hipótese, principalmente por ter lido tantas vezes que 
se armavam com formidável artilharia as baterias de 
Martin Garcia, que duvidamos existir na ilha lugar 

para, não diremos um Krupp de menor calibre, mas 
sim um revolver de algibeira. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

N° 476) 
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Diário de Notícias n° 508, Rio, RJ 

Sexta-feira, 29.10.1886 

 
O Brasil e seus Vizinhos 

 

Sob este título o “Mémorial Diplomatique”, folha 
hebdomadária (54) de Paris, responde a infundadas 

apreciações do “Temps”, folha da mesma cidade, 
quanto à situação política da América do Sul. A juízo 

do “Temps” preparam-se graves sucessos em nosso, 
continente; achando-se iminente a Guerra entre o 
Brasil, aliado ao Chile, e a República Argentina, tendo 

por aliadas as do Uruguai, Paraguai, Bolívia e Peru. 

Uma das causas da Guerra iminente é a Questão das 

fronteiras do Império com a República Argentina! 
Acreditar-se-á dificilmente que apreciações deste 
quilate sejam acolhidas por folha da importância do 

“Temps”! Somos, com efeito, muito mal conhecidos! 

O artigo do “Mémorial Diplomatique”, muito discreto, 

põe à nota o nenhum fundamento de semelhante 
conjectura, assegurando com razão a cordialidade das 

relações que ligam o Império a todas as nações do 
continente. Quanto a “Questão das Missões”, que 
jamais se achou em fase mais tranquila e amigável, 

registra o notável artigo a nomeação das comissões 
brasileira e argentina como prova do mútuo desejo de 

solução pacífica. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS N° 508) 

 
54 Hebdomadária: semanal. (Hiram Reis) 
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1888 

 
Vila de Pamas, Paraná, Brasil 

Terça-feira, 07.02.1888 

 
Divergência da Comissão Mista Quanto ao 

Reconhecimento do Rio Jangada 

 
Exploração do Território e dos Rios em Litígio 

Com o Brasil 

 

Ata da 5ª Conferência 

Às sete horas da tarde do dia 07.02.1888, sendo 

imperador do Brasil Sua Majestade o Sr. D. Pedro II e 
presidente da República Argentina S. Ex.ª o Sr. Dr. D. 
Miguel Juarez Celman, na Vila de Palmas, na 

residência do Exm.° Sr. Barão de Capanema, 
reuniram-se os seis comissários da Comissão Mista de 

Limites, com o fim especial de tratarem da exploração 
do Rio Santo Antonio-Guaçu de Oyarvide, da negativa 
da Comissão Brasileira de concorrer oficialmente para 

ela, do pedido da Comissão Argentina e seus 
fundamentos. 

Aberta a sessão, o Sr. Barão lê por parte da Comissão 
Brasileira a negativa formulada nos seguintes termos: 

O art. 1° das instruções diz claramente: como a 

Comissão Mista tem de explorar o território 

compreendido entre os quatro Rios da controvérsia, 

procurará o meio de se chegar por ele às respectivas 

nascentes, de modo que em qualquer trabalho futuro 

possam elas ser facilmente alcançadas sem 

necessidade de buscá-las subindo cada um dos 

mesmos Rios. 
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Achado o meio, dele se tomará nota com todas as 

particularidades úteis. Se for preciso, se fará igual 

diligencia pelos territórios a Oeste dos Rios 

designados pelo Brasil, e a Leste dos designados pela 

República Argentina. 

Isto é, tendo necessariamente pelo Tratado de se 
proceder ao planteamento (55) do terreno que medeia 

(56) entre as nascentes dos dois Rios de Leste, se 
aproveitará a oportunidade de bem determinar as 

suas posições, o meio de a elas facilmente chegar, e 
em qualquer tempo achá-las sem necessidade de 
subir os Rios respectivos. 

Como não se conhecia este terreno intermediário, era 
possível que fosse formado por penedias, grotões 

inaccessíveis, e as próprias nascentes podiam, dos 
lados até distância notável Rio-abaixo, atravessar 
extensos banhados. 

Para esse caso autoriza o art. 1° a fazer a diligência 
ou esforço de se encontrar meio fácil de chegar às 

nascentes mesmo passando por território 
incontestado. 

Supunha-se que a Leste das nascentes do Pepirí-

Guaçu e do Santo Antonio houvesse obstáculos que 
impedissem alcançá-las do lado de Palmas, era o em 

que se deveria procurar o ponto accessível de um dos 
dois Rios; atravessando-o se faria a diligência de pelo 
território argentino chegar à sua nascente, e da 

mesma forma á do outro Rio sem que disso resultasse 
a autorização de se explorar o Uruguai, Piraí ou outro 

qualquer cujos braços se tivesse atravessado servindo 
eles somente de indicadores para chegar às posições 
desejadas. 

 
55 Planteamento: levantamento da planta do terreno. 
56 Medeia: diz-se do espaço físico que existe entre dois elementos. 
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O art. 7° das instruções diz que a comissão deve 

guiar-se pela memória de Oyarvide nos seus 
trabalhos, isto é, procurar os Rios que por ele foram 

explorados, e não equivocar-se com outros; até aí 
somente pode servir de guia, e não além dos pontos 

que ele consignou. Não se entende pois, que se deva 
prosseguir além desses pontos sem ordem expressa 
dos dois governos, principalmente se daí resultar 

afastamento considerável dos Rios designados no 
Tratado com os nomes com que são conhecidos no 

Brasil. Esse deslocamento da Barra do Chopin até a do 
Jangada é de quase duzentos quilômetros, e importa 
isto ampliação muito considerável do território que o 

Tratado declara litigioso, modificando inteiramente a 
forma da área, limitada pelo Chopim correndo em 

direção ao NO ou pelo Jangada pelo NNE. Modificações 
desta ordem não as podem os comissários brasileiros 
admitir, tanto mais que entendem serem elas 

contrárias às disposições dos artigos 7° e 10° das 
instruções. 

O art. 13° destas é muito explícito, diz que a Comissão 
Mista só é incumbida de fazer o reconhecimento dos 
Rios e do território mencionados no art. 2 ° do 

Tratado. Este só menciona os Rios conhecidos no 
Brasil com os nomes de Chapecó e Chopim, e não faz 

menção do Jangada. Dado o caso que a comissão só 
se tenha que guiar pelas instruções, como entende o 
Sr. Coronel Garmendia, este art. 13° obsta às 

interpretações que ele e o Sr. Tenente Coronel 
Virasoro querem dar a alguns artigos, ampliando-os. 

Logo que houve divergência entre os primeiros 
comissários, exigia a boa harmonia que aquele cuja 
proposta não foi aceita, antes de dar qualquer passo 

devia entrar em acordo para se formular os pontos de 
divergência e submetê-los à decisão dos governos, 

como dispõe o citado art. 13°. 
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O argumento dos comissários argentinos de que já em 

Nonoai foi pedida a oportuna exploração do Santo 
Antonio-Guaçu de Oyarvide, não prevalece porque 

antes de se proceder a ela, em território incontestado, 
pelo art. 2° do Tratado não se podia prescindir de 

provar que era necessária para o fim determinado pelo 
art. 10° das instruções; reputamos, pois, irregular 
todo procedimento em relação ao Jangada. 

Depois disto o Sr. Coronel Garmendia por parte da 
comissão argentina apresentou a justificação do seu 

pedido nos seguintes termos: 

É muito certo que o art. 2° do Tratado de 28.09.1885 

estabelece que a comissão mista deve reconhecer os 

Rios Pepirí-Guaçu e Santo Antonio e os dois situados 

ao Oriente deles, conhecidos no Brasil com os nomes 

de Chapecó e Chopim, e que os argentinos chamam 

Pepirí-Guaçu e Santo Antonio-Guaçu. Estes são os 

termos textuais do Tratado; porém, este mesmo art. 

2° diz também, que a comissão mista se incumbirá de 

fazer estes reconhecimentos de conformidade com as 

instruções anexas ao Tratado, e eis como o mesmo 

artigo em que apoia seus fundamentos a distinta 

comissão brasileira nos leva necessariamente a 

buscar nessas instruções as prescrições à que nosso 

procedimento deve sujeitar-se, o que por outro lado 

teria forçosamente de suceder, ainda mesmo sem 

este mandato expresso; porquanto as instruções 

foram ditadas para guiar a conduta da comissão nos 

reconhecimentos que foram-lhe recomendados. 

Vejamos agora o que diz o art. 7° das referidas 

instruções. Este artigo diz o seguinte “os 

demarcadores espanhóis e portugueses de 1759 e 

1789 determinaram Latitudes nas nascentes e 

embocaduras de cada um dos primeiros Rios, isto é, 

do Pepirí-Guaçu e Santo Antonio”, e em seguida 

consigna as situações geográficas dadas pelos antigos 

demarcadores. 
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Agrega logo o seguinte: “seguindo as observações 

feitas pelos espanhóis em 1789 e 1791, como consta 

da memória de Oyarvide, a embocadura do Chapecó 

ou Pepirí-Guaçu acha-se situada aos 27°06’50” de 

Latitude Austral e aos 05°07’3” de Longitude Oriental 

de Buenos Aires e sua origem principal aos 26°43’50” 

de Latitude Austral e aos 06°26’50” de Longitude 

Oriental de Buenos Aires”. 

Segundo a mesma memória a nascente do Chopim ou 

Santo Antonio-Guaçu, está situada a 725 toesas da do 

Chapecó ou Pepirí-Guaçu. Abaixo desta nascente, em 

um ponto que Oyarvide diz ser o mais conhecido 

daquele Rio, se observou Latitude Austral 26°39’50” 

de Longitude 06°27’38”. Por todos estes dados e 

circunstâncias observadas nas duas antigas 

demarcações se guiará em seus trabalhos a atual 

comissão. 

Este é o texto do artigo 7° das instruções e ele vem 

aclarar terminantemente a confusão de nomes que 

contém o art. 2° do Tratado. Este art. 2° cita os 

nomes do Rio da controvérsia; porém, como também 

impõe a comissão mista o dever de proceder em seus 

reconhecimentos de conformidade com as instruções, 

desde que estas, como neste caso, revelem e 

esclareçam evidentemente alguma parte confusa do 

Tratado, devem ser respeitados como o próprio 

Tratado. 

O artigo 7° transcrito diz de uma maneira clara e 

terminante, que o Rio Chopim ou Santo Antonio-

Guaçu é aquele que explorou Oyarvide, e cujo curso 

seguiu até um ponto mais conhecido, isto é, até um 

ponto facilmente reconhecível onde estimou a sua 

posição geográfica. Se deduz pois que o Chopim ou 

Santo Antonio-Guaçu do Tratado não é o conhecido 

atualmente por Chopim, porque este não foi 

explorado por Oyarvide e consta que nem sequer 

pôde vê-lo. 
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É certo que enquanto à Longitude, a situação 

geográfica foi erroneamente apreciada; porém os 

sinais físicos e as derrotas de Oyarvide de tal maneira 

apresentarão o Rio Santo Antonio-Guaçu aos olhos da 

Comissão Mista, que esta não pode deixar de 

reconhecê-lo com uma evidência que não dará lugar 

à menor vacilação. 

À vista disto, a Comissão Argentina julga não só ter o 

direito como também o dever a Comissão Mista de 

reconhecer o Santo Antonio-Guaçu de Oyarvide. Com 

isto não entraria em questão de direito nem de 

preferência. 

Seu proceder seria restritamente justo, pois teria 

explorado o Chopim porque o Tratado o nomeia, sem 

averiguar se tal nome está bem ou mal consignado e 

teria também explorado o Santo Antonio-Guaçu por 

ser o Rio, cujos sinais indicam as instruções. 

Enquanto a que devia em Nonoai ter-se pedido esta 

exploração, repete a Comissão Argentina o que já 

expôs em outra ocasião e é, que a seu juízo não era 

procedente nem oportuno esse pedido, enquanto a 

Comissão Mista no curso dos seus reconhecimentos 

não se apercebesse de que o Rio conhecido por 

Chopim não concordava em sua situação a respeito 

do Pepirí-Guaçu, nem na direção de seu curso, nem 

nos acidentes topográficos a ele imediatos com o 

Santo Antonio-Guaçu de Oyarvide. Estas são as 

razões principais em que a Comissão Argentina funda 

o seu pedido para a exploração do Santo Antonio-

Guaçu de Oyarvide. 

Enquanto ao primeiro ponto tocado na exposição da 

distinta Comissão Brasileira, isto é, a interpretação do 

artigo 10° das instruções, não entra a Argentina em 

novos argumentos, porque tratando-se simplesmente 

de interpretar o seu sentido e verdadeiro alcance os 

governos poderão fazer com maior acerto. 

Limita-se pois a deixar consignado que em seu 
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entender esse artigo autoriza a Comissão Argentina 

para pedir no caso de ser necessário a extensão dos 

reconhecimentos por parte da Comissão Mista a Leste 

dos Rios designados pela República Argentina. 

Concluída a leitura resolveu-se remeter a presente ata 
aos governos para que eles decidam. Em seguida 
concordou-se em pedir aos governos autorização para 

que, enquanto eles tratarem de resolver esta dúvida, 
a Comissão Mista ocupe-se com os trabalhos de 

gabinete. 

Levantou-se a sessão às oito horas da noite e lavrou-
se em seguida a presente ata, que depois de lida, e 

aprovada foi assinada por todos os comissários, 
servindo de secretario o Tenente-Coronel Dyonisio 

Evangelista de Castro Cerqueira, terceiro comissário. 

Assinados, Barão de Capanema, primeiro comissário. 
José Cândido Guillobel, segundo comissário. Dyonisio 

Evangelista de Castro Cerqueira, terceiro comissário. 
José Ignacio Garmendia, primeiro comissário. Arturo 

Seelstrang, segundo comissário. Valentim Virasoro, 
terceiro comissário. (AZAMBUJA, 1891) 
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Revista de Engenharia n° 182, Rio, RJ 

Quarta-feira, 28.03.1888 

 
Comissão de Limites 

 

Chegaram no dia 17 do corrente, da Província do 
Paraná, os Srs. Barão de Capanema, Capitão de 

Fragata José Candido Guillobel, Tenente-Coronel de 
Engenheiros Dionysio Evangelista de Castro 

Cerqueira, Capitão-Tenente Frederico Ferreira de 
Oliveira e o 1° tenente do Corpo de Estado-Maior de 
1ª Classe João do Rego Barros, pertencentes á 

Comissão de Limites entre o Brasil e República 
Argentina. 

O modo porque foi distribuído o serviço na Comissão 
do Limites entre o Brasil e a República Argentina foi o 
seguinte: 

O 1° ajudante, Major José Jardim, dirigiu a turma que 

explorou o Chopim e teve por companheiro o oficial 

argentino Tenente de Navio Garcia Doméc. 

O 2° ajudante, Capitão-Tenente Frederico Ferreira de 

Oliveira, trabalhou com o Capitão de Fragata José 

Candido Guillobel na exploração do Uruguai e do 

Chapecó, e foi encarregado do nivelamento das 

cabeceiras deste e do Chopim. 

O 3° ajudante, 1° Tenente do Corpo de Estado-Maior 

de 1ª Classe João do Rego Barros, trabalhou com o 

Tenente-Coronel de Engenheiros Dionysio Cerqueira 

na exploração de Pepirí-Guaçu e do Santo Antonio e 

nivelamento das cabeceiras. 

Durante os trabalhos feitos faleceram as seguintes 
pessoas: da 1ª turma foi morto por um tigre Manoel 
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Affonso dos Santos e picado por uma jararaca o colono 

do Alto Uruguai Patrício de tal; da 2ª turma, apesar 
de haver adoecido quase todo o pessoal, o que a 

obrigou a retirar-se do serviço por um mês, não 
faleceu ninguém , da 3ª turma morreram: afogados 

em Cachoeiras o soldado do 7° batalhão de Infantaria 
J. Carvalho e Pedro Padeiro, pertencente à turma 
argentina, e de anasarca (57) palustre os colonos de 

Blumenau, Ennes Enning e Joaquim Otto. 

Os argentinos perderam o Major Tolosa, Chefe do 

fornecimento, e quatro soldados. Quase todo o seu 
pessoal sofreu graves enfermidades. Os membros da 
Comissão Brasileira regressaram à Curitiba, onde 

terminaram os trabalhos de gabinete, que os 
argentinos farão em Buenos Aires. Reinou sempre a 

maior harmonia entre as duas comissões brasileira e 
argentina. (REVISTA DE ENGENHARIA N° 182) 

 
57 A anasarca é um termo médico que se refere a um inchaço, também 

chamado de edema, generalizado no corpo devido ao acúmulo de líquido 
e pode acontecer por causa de diversos problemas de saúde como a 
insuficiência cardíaca, problemas nos rins ou fígado e até doenças do 
sistema linfático. (Dr.ª Clarisse Bezerra) 
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Buenos Aires, Argentina 
Terça-feira, 17.04.1888 

 
Acordo Entre os Dois Governos Para o 

Reconhecimento do Rio Jangada 

 

Nota da Legação Imperial ao Governo Argentino 

Legação Imperial do Brasil, Buenos Aires, 17 de abril 
de 1888. 

Senhor Ministro – A fim de remover a divergência 
constante da ata da conferência, que os comissários 
encarregados da exploração dos Rios e territórios em 

litígio firmaram na Vila de Palmas a 7 de fevereiro do 
corrente ano, cumpre-me comunicar a V. Ex.ª decisão 

que deu por sua parte o Governo Imperial à dúvida 
que motivou essa divergência. 

Ao fazê-la, devo observar, que na denominação dos 

Rios litigiosos contida no artigo 2° do Tratado de 
28.09.1885, não houve a confusão de nomes que 

alega sem razão o Sr. Coronel Garmendia na ata 
acima citada, e é principalmente por não existir no 

Tratado tal confusão, que o Governo Imperial ordena-
me, que participe a V. Ex.ª, que o Brasil se considera 
obrigado a fazer a exploração do Rio chamado pela 

República Argentina “Santo Antonio-Guaçu”, não só 
até ao ponto à que chegou Oyarvide, mas em toda a 

sua extensão até a Foz, não obstante ser esse Rio 
conhecido naquela parte pelo nome de “Jangada”. 

A decisão portanto do Governo Imperial não altera o 

que se ajustou, nem significa, desnecessário parece-
me dizê-lo, desistência da fronteira exigida pelo 
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Império. A questão de direito subsiste em toda a sua 

plenitude. 

Tenho a honra de reiterar a V. Ex.ª as seguranças de 

minha mais alta consideração. 

A S. Ex.ª o Sr. Dr. Norberto Quirino Costa, Ministro de 

Relações Exteriores da República Argentina. 

Barão de Alencar. (AZAMBUJA, 1891) 
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Buenos Aires, Argentina 
Quinta-feira, 19.04.1888 

 

Nota do Governo Argentino à Legação Imperial 

República Argentina Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Buenos Ayres, abril 19 de 1888. 

Señor Ministro, he tenido el honor de recibir, la nota 

de V. Ex. de 17 del corriente comunicando-me que el 
Gobierno Imperial ha resuelto la divergencia entre los 
Comisarios Argentino y Brasilero resultante del acta 

de 7 de febrero último y referente a la exploración del 
Rio Santo Antonio-Guaçu de Oyarvide, en el sentido 

de su reconocimiento por la comisión mixta, como lo 
había solicitado el Señor Coronel Garmendia de 
acuerdo con la estipulación expresa del artículo 

séptimo de las instrucciones. En cuanto a la confusión 
que se atribuye al Sr. Comisario Argentino reviendo el 

acta mencionada, no encuentro sino la referencia que 
hace al artículo 2° del Tratado en vista de que las 
exploraciones acababan de demonstrar a los 

Comisarios, que el Rio Chopin, mencionado en dicho 
artículo, no era el río San Antonio cuyos caracteres 

físicos y situación astronómica se encuentran 
perfectamente determinadas en las Instrucciones. 
Congratulando-me por una decisión tan espontanea 

como justa que viene a facilitar el término de los 
trabajos confiados a los Comisarios respectivos, me es 

sumamente grato aceptarla en nombre del Señor 
Presidente de la Republica, reiterando a V. Ex., con tal 
motivo, las seguridades de mi alta consideración. 

A S. Ex. el Barón de Alencar, Enviado Extraordinario у 

Ministro Plenipotenciario del Brazil. 

N. Quirino Costa. (AZAMBUJA, 1891) 
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Gazeta Nacional n° 96, Rio, RJ 

Quarta-feira, 25.04.1888 

 
A Questão das Missões 

 

Os jornais desta capital, há dias, transcreveram de 
folhas portenhas a notícia de um banquete dado ao 

Coronel Garmendia, em cuja presença e sem cujo 
protesto foi afirmado que o Barão do Capanema 

reconhecera o direito da república aos territórios por 
nós até hoje disputados. Tal declaração não teria valor 
algum, sem a circunstância do silêncio aprobativo do 

comissário argentino; e, dada tal circunstância, só o 
tem para o governo do Dr. Juarez Celman, cujos 

agentes superiores deveriam ser mais discretos e 
expor-se menos a desmentidos categóricos. 

Nós sabíamos de ante mão que o Sr. Barão de 

Capanema teria a prudência necessária para não 
adiantar, ainda mesmo confidencialmente, o que ele 

não tinha qualidade para afirmar... Mas tudo isto para 
o Brasil é nada. 

O “Jornal do Commercio” de ontem ajunta um novo 
elemento para julgarmos do critério da comissão 
argentina. Nestes termos exprime-se o conceituado 

contemporâneo:  

Corre há dias um boato extravagante, que nem 

mencionaríamos, se, não fosse curioso exemplo do 

que pode inventar a imaginação dos noveleiros. 

Pretende-se que as comissões que andaram 

recentemente a percorrer os terrenos litigiosos entre 

o Brasil e a República Argentina, no seu regresso para 

Curitiba, avistaram junto ao Rio Jangada um marco 

deitado no chão. 
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Procediam os membros das comissões a minucioso 

exame, quando um deles soltou estrondosa 

gargalhada. Inquerindo os outros do motivo de tão 

súbita e estranha alegria, mostrou-lhes, o primeiro, 

as figuras abertas na pedra a ponta de faca. Eram um 

Sol, como o que aparece nas armas da República 

Argentina, e pouco abaixo a inscrição; “Santo 

Antonio-Guaçu” e como assinatura “Oyonide”. 

Meus senhores, disse o risonho comissário, parece 

inútil lembrar-lhes não só que “Oyonide” nunca 

chegou a estas alturas, mas também que foi em 1788 

que ele andou pelas cabeceiras deste Rio. Se ele 

quisesse deixar aqui um padrão, mandaria gravar as 

armas reais da Espanha e não um Sol. O que me 

parece é que este pedaço de pedra pertenceu a 

alguma tribo adoradora do astro do dia! E lá 

prosseguiram todos na viagem, deixando por terra o 

suposto marco. 

A verdade, porém, não é precisamente o que o Jornal 

escreve. Suspeitamos mesmo que o ilustrado colega 
esforçou-se por não ver nesse incidente senão o seu 

lado cômico. De boa fonte sabemos nós que esse 
marco foi mandado levantar ultimamente, depois de 

terminados os trabalhos, pelo chefe da comissão 
argentina. Outrossim estamos informados de que não 
ficou por terra o “suposto marco”. 

O governo brasileiro, cremos, mandará sindicar do 
facto, lavrando a autoridade competente o necessário 

auto do que observar; e, ainda o cremos, o padrão 
será retirado do lugar onde o colocaram, mas sê-lo-á 
com todas as formalidades em tais casos usadas. Não 

é de natureza a agradar ao Governo da República 
Argentina a notícia desta prova do excessivo zelo dos 

seus comissários; mas, ainda que liguemos ao caso 
pequena importância, não estamos distritos a 
respeitar as fantasias arqueológicas do Sr. Coronel 

Garmendia. 



135 
 

Outro sinal de que a República não está bem provida 

de altos funcionários é a atitude do Coronel Roca no 
Governo das Missões Argentinas. S. Ex.ª clama por 

providências contra a emigração de cidadãos 
argentinos para o Território Brasileiro. 

Quatorze mil, segundo se diz, já abandonaram os 
“canaviais do Governador”. E aí está uma das razões 
do êxodo: a proibição de tirar erva mate nas missões 

argentinas não é senão um meio de ter plantadores 
de cana de açúcar. A outra razão é que esses 

chamados cidadãos argentinos são genuínos 
brasileiros que se repatriam. É realmente pena que a 
retirada dessa gente tire à diplomacia platina um 

argumento para provar o “uti possidetis”. Nós é que 
não temos que ver com o descaso da administração 

da República. 

O que devemos considerar é o boato, ainda pouco 
divulgado, de que a comissão argentina declara não 

estar satisfeita com os estudos realizados, reputa-os 
insuficientes, e reclama o prosseguimento deles. Eis o 

que se nos afigura grave. 

Foram ou não feitos os estudos determinados pelo 
Tratado de 28.09.1885? Parece-nos fora de dúvida 

que sim. Os comissários argentinos, bem como os 
brasileiros, deram por terminada a sua missão; de 

sorte que o que os nossos competidores pretendem 
hoje, e é o que nos consta, é que sejam exploradas 
regiões a que o Tratado último se não referiu. 

Tombem cremos que se fez tudo quanto foi acordado 
na reunião que as comissões brasileiro-argentina 

celebraram era Montevidéu, no 01.09.1886. Se os 
argentinos pretendiam mais alguma coisa, é muito 
fora de tempo reclamarem-no hoje. 
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O Parlamento está a abrir-se, e esperamos que o 

relatório do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros nos 
dará conta de tudo isto. A nação brasileira, forte do 

seu direito, quer que ele seja exposto a toda a luz. 
Nenhuma razão de ordem política, interna ou externa, 

justificaria o silêncio ou a obscuridade em assunto de 
tão alta relevância. 

Se o Governo da República Argentina adotou a 

pretensão do seu comissário, poderemos segura e 
justamente dizer-lhe que ele chicana, buscando 

protrair (58) a solução de uma questão irritante e 
perigosa. A celebração do Tratado de 1885 foi uma 
concessão bem grande às exigências platinas; 

conviemos em verificar o que para nós estava fora de 
dúvida. 

Não sabemos se o Governo Argentino se ilude sobre 
os seus e os nossos recursos. Pela nossa parte 
conhecemos bem. Nada nos seria tão doloroso como 

uma guerra com a República e nosso futuro ficaria 
deploravelmente comprometido, adiada a solução de 

graves questões internas que nos agitam. Se há um 
povo que deseja a paz, somos nós. Felizmente, em 
nosso País o governo não poderá fazer a guerra sem 

que nós também o queiramos; mas os nossos vizinhos 
talvez nos levem a desejar essa horrorosa desgraça 

para o nosso progresso. 

É aos homens sensatos da República Argentina que 
nós, seus correligionários, nos dirigimos agora, 

pedindo-lhes usem para conosco da justiça que 
seremos felizes em tributar à sua Pátria Uma guerra é 

coisa demasiado séria: “il faut regarder à deux fois” 
(59). (GAZETA NACIONAL N° 96) 

 
58 Protrair: postergar, adiar. (Hiram Reis) 
59 Você tem que examinar duas vezes. (Hiram Reis) 
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Gazeta da Tarde n° 174, Rio de Janeiro, RJ 

Quarta-feira, 01.08.1888 

 
Missões 

(Desconfianças sem Motivo) 

 

Ocupando-se hoje um colega da “Questão de Limites” 

com o Brasil, à propósito da recente interpelação feita, 
no Parlamento daquela nação, ao Ministro dos 

Negócios Estrangeiros, manifestou desconfianças a 
respeito da solução definitiva da questão. Crê o colega 
que não devemos descansar na segurança de um 

resultado pacifico, e que podem sobrevir complicações 
embaraçosas e rupturas violentas. Pretende, assim 

mesmo, que as declarações últimas do Ministro do 
Brasil, não são francamente satisfatórias, taxando-as 
de mau agouro por serem misteriosas e reservadas, e 

crendo que, pôr mais que os votos do Brasil e da 
República Argentina sejam pacíficos, a política 

daquele governo poderia deixar de inspirar-se nos 
desejos nacionais e sacrificar à interesses privados os 
públicos e gerais. 

À nosso ver as desconfianças do colega têm muito 
pouco fundamento. Parece-nos que as declarações do 

Ministro Rodrigo Silva são tão satisfatórias como é 
possível desejar no estado atual da questão. 
Pensamos também que hoje é o momento menos 

próprio para temer complicações. Entregue o estudo 
do “Território em Litígio” a uma Comissão Científica 

composta de homens competentes de ambos os 
Países. Esse estudo foi levado a seu termo com toda 
harmonia e os resultados são conhecidos em seus 

pontos gerais. Para que a obra desta Comissão seja 
terminada, só faltam os trabalhos de gabinete que se 

estão fazendo. 
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Surgiu, é certo, uma pequena dificuldade: a Comissão 

Brasileira julgou que não devia fazer o 
reconhecimento do Rio Jangada ou Santo Antonio-

Guaçu. Porém esta divergência foi sanada 
imediatamente, pois o governo brasileiro decidiu que 

os comissários argentinos tinham razão em que 
querer reconhecer aquele Rio e ordenou à sua 
comissão que efetuasse esse reconhecimento. 

O assunto não apresenta, pois, dificuldades em 
perspectiva. Uma vez determinadas com precisão as 

linhas naturais que hão de servir de base à 
demarcação de limites, esta se fará sem 
inconveniente algum como não pode haver uma vez 

que se haja fixado a situação geográfica exata dos 
limites que já estão estabelecidos. 

De maneira que não há nuvens que escureçam o 
horizonte, desde que os estudos realizados sejam 
levados a cabo em harmonia e os que faltam se farão 

seguidamente da mesma forma. À respeito dos 
propósitos que alimenta o Governo Brasileiro, as 

declarações ministeriais parecem completamente 
satisfatórias. 

Com efeito, o Ministro Rodrigo Silva, depois de expor 

o estado da Questão, disse que não havia recebido 
nenhuma proposição do Governo Argentino, como se 

pretendia, e ajuntou que os rumores propalados a 
respeito eram inexatos; que, se por parte deste 
governo houvera alguma iniciativa semelhante, o 

Brasil não deixaria de corresponder-lhe, aceitando-a 
imediatamente. Rodrigo Silva disse: 

Os deveres de meu cargo, e sobretudo os da mais 

franca cortesia não podiam aconselhar-me outro 

proceder. Para quaisquer outros ajustes entre os dois 

países, a conclusão dos trabalhos da Comissão de 

Limites não é e nem pode ser um obstáculo. 
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Defendendo o Conde d’Eu, à quem se atribuíam 

propósitos bélicos a respeito da República Argentina, 
declarou que, se houvesse por parte do Brasil o 

pensamento de resolver esta questão pelas armas, o 
governo começaria por aumentar a Força comprando 

armamento e pondo em prática os recursos que são 
necessários aos povos, em véspera de campanha 
dessa ordem. 

Ajuntou que o Conde d’Eu jamais havia manifestado 
pensamento bélico em relação à esta república, que 

jamais tratou, como Conselheiro de Estado ou esposo 
da Regente, de exercer a menor influência sobre o 
governo, para dirigir-lhe o pensamento de um ou 

outro modo, com relação às Relações Exteriores. O 
Ministro terminou com a seguinte declaração: 

Da parte do governo existe o maior desejo e interesse 

em terminar todas as “Questões de Limites”. Por 

minha parte empregarei todos os esforços para 

consegui-lo, e quando os povos não pretendem mais 

que aquilo que a justiça reclama, não receios de 

guerra. O Brasil está colocado, por sua política, no 

terreno da razão e do direito. Não sacrificará nunca o 

que for conveniente aos interesses de seu povo. 

Como se vê, não podem alimentar-se temores 
fundados de complicações futuras e rupturas 

violentas. A índole da questão, os meios de que se 
lançou mão para resolvê-la, tudo assegura uma 
solução pacífica, igual a que se há dado em outras 

épocas em questões do limites mais graves e expostas 
a maiores contratempos e complicações. 

Por outra parte, a Câmara dos Deputados resolveu 
ontem chamar à sua presença o Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, afim de saber, entre outras coisas qual 

era o estado verdadeiro da “Questão das Missões” e 
convidar o Ministro a dar as explicações sobre o caso. 
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Antes de dar saída a desconfianças sem fundamento 

visível julgamos que seria oportuno esperar a palavra 
do Governo Argentino sobre isso. 

Estamos seguros que, o Dr. Quirino Costa não fará 
senão confirmar as esperanças, que o País inteiro 

alimenta à respeito de unta solução inteiramente 
pacífica, como corresponde. Quanto mais, 
reconhecido como está o espírito conciliador que 

anima o Governo Argentino, dado o caso que existisse 
o suposto propósito bélico da parte do Governo 

Imperial, devemos ter fé completa em que o espírito 
de concórdia e fraternidade que hoje reina entre os 
povos, brasileiro e argentino, em que os vínculos que 

hoje se estreitam por meio dos representantes da 
imprensa fluminense que hospedamos, em que a 

corrente da sincera simpatia estabelecida entre as 
duas nações, ‒ poderão mais pela paz e união de 
ambos os países que os secretos desejos de um 

homem ou de uma chancelaria. 

Quando a união repousa sobre bases tão sólidas como 

as que vinculam o Brasil e a República Argentina, 
deve-se confiar em que os manejos de gabinete, no 
caso de existir, seriam ineficazes para lançar, um 

contra o outro, povos que hoje se estreitam em 
fraternal abraço. (GAZETA DA TARDE N° 174) 
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1889 

 
Secretaria de Estado dos Negócios 

Estrangeiros, Rio de Janeiro, RJ 

Segunda-feira, 11.02.1889 

 
Memória do Sr. Visconde do Cabo Frio 

 
Proposta de Divisão do Território Litigioso Feita 

Confidencialmente Pelo Ministro da República 
Argentina o Sr. Moreno, sua Rejeição e 

Substituição Pelo Arbitramento 

 

O Governo Imperial fez mais de uma tentativa para 
que a sua questão de limites com a República 
Argentina fosse resolvida amigavelmente. Da última 

nasceu o Tratado de exploração firmado em 
28.09.1885. Convém saber como se chegou à esse 

resultado. 

Tinha o Governo Argentino expedido, em 16.03.1881, 
um Decreto dividindo em cinco departamentos o 

Território das Missões, pouco antes transferido do 
domínio provincial para o nacional, e havia-lhe dado 

governador. 

Para evitar complicações provenientes deste ato, 
propôs o Governo Imperial negociação que conduzisse 

à um ajuste definitivo. Esta proposta foi feita pelo 
Ministro do Brasil em Buenos Aires, por meio de nota 

datada de 02.06.1882. 

Tendo o Governo Argentino aceitado o convite, 
propôs-lhe aquele Ministro, em 29.07.1882, que o art. 
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2° do Tratado de 1857, fosse substituído pelo 

seguinte: 

Os Rios Pepirí-Guaçu e Santo Antonio, de que trata o 

artigo antecedente, são: o primeiro, o afluente que 

deságua na margem direita ou Setentrional do Uru-

guai, pouco mais de uma légua acima do Salto 

Grande, e na Latitude 27°09’23”, e o segundo, o 

contravertente daquele e primeiro afluente importan-

te que entra pela margem Austral ou esquerda do 

Grande de Coritiba ou Iguaçu, a partir da confluência 

dele com o Paraná e sob a Latitude de 25°35’. Ambos 

eles nascem de um mesmo plano no cume da Serrania 

que divide as águas do Rio Uruguai e Iguaçu, e os 

seus mananciais distam apenas cerca de quinhentos 

passos um do outro, entre 26°10’ e 26°12’ de 

Latitude, correndo o Pepirí-Guaçu com o rumo direito 

de 15° S.O. e o Santo Antonio com o de 26° N.O. 

O Governo Argentino respondendo em 30.01.1883, 

rejeitou essa proposta e fez outra. Disse ele: 

Por los hechos relacionados de acuerdo con los 

antecedentes históricos, habrá notado V. E. que el 

punto á resolver está circunscrito a la determinación 

y reconocimiento del contravertente inmediato al 

Pequiri. Animado como está este gobierno de los mas 

vivos deseos de concluir la cuestión de una manera 

justa, como corresponde á dos naciones que se 

dispensan reciproca deferencia, habría visto con gusto 

que el de V. E. inspirándose en iguales sentimientos 

hubiese propuesto alguna medida que, 

conformándose con el limite ya reconocido, tendiese 

a completar la determinación de la línea, con la 

designación del contravertente más inmediato, 

también reconocido em sus origines por el geógrafo 

español Oyarvide en la ya citada operación de 1791, 

con lo cual quedaría concluido el deslinde entre las 

dos naciones. Pero aceptar la sugestión de V. E., en 

la forma que viene propuesta, importaría renunciar 

inmotivadamente a territorios sobre los cuales si 

considera con derecho la Republica. Piensa, pues, este 
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gobierno que podría continuarse la demarcación por 

el contravertente del Pequiri, ligando las origines de 

uno y otro por una línea que divida la serranía 

intermedia y que será relativamente corta, según lo 

comprobó Oyarvide, para lo cual se nombraría las 

respectivas comisiones. 

Con esto quedaría definitivamente trazados los límites 

de los dos países en toda la extensión que les 

corresponde: y, si como no es de esperarse, surgiese 

alguna dificultad en la ejecución, seria resuelta por 

ambos Gobiernos, o se adoptaría cualquier otro 

arbitrio para la solución. 

Replicou-se: 

Se o Governo Imperial aceitasse pela sua parte esta 

proposta, renunciaria igualmente o seu direito à 

fronteira constituída pelo verdadeiro Pepirí-Guaçu e 

pelo verdadeiro Santo Antonio. Isto não pode ser. 

Entretanto, convencido o Governo Imperial do direito 

que tem o Brasil à fronteira que defende, cônscio da 

boa-fé com que o Governo Argentino, de seu lado, o 

combate, e certo também de que ambas as potências 

nutrem o mais sincero e cordial desejo de resolver a 

questão, de acordo com os princípios de justiça, 

salvando os seus respectivos direitos; 

Considerando que nem os Rios da questão, nem 

tampouco a zona litigiosa por eles compreendida, 

foram em tempo algum explorados, com o fim de 

praticarem por si as operações realizadas pelos 

portugueses e espanhóis no século passado; 

Considerando que deste exame feito de comum 

acordo, e conjuntamente deverá resultar ainda mais 

luz para a questão; 

E desejando de sua parte dar mais uma prova da 

sinceridade de seus sentimentos e certeza de seu 

direito, resolveu propor ao Governo Argentino, como 

agora propõe, que seja nomeada por ambos os 
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Governos uma Comissão Mista de pessoas 

competentes, em igual número, para explorar os 

quatro Rios Pepirí-Guaçu, Santo Antonio, Chapecó e 

Chopim que o Governo Argentino denomina Pequiri-

Guaçu e Santo Antonio-Guaçu e a zona por eles 

compreendida, levantando a planta exata dos Rios e 

de toda a zona litigiosa, ideia aliás, em sua 

substância, lembrada ao Governo Imperial pelo Sr. 

Irigoyen em 1876. 

Desta proposta nasceu o Tratado concluído em 
28.09.1885. Nele se estipulou: 

Art. 2° - A Comissão Mista constituída pelas duas 

mencionadas potências, será incumbida de 

reconhecer, de conformidade com as instruções 

anexas à este Tratado, os Rios Pepirí-Guaçu e Santo 

Antonio e os dois situados ao Oriente deles, 

conhecidos no Brasil pelos nomes de Chapecó e 

Chopim, e que os Argentinos chamam Pequiri-Guaçu 

e Santo Antonio-Guaçu, bem como o território 

compreendido entre os quatro. 

Art. 4° Levantarão em comum e em dois exemplares 

as plantas dos quatro Rios, do território que os separa 

e da parte correspondente dos Rios que fecham esse 

território ao Norte e ao Sul e com eles apresentarão 

aos seus Governos relatórios idênticos que 

contenham tudo quanto interesse a questão de 

limites. 

Dizem as instruções anexas ao Tratado: 

VII – Os demarcadores portugueses e espanhóis de 

1759 e 1789 determinaram as Latitudes da nascente 

e da Foz de cada um dos primeiros Rios, isto é, do 

Pepirí-Guaçu e do Santo Antonio. Segundo as 

observações feitas em 1789 e 1791 pelos espanhóis, 

como consta da memória de Oyarvide, está a Foz do 

Chapecó ou Pequiri-Guaçu situada aos 27°06’50” de 

Latitude extremo Austral, e aos 05°07’43” de 

Longitude Oriental de Buenos Aires, e a sua origem 
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principal aos 26°43’50” de Latitude Austral, e aos 

06°26’56” de Longitude Oriental de Buenos Aires. 

Segundo a mesma memória, a nascente do Chopim 

ou Santo Antonio-Guaçu, está situada a 725 toesas 

do Chapecó ou Pequiri-Guaçu. Abaixo desta nascente, 

em um ponto que Oyarvide diz ser o mais conhecido 

daquele Rio, observou a Latitude Austral 26°39’50”, 

Longitude 06°27’38”. Por todos estes dados e por 

várias circunstâncias notadas nas duas antigas 

demarcações, se guiará a atual comissão em seus 

trabalhos. 

XI – Na exploração do território compreendido entre 

os quatro Rios a Comissão Mista notará com cuidado 

a direção dos principais cursos d’água e suas 

nascentes, das serras e montes, e todas as 

particularidades, cujo conhecimento possa ter alguma 

utilidade. 

Sobre os trabalhos feitos em virtude do Tratado e das 

Instruções Anexas disse o Relatório do ano passado: 

As duas comissões, depois de fazerem, em perfeita 

harmonia, grande parte da exploração, separaram-se 

gradualmente em fevereiro e março do corrente ano, 

regressando em consequência das chuvas à esta corte 

e à Buenos Aires, onde se ocuparam em trabalhos de 

Gabinete. 

Manifestou-se entre elas divergência importante que 

consta de uma ata anexa ao presente relatório, e que 

foi submetida à discussão dos dois Governos. Versa 

sobre a exploração do Rio Santo Antonio-Guaçu, 

conhecido pelo nome de Jangada no seu curso inferior 

até ao Iguaçu, no qual deságua. 

Entendia a Comissão Argentina que o dito Rio devia 

ser reconhecido por ambas, e a brasileira recusou-se 

a fazê-lo oficialmente sem ordem do Governo 

Imperial, por entender, entre outras razões, que o 

Jangada não era mencionado no art. 2° do Tratado, 

como um dos Rios que deviam ser explorados. 
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O Governo Imperial apreciou devidamente o 

escrúpulo dos seus comissários, mas não teve a 

satisfação de concordar com eles, e assim o declarou 

ao Governo Argentino. 

O Tratado determinou que fossem explorados, além 

do Pepirí-Guaçu e Santo Antonio, os Rios Chapecó e 

Chopim, denominados pelos argentinos “Pequiri-

guazú” e, porque quanto ao Chopim, segundo a 

notícia que então havia, os dois nomes designavam 

um só e mesmo Rio. Mas da exploração que agora se 

fez resultou o contrário. O Santo “Santo Antonio-

Guaçu” é distinto do Chopim e despeja as suas águas 

no Iguaçu cerca de duzentos quilômetros a Leste da 

Foz do mesmo Chopim. 

A circunstância de designarem os nomes de Chopim e 

“Santo Antonio-Guaçu”, dois Rios diversos, não altera 

o que se ajustou. O fato principal é a existência de um 

Rio que os espanhóis começaram a explorar e que 

denominaram “Santo Antonio-Guazú”. Este e o 

“Pequiri-Guazú” são os que, segundo pensa o 

Governo Argentino formam a fronteira. 

É, portanto, obrigatório para o Brasil o 

reconhecimento do “Santo Antonio-Guaçu”, não só 

até ao ponto à que chegou a exploração de Oyarvide, 

mas em toda a sua extensão até a Foz, não obstante 

ser esse Rio conhecido em parte pelo nome de 

Jangada. 

Isto não altera a questão de direito. Seja o “Santo 

Antonio-Guaçu” contravertente do Chapecó ou Pepirí-

Guaçu, desague embora no Iguaçu muito acima da 

Foz do Chapecó, é sempre certo que aqueles dois Rios 

não são os mencionados no tratado de 1777. Mas 

ainda quando assim não fosse, tem de ser explorado 

em comum o “Santo Antonio-Guaçu”, porque o 

Tratado o determina, e o Governo Imperial deve 

cumprir lealmente o que ajustou. 

Além do reconhecimento desse Rio, que há de ser 

feito em comum se os dois Governos não aceitarem o 
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praticado separadamente, resta a exploração de uma 

parte do território intermédio. As comissões têm, 

portanto, de voltar ao Território Litigioso. 

O “Santo Antonio-Guaçu” ou Jangada foi por fim 
explorado em comum, e quando o Governo Imperial 

se dispunha a entender-se sobre a exploração do 
território intermédio com o Governo Argentino, 

propôs-lhe ele, por meio de seu Ministro, verbal e 
confidencialmente, que se resolva o litígio, por 
transação. Esta proposta é feita na forma do seguinte 

projeto de tratado. 

El Imperio del Brasil y la República Argentina, han 

convenido: 

1° Em adoptar como línea definitiva de limites la 

mediana geométrica entre la línea reclamada por 

el Imperio del Brasil y definida por los Ríos Pepiri-

Guazú e Santo Antonio-Guazú [Guazú = grande], 

e la reclamada por la República Argentina que 

marcan los Ríos Santo Antonio-Guazú de Oyarvide 

y el Chapecó. 

2° Queda entendido que la mediana geométrica a que 

se refiere el artículo precedente será constituida 

por una serie de puntos ocupando cada uno el 

centro de los Paralelos al Ecuador que cortarán las 

líneas limítrofes reclamadas por las dos partes 

contratantes. 

Los gastos que demande el complimiento de este 

Tratado serán hechos por partes iguales. 

O Governo Argentino, enquanto não teve certeza de 
desaguar o “Santo Antonio-Guaçu” no Iguaçu, era de 

opinião que o território intermédio devia ser 
explorado. Sendo consultado pelo Coronel Garmendia, 

seu primeiro comissário que entendia o contrário, 
respondeu-lhe, pelo telégrafo, que o Tratado devia ser 
cumprido. 
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Agora, depois que o dito Rio foi explorado, em comum, 

e se reconheceu que despeja as suas aguas no Iguaçu 
cerca de duzentos quilômetros à Leste da Foz do 

Chopim, aumentando consideravelmente o território 
litigioso, propõe a divisão deste. Fá-lo porque assim 

ficará com maior extensão de terras. 

É inegável que este governo tem sempre sustentado 
que a fronteira corre pelo Chapecó ou “Pequiri-Guaçu” 

e pelo “Santo Antonio-Guaçu” que se supunha ser o 
Chopim. Também o é que ele, respondendo à proposta 

do Barão de Araújo Gondim (60), propôs que se 
concluísse o reconhecimento do “Santo Antonio-
Guaçu”, começado por Oyarvide, para se formar com 

ele aquela fronteira; e que o Governo Imperial 
resolveu a divergência das comissões no sentido 

argentino; mas isto não basta para se fazer a divisão 
como o Sr. More nô-la propõe. 

Quando o Governo Argentino respondeu à proposta do 

Barão de Araújo Gondim, juntou à sua nota um 
extenso memorando. Este foi completamente refutado 

em um contramemorando, não menos extenso, com 
argumentos já conhecidos, e outros novos. 

Aquele governo absteve-se de replicar, deixando, 

portanto, em pé todas as alegações feitas por parte 
do Brasil; limitou- se a aceitar a proposta do Tratado 

para a exploração do Território Litigioso. 

A vista desta importante circunstância de não terem 
sido refutados os argumentos do Governo Imperial, 

grande concessão faria ele admitindo que se dividisse 
o Território limitado à Leste pelo Chapecó e pelo 

Chopim, mas concederia de mais se concordasse em 
ser incluído na divisão o território acrescido pela 
exploração do “Santo Antonio-Guaçu” ou Jangada. 

 
60 Antônio José Duarte de Araújo Gondim. (Hiram Reis) 
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Aqui convém consultar o citado contramemorando 

brasileiro. Nele se lê isto: 

O geógrafo espanhol Gundin tinha descoberto em 

04.08.1788, ao Oriente do Uruguai-Pitã, um Rio que 

denominou “Pequiri-Guaçu”, e que ele e os de sua 

nação consideravam como o verdadeiro “Pepirí-

Guaçu”. A respeito desse Rio, conhecido pelos 

portugueses e brasileiros com o nome de Chapecó 

expediu o comissário Albear as seguintes instruções: 

Siendo importante al servicio de Su Majestad 

reconocer e levantar el plano del Río que entendemos 

ser el verdadero “Pepiri-Guaçu”, descubierto por 

nuestro geógrafo de la primera división D. Joaquim 

Gundin, y que entra en el Uruguay como seis leguas 

a Oriente del Uruguay-Pitã por la ribera Septentrional, 

é determinado poner a cargo de Vmd. (61) la ejecución 

de esta obra, fiando de su celo e actividad su más 

cabal desempeño. En esta virtud se dispondrá Vmd. a 

practicar la, verificando su salida sin pérdida de 

tiempo, en tres o cuatro de las canoas más aptas que 

tenemos en el Uruguay, tripuladas con indios y 

paraguayos, y equipándolas de todo lo necesario, y 

llevando consigo una escolta de dragões 

proporcionada com armas, municiones, instrumentos 

y viveres como para dos meses ó algo más. 

Luego que Vmd. haya navegado el Uruguay y entrare 

por la boca de dicho “Pequirí-guazú”, le subirá y 

examinará su curso, siguiendo el cauce principal hasta 

donde le permitieren sus aguas, y haciendo todo 

esfuerzo por llegar hasta sus cabeceras. 

Para hacer aquí un servicio aun de mayor importancia, 

si el Río corriendo muchas leguas saliese á campo 

limpio, como si puede esperar del gran caudal y 

anchura de su boca, procurará Vmd. averiguar con 

toda diligencia, ya informado y auxiliado de los 

habitantes de la campaña, que los podrá ver, ya 

guiado de las conjeturas físicas á que le induzca 

naturalmente la vista o configuración del terreno, si 

 
61 Vmd.: Vuestra merced (Vossa mercê). (Hiram Reis) 
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hay en aquellas inmediaciones otro Rio cuyas 

vertientes confronten y puedan ligar-se con las de 

nuestro Piquiri y que fluyendo al septentrión vaya a 

desaguar en el Iguazú. 

La existencia de un tal Río que es muy probable podría 

inclinar á las cortes á elegirle por lindero en lugar de 

San Antonio, que únicamente señala el tratado como 

fronterizo al que equivocadamente nombraran Pepiri 

los antiguos demarcadores, tomándole por tal, y á que 

nos otros podremos llamar Pepiri-mini, para evitar 

nuevo erro o equivocación. 

Verificada esta necesaria investigación, del modo que 

fuera posible, se podrá Vmd. regresar rectificando sus 

operaciones, y al salir al Uruguay le navegará aguas 

arriba hasta dar con la confluencia del Uruguay-mini, 

de cuya situación precisa cerciorarnos, y de allí se 

retirará finalmente á dar cuenta de su comisión, en la 

que deberá proceder, como en todas, de acuerdo y 

conformidad, en cuanto le sea dable con el 

concurrente que le fuese asignado de parte de S. M. 

Fidelísima. 

Dios guarde a Vmd. muchos años. Campamento en 

las márgenes del Uruguay, á 17 de noviembre de 

1789. Diego de Albear, Sñr. D. Andrés de Oyarvide. 

O parágrafo sublinhado denuncia a consciência que 

tinha o comissário Albear de que o Santo Antonio, 
reconhecido pelos primeiros demarcadores, formava, 
na intenção das Cortes, com o Pepirí-Guaçu, também 

por eles reconhecido, a fronteira entre o Iguaçu e o 
Uruguai. A exploração ali ordenada não era execução 

de instruções dos dois governos contratantes, nem 
mesmo somente do governo espanhol; era 
evidentemente um recurso que se empregava para 

induzir às duas Cortes a alterarem o que tinham 
solenemente ajustado. Se a exploração não tivesse 

resultado favorável, isto é, se nela se não descobrisse 
o desejado contravertente, o novo Rio que os 
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espanhóis repentinamente sustentaram ser o 

verdadeiro Pepiri dos Tratados perdia esta qualidade 
e subsistia, como parte integrante da fronteira, o 

Santo Antonio dos primeiros demarcadores. 

E tão cônscio estava Albear de que o direito 

convencional existente não favorecia a sua pretensão, 
que não deu por certa a adoção do procurado Rio 
como parte da fronteira e apenas disse que a sua 

existência poderia induzir as Cortes a preferi-lo. 

O Governo Imperial já provou e, exuberantemente, 

que o argentino não tem direito à fronteira que 
pretende, e que até agora não tem querido levar pelo 
Chapecó e pelo Chopim, mas como o Chapecó foi 

reconhecido pela comissão espanhola da segunda 
demarcação, pode ser considerado como limite do 

Território Litigioso à Leste. Porém o Santo Antonio-
Guaçu ou Jangada não se acha neste caso. Oyarvide 
que começou o seu reconhecimento, ficou ignorando 

a sua direção, que só agora é conhecida. É, portanto, 
Rio novo. Demais o comissário Albear, como se vê das 

suas instruções, mandou procurá-lo para novo ajuste, 
se as cortes quisessem alterar o existente de 1777, 
que por fim não alteraram, e atendendo sem dúvida à 

direção do Santo Antonio dos primeiros demarcadores 
que corre do Sul ao Norte disse naquele documento; 

y que huyendo al septentrión vaya a desaguar en el 

Iguazú. 

Ora o Santo Antonio-Guaçu, ou Jangada, corre 

primeiro para Leste e por longo espaço, e só depois 
vai voltando para o Norte até desaguar naquele outro 
Rio. Ocorre ainda que o Governo Argentino já 

reconheceu como pertencente ao Brasil o território à 
Leste do Chopim como se prova com os seguintes 

extratos de notas; o Sr. V. de la Plaza, Ministro das 
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Relações Exteriores, disse em nota de 10.06.1882 ao 

Ministro do Brasil em Buenos Aires: 

Posteriormente, en marzo del año de 1882, el Sñr. 

Pedro Luiz Pereira de Souza, Ministro del gobierno 

Imperial manifestó a nuestro Ministro Plenipotenciario 

cerca del gobierno de V. E., que creía que se 

encontraría un medio conveniente para arreglar la 

cuestión sin herir en lo mínimo el amor propio o las 

susceptibilidades de ninguno. Expuso más el Sñr. 

Ministro: 

Con motivo de haberse mandado establecer en aquel 

tiempo dos colonias militares sobre la frontera del 

territorio cuestionado, aseguró al Sñr. Dr. Dominguez, 

que no había sabido cuando el Ministro de la Guerra 

resolvió mandar allí a los capitanes Bormann y Dantas 

para fundar estas colonias militares, y que tan luego 

como lo subo, había declarado que esa medida era 

inconveniente y que inmediatamente se había dado 

orden para que esos oficiales se retirasen de la 

frontera. 

El Sñr. Dominguez contestó que era conveniente el 

retiro de esas colonias, y que una vez hecho, creía 

también que no sería difícil la terminación amistosa 

de la cuestión. 

Sin embargo, como V. E. lo sabe, esas colonias 

subsisten, y se les ha dado mayor incremento. 

Sobre isto respondeu o Ministro brasileiro em nota de 
29.07.1882: 

Passando à outro ponto, peço licença para assegurar 

á V. Ex.ª que não está bem informado quando diz que 

as Colônias Militares subsistem e se aumentam apesar 

da declaração feita ao Sr. Dominguez. Essas Colônias 

são fundadas na margem esquerda do Rio Chapecó e 

na direita do Chopim; isto é, em território 

reconhecidamente brasileiro fora do que se acha em 

litígio entre os dois países. 
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Replicou o Ministro argentino em 30.01.1883: 

Antes de entrar a ocuparme de la proposición de V. E. 

creo del caso aclarar dos puntos observados en la 

nota á que contesto. Versa el primero sobre la 

equivoca inteligencia que se ha dado a una de las 

referencias de mi comunicación de 10 de junio. 

Por los términos en que se expresa V. E., parece haber 

comprendido que al referirme á las colonias militares 

del Brasil, situadas sobre la frontera del territorio a 

deslindarse, lo hacía en la creencia de que ellas 

estuvieran dentro de ese territorio. 

Sin embargo no lo manifesté así, ni habría podido 

suponer que el gobierno imperial hubiese procedido a 

ocupar ese terreno prescindiendo de la cuestión 

pendiente. Mis referencias se limitaron á la 

subsistencia y al desenvolvimiento que se les da, no 

obstante las seguridades trasmitidas al Sñr. 

Dominguez de que se dictarían órdenes para el 

inmediato retiro de los oficiales encargados de 

establecerlas; 

O atual Ministro do Brasil em Buenos Ayres, Sr. Barão 

de Alencar, respondendo à nota do Sr. Plaza, disse 
quanto às Colônias o seguinte: 

O Sr. Dr. Plaza compreendeu bem o sentido das 

palavras do meu antecessor, que aliás exprimiam 

claramente o seu pensamento. O Governo Imperial 

tinha com efeito entendido que S. Ex.ª se referia na 

sua nota de 10.06.1882 ao estabelecimento de 

Colônias Militares dentro do Território Litigioso, e 

assim entendera por não poder supor que o Governo 

Argentino tivesse em mente o contrário, isto é, a 

fundação daquelas Colônias, em território por ele 

reconhecido como brasileiro, e que a estranhasse, 

invocando um compromisso que não podia ser 

contraído, e que em todo o caso seria insustentável 

como contrário à soberania nacional. 
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As Colônias Militares do Chapecó e do Chopim 

existem, e é certo que se lhes tem dado o 

desenvolvimento possível, mas não são as únicas. Há 

outras, e todas entram em um sistema, formado há 

muito tempo sem atenção à países estrangeiros, nem 

à questões que com eles estejam pendentes. E 

cumpre observar que as duas mencionadas não são 

propriamente fronteiras: para o Brasil são interiores, 

porque ele tem direito incontestável à todo o território 

situado à Leste dos Rios Pepirí-Guaçu e Santo 

Antonio. 

Na Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros 

não existe documento oficial, confidencial ou 

particular de onde conste circunstanciadamente o que 

se passou entre o falecido Sr. conselheiro Pereira de 

Souza e o Sr. Dominguez. Há apenas uma nota deste 

senhor, datada de 05.04.1881, que se refere às 

importantes declarações-que aquele lhe fizera por 

ocasião do estabelecimento de duas Colônias Militares 

que S. Ex.ª o Sr. Ministro da Guerra propunha-se a 

fundar sobre a fronteira que divide o Império da 

República Argentina entre os Rios Iguaçu e Uruguai. 

Este documento não entra em particularidades, e a 

resposta do Sr. Pereira de Souza, dada no dia 12 do 

referido mês, não contem uma palavra sobre as 

Colônias, e só se refere à projetada negociação. 

Nestas circunstâncias, sem pôr em dúvida a 

veracidade da exposição feita pelo Sr. Dominguez ao 

seu governo, pensa o Governo Imperial que as 

declarações pelo mesmo Sr. comunicadas devem ser 

entendidas segundo as ocorrências do momento e a 

natureza das coisas. Corria então aqui a notícia de que 

o Governo Imperial mandara fundar duas Colônias 

Militares no território litigioso, e como o Ministro dos 

Negócios Estrangeiros do Brasil se dispunha na 

mesma ocasião a promover novo ajuste, para que 

esta sua amigável tentativa não fosse mal sucedida, 

declarou que se tinha ordenado a retirada dos oficiais 

incumbidos da fundação das colônias. Isto era 

evidentemente uma providência de ocasião, 
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destinada a um fim especial, que se não conseguiu, 

não tinha caractere permanente, e não privava o 

Governo Imperial do direito de pôr o seu plano em 

prática, quando cessasse a razão do adiamento; e em 

prática o pôs, sem que o Governo Argentino fizesse a 

menor objecção. 

Não houve, portanto, compromisso indefinido, mas 

sim resolução espontânea, dependente na sua 

duração do juízo e da vontade de quem a fizera. Peço, 

pois, licença para observar que não foram bem 

cabidas as palavras em que o Sr. Dr. Plaza estranhou 

que as colônias subsistissem e tivessem incremento. 

Como se vê das notas, extratadas (62), tendo o 
Governo Imperial entendido que o Argentino se 

queixava de estarem as colônias no território litigioso, 
respondeu o Ministro das Relações Exteriores: 

Sin embargo no lo manifesté así, ni habría podido 

suponer que el Gobierno Imperial hubiese procedido 

a ocupar ese terreno, prescindiendo de la cuestión 

pendiente. 

É nestas palavras que está o reconhecimento do 
direito do Brasil ao território à Leste do Chopim. O 
Governo Argentino dirá que se expressou nos termos 

notados por se persuadir, como o Governo Imperial, 
que o Chopim e o “Santo Antonio-Guaçu” eram um só 

e o mesmo Rio, que agora pela exploração do segundo 
se verificou o contrário, e por isso considera litigioso 
o território compreendido entre os dois. 

Esta alegação será admissível na discussão do direito, 
se ele ainda for discutido, e por isso o Governo 

Imperial discordou dos seus comissários quanto à 
exploração do “Santo Antonio-Guaçu” ou Jangada; 
mas o Governo Argentino, deixando de responder ao 

 
62 Extratadas: sintetizadas, resumidas. (Hiram Reis) 
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contramemorando brasileiro, interrompe ou fecha 

aquela discussão, de sorte que o que neste momento 
aparece é o reconhecimento da soberania do Brasil no 

território à Leste do Chopim, reconhecimento 
confirmado diariamente pela existência da respectiva 

colônia. E cumpre notar que um dos argumentos 
daquele contramemorando é tirado das instruções do 
comissário espanhol Albear e refere-se precisamente 

ao “Santo Antonio-Guaçu”, Rio desconhecido quando 
se fez o Tratado de 1777, ainda quando se começou a 

segunda demarcação, só descoberto por Oyarvide em 
1791 e por ele explorado em mui pequena parte do 
seu curso superior. 

Segundo a proposta do Sr. Moreno o Território 

Litigioso será dividido por uma linha geométrica tirada 
do Norte ao Sul a iguais distancias de duas que 

marquem os extremos daquele território à Oeste e 
Leste. O primeiro inconveniente desta proposta é que 
ela escolhe a pior espécie de fronteira que há. Poderia 

ser desviada, se, traçada a linha média, se buscassem 
fronteiras naturais, indenizando-se por meio de troca 

de áreas aproximadamente iguais o Estado que fosse 
prejudicado na segunda operação; mas não é provável 
que o Governo Argentino à isto anua, porque pode 

perder o campo Erê que muito ambiciona. 

O segundo inconveniente é mais grave. A divisão na 
forma proposta dá ao Brasil somente e pouco mais ou 

menos a terça parte do território, cortando, ou não, a 
Colônia Militar do Chopim, conforme for a linha 

extrema de Oeste tirada da Foz do Pepirí-Guaçu no 
Uruguai ou da foz do Santo Antonio no Iguaçu. Nesta 
divisão entra o território à Leste do Chopim, o que é 

inadmissível. Se o Governo Argentino concordasse em 
excluir esse território, a linha extrema do lado de 

Leste passaria pelas nascentes do Chapecó e do 
Chopim ou por aquela que mais avançasse. Ainda 
nesta hipótese, ficaria o Brasil muito prejudicado, 
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porque esses dois Rios aproximam-se gradualmente 

entre si da Foz para a nascente diminuindo por 
consequência o território entre eles compreendido. 

Este prejuízo poderia ser evitado por meio da segunda 
operação para o estabelecimento de fronteiras 

naturais. Se o Governo Imperial não tem motivo para 
rejeitar a ideia de divisão do território litigioso e antes 
se sente inclinado a aceitá-la, responderá bem ao Sr. 

Moreno fazendo-lhe a seguinte contraproposta (63): 

Excluir da divisão o território compreendido entre o 
Chopim e o Jangada ou “Santo Antonio-Guaçu”. 

Traçar a fronteira pelo terreno elevado que se estende 
das nascentes do Pepirí-Guaçu e do Santo Antonio às 
do Chapecó e do Chopim, e que divide o território em 

duas partes quais iguais, dando à República Argentina 
a parte do Norte e ao Brasil a do Sul, na qual deverá 

ficar compreendida a Vila de Palmas, bem como 
qualquer outra povoação situada sobre o terreno 
elevado. Se esta contraproposta for aceita, não será 

necessário explorar o território intermédio; bastará na 
ocasião oportuna demarcar o dito terreno elevado e o 

compreendido entre as nascentes do Pepirí-Guaçu e 
do Santo Antonio, do Chapecó e do Chopim. 

No caso de não querer o Governo Imperial divisão de 

território ou de rejeitar o Argentino a contraproposta 
restará o recurso do arbitramento. Para este, aplicado 
somente a questão de direito, também não haverá 

necessidade de explorar o território intermédio. Rio de 
Janeiro, 11 de fevereiro de 1889. 

Barão do Cabo Frio (AZAMBUJA, 1891) 

 
63 Esta contraproposta nunca foi feita ao Governo Argentino em nome do 

Governo Imperial; era um simples parecer do Sr. Visconde do Cabo Frio 
que não foi aceito depois de reunido o Conselho de Estado. (AZAMBUJA, 
1891) 
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Diário de Notícias n° 1.376, Rio, RJ 

Quinta-feira, 21.03.1889 

 
A Questão das Missões 

 

Diz “Le Courrier de la Plata”, de 8 do corrente, a esse 
respeito, o seguinte: 

Anuncia-se que os Ministros dos Negócios 

Estrangeiros do Brasil e da República Argentina 

devem reunir-se, em Montevidéu, no fim de março, a 

fim de regularizar a questão das fronteiras das duas 

nações, no território das Missões, de acordo com os 

trabalhos executados pelas comissões de limites 

enviadas pelas duas nações aos territórios litigiosos. 

Nós, aqui no Brasil, ignoramos que o Sr. Rodrigo Silva 
projete semelhante viagem. Talvez que S. Ex.ª, 

diplomata como é, para ser amável aos seus vizinhos, 
apresse-se a fazer-lhes confidências que nós não 
temos a dita de compartilhar. 

É provável, porém, que S. Ex.ª os enganasse 
assegurando o que não tem intenção de fazer. Se 

assim é, serão os nossos vizinhos que engolirão a 
pílula. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS N° 1.376) 
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Diário do Commercio n° 112, Rio, RJ 

Terça-feira, 26.03.1889 

 
A Questão das Missões 

 

Os nossos amáveis vizinhos do Rio da Prata não 
perdem vasa (64) quando se trata do prejudicar ou 

ofender o Brasil. Ainda agora encontramos na 
“Tribuna Popular”, do Montevidéu, a seguinte 

correspondência de Buenos Aires: 

Surpreenderam-nos os telegramas chegados do Brasil 

referentes à “Questão das Missões”, da nova fase que 

apresenta a secular pendência. Esperávamo-la desde 

que vemos os aparatos bélicos que desde há algum 

tempo se estão fazendo e a concentração de alguns 

mil homens no Alto Paraguai, ao lado do território em 

litígio. Tinha-se proposto, como meio de terminar a 

pendência, a divisão pela metade, do território em 

discussão, e especialmente do que, contra os 

trabalhos em vigor, tinha sido sub-repticiamente 

ocupado pelo Brasil. 

Essa proposta, que não sabemos se partiu de D. 

Pedro, se do Presidente da República Argentina, foi 

submetida ao Conselho de Estado Pleno, presidido 

pelo próprio Imperador. O Partido da Guerra está 

representado nesse Conselho por vários membros 

conservadores que querem a guerra como um meio 

de consolidar a monarquia e a coroa na cabeça do 

atual chefe. 

Não é, pois, de admirar que, uma vez discutida a 

divisão territorial, encontrasse ela séria oposição no 

conclave das eminências políticas do Império. 

Anteriormente, os membros do Ministério tinham 

conferenciado na Secretaria dos Estrangeiros, 

 
64 Perdem vasa: oportunidade. (Hiram Reis) 
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discutindo a proposta que depois foi levada ao 

Conselho do Estado. 

Nessa reunião, os membros do governo também a 

rejeitaram, seguindo em tudo a opinião intransigente 

do falecido Barão do Cotegipe, que, ainda antes do 

conhecer o resultado dos trabalhos das comissões de 

limites, declarou nas Câmaras que o Brasil não 

poderia admitir que a República tivesse um braço do 

seu território através das três mais importantes 

Províncias do Império como pontos estratégicos para 

a eventualidade de um conflito mais ou menos 

próximo. 

Vão-se descobrindo a incógnita e conhecendo a 

verdadeira causa porque o Império enviou as suas 

hostes através do Rio da Prata, pondo-as em 

observação perto das nossas fronteiras. A habilidade 

dessa medida será julgada com o tempo, quando mais 

claramente o Brasil manifestar os seus propósitos de 

ir contra os nossos direitos do propriedade. 

Depois da leitura deste artigo, evidentemente 
ninguém resiste a um verdadeiro acesso de riso! 

É assim que os nossos vizinhos nos conhecem, e é 
assim que eles nos julgam. Queriam que acabasse a 
“Questão das Missões” dividindo-se ao meio o 

Território em Litígio? Mas isso seria prova mais 
evidente de que não tínhamos direito algum sobre ele, 

e que nos agarrávamos como náufragos a este pedaço 
de terreno que nos ofereciam. A questão vai seguindo 
os seus tramites e fazemos votos para que ela se 

resolva pacificamente, com honra para ambos os 
países. 

A proposta que o nosso Conselho de Estado recusou, 
era inaceitável para nós, e cremos firmemente que a 
República Argentina não a aceitaria, pois seria um 

desastre acender à tal proposta. A balela que os 
nossos vizinhos não se cansam de espalhar, de que 
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existe no Brasil um Partido da Guerra, faz-nos rir, pois 

só enxergamos nele um recurso de quem não tem 
razão. 

Se mandamos um exército para Mato Grosso, 
fazendo-o passar pelo Rio da Prata, é porque não nos 

convinha fazê-lo marchar por terra e porque o nosso 
governo temia que a Bolívia declarasse guerra ao 
Paraguai e qualquer dos dois Países beligerantes 

invadisse o Brasil. É esta a versão que o governo fez 
espalhar sobre a marcha de tais forças para Mato 

Grosso, e da qual os nossos vizinhos não podem 
duvidar, sem ofender os nossos brios. 

Se o nosso governo temesse uma guerra com a 

República Argentina, não teria de certo mandado para 
tão longe um Corpo de Exército, comandado por 

oficiais tão prestigiosos e que não poderia acudir, de 
pronto, no caso de uma declaração de guerra. Os 
nossos instintos são pacíficos. 

As nossas instituições monárquicas não necessitam do 
uma guerra para se consolidarem, ou abalarem, 

porque o Brasil mudará ou não a sua forma de 
governo, pelos meios porque tem resolvido todos os 
seus graves problemas, incruentamente. 

Os nossos bons vizinhos podem dizer o que quiserem, 
mas, o que lhe garantimos é que, se não provocamos 

unia guerra Para decidir a “Questão das Missões”, 
também a não tememos. (JORNAL DO COMMERCIO 
N° 112) 
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Gazeta da Tarde n° 86, Rio de Janeiro, RJ 

Sexta-feira, 29.03.1889 

 
A Questão das Missões 

 

O antigo “Território dos Jesuítas”, cuja celebridade 
histórica há sido revista e aumentada 

consideravelmente nestes últimos tempos e cujos 
limites não tem sido, ao que parece, claramente 

determinados, mesmo depois dos trabalhos das 
comissões dirigidas pelo Coronel Garmendia e o Barão 
de Capanema, o “Território das Missões” está outra 

vez em ordem do dia, nas altas esferas do Rio de 
Janeiro. 

Um diário da tarde assegura que um telegrama 
referente às Missões foi recebido em Buenos Aires, 
procedente da capital brasileira e que este telegrama 

está prenhe de ameaças. O Governo Brasileiro 
pretenderia nada menos do que reclamar a metade do 

imenso Território em questão. Todos se recordam 
ainda da emoção causada nos círculos que se dizem 

bem informados, pelos últimos movimentos de tropas 
no Brasil. 

Os alarmistas desta terra não queriam ver na 

concentração de tropas em Mato Grosso senão um 
indício de guerra com a República Argentina.  

A única coisa que estranhamos é que se não tivesse 
feito provisões para o caso de cerco! Pouco tempo 
depois se tinha a explicação desses suscitados 

movimentos bélicos e tudo se reduzia a uma medida 
disciplinar interna. Os ânimos estão excitados no Rio 

de Janeiro, e como quando os ânimos estão excitados, 
é conveniente aplacá-los para evitar que seu contágio 
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se estenda pelos vizinhos, o governo brasileiro fez sair 

da capital do Império os batalhões com o fim de pô-
los na impossibilidade de “fraternizar” com o povo. 

Agora os pessimistas pretendem outra vez acomodar 
o prato a seu sabor. Segundo eles, os guerreiros 

brasileiros continuam acampados em Mato Grosso, de 
modo algum porque o Governo Imperial os tenha 
desterrado para ali, obedecendo ao móvel indicado, 

mas porque Mato Grosso está mais perto de Buenos 
Aires do que o Rio de Janeiro. 

Este plano de campanha é admirável, na verdade, 
acusam a facilidade de concepção assombrosa, porém 
também era notável o famoso plano do General 

“Boom”, cujo plano consistia em ir sempre atrás do 
inimigo, porém cujo autor era, desgraçadamente para 

o exército da Grã-duquesa (65), da mesma escola a 
que pertencem nossos improvisados estrategistas de 
Valon. O Brasil não sonha seriamente com guerras de 

conquista, e se realmente o Governo Imperial tem em 
mente semelhantes ideias, estamos hem persuadidos 

de que trataria de escolher outro qualquer adversário 
de preferência ao argentino com quem está ligado por 
franca e verdadeira amizade. 

Efetivamente não é admissível supor que uma nação 
balance-se sobre outra precisamente no momento em 

que esta se acha no apogeu de seu progresso e de 
seus meios ofensivos o defensivos. Outrora não 
tínhamos espada; nosso exército não estava 

organizado cientificamente como está agora, não 
dispúnhamos de um material de guerra de precisão e 

mesmo quando em terra o valor de nossos soldados 
fosse capaz de equilibrar facilmente as desvantagens 
materiais, éramos, no mar, fatalmente impotentes. 

 
65 “A Grã-Duquesa de Gerolstein” – ópera de Jacques Offenbach estreada, 

em 12.04.1867, no Teatro de Variedades em Paris. Um dos personagens 
da peça é o General-em-chefe dos Exércitos, “Boom”. (Hiram Reis) 
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Que melhor ocasião para o Brasil de atacar com todas 

as probabilidades a seu favor? Não o fez, certamente 
não foi por falta de pretextos. Um pretexto se 

encontra sempre e não necessitava o Brasil de outro 
melhor do que a “Questão das Missões”. Hoje esta 

questão está regulada. Não produziu conflito quando 
estava pendente, e como poder supor-se que traga 
conflito estando ela resolvida com satisfação de 

ambas as partes? Portanto a que vem, a que visam 
esses rumores de que fazem-se eco especialmente as 

folhas da oposição? Se com isso pensa semear o 
alarma, diremos que perderá o seu tempo porque o 
público não é tão papa-moscas (66) como alguns se 

figuram, e sabe perfeitamente raciocinar em seus 
momentos perdidos. 

Por outro lado é tarefa ingrata a que consiste em 
fomentar o mal-estar no espírito público, sem que isso 
possa justificar-se com a menor aparência de razões. 

É um divertimento antipatriótico e que nem a falta de 
tema pode justificar. A oposição esgotou seus 

assuntos locais e agora vai buscá-los fora. Mas, meu 
Deus, quanta inverossimilhança! Falar da guerra com 
o Brasil, agora, é exatamente como propor uma 

expedição à armada ao Japão! [Vertido do “Sud-
America”, órgão do Presidente Juarez Celman] 

(GAZETA DA TARDE N° 86) 

 
66 Papa-moscas: boca aberta, otário, imbecil, tolo, retardado. (Hiram Reis) 



165 
 

 
Diário do Commercio n° 246, Rio, RJ 

Quinta-feira, 08.08.1889 

 
Questão das Missões 

 

Estamos informados de que terminaram ontem os 
trabalhos preliminares para a resolução final da 

importante questão do limitas entre o Brasil e a 
República Argentina, em condições de ordem a fazer 

a maior honra à diplomacia sul-americana. A primeira 
parte dessas importantes negociações entro o 
Governo Argentino e o nosso foi combinada e 

resolvida pelo Sr. Conselheiro Rodrigo Silva, quando 
Ministro dos Estrangeiros, e o Sr. D. Enrique Moreno, 

Ministro Plenipotenciário da República Argentina junto 
no nosso governo. Sentimo-nos satisfeitos dando nos 
nossos leitores esta informação, que indica terá 

solução breve e pacífica, com honra e proveito para as 
duas grandes nações sul-americanas, a demorada 

“Questão das Missões”. Esse resultado 
verdadeiramente feliz se deve aos esforços e bons 

serviços dos Ministros das Relações Exteriores dos 
dois estados o nosso ilustrado Ministro Sr. Conselheiro 
José Francisco Diana e o eminente estadista e 

dedicado patriota Dr. Quirino Costa, Ministro 
argentino, vantajosamente conhecido e apreciado em 

sua Pátria por seu zelo em promover o 
engrandecimento nacional. Cumpre-nos, também, 
salientar a parte importante, senão primordial, do Sr. 

D. Enrique Moreno, nas negociações, a que trouxe o 
excelente contingente de sua ilustração e tino 

diplomático e da simpatia com que o acolhe o nosso 
público, como um dos mais distintos membros do 
corpo diplomático residente nesta Corte. (DIÁRIO DO 

COMMERCIO N° 246) 
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Diário do Commercio n° 275, Rio, RJ 

Sexta-feira, 06.09.1889 

 
Território das Missões 

 

“El Diario”, de Buenos Aires, transcreve do “Diário do 
Commercio” a notícia da terminação dos trabalhos 

preliminares da “Questão das Missões”, que fomos os 
únicos a dar, mas não esta convencido da próxima 

terminação dessa nossa importante questão de limites 
com a República Argentina. Diz o colega buenairense 
(67): 

Por nossa parte não acreditamos que a questão seja 

resolvida com a brevidade que indica o colega 

fluminense, sem que ambas as chancelarias estejam 

de acordo nos trabalhos levados a efeito pelas 

comissões no território em questão. Se existe esse 

acordo, por que vai o Brasil proceder a novo estudo 

no Rio Jangadas? A anunciada viagem do Barão do 

Capanema a Buenos Aires explica claramente que, 

nos trabalhos realizados, há alguma coisa de obscuro 

que os comissários brasileiros pretendem esclarecer. 

A tenacidade do Sr. de Capanema encontra 

resistência na nossa chancelaria, que, parece haver 

resolvido não fazer acompanhar por delegado seu o 

nove passeio, que pretendo dar aquele distinto 

engenheiro imperial no território disputado. 

Apesar das considerações que faz “El Diario” 
continuamos a acreditar na próxima solução da 

importante questão dos nossos limites com a 
República Argentina. Os ingentes esforços que 

sabemos tem sido empregados pelos governos dos 
dois países para uma próxima e pacífica terminação 

 
67 Buenairense: portenho. (Hiram Reis) 
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da secular fixação do limites, não podem deixar de ser 

coroados do mais feliz êxito em um futuro muito 
próximo. A simpática intervenção do estimado 

diplomata o Sr. D. Enrique Moreno muito contribui 
para a nossa opinião, para o fundamento da nossa 

esperança de ser realizado acordo entre os estados 
interessados, sem necessidade da intervenção de 
arbitramento ou de qualquer outro meio, senão da boa 

vontade e do tino diplomático dos representantes dos 
dois países que tratam da resolução da questão. 

(DIÁRIO DO COMMERCIO N° 275) 
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Diário do Commercio n° 281, Rio, RJ 

Quinta-feira, 12.09.1889 

 
Tratado das Missões 

 

Em aditamento às importantes notícias que sobre tão 
momentoso assunto temos fornecido aos nossos 

leitores, cabe-nos informar que parece certa a vinda 
ao Brasil do distinto Ministro e Secretário do Estado 

das Relações Exteriores da República Argentina o Dr. 
Estanislao Severo Zeballos para finalização da 
“Questão das Missões”. O Dr. Estanislao Severo 

Zeballos publicista de nomeada é um político que 
honra a sua Pátria. Desejamos ardentemente apertar 

a mão do S. Ex.ª em terra brasileira. (DIÁRIO DO 
COMMERCIO N° 281) 
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Diário de Notícias n° 1.585, Rio, RJ 

Quinta-feira, 17.10.1889 

 
Comissão de Limites 

 

Seguem hoje para a província do Paraná os oficiais da 
Comissão Brasileira de Limites, de que é chefe o Barão 

de Capanema. Vão, como já dissemos, realizar novos 
estudos do território litigioso das Missões, trabalhando 

juntamente com a comissão argentina, cujos 
comissários são por estes dias esperados em Curitiba, 
onde se acham já dois auxiliares. 

As turmas vão agora percorrer as florestas das 
cabeceiras do Rio Jangada, levantando a planta desse 

ponto considerado necessário para a solução final da 
“Questão das Missões”. Se não houverem obstáculos 
imprevistos e possíveis em tão montanhosos terrenos, 

situados a mais de mil metros acima do nível do mar, 
se não aparecerem as grandes chuvas e as inundações 

tão comuns por aqueles lados, a comissão brasileira 
concluirá com rapidez os seus trabalhos. O pessoal da 

comissão é distinto e provecto, e muitos dos oficiais 
que a compõem fizeram parte das comissões de 
limites com a Bolívia e a República da Venezuela, 

cujas divisas, com o Brasil, estão definitivamente 
demarcadas, de modo brilhante e honroso para os 

países interessados. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS N° 1.585) 
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Diário do Commercio n° 321, Rio, RJ 

Terça-feira, 22.10.1889 

 
Questão das Missões 

 

O Sr. Ministro dos Estrangeiros recebeu ontem do Sr. 
Barão de Alencar, nosso Ministro Plenipotenciário na 

República Argentina um telegrama anunciando haver 
sido aprovado pela Câmara Argentina o Tratado de 7 

do setembro último, que estabelece feliz e pacífica 
terminação para a nossa secular questão de limites 
com aquela República, problema diplomático 

conhecido pelo nome de “Questão das Missões” e do 
qual nos temos ocupado por mais de uma vez. O 

simpático Ministro argentino nesta Corte, D. Enrique 
Moreno, atualmente em Buenos Aires assistiu à 
discussão do Tratado no Parlamento e prestou todas 

as informações necessárias para a decisão dos 
representantes da nação argentina. (DIÁRIO DO 

COMMERCIO N° 321) 
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Diário de Notícias n° 1.604, Rio, RJ 

Terça-feira, 05.11.1889 

 
Questão das Missões 

 

Ontem, às 14h00, na Secretaria dos Estrangeiros, foi 
assinada a ratificação do Tratado sobre a “Questão 

das Missões”, achando-se presentes o nosso Ministro, 
Sr. Conselheiro José Francisco Diana, e o Sr. D. 

Enrique Moreno, assistindo ao ato o Sr. Visconde de 
Cabo Frio. 

 
República Argentina 

 

Em agradecimento às felicitações que lhe enviara a 
imprensa fluminense unânime, pela solução honrosa 
da “Questão das Missões”, dirigiu S. Ex.ª o Sr. 

Presidente da República Argentina, D. Juarez Celman, 
por intermédio do seu Ministro, o ilustre Dr. Enrique 

Moreno, a carta que abaixo publicamos, e que 
condecora o jornalismo fluminense, mostrando-o não 

só como colaborador dos progressos nacionais, mas 
também como núncio da paz e da fraternidade 
humana. 

As elevadas palavras que o Chefe da Nação Argentina 
dirige à imprensa do nosso País só podemos 

corresponder, apresentando a S. Ex.ª os votos muito 
cordiais e muito sinceros que fazemos, de que seja um 
fato, indestrutível para todo o sempre, a fraternidade 

americana. Eis a notável carta de S. Ex.ª, que, ainda 
uma vez, com tão subidos conceitos, veio penhorar 

toda a nossa gratidão. 



172 
 

Señores – El señor Ministro argentino en esa corte, 

Dr. Enrique B. Moreno, me ha entregado la placa de 

oro y la nota con que se han dignado favorecer-me 

los distinguidos representantes de la Prensa de Rio 

Janeiro.  

Al aceptar, señores, tan honrosa distinción, me es 

satisfactorio expresar mi profundo reconocimiento por 

los elevados conceptos con que apreciáis los 

sentimientos de paz y de progreso que animan á la 

política internacional de mi gobierno. 

Será siempre un timbre de honor que lisonjea mi 

patriotismo el haber contribuido a solucionar nuestra 

tradicional cuestión de límites, alejando en lo futuro 

toda perturbación en las relaciones de franca y cordial 

amistad que unen á República Argentina y al Brasil 

por sus antecedentes históricos y la solidaridad de sus 

destinos. Vuestra espontanea demonstración fortifica 

mi espíritu en mi doble carácter de Argentino y de Jefe 

de esta República, porque ella emana de los ilustrados 

representantes de la Prensa fluminense, que colabora 

con toda con toda eficacia en la obra del progreso de 

esa Gran Nación, á cuya prosperidad me asocio con 

particular y sincera simpatía. 

Me complazco en saludar á ustedes afectuosamente, 

suscribiéndome, de ustedes, atento y seguro servidor. 

M. Juarez Celman. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS N° 1.604) 
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Palácio do Rio de Janeiro, Rio, RJ 

Terça-feira, 05.11.1889 

 
Decreto de 5 de Novembro de 1889 

promulgando o Tratado Para a Pronta Solução 
da Questão de Limites Pendente, Entre o Brasil 

e a República Argentina 

 

Tendo-se concluído e assinado na cidade de Buenos 

Aires aos 07.09.1889 um Tratado para a pronta 
solução da questão de limites pendente entre o Brasil 
e a República Argentina, e tendo sido esse Tratado 

mutuamente ratificado, trocando-se as ratificações 
nesta Corte em 04.11.1889, hei por bem que seja 

observado e cumprido tão inteiramente como nele se 
contem. José Francisco Diana, do meu Conselho, Mi-
nistro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangei-

ros, assim o tenha entendido e faça executar. 

Palácio do Rio de Janeiro em 05.11.1889, 68° da 

Independência e do Império. 

Com a rubrica de S. M. o Imperador ‒ José Francisco 

Diana. 

Nós, D. Pedro II, Imperador Constitucional e Defensor 
Perpétuo do Brazil, etc. 

Fazemos saber a todos que a presente carta de 
aprovação, confirmação e ratificação virem, que, aos 

07.09.1889, conclui-se e assinou-se, na cidade de 
Buenos Aires, entre Nós e o Exm.° Sr. Presidente da 
República Argentina pelos respectivos plenipoten-

ciários munidos dos competentes Plenos Poderes, um 
Tratado para a pronta solução da questão de limites 

entre o Império e a dita República, o qual é do teor 
seguinte: 
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S. M. o Imperador do Brasil e S. Exc.ª o Sr. Presidente 

da República Argentina, desejando resolver, com a 
maior brevidade possível, a questão de limites 

pendente entre os dois Estados, concordaram, sem 
prejuízo do Tratado de 28.09.1885, em marcar prazo 

para se concluir a discussão de direito, e não 
conseguindo entender-se, em submeter a mesma 
questão ao arbitramento de um governo amigo, e 

sendo para isso necessário um Tratado, nomearam 
seus plenipotenciários etc. 

Os quais, trocados os seus Plenos Poderes que foram 
achados em boa e devida forma, convieram nos 
artigos seguintes: 

Art. 1° A discussão do direito que cada uma das altas 
partes contratantes julgar ter ao território em 

litigio entre eles, ficará encerrada no prazo de 
90 dias contados da conclusão do 
reconhecimento do terreno em que se achar 

as cabeceiras dos Rios Chapecó, Pepirí-Guaçu, 
Jangada ou Santo Antonio-Guaçu. Entender-

se-á concluído aquele reconhecimento no dia 
em que as comissões nomeadas, em virtude 
do tratado de 28.09.1885, apresentarem aos 

seus Governos os relatórios e as plantas à que 
se refere o art. 4° do mesmo Tratado. 

Art. 2° Terminado o prazo do artigo antecedente sem 
solução amigável, será a questão submetida 
ao arbitramento do Presidente dos Estados 

Unidos da América, à quem dentro dos 60 dias 
seguintes se dirigirão as Altas Partes 

contratantes pedindo que aceite este encargo. 

Art. 3° Se o Presidente dos Estados Unidos da 
América se escusar, elegerão as Altas Partes 

contratantes outro árbitro na Europa ou na 
América, dentro dos 60 dias seguintes à 
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recepção da recusa, e no caso de qualquer 

outra, procederão do mesmo modo. 

Art. 4° Aceita a nomeação, no termo de 12 meses 

contados da data em que for recebida a 
respectiva comunicação, apresentará cada 

uma das Altas Partes contratantes ao árbitro a 
sua exposição com os documentos e títulos, 
que convierem à defesa dos seus direitos. 

Apresentada ela, nenhum aditamento poderá 
ser feito, salvo por exigência do árbitro, o qual 

terá a faculdade de mandar que se lhe 
prestem os esclarecimentos necessários. 

Art. 5° A fronteira há de ser constituída pelos Rios que 

o Brasil ou a República Argentina, tem 
designado e o árbitro será convidado à 

pronunciar-se por uma das Partes, como 
julgar justo, à vista das razões e documentos 
que produzirem. 

Art. 6° O laudo será dado no prazo de 12 meses, 
contados da data em que forem apresentadas 

as exposições ou da mais recente, se a 
apresentação não for feita ao mesmo tempo 
por ambas as Partes contratantes. Será 

definitivo e obrigatório, e nenhuma razão 
poderá ser alegada para dificultar o seu 

cumprimento. 

Art. 7° O presente Tratado será ratificado e as 
ratificações serão trocadas na cidade do Rio de 

Janeiro no menor prazo possível. 

Em testemunho do que os Plenipotenciários do 

Império do Brasil e da República Argentina firmam o 
mesmo Tratado e lhe põem os seus selos na cidade de 
Buenos Aires aos 07.09.1889. 

L. S. Barão de Alencar. 

L. S. Dr. Norberto Quirino Costa. (AZAMBUJA, 1891) 
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Diário do Commercio n° 341, Rio, RJ 

Segunda-feira, 11.11.1889 

 
Enrique Moreno 

 

O “Diário Oficial” já publicou os documentos oficiais 
que terminam, a nosso ver, a célebre “Questão das 

Missões”. Evidentemente a alma do todo o movimento 
diplomático: nesta momentoso assunto foi o Dr. 

Enrique Moreno, o Ministro plenipotenciário da 
República Argentina nesta Corte. 

Ninguém mais ignora os sacrifícios, a argúcia 

diplomática, os esforços sobre-humanos que, para 
evitar tropeços, para ladear dificuldades, para destruir 

prevenções, para conciliar dois governos sempre 
desconfiados, teve de empregar o Dr. Moreno 

É tempo do agradecer a Enrique Moreno tamanha 

dedicação à causa da paz sul-americana. Por nossa 
parte, em nome do “Diário do Commércio” de que 

somos órgão, julgamo-nos felizes por podermos 
significar-lhe a nossa inteira gratidão. [...] (DIÁRIO 

DO COMMERCIO N° 341) 



177 
 

1890 

 
Diário de Notícias n° 1.668, Rio de Janeiro, RJ 

Quarta-feira, 08.01.1890 

 
A Questão das Missões 

 

Ontem os Srs. Dr. Estanislao Severo Zeballos, Ministro 
das Relações Exteriores da República e Quintino 

Bocayuva conferenciaram longamente pelo telégrafo; 
assentando definitivamente os termos do Tratado de 

Limites entre as duas Repúblicas. Paio acordo pleno a 
que chegaram os dois dignos Ministros, ficam salvas 

todas as povoações brasileiras existentes nas 
proximidades da linha de demarcação da fronteira, e 
respeitada a posse de todos os habitantes dos dois 

lados. 

Será traçada uma linha, o mais reta possível, da foz 

do Chapecó à do Chopim. 

Resultado tão feliz o auspicioso, vindo colocar um 
ponto final numa pendência que ameaçava eternizar-

se, deve encher de júbilo todos os corações 
patrióticos, e recomendar à gratidão nacional os 

nomes dos ilustres Ministros, que, com o belo ato de 
ontem, escreveram uma das mais belas páginas da 
nossa florescente América. 

Gloriosamente ultimadas as transações sobre tão 
difícil assunto, resta só assinar o Tratado e para essa 

solenidade consta que o digno Ministro argentino, D. 
Zeballos, convidou Quintino Bocayuva a encontrarem-
se em Montevideo, lembrança gentil, que mostra as 
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disposições cada vez mais amistosas das três 

repúblicas limítrofes. 

Permitam-nos levantar bem alto, destas colunas, o 

nome de D. Enrique Moreno, um dos maiores 
cooperadores desta grande obra. Felicitando-nos por 

tão grata notícia, enviamos nossas saudações ao 
patriótico Governo Provisório e aos Ministros, que, no 
ato de referendarem o honroso Tratado, inscreveram 

seus nomes nos corações do povo argentino e do povo 
brasileiro. Honra à América! (DIÁRIO DE NOTÍCIAS N° 

1.668) 
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Diário de Notícias n° 1.670, Rio de Janeiro, RJ 

Sexta-feira, 10.01.1890 

 
Quintino Bocayuva 

 

Deve partir em breve, depois de amanhã talvez, no 
encouraçado “Riachuelo”, para Montevidéu, onde vai 

encontrar-se com o Ministro do Exterior da República 
Argentina, o eminente cidadão Quintino Bocayuva. 

O nosso Ministro vai àquela capital para assinar, com 
o Ministro argentino, o Tratado Definitivo que põe 
termo à “Questão das Missões”, tão debatida entre 

nós e desastradamente encaminhada pelo Império. 

Em breve desaparecerá o único senão que tem sorvido 

de desgostos às duas nações, tão estreitamente 
ligadas por amizade recíproca e sincera. 

Consta que o Sr. Quintino Bocayuva levará o Decreto 

concedendo a grã-cruz do Cruzeiro ao Presidente da 
República Argentina. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS N° 1.670) 
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Diário do Commercio n° 403, Rio, RJ 

Domingo, 12.01.1890 

 
Questão das Missões 

 

Foi transferida para o dia 16 do corrente a partida do 
encouraçado “Riachuelo”, que deve levar a 

Montevidéu o Sr. Quintino Bocayuva, Ministro das 
Relações Exteriores do Governo Provisório e o Sr. Dr. 

Enrique Moreno, representante da República 
Argentina, para solver ali definitivamente, com o 
Ministro da mesma pasta daquele País, a importante 

questão dos limites do território litigioso das Missões. 
(DIÁRIO DO COMMERCIO N° 403) 
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Diário de Notícias n° 1.675, Rio de Janeiro, RJ 

Quarta-feira, 15.01.1890 

 
Embaixada ao Rio da Prata 

(Telegramas) 

 

Buenos Aires, 14 

O Ministro do Exterior, Estanislao Severo Zeballos, 
embarcará proximamente para Montevideo, 
acompanhando-o o Almirante da esquadra argentina 

Cordero e os Coronéis Guerrico e Garmendia, 
membros da Comissão Argentina de demarcação de 

limites nas Missões e dos secretaries Drs. Palacios e 
Pardo. No gozo de uma licença, afim do restabelecer-
se em sua saúde, parte amanhã para a cidade de 

Córdoba o Presidente desta República, Dr. Miguel 
Juárez Celman. Consta que a Conferência entre o 

Presidente e o Ministro brasileiro Quintino Bocayuva 
celebrar-se-á naquela mesma cidade de Córdoba. 

Em seu trajeto, o Sr. Quintino Bocayuva receberá as 

ovações de muitas cidades e nomeadamente da de 
Rosário do Santa Fé, que já se prepara para recebê-lo 

brilhantemente. Noticiam de Assunção, capital do 
Paraguai, que também ali aguardam a chegada do 
Ministro brasileiro, para o que se fazem grandes 

preparativos de recepção. Assim que for assinado o 
Tratado em Montevideo, o Dr. Zeballos, Ministro das 

Relações Exteriores, convidará o Sr. Quintino 
Bocayuva a visitar esta capital. 

O presidente da República, o Sr. Juarez Celman, se 
achará então em Córdoba, para onde parte amanhã, 
mas já deu ordem para que fique à disposição do Sr. 

Bocayuva um trem expresso, caso o embaixador 
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brasileiro queira visitá-lo naquela cidade. Acaba de 

verificar-se a sessão da reunião da imprensa, convo-
cada pelo Dr. Palomeque, redator da “Opinión 

Publica”, afim do acordar nas medidas a executar para 
fazer brilhante recepção ao Ministro brasileiro, 

Quintino Bocayuva. 

Compareceram à reunião representantes de 22 
jornais. Nomeou-se uma comissão, sendo aclamado 

presidente o Dr. Palomeque, tesoureiro Cassio 
Farinha, secretários Barnabé Herrera y Obes e Teofilo 

Sanchez, Guerrero e Machado. A manifestação que se 
prepara é das mais esplendorosas. A imprensa 
oferecerá ao Sr. Quintino Bocayuva um precioso 

álbum. Muitas festas estão em projeto e trata-se da 
sua realização. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS N° 1.675) 
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Gazeta da Tarde n° 14, Rio de Janeiro, RJ 

Quarta-feira, 15.01.1890 

 
A Questão das Missões – I 

 

A questão secular que sempre separou os portugueses 
e espanhóis no velho e no novo mundo e que 

brasileiros e argentinos herdaram e que jamais pode 
ser resolvida convenientemente, pois nos firmáramos 

em direito positivo, em tratados expressos, enquanto 
que os nossos antagonistas não tinham por si senão 
presunções e pretensões baseadas em supostos erros 

geográficos que nos atribuíam, e que sob o regimen 
passado estava em via de encaminhar-se a uma 

solução possível e racional, desde que as partes 
litigantes quisessem fazer mútuas concessões, isto é, 
sujeita à arbitragem do Presidente da União 

Americana, acaba de ser decidida, segundo as 
asseverações da imprensa platina, no sentido 

favorável às velhas pretensões e às sempre 
desatendidas e infundadas reclamações do governo 

Argentino. 

Uma folha de Buenos Aires, muito adesa (68) à 
administração do Presidente Miguel Juárez Celman, 

celebra o desenlace que teve a intrincada questão 
como uma verdadeira vitória da diplomacia platina, 

dizendo que o Brasil cedeu no terreno da diplomacia, 
para não ter de ceder diante dos batalhões argentinos 
que infalivelmente tomariam posse do Território 

Litigioso.  

Bem sabemos da importância que se deve dar a estas 

palavras imprudentes de um jornalista fogoso, que 

 
68 Adesa: ligada. (Hiram Reis) 
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sempre salientou-se pela sua má vontade ao Brasil. E 

é preciso não conhecer a altivez inquebrantável, a 
bravura indômita do Chefe do Governo Provisório, 

para acreditar um só instante que o General Deodoro 
sacrificasse uma partícula da dignidade nacional 

diante das “bravatas” de quem quer fosse. 

Mas a verdade é que os festejos que se preparam no 
Rio da Prata para receber o Ministro das Relações 

Exteriores do Brasil e o pouco entusiasmo que a 
solução dada à “Questão das Missões” despertou entre 

nós, dão razão ao que diz a tal folha de Buenos Aires 
quando assegura que a República Argentina ganhou 
uma vitória sobre o Brasil, pois acrescenta o mesmo 

órgão da imprensa platina, a República Argentina 
aumentou a superfície do seu solo com um terreno 

maior do que qualquer dos Estados do Rio Grande do 
Norte ou Sergipe. 

Nós profundamente convencidos do direito que 

assistia ao Brasil na “Questão das Missões” nem 
admitíamos a arbitragem porque isto, implicitamente, 

traduzia-se em abdicação do nosso direito e 
reconhecimento tácito de alguma das pretensões do 
governo Argentino. 

O Território era nosso, em virtude dos Tratados 
celebrados entre a Espanha e Portugal, e das 

negociações diplomáticas sempre havidas entre o 
Brasil e a República Argentina e em virtude dos 
estudos no próprio terreno, feitos por Comissões 

Mistas de oficiais de ambos os países, e nem o exército 
argentino como qualquer outro exército, seria capaz 

de arriar dali a bandeira brasileira depois de plantada. 

Se tal Tratado [que ainda não conhecemos na sua 
íntegra] for sujeito ao Parlamento de ambos os países, 

é certo que será aprovado unanimemente no 
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Congresso Argentino e reprovado no Parlamento 

Brasileiro. 

Ninguém aprecia mais as alevantadas qualidades 

intelectuais e patriotismo do Sr. Ministro das Relações 
Exteriores do que nós, e quem escreve estas linhas 

teve a honra de fazer suas primeiras armas na 
imprensa sob as ordens e direção do Sr. Quintino 
Bocayuva, mas na qualidade de brasileiro, de patriota, 

de muito simpático ao atual governo e entusiasta do 
Sr. Ministro das Relações Exteriores e de sincero 

apoiador do ínclito Marechal Deodoro, lastimamos 
sinceramente que o primeiro ministério republicano, 
por demasiado amor à paz, por excessiva simpatia aos 

nossos vizinhos, haja cedido a estes em uma questão 
em que não tinham por si nem a força, nem a justiça, 

nem o direito, nem a ciência. 

A consequência lógica do modo porque foi resolvida a 
“Questão das Missões” é que em breve faremos 

concessões do mesmo gênero à França, Inglaterra e 
Peru, tratando-se de Terrenos Litigiosos no Norte do 

país. Duas coisas impopularizam os governos: lançar 
impostos e ceder à imposição estrangeira nas 
questões de dignidade nacional. Cavour (69), o imortal 

Cavour, impopularizou-se quando cedeu Nice e 
Saboya à França; o Conde de Benso caia do poder 

quando assinou o Tratado de Praga pelo qual a Áustria 
foi expulsa da Confederação Germânica, e ainda 
ontem caiu o gabinete português porque, cedendo à 

força, declarou-se vencido na questão das possessões 
africanas. Em bem da grandeza da nossa Pátria, em 

bem da glória republicana, em bem do rastilho que 
deixará na história o nome do nosso amigo Sr. 
Quintino Bocayuva, preferíamos que não fosse ele 

receber tantas festas em Buenos Aires, mas que seu 

 
69 Conde de Cavour – Camillo Paolo Filippo Giulio Benso ( Turim, 

10.08.1810 /  Turim, 06.06.1861). (Hiram Reis) 
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nome passasse à história, não por ter sido o 

representante brasileiro signatário do Tratado pelo 
qual perdemos tantas léguas de Território, mas que 

antes se recusasse a assinar o tal Tratado, 
pronunciando alguma frase histórica, no gênero da 

que pronunciou Julio Favre, em sua entrevista em 
Ferrières com Bismarck, e que foi: 

Nem uma pedra de nossas fortalezas, nem um palmo 

do nosso território. (GAZETA DA TARDE N° 14) 
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Diário do Commercio n° 407, Rio, RJ 

Quinta-feira, 16.01.1890 

 
Questão das Missões 

 
Parte hoje para o Rio da Prata o encouraçado 
“Riachuelo”, levando a bordo o Sr. Quintino Bocayuva, 

Ministro das Relações Exteriores do Governo 
Provisório, que vai em missão especial nas Repúblicas 

do Prata. Acompanha S.Ex.ª a seguinte comitiva Drs. 
Adolpho Pena o Augusto Alencar, como secretários da 
missão; 1° Tenente da armada João Pereira Leite, 

ajudante de pessoa do Sr. Ministro; Dr. Samuel 
Pertence e sua família, Dr. Godofredo Cunha e sua 

família e Dr. Luiz Quadros. Vão também a bordo os 
Drs. D. Enrique Moreno, Ministro argentino e Dr. Cyro 
do Azevedo, nosso Ministro no Chile. Em Montevidéu 

deve se incorporar à comitiva o Sr. Coronel Dyonizio 
de Castro Cerqueira. 

*** 

Seção Livre – Questão das Missões 

Ao Patriótico Governo Provisório da República dos 

Estados Unidos do Brasil 

Não sou, nem posso ser suspeito ao governo de minha 
Pátria, tão pouco aos meus dignos concidadãos; nunca 

vivi nas boas graças da monarquia, da qual 
cautamente sempre soube afastar-me e de cujo 
esquecimento senão mesmo vilipêndio, guardo, como 

o melhor, esse brasão em minha memória. 

Portanto, devo e espero ser neste momento ouvido 

pelo Governo a quem me dirijo, e pelos meus 
concidadãos, cujo pensamento ouso interpretar; 
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porque falam por mim os sagrados interesses da 

Pátria, por sem dúvida e por sem conta, acima de 
todos eles e acima de todos nós. E agora destaco 

algumas linhas que especialmente dirijo ao Sr. 
Ministro das Relações Exteriores. 

Anuncia-se para hoje a partida do S. Ex.ª, que, em 
vaso de guerra, portanto em uma parcela da 
nacionalidade brasileira, dirige-se às argentinas 

plagas, para longe da Pátria, dela e de seus mais vitais 
interesses decidir. 

Se, porém, dentro de sua alma e no íntimo de seu 
coração a ausência não conseguir apegar-lhe a 
memória, ouso eu, ousam todos os brasileiros esperar 

que S. Ex.ª não firmará o Tratado, tal qual este se 
anuncia; porque ele rouba ao Brasil uma grande parte 

de seu Território, porque ele, na plena pujança da 
República, cede fracamente ao estrangeiro aquilo que, 
nem a tibieza dos Governos Gerais, nem a demência 

da Monarquia de Pedro II, jamais ousaram ceder-lhe 
por sugestões do alevantado patriotismo. 

Reflita S. Ex.ª, pede-lhe a Pátria que reflita bem: os 
inimigos da República disseram que esta seria o 
desmembramento da Pátria e esse desmembramento 

vai começar se S. Ex.ª firmar o Tratado tal qual ele 
nos é anunciado! 

Sem ser pela conquista, sem ser pela vitória e, o que 
é mais, com manifesta lesão do direito que se agita 
em secular questão, cederemos agora aos argentinos, 

que nossos amigos se dizem, e a quem eu próprio já 
levei o sacrifício da vida, uma porção do território 

maior do que muitos de nossos Estados, três vezes 
maior que a Bélgica e outros Estados da Europa? 

Nem lhes assiste o direito do exigi-lo, nem a S. Ex.ª o 

direito de dar-lhe... 
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Estamos novos, cheios do vida, da força e do 

prestígio; o Exército e a Armada, que fizeram a Pátria 
nova, aí estão para manter a Pátria independente, e 

se, a despeito de amigos nos ousaram os argentinos, 
por sua imprensa, dizer que o Tratado se faria ainda 

à força da sua baionetas, o Sr. Ministro do Exterior 
diga-lhes por sua vez, que o Tratado não se fará, 
ainda à custa das baionetas brasileiras! 

Agora é ao Chefe do Estado e ao Governo Provisório 
que me dirijo. Não é só minha a Pátria, ela é vossa 

também! Sobre mim pesará a mágoa, sobre vós ela e 
a responsabilidade do desastre. Vós sois o primeiro 
Governo da República, e querereis começar, 

desmembrando a Pátria que a monarquia vos legou 
inteira? Foi para este resultado chegar que Deodoro, 

velho e enfermo, levantou-se do leito da dor, que 
Benjamin por entre o silêncio da noite se desprendeu 
dos braços da esposa e dos filhos, que Wandenkolk, 

essa Leão dos Mares, que o Exército e Armada vieram 
à praça pública no, para sempre memorável, 15 de 

Novembro? 

Ah! Foi certamente mal informada a imprensa! O que 
por algum tampo nos vai privar da estimável presença 

do Sr. Ministro do Exterior não é, certamente, esse 
tredo (70) Tratado que se anuncia, fim mais nobre 

arrasta S. Ex.ª à ausência da Pátria em um momento 
em que tantos e tão pesados encargos estão afetos no 
Governo Provisório; S. Ex.ª vai, sem dúvida, como 

bom e dedicado brasileiro que é, por ônus imposto a 
seu patriotismo, defender, sustentar e fazer firmes e 

bem valiosos os interesses da Pátria. 

Com Quintino Bocayuva embarcam hoje as 
esperanças da Pátria, e essa S. Ex.ª há de regresso 

nos restituir tão inteira, como a recebeu na 

 
70 Tredo: traiçoeiro. (Hiram Reis) 
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madrugada de 15 de Novembro, e como o Governo 

Provisório se obrigou a manter na Proclamação que ao 
Povo dirigiu nesse dia. 

Reflita o Sr. Ministro, reflita o Governo Provisório, 
reflita ainda mais o bravo, ínclito e homérico 

Generalíssimo das Forças Brasileiras, o legendário 
Marechal Deodoro. 

Este artigo serve da pálida introdução aos que sobre 

esse momentoso assunto vai, de amanhã por diante, 
dar ao público o inestimável, ilustradíssimo e por 

muitos títulos venerável, Sr. Dr. Sílvio Romero, cujo 
saber e cujo alevantado patriotismo só podem ser 
postos em dúvida por aqueles que tem a suprema 

desdita de viver nas trevas completas do 
entendimento. 

Capital Federal, 16 de janeiro do 1890 – Dr. Joaquim 
José de Carvalho. (DIÁRIO DO COMMERCIO N° 407) 
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Gazeta da Tarde n° 15, Rio, RJ 

Quinta-feira, 16.01.1890 

 
A Questão das Missões 

 

A benéfica influência da política do atual governo, não 
só se faz sentir em toda a superfície do País, que vê 

aumentada a fortuna pública e particular, 
multiplicadas as indústrias e as ferrovias, povoados os 

desertos e em paz e harmonia as províncias como o 
Governo Geral da nação, o que representa 
vitoriosamente no exterior e ajuda a resolver com 

êxito questões e conflitos internacionais que se 
haviam tornado seculares. 

Em tempos idos o território que é hoje a importante 
zona das Missões, extensa superfície limítrofe com o 
Brasil que mais de uma vez nos ameaçou com uma 

Guerra, cuja magnitude se pode avaliar levando em 
conta que ela perturbaria o equilíbrio político da 

América do Sul, envolvendo com toda a certeza numa 
Guerra todos os países que estão ao Sul da linha 

equatorial e ofendendo os interesses dos outros povos 
americanos. Durante largos anos, e esse foi o perigo 
iminente, houve épocas inteiras que se considerou a 

Guerra como acontecimento fatal e inevitável. 

Quando as probabilidades da guerra se dissiparam, à 

sombra dela, como possibilidade, causava grandes 
prejuízos assim mesmo ao comércio e as indústrias, e 
nestes prejudiciais temores havemos vivido até hoje, 

em que, graças aos repetidos e grandes esforços de 
um governo patriota, esta questão desaparece dentre 

os nossos problemas diplomáticos. Podemos dizer, por 
isso, e sem exagero que acaba de conjurar-se uma 
tormenta armada, desde que entramos na vida de 
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nação livre em nosso horizonte político. Efetivamente, 

no sábado foi assinado no Rio de Janeiro, entre o 
Governo dos Estados Unidos do Brasil e o nosso 

distinto Ministro Plenipotenciário, Dr. Enrique B. 
Moreno, um Tratado que é a solução definitiva da 

velha questão, solução que, além de ser amigável, é 
honrosa para os governos de ambos os Países. 

O Território do Litígio, composto de 1.140 léguas 

quadradas, segundo dados científicos, será dividido ao 
meio, mais eu menos, entre um e outro país. 

Previamente do traçado da linha divisória pende a 
resolução definitiva da questão, que, por outro lado, 
parece não oferecer muitos inconvenientes. O Tratado 

firmado “ad referendum” (71) e hoje deve embarcar no 
Rio de Janeiro o nosso Ministro o Sr. Moreno, trazendo 

o Tratado para a completa aprovação. 

Parece que o Império havia pensado resolver esta 
questão por meio de arbitragem, porém, a República 

dos Estados Unidos do Brasil desprezou aquela 
resolução preferindo ultimá-la diretamente, pois 

estava animada das melhores intenções. 

O Governo Argentino, por sua parte, sempre tratou 
disto com a maior retidão e boa-fé, de modo, que o 

trabalho feito e a resolução condicional tomada, são 
indícios certos de chegar-se à solução amigável, são 

atestados vivos da boa vontade dos dois governos, 
ambos patriotas, ambos progressistas e prudentes. 
Hoje, deverá ter lugar uma conferência telegráfica 

entre o novo Ministro o Sr. Estanislao Severo Zeballos 
e o Sr. Quintino Bocayuva, Ministro das Relações 

Exteriores do Brasil. 

 
71 Ad referendum: expressão que indica o estado de algo pendente de 

aprovação através de um colegiado, órgão ou autoridade. (Hiram Reis) 
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A solução desta importante questão, como já 

dissemos, era esperada com ansiedade por todos que 
tinham interesse na paz e no progresso de ambos os 

países e de ambos os povos, e foi recebida com 
profundo regozijo por toda a Pátria Argentina (72). 

Dada a extensão de interesses que abarca, por sua 
natureza de internacional e por causas geográficas 
especiais, a notícia de sua desaparição será assim 

mesmo motivo de regozijo para uma parte dos povos 
do continente sul-americano. 

É sabido que as Repúblicas do Brasil e Argentina são 
as mais vastas e importantes desta parte da América, 
já por serem mais povoadas, mais ricas, como porque 

marcham na vanguarda da civilização latino-
americana. Um conflito entre ambas acarretaria, 

necessariamente, um conflito geral. A pessoa alguma 
convinha o triunfo definitivo dos dois países, pois 
produziria um engrandecimento formidável, para o 

que obtivesse a vitória (73). Engrandecimento que 
apareceria no horizonte político da América como uma 

tromba absorvente, disposta a fazer desaparecer as 
pequenas nacionalidades (74). Sob o ponto de vista 
geral e nacional dirigimos felicitações ao atual 

Governo que teve a fortuna de levar a cabo solução 
transcendental, que por este fato ocupará na história 

da Pátria Argentina uma das mais eloquentes páginas. 

[Do “Sud-America” ,órgão do Presidente Miguel Juárez 
Celman] (GAZETA DA TARDE N° 15) 

 
72 Pudera! Se aumentaram o seu Território com uma superfície de perto de 

300 léguas quadradas (5.241 Km2). (GAZETA DA TARDE N° 15) 
73 É a folha oficial do Presidente Miguel Juárez Celman que confessa isto: 

que a República Argentina aumentou consideravelmente a sua superfície 
à custa do Território Brasileiro. (GAZETA DA TARDE N° 15) 

74 As Repúblicas do Uruguai e do Paraguai que tomem nota desta 
advertência do órgão oficial do Presidente Miguel Juárez Celman e não 
se esqueçam que na República Argentina há um Forte Partido que sonha 
com a reconstrução do Vice-reinado de Buenos Aires pela absorção dos 
pequenos estados vizinhos. (GAZETA DA TARDE N° 15) 
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Gazeta da Tarde n° 16, Rio, RJ 

Sexta-feira, 17.01.1890 

 
O Sr. Bocayuva 

 

Embarcou ontem, com Destino a Montevidéu, com o 
fim especial de lá assinar o Tratado que regula 

definitivamente, a “Questão das Missões” entre as 
Repúblicas Argentina e os Estados Unidos do Brasil, o 

nosso amigo o Sr. Quintino Bocayuva, Ministro das 
Relações Exteriores, que fez-nos a fineza de despedir-
se de nós. Com ele conversamos durante algum 

tempo a respeito da missão que vai desempenhar e 
sobre o nosso artigo de anteontem, que tanto irritou 

os que colocam os homens acima dos princípios e 
muito agradou à massa do público. 

Temos plena convicção de que ele receberá 

estrondosas manifestações em todo o Território 
Argentino, já porque lá goza de uma grande 

popularidade, já por haver durante a sua vida pública, 
na imprensa e na tribuna popular, sempre se 

esforçado para estreitar mais a relações entre os dois 
peixes, já por ser o signatário de um Tratado em que 
só tem em vista, principalmente, resolver de modo 

definitivo uma questão difícil e que parecia eternizar-
se entre os dois países. Esperamos a publicação 

integral do Tratado para analisá-lo detidamente com 
o mesmo patriotismo que animou os seus negociado-
res. 

Já estamos, porém, satisfeitos, por termos certeza de 
que tal Tratado é “ad referendum” e que o Congresso 

Nacional, se entender que tal Tratado não atendeu do 
modo mais conveniente aos interesses da Pátria, 
saberá providenciar a respeito, sem que disso resulte 
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pesar para os negociadores dele, pois se estes 

erraram foi na melhor boa-fé e não o fizeram por falta 
de patriotismo nem por considerações de outra 

espécie mas sim para colocarem acima de tudo a 
conveniência de estreitar mais as relações entre o 

Brasil e os Estados limítrofes, pois só com política 
larga, grande e generosa vem a lucrar o continente 
sul-americano. (GAZETA DA TARDE N° 16) 
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Diário do Commercio n° 409, Rio, RJ 

Sábado, 18.01.1890 

 
O Litígio das Missões – Mapa Explicativo 

(Organizado Expressamente para o 

“Diário do Commercio”) 
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Ao Sr. Marechal M. Deodoro da Fonseca 

Generalíssimo do Exército e Chefe do Governo 

Provisório dos Estados Unidos do Brasil 

Ao Valoroso Exército Brasileiro, à Briosa Armada 

Nacional e ao Povo Brasileiro 

A Questão das Missões 

 

Conforme prometemos ontem, iniciamos hoje a exposição 

completa da Questão das Missões. Acima veem os leitores 

o mapa completo, explicativo do secular litígio que tanto 

nos tem incomodado. 

O Terreno Litigioso é o que está compreendido entre os Rios 

Pepirí-Guaçu e Santo Antonio à esquerda [O], do mapa o 

os Rios Jangada o Chapecó, à direita [L], acima [N] o Rio 

Iguaçu e abaixo [S] o Rio Uruguai. 

O que se vai fazer agora, em Montevidéu é decidir que ficará 

pertencendo à República Argentina toda a extensão da terra 

atualmente pertencente ao Estado de Santa Catarina, que 

no mapa está salientada por traços transversais entre os 

Rios Santo Antonio e Pepirí-Guaçu e uma linha imaginária 

partindo em reta da confluência do Chopim com o Iguaçu e 

terminando na do Chapecó com o Uruguai. 

Para que o leitor fique perfeitamente informado, publicamos 

o importantíssimo discurso do distinto Sr. Conselheiro Dr. 

João da Matta Machado, ex-Ministro de Estrangeiros do 

Gabinete 8 de Junho, discurso que, proferido a 10.10.1888, 

não só é o mais minucioso e Perfeito relatório da Questão, 

como o assunto é discutido com proficiência, método e 

clareza tais que nada mais se pode adiantar. 

Depois dessa exposição iremos publicando outros 

importantíssimos documentos, alguns dos quais tão 

valiosos e concludentes, que o leitor afinal poderá por si 

mesmo julgar do que se vai fazer em Montevidéu. Para tudo 

isso chamamos a atenção ao Sr. Marechal Deodoro o dos 

seus companheiros do Governo Provisório. 
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O povo está atento ao que se vai assinar em terra estranha, 

e confia em que o Governo Provisório saberá evitar que se 

ceda Território Nacional, e que o terreno que se quer ceder 

aos argentinos é reputado nacional, prova-o inteiramente o 

discurso-exposição abaixo publicado e o mapa que acima 

preparamos expressamente para que o povo não ande 

iludido e não labore na ignorância da questão. Apelando, 

mais uma vez, para o patriotismo do Governo Provisório, 

temos cumprido o nosso dever de jornalistas e de 

brasileiros. 

*** 

Discurso Pronunciado na Sessão de 10 de Outubro 

de 1888 Pelo Sr. Conselheiro 

Dr. João da Matta Machado 

O Sr. Matta Machado:‒ Sr. Presidente, apesar de estar a 

hora adiantada, apesar de notar o desejo que tem a maioria 

de encerrar a discussão deste crédito... 

O Sr. Pedro Luiz:‒ V. Ex.ª devia dizer: desejo da parte da 

oposição liberal. 

O Sr. Matta Machado:‒ que sou inimigo de protelar o 

debate de qualquer matéria, e de roubar tempo à casa, 

julgo que, tomando a palavra neste momento, não 

prejudico a marcha dos trabalhos, porque de nada mais 

hoje podemos tratar de maior utilidade para o País, visto a 

organização da ordem do dia. 

Não venho propriamente discutir o crédito, por que, 

membro da comissão do orçamento, assinei o parecer que 

transformou em projeto de lei a proposta do governo 

apresentada a esta Câmara; aproveito-me, porém, do 

ensejo para fazer algumas considerações, sobre negócios 

da pasta de Estrangeiros, que eu não tive ocasião de 

produzir quando se discutiu o orçamento respectivo. 

Começo por notar que este crédito refere-se à despesas da 

Comissão de Limites. Ora poderá parecer a quem não 

conhecer bem o assunto que esta comissão, assim 
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denominada, não só neste crédito, como no orçamente de 

Estrangeiros, seja uma comissão encarregada; pelos dois 

governos, de demarcar os limites do território litigioso das 

Missões. Se fosse precisamente uma Comissão de Limites, 

tal seria com efeito a sua missão, ela, porém, foi organizada 

para um fim inteiramente diferente, e é necessário que o 

País saiba qual a verdadeira e única missão que foi confiada 

aos comissários argentinos e brasileiros, em vista do 

Tratado firmado em 1885 entre as duas potências... 

Já fiz ver que não venho roubar tempo à Câmara, porque 

o, que nos resta da sessão do hoje, não podia ser aplicado 

à matéria mais útil, e virá talvez para esclarecer a opinião 

e principalmente para patentear qual o pensamento do 

Governo Imperial, quando propôs ao Governo da República 

Argentina, a nomeação desta Comissão Mista. A proposta, 

que mais tarde se converteu no Tratado do 1885, foi feita, 

quando o Ministério do 6 de Junho dirigia os destinos do 

País, sendo eu Ministro de Estrangeiros. Creio ser de 

utilidade prática fazer um resumo do histórico desta 

questão, que nem todos podem conhecer bem. 

As Cortes de Portugal e de Espanha, julgando de alta 

conveniência fixar definitivamente as divisas das suas 

possessões na Américo Meridional, até então mal definidas, 

assinaram o Tratado de 13.01.1750. 

Por este Tratado, foram fixados os limites das possessões 

das duas potências, em toda a extensão que elas abrangiam 

na América do Sul, mas o que nos interessa é somente 

saber o que reza esse Tratado, em relação às divisas 

estabelecidas no Território, hoje litigioso, entre o Brasil e a 

República Argentina, compreendido entre os Rios Uruguai e 

Iguaçu. 

Para fixar as divisas das suas possessões, os 

plenipotenciários de ambos os governos, que negociaram e 

firmaram este Tratado, serviram-se de um mapa traçado 

pelos padres jesuítas, manuscrito. A região era quase 

desconhecida, mas havia já esse mapa feito pelos jesuítas, 

que tinham fundado missões nosso Território, e mais ou 

menos o conheciam. 
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Esse mapa [é uma questão de grande importância] não era 

considerado perfeitamente exato, tanto que foi lançada no 

verso do dito mapa das Cortes, uma nota, assinada pelos 

contratadores, quer portugueses, quer espanhóis, na qual 

se dizia, mais ou menos, “que aquele mapa serviria 

somente tanto quanto” os seus dados fossem reconhecidos 

verdadeiros pelo exame, que mais tarde as comissões de 

demarcação teriam de praticar no terreno, e que seria 

corrigido de acordo com os novos reconhecimentos, que 

fossem feitos pelos comissários das duas altas partes 

contratantes, que tinham de ser nomeados oportunamente, 

para demarcar os limites combinados. Isto quer dizer que 

estes plenipotenciários reconheciam que certos dados 

fornecidos pelo mapa, imperfeito como era, podiam ser 

modificados, sem alterar, de modo nenhum, o contrato feito 

entre as altas potências. 

Mas traçadas, por esse, mapa, as divisas, ficaram estas no, 

ponto em litígio, assim estabelecidas, em um dos artigos do 

Tratado: pelo Rio Uruguai até a embocadura do Rio Pequiri 

ou Pepirí [o mapa das Cortes indicava a existência deste Rio 

um pouco acima do Salto Grande do Uruguai], pelo Piquiri 

até a sua nascente, e daí pelo mais alto da cordilheira até 

as nascentes do seu contravertente mais próximo, que 

deságue no Iguaçu, que era para fechar deste modo a linha 

entre o Uruguai e o Iguaçu, seguindo depois a linha por este 

Rio até o Paraná, etc. 

Para demarcar no terreno os limites fixados nesse Tratado 

foram então nomeadas comissões mistas de astrônomos e 

geógrafos portugueses e espanhóis, para irem ao terreno 

reconhecer toda a linha de divisa e demarcá-la. A comissão 

incumbida do trabalho, na parte que nos interessa, 

resolveu, subir o Uruguai para demarcar o Rio Pequiri, cuja 

posição estava fixado no mapa que levavam, e como não 

conheciam o território, tomaram como guia um índio que 

era grande conhecedor dessa região. Com efeito, e isto é 

importante dizer, nas instruções que levaram os 

comissários dizia-se apenas, mais ou menos: 

Atravessando o Salto Grande do Uruguai encontra-se 

o Rio Pequiri, caudaloso, e que tem uma ilha próxima 
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da sua embocadura e uma cachoeira meia légua 

acima. 

Eram os únicos dados positivos ou materiais em referência 

ao Pequiri, que além da sua posição no mapa das Cortes, 

podia facilitar aos comissários o seu reconhecimento. Os 

comissários subiram o Uruguai, atravessaram o Salto 

Grande desta Rio, e seguindo as informações do seu guia, 

chegaram no mesmo dia à tarde, junto à embocadura de 

um Rio caudaloso que o guia declarou ser o Pequiri, que 

sempre ele afirmara achar-se a um dia de marcha do Salto, 

e que positivamente declarou reconhecer. 

Os comissários espanhóis, entretanto, observaram que, no 

mapa que traziam, o Rio Pepirí, indicado como divisa, 

estava acima de um afluente da margem oposta chamado 

Uruguai Pitá, ao qual ainda não tinham atingido, e apesar 

da afirmação do vaqueano, os espanhóis entraram em 

dúvida sobre a identidade do Rio e, apesar da nota 

existente no verso do mapa declarar que ele seria corrigido, 

se por acaso as explorações feitas no terreno 

demonstrassem que não eram exatos os seus dados, 

insistiram, com razão, os espanhóis em continuar a 

exploração Uruguai acima. Os portugueses, achando 

procedente a dúvida dos seus colegas espanhóis, subiram 

o Uruguai, em procura do afluente da margem esquerda, 

indicado no mapa com o nome de Uruguai Pitá, isto é, 

Uruguai Vermelho, acima de cuja embocadura estava 

figurado o Pepirí, no mapa das Cortes. 

Continuando a subir o Uruguai, além da embocadura do Rio 

que o prático afirmava ser o Pepirí ou Pequiri, encontraram 

de fato um Rio que desaguava pela margem oposta, que o 

prático declarou ser Uruguai Pitá (75) o cujas águas de cor 

avermelhada justificavam o nome; levaram muito tempo 

além as suas pesquisas e não encontraram nenhum outro 

afluente na margem direita, nas condições do Pepirí, que 

servisse de divisa entre os territórios das duas potências. 

 
75 É um afluente que deságua junto ao ponto indicado pela letra U do Rio 

Uruguai. (DIÁRIO DO COMMERCIO N° 409) 
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Então voltaram todos os comissários, portugueses e 

espanhóis, à foz do Rio, que o vaqueano Francisco Xavier 

Arirapi tinha reconhecido ser o Pepirí, e que, de fato, como 

diziam as instruções que traziam, tinha uma ilha na sua 

embocadura e uma cachoeira um pouco acima e aí lavraram 

um termo assinado por todos os comissários, reconhecendo 

ser este Rio o Pepirí, corrigindo no mapa a sua posição em 

relação à do Uruguai Pitá, para o que estavam plenamente 

autorizados pela nota no verso do mesmo. 

Determinada a Latitude da sua foz 27°09’S, assentaram os 

respectivos marcos. Reconhecido o Pepirí, deviam os 

comissários subir Rio acima à procura do contravertente 

mais próximo que corresse para o Iguaçu, que não se 

conhecia, mas que devia existir naturalmente e assim 

fechar a demarcação nessa parte. 

Com efeito seguiram Rio acima, mas, notando que o Pepirí 

se dividia em dois braços, deram a um nome do Pepirí Mirim 

o ao braço maior o de Pepirí-Guaçu, seguindo por este a 

demarcação. 

Subindo até as suas nascentes procuraram o seu desejado 

contravertente, e descobriram, com efeito, um Rio que 

dirigia-se para o lado oposto, mas não puderam explorá-lo 

senão em pequena extensão, porque o território oferecia 

grandes dificuldades e então resolveram voltar, procurando 

a embocadura do Iguaçu, para subirem este Rio até 

encontrar o seu primeiro grande afluente, que pudesse 

servir de divisa e fosse o contravertente mais próximo do 

Pepirí-Guaçu. 

Assim o fizeram, o subindo o Iguaçu, logo acima do seu 

salto, encontraram a embocadura de um pequeno afluente, 

que denominaram S. Francisco, mas que não podia servir, 

por seu pouco volume d’água, para o desejado fim; 

continuando os comissários as suas pesquisas chegaram, 

no dia 13 de junho, à embocadura de um Rio volumoso, que 

deságua no Iguaçu aos 25°35’ de Latitude, que 

denominaram Santo Antônio em honra do santo do dia do 

seu descobrimento e, com grandes dificuldades, o 

exploraram até as suas nascentes, que eram de fato as 
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mesmas já pelos comissários exploradas e demarcadas, 

quando subiram o Pepirí-Guaçu, ficando assim firmado que 

aquele era o contravertente mais próximo do Pepirí, que 

devia ser demarcado como limite, para fixar a linha, nos 

termos do tratado. 

E assim se fez, e ficou perfeitamente decidida a questão 

entre comissários espanhóis o portugueses, sem que 

nenhuma dúvida pairasse no espírito de nenhum dos 

comissários de ambas as potências, que prosseguiram nos 

seus trabalhos, subindo o Rio Paraná. 

Mas a comissão era composta do astrônomos o geógrafos, 

que não se limitaram somente a levantar padrões e colocar 

marcos, com as armas das duas colônias, na embocadura 

dos Rios e suas nascentes, determinaram também as 

coordenadas matemáticas da embocadura do Pepirí e Santo 

Antonio, e das suas nascentes, de maneira que dos 

relatórios apresentados consta perfeitamente a Longitude e 

Latitude das nascentes e embocaduras dos dois Rios. Por 

consequência, desde que foi geograficamente determinada 

a sua posição, nenhuma dúvida pode existir e nem existe, 

de que o verdadeiro Pepirí dos exploradores de 1759 é 

realmente aquele que nós chamamos Pepirí-Guaçu, porque 

a comissão deu-lhe esse qualificativo para o diferenciar do 

ramo menor. 

Ficou assim decidida, liquidada a questão entre Portugal e 

Espanha, feito o Tratado em 1750, demarcados os limites 

em 1759. Mais tarde, porém, suscitaram-se dúvidas entre 

os dois governos, não mais em relação a esta zona de 

território, porém em relação a outros lugares, e em vista 

disto; em 1761, combinaram-se os dois governos de 

declarar nulo e de nenhum efeito o Tratado de 1750. Mais 

tarde ainda, em 1762 declarou-se a guerra entre as duas 

potências, e só em 1777 foi, entre as mesmas negociado 

novo Tratado de Limites para estabelecer definitivamente a 

linha divisória entro os territórios de uma e outra nação, na 

América do Sul. 

Fez-se o Tratado de 1777. Ora, se o Tratado de 1750 tinha 

sido anulado, por mútuo acordo dos altas partes 
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contratantes, uma coisa, porém, não foi e não podia ser 

anulada ‒ o conhecimento geográfico da região, que havia 

sido explorada pelos comissões de 1759. Esse 

conhecimento ficou sendo patrimônio da ciência geográfica 

servia de base para o novo Tratado, que foi assinado em 

1777; que estipulou, clara e positivamente, em relação a 

esta parte do território, que a divisa correta pelo Rio 

Uruguai até à embocadura do Pepirí-Guaçu. 

Já não se falou mais, como em 1750, em Pepirí ou Piqueri, 

falou-se em Pepirí-Guaçu, nome que tinha sido dado pelos 

exploradores do 1759. Mas, diz esse Tratado 

que a divisa subiria polo Pepirí-Guaçu até à sua 

nascente e daí pelo seu contravertente Santo Antonio 

até desembocar no Iguaçu. 

Ora, o Santo Antonio foi descoberto e denominado pelos 

exploradores de 1759, antes, ninguém conhecia a 

existência desse Rio; suspeitava-se que naturalmente o 

Pepirí devia ter um contravertente que desaguasse no 

Iguaçu; logo, o Tratado de 1777 referia-se, clara e 

positivamente, aos Rios já conhecidos e demarcados pelos 

exploradores de 1759, cujas coordenadas já eram também 

conhecidas e fixadas. 

Os negociadores do Tratado de 1777 não podiam, sem 

contrassenso, cogitar mais dos dados imperfeitos do antigo 

mapa das Cortes, quando já possuíam os dos exploradores 

de 1759, tanto que serviram-se das denominações por 

estes dadas aos Rios. É mais claro do que a luz meridiana, 

que os Rios assinalados no Tratado de 1777, como divisas, 

são o Pepirí-Guaçu e o Santo Antonio dos exploradores de 

1759. Feito o Tratado, foi, algum tempo depois, enviada 

uma comissão mista de portugueses e espanhóis para 

demarcar as divisas, de acordo com assuas disposições. 

Vieram estes comissários, subiram o Uruguai; chegaram à 

embocadura do Pepirí [era o mamo Pepirí, porque a 

Longitude e a Latitude estavam marcadas, não tinham 

mudado de lugar], ainda encontraram vestígios dos 

padrões levantados pela comissão em 1759; e estes 
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padrões poderiam ter desaparecido, mas nunca 

desapareceria o conhecimento, já adquirido da posição 

geográfica determinada pelos exploradores anteriores. 

Reconhecido que aquele era o Pepirí-Guaçu, objetaram os 

comissários espanhóis como este Pepirí não era o Pepirí de 

que cogitou o Tratado de 1750, porque está indicado no 

mapa das Cortes acima do Uruguai Pitá. 

Levantaram de má fé e sem nenhum fundamento, a mesma 

questão que tinham levantado os outros exploradores, com 

fundamento e justiça, mas que tinha sido resolvida de 

comum acordo. 

Os comissários portugueses não estiveram de acordo, e 

objetaram muito bem que já não se tratava de um Pepirí 

desconhecido, figurado no mapa, reconhecidamente 

imperfeito, mas que se tratava de um Rio Pepirí já 

explorado, reconhecido e determinado pela comissão 

anterior, e do Santo Antonio já descoberto e explorado pela 

mesmo comissão, e então não quiseram acompanhar os 

comissários espanhóis. Estes seguiram, porém, Uruguai 

acima e descobriram, além da embocadura do Uruguai Pitá 

um Rio que tinha de fato, como diziam as instruções de 

1759, uma ilha na sua embocadura o uma cachoeira meia 

légua acima; e então disseram os comissários espanhóis: 

“este é o verdadeiro Pepirí” e trataram de procurar o seu 

contravertente. Com efeito descobriram um Rio que era o 

contravertente próximo, que desembocava no Iguaçu, e 

denominaram este Rio de Santo Antonio-Guaçu!!! Ora, 

parece-me que a boa-fé dos comissários espanhóis pode 

ser muita contestada. Era Chefe dessa comissão o geografo 

Oyarvide. Esta denominação de Santo Antonio-Guaçu dada 

àquele Rio mostra evidentemente a má-fé com que 

pretendiam turvar as águas, porque, como disse, o nome 

de Santo Antonio foi dado ao Rio descoberto pelos 

comissários de 1759, e no Tratado de 1750 não se falava 

do Santo Antonio, falava-se do contravertente mais 

próximo do Pepirí ou Pequirí, que não se conhecia mas que 

naturalmente devia existir. 

As comissões separam-se, e logo depois foi declarada a 

guerra entre Espanha e Portugal. A demarcação não 
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continuou, mas o Tratado de 1777 era um Tratado definitivo 

de limites. A demarcação do território não continuou nesta 

parte, em vista do desacerto do comissários, mas continuou 

a demarcação em outras zonas. Entretanto, o Tratado nem 

por isso deixou de persistir como definitivo Tratado de 

limites entre as duas potências. Como se sabe, declarou-se 

depois a guerra entre Espanha e Portugal, que terminou 

polo Tratado do Badajoz em 1801. Ora, eu pergunto aos 

jurisconsultos da Câmara: a guerra subsequente anula um 

Tratado definitivo de limites, quando não tem por objeto 

esses limites, e quando não é anulado explicitamente pelo 

Tratado de paz subsequente? 

Eu creio que é princípio de direito estabelecido e aceito que 

a guerra subsequente não anula Tratados definitivos de 

limites. Mas para firmar o nosso direito, não necessitamos 

de sustentar a validade do Tratado de 1777, que alguns 

consideram um Tratado preliminar e não definitivo. 

Podemos deixar de parte este argumento que aliás pesaria 

muito no ânimo de um tribunal arbitral. 

Deixando mesmo de lado todo o valor jurídico e histórico 

dos tratados, que discutimos, só no princípio do “uti 

possidetis” acharíamos todos os elementos para 

sustentação do nosso direito. Dos termos dos Tratados de 

1750 se depreende que os negociadores, na fixação das 

divisas estipuladas, tiveram em mente, primeiro ‒ respeitar 

o direito de posse adquirido pelas duas potências 

anteriormente ao Tratado, isto é, implicitamente 

submeteram-se ao “uti possidetis”; e, em segundo lugar, 

fixar, quanto possível divisas naturais aos seus territórios 

para evitar complicações futuras. Mais tarde deu-se a 

independência das Províncias Unidas do Prata e depois a 

nossa separação da Metrópole, e a questão, nesse pé, foi 

bordada pelas duas novas nacionalidades, que até hoje 

ainda, infelizmente, não a puderam resolver. 

Em 1857, conseguimos firmar um Tratado com o governo 

do Paraná, no qual estabeleceu-se que as nossas divisas 

seriam pelos Rios Pepirí-Guaçu e Santo Antonio dos 

exploradores de 1759; mais tarde, depois do debelada a 

revolução, e estabelecendo o governo de Buenos Aires, não 
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se pode conseguir a ratificação desse Tratado, e ficou de 

nenhum efeito tendo porém, o grande valor histórico de 

demonstrar que a República Argentina havia reconhecido, 

por um Tratado solene, o nosso direito, ao qual mais tarde 

negaram a ratificação, sem nenhum motivo justificável. 

Posteriormente outras tentativas foram feitas pelo Governo 

Imperial para liquidar esta questão, sem resultados 

apreciáveis. Não falando de outras, direi algumas palavras 

sobre a negociação malograda do 1876. Em 1876, sendo 

Ministro do Estrangeiros o Sr. Barão do Cotegipe, 

encetaram-se negociações sérias em Buenos-Aires. 

Era nosso Ministro Plenipotenciário o Sr. conselheiro Aguiar 

de Andrade. Aberta a negociação por iniciativa do Governo 

Imperial, que propunha como base o Tratado de 1857, 

depois de muitas conferências e notas trocadas entre o 

nosso Plenipotenciário e o Governo Argentino, o Ministro 

das Relações Exteriores da República, o Sr. Yrigoyen propôs 

a nomeação de árbitros ou comissários argentinos e 

brasileiros que fossem, pelas duas potências encarregados 

de reconhecer e demarcar, de comum acordo, os Rios Pepirí 

e Santo Antonio, guiando-se pelas instruções de 1750 ou 

de 1777. Esta proposta foi, como devia ser rejeitada “in 

limine” (76), pelo Governo Imperial, que fez notar não 

somente a sua inconveniência para ambas as partes, mas 

sua inutilidade porquanto, as mesmas dúvidas seriam 

levantadas pelos comissários argentinos sobre a identidade 

do Pepirí e, portanto, de seu contravertente. 

E como insistisse em sua ideia o Governo Argentino, o Sr. 

Barão do Cotegipe ordenou ao nosso plenipotenciário que 

desse por finda a negociação encetada. Não é preciso 

esforço para demonstrar que acertada foi a recusa por 

nossa parte; se armados das instruções que serviram de 

base às explorações do século passado, os comissários das 

duas potências fossem à procura de um Pepirí, dado por 

não conhecido, com certeza os argentinos, como os 

espanhóis, o iriam procurar além da embocadura do 

 
76 In limine: diz-se em linguagem parlamentar do projeto rejeitado em 

todos os seus itens. (Hiram Reis) 
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Uruguai Pitá e deparariam com o Chapecó; era perder 

tempo e com certeza complicar mais ainda a situação sem 

nenhuma vantagem. 

Em 1882, a propósito da nacionalização do Território das 

Missões, o Governo Imperial propôs uma nova negociação 

para decidir-se definitivamente esta malsinada questão e 

depois do algumas notas trocadas entre o nosso Ministro 

em Buenos Aires, o Barão de Araújo Gondin, e o Governo 

Argentino, este, a 30.01.1883, dirigia-nos uma nota 

acompanhada de um extenso memorado, no qual pretendia 

demonstrar o direito da República Argentina ao Território 

Contestado, terminando com um apelo ao Governo do Sua 

Majestade “para um reconhecimento franco e explícito dos 

direitos da República no Território Litigioso”. 

Quando o Ministério de 6 de Junho assumiu a direção dos 

Negócios Públicos ainda esta nota não tinha sido 

devidamente respondida e a razão era simplesmente esta: 

a Secretaria de Estrangeiros tratava do reunir elementos e 

documentos para responder, como o fez, com toda a 

segurança e cabalmente, aos argumentos desse 

memorando. E este fato deu lugar à demora na resposta, e 

é bom dizer, com franqueza, para que se saiba qual o 

motivo porque em 1881 a opinião pública tanto se 

preocupava com esta questão, julgando-se até iminente um 

rompimento entre os dois países. 

O motivo foi essa demora na resposta da nota argentina, 

demora talvez um pouco longa, mas justificada pela 

necessidade de se preparar um contra memorando, pelo 

qual fossem de uma vez refutadas todas as objeções 

argentinas. Em vista da demora, era natural que o Governo 

Argentino instasse pela resposta à sua nota e o seu Ministro 

efetivamente, nos melhores termos, a solicitava do 

Governo Imperial com insistência. 

Estava a questão neste pé, quando eu assumia a direção de 

Negócios da pasta de Estrangeiros e o Governo, convencido 

de que era urgente dar uma solução qualquer a tão 

melindroso assunto, mas considerando que: se os governos 

espanhol o português tinham mandado por duas vezes 

comissões explorar aquele território, o Brasil, como a 
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República Argentina, por sua conta e sob sua 

responsabilidade, nada tinham feito ainda por si mesmo; 

considerando que, para qualquer solução futura, era 

indispensável o conhecimento exato do zona litigiosa e dos 

Rios contestados, para que se pudesse ou submeter a 

questão a arbitramento do qualquer potência amiga ou 

resolverem-na as duas nações entre si, por transação, 

estabelecendo uma linha definitiva de limites, o Governo 

Brasileiro propôs ao argentino que se nomeasse uma 

Comissão Mista de pessoas capazes, que fossem, em nome 

dos seus governos, incumbida, simples e unicamente, de 

estudar os Rios Pepirí-Guaçu e Santo Antonio, dos 

exploradores de 1759, de estudar o Chapecó e Chopim, 

denominados Pepirí-Guaçu e S. Antonio pelos argentinos, 

explorando todo o Território por eles abrangido, levantando 

plantas exatas e habilitando assim os dois governos para 

mais tarde resolverem, de qualquer modo e definitiva-

mente, a pendência. 

A Comissão, portanto, como eu disse, principiando, não é 

uma Comissão de Limites, é simplesmente uma Comissão 

Geográfica, encarregada de levantar a planta desse 

Território. Nem na proposta, nem nas instruções dadas 

mais tarde pelo Ministério de Estrangeiros, se faz referência 

alguma aos estudos e as instruções dos exploradores do 

século passado; os comissários foram com toda a liberdade, 

como sábios, como geógrafos, como astrônomos, como 

engenheiros, levantar a planta duma zona e nada mais. 

Poderiam dizer e tem-se dito que, se é assim, inútil se torna 

a despesa que o Estado está fazendo, e continuará a fazer 

com este trabalho, mas não só não é inútil, como era 

necessário e indispensável. 

Coma submeteríamos esta questão a arbitramento de uma 

potência estrangeira, sem fornecer-lhe estes elementos, 

sem apresentar a potência ou ao indivíduo encarregado de 

resolver o litígio um mapa detalhado, no qual pudesse 

estudar perfeitamente o assunto e verificar as 

conveniências desta ou daquela divisa às duas altas partes 

contratantes? Era, portanto indispensável a existência 

deste mapa e desses estudos para a solução futura, 

qualquer que fosse. 
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Além disto, quem não compreende a grande vantagem que 

havia em se tratar qualquer coisa em relação a este 

assunto, ainda que não fosse definitivamente? Quem não 

compreende a vantagem de levar para o terreno dos 

Tratados uma questão tão melindrosa e que há 60 anos 

perturba mais ou menos, a calma e a tranquilidade do 

espírito de brasileiros e de argentinos? Compreende-se que 

desde que as duas nações entrassem na via dos Tratados, 

muito mais facilmente a questão podia resolver-se 

pacificamente de modo definitivo. O Tratado do 1857 não 

foi ratificado; e este é o primeiro Tratado completo e 

definitivo que se fez entre as potências, em relação a este, 

assunto. 

Creio que só este seria um grande serviço prestado pelo 

Gabinete de então. E de fato, é verdade que, desde que o 

Governo Argentino, aceitou a proposta do Brasil, ninguém 

mais preocupou-se, ninguém mais falou em proximidade ou 

possibilidade de guerra; o espírito público tranquilizou-se 

não só no Brasil, como na República Argentina. Eis, 

portanto, um outro benefício colhido do tratado de 1885, 

proposto pelo Ministério de 6 de Junho. 

O Sr. Jaguaribe:‒ É pena que a questão não fosse sempre 

tratada com a proficiência com que V. Ex.ª o está fazendo, 

porque não haveria mais dúvidas. 

O Sr. Matta Machado:‒ Obrigado. Mas, Sr. Presidente, 

creio que pelo histórico que fiz da questão, está 

perfeitamente patente que o nosso direito à linha do Pepirí-

Guaçu e do Santo Antonio é inconcusso (77). Eu poderia 

fazer ainda outras reflexões não menos importantes. 

É certo, e ninguém pode contestar, que entre o Governo 

Português e o Espanhol, quer no Tratado do 1759, quer no 

de 1777, não se tinha em vista aproveitar migalhas de 

territórios, porque as duas potências possuíam na América 

terrenos incultos em quantidade enorme, o que procuravam 

principalmente eram boas linhas de fronteiras para assim 

evitar dúvidas futuras, embaraços sérios, que poderiam 

 
77 Inconcusso: incontestável. (Hiram Reis) 
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perturbar as relações entre portugueses o espanhóis. Não 

era por consequência questão desta ou daquela língua de 

terra, era questão de boas divisas. E de fato, em relação à 

zona de que tratamos procuraram justamente a melhor 

linha para determinar a divisa; seguindo pelo Uruguai, 

Pepirí, Santo Antonio, Iguaçu e Paraná; estabeleciam linha 

mais ou menos reta para dividir o seu território, tendo como 

marcos naturais o salto do Uruguai e o do Iguaçu, nunca se 

lembrariam do caminhar Uruguai acima, penetrando dentro 

do território pertencente à Portugal. Não podia ser este o 

pensamento dos dominadores do século passado. Mas esta 

argumentação há de calar muito no espírito do árbitro que 

tiver de decidir esta questão, se ela for submetida a 

arbitramento. 

Tratando desse assunto, creio que é ocasião de dizer 

alguma coisa em relação aos trabalhos da chamada 

Comissão de Limites, para cujas despesas pede o Governo 

este crédito. A Câmara sabe que esta comissão interrompeu 

os seus trabalhos ultimamente, e até os jornais propalaram 

que haviam havido divergências graves entre os 

comissários de ambas as potências, e que estas 

divergências muito perturbariam as relações entre as duas 

altas partes contratantes. Não é felizmente exato. Os 

comissários argentinos o brasileiros exploraram todo o Rio 

Pepirí Guaçu e o Rio Santo Antonio, e, de acordo com as 

suas instruções, foram estudar o Chapecó e o Chopim, Rios 

que os argentinos dizem ser o verdadeiro Pepirí Guaçu e o 

Rio Santo Antonio. 

Com efeito, fizeram já o exame do Rio Chapecó, mas, 

quando trataram de explorar o Chopim, os argentinos 

verificaram que a posição deste não era exatamente a 

posição geográfica determinada por Oyarvide, o explorador 

espanhol de 1781, e que, por consequência, não era aquele 

o Santo Antonio Guaçu, contravertente mais próximo do 

seu Pepirí Guaçu. E, realmente, este Rio sendo conhecido 

pela sua posição geográfica assinalada por Oyarvide, fácil 

era verificar se o Chopim é ou não o Santo Antonio Guaçu 

dos antigos espanhóis. Pretendem ter verificado os 

comissários argentinos que o Rio denominado Santo 

Antonio Guaçu, por Oyarvide e por ele explorado é o que 

nós chamamos Rio da Jangada. 
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A embocadura do Jangada no Iguaçu está a 27 quilômetros 

a Leste da embocadura do Chopim, que, até agora, 

brasileiros e argentinos julgavam ser o Santo Antonio 

Guaçu dos exploradores de 1781. 

E sabe V. Ex.ª qual a consequência desta descoberta? É que 

hoje as pretensões argentinas devam ir além de 27 

quilômetros, abrangendo uma zona do território brasileiro, 

onde se acha colocada a cidade de Palmas e a nossa Colônia 

Militar do Chopim. 

Os comissários brasileiros não quiseram prosseguir na 

exploração do Jangada, que os argentinos dizem ser o 

verdadeiro Santo Antonio Guaçu, som ouvir a opinião do 

governo, e aqueles esquivaram-se de explorar o Chopim; 

eis a divergência que houve. 

E o governo brasileiro deu ainda desta vez uma solene e 

brilhantíssima prova de sua benevolência e boa-fé [eu faço 

esta justiça aos meus adversários, que dirigem os negócios 

do País neste momento], demonstrando assim que o Brasil 

não tem senão o desejo do resolver esta questão do acordo 

com o seu direito inconcusso. O Governo determinou que a 

exploração do Jangada seja feita de novo e conjuntamente 

pelos comissários das duas nações, e, segundo me consta, 

vão agora novamente brasileiros e argentinos explorar esse 

Rio para se verificar se ele é de fato o verdadeiro Santo 

Antonio Guaçu, reconhecendo assim o Governo Imperial a 

procedência das dúvidas suscitadas pelos comissários 

argentinos. 

O Sr. Andrade Figueira:‒ Não reconheceu. 

O Sr. Matta Machado:‒ Reconheceu, sim, senhor. 

O Sr. Andrade Figueira:‒ Não reconheceu porque a 

convenção não permitia. 

O Sr. Matta Machado:‒ Qual convenção? 

O Sr. Andrade Figueira:‒ A de limites. 
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O Sr. Matta Machado:‒ Não há nenhuma convenção de 

limites, o que há é uma convenção de estudos geográficos, 

determinando que fossem explorados o Pepirí, o Santo 

Antonio, o Chopim e o Chapecó ou antes o Santo Antonio-

Guaçu e o Pepirí-Guaçu dos argentinos. O Chopim e o 

Chapecó, foram explorados; mas pretendem os argentinos 

ter verificado que o Santo Antonio-Guaçu não ora o Rio que 

nós e eles supúnhamos ser, o Chopim, porque a sua posição 

geográfica não era a mesma determinada por Oyarvide, 

quando fez a sua exploração; mas que era o Rio Jangada. 

Os comissários brasileiros retiraram-se não quiseram 

explorar o Rio Jangada, dizendo, e muito bem, que não 

tinham instruções para explorar esse Rio. Vieram receber 

os instruções do Governo e o Governo resolveu, e também 

muito bem, disse eu, para demonstrar a boa-fé do Brasil 

nesta questão, que os comissários brasileiros fizessem, 

conjuntamente com os comissários argentinos, a 

exploração do Jangada. 

Foi isto o que eu disse o poço aos nobres deputados que me 

atendam porque trata-se do uma questão que envolve a 

honra, a dignidade e os altos interesses do País, e eu não 

quero que por ser membro da oposição, os nobres 

deputados me considerem suspeito, quando trata-se de um 

interesse que é do Brasil e não dos partidos. Mas, dizia eu, 

que, dada está modificação, a antiga questão do limites 

varia, porque o Jangada está a 27 quilômetros a Leste do 

Chopim e neste território existe a cidade e o município 

brasileiro de Palmas e a Colônia Militar de Chopim. Mas toda 

esta questão de limites, eu tenho a mais profunda 

convicção, há de ser resolvida do modo mais satisfatório 

para ambas as nacionalidades. 

O Brasil está seguro no seu direito, e a República Argentina 

também sustenta o que julga direito seu, como é de seu 

dever, e o sustenta por certo com a melhor boa-fé, e, 

convencidas de que não pode abrir mão dessa zona de 

território sem quebra de sua susceptibilidade como nação 

zelosa dos seus brios; porém, não acredito que haja da 

parto dos nossos vizinhos nenhuma intenção de 

impossibilitar uma resolução pacífica e honrosa da questão. 
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Posso mesmo dizer, com segurança e com certeza, que não 

só o Brasil deseja e quer resolve-la do modo mais 

conveniente aos interesses e à dignidade das duas nações 

amigas, como os argentinos também desejam a mesma 

coisa. Posso afirmar... 

O Sr. Andrade Figueira:‒ V. Ex.ª não pode afirmar. 

O Sr. Matta Machado:‒ Posso afirmá-lo por parte do 

Brasil, o creio que ninguém me contesta; e fundado mesmo 

em fatos, que não devo trazer à tribuna, posso afirmar que 

a República Argentina nenhum embaraço sério oporá a uma 

resolução honrosa da questão. A questão há de resolver-se 

pelo arbitramento ou pela transação, talvez mesmo por 

estes dois meios combinados, transação para fixar as 

divisas que pretendemos e das quais não podemos 

prescindir o arbitramento para decidir-se a questão do 

direito. 

O Sr. Andrade Figueira:‒ Não podemos aceitar nem uma 

nem outra, porque o nosso direito está muito claro no 

Tratado do 1857. [Há outros apartes] 

O Sr. Matta Machado:‒ O Tratado não foi ratificado. Os 

Tratados da República Argentina, pela sua constituição, não 

podem ser ratificados senão depois da aprovação dada pelo 

sou Parlamento. Ora, nobre deputado, que é tão lido em 

questões de direito público internacional, sabe que, quando 

se trata de duas nações, os governos entendem-se, 

preocupando-se pouco com as questões da vida íntima ou 

do modo do resolver as questões pelas suas leis interiores. 

Eu disse que o Tratado não foi ratificado... 

O Sr. Andrade Figueira:‒ Não foi aprovado. 

O Sr. Matta Machado:‒ ... não foi ratificado e por quê? 

Porque o Governo Argentino não podia ratificá-lo sem ser 

aprovado pelo Congresso, segundo a Lei Constitucional 

argentina. Para nós, governos, que falamos a linguagem 

diplomática, o Tratado não foi ratificado. Por quê? Repito: 

porque não foi provado pelo Parlamento Argentino. Se 

acaso tivessem sido trocadas as ratificações do Tratado 



215 
 

entre os dois governos, ainda que o Parlamento Argentino 

não aprovasse depois o Tratado, nós tínhamos todo o 

direito de exigir o seu cumprimento, até com as armas na 

mão. Mais não se deu isto, não foram trocadas as 

ratificações, porque o Parlamento Argentino sofismou de tal 

modo a disposição do art. 2° do Tratado, que era impossível 

trocarem-se as ratificações, com as alterações de redação 

exigidas pelo Parlamento Argentino. 

O Sr. Andrade Figueira:‒ Já esse sofisma não abona 

muito a boa-fé de que fala o nobre deputado. 

O Sr. Matta Machado:‒ Isso foi em 1857, e eu estou 

falando dos sentimentos que dominam atualmente a 

República Argentina. Em 1857, as ideias oram outras. Hoje, 

a República Argentina está convencida, como o Brasil, do 

que lhe convém extraordinariamente a paz, e de que ela 

não pôde quebrá-la sem interromper a sua marcha gloriosa 

no caminho do progresso e do futuro. A República Argentina 

está convencida de que o Brasil também necessita de paz 

para o desenvolvimento de suas forças, e de que ele não 

quer de modo algum forçá-la a uma guerra. Eis porque as 

demonstrações de simpatias internacional e de 

confraternização entre os dois povos se tem acentuado 

tanto ultimamente. É esta a convicção íntima de ambas as 

nações, de ambos os governos; que esta questão não pode, 

não deve, nem há de ser resolvida, senão pelo modo mais 

pacífico, mais calmo e mais honroso para as duas nações 

amigas. Senhores, eu posso afirmar porque tive relações 

oficiais e diplomáticas com os Ministros Argentinos e com 

os seus representantes, e sempre notei da parte destes 

cavalheiros, que representavam o seu governo, as 

melhores disposições. 

O Sr. Andrade Figueira:‒ dá um aparte. 

O Sr. Matta Machado:‒ V. Ex.ª não me force a ir além, 

porque não posso dizer mais do que disse. 

O Srs. Joaquim Nabuco e Andrade Figueira:‒ dão 

apartes. 
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O Sr. Matta Machado:‒ Eu não sei porque o nobre 

deputado pelo 11° Distrito do Rio do Janeiro aproveita a 

ocasião para manifestar uma certa má vontade a respeito 

da República Argentina. 

O Sr. Andrade Figueira:‒ Não há tal, não tenho nenhuma 

má vontade. Apenas reclamei contra o que V. Ex.ª havia 

dito. 

O Sr. Matta Machado:‒ Eu não acredito, e nem posso 

dizer o contrário, nem V. Ex.ª também pode dizer, que a 

República Argentina argumenta de má-fé; eu estou 

plenamente convencido e todos que me ouviram estão 

também convencidos que o nosso direito é muito melhor; 

mas com certeza não é de má-fé que os argentinos 

sustentam doutrina diversa. 

O Sr. Andrade Figueira:‒ O que digo é que eles não tem 

a mesma fé que nós. 

O Sr. Matta Machado:‒ Eu não me alongarei muito, 

porque a hora está dada (78), mas creio ter assim 

demonstrado que o Tratado de 1885, é coisa inteiramente 

diferente da proposta argentina feita cai 1876 e repelida 

pelo nobre Barão de Cotegipe, com muito bons 

fundamentos. 

Em 1876, se nos propôs nomeação de uma Comissão Mista, 

que fosse verificar, tendo em vista as instruções do século 

passado, as divisas entre os dois países. 

Em 1885, o Governo Brasileiro, propôs a nomeação de uma 

Comissão Geográfica que fosse apenas incumbida de 

estudar e levantar o mapa da zona, para servir de base à 

solução da questão ou por arbitramento ou por transação, 

conforme mais conveniente fosse. 

O Gabinete 6 do Junho, não propôs aos argentinos aquilo 

que, em 1870, se tinha recusado. Era coisa muito diferente. 

 
78 A hora está dada: o tempo esgotou-se. (Hiram Reis) 
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O Sr. Andrade Figueira:‒ dá um aparte. 

O Sr. Matta Machado:‒ Eu queria deixar bem claro este 

ponto, porque alguns deputados que tem discutido este 

assunto, e mesmo o Sr. Ministro de Estrangeiros do 

Gabinete de 20 de Agosto, não esclareceram bem a 

questão, deixando pairar no espírito público a dúvida sobre 

se, o que foi proposto pelo Brasil, em 1881, era o mesmo 

que tínhamos recusado em 1876; não foi mesmo, foi coisa 

inteiramente diversa. 

O Sr. Andrade Figueira:‒ dá um aparte. 

O Sr. Matta Machado:‒ Está no relatório de 1876. Leia V. 

Ex.ª o relatório do 1876, e aí verá as razões dadas pelo Sr. 

Barão de Cotegipe para justificar a sua recusa. 

O Sr. Andrade Figueira:‒ O que se fez não resolve nada. 

O Sr. Matta Machado:‒ Não digo que se resolvesse a 

questão, mas que se prepararam elementos necessários, 

indispensáveis mesmo, para a sua solução definitiva. É o 

que ou quis demonstrar, assim como, em segundo lugar, 

patentear qual foi a intenção do Governo propondo a 

nomeação desta comissão. O Tratado de 1885, obra do 

Ministério 6 de Junho, o primeiro, que se negociou 

definitivamente sobre tal assunto, com a República vizinha, 

concorrerá poderosamente para encaminhar a questão para 

um feliz desenlace. Creio ter provado a minha tese e 

termino para não cansar a atenção da casa. (DIÁRIO DO 

COMMERCIO N° 409) 
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Diário de Notícias n° 1.682, Rio de Janeiro, RJ 

Quarta-feira, 22.01.1890 

 
Embaixada brasileira 

 

Montevidéu, 21. 

Com quatro dias e quatro horas de viagem, chegou 

ontem, às 20h00, a este porto, o encouraçado 
“Riachuelo”, comboiado pelas canhoneiras orientais 

“General Suarez” e “General Rivera”, cruzador 
brasileiro “Trajano”, cruzador “Patagonia”, e 
canhoneira “Azopardo”, argentinos, corveta inglesa 

“Cleópatra”, e transporte de guerra norte-americano 
“Tallapoosa”. 

As salvas do Riachuelo foram correspondidas pelas 
fortalezas e navios de guerra nacionais e estrangeiros 
surtos (79) no porto. Foram a bordo cumprimentar 

Quintino Bocayuva os Ministros Estanislao Severo 
Zeballos e Alencar, diversas comissões, notando-se 

entre elas as da imprensa, da colônia brasileira e 
diversos membros da comissão argentina de limites. 

O Ministro das Relações Exteriores do Brasil 
desembarcou às 12h00, sendo acompanhado até o 
hotel Oriental por mais de 2.000 pessoas, formando 

brilhante préstito. No hotel, foi Quintino Bocayuva 
cumprimentado pelo General Tajes, Presidente da 

República e principais homens da política. O Ministro 
Moreno teve também calorosa recepção. 

A “Questão das Missões” será tratada depois do dia 24 

do corrente. [C. T. da Imprensa.] (DIÁRIO DE 
NOTÍCIAS N° 1.682) 

 
79 Surtos: ancorados. (Hiram Reis) 
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Diário de Notícias n° 1.683, Rio de Janeiro, RJ 

Quinta-feira, 23.01.1890 

 
Embaixada brasileira 

 

Montevideo,22 

O Dr. Zeballos, Ministro dos Negócios Exteriores da 

República Argentina, vai oferecer um banquete a 
Quintino Bocayuva, ao qual comparecerão General 

Máximo Tajes Caceres Presidente da república, e o 
corpo diplomático. 

O banquete efetuar-se-á no hotel Oriental. Tajes 

ofereceu o salão em que funcionou o último. 
Congresso para a reunião dos membros das 

Comissões de Limites. 

Na ocasião em que Quintino Bocayuva entrava ontem 
no hotel Oriental foi estrepitosamente aclamado pelo 

povo. Hoje à noite haverá em frente ao mesmo hotel 
grande “retreta”, na qual tomarão parte todas, as 

bandas marciais desta cidade. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS 
N° 1.683) 
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Diário do Commercio n° 415, Rio, RJ 

Sexta-feira, 24.01.1890 

 
A Questão das Missões 

 

Rio, 16 do Janeiro do 1890. 

Sr. Redator ‒ Hoje li no País uma ligeira notícia sobre 

a “Questão das Missões”, e pareceu-me que se 
preparava a opinião pública para receber a notícia de 

uma solução que não lhe será agradável. O que levaria 
o Governo a assumir tão grande responsabilidade, 
quando, mais ou menos, estava assentado o 

arbitramento, meio de que o País não se podia 
queixar? Porque se fala em evitar lutas como a do 

Paraguai, quando o arbitramento estava aí para falar 
em nome do País? Os telegramas vindos da Europa, 
dizendo que o Conde d’Eu pretende organizar meios 

de restauração, influiriam sobre esta solução? Mas há 
alguma cabeça de valor intelectual e de valor moral 

sobre o País que possa conceber o aceitar semelhante 
ideia, sem sentir que além da impossibilidade de uma 

tal empresa havia de ter como consequência a Guerra 
Civil, e o desmembramento da nação? 

Entendendo assim a nossa situação, não vendo perigo 

nenhum real nesses telegramas, eu não posso conce-
ber como o Governo assumisse uma tal responsa-

bilidade, a não ser que apreciando diferentemente os 
fatos quisesse obter uma aliança ofensiva e defensiva, 
como meio a opor a uma tentativa de restauração, até 

mesmo porque sendo possível que a República, 
atendendo as complicações internas [se tal coisa 

tivesse aparências de verdade], lançasse mão dos 
meios maiorais para chegar a seu fim, e nós não 
poderíamos acudir às duas questões. 
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Se eu supusesse um tal perigo possível, aceitaria a 

solução que se pretenda dar, mas não o vendo, é pre-
ciso encarar as consequências perniciosas de um tal 

passo. A República Argentina já venceu o seu período 
crítico de aprendizagem da instituição democrata, 

agora caminha ousada e firme para sua unificação 
política, que tem pôr fim a absorção dos Territórios 
Platinos que constituíam o antigo vice-reinado do 

Prata, com pretensões a alguns territórios do Brasil, 
de que se dizem espoliados pela política portuguesa 

auxiliada pela Inglaterra nos Congressos Europeus e é 
por isso que o Barão de Cotegipe dizia que a “Questão 
das Missões” era o “começo do fim”. Ora, obtida essa 

primeira vitória sobre territórios a que nos julgávamos 
com “incontestável” direito [e o pior é que isto foi 

proclamado na imprensa e na tribuna do Senado], se 
nos venceu sabendo que temos consciência de que 
fomos vencidos, o que não ousarão daqui em diante? 

E eu receio ainda que no Tratado se estipule mais, que 
o Brasil não se oporá a reunião do Uruguai e do 

Paraguai à República, isto é, que renuncie a toda a sua 
influência no Prata. Depois disto, será impossível 
supor que os argentinos pretendam a posse de toda a 

margem direita do Rio Paraguai, e que à semelhança 
da Prússia com a Alsácia e a Lorena, pretendam 

também as nossas Províncias de Santa Catarina o Rio 
Grande, que dizem fruto da descoberta dos espanhóis, 
sendo que até o célebre “Cabeça de Vacca” 

atravessará de S. Francisco Xavier [na primeira 
Província] e pelo Rio Iguaçu, descendo o Paraná até 

Buenos Aires? Que de complicações futuras não pode 
conter o bojo desse Tratado? E isto tudo não refletirá 
sobre a política interna? Os povos nunca perdoam a 

seus governos uma humilhação no exterior, antes 
absolvem-nos das violências internas, se lhes dão 

brilho fora, como aconteceu com Guilherme I, da 
Prússia e Napoleão, o Grande. 
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A França teve de arrepender-se por deixar a Prússia 

crescer à custa da Áustria, e por ter concorrido para a 
criação de mais uma nação forte ao pé de si ‒

unificando a Itália. Em vez de sentimentos de 
reconhecimento desta por ocasião de suas 

infelicidades, teve sentimentos do hostilidade. 

É que a política dos povos, mais do que as relações 
individuais dos homens regula-se pelo princípio do 

interesse; e a meu ver é uma utopia pensarmos que 
havemos de obter uma política de fraternidade com a 

República Argentina. Havemos de ser sempre duas 
nações rivais a disputarem a hegemonia da América 
do Sul; não precisamos para isso ir recadar (80) como 

alguns tem feito, as nossas tradições, nem as 
inimizades de raça na península ibérica; a nossa 

situação recíproca neste continente, e os intuitos de 
cada um dos povos bastava para explicar a luta que 
sempre havemos de travar. Roma e Cartago para 

serem rivais não precisaram do antagonismo de 
tradições, nem de raças a posse do Mediterrâneo 

bastou. 

A humanidade está sendo trabalhada pelo princípio de 
nacionalidade. Até onde irá este princípio, que 

consequências trará para a civilização? Creio que 
ninguém atualmente poderá prever, e é por isto ainda 

que acho o Tratado ‒ direi melhor ‒ os seus 
preliminares ‒ perigosos. Se a República Argentina até 
hoje se armou, daqui em diante fortificada em suas 

aspirações pelo Tratado, se há de armar ainda mais, 
o que nos obrigará a fazer o mesmo, e dois povos bem 

armados, em frente um do outro, não estão longe de 
uma grande contenda. E se por ventura, um tal 
emergência conseguir aquela República a aliança dos 

outros Estados Espanhóis que nos circundam, e o que 
não será difícil, atento à afinidade de raça, e aos 

 
80 Recadar: guardar em segredo. (Hiram Reis) 
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agravos que todos dizem ter por nós por causa da 

“Questão de Limites”, o que será? Política de 
fraternização, política americana! 

Por ventura a teve a União Americana quando 
arrancou o Texas e a Califórnia ao México? Por ventura 

a tem tido as Repúblicas do Pacífico, querendo todos 
os dias desenvolverem-se à custa uma das outras? 
Tiveram os argentinos em relação ao Chaco? Essa 

política tem-se resolvido até hoje na seguinte 
proposição, que cada Estado formula em relação a seu 

inimigo: 

Nós não consentimos em acessões europeias na 

América, porque queremos essas acessões para nós. 

Estejamos, portanto, vigilantes, firme e unidos para 
não perdermos nossa posição neste continente, e para 
isso nossa divisa deve ser: 

Se não queremos nada do que pertence aos povos que 

nos circundam, também não lhes cederemos nada do 

que temos. A justiça não desfaz nações, mas sim a 

fraqueza ou a corrupção. (DIÁRIO DO COMMERCIO N° 

415) 
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Diário de Notícias n° 1.685, Rio, RJ 

Sábado, 25.01.1890 

 
Embaixada Brasileira (Telegrama) 

 

Montevidéu, 24. 

A bordo do paquete inglês “Attrato”, com 65 horas de 

viagem, chegou hoje o Coronel Dionysio Cerqueira. 
Quintino Bocayuva visitou as redações dos diversos 

jornais desta capital, sendo recebido com calorosas 
demonstrações pelos redatores e pessoal tipográfico. 
Os tipógrafos da “Opinión” mimosearam o embaixador 

brasileiro com artístico cartão, no qual se lê a seguinte 
dedicatória: 

Los tipógrafos de “La Opinión Publica” saludan al 

distinguido periodista Quintino Bocayuva, deseándole 

grata estadía en la patria uruguaya. 

Quintino Bocayuva, em curta mas expressiva 
alocução, agradeceu comovido tão significativa 
manifestação. Esta tarde efetuar-se-á a última 

conferência com Estanislao Severo Zeballos, sobre a 
“Questão das Missões”, devendo amanhã assinar-se o 

Tratado. [C. T. da Imprensa] (DIÁRIO DE NOTÍCIAS 
N° 1.685) 
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Tratado de Montevideo, Mvd, Uy 

Sábado, 25.01.1890 

 
Tratado de 25 de Janeiro de 1890, Assinado em 

Montevideo Pelos Representantes do Governo 

Provisório do Brasil e Pelos aa República Argentina, 

Para a Divisão do Território 

 

Rejeitado pelo Congresso Brasileiro a 10.08.1891 

Sob os auspícios da unidade institucional da América e em 

nome dos sentimentos de fraternidade que devem subsistir 

entre todos os povos deste continente, o Chefe do Governo 

Provisório dos Estados Unidos do Brasil e o Presidente da 

República Argentina, desejando pôr termo amigável e 

honroso para ambas as partes ao litígio sobre limites que 

tem perdurado entre as suas respectivas Nações, desde a 

época colonial, resolveram celebrar um Tratado e 

nomearam seus Plenipotenciários, a saber: 

S. Ex.ª o chefe do Governo Provisório dos Estados Unidos 

do Brasil a S. Ex.ª o Sr. Quintino Bocayuva, Ministro e 

Secretário de Estado das Relações Exteriores e a S. Ex.ª o 

Barão de Alencar, enviado extraordinário e Ministro 

Plenipotenciário na República Argentina. 

S. Ex.ª o Presidente da República Argentina a S. Ex.ª o Dr. 

Estanislao Severo Zeballos, seu Ministro e Secretário de 

Estado no Departamento das Relações Exteriores e a S. 

Ex.ª Don Enrique B. Moreno, enviado extraordinário e 

Ministro Plenipotenciário no Brasil. Os quais, trocados os 

seus Plenos Poderes, que foram achados em boa e devida 

forma, convieram no seguinte: 

Art. 1° A fronteira da República dos Estados Unidos do 

Brasil e da República Argentina, no Território 

Litigioso das Missões, começa na foz e margem 

direita do Chapecó ou Pepirí-Guaçu sobre o 

Uruguai, atravessa o divisor das águas do Iguaçu e 
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do Uruguai, entre o Campo Erê e o Campo 

Sant’Anna , no ponto médio da distância entre a 

casa Coelho no primeiro campo e a ponte do Passo 

do Rio Sant’Anna, no caminho para a Serra da 

Fartura, segundo o mapa da Comissão Mista 

exploradora do mesmo território, e termina na Foz 

e margem esquerda do Chopim sobre o Iguaçu. 

Entre cada um dos pontos extremos e o central 

será traçada a linha de fronteira de modo que, 

aproveitando os melhores limites naturais, salvará 

as povoações de uma e outra nação que encontre 

em seu trajeto, sendo constituída por linhas retas 

somente onde isso seja inevitável, ficando na posse 

exclusiva do Brasil, e em todo o seu curso, os 

mencionados Rios Chapecó e Chopim. 

Art. 2° As Altas Partes contratantes comprometem-se a 

respeitar a posse dos povoadores, que, depois de 

traçada a linha de fronteira, ficarem de um ou 

outro lado e a outorgar-lhes títulos de propriedade, 

desde que provarem que já eram povoadores, um 

ano antes da presente data, com estabelecimentos 

de caráter permanente. 

Art. 3° As duas Altas Partes contratantes se entenderão 

oportunamente sobre a organização de uma 

Comissão Mista que traçará a linha divisória e lhe 

darão, de comum acordo, as instruções 

necessárias. 

Art. 4° A Comissão Mista projetará o traçado 

correspondente à linha divisória, de conformidade 

com o art. 1° deste Tratado e com as instruções a 

que se refere o terceiro e, aprovado o referido 

projeto por ambos os governos, se procederá á 

demarcação no terreno, se as Altas Partes 

contratantes assim o julgarem necessário. 

Art. 5° Este Tratado será ratificado e as ratificações serão 

trocadas na cidade do Rio de Janeiro logo após a 

sua aprovação pela assembleia constituinte dos 

Estados Unidos do Brasil e pelo Congresso 

Argentino. 
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Em testemunho do que os mencionados Plenipotenciários 

firmam e selão o mesmo Tratado na cidade de Montevideo 

aos 25.01.1890. 

[L. S.] Q. Bocayuva. 

[L. S.] Barão de Alencar. 

[L. S.] Estanislao S. Zeballos. 

[L. S.] Enrique B. Moreno. (AZAMBUJA, 1891) 
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A Federação n° 32, Porto Alegre, RS 

Sexta-feira, 07.02.1890 

 
Quintino Bocayuva 

 

Em Montevideo foi assinado, ás 7 horas da noite de 25 
do mês pretérito, o Tratado do Limites, cuja solução, 

depois de, por tantas vezes, procrastinada, foi levada 
a termo na maior harmonia, entre protestos de 

confraternização por parte das duas nações litigantes. 
Depois de concluído o ato, os representantes das duas 
Altas Partes contratantes passaram-se para os salões 

do Presidente da República, onde o General Máximo 
Tajes os felicitou dizendo que: 

dando os emboras (81) ao, Brasil e à República 

Argentina por tão auspicioso acontecimento, 

congratulava-se com sua Pátria, visto ser também 

interessada na solução pacífica que teve tão 

melindroso assunto, solução essa que contribuía 

poderosamente para a manutenção da paz sul-

americana. 

Ao espetáculo de gala efetuado em honra de 
Bocayuva, no Teatro Polytheama compareceram 
4.500 pessoas da melhor sociedade. Mais de 2.000 

não conseguiram obter lugar, vendendo-se os bilhetes 
por preços fabulosos. Quando em cena aberta apare-

ceram três marinheiros das Marinhas de Guerra 
Brasileira, Argentina e Uruguaia, empunhando cada 
um estandartes das respectivas nações; os assisten-

tes, como impelidos por colossal choque elétrico, 
levantaram-se prorrompendo em entusiásticas e 

prolongadas aclamações. 

 
81 Os emboras: em boa hora. (Hiram Reis) 
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Os hinos dos três países que depois foram executados 

eram recebidos com estrepitosos aplausos. O 
embaixador brasileiro, o Ministro argentino Zeballos, 

as respectivas comitivas e comissão da imprensa, 
ocuparam sete camarotes ornamentados com as cores 

das 3 nações. Os embaixadores dos dois países 
assistiram dois atos do camarote do Presidente da 
República. 

Quintino Bocayuva, na ocasião de apresentar ao 
General Tajes os representantes da imprensa 

fluminense, saudou em nome destes a República 
Oriental. Tajes agradeceu o brinde da imprensa 
fluminense ali tão dignamente representada, fazendo 

votos pela prosperidade da Republica Federal dos 
Estados Unidos do Brasil. 

No dia, 26 o General Tajes, ofereceu um banquete aos 
representantes da imprensa fluminense, que terminou 
às 11 horas noite. Trocaram-se diversos brindes, 

sobressaindo os três de caráter oficial feitos: o 1° pelo 
Presidente da República, ao Brasil e República 

Argentina, o 2° pelo embaixador Zeballos ao Brasil e 
República Oriental e o 3° finalmente por Quintino 
Bocayuva às Repúblicas Argentina e Oriental. 

O palácio presidencial estava esplendidamente 
ornamentado e iluminado externa e internamente, 

topando a pequenos intervalos escolhidos trechos de 
óperas duas bandas marciais. Quintino Bocayuva 
ofereceu no Hotel Oriental um almoço aos marinheiros 

da guarnição do encouraçado “Riachuelo”. 

Os Ministros norte-americano e francês visitaram o 

embaixador brasileiro, que também visitou o 
banqueiro Emilio Reus. Zeballos e Bocayuva estiveram 
a bordo do couraçado “Riachuelo”, encontrando-se ali 

com o Almirante americano e seu estado-maior. 
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Na praça de armas, por ocasião dos “toasts” (82), o 

Almirante norte-americano brindou ao Brasil na 
pessoa de Quintino Bocayuva. Os ilustres diplomatas, 

em companhia do Almirante norte-americano, 
dirigiram-se depois ao encouraçado argentino 

“Patagonia” e, em seguida, ao cruzador brasileiro 
“Trajano”, que arvorou no mastro grande o pavilhão 
dos Estados Unidos da América do Norte, enquanto 

que no navio chefe da divisão norte-americana a 
música, formada à ré, executava o hino brasileiro. Os 

embaixadores argentino e brasileiro e respectivas 
comitivas partiram a 27 ao escurecer no vapor “Eolo” 
para Buenos Aires. (A FEDERAÇÃO N° 32) 

 
82 Toasts: brindes. (Hiram Reis) 
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Diário do Commercio n° 440, Rio, RJ 

Terça-feira, 18.02.1890 

 
A Questão das Missões 

 

O Governo Provisório publica hoje no “Diário Oficial” 
uma explicação ao povo relativamente à importante 

questão de nossos limites com a República Argentina. 
É longa bastante a explicação do Governo Provisório 
para que a possamos publicar hoje. O “Diário do 

Commércio” tem acompanhado com o maior interesse 
esta questão de limites e já no regime monárquico 

teve ocasião por vezes de referir-se à “Questão das 
Missões”, continuando a ocupar-se dela, com mais 
intenção há pouco, desde que se anunciou a conclusão 

de um Tratado entre as duas nações interessadas. E 
isso era natural. 

O governo afirma na sua publicação: 

1° Que o Tratado não se considerará definitivo, capaz 

de todos os seus efeitos, senão depois de aceito e 

aprovado pela primeira Assembleia Brasileira que 

fosse convocada, assim como também pelo voto do 

Congresso Argentino; 

2° Que dada a hipótese da não aprovação por alguma 

dos assembleias, a questão voltaria ao ponto 

estabelecido pelo Tratado anterior, afim do ser 

resolvido em definitivo pelo juiz arbitral do 

Governo dos Estados Unidos da América do Norte. 

Já eram conhecidas essas determinações e nós havía-

mos prometido voltar a tratar da questão quando 
fosse ela enviada à Assembleia Legislativa, legítima 

representante da vontade nacional. Nesse propósito 
estamos, concordando com a conclusão a que chega 
a explicação da folha oficial expressa nas seguintes 

palavras 
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O que cumpre é esperar com calma... o movimento 

oportuno em que se deve instituir amplo e fecundo 

debate sobre o assunto. 

A ocasião oportuna é a que indicamos, e então o 

“Diário do Commercio” saberá cumprir ainda uma vez 
o seu dever de patriotismo e de defensor dos 

interesses nacionais. Antes disso só motivo 
excepcional nos obrigará a emitir juízo acerca da 
importante questão, como já há tempos o dissemos. 

(DIÁRIO DO COMMERCIO N° 440) 
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Diário de Notícias n° 1.728, Rio, RJ 

Domingo, 09.03.1890 

 
O Sr. Quintino Bocayuva 

 

O Sr. Quintino Bocayuva, Ministro das Relações 
Exteriores, regressa à Pátria, depois de haver-se 

desempenhado da missão que o Governo Provisório 
lhe incumbiu nas Repúblicas do Prata. Não é um nome 

novo o do distinto brasileiro, nem surgiu da vasa de 
inesperados acontecimentos. Ele tem fulgurado nas 
lutas da imprensa, e aureolado o lidador estrênuo (83) 

da ideia republicana cerca de um quarto de século, 
sob o regimen decaído, quando o silêncio da 

subserviência era prudente e lucrativo, quando 
ninguém, por mais ousado que fosse, se aventurava a 
defendê-la. Pode-se dizer que essa ideia foi o sonho 

de sua mocidade, o labor perene de sua vida, a 
esperança do seu porvir. 

Essa alma, que se identificara com sua crença, passou 
pelas angústias das incertezas, devorou amarguras ‒ 

confrangida ao embate das desilusões em nosso meio 
social ‒ onde a virilidade do coração provoca o motejo 
dos néscios e o despeito dos poderosos. Poderá ele 

enumerar hoje, no meio de seus triunfos, os sacrifícios 
que lhe impusera a religião do patriotismo, relembrar 

as horas do desalento na dedicação à causa da 
regeneração do teu País? 

Tão longo tirocínio de uma fé invicta, de uma 

convicção inquebrantável, por si só, nobilita o caráter 
de um cidadão. É uma força contra a qual os uivos da 

calúnia caem impotentes. 

 
83 Estrênuo: corajoso. (Hiram Reis) 
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Quando moço ‒ o jornalista nunca vergou a fronte, 

ainda mesmo nos tempos de provações; no contrário, 
se cumulou incontestáveis testemunhos de sua 

abnegação, inteireza de caráter a tal ponto, que 
repelia a ideia de escoimar-se das imputações da 

malevolência. 

Os homens desta tempera [segundo o conceito do 
historiador Luiz Blanc, aludindo a Dupont de l’Eure], 

através da corrupção dos costumes, em que a verdade 
e a justiça são postergadas pelas ambições – ávidas e 

deliciosas, – têm na independência da consciência, na 
fidelidade do patriotismo – um título de 
benemerência, que o País conhece e consagra – 

superior ao juízo dos corrilhos (84), e até com a virtude 
de excluir dúvidas sobre a honorabilidade de sua 

conduta. É que o País julga que tais homens sabem 
servi-lo sacrificando pela grandeza dele, não só o 
repouso, mas ainda o brilho da fama que 

laboriosamente conquistaram. Eis aí o que sucede 
com o Sr. Quintino Bocayuva. O coração do patriota, 

porém, é sempre magnânimo; os desgostos não 
poderão assoberba-lo. 

Incumbido de regular com a República Argentina um 

Tratado de Limites, concernente ao Território das 
Missões, o nome do ilustre brasileiro serviu de pasto 

ao abutre da calúnia, que, à farta, cevou-se, 
fantasiando coisas inverossímeis, sobretudo próprias 
de um povo sem critério, sem zelo e respeito pela 

honra, de seus homens notáveis. A turba dos imbecis 
que inconsciente repete os boatos das vielas e das 

praças públicas, avolumava cada dia os embustes, 
que circulavam sobre as condições do Tratado. 

 
84 Corrilhos: interesseiros. (Hiram Reis) 
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O caráter do Ministro e diplomata brasileiro, 

abroquelado (85) no seu passado, nada perdeu na 
estima da maioria inteligente dos espíritos sensatos. 

A voracidade, com que os incontentáveis e os 
maldizentes de profissão atacavam-no, denunciam o 

absurdo das sugestões aviltantes, e das arguições 
infundadas. 

É mister conhecermos os termos e as condições do 

Tratado para verificarmos a natureza e o valor das 
concessões, feitas em favor da República Argentina 

com prejuízo e dano do Brasil. Sem este 
conhecimento, que só pode resultar de um exame 
completo das cláusulas e de outras circunstâncias – 

qualquer juízo é infundado, por deficiência de base, e 
por demais leviano e injusto. 

Tal foi o juízo que se formou a respeito do Tratado 
assinado em Montevidéu, e cujo teor não se conhece 
oficialmente. É, portanto, claro que, não se tendo 

publicado o Tratado em todo o seu contexto, 
incutiram-se no espírito opiniões errôneas, 

procuraram inconsciente ou calculadamente vibrar a 
fibra do patriotismo e desvairá-lo para expor às 
cóleras públicas o nome do honrado Ministro-

diplomata. O público tem sido vítima e cúmplice dos 
embustes forjados adrede (86) para lançar à 

impopularidade o nome do Ministro que, ao partir para 
o Rio da Prata, assegurava que voltaria digno de 
receber as manifestações de estima e aprovação dos 

seus concidadãos. 

Sem dúvida os que conhecem o Sr. Quintino Bocayuva 

têm a mais segura confiança no seu patriotismo, no 
seu grande talento, ainda mais estão certos de que os 
antecedentes desta “Questão das Missões” seriam um 

 
85 Abroquelado: fortalecido. (Hiram Reis) 
86 Adrede: propositalmente. (Hiram Reis) 
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incentivo para despertar seu zelo em prol dos 

interesses legítimos do Brasil. Nenhuma questão tinha 
sido tão acuradamente estudada como esta. O finado 

Barão de Cotegipe (87) tomou a peito pôr em evidência 
o direito que o Brasil tinha sobre uma parte do 

território contestado. 

Desenvolveu na solução deste assunto todos os 
recursos de sua notável inteligência, quer durante o 

gabinete de 25.06.1875 e sob o ministério de 
20.08.1885, quer na tribuna parlamentar. Esclareceu 

os pontos litigiosos, resultantes da confusão da 
denominação dos Rios, que traçavam os limites desde 
os tempos da monarquia portuguesa e do Império. 

Comissões das duas nações verificaram aqueles 
pontos, chegando a questão aos termos de 

arbitramento, reciprocamente aceito. Neste estado o 
Sr. Quintino Bocayuva foi incumbido, com e 
solidariedade do Governo Provisório, de fazer um 

Tratado, que conciliasse os interesses dos dois Países. 

É natural crer que o diplomata brasileiro não 

abandonaria os interesses de sua Pátria. Não os 
oferecia como um gracioso donativo à República 
Argentina. Se o sou dever, se o seu patriotismo não 

no empecessem (88), por certo o orgulho do seu 
talento se revoltaria a fazê-lo, à vista dos 

antecedentes da questão. O Sr. Quintino Bocayuva 
voltaria ao Rio de Janeiro vencido ou humilhado em 
um certâmen (89) onde prevalecem a sagacidade e a 

inteligência? Nós, que conhecemos o espírito de 
Quintino Bocayuva, não podemos admitir nenhuma 

das hipóteses. 

 
87 João Maurício Wanderley. (Hiram Reis) 
88 Empecessem: impedissem. (Hiram Reis) 
89 Certâmen: debate. (Hiram Reis) 
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Não haveria no caso vertente, senão um justo acordo, 

em que os interesses recíprocos, debatidos com 
imparcialidade, fossem atendidos. O que é sensato e 

patriótico é esperar pelo texto oficial e autêntico do 
Tratado para avaliar-lhe o quilate e verificar até que 

ponto foram razoáveis os ajustes. 
Ninguém pode pretender que, em tais negócios, não 
se façam de parte a parte concessões, de modo a 

terminar as pendências. A diplomacia não tem melhor 
ofício, é por isso que ele exerce uma espécie de 

jurisdição, ou de influência de juiz de paz entre os 
povos cultos; é um poderoso meio de civilização e de 
fraternidade humana. 

O benemérito Barão de Cotegipe nunca encarou esta 
questão de modo a recusar ao nosso vizinho 

concessões no ponto de vista em que se colocava. 
Reconhecia a necessidade de o fazer. A aceitação do 
arbitramento prova que a matéria não era líquida. Não 

se transige, nem cede-se direito incontestável. 
Versava a dúvida na maneira de traçar ou fixar os 

limites, que resguardassem certos interesses. Ora, se 
o árbitro não nos desse razão, seria inevitável abrir 
mão de nossas pretensões. Assim, pois, se o Sr. 

Quintino Bocayuva atendeu a essa necessidade, que 
as conveniências nacionais justificam; se 

equitativamente dividiu o território disputado, 
resolveu a questão, como faria o arbitro e praticou um 
ato de providência política em um momento em que o 

Brasil precisa concentrar suas energias, seus 
recursos, para recuperar o espaço perdido na marcha 

do progresso e da prosperidade no interior do País. 

Nenhum governo podia evitar esta necessidade, 
porque nenhum deveria recusar-se a obedecer ao 

direito, nem preterir as conveniências nacionais 
alimentando uma questão, encarecida pela fantasia e 

dominada pelo sentimentalismo patriótico, que, na 
frase de Julio Favre: 
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Não cede sequer uma pedra das fortalezas, nem um 

palmo de território. 

Esta política sentimental a razão e o bom senso podem 
admirar, mas não a praticam, porque é inexequível, 

como foi em França. Os povos discutem e resolvem as 
suas questões segundo as conveniências recíprocas e 

a evidência dos seus direitos. 

A noção falsa destes princípios altera no espírito 
popular o sentimento do verdadeiro patriotismo. 

Satisfaria ao nosso egoísmo, à nossa vaidade e aos 
nossos interesses ficarmos com o domínio de todo o 

Território das Missões, fixarmos os limites além dos 
Rios Pepirí-Guaçu e Santo Antonio-Guaçu, excluindo a 

República vizinha. 

O patriotismo vulgar e sentimental aplaudiria um 
Tratado, que obtivesse esse resultado vantajoso, mas 

a razão pública o chamaria – inqualificável espoliação. 
Um povo nobre e justo se revoltaria – pungido – 

contra o governo, que ousasse praticar essa pirataria, 
desonrando a Nação. 

O patriotismo brasileiro – que, ardente, nobre, 

admirável e heroico tem brilhado na paz, ou na 
guerra, deve ter segura orientação. Cerre ouvidos à 

propaganda de difamação, empreendida contra um 
Tratado, que apenas se conhece pela malevolência 
das sugestões, com que procuram desacreditá-lo 

homens, embuçados sob o manto de um patriotismo 
mendaz (90) e hipócrita, não hesitando em 

comprometer a honorabilidade do nosso caráter, a 
altivez do orgulho nacional. 

 
90 Mendaz: mentiroso. 
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Reflita o povo brasileiro que o Tratado celebrado em 

Montevidéu não pode ser apreciado senão à vista do 
documento autêntico. Tudo que se tem propalado é 

extemporâneo, precipitado e calunioso. Seria grande 
injustiça, ou uma ingratidão inepta, julgar o eminente 

cidadão Ministro do Exterior – pelas prevenções e as 
cóleras dos que o acusam à revelia, sem as provas 
verificadas do fato. 

Ora, os que até agora malsinaram o ilustre Ministro, 
foram injustos com ele e com o Governo Provisório, 

completamente solidário nesse ato diplomático. 

O Chefe do Governo Provisório e seus colegas, 
investidos do poder em virtude do mandato popular, 

compreenderam que o Governo do Estado não pode 
ficar à mercê da vontade de grupos de qualquer 

classe. Sobre tão estreita base ele será insustentável 
e não desempenhará a sua missão. 

Como será possível manter se a República, se um 

homem, como o Sr. Quintino Bocayuva, é alvo de 
dúvidas? Quem terá títulos mais valiosos à estima de 

seus concidadãos, pelos serviços que, de longa data, 
prestou à causa da República? 

Não há aí ninguém mais justo que o povo, e este há 

de, do tesouro das opulências de sua grandeza, 
remunerar ampla e generosamente o brasileiro que 

hoje regressa para continuar a servi-lo com a 
dedicação de sua alma, com, as luzes de sua 
experiência, de seus brilhantes e comprovados 

talentos. 

Não se iluda o povo brasileiro, exagerando as 

condições do Tratado, concernente ao Território das 
Missões. Não é nas fronteiras que está o nosso 
interesse vital, pela sua natureza essa questão há de 

ser de qualquer modo, ou acordo resolvida. O que, 
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porém, não pode ser abandonado às aventuras do 

acaso é a organização das liberdades públicas, dos 
meios orgânicos de realizar a prosperidade e a 

grandeza da Pátria. 

É nesta obra que devemos todos concentrar nossos 

esforços, não dispensando um só operário, aceitando 
o concurso e a colaboração de todos os brasileiros – 
que querem viver livres na Pátria livre. [O. B. Rio de 

Janeiro, 08.03.1890] (DIÁRIO DE NOTÍCIAS N° 
1.728) 
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Diário de Notícias n° 1.907, Rio, RJ 

Segunda-feira, 15.09.1890 

 
República Argentina 

A Questão das Missões 

 

I 

Enviado ao país argentino para estudar a revolução 
que vinha de operar-se, e orientar-me com segurança 

na política daquela república, eu levava comigo uma 
dúvida dolorosa, que se havia feito circular no Rio de 
Janeiro relativa à solução da “Questão das Missões”. 

Esse fato colocara-me entre a pessoa austera e 
simpática do meu ilustre mestre, Quintino Bocayuva, 

Ministro das Relações Exteriores – e a questão de, 
patriotismo, interesses nacionais, território brasileiro, 
que, se dizia, fora cedido ao domínio platino. 

Foi desta sorte que, desde que pus pé no terreno 
uruguaio, não me cansei de interrogar, de insistir com 

todos, pedindo-lhes interessadamente as informações 
que por acaso houvesse a respeito da solução de 

Missões. Falei a brasileiros, a orientais e argentinos; 
consultei Ministros e homens do povo e tudo recolhia 
e guardava para formar o meu juízo. Na capital 

argentina continuou a minha preocupação e o meu 
interrogatório. 

Como se sabe, a solução preparada para a “Questão 
das Missões” não é um fato público, mas lá sempre 
transpirou mais do que aqui o que se passara. Falei 

mais tarde a indivíduos que, pela sua posição política, 
se achavam perfeitamente ao corrente da questão. Do 

que colhi, creio que; cumpro um dever de lealdade 
jornalística vindo dar conta exata ao público. 
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*** 

As condições em que foi estabelecida a solução do 
problema são altamente vantajosas para o Brasil. Do 

terreno litigioso guardou-se à república espanhola 
uma ínfima parte, cedendo ao Brasil todo o resto do 

Território, e justamente a parte mais fértil do 
ubérrimo vale de Missões. E ainda neste momento me 
parece ouvir da boca, de um honrado diplomata e um 

grande compatriota nosso, quem interroguei, estas 
palavras que me ficaram: 

Não! Vocês não têm razão lá no Brasil. A “Questão das 

Missões” teve a melhor solução que podia ter; é uma 

injustiça querer acusar Quintino. 

E o homem que assim se exprimiu é um caráter cívico 

de primeira água (91), que colocou os interesses da 
Pátria brasileira acima de todas as suas legítimas 

aspirações políticas, que vão ser talvez frustradas, 
porque ele soube cumprir o seu dever. 

*** 

Argumentarão talvez alguns que as informações que 
trago podem não ser totalmente verdadeiras, porque 

ás condições do problema Missões não foram dadas 
ao público. Aceitando a argumentação, pergunto: 

Se eu, que fui ao país no qual se entabularam as 

negociações, que sempre transpiram fora dos 

reposteiros, não tenho o direto de acreditar que estou 

com a verdade, muito menos vós que não saístes do 

Brasil; e se eu não tenho direito de dizer, que Quintino 

Bocayuva andou bem. Como é que vós vos julgais 

com o direito de dizer que ele andou mal? 

 
91 De primeira água: modelar. (Hiram Reis) 
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*** 

A solução favorável para o Brasil, que teve esse 
problema antigo, não, é difícil de explicar. 

De um lado influíram as boas relações de simpatia que 
o Ministro das Relações Exteriores soube sempre 

manter com o povo argentino, e de outro lado os 
receios de uma guerra, temida por aquela república, 
que há algum tempo reconhece a deficiência de suas 

forças militares com relação ao Brasil. Quintino 
Bocayuva tratou de utilizar aquelas simpatias em 

favor do seu país; o governo platino tratou de evitar 
questões, preferindo ceder um pedaço de terra a ferir 
uma luta, que lhe havia de ser fatal. 

E daí resultou o belo contrato, vantajoso para nós, que 
mais tarde será trazido à luz para sanção final. 

No dia em que isso se der, terá alcançado uma vitória 
o Ministro das Relações Exteriores; vitória do 
patriotismo sobre a maledicência, e que confundirá 

todos os que, tudo ignorando, vaticinavam o mal. 

*** 

No Rio de Janeiro se disse que a “Questão das 
Missões” fora um desastre, e o ex-Imperador, na 
Europa, declarou a alguém que a República Brasileira 

lhe estava desagradando, porque começara por um 
ato mau – as Missões. 

Desta coluna posso hoje declarar ao povo do Rio de 
Janeiro e ao próprio ex-Imperador que todos estão 
enganados. 

*** 
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Agora queira perdoar o ilustre mestre e notável 

jornalista Quintino Bocayuva se acaso quebrei a linha 
do alto respeito que lhe tributo, indagando acerca da 

tal questão lá na terra do Prata – o que pode significar 
uma dúvida sobre o seu patriotismo e sobre o seu 

caráter. 

Mas é que em mim reúno duas individualidades 
diversas – o discípulo, o admirador, o amigo e também 

a individualidade do jornalista. 

E quem o “Diário de Notícias” mandou ao Rio da Prata, 

para estudar a revolução, foi – o jornalista que traz a 
convicção segura de ter sabido cumpriu o seu dever. 
[Emanuel Carnero] (DIÁRIO DE NOTÍCIAS N° 1.907) 
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Diário de Notícias n° 1.920, Rio, RJ 

Segunda-feira, 29.09.1890 

 
A Questão das Missões 

 

II 

Servindo-se de um telegrama de Buenos Aires, em 

que se dizia que o Senado Argentino votara o 
pagamento das “despesas feitas com o Tratado de 

Missões”, entendeu há dias um diário da manhã que 
era do seu dever interrogar o nosso Ministro do 
Exterior a respeito da natureza dessas despesas. 

Oposicionista sistemático, o órgão monarquista não 
hesita em insinuar desonestidades contra o caráter de 

um homem a quem todo o País respeita, como um 
verdadeiro tipo de civismo de hombridade e de honra. 
Ninguém, que tenha um pouco de lealdade, ninguém 

que se respeite, ninguém que não seja a própria 
perversidade, seria capaz de ver no telegrama 

argentino um ponto de dúvidas e um motivo para 
interpelações. Todos sabem perfeitamente o que é a 

gentileza pessoal e o cavalheirismo dos argentinos, 
exercido largamente pelos próprios governos. 
Nenhum estrangeiro, que tenha um nome, represente 

uma autoridade ou mesmo um particular que leve 
credenciais àquele país, conseguirá fugir à aluvião de 

obséquios mais caros com que o argentino de boa 
sociedade prima em cativar a todos. 

Por aí se depreenderá bem as distinções e as honrarias 

com que fatalmente devia ser cumulado ali o nosso 
Ministro Quintino Bocayuva, que além de numerosas 

simpatias particulares, representava o maior país da 
América do Sul e ia tratar de uma questão 
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importantíssima, cuja solução era um desejo antigo; 

obsequiado por um governo altamente cavalheiro, 
porque os Ministros de lá não se parecem com os 

nossos Ministros do tempo do império, que deixaram, 
ao entrar, a educação e a urbanidade nas dobras dos 

reposteiros das secretarias. 

Todos sabem que era dever daquele governo dar 
transporte e hospedagem ao Ministro e à comitiva 

brasileira, que tiveram de viajar o país, e bem assim 
à própria comissão argentina; e como a vida é cara, 

como a hospedagem que a todos se dispensa luxuosa 
e fidalga, difícil não é de compreender a natureza das 
despesas, cujo pagamento acaba de ser votado pelo 

senado. Que outra parte queria o jornal da manhã que 
tivesse o nosso Ministro nos gastos feitos pelo governo 

argentino? 

É necessário ter perdido não só a honra como a 
própria noção dela para atacar assim, com tão cínico 

desplante a integridade moral de quem quer que seja. 

É’ preciso que fique bem explicado e claro que eu não 

tomei a mim a defesa nem do governo nem de 
nenhum Ministro, essa defesa incondicional que eu 
não compreendo e que condeno em absoluto. Outra 

fora a solução obtida pelo nosso Ministro para a 
“Questão das Missões”, e amargas, bem amargas 

haviam de ser estas linhas, embora sentisse 
confrangido o coração no momento de acusar o 
homem político, quando o homem particular investido 

dessa posição era ao mesmo tempo um mestre 
respeitado pelo seu talento, um caráter sagrado, que 

venero, pelo seu civismo e pelo seu valor. 

Costuma a oposição insultar a todos os que defendem 
um governo ou um Ministro, mesmo quando esse 

governo ou este Ministro sejam um tipo de abnegação 
e de virtude. Contra mim, porém, seria demasiada 
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insensatez aventura-lo, fiz da minha independência na 

imprensa uma religião, que ainda não esqueci um 
momento; e só poderão assacar-me aleives tais 

aqueles que corromperam o coração e enegreceram 
as línguas a lambera a graxa das botas dos governos 

imperiais e cospem ainda hoje contra os triunfadores 
imaculados, o que lhes resta no ventre dessa negra 
miséria passada.  

Eu tenho-me feito independente, atacando, os 

bandidos políticos como o chefe do último governo do 
império e defendendo os Ministros íntegros e honrados 

como o atual Ministro do Exterior, a cujos pés e a 
propósito dessa “Questão das Missões” a espuma de 
cem bocas perversas, aproveitando-se do silêncio do 

governo, sem nada saberem, tudo ignorando, tem 
vindo formar uma pequena poça nauseante e fétida. 

*** 

Tudo se tem andado a inventar sobre esse tratado, 

com o fim exclusivo de atacar o Ministro. Tem-se 
falado om “arbitragem” [!] e “nulificação” do contrato 

feito. 

O que vai de tolo nessa proposta eu nem quero 
comentar. A arbitragem podia neste caso ser um bom 
meio de ofender Quintino Bocayuva, anulando o 

triunfo que ele conquistou, mas seria um desastre 
como solução do problema. A arbitragem só poderia, 

no máximo a favor do Brasil, dividir a meio o terreno 
litigioso, porque as razões de domínio são justamente 

iguais da parte do ambos os povos. 

Todos os que tem uma ideia da questão, sabem que a 
dúvida da cessão desse pedaço do terra nasce da 
confusão na denominação de dois Rios, que na 

escritura de delimitação argentina são marcados com 
uns nomes e na escritura de delimitação brasileira 

estão marcados com outros, que são totalmente 
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diversos. E nessas condições, com igualdade de 

razões, a arbitragem só poderá dividir ao meio o 
Território disputado; e o Brasil, que é hoje senhor da 

máxima parte dele, terá perdido no negócio um 
grande número do léguas quadradas nesse vale 

soberbamente fecundo. 

*** 

Não haverá quem proponha a guerra? Há de haver 

com certeza quem queira resolver a “Questão das 
Missões”, por um ato sanguinário. 

O que esta ideia podia ter outrora de absurda e 
perigosa, agora tem de desgraçada, inqualificável e 
cruel. Se por um lado semelhante desvario seria 

profundamente nocivo à nascente República 
brasileira, por outro lado seria uma ação brutal e de 

uma covardia sem nome, contra a vizinha nação do 
Prata. 

Nos seus bons tempos passados a República Platense 

nunca esteve em condições de oferecer resistência ao 
Brasil; como é que se iria atacá-la agora, que ela está 

arruinada e sem crédito, convulsionada pelas 
revoluções intestinas, a marinha desarmada como 
medida econômica, e o pequeno exército desorga-

nizado, insubordinado, à porta dos quarteis? Seria o 
massacre e o roubo. 

Muitos talvez entendam que é ocasião de aproveitar, 
contra isso, porém, protestariam todos os 
sentimentos e todos os ideais de americano, todos os 

corações leais; o valor do próprio exército brasileiro, 
a honra da nossa bandeira. 

Basta, para entristecer-nos, as recordações do 
Paraguai. [Emanuel Carnero] (DIÁRIO DE NOTÍCIAS 
N° 1.920) 
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Gazeta da Tarde n° 310, Rio, RJ 

Sexta-feira, 07.11.1890 

 
Questão das Missões 

 

A imprensa platina julgou, como nós, que o último 
Decreto reformando a Constituição, ainda não 

aprovada, visava principalmente a aprovação tácita do 
Tratado regulando a “Questão das Missões”. Folhas 

nossas, semioficiais, contestaram a opinião das folhas 
argentinas e da “Gazeta da Tarde”, que deram tal 
interpretação ao último Decreto Ditatorial. 

Na última mensagem enviada ao Congresso 
Argentino, o Presidente da República Argentina já 

dizia que o Tratado era definitivo. 

Seja como for, o nosso Congresso não tem coragem 
nem patriotismo suficientes para revogar esse ato da 

ditadura, e esta julga-se de tal modo poderosa que, 
considerando o Congresso prolongamento das 

Secretarias de Estado, manda pelos seus 
subordinados elaborar regimentos internos para o 

Congresso, e assim será aprovado quase sem 
discussão um Tratado pelo qual perdemos uma zona 
de terreno igual, em superfície, ao Rio Grande do 

Norte ou a Sergipe. [...] 

Finalmente, eis o que, em 1867, dizia o sempre 

pranteado Antonio Pereira Pinto, autoridade 
incontestada em questões internacionais: 

Fala-se atualmente da paz, pois bem, ou finde a 

guerra pela paz, ou pelo poder das armas, a questão 

de limites para nós é a pedra angular do edifício da 

estabilidade de nossas pacíficas relações com os 



250 
 

Estados Platinos; mas essa questão, em nosso modo 

de ver é complexa, não deve circunscrever-se ao 

Paraguai, mas convém que abranja também à 

República Argentina, solicitando-se a ratificação do 

Tradado de 14 de dezembro. 

Em todo o caso, sob a ditadura militar, onipotente, 
fomos batidos pelos argentinos e sem perdermos 

batalha campal, os argentinos apossaram-se de 
imensa superfície de Território Brasileiro, o que jamais 

conseguiram sob a monarquia. E aquilo que com 
certeza era impossível aos argentinos pela vitória da, 
armas, conseguiram – ou pela habilidade dos seus 

diplomatas ou pela incapacidade dos nossos. (GAZETA 
DA TARDE N° 310) 
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Diário de Notícias n° 1.968, Rio, RJ 

Segunda-feira, 16.11.1890 

 
D. Enrique Moreno 

 

Vamos deixar de parte a notícia da “Tribuna” contra o 
Dr. Moreno, notícia duplamente agressiva, porque, 

além de referir-se a fatos que não se deram, fá-lo de 
maneira dúbia, ocultando nomes a fim de que 

ninguém possa esmerilhar a acusação e concluir 
imediatamente da injustiça e falsidade dela. E insinuar 
uma infâmia daquela forma vaga é duas vezes mais 

perverso do que caluniar abertamente. 

Uma prova moral de grande valor contra tais 

asserções é a conduta do diplomata argentino. 
Certamente, todos os que conhecem de perto aquele 
homem delicadíssimo, aquele cavalheiro impecável, 

sabem que em nenhuma hipótese ele deixaria 
escapar-se de uma lição a quem quer fosse que o 

ofendesse, moral quanto mais fisicamente. 

O procedimento da “Tribuna” é indigno de uma 

imprensa qualquer. Se ela não tinha certeza de que 
alguma coisa se havia passado em S. Paulo, por 
nenhuma forma devia publicar aquela pérfida notícia 

contra pessoa tão digna, austera, como ninguém da 
“Tribuna” soube sê-lo ainda. Se ela estava certa e era 

conhecedora de algum incidente, devia, por dignidade 
de jornal que se preza, explicá-lo imediatamente, para 
que ninguém tivesse o direito de levantar-se em 

público e, diante do seu silêncio que é uma 
condenação, vir chamá-la de imprensa miserável, de 

imprensa covarde, de imprensa caluniadora. Creio que 
não se pode ser mais calmo, nem mais justo na 
apreciação destes fatos ocorridos. 
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Dentro dos artigos publicados na “Tribuna” com 

assinatura do Sr. Medeiros e contra o Ministro Moreno 
e contra o povo argentino há duas perversidades 

inqualificáveis: uma é essa de se servirem de um 
homem ingênuo para o sacrificarem, fazendo-o 

assinar artigos que ele não escreve e cuja 
responsabilidade ele não alcança, justamente como já 
o sacrificou o Visconde de Ouro Preto, que o 

comprometeu profundamente como político, fazendo-
o editor responsável da “Tribuna Liberal”. 

A outra perversidade antipatriótica é essa de um alto 
funcionário administrativo da República Brasileira, 
“repórter” político inspirador da “Tribuna”, 

capitaneador (92) de um grupo, conspirando contra a 
paz nacional e provocando por todos os meios a 

guerra covarde, que não será mais que um massacre 
contra a desarmada e insolvável (93) República 
Argentina, neste momento aflita e abatida por todas 

as grandes desgraças que podem pesar sobre um 
povo. 

Todos sabem que o proprietário da “Tribuna” nunca 
foi jornalista e apenas um conferente ou um revisor 
medíocre; todos sabem que ele nunca se lembraria de 

odiar a República Argentina, que ele não conhece. Nas 
cóleras e agressões que o fazem alardear agora contra 

a nação platina, o bom senso e a reflexão não podem 
deixar de enxergar a especulação de uns tantos que, 
em bem de interesses particulares de classe, 

exploram tristemente um homem de demasiada 
ingenuidade para não desconfiar deles, que conspiram 

ao mesmo tempo contra a paz americana e a 
tranquilidade, de que necessita, na hora atual, a 
nascente e prometedora República Brasileira. 

 
92 Capitaneador: líder, comandante. (Hiram Reis) 
93 Insolvável: endividada. (Hiram Reis) 
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Tanto a agressão a D. Enrique Moreno, como os 

insultos aos argentinos e o pretendido patriotismo das 
Missões têm por objetivo único a realização desse 

iníquo desejo. Nada é tão difícil de guardar neste país 
como seja um segredo político. 

Entretanto, como exceção de regra, o segredo das 
combinações realizadas pelo ilustre Ministro das 
Relações Exteriores sobre o Tratado de Missões é até 

hoje completamente desconhecido, tanto no Brasil 
como na República Argentina. Apesar disso, todos têm 

visto o acervo de banalidades, de acusações tolas, de 
agressões injustas escritas contra Quintino Bocayuva, 
a propósito desta cansada “Questão das Missões”. 

Com que fim se tem feito tudo isso? Com o intuito 
firme, somente, de a todo o transe, fingindo um 

patriotismo que não existe, decidir a questão de 
limites por meio de uma guerra, que será o massacre 
do povo argentino e um desastre para o Brasil. 

Patriotismo que não vacila em disputar um 
insignificante pedaço de terra para este, um país 

imenso e desconhecido na sua extensão, à custa do 
sangue, das lágrimas e da vida de bravos soldados 
nacionais. 

Os argentinos pensam que existem junto da imprensa 
do Rio de Janeiro, fomentando a cizânia entre nós e 

eles, indivíduos chilenos enviados e pagos para esse 
fim desgraçado de intrigar dois povos em proveito de 
um terceiro. Felizmente para honra nossa e do povo 

chileno, posso asseverar à nação platina que isso não 
é verdade, e afirmando-lhe ao mesmo tempo que 

quem excita ódios e deseja a guerra entre o Prata e o 
Brasil é um grupo de brasileiros antipatrióticos, que 
têm os seus interesses na guerra, sem arriscar nela a 

vida; e essa aspiração inconfessável tem aumentado 
incontestavelmente entre nós, depois que se 

desfizeram completamente todos os receios do 
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exército e armada argentina com as palavras de 

alguém, que, tendo penetrado ultimamente nos vasos 
de guerra e nas praças de armas daquela república, 

disse abjetamente ao país que ela não nos poderia 
combater nem sequer oferecer resistência. 

Agora acresce que o país platino atravessa a mais 
profunda crise financeira. E é por isso tudo, porque 
eles estão com a marinha desarmada e essa mesma 

não sabe dar tiros; porque eles tem um pequeno 
exército perturbado pelas agitações políticas e sem 

instrução militar; porque eles estão sem o dinheiro, 
que é uma espécie de pólvora indispensável às pelejas 
armadas; por terem conhecimento de todas essas 

coisas é, que esses ambiciosos, mascarados de 
patriotas, desejam e provocam hoje instantemente a 

guerra. Querem vencer um povo que não se pode 
defender, querem trinfar com um exército de 
valentes, sobre um punhado do inermes. É uma 

aspiração de covardes. [Emanuel Carnero] (DIÁRIO 
DE NOTÍCIAS N° 1.968) 
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Gazeta da Tarde n° 349, Rio, RJ 

Sábado, 20.12.1890 

 
O Tratado das Missões 

 

O nosso correspondente telegráfico nos comunicou 
que o Governo declarara pelo “Diário Oficial” que o 

Tratado assinado em Montevidéu entre e Sr. Quintino 
Bocayuva e o Sr. Estanislao Severo Zeballos, ex-

Ministro das Relações Exteriores da República Argenti-
na, sobre os limites do Território das Missões, seria 
submetido à discussão e aprovação do Congresso. 

Esse célebre Tratado oferece dois aspectos, cada qual 
mais importante: a sua natureza e o objeto dele. O Sr. 

Quintino Bocayuva, “à cœur léger” (94), cedeu sem 
compensações, graciosamente, à República Argentina 
uma grande parle do Território Nacional; isto hoje é 

inegável. Estão aí os mapas geográficos levantados 
oficialmente, e os antigos Tratados que o demonstram 

de um modo claro e positivo. 

Desde o Tratado de 13.01.1750, celebrado entre as 

Cortes de Portugal e Espanha, até o firmado em 1857 
entre o Brasil e a República Argentina, os limites do 
Território tornado litigioso foram traçados pelo Rio 

Uruguai até a embocadura do Rio Piquiri ou Pepirí e 
por ele até a sua nascente e daí pelo mais alto da 

Cordilheira até às nascentes de sua contravertente 
mais próxima, que deságua no Iguaçu, nos termos 
desses Tratados, passando essas divisas para os 

mapas organizados por astrônomos e geógrafos 
oficiais disso encarregados pelas altas parles 

contratantes. 

 
94 À cœur léger: com o coração leve. (Hiram Reis) 
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O Sr. Quintino Bocayuva desprezou, porém, o direito 

histórico, e a pretexto de americanismo, como se o 
Território Nacional não fosse uma coisa sagrada, que 

se defende com o sangue e com as armas, cedeu à 
República vizinha aquilo que sempre lhe contestamos 

e a que sempre nos julgamos com incontestável 
direito. Este lado da questão tão entra, porém, em 
nosso atual posto de vista. Será ele objeto de outras 

e largas considerações. 

Em vista das declarações do governo, o Tratado de 

Montevidéu é não só “ad referendum”, o que já tinha 
sido manifestado pelo governo por ocasião da volta do 
Quintino Bocayuva do Rio da Prata, como, e nisto 

consiste a importância da declaração última feita no 
“Diário Oficial”, não está esse Tratado incluído no 

texto da Constituição, pelo qual os atos do Governo 
Provisório, que não forem expressamente revogados, 
ficam explicitamente aprovados. 

Tal é o empenho que a diplomacia argentina tem 
ligado a esse Tratado, verdadeiro borrão na história 

de nossas Relações Exteriores, que em peça oficial, na 
mensagem apresentada ao Congresso, o ex-
presidente da República D. Miguel Juárez Celman já o 

declarou definitivo. 

Não podendo sortir efeito essa escamoteação pela 

viva repulsa oposta no País, e que provocam a 
declaração do governo no sentido de ter sido o 
Tratado “ad referendum”, a imprensa argentina oficial 

e oficiosa, serviu-se de um texto constitucional para 
escudar o caráter definitivo que sempre quis dar ao 

convênio Bocayuva-Zeballos. Neste sentido o “Diario”, 
de Buenos Aires, escreveu o seguinte: 

Por parle do Brasil terminou definitivamente a secular 

“Questão das Missões” tantas vezes debatida e que 

pôs em perigo a paz entre as duas nações. 
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O Decreto expedido sexta-feira última pelo governo 

do Marechal Deodoro considerou como leis da nação 

todas as promulgadas desde o advento da República 

até essa data. Nessas leis acha-se compreendido o 

Tratado das Missões, efetuado em Montevideo, e que 

foi assinado por Quintino Bocayuva e o Dr. Estanislao 

Severo Zeballos. 

No Brasil, e especialmente no Rio de Janeiro, formara-

se uma má apreciação sobre esse Tratado, que muitos 

consideravam prejudicial ao interesses do País 

vizinho. Chegou-se a propor a sua revogação à 

constituinte, e alguns dos candidatos nas últimas 

eleições manifestaram esse propósito no seu 

programa, que expuseram aos eleitores. 

A despeito de todos estes preparativos bélicos, o 

Governo Brasileiro entendeu de boa política evitar o 

debate nas Câmaras e o Decreto a que nos referimos 

põe termo ao conflito, reenviando ao silêncio os 

fogosos oradores que preparavam-se para o combate. 

Essa pretensão da imprensa e da diplomacia 
argentina, que repercutiu desagradavelmente no 

Jornalismo Fluminense, foi o que naturalmente 
motivou a declaração do governo no “DiárioOficial”. 

O Tratado do Montevideo está, pois, sujeito ao voto 

da nação. O Congresso terá tão pouco patriotismo que 
o possa homologar? Não ousamos responder, tão 

grave a questão. [Do “Jornal do Recife”] (GAZETA DA 
TARDE N° 349) 
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1891 

 
Jornal do Brazil n° 4, Rio, RJ 

Domingo, 12.04.1891 

 
Questão das Missões 

(A Propósito de um Livro Recente) 

 

I 

Não será propósito da nossa Questão de Limites com 
a República Argentina que se imputará ao caráter 

nacional a pecha de indiferentismo que os brasileiros 
não raro lhe atribuímos. Depois da Revolução de 15 
de novembro principalmente, logo que se pressentiu 

no Governo Provisório o propósito de resolvê-la, 
tornou-se ela a preocupação constante do espírito 

público, a tal ponto, que não é exagerado dizer que a 
opinião achou-se presa de verdadeiro sobressalto no 
dia em que o Sr. Quintino Bocayuva, então Ministro 

das Relações Exteriores, embarcou em o “Riachuelo” 
com destino à cidade de Buenos Aires. Ele mesmo 

reconheceu essas apreensões do nosso patriotismo, e 
foi para tranquilizá-las que, ao embarcar, proferiu 
estas palavras: 

Voltarei digno dos meus concidadãos. 

Infelizmente, porém, começaram elas a renascer mais 

vivas logo às primeiras notícias da sua chegada ao Rio 
da Prata; e quando se viu o Ministro da Marinha 
ordenar o regresso do vaso de guerra que ali se 

achava às-ordens do nosso embaixador, traduziu-se 
este estranho ato como a reprovação do próprio 

governo ao modo por que se desempenhava da 
missão o representante do Brasil. 
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Então os receios se converteram em indignação, e 

esta se tinha tornado tão manifesta e tão geral, que, 
quando em sua mensagem ao Congresso o Chefe do 

Poder Executivo aconselhou a “decretação de 
reformas que coloquem as Forças Armadas do Brasil 

em condições de responder pela integridade do solo 
brasileiro”, ninguém houve que não associasse estas 
palavras às preocupações de que todos se achavam 

dominados. Que tinha feito o nosso plenipotenciário? 
Ao certo não se conhecia, mas pela alacridade (95) que 

a imprensa portenha recebeu o Tratado e pelo entu-
siasmo, ainda não visto, que ali despertou o nosso ne-
gociador, inferiu-se que não tinham sido contrariadas 

as pretensões argentinas, em outros termos, que se 
não tinha dado satisfação às nossas. Devemos, desde 

já, reconhecer, que não devia bastar isso para a 
condenação do Tratado, condenação tão unânime, 
entre nós, que se pode dizer passou em julgado. Só 

um meio, porém, havia para que se suspende-se a 
sentença, era a publicação daquele ato diplomático. 

Fornecendo os documentos para o estudo sério e 
apreciação calma, se o seu negociador, jornalista, 
inspirador de um grande órgão, tivesse procurado 

esclarecer a opinião, teria colhido pelo menos o 
resultado de desvanecer as prevenções, ‒ mais 

poderosas às vezes que os argumentos, ‒ criadas 
contra o Tratado pelo só fato de até agora o Governo 
Brasileiro conservá-lo guardado sob sete selos. 

Em seu discurso de 17 de fevereiro assinalava o Sr. 
Q. Bocayuva a circunstância honrosa para o Governo 

Provisório, de ter sido quem iniciou na nossa 
jurisprudência política a prática de sujeitar os 
Tratados à aprovação do Corpo Legislativo, solenidade 

não exigida pela antiga constituição senão em uma 
exceção nela determinada. 

 
95 Alacridade: alegria. (Hiram Reis) 
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O realce tirado da comparação é mais aparente do que 

real, pois que trata-se exatamente de caso de cessão 
de território, é a exceção prevista pela constituição 

1824. Como quer que seja; se o ex-Ministro proclama 
a necessidade da ratificação pelo Congresso, como 

não reconhecer que a publicação do Tratado, devia 
preceder sua apresentação ao Corpo Legislativo? Em 
assuntos que afetam o patriotismo é um perigo 

qualquer desacordo entre a representação e a opinião 
nacional, e a suposta reforma de que se orgulha o Sr. 

Q. Bocayuva somente será profícua e completa 
quando os governos se sentirem obrigados a, em 
casos tais, dar imediatamente contas ao País. 

Felizmente, a despeito do silêncio do Governo, ensejo 
se nos oferece de expor a fase última da questão, 

tomando por guia uma publicação recente, e o vamos 
fazer antes no propósito de constatar o estado da 
opinião sobre ela do que no de emitir o nosso próprio 

juízo. 

O que há mais tempo, mais completamente e com 

mais autoridade podia ter partido do Governo, fê-lo 
uma alta patente da nossa Armada, o Barão do 
Ladário, em um livro sobre “A Questão das Missões e 

o Tratado Bocayuva” Por ele sabemos exatamente o 
que fez em Buenos Aires nosso plenipotenciário, pois 

conquanto não nos indique o autor como teve 
conhecimento perfeito do Tratado, não nos é lícito 
duvidar, tal a segurança com que fê-la e os créditos 

de que goza, da procedência de suas informações. 
Não é que outros no Rio da Prata e aqui não tivessem, 

antes dele, publicado o resultado das negociações 
entre o Sr. Bocayuva e o Governo Argentino e o 
serviço prestado pelo autor consiste em dizer, em 

termos claros e concretos, o que esse Tratado 
exprime, abrindo para isso ampla discussão e 

oferecendo subsídios que aproveitarão mesmo 
aqueles que possam formar opinião contrária à sua. 
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Para que, com um só dado, e antes de entrar no 

exame dos Tratados, dos Mapas e das notas 
diplomáticas, se possa ajuizar do alcance e da 

gravidade da Questão, bastará adiantar que a 
conclusão a que minucioso estudo levou o autor do 

livro foi esta: 

das 100 léguas que mede a área disputada entre o 

Brasil e a República Argentina, e sobre as quais tão 

evidente é o nosso direito que o Governo de Buenos-

Aires estava prestes a reconhecê-lo, 300 lhe foram 

cedidas espontânea e graciosamente pelo Tratado 

Bocayuva. 

A circunstância de assim julgarem o Tratado 
autoridades das mais competentes explica o estado de 
susceptibilidade em que se acha o patriotismo 

brasileiro a esse respeito. Analisaremos depois os 
fundamentos em que se apoia o autor do livro. 

(JORNAL DO BRAZIL N° 4) 
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Jornal do Brazil n° 6, Rio, RJ 

Terça-feira, 14.04.1891 

 
Questão das Missões 

(A Propósito de um Livro Recente) 

 

II 

Imaginem-se duas linhas horizontais ligadas em suas 
extremidades por duas outras linhas. Supondo-se que 
as primeiras representam uma parte dos Rios Iguaçu 

e Uruguai, e as últimas os Rios Pepirí-Guaçu e Santo-
Antonio de um lado, Chapecó e Chopim do outro, a 

área assim circunscrita representará o terreno 
disputado entre o Brasil e a República Argentina. 
Sustentamos nós que os Rios Pepirí-Guaçu e Santo-

Antonio, que ficam a Oeste, são a divisa com os 
Argentinos, pretendem que a fronteira seja pelos Rios 

Chapecó e Chopim, que estão à Leste do Território 
Litigioso. Entretanto, quando nós, brasileiros, 
afirmamos que os limites devam ser traçados pelos 

Rios Santo Antonio e Pepirí-Guaçu, os Argentinos não 
o contestam, somente afirmam que os Rios a que 

erradamente damos esses nomes são o Chapecó e o 
Chopim, de modo que controvérsia vem a reduzir-se 
a isto; saber qual é o verdadeiro Santo-Antonio e qual 

o verdadeiro Pepirí-Guaçu. A dúvida, pois, não é 
quanto aos nomes, mas quanto àquilo a que eles 

correspondem. 

Sabe-Se que esta questão é a mesma que as Cortes 

de Portugal e Espanha procuraram resolver pelos 
Tratados de 1750 e de 1777, nos quais se estipulou 
que a fronteira seria traçada subindo-se o Uruguai até 

encontrar o Pepirí-Guaçu, seguindo-se depois pelo 
álveo deste até sua origem, e confinando-se pelo mais 
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alto do terreno (96) até a cabeceira do Rio mais vizinho 

que fosse desembocar no Iguaçu. 

Submetendo-se à rigorosa análise as cláusulas dos 

dois Tratados, chega o autor à conclusão de que os 
determinados característicos só podem caber ao 

nosso Pepirí-Guaçu e a seu contraverteste Santo 
Antonio, acrescentando que toda dúvida desaparece 
se a esses característicos se juntarem os indicados 

pelos demarcadores espanhóis e portugueses de 1759 
e 1760, e que coincidem do modo mais perfeito com 

as particularidades geográficas que ainda hoje podem 
ser observadas no Rio Pepirí-Guaçu e das quais a mais 
saliente é a existência de uma pequena ilha de pedras 

e sarandizais (97) à margem Setentrional. 

Depois de constituídas em nações independentes o 

Brasil e a República Argentina, o ato mais notável da 
diplomacia foi o Tratado, de 14.12.1857, negociado 
por J. M. da Silva Paranhos, depois Visconde do Rio 

Branco, pelo qual [note-se bem] foram reconhecidos 
completamente nossos direitos. Como porém, não 

fosse esse Tratado ratificado pelo Poder Legislativo 
argentino e a discussão nunca cessasse entre os dois 
governos, em 1876 o Sr. Yrigoyen, Ministro das 

Relações Exteriores da República Argentina, propôs 
que se nomeassem árbitros ou comissários argentinos 

e brasileiros a fim de reconhecerem e demarcarem os 
Rios Pepirí-Guaçu e Santo-Antonio. Esta proposta não 
foi aceita pelo Barão de Cotegipe, então nossa Ministro 

de Estrangeiros; mas, em 1885, chegaram os dois 
governos a acordo para a nomeação de uma Comissão 

Geográfica que seria encarregada de estudar o 

 
96 Mais alto do terreno: linha de cumeada, “divortium aquarum” (divisor de 

águas). (Hiram Reis) 
97 Sarandizais: extensos aglomerados de sarandís. Os sarandís são plantas 

da família das euforbiáceas que evitam a erosão margens dos Rios. 
(Hiram Reis) 
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Território Litigioso e de levantar uma mapa que 

servisse de base à solução da questão por 
arbitramento ou por transação. Foi ao procederem a 

esses estudos que os comissários argentinos fizeram 
uma grande descoberta: a de que o Santo Antonio dos 

Tratados de 1750 e 1777 não era o nosso Santo 
Antonio, não era o mesmo Chopim, como sempre 
tinham sustentado, mas sim o Jangada, à Leste do 

Chopim, e portanto ainda mais dentro do território 
brasileiro, com o que aumentavam eles mais 200 

léguas à suas pretensões ou à área litigiosa, 
estendendo-a até o coração do nosso Estado do 
Paraná. 

Os dois governos sentiam a necessidade de pôr termo 
à questão e, sem prejuízo do Tratado de 1885, 

firmaram o de 05.11.1889, no qual estipularam que a 
discussão de direito ficaria encerrada no prazo de 90 
dias, contados da conclusão do reconhecimento do 

terreno, a que se, terminado ele, não se tivesse 
chegado a uma conclusão amigável seria a questão 

submetida ao arbitramento do Presidente dos Estados 
Unidos. 

Neste ponto estava a questão quando o Sr. Quintino 

Bocayuva assumiu a pasta das Relações Exteriores. O 
Brasil nunca tinha hesitado na sustentação do seu 

direito à fronteira pelos Rios Santo Antonio e Pepirí-
Guaçu, nunca tinha sequer admitido a hipótese de 
uma transação, nem mesmo a que lhe foi proposta 

pelo Sr. Quesada (98), plenipotenciário argentino, do 
traçado de uma fronteira natural, ficando para ser 

resolvida depois por arbitramento a questão de direito 
e obrigando-se as partes a uma indenização, caso pelo 
juízo arbitral se verificasse que uma delas tinha ficado 

com território de mais.  

 
98 Vicente Gregorio Quesada ( Buenos Aires, Argentina, 05.04.1830 /  

Buenos Aires, Argentina, 19.09.1913) (Hiram Reis) 
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Tão inabalavelmente seguro se mostrou sempre o 

Brasil do seu limite que os nossos Ministros nunca 
deixaram de preferir os riscos de uma decisão arbitral 

inteiramente contrária a qualquer acordo que 
implicasse abrir mão de uma pequenina parte da área 

litigiosa. Foi, entretanto, o que fez o Tratado Bocayuva 
segundo a demonstração do autor. Como se fosse tão 
bom o nosso direito quanto o argentino, aplicou à 

questão a justiça de Salomão, partindo pelo meio para 
a República Argentina 300 léguas, para o Brasil 400. 

Mas, na opinião do autor, a responsabilidade do nosso 
embaixador é ainda mais grave se atender-se a que o 
Governo Argentino, representado pelo Sr. H. Moreno, 

sem confiança na justiça das suas pretensões e 
recenso (99) do laudo, estava para reconhecer o nosso 

direito quando a Revolução veio interromper as 
negociações. 

Esta afirmação do autor, devemos dizê-lo, nos parece 

temerária, ele está em contradição com o proceder da 
República Argentina em todas as suas relações com o 

Brasil, e o Sr. H. Moreno, antes e depois, mostrou-se 
diplomata bastante hábil. Cumpre, acrescentar que 
neste ponto é excepcionalmente valioso o testemunho 

do Barão do Ladário, por ter feito parte do último 
Ministério da Monarquia, e porque é apelando para o 

Sr. José Francisco Diana, então Ministro de 
Estrangeiros, e para todos os seus colegas [páginas 
26 e 154 do livro] que ele afirma que a questão estava 

prestes a resolver-se por esse modo. 

E se não foi por fundamentos de direito que o nosso 

plenipotenciário aceitou a solução que analisamos, 
resta indagar, com o autor, quais as razões porque se 
decidiu. (JORNAL DO BRAZIL N° 6) 

 
99 Recenso: revisão. (Hiram Reis) 
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Jornal do Brazil n° 8, Rio, RJ 

Quinta-feira, 16.04.1891 

 
Questão das Missões 

(A Propósito de um Livro Recente) 

 

III 

Ficou demonstrado pelo estudo dos terrenos, 
comparada sua topografia aos termos dos Tratados, 

que de boa-fé se não pode contestar o direito do Brasil 
à fronteira que reclamamos. Como, porém, os 
argentinos, que aliás já uma vez se mostraram 

convencidos [Tratado não ratificado de 1857], 
recusam-se a uma solução de acordo com aqueles 

atos diplomáticos admita-se, somente para 
argumentar, que não devam ser eles o “criterium” 
para resolver-se a questão. 

Na falta de um texto escrito o princípio do direito 
internacional, quando se trata de territórios 

disputados, é o “uti possidetis”, isto é, o direito que 
resulta da posse ou ocupação efetiva. Este princípio 
tem sido sempre aceito e praticado para a solução das 

questões de limites entre as nações da América do 
Sul, não se esquivando nunca o Brasil a submeter-se 

a ele, seja-lhe, ou não, favorável na sua aplicação. 
Assim é que se deu ao Paraguai a linha do Igurey, 
reconhecendo essa República nossas posses na 

margem direita do Rio Paraguai. Do mesmo modo 
terminou-se o conflito com a Bolívia, à qual não 

disputamos a posse das “Salinas do Almeida”, 
pertencentes a Mato Grosso, apesar de só se ter 
efetuado essa posse depois da independência e de não 

nos ser dada nenhuma compensação. 
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E ainda no “uti possidetis” basearam-se os Tratados 

que celebramos com a Nova Granada, o Peru e o 
Equador. No caso vertente a doutrina estava até 

consagrada nos Tratados: o de 1777 recomenda o 
respeito à posse, e já o de 1750 exarava no seu 

preâmbulo que 

cada parte há de ficar com o que atualmente possui, 

exceção das mútuas concessões que em seu lugar se 

dirão. 

Nada põe em maior relevo a fraqueza das pretensões 
argentinas do que o fato de não aceitarem nossos 

antagonistas esse princípio, e nada deixa pairar mais 
dúvidas sobre sua boa-fé do que a razão porque o 
recusam, isto é, por “só ser admissível entre Estados 

que pertenceram à mesma metrópole”. Como muito 
bem disse o Barão de Cotegipe isso não se 

compreende, nenhum publicista havendo que tal 
sustente, e devendo ao contrário, com mais razão 
prevalecer o princípio quando se trata de nações que 

não fizeram parte do mesmo todo. 

Espanhóis ou argentinos nunca transpuseram a 

fronteira do Tratado de 1759; brasileiras são todas as 
povoações do Território das Missões; e dos 8.000 
habitantes que ali se contam um só não há que seja 

argentino. Em uma palavra; temos estado 
ininterrompidamente na posse do Território Litigioso e 

é este um fato que os próprios argentinos 
reconhecem. 

Em uma publicação atribuída ao Barão de Cotegipe, 

de nossos estadistas o que mais a peito tomou esta 
questão, examina o ilustre brasileiro se, abstraindo-se 

dos Tratados e pondo-se de lado o “uti possidetes”, 
alguma conveniência poderia haver em tomar-se para 
fronteira a linha do Pepirí-Guaçu e do Santo Antonio. 

E responde-nos: não, o Pepirí-Guaçu e o Santo 
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Antonio correm entre bosques cerrados e terras altas 

e pedregosas, e, além de já constituírem as 
dificuldades naturais uma excelente defesa, a linha é 

a mais curta. Ao contrário, a divisa pelo Chapeco só 
trará desvantagem e perigos, será uma cunha metida 

no Território Brasileiro e, 

no caso de uma guerra entre as duas nações as forças 

inimigas não tem mais que levantar o pé para passar 

o nosso Território, invadir rapidamente a Província, 

viver dos seus abundantes recursos e devastá-la 

impunemente antes que seja socorrida. 

Intransigentes, como o Barão de Cotegipe, pela 

consciência do nosso direito, mostraram-se sempre 
todos os nossos estadistas, cujas opiniões são 

reproduzidas em dois dos mais interessantes capítulos 
do livro que examinamos. 

Separando-se de todos eles para ceder grande parte 

do Território Brasileiro, é natural que se inquira quais 
os móveis a que obedeceu o nosso negociador. Não 

há indiscrição em perscrutá-los, pois que é dever de 
patriotismo bem conhecer negociação de tamanho 
alcance, e para isso precisamos saber os motivos que 

a possam justificar ou explicar. 

Por nossa parte, confessamos que não podemos 

descobrir ou sequer conjeturar as altas razões de 
estado que tenham induzido o ex-Ministro das 
Relações Exteriores a resolver com tanta sofreguidão 

e por tal modo a nossa velha Questão de Limites. 

Todas as causas que se indicam nos parecem 

pequenas para o defeito, e entre elas a que admite ou 
reproduz o autor do livro sobre a “Questão das 
Missões”, isto é, de que o nosso Embaixador e 

Ministro, obrigado a atender aos interesses 
momentosos da nova situação, procurava por esse 
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preço uma aliança defensiva com a República 

Argentina a fim de garantir contra qualquer 
pronunciamento do País a ordem de coisas criada pela 

Revolução de 15 de Novembro. Não, não há, exemplo 
na história de Governo fundado por uma Revolução 

que menos tenha tido que temer no dia seguinte. Em 
novembro do 1889, como em janeiro de 1890, data 
da partida do Sr. Q. Bocayuva para o Rio da Prata, 

ninguém sequer cogitava de reação. E quando mesmo 
tais receios assaltassem o espírito do ex-Ministro, 

recusamo-nos sinceramente a crer que o dominassem 
a esse ponto. 

Mas, por isso mesmo, que está sujeito a tais 

apreciações, das quais o Barão do Ladário foi apenas 
o eco, é que não se compreende porque, enquanto 

esteve no governo, não deu publicidade ao Tratado. 

A declaração de que não o trouxe logo ao Congresso 
pela oposição de seus colegas de gabinete [discurso 

de 17 do janeiro] é uma prova de que sentia o mau 
efeito produzido, mas, então, como deixar a opinião 

no pior dos estados ‒ o de dúvida e de sobressalto? 

Pode-se admitir que, aprovado em uma sessão, talvez 
secreta, do Congresso, os Estados só tenham 

conhecimento de um Tratado que envolve sessão de 
território quando por ventura já esteja ele aprovado? 

“Pensamos”, dizia, em 1882, o redator do “Globo”, 
que “o País deve ser informado sobre o que ocorre nas 
regiões oficiais a respeito desta questão. Não se 

poderá invocar amavelmente a razão de Estado para 
ocultar o procedimento do governo”. 

Esta mesma exigência faz hoje o “Jornal do Brazil”, e 
não é ousadia dizer que a fazem todos os brasileiros. 
(JORNAL DO BRAZIL N° 8) 
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Jornal do Brazil n° 65, Rio, RJ 

Sexta-feira, 12.06.1891 

 
Litígio das Missões 

 

Temos acompanhado a polêmica entre o “Novidades” 
e “Correio do Povo” sobre este litigio. 

Aí corre impresso o livro do Sr. Barão do Ladário, 
partindo do pressuposto de haver celebrado o 

Governo Provisório, pouco tempo depois de sua 
ascensão ao poder, um Tratado com a República 
Argentina, cedendo do território brasileiro em 

Missões. 

Estava provado pela discussão deste importante 

assunto o direito do Brasil. 

Estava provado já pela aplicação do “uti possidetis”, 
já pelas estipulações dos antigos Tratados e os 

trabalhos de demarcação de três comissões mintas, 
duas por parte de Portugal e Espanha para a execução 

dos Tratados de 1750 e 01.10.1777, e a última por 
parte do Brasil e República Argentina para a 

verificação daqueles trabalhos. 

A execução do Tratado de 28.09.1885 havia ilidido 
(100) as dúvidas suscitadas pelos comissários 

espanhóis nos anos de 1788 e 1791. 

Os Comissários Brasileiros e Argentinos haviam 

confirmado a demarcação de 1759 e era evidente que 
nenhum fundamento tinha o Comissário Espanhol 
Oyarvide, para pretender que a linha divisória entre 

 
100 Ilidido: contestado. (Hiram Reis) 
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os dois Países corresse, não pelo Pepirí-Guaçu e Santo 

Antonio no extremo Oeste do território de Missões, 
mas muito mais acima pelo Chapecó e Jangada, Rios 

de que não cogitaram as duas metrópoles e não eram 
indicados nas instruções de 06.06.1788. 

É inegável que o tratado de 14.12.1857, depois de 
bem discutidos todos os precedentes em vista dos 
trabalhos dos primeiros demarcadores, adquiriu ainda 

mais força com a última exploração e que a questão 
de direito ficara resolvida definitivamente. 

É um facto que, ainda assim, não foi possível chegar-
se a um acordo, e que para evitarem-se sérios 
conflitos convieram as duas partes contratantes em 

submetê-la a uma decisão arbitral 

Sobrevieram os extraordinários acontecimentos de 

15.11.1889. O Brasil mudou de regime político, de 
Monarquia passou a ser República. Este sucesso foi 
imediatamente aplaudido pelos Estados Americanos. 

A República Argentina manifestou desde logo o seu 
desejo de dar às suas relações com o Brasil nova 

direção, e como vizinhos viver em plena paz, 
removendo-se todas as dificuldades que as traziam 
sempre estremecidas. 

Celebrou-se o Tratado para pôr-se termo de uma vez 
às suas questões de fronteira. Este ato não podia 

deixar de surpreender a todos. Até hoje ignora-se qual 
o alcance de suas estipulações, tal sigilo se tem 
guardado sobre a natureza desse pacto internacional 

que parece não ter saído do Gabinete dos Ministros e 
de nada mesmo saber a respectiva Secretaria das 

Relações Exteriores para não ser divulgado enquanto 
não fosse aprovado pelos Congressos dos dois Países. 
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Este sigilo fazia desconfiar. É má política, a de ocultar 

à Nação aquilo que a ela mais do que a ninguém 
interessa saber; extraviar a opinião pública sedenta 

de conhecer como são zelados os seus interesses. 

Daí as conjecturas que tanto afetam o crédito do 

Governo. Se foram atendidos aqueles interesses para 
que tanto mistério, para que privar o povo de render 
a devida homenagem a quem de direito?! 

Se não o foram porque fugir à responsabilidade 
perante o País de quem emana o Governo o seu 

mandato, quando tudo mais tarde ou mais cedo se há 
de revelar? 

Dizem uns que não foi respeitada a integridade 

nacional, que pelo Tratado foi ele só o sacrificado, e 
neste caso o Barão do Ladário desempenha a mais 

nobre das missões, a de pugnar pela honra nacional, 
como bom patriota. 

Dizem outros que o Governo Provisório conseguiu, 

logo depois de proclamada a Republica, o que nunca 
pôde fazê-lo o Governo do antigo regime. 

Que o Governo monárquico já estava inclinado a 
terminar o litígio por via de transação ou cessão de 
Território, como pretende o “Novidades”, ideia de que 

só desistiu, depois de ouvir o Conselho de Estado e de 
convir o Governo Argentino no arbitramento. 

Atribuem aquela ideia à versatilidade do Imperador, 
de caráter timorato, impressionado sempre com os 
horrores de uma guerra que parecia iminente. 

Foi depois pelo arbitramento, porque assim evitavam-
se aqueles desastres, desde que se comprometessem 

os dois Governos a conformar-se com o laudo, 
qualquer que ele fosse. 
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De qualquer modo acabava- se a contenda sem o 

recurso ás armas. Em contraposição afirma-se que o 
Governo Provisório terminara de modo muito diverso 

a questão pendente, sem haver cessão de território 
por parte do Brasil, evitando uma decisão arbitral, 

cujo resultado, apesar da respeitabilidade do árbitro, 
é sempre duvidoso. 

E por considerações de alta política americana 

chegou-se a um acordo sem ferir as susceptibilidades 
do povo Brasileiro. 

Quais estas considerações de alta política, e em que 
sentido houve esse acordo, ninguém sabe, é ainda um 
segredo! É’ sobre isto que desejaríamos ouvir os 

redatores do “Novidades”. 

Enquanto isto não se fizer, autorizado pelo Sr. 

Quintino Bocayuva, visto estarmos todos “in albis” 
(101) sobre o pensamento realizado do Governo 
Provisório, e o Barão do Ladário, estando a abrir-se as 

Câmaras, serve bem ao seu País esclarecendo a 
questão e tirando as conclusões que tirou em um 

excelente folheto, deduzidas dos princípios que nos 
apresenta a discussão diplomática e os mais solenes 
documentos. 

Se o Governo, no antigo regime, estava, como 
assevera o “Novidades”, disposto a transigir, cedendo 

direitos do Brasil no território contestado, quem o 
impediria de continuar na discussão a que o provocara 
o Sr. H. Moreno e de concluir um Tratado para pôr 

termo à questão tão debatida? Para que, repetiremos, 
ouviu-se o Conselho de Estado e recorreu-se ao 

 
101 In albis: do latim “em branco”, sem ter tomado conhecimento do 

assunto. (Hiram Reis) 
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arbitramento para que se resolvesse única e 

definitivamente a questão de direito? 

Pode-se supor, sequer por um momento, que o 

Governo Argentino renegasse de todo o seu passado 
desde 1876 até 1889, das pretensões que sustentara 

com tanto calor e persistência, a ponto de propor a 
divisão do Território Litigioso que levava até o Jangada 
depois que foi este explorado? 

O Sr. Quintino Bocayuva disse ao zarpar para sua 
embaixada no Rio da Prata, a bordo do “Riachuelo” e 

ao despedir-se dos amigos: 

voltarei da minha missão digno de meus concidadãos. 

No seu regresso principiou a rosnar que havia cedido 

à República Argentina grande parte do “Território de 
Missões” compreendendo o campo Erê, que tanto 
ambicionavam os Argentinos. 

Houve algum rumor no seio do próprio gabinete do Sr. 
General Presidente da República. Justificou-se o 

Ministro perante seus colegas que, depois de sua 
peroração, prorromperam em bravos, felicitações e 
abraços. 

Tem agora de apresentar-se perante a representação 
nacional. Deus permita que aí encontre as mesmas 

ovações e que se rompa enfim o mistério e prove que 
desempenhou com a maior lealdade a sua alta missão. 

(JORNAL DO BRAZIL N° 65) 
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Jornal do Brazil, Rio, RJ 
Quinta-feira, 18.06.1891 

 
Litígio das Missões 

 

O nosso primeiro artigo, publicado nesta folha, edição 
de 12 do corrente mês, não mereceu as honras de 

uma contestação. Paira sempre a mesma dúvida sobre 
o modo por que terminou o Governo Provisório o litígio 

das Missões. 

Esta reserva nos obriga a prosseguir ou antes a 
encetar a discussão para pôr em claro este importante 

assunto. Ele será oportunamente desenvolvido em 
todas as suas fases desde que começaram em 1857 

as negociações entre o Brasil e a Confederação 
Argentina, durante a Administração Provisória do 
General D. Justo José de Urquiza. 

Se é certo que o Governo Provisório cedeu do território 
brasileiro na questão de limites pendente com a 

República Argentina como se propala e afirma o Sr. 
Barão do Ladário no seu livro publicado no corrente 

ano, e insiste na polêmica que tem com a redação do 
“Novidades”; 

Se é verdade que o Governo daquela República, assim 

como se retratou de seus compromissos contraídos 
em 14.12.1857, convindo na linha divisória pelos Rios 

Pepirí-Guaçu e Santo Antonio, como foram 
demarcados pela comissão mista portuguesa e 
espanhola em 1759, em cuja conformidade foi 

celebrado o tratado de 01.10.1777, e traçando essa 
linha como divisa entre os dois países, chegou com o 

Governo do Brasil a um acordo para pôr também de 
lado o tratado de 05.11.1889, que já havia resolvido 
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pacifica e definitivamente esta questão secular por 

meio de arbitramento de uma potência amiga, 
prescindindo-se dele para entrar em uma transação, 

embora com o quebrantamento da integridade 
nacional; 

Se contra os direitos inauferíveis e inconcussos do 
Brasil, demonstrado com tanta lucidez, no 
memorando de 29 de novembro que serviu de base 

ao Tratado de 1857, aceito sem a menor relutância e 
restrição imposta pelo Governo e Congresso 

Argentino, sendo desprezadas as artimanhas dos 
exploradores espanhóis em suas explorações de 1788 
e 1791, prevaleceu a cavilosa (102) interpretação dada 

pelo comissário Oyarvide ao Tratado de 1777, 
impugnada sempre pelos comissários portugueses; 

Se nenhum outro título apresentou o Governo 
Argentino para fundamentar as suas pretensões, a 
solução dada a este assunto pelo Governo Provisório 

não tem justificação possível, e merece pela sua 
gravidade a mais séria atenção da imprensa e do 

Parlamento Brasileiro como órgãos da opinião pública 
e da soberania nacional. 

Recorramos ao direito. 

Que o Brasil esteve sempre de posse de toda a zona 
disputada, não o contesta e nem o pode contestar o 

Governo Argentino, se bem não admita o “uti 
possidetis”, como principal base para o deslinde da 
questão. Os princípios doutrinários do direito 

internacional são estes: 

Au demandeur, il faut un titre, et on n’est obligé à 

avoir égard à son titre qu’autant qu’il en montre la va 

lidité. Le possesseur pent donc demeurer en 

 
102 Cavilosa: ardilosa. (Hiram Reis) 
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possession juqu’a ce qu’on lui fasse voir que sa 

possession est injuste. Tant que celas n’est pas fait, il 

est en droit de s’y maintenir, et même de la recouvrer 

par la force s’il en a eté depossedé. Il n’est pas permis 

de prendre les armes pour se mettre en possession 

d’une chose à la quelle on n’a qu’un droit incertain et 

douteux. [Wathel – Livro 2 °, capítulo 18 & 337] (103) 

Abra-se qualquer outro Tratado de direito das gentes, 

Weaton, Andrés Bello, e tantos outros que se 
encontram em qualquer biblioteca e não se lerá 

doutrina diversa. Estes princípios têm toda aplicação 
ao caso vertente. 

Alega a República Argentina direitos ao território 

compreendido entre o Pepirí-Guaçu e Santo Antonio 
ou Jangada, mas com que títulos? 

Posse não tem, com direito a reivindica-la por ter sido 
dela esbulhada, ela foi garantida ao Brasil pelos 
artigos 5° e 8° dos Tratados de 1750 e 1777, no 

preambulo daquele e artigo 16° deste. 

Nos seus provarás (104) prova alguma deriva daqueles 

tratados, que aliás invoca como a única fonte de 
esclarecimentos para resolver-se o pleito. 

As suas razões finais na discussão de direito exaradas 
no memorando de 1883 foram ilididas pelo 
contramemorando que lhe opôs o Ministério dos 

Negócios Estrangeiros do Brasil. Foi por essa sua falsa 

 
103 O requerente necessita de um título e é obrigado a considerar que possa 

demonstrar a validade do mesmo. O proprietário pode, portanto, 
permanecer na sua território até que seja demonstrado que sua 

titularidade não é legal. Até que isso seja feito, ele tem o direito de 
mantê-lo, e até mesmo de recuperá-lo à força, se tiver sido despojado. 
Não é permitido pegar em armas para obter posse de algo sobre o qual 
se tem apenas um direito incerto e duvidoso. (Hiram Reis) 

104 Nos seus provarás: nos seus exames a fundo da questão, nas suas 
diligências por conhecer e patentear a natureza, qualidade, certeza dos 
artigos desses Tratados. (Hiram Reis) 
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posição que conveio na exploração dos quatro Rios em 

disputa. 

Fez-se esta exploração e ficou evidentemente provado 

que os Rios de Oyarvide não podiam ser os da 
demarcação de 1859. 

Nenhum deles, nem o Chapecó nem o Chopim nem o 
Jangada tinham os característicos assinalados com 
tanta precisão naquela demarcação, as suas 

nascentes não se ligavam para constituir a fronteira 
dos antigos Tratados. 

Na margem Setentrional do Uruguai e Austral do 
Iguaçu ou Rio Grande de Coritiba, depois dos saltos, 
que neles existem, não há Rio algum com os nomes 

de Pepirí-Guaçu e Santo Antonio. 

O primeiro, único reconhecido em 1759 com este 

nome, foi o designado como começo da linha divisória 
por ser o que mais se aproxima do Salto Grande do 
Uruguai e nele deságua aos 27°09’23”S, e o outro, a 

que se deu este nome, o único que lhe poderia servir 
de contravertente para fechar aquela linha, o mais 

próximo do Salto do Iguaçu, aos 25°35’04”S. 

Tudo isto foi confirmado na última exploração, nada 
estava alterado na Barra do Pepirí, a mesma ilha, o 

mesmo recife e os demais sinais já reconhecidos. Era 
mais uma prova da lealdade com que defendia o Brasil 

os seus direitos. 

Desorientado o Governo Argentino com os resultados 
dessas últimas diligências, não lhe aproveitando a 

exploração do Jangada, só por extrema benevolência 
consentida pelo Governo do Brasil, não podendo 

prosseguir nas suas reclamações, propôs a divisão do 
território. 
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Era de todo inadmissível uma semelhante proposta, 

apresentada sob a forma de projeto de um Tratado. 
Reconhecido o nosso direito, não era possível 

nenhuma transação. Acresce que o Governo Argentino 
não pedia coisa certa contra todos os princípios, os 

mais comezinhos de jurisprudência internacional. 

Havia um Rio ao Oriente do Uruguai-Pitã que 
consideravam os espanhóis como o verdadeiro Pepirí 

ou Pequeri-Guaçu. O Chapecó foi crismado por 
Oyarvide com este nome. O seu contravertente seria 

o Chopim, mais tarde o Jangada! 

Nem nas questões forenses nem nas internacionais se 
permite essa incerteza. Já vimos em Wathel: 

Il n’est pas permis de prendre les armes pour se 

mettre en possession d’une chose, à l’aquelle on n’a 

qu’un droit incertain et douteux. 

Tinha, portanto, a República de decair de sua ação, ou 
exceção ao direito fundado do Brasil ao Território 
Contestado. Este direito lhe davam a posse, posse 

aliás nunca interrompida, segundo os Tratados e as 
explorações de 1750 e 1889. 

As terras que lhe foram adjudicadas pelos antigos 
Tratados não são baldias, estão em parte cultivadas e 
aproveitadas; algumas o são só por escassez de 

população, mas estão na mesma zona e lhe 
pertencem a justo título para pôr a coberto de alguma 

surpresa as suas possessões efetivas. 

Para melhor assegurar seria mais conveniente que a 
linha de separação dos dois Estados fosse pela 

cordilheira que liga o salto do Rio Uruguai ao de Santa 
Maria no Iguaçu, como lembrara em 29.08.1780 o 

Ministro Português Martinho de Mello e Castro. 
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Se, por não estarem ocupadas com estabelecimentos 

brasileiros, pensa o Governo Argentino poder havê-
las, com muito mais razão reclamaria o Brasil para 

fronteira dos dois Países aquela serrania como ponto 
estratégico, medida de precaução para o futuro. 

Mas o Brasil está na defensiva, só mantém e sempre 
manterá os direitos que herdou de sua metrópole. 
Sabe bem a República Argentina que não há hoje na 

América território algum que possa ser considerado 
“res nullius” (105). 

Depois das bulas pontifícias e do Tratado de 
Tordesilhas, as que não foram ocupadas por direito de 
conquista, ou por outro qualquer título, por outras 

nações, foram declaradas do domínio das duas coroas 
de Portugal e Espanha com direitos a eles, 

respectivamente, as suas Colônias quando se 
tornaram independentes em 1810 e 1822. 

Descriminar (106) este domínio foi objeto especial dos 

antigos Tratados, e já que o Governo Argentino aceita 
o de 1777 como a única fonte de direito, deve estar 

pelo que ele determinou sem os comentários de 
Oyarvide que de nenhum modo o pôde invalidar. 

Em conclusão, o Governo Provisório encontrou na sua 

ascensão ao poder, subsistente, o tratado de 
05.11.1889. Não é de crer que nos poucos dias que 

mediaram entre aquela data e a de 15 do mesmo mês, 
em que foi derrocada a Monarquia, se propusesse o 
Governo Imperial a nulificar o arbitramento por um 

outro Tratado de divisão de território, quando estava 
de todo terminado o pleito, e não incorreu incidente 

algum que o forçasse a abrir mão de seus direitos, já 
bem acentuados sobre que tinha de pronunciar-se o 

 
105 Res nullius: sem dono. (Hiram Reis) 
106 Descriminar: justificar. (Hiram Reis) 
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Juiz árbitro escolhido livremente pelas duas partes 

contratantes. Basta isto para contestar o editorial do 
“Novidades” do dia 13 do corrente. 

As razões em que firma a sua crença de que o Governo 
Imperial, ou antes o ex-Imperador estava já disposto 

a dividir com a República Argentina o Território do 
Litígio, seja-nos permitido dizer, são impertinentes 
para a questão e de nenhuma procedência pela 

maneira por que são formuladas. 

Aquele Tratado era lei internacional e tinha de se lhe 

dar execução. Já não tinham lugar ulteriores 
reclamações do Ministro Argentino. Tinha que 
aguardar unicamente a decisão arbitral sobre a 

questão de direito. O Governo Provisório foi quem 
mudou de rumo, e preferiu ao arbitramento a cessão 

do território brasileiro; o que não podia nem devia 
fazer, fossem quais fossem as disposições em que se 
achasse o Governo do ex-Imperador. A nossa 

convicção é que alguns erros cometeu nos últimos 
tempos o Governo decaído, não durante a 

administração do Sr. Visconde de Ouro Preto, mas na 
de alguns de seus antecessores. 

Talvez tenhamos de externar a este respeito a nossa 

opinião, mas não no incidente a que se tem contraído 
a polêmica entre a redação do “Novidades”, o Barão 

do Ladário e “Correio do Povo”. 

Na impossibilidade em que se acha aquela redação de 
se entender com os seus contendores sobre um ponto 

controvertido, apela para a próxima discussão que se 
há de ferir no Congresso. Declara ela que também 

deseja a manutenção dos nossos direitos. 

Estranha, como já o fizemos no nosso precedente 
artigo, que não se tenha dado publicidade aos 

documentos relativos ao Tratado celebrado pelo 
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Governo Provisório a fim de que a opinião pública 

fique bem orientada e os membros da representação 
nacional, com os elementos indispensáveis para 

exercer com justiça as funções de Juiz. Folgamos com 
esta declaração; estamos de perfeito acordo. 

Sentiríamos que uma redação tão Illustrada se 
pusesse em campo para discordar das manifestações 
tão sensatas, tão patrióticas que desperta o mistério 

que guarda o Governo em assunto que tanto interessa 
aos brios nacionais. (AZAMBUJA, 1891) 
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Jornal do Brazil, Rio, RJ 

Sábado, 25.06.1891 

 
Litígio das Missões 

 

Foi distribuído pelos membros do Congresso o 
relatório de janeiro do corrente ano, em que o Sr. 

Quintino Bocayuva dá conta do que fez quando 
Ministro das Relações Exteriores. Quanto ao Tratado 

celebrado entre o Brasil e a República Argentina 
declara que não se publicava a íntegra por terem 
assentado os respectivos Governos, de comum 

acordo, em conservá-lo em segredo até que fosse 
submetido ao Congresso nos dois Países. 

A mensagem do Presidente da República, apre 
sentada ao Parlamento Brasileiro, em 15 do corrente, 
diz apenas o seguinte: 

Oportunamente vos será presente esse Tratado. 

Sabe-se agora que o Tratado tem a data de 

25.01.1890. Depende de sua apresentação ao 
Parlamento Brasileiro o saber-se de que modo se 
realizou essa negociação, quais as suas cláusulas e até 

que ponto foi o Brasil prejudicado. Ansiosos todos 
esperam o relatório do atual Secretário das Relações 

Exteriores para tirar a limpo toda essa meada (107) e 
apreciar-se devidamente o deslinde da questão. 
As apreensões, porém, fundam-se em presunções 

veementes de que naquele ajuste internacional, não 
se atendeu, e antes sacrificados foram os interesses e 

direitos nacionais. Se há juízos temerários, a culpa é 
do Governo que não orienta o espirito público para que 

 
107 Meada: plano para enganar alguém, intriga, maquinação. (Hiram Reis) 
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não se extravie. Haverá sessão secreta para ocultar à 

Nação o enredo em que andou a negociação? 
Continuarão, assim, as conjecturas que força é 

confessar, não são de todo destituídas de 
fundamento? A discussão pela imprensa tem sido útil, 

e por ela os congressistas poderão ir formando o seu 
juízo. 

Que houve cessão de território não há hoje quem o 

duvide. Se não tivesse havido essa transação, teria o 
Governo desmentido os boatos, era este o seu dever. 

Quem cala consente, quem não deve não teme; é o 
que geralmente se diz. 

O que levaria porém o Governo a ceder de nossos 

direitos territoriais, e sacrificar assim tão 
profundamente os interesses do País? Novas 

conjecturas! 

Tratar-se-ia de intervenção e auxílio material da 
República Argentina para manter a ordem e a paz na 

recente emergência política do Brasil? Nega isto o Sr. 
Dr. Aristides Lobo no artigo publicado no jornal 

Novidades, edição de 18 do corrente. Membro 
proeminente do Governo Provisório, com ele solidário 
em assunto tão grave, acreditamos na sua palavra 

honrada. 

Estamos certos de que o primeiro Governo que surgiu 

do extraordinário advento de 15 de Novembro não 
encetaria a sua alta missão de regenerar o nosso País 
com essa degradação moral que lhe atrairia a 

execração pública. Chamar forças estrangeiras para 
subjugar dissenções intestinas, seria um atentado 

inqualificável que repeliria a soberania nacional. 

Assim o pretendeu o Governo da Confederação em 
1858, depois de celebrado o Tratado de 14.12.1857, 

mas foi esta proposta que soube-se mais tarde era a 
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condição incubada para a ratificação daquele Tratado, 

repelida pelo Governo Imperial, que soube manter-se 
neutro entre ela é o Estado dissidente de Buenos 

Aires, pelo princípio de que não é licito a Governo 
algum envolver-se nas questões internas de outros 

estados. 

Foi este, como se sabe, o principal motivo que teve o 
Governo do General Urquiza para retratar-se daquele 

compromisso solene que já havia merecido o 
assentimento do Congresso Argentino. Teria o Sr. H. 

Moreno com esse precedente feito um semelhante 
oferecimento para obter o Tratado de 25.01.1890 em 
substituição ao de 5 de Novembro, celebrado no 

tempo da Monarquia e que já havia terminado pacifica 
e definitivamente este pleito internacional? 

A República Argentina, assevera o Sr. Dr. Aristides 
Lobo no seu citado artigo, não regateou, nem pôs 
preço algum à abertura de suas relações diplomáticas 

com o Brasil nem o Governo Provisório lhe acenou de 
perto ou de longe com quaisquer concessões. Então 

qual foi o pensamento que presidio às novas 
negociações? Ouçamos o Sr. Dr. Aristides que diz com 
louvável e a maior franqueza: 

O Governo revolucionário nos dias difíceis que 

atravessava, não podia deixar de ter em grande 

consideração o procedimento fraternal e gentil da 

República vizinha, disputando como disputou a 

prioridade no reconhecimento à face do mundo das 

instituições republicanas que acabavam de ser 

inauguradas. 

E acrescenta: 

que não podia ser indiferente aos bons ofícios tão 

espontânea e generosamente oferecidos para a 

República nascente, no momento melindroso em que 

se achava graças às correntes dinásticas em presença 
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dos Governos da Europa, armados e em uma situação 

de prevenção de ânimo, vizinho de possíveis 

rompimentos . 

Logo, em troca de uma aliança proposta e aceita, foi 

o que resolveu o Governo Revolucionário a abrir mão 
do Tratado de arbitramento, na questão de direito, 

para pagar serviços eventuais que nos poderia prestar 
o Estado vizinho na hipótese figurada, repartindo com 
ela grande parte do “Território das Missões”. 

É o que se deduz logicamente do que fica exposto e o 
que promete desenvolver o expositor quando se abrir 

esse processo diplomático na representação nacional. 
Por serviços idênticos não imaginários mas reais, foi 
que conseguiu a França na Administração de Cavour, 

em 1860, a anexação ao Império de Nice e Ducado de 
Saboia, para assegurar a sua fronteira por esse lado. 

Os fatos históricos dão muita luz às deliberações dos 
Governos, mas apelar-se para estes fatos no caso 
vertente é uma perfeita irrisão (108). Vamos a uma 

outra hipótese, a necessidade de ceder território para 
evitar os horrores de uma guerra com a República 

Argentina. Foi o que induziu alguns Conselheiros de 
Estado a dar o seu voto por uma transação. Temor de 
guerra não havia. 

Aprovando a República Argentina o Tratado de 
05.11.1889, mostrou evidentemente que queria 

resolver a questão amigavelmente. Removido este 
grave conflito, o parecer unânime do Conselho de 
Estado foi pelo arbitramento. Foi o que se resolveu e 

esta resolução era a que devia manter o Governo 
Provisório para evitar ulteriores complicações que se 

 
108 Irrisão: zombaria. (Hiram Reis) 
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possam originar se não for aprovado pelo Congresso 

o Tratado de 25.01.1890. 

O Brasil não é a Bolívia nem o Paraguai nas questões 

de Tarija e do Chaco, para engrandecer ainda mais a 
República Argentina à custa dos direitos que ele tem 

ao “Território das Missões”. Na eventualidade de uma 
guerra, com o favor da Divina Providencia, não 
perderia a sua influência na América como a perdeu a 

Áustria depois da Batalha de Sodowa, dada a 
03.07.1866, com o que triunfou a política de 

Bismarck, nem tão pouco perderia as suas legítimas 
possessões em Missões, como perdeu a França em 
1870 a Alsácia e Lorena, na última guerra com a 

Alemanha, por traição do General Bazaine. 

Diz o Sr. Presidente na sua mensagem de 15 do 

corrente: 

A Conferência Internacional de Washington 

recomendou aos Governos nela representados a 

adoção de um projeto de Tratado estabelecendo o 

arbitramento para a resolução de questões que 

sobrevenham entre estados americanos. Este projeto, 

que recebeu forma regular, foi firmado por parte do 

Brasil e de algumas outras Nações americanas. 

O tratado de 05.11.1889 antecipou esse 

compromisso, a que já havia mandado o seu Governo 

prestar a sua adesão, e era mais um motivo para 

respeitar o Governo Provisório este princípio 

regulador das relações entre aqueles estados em suas 

complicações internacionais e o único que podia 

terminar digna e definitivamente a questão vertente. 

(AZAMBUJA, 1891) 
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Gazeta da Tarde n° 175, Rio, RJ 

Sexta-feira, 26.06.1891 

 
O Governo Provisório e a Fronteira 

Pelo Lado das Missões 

 

Os nossos colegas da folha vespertina, que, recebe 

inspirações do primeiro Ministro do Interior da junta 
revolucionária que sucedera no Governo do País ao 

último gabinete da monarquia, publicou algumas linha 
em sua edição de 23, para as quais cumpre-nos 
também chamar a atenção da opinião pública. 

Considerando o trabalho que dentro de pouco tempo 
deve ser desenvolvido no Congresso Nacional, 

enumera o da “Questão das Missões” e diz: 

Nesta questão está claro que se porão de lado em 

terra todos os ódios, todas as desavenças, entre 

oposição e maioria, para tratar unicamente, 

exclusivamente da Pátria, do querido “Watherland”. 

Nada ao estrangeiro, nem um grão obscuro de terra 

brasileira, embora para isso seja mister fazer correr 

em toda a América do Sul um Rio de sangue, embora 

para isso tenha de andar o pavilhão nacional no 

negror dos campos de batalha, roto, encardido e 

chamuscado. 

A “Questão das Missões” para o Brasil não é mais uma 

questiúncula territorial da, partilha de alguns 

quilômetros de terra, não, ela é agora uma questão 

de honra, que a diplomacia elevou, um negócio em 

que é preciso ser ladino, arguto e esperto. Cedermos 

terras nossas ao vizinho arruinado é assinarmos um 

atentado de imbecilidade numa questão de espírito, 

onde o coração foi banido para só se tratar do negócio 

intelectualmente. 
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Eis aí o problema. 

Não há mais dúvidas, o Tratado de 30.01.1890, com 
que o Sr. Quintino Bocayuva quebrou a integridade 

territorial do nosso País, terá no Congresso, contra 
seus efeitos aquele grande agitador e patriota, 
Deputado pela Capital Federal, o Sr. Aristides Lobo, 

desde quando a folha que é por S. Ex.ª impulsionada, 
assim exprime. 

E, felizmente, teremos por tal modo combatido quanto 
seu colega daquela junta fizera com sofreguidão e 
insensatez inconcebíveis, para satisfazer à República 

Argentina, nossa natural desafeta e ardilosa vizinha. 

Defronte os dois atletas, ambos bem preparados nas 

lides da tribuna, a vitória, não sorrirá seguramente 
àquele que esquecera-se da Pátria, sacrificando-a em 
seus brios e interesses. 

Acaso S. Ex.ª também terá, então, como inimigo 
pessoal e da república, esse ex-colega, só pelo fato de 

não sancionar a cessão territorial de que trata aquele 
Tratado vergonhoso, que nos cobriria de luto, se 
viesse a fazer parte de nossas leis internacionais? 

Ficarão assim averbados os congressistas que 
negarem seus votos de aprovação a esse Tratado? 

Muito apaixonado se mostrou S. Ex.ª no Senado, 
quando contra nós e quantos tem combatido o mesmo 

Tratado, dirigiu tal acusação. 

Não, nenhum cogitou de sua pessoa, nem pretendeu 
senão defender a República, quando escrevia e fazia 

publicar esses artigos que S. Ex.ª qualificou de 
“incoerentes, afrontosos, cruéis, mesmo 

antipatrióticos!” 
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Sem a calma que precisava ter, vendo-se perdido, e 

pretendendo mostrar-se superior às justas censuras 
que do País irrompem, o Sr. General Bocayuva julgou 

melhor acobertar-se nessas insinuações que a opinião 
pública não descobrira jamais, do que em defender 

como a honra o exige. 

Não: na imprensa também deve falar; e é quanto 
impunha aos Ministros do Império nos tempos de seu 

domínio no “Globo”, quando esta questão foi agitada 
por si. À imprensa pois Sr. de Bocayuva. (GAZETA DA 

TARDE N° 175) 
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Gazeta da Tarde n° 182, Rio, RJ 

Sexta-feira, 03.07.1891 

 
Questão das Missões 

 

Escreve-nos o Sr. Barão do Ladário: 

Não pareça impertinência o pretender tão 

repetidamente falar à opinião pública pela Gazetilha 

de seu Jornal, desde quando levo em ponto de vista, 

o interesse do País, que ambos estremecemos. 

Desejo dar confirmação ao que lhe disse e foi 

publicado hoje na Gazetilha, graças à sua gentileza. 

Jamais o meu venerando amigo Sr. Visconde de Ouro 

Preto, assegurei anuiria a recuar a fronteira das 

Missões em benefício da República Argentina; dei-lhe 

prova disso, tirada de documento autêntico. 

Venho oferecer-lhe outra que tiro da carta que ele me 

dirigiu em :30 do mês próximo findo, e é assim 

exposta: 

‒ Só hoje recebemos aqui o “Jornal do Commercio” 

de 28, do qual acabo de ver que V. Ex.ª 

generosamente tomou a minha defesa na “Questão 

das Missões”. Receba, por isso, os meus sinceros 

agradecimentos. V. Ex.ª é sempre e em tudo 

companheiro leal e dedicado. Efetivamente, como 

V. Ex.ª afirmou não só no Governo nenhuma 

concessão faria aos argentinos além do 

arbitramento, mas na qualidade de Conselheiro de 

Estado jamais aconselhei, ou aconselharia, que o 

Brasil cedesse à divisão territorial pretendida pelos 

argentinos. 

Diante disto, é impertinência continuar-se a assegurar 

que aquele notável cidadão manifestasse sequer a 
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intenção de ceder qualquer fração do nosso território.  

Do Sr. Capitão de Mar e Guerra José Cândido Guillobel 
recebemos a carta seguinte: 

Tendo sido cometidos alguns enganos nos bem 

elaborados artigos sobre a “Questão das Missões”, 

publicados na Gazetilha da vossa conceituada folha, 

peço-vos me seja permitido apontá-los. Esses 

enganos referem-se: 

1° ao nome que ao Chapecó dão os argentinos: 

2° a Latitude da Foz do Pepirí-Guaçu;  

3° às dimensões da ilhota existente na foz desse 

Rio. 

1° O nome que os espanhóis no século passado deram 

ao Chapecó e que foi adotado pelos argentinos, é – 

Pequeri-Guaçu e não Pepirí-Guaçu. Eis o motivo 

daquele nome: o geógrafo espanhol D. Joaquín 

Gundim, tendo descoberto em 1788 a foz do Chapecó, 

na exploração que contra instruções do Vice-Rei do 

Rio da Prata, fez acima do Rio da Picada, denominava-

o de Pequeri-Guaçu e fê-lo para diferençar o que ele 

falsamente considerava verdadeiro do que havia sido 

explorado pelos antigos demarcadores em 1759. E 

por esse mesmo nome [Pequeri-Guaçu] que o designa 

o artigo 2° do Tratado de 28.09.1885. 

2° A Latitude da foz do Pepirí-Guaçu citada nesses 

artigos atribuída à Comissão Mista de 1887, não é a 

que esta comissão determinou. 

Tendo-me encarregado em comum com o 3° 

comissário argentino da determinação da posição 

geográfica da referida foz, encontrei para sua Latitude 

Sul ................................................... 27°09’51,5” 

média de cinquenta e cinco observações; e o meu 

concorrente argentino........................ 27°10’11,5”S 

cuja média adotada foi....................... 27°10’03,0”S 



294 
 

Os antigos demarcadores obtiverão para a Latitude 

dessa foz: 

Em 1759........................................... 27°09’23,0”S 

Em 1788, pelos portugueses............... 27°09’49,0”S 

Em 1791, pelos espanhóis................... 27°10’30,0”S 

3° As dimensões da ilhota existente na foz do Pepirí-

Guaçu são as seguintes: 

Comprimento 

Em 1887..................................................49,25 m 

Em 1788..................................................48,57 m 

Diferença em 99 anos [para mais]...............00,68 m 

Largura 

Em 1887..................................................14,60 m 

Em 1759..................................................14,95 m 

Diferença em 128 anos [para menos].......... 00,35 m 

Com a publicação da presente carta em matéria de 

tanta importância muito obrigará, etc. 

*** 

A Gazeta de Notícias referindo-se ao “Tratado das 
Missões” diz o seguinte: 

Em resumo: a questão atualmente não é de averiguar 

o direito do Brasil, do que se trata, ou antes, do que 

se deve tratar é de demonstrar, de pôr em evidência 

aos olhos do País, que a solução adotada era a única 

e a melhor, e quais as circunstâncias que, forçaram o 

Brasil a aceitá-la, desde que ela importa, como se diz, 

uma cessão de parte do Território Nacional. (GAZETA 

DA TARDE N° 182) 
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Jornal do Commercio n° 190, Rio, RJ 

Sexta-feira, 10.07.1891 

 
A Questão das Missões 

 

Publicamos, em seguida, extensamente os pareceres 
formulados pelos Conselheiros de Estado convocados 

em 1889 para discutirem a proposto da Sr. E. Moreno 
relativa à “Questão das Missões”. São tão 

contraditórias as versões que correm sobre a opinião 
que então predominou que, estamos certos, estes 
pareceres serão lidos com interesse. 

Os Srs. Visconde de Sinimbu (109) e Beaurepaire 
Rohan (110) subscreveram as seguintes linhas 

assinadas pelo Sr. Marques de Paranaguá (111): 

A proposta do Sr. Moreno é concebida nos seguintes 
termos: 

O Império do Brasil e a República Argentina etc. 
acordão: 

1° Em adotar como linha definitiva de limites a média 

geométrica entre a linha reclamada pelo Império e 

definida pelos Rios Pepirí-Guaçu e Santo Antonio-

Guaçu e a reclamada pela República Argentina que 

marcam os Rios Santo Antonio-Guaçu de Oyarvide e 

Chapecó. 

2° Fica entendido que a média geométrica a que se 

refere o artigo precedente será constituída de uma 

série de pontos ocupando cada um o encontro dos 

 
109 João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu. (Hiram Reis) 
110 Henrique Pedro Carlos de Beaurepaire-Rohan. (Hiram Reis) 
111 João Lustosa da Cunha Paranaguá. (Hiram Reis) 
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Paralelos ao Equador que cortarão as linhas limítrofes 

reclamadas pelas duas partes contratantes. 

3° Os gastos que exigem a observância deste Tratado na 

sua execução serão feitos por partes iguais. 

Com efeito a proposta do Ministro argentino 
compreendendo território cuja posse nunca nos foi 
contestada antes reconhecida expressamente pelo 

seu governo é exorbitante e de todo ponto 
inaceitável. 

Tendo o Governo Brasileiro proposto ao argentino, 
para evitar outras complicações, a exploração em 
comum dos quatro Rios e terrenos litigiosos por 

meio de uma Comissão Mista, não lhe parece a 
ocasião a mais própria para formular-se qualquer 

proposta ou contraproposta de transação por parte 
do Brasil, sem atenção ao resultado dos trabalhos 
daquela Comissão que ainda estão incompletos. 

Isso desmoralizaria os referidos trabalhos, poderia 
até fazer acreditar que eles nos são contrários como 

inculcam a imprensa argentina e por último a 
proposta do Sr. Moreno. 

Compreende-se que nestas circunstâncias falhando 
a transação proposta, em contraprojeto, se a 
questão for submetida a arbitramento, 

compareceremos em condições menos vantajosas 
perante o juiz arbitral. 

Acresce que o Governo Brasileiro promovendo o 
Tratado de 28.09.1885, para efetuar-se de comum 
acordo a exploração dos quatro Rios e terrenos 

litigiosos, declarou que o fazia, esperando ainda 
mais luz sobre a questão, convencido no nosso 

direito à fronteira que sempre sustentamos, do 
Pepery-Guaçu e seu contravertente Santo Antonio, 
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dos antigos Tratados, conforme foi reconhecido 

pelos comissários espanhóis e portugueses e até 
pela República Argentina no Tratado de 1857, 

fronteira em verdade a mais natural porque atende 
às necessidades de defesa do Império e aos 

interesses políticos e administrativos, respeitando o 
princípio do “uti possidetis”. 

E pois abrir mão, neste momento, e à vista de uma 

proposta exorbitante de esclarecimentos que 
afanosamente procurávamos, não me parece 

razoável nem prudente, antevendo que afinal a 
questão será submetida a arbitramento. 

Os novos trabalhos feitos em comum por 

comissários brasileiros e argentinos, estou 
persuadido, constituem subsídios os mais valiosos 

para solução da questão de direito que não 
devemos abandonar com tanta facilidade. 

Das plantas e informações não pode deixar de ter 

resultado a verificação de certos sinais 
caraterísticos, indicados nas antigas demarcações, 

tais como a posição tamanho e forma da ilha e do 
recife que ficam na embocadura do verdadeiro 
Pepirí-Guaçu, os terrenos altos que medeiam entre 

as cabeceiras deste Rio e do Santo Antonio, já 
mencionado no Tratado de 1777 e assinalado no 

mapa de Olmedilla (112), publicado dois anos antes, 
tudo virá confirmar o nosso direito e mostrar mais 
uma vez a falta de fundamento da pretensão 

relativa à fronteira do Chapecó e Chopim ou Santo 
Antonio-Guaçu, Rios estes procurados e 

descobertos muito mais tarde [1778 – 1981]. 

Assim que: 

 
112 Juan de la Cruz Cano y Olmedilla. (Hiram Reis) 
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Com a minha resposta negativa ao 1° quesito, julgo 

prejudicados o 2° e 3° (113). 

Quanto ao 4° e último relativo ao arbitramento direi 

que se, depois da discussão apoiada nos novos 
esclarecimentos, não pudermos chegar a um 

acordo para a solução da questão como convém aos 
altos interesses das duas nações amigas e somente 
para evitar a guerra, devemos aceitar ou propor o 

arbitramento, confiados no nosso direito e na 
imparcialidade do árbitro. 

O Sr. Visconde de Ouro Preto escreveu as seguintes 
linhas que o Sr. Visconde de Lamare (114) subscreveu: 

Na Conferência do Conselho de Estado Pleno de 

24.10.1884, convocada para tratar da Questão de 
Limites com a República Argentina, tive ocasião de 

opinar, atentas as razões que então expendi (115), 
pela conveniência de oferecer-se ao Ministro 
Quesada uma contraproposta, tendo por base: 

1° Ficar a fronteira definitivamente reconhecida, de 

acordo com a demarcação de 1759, e os Tratados de 

1777 e 1857, mas, 

2° Recorrer-se a arbitramento para decidir, se, “naquele 

tempo”, podiam os espanhóis, hoje representados 

pela República Argentina alegar algum direito sobre 

qualquer parte de território compreendido na divisa, 

caso em que seria justo que se lhes houvesse 

concedido uma e compensação pecuniária [à qual 

ainda não se recusaria o Império para com os seus 

sucessores] fixada pelo árbitro o “quantum” 

respectivo. 

 
113 Eram estes os quesitos. (JORNAL DO COMMERCIO N°190) 
114 Joaquim Raimundo de Lamare. (Hiram Reis) 
115 Expendi: explanei. (Hiram Reis) 
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Mantenho esse voto, tanto mais quanto, por 

comunicação do Chefe da Comissão exploradora 
dos terrenas litigiosos, o Sr. Barão de Capanema 

(116), a quem pedi esclarecimentos sobre, a 
questão, como autoriza-me o regulamento do 

Conselho de Estado, estou informado de que ficou 
confirmado de modo concludentíssimo o pleno 
direito do Brasil à fronteira do Pepirí-Guaçu e do 

Santo Antonio. [...] 

Entendendo que esse grande interesse não 

compensa os enormes sacrifícios de uma guerra, 
especialmente nas circunstâncias melindrosas em 
que se acha o País, penso que para evitá-la, se há 

motivo para recear-se um rompimento, o que 
ignoro, conviria entrar em transação com o 

Governo Argentino, nos termos que indicarei no 
Aviso de 20 do corrente mês: 

1° É aceitável qualquer proposta de transação que tenha 

por base a divisão do Território Litigioso e em 

particular a que o Governo Argentino agora fez? 

2° Sendo aceitável deve ser compreendido na transação 

o Território que acresceu entre o Chopim e o Jangada 

ou Santo Antonio-Guaçu? 

3° A aceitação de qualquer proposta de divisão exige o 

reconhecimento prévio do Território intermédio? 

4° Se nenhuma proposta de transação deve ser aceita, 

convém que se proponha ao Governo Argentino o 

arbitramento? 

Ao 1°: é aceitável transação que tenha por base a 

divisão do Terreno Litigioso; não, porém, como 
propõe o Governo Argentino e como lembra o 

ilustrado Sr. Barão de Cabo Frio. 

 
116 Guilherme Schüch, mais tarde Guilherme Capanema. (Hiram Reis) 
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Ao 2°: em caso algum deve ser compreendido na 

transação o Território que acresceu entre o Chopim 
e o Jangada, porque seria aderir à pretensão que 

até agora não formulara a República Argentina, e 
tornaria possível para ela a aquisição de muito mais 

área do que reclama. 

Ao 3°: a aceitação de qualquer proposta de divisão 
não exige o reconhecimento prévio do Território 

intermédio. 

Ao 4°: sim; no caso de haver fundado receio de 

guerra, convirá propor o arbitramento. 

O Sr. Visconde de S. Luiz do Maranhão (117) 
manifestou-se de acordo com a opinião emitida pelo 

Sr. Visconde de Cabo Frio e julgava que o Brasil não 
se devia opor “a qualquer proposta razoável de 

transação tendente à divisão do território litigioso”. 

Sem embargo da plena convicção que tínhamos do 
nosso direito e ainda com perda de uma parte do 

Território que legitimamente nos pertence e pelo 
qual temos sempre reclamado, outra não pode ser 

a nossa política; mas é preciso que o acordo que 
tenha de ser celebrado obedeça aos princípios da 
igualdade, imponha sacrifícios a ambas as partes e 

não importe somente em ônus para uma e 
vantagens para outra, com ofensa até da dignidade 

nacional. 

A proposta feita pelo Sr. Moreno Ministro argentino, 
está muito longe de preencher estas condições, que 

são substanciais. Com ela só são atendidos os 
interesses da República Argentina, e quase 

totalmente preteridos os do Brasil, absorvendo não 
somente o Território Litigioso em sua máxima 

 
117 Antônio Marcelino Nunes Gonçalves. (Hiram Reis) 
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parte, mas povoados habitados exclusivamente por 

brasileiros e uma extensa região reconhecida em 
todos os tempos como de nossa posse exclusiva.  

Uma tal proposta não pode ser aceita, nem mesmo 
como simples base para discussão, e cumpre que 

seja repelida “in limine” e em termos decisivos e 
peremptórios. A área do Território Litigioso, no 
entender dos dois governos, brasileiro e argentino, 

nunca foi outra senão a limitada pelos Rios Pepirí-
Guaçu e Santo Antonio à Oeste, Chapecó e Chopim 

à Leste, sustentando o Brasil que a linha divisória é 
a traçada por aqueles dois Rios, e a República 
Argentina por estes, com a denominação de Pepirí-

Guaçu (118) e Santo Antonio-Guaçu. 

É isto o que está explícita e claramente consignado 

em todos os documentos e correspondências 
diplomáticas e ainda recentemente no Tratado de 
28.09.1885, e nas instruções a ele anexas. Se a 

questão, pois, tivesse de ser resolvida segundo os 
princípios rigorosos de direito, o ponto único a 

firmar seria – se devem prevalecer aqueles ou estes 
limites; mas desde que a procura dirimir a 
dificuldade por meio de uma transação, é visto que 

nenhuma proposta pode ser admitida que não 
tenha por bate a divisão do Território circunscrito 

por aqueles quatro Rios, ou traçando-se uma linha 
média de Norte a Sul desde a margem do Iguaçu 
até a do Uruguai, ou outra tirada das vertentes do 

Pepirí-Guaçu e Santo Antonio, de Oeste a Leste, 
passando pelos terrenos altos que dividem as águas 

do Iguaçu e do Uruguai, como lembra o Sr. Barão 
de Cabo Frio. 

 
118 Peperi-Guaçu: a denominação é Pequiri-Guaçu. (JORNAL DO 

COMMERCIO N° 190) 
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A proposta do Sr. Moreno prescinde de tudo quanto 

está feito e dos elementos até hoje estabelecidos; 
busca novos horizontes, estendendo arbitraria-

mente a área do Território Litigioso, e indo buscar 
como extremo deste, não mais o Chapecó e o 

Chopim, como sempre entendeu o seu governo, e 
sim o Rio Santo-Antonio-Guaçu, ultimamente 
explorado, como se não fosse este o que já era 

conhecido pelo nome de Jangada, no seu curso 
inferior e que nunca foi invocado como limite entre 

os dois Países. 

Uma tal pretensão não tem absolutamente razão de 
ser e cai diante das três seguintes considerações: 

1° O Brasil em nenhum tempo reconheceu outros limites 

que não fossem o Pepirí-Guaçu e o Santo Antonio, à 

vista dos seus direitos firmados pelos Tratados de 

1750 e 1777, celebrados depois do reconhecimento 

desses Rios, primeira e segunda vez feito por duas 

Comissões Demarcadoras, nomeadas pelos governos 

português e espanhol, e só para a discussão admitiu 

que se considerasse Litigioso o Território limitado por 

aqueles dois Rios e pelos Rios Chapecó, e Chopim, 

com os nomes que aprouve à República Argentina dar 

a estes para o fim de fazer crer que eram eles os Rios 

designados nos Tratados. 

2° A longitude e latitude destes dois últimos Rios foram 

assinaladas e determinadas com a maior precisão e 

clareza, nos anos de 1759 s 1789, pelos 

demarcadores portugueses e espanhóis e são as 

mesmas que se acham exaradas nas instruções 

anexas ao Tratado de 1885, não sendo, portanto, 

lícito esquecê-las on deixá-las à margem, em busca 

de outras, de que nunca se cogitou, como as do Rio 

Jangada, hoje Santo Antonio-Guaçu. 

O Governo Brasileiro nunca ligou a mínima 
importância à existência possível de qualquer Rio 
com o nome de Santo Antonio-Guaçu, e a prova aí 
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está na declaração feita pelo Barão de Cotegipe, 

Presidente do Conselho e Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, quando consultado pelo Chefe da 

Comissão Brasileira sobre o reconhecimento do Rio 
Jangada, respondendo-lhe que podia examinar esse 

Rio, como pediam os argentinos, visto como isso 
não dava nem tirava direito e pouco importava à 
Questão de Limites; sendo, portanto, claro que o 

fato de se verificar pelo exame feito que o mesmo 
Rio é o Santo Antonio-Guaçu, não dá melhor 

fundamento à pretensão argentina nem pode servir 
para pôr-se em dúvida a posse permanente e 
incontroversa em que tem estado o Brasil de todo 

o Território a Leste do Chapecó e do Chopim, onde 
se acham fundadas até as próprias Colônias 

Militares, sempre respeitadas pelo Governo 
Argentino. 

Assim pronunciando-se, diz que não compartilha, 

entretanto, dos que entendem que não devemos 
fazer nenhuma contraproposta ao Governo 

Argentino, porque isso revelaria o propósito de 
dificultarmos toda a solução que não seja petos 
meios extremos do arbitramento ou da guerra, 

quando ninguém ignora que o primeiro não isenta 
de perigos e inconvenientes e o segundo sempre de 

gravíssimas consequências, como uma verdadeira 
calamidade. 

Não compreende como uma contraproposta nos 

possa enfraquecer para o caso do arbitramento, 
porque esta, em questões idênticas à de que se 

trata, é sempre modelada pelos princípios “strieti 
juris” (119), e em face das peças comprobatórias do 
direito das partes, enquanto que a contraproposta 

é ditada por outras considerações que não entram 
como elemento do julgamento aconselhando 

 
119 Strieti juris: estrita interpretação de direito. (Hiram Reis) 
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renúncia de direitos, essencialmente subordinada a 

conveniências e ao interesse de simples transação 
para não poder ser invocada desde que se torne 

esta impraticável ou sem sucesso. 

A contraproposta deve tomar por base um dos dois 

alvitres sugeridos, ou entro qualquer que pareça 
preferível, sempre dentro dos limites do Território 
até hoje considerado Litigioso. Para que possa ser 

ela feita com pleno conhecimento de causa e em 
termos convenientes, é absolutamente 

indispensável que se proceda antes ao 
reconhecimento de todo o Território Intermédio, 
como foi estipulado no Tratado de 1885, convindo 

pois, que o Governo Brasileiro assim o exija, como 
condição “sine qua non” (120) para qualquer acordo 

que se tenha de celebrar. Se explorado e 
reconhecido o Território Intermédio, não for aceita 
a contraproposta do Governo Brasileiro baseada 

nos trabalhos executados, então e só então cumpre 
recorrer no arbitramento, não devendo o Brasil ter 

a menor dúvida em propô-lo, confiando-se na 
justiça da causa que defende. 

O Sr. Conselheiro Manuel Francisco Correia assim se 

pronunciou: 

1° quesito – É aceitável qualquer proposta de transação, 

que tenha por base a divisão do Território Litigioso, e 

em particular a que o Governo agora faz? 

Não é matéria para ser rejeitada “in limune”, na 
solução da “Questão de Limites”, qualquer proposta 

de transação, que tenha por base a divisão do 
Território Litigioso. A Questão está na fixação dos 

pontos extremos, à vista dos quais se haja de traçar 
a linha divisória; ou em outros termos, na justa 

 
120 Sine qua non: essencial, fundamental. (Hiram Reis) 
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definição, do Território Litigioso. Essa fixação, de 

modo aceitável por parte do Brasil, os antecedentes 
induzem a crer que encontrará dificuldades por 

parte da República Argentina, não podendo o 
Império perder voluntariamente povoado ou 

território sopre o qual suas autoridades tenham 
exercido e exerçam jurisdição; e devendo, quanto 
possível, pugnar por uma linha divisória, que 

respeite as condições naturais do terreno. 

Se da parte do Governo Brasileiro não houver todo 

o escrúpulo em tão melindroso assunto, pode dar-
se o caso de cessão de território que [artigo 102, & 
8°, da Constituição] torne o Tratado que se concluir 

dependente de aprovação legislativa, a qual, em 
tais circunstâncias, não será fácil de conseguir. A 

proposta agora feita pelo Governo Argentino é 
inaceitável: 

1° Pela razão dada na douta informação, apresentada 

às seções reunidas, de Conselheiro Diretor Geral 

da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, 

a saber: “a proposta é feita porque assim a 

República ficará com maior extensão de terra” 

[página 5] ideia completada [página 10] por outra; 

palavras: “a divisão na forma proposta dá ao Brasil 

somente, e pouco mais ou menos, a terça parte do 

Território, cortando, ou não, a Colônia Militar do 

Chopim, conforme for a linha extrema de Oeste, 

tirada da Foz do Pepirí-Guaçu, no Uruguai ou da 

Foz do Santo Antonio, no Iguaçu. Nesta divisão 

entra o Território a Leste do Chopim, o que é 

inadmissível”. 

2° Para não incorrer o Governo Brasileiro na censura 

que o argentino não quis para si, quando na nota 

de 30.01.1883 assim se enunciou: “aceptar la 

sugestión en la forma que viene propuesta 

importaría renunciar inmotivadamente a territorios 

sobre los cuales se considera con derecho la 

republica”. 
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2° quesito ‒ sendo aceitável, deve ser compreendido na 

transação o Território que acresceu entre o Chopim e 

o Jangada ou Santo Antonio-Guaçu? 

Respondo negativamente. 

Como se viu na resposta no 1° quesito, seria isso fazer 
com que a República ficasse com mais extensão de 

terras, convindo notar que ainda observa o distinto Sr. 
Conselheiro Diretor Geral: 

1° O Jangada [Rio novo para a questão, como S. Ex.ª 

diz] despeja suas águas no Iguaçu cerca do 200 

quilômetros a Leste da Foz do Chopim. 

2° O Governo Argentino já reconheceu em nota de 

10.07.1882 como pertencente ao Brasil o Território 

à Leste do Chopim [página 7]. 

3° O Governo Brasileiro cederia de mais, se 

concordasse em ser incluído na divisão o Território 

acrescido pela exploração do Santo Antonio-Guaçu 

ou Jangada [página 5]. 

3° quesito ‒ A aceitação de qualquer proposta de divisão 

exige o reconhecimento prévio do Território 

Intermédio? 

Não exige: é questão de conveniência. 

4° quesito ‒ Se nenhuma proposta de transação deve ser 

aceita, convém que se proponha ao Governo 

Argentino o arbitramento? 

Parece-me que o Governo Brasileiro deve por ora 

limitar-se a expor as razões pelas quais não pode 
aceitar a proposta, feita verbal e confidencialmente 
pelo Governo Argentino, por meio do seu Ministro 

nesta Corte; aguardando o desenvolvimento 
ulterior do pensamento Governo da República. 

Verificando-se que são infrutíferos os esforços, para 
a decisão da questão, por meio de acordo entre os 
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dois Estados, resta então considerar cada uma das 

três únicas soluções que pode ter a mesma 
questão. 

1° “A manutenção do status quo” (121). A solução da 

questão é urgente; não posso por isso preferir este 

alvitre, o qual sobre ser de manifesta inconveniência 

no presente, pode originar perigosos conflitos nu 

futuro. 

2° “A Guerra”. Não posso também optar por esta 

solução. A guerra motivada pela questão de que se 

trata seria fato tão altamente lamentável que diante 

dele, daria preferência à manutenção do “status quo”, 

com todos os seus riscos. 

3° “O Arbitramento”. Na hipótese figurada de verificar-

se que são infrutíferos os esforços para a decisão da 

questão por ajuste entre os dois Estados, a solução 

que julgo preferível é o arbitramento, apesar de suas 

incertezas. 

Não havendo juiz para as pendencias entre as 
nações, cria-se um por mútuo acordo; e, por mais 

dolorosa que a sua sentença possa ser para 
qualquer das partes, não é humilhante, nem 

impopulariza o Governo que, emprega todos os 
meios no sentido de esclarecer plenamente o 
julgador. 

Desde que seja o arbitramento o meio final de solu-
ção amigável, o Governo Brasileiro o deverá acei-

tar, ou mesmo propor, não corno manifestação de 
dúvida sobre o direito que há sempre conscien-
ciosamente sustentado, mas como tributo embora 

aflitivo ao sentimento de confraternidade que deve 
animar os povos americanos. O Sr. Visconde de 

Vieira da Silva limitou-se a pronunciar-se pelo 
arbitramento. (JORNAL DO COMMERCIO N° 190) 

 
121 Status quo: o estado das coisas. (Hiram Reis) 
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Gazeta de Notícias n° 194, Rio, RJ 

Terça-feira, 14.07.1891 

 
Tratado das Missões 

 

Vamos dar hoje as informações que temos, do que se 
passou na Conferência em que o Sr. Quintino 

Bocayuva deu conta da sua missão. Realizou-se essa 
Conferência no dia 15.03.1890. 

Depois de assentes os termos do Tratado, verificou-
se, pela correspondência telegráfica trocada entre o 
Sr. Quintino e o Ministro das Relações Exteriores da 

República Argentina, que o ponto mais alto da serra 
da Fartura seria centro e Chapecó e Chopin os pontos 

extremos. 

Chegado a Montevidéu, o Sr. Quintino, expôs o seu 
plano ao seu colega da República Argentina. Foram-

lhe então apresentados os trabalhos gráficos da 
Comissão Argentina. 

Sob o ponto de vista artístico, achou-os mais perfeitos 
e completos, e examinando-os, verificou que a sua 

sugestão ao Ministro das Relações Exteriores da 
República Argentina era um erro, de que resultava 
prejuízo e absurdo, e que poderia influir para ficar fora 

do Território Brasileiro grande parte do Chapecó, tal é 
a volta que o Rio faz. 

Com toda a lealdade o Sr. Quintino declarou ao seu 
colega que, se ele exigisse a declaração formal da sua 
sugestão, a daria; mas pedia que a não tomasse em 

conta. Não negava a proposta; mas não a assinava. 
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O Ministro da República Argentina hesitou, porque a 

proposta já havia sido comunicada ao Supremo 
Tribunal e ao Presidente, que se achava fora. Mas 

telegrafou-lhe e, em vista da resposta, continuou a 
tratar. 

A modificação era importante, porque no Tratado se 
declarava que o Chapecó e o Chopim pertenciam em 
todo o seu curso ao Brasil, e como estava traçado era 

isso impossível. 

Assinou-se, pois, o Tratado com essa modificação, que 

o Sr. Quintino disse ser a única que fez e todas em 
proveito do Brasil. 

Depois de ler o Tratado e de dar alguns 

esclarecimentos, o Sr. Quintino insistiu ainda em 
declarar que julgava que a arbitragem dos Estados 

Unidos seria contra o Brasil, e que, como Ministro, 
fugiria sempre do arbitramento. Citou duas 
autoridades profissionais: o Sr. Visconde do Cabo Frio, 

que declarou que a questão de direito tão obscura é 
para um como para outro povo; e o General Mitre, que 

opinou no mesmo sentido. 

Na opinião deste estadista argentino, os membros do 
Governo Provisório foram sábios, removendo na 

fronteira o maior inconveniente que havia para se 
tratar da reconstrução intestina de sua Pátria. 

O Sr. Quintino, depois de referir-se às relações com o 
Uruguai, que o Tratado melhora, explicou as 
hostilidades ao Tratado, atribuindo-as à exploração da 

oposição e declarou que se estivesse presente 
solicitaria com relação a “imprensa” conduta igual à 

que se teve no princípio do Governo Provisório, porque 
aquilo era nova arma contra o governo. 

*** 
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Do ilustre Sr. Quintino Bocayuva recebemos a carta 

que em seguida transcrevemos, cumprindo-nos 
declarar que as informações que temos publicado, não 

provieram de S. Ex.ª, nem de pessoa que saibamos 
ser da sua intimidade: 

À ilustrada redação da “Gazeta de Notícias”. 

Buscando amparo e esperando encontrá-lo no 

cavalheirismo dessa Illustrada redação, rogo-lhe a 

fineza de dar acolhimento, nas colunas da sua folha, 

às seguintes linhas: 

Não desejo ser suspeitado de dar informações à 

imprensa, quer direta, quer indiretamente, sobre a 

“Questão das Missões”. 

Dessa injustiça já fui vítima, por uma alusão 

transparente, inserida em outro respeitável órgão da 

imprensa diária desta capital, mas creio ter 

desvanecido a suspeita pela formal segurança 

oferecida ao redator do referido órgão de que, nem 

antes, nem depois, “partira ou partiria” a menor 

insinuação para que se produzisse qualquer defesa 

em obséquio à minha pessoa ou em favor do Tratado. 

Bem ao contrário disso, tenho resistido ao conselho 

de alguns amigos e tenho pedido a vários deles que 

se abstenham disso, seja qual for a sua opinião sobre 

o melindroso assunto ou grau de amizade e 

benevolência com que me honrem. 

Publicando hoje a “Gazeta de Notícias” algumas 

informações, concernentes à negociação do Tratado e 

às circunstâncias que lhe, antecederam ou 

acompanharam, e prometendo publicar outras mais, 

relativas ao mesmo assunto, sinto-me obrigado a 

apelar para o cavalheirismo dessa ilustrada redação, 

esperando merecer-lhe o favor de declarar que tais 

informações [exatas ou não] de mim não provieram, 

nem de pessoa da minha intimidade. 
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Como já tive ocasião de declarar, da tribuna do 

Senado, o silêncio e a reserva que tenho observado 

religiosamente me são impostas por um supremo 

dever. 

Posso assegurar a essa ilustrada redação que, no 

cumprimento dele, “não há força humana” que possa 

conseguir perturbar a serenidade do meu espírito, 

nem fazer-me desviar uma linha da norma de conduta 

que me impus, atendendo única e exclusivamente às 

sugestões do meu patriotismo, como brasileiro, e da 

minha responsabilidade, como homem de Estado, 

visto que já ocupei um alto cargo no governo de meu 

País. 

Até agora não tenho feito [nem faço] propaganda em 

favor do Tratado; não tenho procurado [nem procuro] 

prevenir o ânimo de ninguém, a favor do mesmo; a 

questão, como já o disse, perante a Assembleia 

Constituinte, é séria e grave, e só pôde ser 

devidamente apreciada fora da influência de qualquer 

motivo que não obedeça a mais pura e à mais 

exclusiva inspiração do patriotismo, após o mais 

severo o imparcial estudo da questão. 

É claro que em tal forma do processo não podem 

interferir nem merecer atenção espíritos alienados por 

qualquer forte paixão ‒ seja esta de natureza política 

ou pessoal. 

Este é o meu modo do pensar e de sentir sobre o 

grave assunto sujeito à deliberação do Congresso 

Nacional ‒ pelo que posso permitir-me a seguinte 

declaração prévia: que os que aprovarem o Tratado 

não me farão com isso o mínimo favor, assim como 

não me farão a mínima ofensa os que o 

desaprovarem. 

O que está em causa não é a minha pessoa [que nada 

vale], mas o interesso nacional [que está acima de 

tudo]. 
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Os que entenderem, após o exame da questão, que, 

com o recurso ao arbitramento, pode-se alcançar para 

a nossa Pátria mais vantagens do que as estipuladas 

no Tratado, “tem o dever de votar pela rejeição dele”. 

O essencial é que cada um tenha a coragem 

necessária para assumir, franca o resolutamente, 

nesta como em todas as questões, a responsabilidade 

da sua opinião e do seu voto. 

Rio de Janeiro, 13.07.1891 ‒ Q. Bocayuva. (GAZETA 

DE NOTÍCIAS N° 194) 
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Gazeta da Tarde n° 193, Rio, RJ 

Quarta-feira, 15.07.1891 

 

O “Jornal do Commercio” continuando a discutir a 

“Questão das Missões” conclui perfeitamente do 
seguinte modo: 

O estudo da questão sob este aspecto gera a mais 

plena convicção de que as pretensões argentinas são 

insustentáveis. Mas cabe indagar do motivo porque os 

espanhóis assim transgrediram o tratado e 

desobedeceram as ordens claras e terminantes. É 

evidente que esses fatos deviam encontrar 

fundamento em mais do que no desejo de adquirir 

terras encravadas de onde só com dificuldades se 

poderiam exportar os produtos. Para isso convém 

atender a tópicos da correspondência do Ministro 

Governador e comissários portugueses se 1778 a 

1780, que se referiam à conveniência de estabelecer 

uma fronteira equitativa que acautelasse os 

interesses de ambas as nações, não se devendo dar 

entrada “para um pequeno campo franco” [o campo 

do Erê] de onde pudessem facilmente os espanhóis 

atacar os estabelecimentos portugueses, ficando 

estes sem defesa. 

A configuração do terreno justifica este receio. O 

único caminho possível sem vencer grandes 

dificuldades para vir da cabeceira do Pepirí-Guaçu ao 

Campo Erê é a estreita crista da coxilha que com cerca 

de 60 quilômetros de extensão divide as águas entre 

o Iguaçu e o Uruguai. É um passadiço natural que 

permite impedir a invasão do Campo Erê. Cedido este, 

fica franca a entrada para as nossas Colônias Militares 

do Chopim e do Xanxerê, e sendo verdadeiras as 

notícias que alguns colegas tem dado do Tratado de 

Montevideo, dele resulta que essa cessão foi feita aos 

argentinos. 
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O “Jornal do Brazil” apreciando um discurso do Sr. 

Campos Salles termina assim: 

Pois já chegamos à época em que sejam ditadas as 

leis por um colérico e sanhudo espírito de revindita 

(122)? E que papel o do Congresso atual se, neste 

período que se diz de reconstrução, renovar os 

destemperos; prepotências e tiranias de uma ditadura 

que pelos atos de opressão contou os dias de sua 

existência? Tais as interrogações que deixamos 

esboçadas e que especialmente dirigimos aos 

membros do Congresso, para que não se tornem 

cúmplices na imprudência do Sr. Campos Salles. Sim, 

grande imprudência... O Decreto de 26.06.1890 é um 

cadáver sepulto em 24 de fevereiro desta ano. Não o 

exumem nas tristes condições sanitárias em que nos 

achamos... Pode ainda mais infeccionar o ambiente! 

O “Jornal do Brazil” continuando a discutir com 

elevação o “Tratado das Missões” entende: 

O Sr. Bocayuva é um velho homem da imprensa. 

Dissipada a vertigem que as alturas da governação, 

ao que parece, lhe produziram no espírito, ele já há 

de necessariamente ter voltada à convicção de que 

expedientes tais como os que lhe atribuem, são 

anacrônicos, ineficazes, contraproducentes como 

meios de governo e elementos de dominarão. À luz, 

isto é, o direito, a verdade, a honra de uma nação 

acabam triunfando sempre dessas resistências 

malfazejas e pouco hábeis; e do ponto de vista dos 

interesses de seu nome e do serviço de sua Pátria 

conviria hoje melhor a S. Ex.ª do que se colocar 

resolutamente à frente dos que reclamam que esta 

lide de honra do Brasil seja aberta e julgada perante 

a nação e por ela, em inteira liberdade, em plena luz, 

ao influxo das inspirações do pundonor, da 

generosidade e do patriotismo que nunca lhe 

faltarão.(GAZETA DA TARDE N° 193) 

 
122Revindita: vingança de uma vingança, desafronta, desforra. (Hiram Reis) 
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Jornal do Brazil n° 98, Rio, RJ 

Quarta-feira, 15.07.1891 

 
Tratado das Missões 

 

São muito significativas as revelações que está 
fazendo a “Gazela de Notícias” acerca do “Tratado das 

Missões”. Ontem publicaram os ilustres confrades o 
que se passou na conferência em que aos seus colegas 

do Governo Provisório deu o Sr. Q. Bocayuva conta do 
Tratado que firmara em Montevidéu. Nessa reunião, 
assegura a “Gazeta” que o nosso negociador insistira 

em declarar que, em sua opinião, o arbitramento dos 
Estados Unidos seria contrário ao Brasil, apoiando-se 

em duas autoridades profissionais ‒ o Visconde de 
Cabo Frio e o General Mitre, acordes em julgar a 
questão de direito tão obscura para um como para 

outro povo. 

Nada diremos sobre a opinião do General Mitre. 

Compreende-se que sendo nós dos que pensão ter o 
Sr. Q. Bocayuva cedido uma porção do Território 

Nacional, não é essa a autoridade que nos há de 
desconvencer. O General Mitre merece-nos muita 
estima e respeito, mas por sua imparcialidade e 

insuspeição (123) neste pleito [sem as quais seu 
testemunho perde o valor] não podemos jurar. Muito 

diferente é o caso com o Visconde de Cabo Frio. 

Até agora sabia-se que o ilustre Diretor da Secretaria 
do Exterior tem sido da maior firmeza em sustentar 

os direitos do Brasil junto a todos os Ministros com 
quem há servido. Temos à vista o “Projeto de 

Resposta à Nota do Governo Argentino de 30 de 

 
123 Insuspeição: ausência de razão para suspeitas. (Hiram Reis) 
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janeiro de 1883”, acompanhada de um 

Contramemorando, trabalho completo sobre a 
questão e que é público ser da lavra desse distinto 

funcionário. 

Será crível que, em informações reservadas ao Sr. Q. 

Bocayuva, tenha o Visconde de Cabo Frio emitido juízo 
inteiramente contrário ao que tanto se esforça, e com 
tão brilhante êxito, por demonstrar no 

Contramemorando? Não contestando o Sr. Q. 
Bocayuva o que lhe atribui a “Gazeta” sobre este 

particular, o resultado é ficar suspensa sobre a nossa 
repartição do exterior suspeita que profundamente a 
compromete, mas que, estamos certos, ela não 

merece. 

Grande é a confiança que temos nas informações dos 

nossos ilustrados colegas da “Gazeta de Notícias”. Em 
assunto, porém, de tamanha gravidade e diante de 
uma afirmação, que tudo parece contradizer, é natural 

que hesitemos até que se faça, ouvir a palavra do 
negociador do Tratado. 

Já ontem S. Ex.ª nos adiantou alguma coisa, pois não 
é preciso saber penetrar nos segredos do estilo 
diplomático para descobrir em um dos trechos da sua 

carta, o terreno em que vai assentar a defesa do 
Tratado. 

O Sr. Quintino Bocayuva está convencido de que com 
o arbitramento não alcançaríamos mais do que com o 
Tratado; em outros termos, foi por não estar 

convencido do nosso direito que cedeu 300 léguas do 
Território Litigioso. Se a discussão não for secreta, 

teremos ocasião de apreciar se os argumentos do 
nobre ex-Ministro tem mais valor contra as 
“pretensões” brasileiras do que os que tem sido até 

agora empregados pelos argentinos no mesmo 
sentido. 
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Não terminaremos estas ligeiras observações sem 

deixar consignado que em março de 1890 [sempre 
conforme a “Gazeta de Notícias”], o Sr. Q. Bocayuva, 

referindo-se às hostilidades com que foi recebido o 
Tratado, declarou que se estivesse presente solicitaria 

com relação a imprensa  

conduta igual à que se teve no princípio do Governo 

Provisório, porque aquilo era nova arma contra o 

governo. 

A aludida “conduta” resume-se inteira no Decreto de 
23 de dezembro, com os seus tribunais marciais e sua 

pena de morte contra os delitos de imprensa. Para 
honra de nossa civilização, as justiças desse 
indecoroso ato nunca chegaram a funcionar, nem a 

crueldade bárbara de suas tremenda penalidades 
jamais careceu de ser exercida. 

Houvessem, porém, vigorado esses tribunais e essas 
penalidades contra os brasileiros bastante capazes de 
audácia para ventilar esta grande questão de sua 

Pátria e depois? Deixaria depois disto o Tratado de ser 
o que é? Não lhe aumentaria o opróbrio o cativeiro do 

pensamento ou o sangue dos brasileiros em 
holocausto à desonra da Pátria, se se viesse a 
demonstrar que o Tratado a desintegrara? 

O Sr. Bocayuva é um velho homem da imprensa. 
Dissipada a vertigem que as alturas da governação, 

ao que parece, lhe produziram no espírito, ele já há 
de necessariamente ter voltado à convicção de que 
expedientes tais como os que lhe atribuem, são 

anacrônicos, ineficazes, contraproducentes como 
meios de governo e elementos de dominação. A luz, 

isto é, o direito, a verdade, a honra de uma nação 
acabam triunfando sempre dessas resistências 
malfazejas e pouco hábeis; e do ponto de vista dos 

interesses de seu nome e do serviço de sua Pátria, 
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nada conviria hoje melhor a S. Ex.ª do que se colocar 

resolutamente à frende dos que reclamam que esta 
lide de honra do Brasil seja aberta e julgada perante 

a nação e por ela, em inteira liberdade, em plena luz, 
ao influxo das inspirações do pundonor, da 

generosidade e do patriotismo que nunca lhe faltarão. 
(JORNAL DO BRAZIL N° 98) 



319 
 

 
Jornal do Brazil n° 103, Rio, RJ 

Segunda-feira, 20.07.1891 

 
Razão Confessada 

e Razão Inconfessável do Tratado 

 

As revelações da “Gazeta de Notícias” e do “Jornal do 

Commercio” lançam muita luz sobre a questão que 
aos brasileiros mais interessa neste momento, a do 

Tratado de Limites com a República Argentina. A 
discussão de direito estava, há muito, tempo 
esgotada. Quando em dezembro de 1889 daqui partiu 

o Sr. Q. Bocayuva, encarregado pelo Governo 
Provisório de partilhar o Território das Missões, as 

razões finais já tinham sido formuladas pela 
diplomacia argentina e pela nossa. Mesmo admitindo-
se que a Comissão nomeada em virtude do Tratado, 

de 05.11.1889, trouxesse algum esclarecimento novo 
a esta pendencia mais que secular, em nada teria isso 

influído, pois tal foi a sofreguidão do Governo do 15 
de Novembro que não esperou o resultado dos 

estudos. 

O nosso governo sustentou sempre que ou se 
colocasse a questão no terreno dos Tratados, ou se 

aceitasse o “uti possidetis”, ou se tomassem para 
critério as conveniências, tínhamos direito à fronteira 

pelos Rios Pepirí-Guaçu e Santo Antonio. Para 
abandoná-la tinha o Sr. Q. Bocayuva de mostrar-se 
vencido pelos argumentos dos argentinos, fazendo o 

Brasil retratar-se de tudo quanto havia até então 
alegado. Os que conhecem a fraqueza das pretensões 

argentinas dificilmente compreendem que o nosso 
embaixador tomasse essa posição; era preciso 
imaginar, na hipótese mais provável, uma aberração 

do seu raciocínio. 
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Infelizmente, porém, este ponto está fora de dúvida. 

Seguindo o “Jornal do Commercio”, S. Ex.ª declarou, 
que se a questão for sujeita a arbitramento, 

irremediavelmente o laudo do árbitro será contra nós, 
e que era sua convicção, depois de maduros estudos, 

que o nosso direito em nulo. Isto mesmo deduz-se, 
senão com a mesma energia, com inteira clareza, da 
carta que a 13 de julho dirigiu S. Ex.ª à “Gazeta de 

Notícias”. 

Quando mesmo se tivesse produzido no espírito do Sr. 

Q. Bocayuva e de seus colegas a convicção de que 
nenhuma razão havia de nossa parte, tinham o direito, 
como Governo Provisório e sem delegação que eram, 

de contrariar o sentimento de todo o País, afastando-
se, em questão tão grave, da tradição invariável da 

nossa diplomacia? 

Esta interrogação torna-se irrespondível refletindo-se 
em que a resolução foi tomada nos primeiros dias de 

existência do Governo Provisório [em novembro de 
1889, di-lo a “Gazeta de Notícias”] quando os 

Ministros tinham que atender a múltiplas e urgentes 
necessidades da situação revolucionária e 
materialmente não podiam ter tido tempo para 

“maduros” estados da questão internacional. 

Daí vem que desde o princípio atribuiu-se ao Governo 

Provisório móvel muito diferente; este, porém, 
envolvia tão grande ofensa ao seu patriotismo que 
muitos se recusavam a aceitá-lo, e destes fomos nós, 

ainda que nos custe a confissão de ingênuos. 

Em um dos primeiros números desta folha, referindo-

nos à versão de que o Governo Provisório cederia às 
pretensões argentinas para assegurar-se o apoio 
dessa República, no caso de encontrar resistência no 

País à situação de 15 de Novembro, nós dissemos que 
fazíamos ao Sr. Quintino Bocayuva a justiça de 
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acreditar que, quando mesmo tais receios lhe 

tivessem assaltado o espírito, não o teriam dominado 
a esse ponto.  

Não se pode atribuir maior crime a um governo do que 
supô-lo capaz, qualquer que seja o pretexto, de 

assegurar-se o apoio da intervenção estrangeira nos 
negócios internos do País. É uma imputação que as 
discórdias políticas não autorizam, mas que, por isso 

mesmo, quando fundada, não deve um instante ficar 
em silêncio. 

Eis o que a este respeito nos diz o “Jornal do 
Commercio”: 

O Sr. Visconde de Pelotas era então Governador do 

Rio Grande do Sul. Telegrafou ao Governo Provisório 

declarando que a guarnição do Rio Grande pretendia 

proclamá-lo independente e separado até a 

promulgação da Constituição Federal e pedia 

providências urgentes. “O Sr. Q. Bocayuva lembrou 

então a conveniência de se tratar com a República 

Argentina a questão pendente de limites”. 

O Tratado de Montevidéu tem, portanto, duas razões, 

uma confessada, outra inconfessável. A primeira é a 

que tem de ser trazida às discussões, e é nela que se 

fundam os que pedem que aquele ato seja discutido 

em “sessão secreta”. Se a questão, nos dizem, tiver 

ainda de ser submetida a arbitramento, não será 

fornecer poderoso argumento contra nós tornar 

conhecida a opinião do ex-Ministro do Exterior, 

contrária ao nosso direito? 

Nunca vimos perigo nisso. Também os argentinos já 

tinham, em 1857, por um Tratado que não foi 

ratificado, reconhecido que era nosso todo o Território 

Litigioso. Nem a opinião do Sr. Q. Bocayuva poderia 

ter mais força do que os documentos que depõem por 

nós. 
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Como quer que seja, porém, desde que ela já é 

conhecida, nem mesmo esse imaginado perigo pôde 

trazer à discussão pública, e nós temos a maior 

confiança de que o País há de assistir ao exame, pelos 

seus representantes, do famoso Tratado. 

A segunda razão, a razão inconfessável, cobrirá de 

ignomínia, sim, o Tratado; não poderá, porém, ante 

nenhum tribunal humano prejudicar o direito e a 

honra da nação, alheia ao oprobrioso acordo e ela 

própria a grande e primeira vítima da incomparável 

traição, se contra o seu pundonor for alegado que o 

ajuste exprimiu a paga de uma promessa de 

intervenção estrangeira para manutenção da ordem 

no seu Território. 

Mas, depois de tantas revelações, partindo já hoje dos 

que exigiam o segredo em necessidade de ordem 

pública, e ante apreensões tão graves para o 

patriotismo brasileiro, haverá ainda quem nos 

conteste o direito de reclamar e a imprescindibilidade 

de obter o conhecimento perfeito e o debate do 

Tratado em plena luz à face da Nação, que deve ser o 

primeiro juiz? 

 

Os jornais de 15 de julho corrente transcrevem a 

seguinte declaração do dia 13 do Sr. Quintino 
Bocayuva, negociador do tratado de 25.01.1890: 

Não desejo ser suspeitado de dar informações à 

imprensa, quer direta, quer indiretamente, sobre a 

“Questão das Missões”. Tenho resistido ao conselho 

de alguns amigos de justificar-me perante o público, 

e pedido a vários deles que se abstenham de 

defender-me por haver celebrado aquele Tratado. 

Como já tive ocasião de declarar da tribuna do 

Senado, o silêncio e a reserva que tenho observado 

religiosamente me são impostos por um supremo 

dever. Não há forças humanas que possam conseguir 
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perturbar-me a serenidade, nem fazer-me desviar 

uma linha de meu propósito. 

Até agora não tenho feito, nem faço propaganda em 

favor do Tratado, não procurei nem procuro prevenir 

o ânimo de ninguém em seu favor. A questão, como 

já disse perante a Assembleia Constituinte, é séria e 

só pode ser devidamente apreciada pela mais pura e 

exclusiva inspiração de patriotismo após o mais 

severo e imparcial estudo da questão, e não por 

espíritos eivados de qualquer forte paixão, seja esta 

de natureza política ou pessoal. Este é o meu modo 

de pensar e de sentir, sobre o grave assunto sujeito à 

deliberação do Congresso Nacional. Os que 

aprovarem o Tratado, não me farão com isto o menor 

favor, nem me ofenderam os que não derem a ele o 

seu assentimento. 

O que está em causa não é a minha pessoa, mas o 

interesse nacional que está acima de tudo. Os que 

entenderem, após o exame da questão, que com o 

recurso do arbitramento pode-se alcançar para a 

nossa Pátria mais vantagens do que as estipuladas no 

Tratado, têm o direito de votar pela rejeição dele. O 

essencial é que cada um tenha a coragem necessária 

de assumir a responsabilidade de sua opinião e de seu 

voto. 

Não sabemos o que mais admirar: a sobranceria 

altivez que ostenta o Sr. Quintino Bocayuva perante a 
soberania nacional, ou a sua impassibilidade em 

frente da atitude que tem tomado a imprensa neste 
importante assunto. 

Esta é a linguagem do chefe do partido republicano, 

principal autor do movimento revolucionário de 15 de 
Novembro de 1889, do sectário princípio do “Self 

Government” (124), do Governo do povo pelo povo, de 
 

124 Self Government: governo em que a população exerce o poder de 
maneira independente, sem a interferência de outros governos ou de 
qualquer autoridade que ela não seja capaz de substituir. (Hiram Reis) 
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um simples Secretário de Estado, sobrepondo-se à 

autoridade suprema do primeiro magistrado da 
República, e ocultando à Nação o contexto do seu 

Tratado e os motivos que o levaram a esta 
negociação, de que devia ter ela imediato 

conhecimento como fato consumado que tão 
profundamente afeta os interesses do País. 

É inqualificável este procedimento, e tão inqualificável 

que nos abstemos de quaisquer comentários. Cada 
qual tire os corolários que desperta o Sr. Bocayuva no 

ânimo de todos! E no final das contas, o que diz o 
Tratado, quais os motivos que levaram o negociador 
brasileiro a ceder dos direitos do Brasil ao “Território 

de Missões”. 

Um ou outro jornal , o “Paiz” de que foi redator o Sr. 

Quintino Bocayuva e o “Tempo”, cujos redatores lhe 
são afetos e que mais a peito têm tomado este 
negócio, e sob suas inspirações mantêm a discussão 

pela imprensa; e estes mesmos não entram no fundo 
da questão, entretêm os seus leitores e desviam a 

opinião pública com questiúnculas impertinentes que 
não a elucidam, e só têm por fim enreda-la , 
chamando a si precedentes que não existem, 

comprometendo autoridades respeitáveis do antigo 
regime para justificar o descalabro de nossa 

diplomacia nesta emergência política. 

Seria melhor que esses amigos, “rari nantes in gurgite 
vasto” (125), se conservassem mudos e quedos até o 

pronunciamento do Congresso. 

As sutilezas e argúcias a que recorrem por mal 

informados comprometem o seu crédito como órgão 
da opinião pública e colocam ainda em piores 

 
125 “Aparecem raros navegantes no vasto abismo”: verso de Virgílio 

(Eneida, Livro I), que descreve a situação de alguns náufragos. 
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condições a má causa que defendem. No interesse 

próprio deviam antes de tudo, aconselhar o Sr. 
Quintino Bocayuva que se abstivesse dessa arma 

perigosa porque com o nosso sistema de publicidade 
tudo se esclarece, a verdade sempre se revela. 

O artifício consiste nas seguintes alegações: 

A divisão do Território já estava resolvida no tempo 

da Monarquia; a transação seria muito mais onerosa 

cedendo-se à República Argentina maior perímetro da 

zona litigiosa. O ex-Imperador opinava, dizem, neste 

sentido, apoiado em um trabalho do Sr. Dr. André 

Rebouças, de que está de posse o Sr. Quintino 

Bocayuva para o fazer valer oportunamente. 

O Sr. Barão do Ladário fazia parte do Governo de 7 de 
Junho e nega que tivesse ele tido a menor ideia de 

partilhar com a República Argentina o Território, em 
todos os tempos do exclusivo domínio do Brasil, sem 
a menor contestação de seus vizinhos. Tendo 

conhecimento dos pareceres do Conselho de Estado, 
logo depois de celebrada a sessão em 28.02.1889, 

repeliu com desusada energia esse alvitre dizendo: 

Se o direito é nosso, como parece líquido, façamo-lo 

valer por todos os meios de que pudermos dispor sem 

nenhuma espécie de transação, e não admito outra 

solução que não seja a do arbitramento, em que aliás 

foram unânimes os votos de todos os Conselheiros de 

Estado. 

Estas palavras foram textualmente referidas pelo Sr. 
Visconde de S. Luiz do Maranhão, a quem se dirigiu o 

Sr. D. Pedro de Alcântara, diante de várias pessoas 
que se achavam presentes, citadas pelo mesmo Sr. 
Visconde, no artigo do “Jornal do Commercio”, edição 

de 18 do corrente. Essa arma, a opinião individual do 
Sr. Dr. André Rebouças não pode esgrimir o Sr. 

Bocayuva; podia ter sido aquele engenheiro ouvido, 
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como costumava fazer o ex-Imperador em todas as 

questões momentosas, para maior acerto de suas 
deliberações; mas o seu parecer nunca transpirou, 

nem dele tiveram conhecimento o Sr. Visconde de 
Ouro Preto e os colegas de gabinete, como o declara 

uma carta que dirigiu ao Sr. Barão do Ladário, 
publicada em extrato na “Gazeta da Tarde”, edição de 
6 do corrente. 

Nesta carta diz o Sr. Visconde de Ouro Preto, 
explicando o seu voto, dado nos debates do Conselho 

de Estado, que sempre teve como inatacáveis direitos 
de Portugal, herdados pelo Brasil, aos limites da 
demarcação de 1759, ratificados pelo Tratado de 1777 

e reproduzidos no de 14.12.1857, celebrado com a 
República Argentina. Era tal a sua convicção a esse 

respeito que nem admitiria o arbitramento, se não 
encontrasse, à sua entrada para o Gabinete de 7 de 
Junho, já decidida esta questão e resolvido que fosse 

ela submetida à decisão arbitral. Seguia nesta parte 
inteiramente o parecer do Sr. Marquês de Paranaguá, 

que serviu de base ao Tratado de 05.11.1889. 

O Sr. Visconde de Cabo Frio, chamado também à 
barra (126) para se defender da increpação (127) de que 

considerava duvidoso o direito, tanto do Brasil como 
da Republica Argentina, à linha divisória que devia 

separar o domínio dos dois Países no “Território de 
Missões”, manifestou-se sempre coerente com os seus 
precedentes no artigo que vem publicado no “Diário 

Oficial” do dia 17 do corrente. Sustentou os direitos 
que sempre teve o Brasil, desde os tempos mais 

remotos, à linha do Pepirí-Guaçu e Santo Antonio, que 
estes Rios nunca se podiam confundir com o Chapecó 
e Chopim ou Jangada, descobertos, aquele por Gundin 

 
126 Chamado à barra: refere-se à intimação emitida para alguém que se 

encontra em condições de falar na bar dos tribunais reais. (Hiram Reis) 
127 Increpação: crítica severa. (Hiram Reis) 
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em 1778, e explorados todos por Oyarvide para 

servirem de fronteira entre os dois Países. Ficou ilidido 
pela Comissão Mista Brasileira e Argentina que o 

Chapecó que denominaram os Espanhóis Pequeri-
Guaçu não era o Rio de divisa, pelo lado do Uruguai, 

por não ter os característicos do verdadeiro Pepirí-
Guaçu, nem podia este ter por contravertente o 
Chopim a que também se quis dar o nome Santo 

Antonio-Guaçu, nem o Jangada que fica muito mais a 
Leste pelo lado de Iguaçu. 

As instruções de 06.06.1778 eram terminantes; não 
era assim que se havia mandado fazer a demarcação 
para a fiel execução do Tratado de 1777. As 

explorações de 1887, 1888 e 1889 vieram, pois, muito 
a propósito para pôr as pretensões argentinas fora de 

combate, e não serviram elas senão para procrastinar 
o acordo já celebrado em 1857 a aprazimento (128) das 
duas partes contratantes. 

Ora, o Sr. Visconde de Cabo Frio que não levanta a 
cabeça de sua mesa de trabalho, que está em dia com 

todos os sucessos, não podia ter como obscuros os 
direitos do Brasil. A contraproposta [parecer do Sr. 
Visconde de Cabo Frio] ao projeto de Tratado 

oferecido pelo Sr. Moreno propondo a divisão do 
Território Litigioso, depois de explorado o Rio 

Jangada, não proveio de obscuridade nos direitos do 
Brasil. Assim que, mostrando-se inclinado a terminar 
a questão por transação, substituiu a linha proposta 

pelo Ministro Argentino por outra mais natural, 
salvando-se o terreno acrescido com a exploração do 

Jangada. O Sr. Visconde de Cabo Frio não examinou 
se convinha ou não a divisão do Território, limitou-se 
a sugerir uma contraproposta condicional. 

 
128 A aprazimento: ao agrado, a gosto. (Hiram Reis) 
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No caso de não querer o Governo Imperial esta 

transação, concluiu ele, restava o recurso do 
arbitramento. Foi o que sucedeu, depois de ouvido o 

Conselho de Estado. Não chegando os dois Governos 
a um acordo para pôr termo a uma tão prolongada 

discussão, resolveu-se imediatamente a arbitragem. 
O Sr. Quintino Bocayuva a quem este meio de 
terminar a questão repugnou, valendo-se das 

informações que diz ter recebido do Sr. Visconde de 
Cabo Frio e apelando para a opinião do General Mitre, 

declarou que em vista dessas autoridades 
profissionais fugiria sempre ao arbitramento porque 
com ele ficariam necessariamente prejudicados os 

interesses nacionais. 

Depois de tudo quanto se tem dito vê-se que estava 

em erro, atribuir ao Sr. Visconde de Cabo Frio uma 
apreciação falsa de nossos direitos em vista de sua 
formal declaração de 15 do corrente e receava o 

arbitramento por não ter feito profundo estudo de 
todos os antecedentes da questão e dos últimos 

trabalhos da Comissão Mista Brasileira e Argentina. 
Foi leviano, em resolver uma questão palpitante sem 
atender que com esse Tratado ia ferir profundamente 

os interesses do País e com especialidade de três 
Estados limítrofes com a República Argentina: o 

Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul. 

Na discussão que se vai abrir no Congresso creio que 
se apresentará isolado o Sr. Quintino Bocayuva e seus 

colegas do Governo Provisório. A derrota é certa, o 
Tratado será rejeitado, e prevalecerá o arbitramento 

já estipulado no de 05.11.1889, que é lei internacional 
a que cumprirá dar imediatamente execução. 

Prosseguimento da Discussão 

Continuou ainda a discussão no mesmo terreno de que 
a ideia de cessão de território, como meio de 
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transação, partira do antigo regime, apoiando-se o Sr. 

Quintino Bocayuva como parece lógico supor, neste 
precedente e além de outras nas informações dadas 

pelo Sr. Coronel Dionysio Cerqueira, um dos nossos 
comissários na última exploração, para desistir do 

arbitramento, por se convencer que poderia ser contra 
os direitos do Brasil e firmar o Tratado de 25.01.1890, 
muito menos oneroso do que as concessões que 

estava já disposta a Monarquia a fazer para terminar 
a controvérsia. 

Forneceu o Sr. Coronel Dionysio Cerqueira estes 
elementos de defesa da desastrosa negociação, de 
que se ocupa hoje, quase exclusivamente, a imprensa 

brasileira. Aquele precedente não passa de um aleive 
assacado com tanta deslealdade contra o ex-

Imperador, que até o último momento de seu reinado, 
deu ao seu País as maiores provas de patriotismo. 
Ouçamos pelo que disseram ao “Jornal do Commercio” 

os Srs. Barões do Ladário e Capanema, Capitão de Mar 
e Guerra José Cândido Guillobel e General Cunha 

Mattos (129). Diz o jornal: 

Do Sr. Barão do Ladário recebemos ontem, para que 

tenha publicidade, a comunicação seguinte: 

Venho mais uma vez a esta questão em defesa de um 

ilustre banido, que não cogitou jamais de chegar-se a 

abrir mão dos direitos que tem o País à fronteira 

reconhecida no tratado de 14.12.1857 ‒ para se 

favorecer a República Argentina com qualquer porção, 

por mínima que seja, do território brasileiro, como 

justo seria supor a ter-se fé no quanto veio de dizer-

nos o ilustre Dr. Dionysio Cerqueira, membro distinto 

da Câmara dos Deputados. Houve da parte de sua 

Ex.ª manifesto engano do que deduz da conversa do 

Imperador, ao dele se despedir seguindo para as 

explorações do terreno lindeiro ao das Missões ‒ “Vão 

 
129 Ernesto Augusto da Cunha Mattos. 
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e concluam, quanto antes, com aquilo” [palavras que, 

segundo aquele congressista, proferira o Imperador 

em presença de outros], “porque nós podemos 

resolver a questão, por nós mesmos, sem 

recorrermos a um terceiro. Não precisamos de 

arbitro”. Destas palavras conclui o ilustre Dr. Dionysio 

Cerqueira de que ‒ “a transação era, pois, a ideia que 

em mente tinha aquele Monarca”. Enganou-se S. Ex.ª 

ainda depois dessa aludida despedida, Sua Majestade 

se pronunciou de modo diverso do que julga, e podem 

disto dar testemunho dezenas de cavalheiros de 

conceito não menos valioso. Já pela imprensa, em 

contrário, se pronunciaram os Conselheiros Srs. João 

Alfredo Corrêa de Oliveira e Visconde de Ouro Preto, 

chefes dos dois últimos gabinetes da Monarquia, e os 

Srs. Conselheiros Visconde de S. Luiz do Maranhão e 

José Francisco Diana [pelo que assevera-nos o digno 

General Sr. Cunha Mattos]. Fora chamado também a 

falar como testemunha importante do fato o Sr. 

Conselheiro Olegário, gentil homem da casa imperial, 

que não se furtará ao prazer de defender o Sr. D. 

Pedro II do ataque tão insólito que lhe dirigiu, em boa 

fé estou seguro, o Sr. Dionysio Cerqueira. E, poderia 

vir em auxílio da verdade, se não se mantivesse tão 

arredado dos negócios que se desenvolvem nesta 

República Federativa, criação da Força Militar em 

nome da Nação, o republicano honesto, Sr. Dr. 

Magalhães Castro, lente de direito da Escola Naval. A 

ele disse Sua Majestade, mais ou menos as seguintes 

palavras: 

Peço-lhe como grande favor a mim feito o ensinar 

a seus discípulos que no direito internacional 

americano, os litígios devem ser resolvidos por 

arbitramento. Quanto ao nosso das Missões não 

admito transação; ou as fronteiras a que temos 

direito serão aceitas, ou virão pelo arbitramento, 

atendendo à clareza dos nossos direitos. 

Bem se vê disto que se harmonizam estas com 

aquelas palavras que foram ouvidas pelo Sr. Dionysio 

Cerqueira. 
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Do Sr. Barão de Capanema recebemos a importante 

comunicação que se segue: 

Sr. Redator – Na sua patriótica folha de ontem se 

pronunciaram simultaneamente sobre o “Tratado das 

Missões”, dois membros da Comissão Brasileira de 

Limites, emitindo opinião contraditória; é, pois, 

indispensável que compareça, para desempate da 

dúvida, o chefe da mesma Comissão. 

É o que faço com autorização do Sr. Ministro do 

Exterior, declarando que me pronuncio de pleno 

acordo com o que afirma meu reto e leal companheiro 

Sr. Capitão de Mar e Guerra José Cândido Guillobel. 

Divirjo, pois, da opinião do Sr. Coronel Dionysio 

Cerqueira, 3° Comissário Brasileiro, pelas seguintes 

razões: 

1° Diz o Sr. Coronel que a Comissão Mista declarou 

ser o Jangada, o Santo Antonio-Guaçu de 

Oyarvide, isto é verdade, ninguém contesta. Mas a 

que vem isso? É afirmação que não tem valor 

algum para a questão, enquanto não se provar que 

o Chapecó é o Pepirí-Guaçu de que cogitavam as 

Cortes quando concordaram no tratado de 1777. 

Se o Sr. Coronel for capaz prove-o. 

2° Diz o Sr. Coronel Dionysio: que tendo com seu 

concorrente Sr. Coronel Virasoro e quatro 

ajudantes procedido aos trabalhos, que 

posteriormente mandei executar, meticulosamente 

planteou e taquimetrou toda zona das cabeceiras, 

bem como traçou as curvas de nível para mostrar 

o “divortium aquarum”, demonstrou à evidência 

que o Jangada é o Rio mais vizinho do Chapecó que 

corre para o Iguaçu; nisto estou de perfeito acordo 

com o Sr. Coronel. Porém infelizmente para S. S.ª 

o mapa meticulosamente levantado, distingue-se 

pela sua perfeição, clareza dos detalhes, configura-

ção do terreno, etc. E nestas circunstâncias, o 

mapa assinado pelos Srs. Coronéis Dionysio e 

Virasoro, mostra à primeira vista que o Jangada 
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nasce em um banhado no espinhaço de uma 

coxilha, e nesse mesmo banhado nasce o 15 de 

Novembro! Por aí fica demonstrado a toda 

evidência que o Jangada é contravertente de um 

Rio que deságua no Uruguai, muito acima do 

Chapecó, e não o é deste. Partindo-se da nascente 

do Jangada, seguindo pelo mais alto do terreno, 

para o lado de SO vai- se encontrando diversas 

nascentes de arroios que vão engrossar o 15 de 

Novembro e os últimos têm origem do lado oposto 

da cabeceira principal do Chapecó, são pois 

contravertentes deste que nasce na mesma fralda 

do “divortium aquarum” que o Jangada. Como pois 

quer o Sr. Coronel estabelecer contravertência 

deste com o Chapecó? Isso quanto ao mapa do 

qual o Sr. Ministro das Relações Exteriores mandou 

litografar o número de exemplares necessário para 

ser distribuído pelos membros do Congresso, e que 

já estão na secretaria respectiva. Além disso, na 

ata da medição meticulosamente feita, redigida em 

português, e espanhol ao lado, pelos Srs. Coronéis 

Dionysio e Virasoro, dizem estes senhores que o 

Chapecó nasce na fralda de uma coxilha que do 

lado oposto dá aguas para o 15 de Novembro 

[nome dado a Rio desconhecido, pelo Sr. Coronel 

Dionysio] e que esse mesmo 15 de Novembro 

nasce em frente a origem do Jangada, logo 

confessa que este não pode ser contravertente do 

Chapecó; o que confirma o mapa. Quero fazer mais 

uma concessão graciosa ao Sr. Dionysio, e é: que 

a origem principal do Jangada se encontre mais a 

Oeste, no braço da coxilha que segue para o Norte, 

e contígua a essa origem nascem águas que vão 

formar braços do Chapecó; não são pois fontes 

principais. Logo também por esse lado não é 

admissível contravertência. O Sr. Coronel Dionysio 

trouxe portanto ao público asserções contrárias 

aos fatos por ele próprio provados à evidência. 

3ª Ainda mais infeliz é o Sr. Coronel Dionysio em 

referência ao Santo Antonio e Pepirí-Guaçu. Diz S. 

S.ª que dos trabalhos empreendidos com os 
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mesmos cuidados e escrúpulos entre as cabeceiras 

desses dois Rios nos resulta a convicção de não ser 

o Santo Antonio o Rio mais vizinho do Pepirí-

Guaçu, que corre para o Iguaçu, sem ser seu 

contravertente! Argumente S. S.ª que o Santo 

Antonio nasce a 17.400 metros do Pepirí-Guaçu, 

que este tem cabeceiras comuns com outro Rio que 

desemboca no Iguaçu a cerca de 12 léguas acima 

da foz de S. Antonio. Ora, dizem-me que é regra 

de direito ‒ não se alterar títulos, e se isso 

conseguem às vezes a chicana (130) e o sofisma, 

não acontece o mesmo nos Tratados entre Nações, 

em que se timbra em ser escrupulosamente fiel aos 

textos. O Tratado de 1777 menciona muito 

expressamente as cabeceiras principais do Pepirí-

Guaçu e do Santo Antonio, sendo a deste a mais 

próxima que se encontra vindo pelo mais alto do 

terreno da nascente do Pepirí-Guaçu. Neste mesmo 

mais alto terreno se encontram numerosas 

nascentes, mas que são apenas braços do 

Capanema (131) [nome que repugna a S. S.ª 

mencionar] que deságua 12 léguas acima da Foz 

do Santo Antonio. Essas nascentes intermediárias 

eram bem conhecidas dos espanhóis [chicanantes 

por excelência], mas não adotaram nenhuma, 

como quer o Sr. Coronel Dionysio; porque 

no se encontró en ninguno de sus orígenes la 

dicha marca del Rio S. Antonio 

ficando o Pepirí-Guaçu 9,5 milhas [17,6 km] ao 

Oriente daquele; são palavras do comissário 

espanhol Cabrer citadas à página 66 do 

contramemorando do Sr. Visconde de Cabo Frio. 

Vê-se pois que o Santo Antonio era Rio conhecido, 

e como tal mencionado no Tratado, e era marcado. 

Prevaleceram-se da ignorância do comissário 

português que não o encontrou, e por isso 

 
130 Chicana: artimanha, tramoia. 
131 Capanema: denominação dada pelos exploradores de 1891, que 

procuravam caminho para linha telegráfica de fronteira. (AZAMBUJA) 
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alegaram a necessidade de o procurar mais acima, 

a Leste, o que obrigaria a procurar também outro 

Pepirí-Guaçu. Levados pelo erro do mapa de 

Olmedilla supuseram poder subir pelo Chapecó, 

que não foi descoberto por Gundin, pois ele já 

vinha bem designado, sem nome, nesse mapa de 

Olmedilla, anterior ao Tratado, e oficial. Os 

espanhóis podiam ter seguido pela coxilha em 

rumo de Leste até encontrar a cabeceira principal 

do Capanema, a qual está não a 17,4 quilômetros, 

porém a perto de 40 para o Oriente da cabeceira, 

também principal, do Pepirí-Guaçu, e tem por 

contravertentes os arroios do Alecrim e do Araçá, 

afluentes do Capitinga. Não o fizeram por duas 

razões: 1ª porque asseveravam que a linha 

divisória devia ser um Meridiano e não um Paralelo; 

2° porque se devia procurar o Santo Antonio ao 

Ocidente e não ao Oriente do Pepirí-Guaçu, como 

quer o Sr. Coronel Dionysio. As antigas medições e 

a nossa confirmaram que não havia engano nos 

dois Rios, e que eram exatamente os que 

correspondiam à letra do Tratado, e na acepção 

destes eram contravertentes e continuam a sê-lo. 

4ª O Sr. Coronel Dionysio mostra-se amuado com o 

meu patriótico telegrama, tomando-o por prova de 

falta de confiança; confesso que acho muito 

estranha a lógica de S. S.ª. Recomendação desta 

ordem só se faz à pessoa em quem se deposita 

ilimitada confiança, e na qual se pressupõe critério. 

Além disso eu sabia que se tinha procurado iludir a 

boa-fé do Sr. Quintino Bocayuva, de quem eu sou 

amigo de 30 anos, quando fomos companheiros de 

trabalho. Ele mesmo reconhece quando, em 

Montevideo, estudando o assunto, verificou que 

éramos prejudicados e procurou emendar a mão. 

Precisava, pois, o Sr. Quintino, de quem o 

esclarecesse e auxiliasse a defender os interesses 

do Brasil. Isso não fez o Coronel Dionysio. Quanto 

às palavras do ex-Imperador citadas por S. S.ª, 

elas apenas provam que o velho Monarca estava 

tão compenetrado do nosso direito, que nem 
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reputava necessário o arbitramento. Nessa ocasião 

fui eu quem apresentou a Comissão ao Imperador. 

Tenho outra prova de que ele não procedia por 

capricho. Quando, em companhia do Dr. Salvador 

de Mendonça, fui visitar o ex-Imperador em 

Petrópolis, disse-nos Sua Majestade que não 

desejava ser taxado de teimoso; por isso submetia 

a questão a arbitramento, e para não acusarem de 

procurar algum Monarca, seu amigo, e além disso 

europeu escolhia o Presidente dos Estados-Unidos, 

País não só com as mesmas instituições das 

Argentinas, mas também americano, assim 

desaparecendo qualquer probabilidade de um 

laudo dado com parcialidade. Sempre o ex-

Imperador quando tratava do assunto me dizia: 

Não cedo uma polegada de território enquanto 

me não convencerem do direito que reclama a 

República Argentina; logo que me provem 

cederei tudo. 

Na República Argentina a imprensa se incumbiu de 

habituar o povo a considerar os brasileiros de 

intrusos. A discussão de documentos era sempre 

burlada, porque se negavam os fatos alegados. O 

meio de acabar com isso era nomear uma 

Comissão Mista para verificar esses fatos e 

habilitar o País que estivesse em erro a ceder; os 

trabalhos da Comissão Mista deviam, pois, ou levar 

um dos Países a desistir, ou a obriga-los a uma 

transação; se os fatos deixassem pairar alguma 

dúvida em relação ao direito recíproco. O Tratado 

de 05.11.1889 era apenas um acordo sobre o 

modo de proceder, logo que estivessem 

terminados os trabalhos da Comissão Mista. Esse 

Tratado não cogitava de transação, ele marcava 

prazo para discussão do direito em vista dos fatos 

comprovativos dos direitos alegados, e se não se 

conseguisse defini-los claramente, ambos os 

Países se comprometiam a recorrer ao 

arbitramento. Como o ex-Imperador mostrava 

intenção de tudo ceder quando lhe provassem os 
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argentinos a evidência do seu direito, era natural 

que ele esperasse igual procedimento da parte 

deles. Em tudo isto não há manifestação de desejo 

de ceder território por favor. 

Do Sr. José Cândido Guillobel: 

Não tendo sido até hoje [19] contestadas as notas 

publicadas na secção “Várias Notícias” do número de 

17 do corrente do vosso conceituado Jornal, referente 

à Conferência em que o Sr. Senador Quintino 

Bocayuva tratou da missão diplomática que deu em 

resultado o Tratado de Limites entre o Brasil e a 

República Argentina, ultimamente apresentado ao 

Congresso, chegando a conclusões de todo inexatas, 

quer com relação ao nosso direito, quer com relação 

à geografia da zona qualificada de litigiosa e que, 

pode-se supor, sejam baseadas em trabalhos da 

Comissão Mista, nomeada, em virtude do Tratado de 

28.09.1885, para o estudo e levantamento da carta 

da referida zona, não posso, como membro dessa 

Comissão, deixar passar, sem protesto solene, as 

conclusões a que chegou o Sr. Senador Bocayuva, e, 

por isso, com autorização do Sr. Ministro das Relações 

Exteriores, procurarei destrui-las com argumentos 

tirados dos próprios documentos a que se refere S. 

Ex.ª e do conhecimento que tenho do Território a que 

chamam litigioso. 

1ª conclusão: que era sua convicção depois dos 

maduros estudos a que procedeu, que o nosso 

direito era nulo, etc. 

S. Ex.ª chegou pelos estudos que fez a uma 

conclusão diametralmente oposta à que chegaram 

todos quantos têm se ocupado de estudar a 

questão nos documentos históricos e geográficos 

que chegaram até nós, e, entre esses, podemos 

citar o Barão de Cotegipe e os Viscondes do Rio 

Branco e de Cabo Frio. Como esses patriotas, 

entendo que o nosso direito não pode seriamente 

ser contestado, o que passo a provar. 
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A) O Tratado de 1750, determinando em seu art. 

5° que a linha de fronteira entre as possessões 

portuguesas e espanholas corresse pelo Pepirí 

ou Pequeri, designou um Rio conhecido, 

mencionado graficamente desde 1722, no mapa 

dos Jesuítas. 

B) O Rio Pepirí ou Pequeri assinalado nesse mapa 

e no que as Cortes mandaram organizar para 

servir de base aos trabalhos dos demarcadores 

de 1750 e que tem a data de 1749, tem a sua 

Foz em um ponto do Rio Uruguai que não pode 

ser confundido com outro qualquer do seu 

curso, isto é, no ponto em que o Uruguai faz um 

cotovelo ao mudar a direção de seu curso de 

ESE para SO. 

C) O Rio que o índio vaqueano, pertencente ao 

povo de S. Francisco Xavier [espanhol], indicou 

como Pepirí é o mesmo assinalado por aqueles 

mapas. 

D) Esse Rio, o Pepirí, não pode ser confundido com 

outro qualquer, pela sua proximidade do Salto 

Grande do Uruguai ou Salto de Moconã, cujo 

ruído se ouve da Boca daquele Rio quando o 

vento sopra de sua direção. 

E) Os característicos físicos de sua Foz são 

completamente diversos dos que se encontram 

nas embocaduras dos Rios que deságuam no 

Uruguai, pela sua margem direita, desde aquele 

Salto até acima da Boca do Chapecó. 

F) Este Rio, o Chapecó, era completamente 

desconhecido em 1750, e só em 1788, o 

geógrafo espanhol D. Joaquim Gundin, em 

desobediência às instruções do Vice-Rei do Rio 

da Prata, o descobriu denominando-o de 

Pequeri-Guaçu. 

G) O Chapecó ou Pepirí-Guaçu dos argentinos não 

tem em sua Foz os característicos physicos 

mencionados nas instruções do Vice-Rei do Rio 

da Prata: “pequena ilha de pedras com sarandis 

que se cobre com as enchentes e um arrecife”. 
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H) As instruções de Alvear a Oyarvide, para a 

exploração do Chapecó, demostram à evidência 

a intenção de propor às Cortes o Chapecó e o 

seu mais próximo contravertente, com curso 

para o Iguaçu, como fronteira, em lugar do 

Pepirí-Guaçu e Santo Antonio. 

I) A reprodução no artigo 8° do Tratado de 1777 

da fronteira estipulada no artigo 5° do Tratado 

de 1750 com os nomes dos Rios dados pelos 

demarcadores de 1759, demonstra que estes 

procederam corretamente e que os 

negociadores daquele Tratado tomaram em 

consideração tudo quanto fizeram aqueles 

demarcadores. 

J) O mapa de Olmedilla, publicado em Madrid em 

1775, mapa insuspeito aos Argentinos por ser 

de origem espanhola e que pode ser 

considerado oficial por ter sido organizado e 

publicado por ordem do Rei de Espanha, dá o 

Pepirí-Guaçu com este nome e na posição que 

realmente ocupa, indicada nos mapas de 1722 

e 1749, e o Santo Antonio na posição que tem 

em relação ao Pepirí-Guaçu. 

K) Os Tratados de 1750 e 1777 e os mapas do 

século passado, que poderiam ter servido para 

a estipulação da fronteira naqueles consignada, 

não mencionam Rios com os nomes de Pepirí-

Guaçu e Santo Antonio-Guaçu. 

L) O Tratado de 1750 traçava a linha divisória 

entre as possessões portuguesas e espanholas 

do “Uruguai” para o “Paraná”. 

Qual a linha mais curta para passar de um Rio ao 

outro? Seria indo procurar o Chapecó ou o Pepirí-

Guaçu? Indubitavelmente este último, que oferece 

pela posição de sua Foz em relação à direção do 

curso do Uruguai e pela direção do seu próprio 

curso, uma fronteira mais próxima da direção 

apropriada a uma fronteira científica. Os 

negociadores não podiam encontrar dificuldade na 

escolha. 
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2ª Conclusão ‒ Verificou-se que o Santo Antonio não 

era contravertente do Pepirí-Guaçu. Dois Rios são 

contravertentes quando nascem em vertentes 

opostas de uma mesma serrania ou de uma mesma 

ramificação de serra. Preenchem o Pepirí-Guaçu e 

o Santo Antonio estas condições? Sim! Porquanto 

partindo da nascente principal do Pepirí-Guaçu, 

seguindo pela divisa de águas ou mais alto terreno 

correspondente, chega-se à nascente principal do 

Santo Antonio, na vertente oposta da serra em que 

nasce aquele Rio. 

3ª Conclusão – Verificou-se também que o Jangada 

era contravertente do Chapecó. Conquanto a 

questão de ser, ou não, o Jangada contravertente 

do Chapecó, em nada altere o nosso direito, 

mostrarei o erro em que labora o Sr. Senador 

Bocayuva. O estudo do sistema orográfico na zona 

em que estes dois Rios têm as suas nascentes 

mostra-nos que a coxilha donde nasce o Chapecó 

segue ao rumo geral de 20° NE até a distância de 

dois quilômetros da nascente principal deste Rio, 

onde se bifurca, seguindo um ramo para o Norte e 

depois para o NOO, e o outro para Leste em seu 

primeiro trecho. 

Na vertente de Oeste da coxilha em que nasce o 

Chapecó acha-se a nascente principal deste Rio e 

na vertente oposta arroios que deságuam no Arroio 

15 de Novembro, afluente do Rio do Peixe, por sua 

vez tributário do Uruguai; no ramo da coxilha, que 

segue para Leste em seu primeiro trecho, acha-se 

na vertente do Norte a nascente principal do 

Jangada e, na vertente oposta, a do arroio 15 de 

Novembro. Por essa descrição vê-se claramente 

que o Chapecó não é contravertente do Jangada, 

por não nascerem em vertentes opostas de uma 

mesma serra ou mesma ramificação de uma serra. 

O plano levantado pela Comissão mista mostra-nos 

o que acima fica dito e mais; que, se a linha 

divisória for traçada entre as cabeceiras principais 
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desses dois Rios, passando pela divisa de águas, 

caso em que somos obrigados a admitir a hipótese 

de ser o ramo de Leste da coxilha prolongamento 

daquele em que nasce o Chapecó, este Rio e o 

Jangada nasceram na mesma vertente de uma 

mesma serra; portanto não são contravertentes. 

O art . 5° do Tratado de 1750 exigia que o Rio, por 

onde devia ser continuada a linha divisória traçada 

pelo Pepirí ou Pequeri, desde a sua Foz até a sua 

cabeceira principal satisfizesse a duas condições: 

1ª ser contravertente do Pepirí, e 2ª desembocar 

no Iguaçu. O Santo Antonio satisfaz a ambas; o 

Jangada só satisfaz a uma como afluente do 

Iguaçu. 

Destruídas as conclusões a que chegou o Sr. Senador 

Bocayuva, passarei a outros pontos. Dizem as notas 

que analiso: 

A linha do Tratado negociado aqui pelo telégrafo, 

aceita pelo Governo Argentino, passava pela Foz 

do Chapecó, também pela do Chopim e por um 

ponto intermédio na serra da Fartura. 

............................................................... 

Chegado a Montevideo e estudando o assunto o Sr. 

Quintino Bocayuva verificou que o ponto 

intermédio prejudicaria consideravelmente o 

Brasil. 

............................................................... 

Entabulou-se então particularmente novas 

negociações no sentido de recusar o ponto 

intermédio e conservando os dois pontos 

extremos, fazer passar a linha por um ponto 

médio entre o Campo de Sant’Anna e o Rio de 

Sant’Anna etc. Determinou-se mais que a linha 

seria sinuosa acompanhando os acidentes do 

terreno, “salvando-se assim as povoações de 

uma e outra Nação” que em seu trajeto se 

encontrassem. 
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............................................................... 

É preciso que não se iludam os Srs. membros do 

Congresso Nacional: qualquer que seja o ponto 

intermediário, ou na serra da Fartura ou entre o 
Rio de Sant’Anna e Serra de Sant’Anna os 

acidentes naturais do terreno serão os mesmos: ao 

Sul o Saudade ou o Parado, e, ao Norte, o Rio de 

Sant’Anna, aqueles afluentes do Chapecó e este do 

Chopim, os quais correm a Leste das linhas que 

unem o ponto intermédio às embocaduras do 

Chapecó e do Chopim, diminuindo, portanto, para 

o Brasil a área territorial limitada por aquelas 

linhas. 

Enquanto a parte em que diz salvando-se assim as 

povoações de uma e outra nação ‒ é necessário 

que se saiba que em todo o território qualificado de 

litigioso não havendo um único argentino não 

podem existir povoações argentinas; fique, porém, 

o Sr. Dr. Demétrio Ribeiro, a quem se atribui a 

declaração, de que “o Tratado só poderá ser aceito 

se fosse respeitada em toda a sua plenitude a parte 

do território até onde tivesse ido a civilização por 

intermédio de brasileiros de sorte que não ficasse 

pertencendo aos argentinos um só palmo de terra 

habitada por brasileiro”, sabendo que, na parte que 

segundo o tratado de 25.01.1890 se cede aos 

argentinos, existem habitantes e autoridades 

brasileiras, estas sem protesto do Governo 

Argentino que, por esse fato, tacitamente 

reconheceu o nosso direito. 

Afinal perguntarei: poderá ser contra nós, segundo 

afirma o Sr. Senador Bocayuva, o laudo de um 

árbitro imparcial quando o nosso direito não pode 

ser seriamente contestado? Poderá ser a favor das 

pretensões argentinas baseadas na descoberta da 

Foz de um Rio – o Chapecó - em desobediência das 

instruções do Vice-Rei do Rio da Prata? 

A resposta a estas duas interrogações a quem 

conhece a questão só pode ser uma: não! 
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Temos também muito prazer em transcrever o que 

ontem nos escreveu o Sr. General Ernesto Augusto da 
Cunha Mattos: 

Sr. redator do “Jornal do Commercio”, importuná-lo-

ei ainda uma vez para não deixar sem resposta à carta 

a V. dirigida pelo Sr. Coronel Dionysio Cerqueira, 

inserta no Jornal de hoje. 

Referindo-me na minha anterior comunicação ao 

telegrama do Sr. Barão de Capanema ao Sr. Coronel 

Dionysio, não podia ter a intenção de magoá-lo, mas 

unicamente tornar patente que o nobre Barão 

terminantemente condena a cessão do Território da 

Pátria, depois de tantas despesas, de tantos 

trabalhos, dos milhares de riscos e privações que 

correram cidadãos e soldados do valor do Coronel 

Dionysio, para tornarem inexpugnáveis os direitos da 

Nação. 

O meu distinto amigo de infância o Sr. Coronel 

Dionysio não tinha o direito de levar a mal o 

telegrama do Sr. Barão, como não levou a 

recomendação que em amizade lhe fez o Sr. Marechal 

Floriano Peixoto – de não subscrever o tal Tratado, o 

que eu soube pelo mesmo Sr. Marechal e sabem 

muitos oficiais do exército. 

Dada esta explicação, peço vênia ao Sr. Coronel 

Dionysio para ponderar que o olvidado em relação ao 

Jangada é S. S. e não eu. S. S. quis mostrar-me a 

planta desse Rio [e do Chapecó], trabalho executado 

sob a direção do Sr. Capitão de Mar e Guerra José 

Cândido Guillobel, para melhor convencer-me de que 

o Jangada não é contravertente do Chapecó, como 

afirma o Sr. Capitão de Mar e Guerra, não tendo 

conseguintemente fundamento a pretensão dos 

argentinos, que para honra nossa pode-se dizer, 

foram batidos em todos os pontos, graças à 

capacidade e lealdade com que os patriotas que 

compunham a Comissão Capanema defenderam os 

interesses pátrios. 
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E tanto o desmemoriado não sou que o Sr. Capitão de 

Mar e Guerra Guillobel já contraditou o que pretende 

agora sustentar o Sr. Coronel Dionysio afirmando 

aquele distinto chefe que o Jangada não é 

contravertente do Chapecó. Baseando sua opinião 

primitiva nos trabalhos do Sr. Guillobel era natural 

que S. S. fosse do mesmo parecer do honrado Capitão 

de Mar e Guerra, e se agora muda de maneira de 

pensar, não o direi que o faz por ordem de El-Rei 

porque não acreditarei jamais que o valente soldado, 

que inúmeras vezes bateu-se no Paraguai sem medo, 

seja capaz de transações menos regulares. 

S. S.ª atribui o meu engano a não conhecer eu então 

a “Questão das Missões”. O enganado, porém, é S. S. 

Comecei a estudá-la antes de S. S. e só me poderiam 

faltar para uma argumentação completa, alguns 

dados que me foram fornecidos pelo Sr. Coronel e 

recolhidos pela Comissão Capanema. 

Ainda quando servi junto ao Sr. Visconde de Pelotas e 

S. Ex.ª resolveu estabelecer duas Colônias nas 

fronteiras do Paraná, de acordo com um decreto de 

1859 do Sr. Manoel Felizardo, antes de redigir as 

instruções expedidas por ordem de S. Ex.ª tratei de 

avivar minha memória sobre tudo quanto dizia 

respeito ao território em questão para prestar a S. 

Ex.ª as informações que se tornassem necessárias. 

Eu era oficial de Estado-maior, devia saber e conhecer 

realmente tudo o que cumpria sobre nossas 

fronteiras. Mais desmemoriado do que eu mostra-se 

o Sr. Coronel, que no meio de sua carta diz que não 

dará opinião sobre o Tratado senão no Congresso, 

depois de haver confirmado, como declarei, que os 

nossos direitos são claros e precisos. 

Permita-me ainda observar que a questão de ser ou 

não ser o Jangada contravertente do Chapecó, se não 

é das mais importantes, não deixa de ter valor, e eu 

não disse mais do que isso. Deixo, porém, a espécie 

para ser discutida mais tarde, quando se liquidar 



344 
 

quem tem razão se é S. S.ª ou o Sr. Capitão de Mar 

e Guerra. Não deixarei passar por alto a opinião que 

o Sr. Coronel atribui à Sua Majestade o Imperador de 

pretender dividir o “Território Litigioso” sequência das 

palavras que S. S.ª diz ter ouvido de Sua Majestade. 

A conclusão de S. S.ª não é baseada na lógica, mas 

inteiramente gratuita, e, se aquelas palavras 

encerravam pensamento oculto, não era ele outro 

senão a confirmação do que me disse o Sr. 

Conselheiro José Francisco Diana, isto é, que o nosso 

direito ao território contestado seria reconhecido pelo 

Ministro Moreno, no que está de acordo comigo o Sr. 

Capitão de Mar e Guerra Guillobel, que no dia 18, 

depois de escrita a carta que dirigi a S. Ex.ª, falando-

lhe eu nisso, declarou-me que sabia ser verdade e 

acrescentou: 

O Ministro Moreno declarou até que não estava 

autorizado a falar por escrito no reconhecimento 

dos nossos direitos, mas que podia fazê-lo 

verbalmente. 

É preciso que o Sr. Coronel não fique aquém do Sr. 

Varella, que no discurso de recepção ao Sr. Quintino, 

em Buenos-Aires, referindo-se a Sua Majestade o 

Imperador, disse que tudo dele poderiam dizer, 

“menos que deixara de conservar ilesa a integridade 

do Território da Pátria”. [...] 

Em vista do quanto foi dito por estas autoridades, 
distintos profissionais, cujos pareceres ficam 

transcritos pondo de lado a increpação insultuosa 
atribuída ao antigo regime e de que hoje o Sr. 
Dionysio Cerqueira deve estar arrependido de ter 

trazido à discussão, nada havia que recear da decisão 
arbitral; e a melhor prova é que o Sr. H. Moreno 

relutou em sujeitar-se a ela, tão destituídas de 
fundamento eram as pretensões de seu Governo. 
(JORNAL DO BRAZIL N° 103) 
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Diário de Notícias n° 2.204, Rio, RJ 

Terça-feira, 21.07.1891 

 
Provocações e Debates – As Fraquezas do 

Império na Questão das Missões 

 

Quem tiver estudado, com a devida atenção a 

pendencia de limites entre Brazil e a República 
Argentina, o secular debate conhecido com o nome de 

“Questão das Missões”, há de, após as fadigas das 
leituras e investigações, ir necessariamente dominado 
por dois sentimentos, até certo ponto opostos, 

antitéticos entre si. De um, a fé inabalável no direito 
brasileiro, grosseiramente combatido por sofismas 

burgueses do espanhóis e argentinos; de outro lado, 
o desgosto por ver quão ineptamente há sido 
defendido aquele iniludível direito! ... 

E assim é. Desde o tempo da Colônia, desde o tempo 
dos primeiros estudos feitos sobre o terreno litigioso, 

em cumprimento do Tratado de 1750, e dos 
posteriormente feitos, em satisfação ao Tratado de 

1777, a Espanha teve a habilidade de enviar para o 
teatro das pesquisas homens mais hábeis, mais 
destros, mais preparados para os misteres do debate 

do que Portugal. Os argutos espanhóis, tendo à sua 
frente geógrafos, como Oyarvide, e discutidores, 

como Rossio e Albear, emaranharam os portugueses 
numas sofisticarias (132) enganadoras, engenhosas, a 
ponto de conseguirem protrair (133) por um século 

uma questão, de si simplíssima e quase evidente. 

 
132 Sofisticarias :grande quantidade de sofismas. (Hiram Reis) 
133 Protrair: postergar. (Hiram Reis) 
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Junte-se a isto a consideração de grande peso de lutar 

Portugal com a rival poderosa, e quando ainda recente 
o desastre que lhe havia infligido por Estanislao 

Severo Zeballos, que talara (134) o Rio Grande do Sul, 
e chegara triunfalmente até Santa Catarina... Daí 

certo retraimento, um quer que seja que coibia os 
argumentadores portugueses diante das arrogâncias 
espanholas. Portugal procurava ganhar tempo e 

confiar uma boa oportunidade à defesa de seu direito, 
lúcido, tão lúcido, como o que mais o seja na história. 

O mesmo não se pode dizer do Brasil, que tem sido de 
um descaso inqualificável em toda a pendência, umas 
vezes pelo apoucamento mental de seus defensores, 

outras vezes pela falta da mais elementar energia da 
parte de seu governo. O regimen monárquico é réu do 

crime de leso-patriotismo, por haver consumido 
setenta anos sem solver essa questão; por haver 
deixado perderem-se as melhores ocasiões de 

terminá-la; por tergiversar e recuar mais de uma vez, 
ineptamente, diante das infundadas pretensões 

argentinas. 

Ensejos teve-os ele de a terminar maravilhosamente, 
e, cumpre confessar, nem sequer lhe passou isto pela 

mente. Uma foi em 1852, quando nossos exércitos 
entraram triunfalmente até às portas de Buenos Aires, 

para castigar ali um déspota e estabelecer um 
governo de melhor feição. A república estava exausta 
e não teria outro remédio senão abrir mão de suas 

fantasiosas e romanescas pretensões a meter-se por 
nossas terras a dentro até o coração do Paraná. 

Outro ótimo ensejo foi após a Guerra do Paraguai, em 
1870, quando a ambição argentina lançou vistas 
cobiçosas sobre o Chaco. 

 
134 Talara: arruinara. (Hiram Reis) 
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O Brasil deveria deixar de lado o seu proverbial 

indiferentismo, e chamar a pretenciosa, inanida e 
cansada, a contas. Não o fez e deixou-a crescer e 

opulentar-se, até ao ponto de ser ela quem veio mais 
tarde bulir na questão. 

Mesmo em 1857 um pouco mais de energia para com 
Urquiza, por nós ajudado em 1852, tê-lo-ia feito 
referendar o Tratado que já, aliás, havia sido 

aprovado pelo Congresso Argentino. Refiro-me ao fato 
negociado por Silva Paranhos. 

Nada se pôs em prática e ficou o império adormecido 
na sua incurável imprevidência. 

De 1874 em diante os nossos adversários começaram 

a tomar calor no assunto e a engrossar a voz para 
nosso lado. 

E o império enfito principia de tergiversar e recuar de 
queda em queda, diante de uns sofismas grosseiros, 
consistentes todos na mudança irrisória dos nomes 

dos Rios de toda a região... Os argentinos são os 
“crismadores da geografia”. 

Têm a mania de trocar os nomes com que as 
populações batizaram os Rios, os montes, os campos 
da América do Sul. 

Para todo o mundo há só um “Uruguai-Pitã”; para eles 
há dois; para toda a gente há só um “Pepirí-Guaçu”; 

para eles há dois, ‒ o nosso e mais o “Chapecó”, que 
perde o seu nome no dogmatismo diplomático dos 
nossos amigos do Prata; para toda a multidão humana 

há apenas um “Santo Antonio-Guaçu”, que é o nosso 
da exploração de 1759; para eles existem, não dois, 

mas apenas... três... o que acabamos de citar e mais 
o “Chopim” e o “Jangada”... 
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E como estas “giga-jogas”, desmentidas pelas explo-

rações, em todos os sentidos e de modo irrefragável 
(135), as gentes de Mitre andaram a meter sustos aos 

diplomatas brasileiros!... E o império começou a 
recuar e a ceder aos fracos... 

A primeira “recuadela” foi no alvitre de ser estudado 
por brasileiros e argentinos o terreno litigioso. 

Em 1876, o Ministro platino Irigoyen propôs ao 

Governo Imperial o aludido expediente de ser 
“estudada em comum” a região da pendência. 

É mui de ver e aplaudir a resposta que lhe deu o 
governo do imperador: 

nada, não admitia tal estudo; seria pôr em dúvida o 

direito nacional, já perfeitamente determinado e 

definido pelos exploradores portugueses do século 

passado. 

Muito bem! Quem isto lê dá-se os parabéns; porque 

fica sabendo que tem lá em cima na repartição das 
Relações Exteriores ‒ gente que entende da questão 

e sabe defendê-la. Qual não é, porém, a decepção que 
vai experimentar um pouco mais adiante, no percurso 

do debate em sua ordem cronológica quando, em 
1885, vê que é do Brasil, que tão enérgico fora nove 
anos antes, que parte a proposta de ser estudado em 

comum o território... 

Que sistema é esse de perpétuas condescendências, 

desastrosas para nossa Pátria diante de uns sofistas 
sem mérito e sem fundamento na ciência? 

Não é tudo. 

 
135 Irrefragável: incontestável. (Hiram Reis) 
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Uma vez entrando no caminho escorregadio das 

concessões, vai nele por diante e chega ao 
inqualificável desaso (136) de tomar ao sério uma 

proposta argentina de ser dividida a região contestada 
entre os dois contendores... 

Era em 1889, nos dias do governo do Sr. João Alfredo, 
sendo Ministro dos estrangeiros ‒ o Sr. Rodrigo Silva. 
A coisa foi objeto de debate governamental, foi ouvido 

o Conselho de Estado, a quem se teve a coragem de 
propor em exame estas teses: 

1° É aceitável qualquer proposta de transação que 

tenha por base a divisão do território litigioso e em 

particular a que o Governo Argentino agora faz? 

2° Sendo aceitável deve ser compreendido na 

transação o território que acresceu [este acresceu 

é impagável] entre o “Chopim” e o “Jangada” ou 

[este ou é já por si uma estolidez (137)] Santo 

Antonio-Guaçu. 

Seguem-se duas outras teses de nulo valor para o 
nosso problema, que é mostrar o criminoso plano do 

governo imperial de “dividir o território litigioso”, o 
que seria praticado nos decantados noventa dias do 
terribilíssimo Tratado de 05.11.1889... 

Só na hipótese de não resolverem a questão precípua 
do debate, é que recorreriam ao “arbitramento”... 

Para chegar qualquer a esta convicção hasta saber ler, 
e o fazer imparcialmente. O Ministério de 10 de março 
caiu precipitadamente do poder, sem ter tempo de 

“assentar” a penitência, e sem poder mandar a 
Montevidéu o Sr. Rodrigo Silva, preso pelas 

discussões do Parlamento. 

 
136 Desaso: incompetência. (Hiram Reis) 
137 Estolidez: estupidez. (Hiram Reis) 
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É ponto este último definitivamente posto a limpo pelo 

Sr. Nilo Peçanha com os documentos ontem 
publicados na “Gazeta de Notícias”. Sobre a proposta 

de divisão, agora negada sorrateiramente pelos 
“sebastianistas”, fora ouvido o Sr. Cabo Frio, e seu 

parecer, adiantando uma “contraproposta, dando 
diversa divisão do território”, vem por extenso no livro 
sobre este assunto publicado pela “Tribuna Liberal”. 

Quem não tiver o livro ou os números da “Tribuna”, 
onde os artigos, que o constituem, saíram a lume pela 

primeira vez, leia no “Jornal do Commercio” de 10 do 
corrente o parecer do Sr. Visconde de Ouro Preto, 
notável homem de Estado, insuspeito no assunto. 

Disse S. Ex.ª no aludido papel enviado ao Conselho de 
Estado, respondendo aos quesitos: 

Ao 1° ‒ É aceitável a transação que tenha por base a 

divisão do terreno litigioso; não, porém, como propõe 

o Governo Argentino e sim como lembra o ilustrado 

Sr. Barão de Cabo Frio. 

“Ecco il vero problema!” (138) Mais claro do que isto, 
nem a luz Meridiano. Sabe agora o leitor qual é a 

decantada proposta do Sr. Cabo Frio? Ouça e pasme: 

Ser dividido o terreno por uma linha que cortasse a 

serra intermedia ao “Pepirí” e “Santo Antonio-Guaçu”, 

de Oeste a Leste, indo terminar nas cabeceiras do 

“Chapecó” e do “Chopin”. A parte do Sul caberia 

República Argentina e a do Norte ao Brasil.  

Solução é esta tão nefasta, que só por si justificaria a 

queda do império e sua eterna condenação na história. 
E hoje o Sr. Ladário chama a postos os grandes 

estadistas da monarquia para discutirem a questão! 
Curiosa fanfarronada! 

 
138 Aqui está o verdadeiro problema. (Hiram Reis) 
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Quanto à solução do Sr. Quintino, julgo-a também de 

todo inaceitável. Se passar no Parlamento, é caso para 
tomar a Nação luto por cinquenta anos... [Sylvio 

Roméro] (DIÁRIO DE NOTÍCIAS N° 2.204) 
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Gazeta da Tarde n° 200, Rio, RJ 

Terça-feira, 21.07.1891 

 
Nova Fase da Questão das Missões – I 

 

Não foi debalde que o nosso amigo Sr. Barão do 
Ladário chamou a postos os estadistas do Império que 

falaram sobre a transcendental questão deste litígio 
de fronteira pelo lado das antigas Missões e que por 

três séculos traz dúvidas e suspeitas entre os dois 
povos lindeiros. Acodem eles com tão incisiva 
linguagem, confirmando quanto S. Ex.ª tem dito 

contra o Tratado de 30.01.1890 e as falsas ideias 
propaladas com má-fé, em sua defesa, que não 

padece mínima dúvida que da grandeza dessa vitória 
virá a desaprovação pelo Congresso Nacional desse 
pacto humilhante, que pretenderá desintegrar da 

Pátria essas 300 léguas quadradas, para, aa mão 
beijada, pô-las no domínio da República Argentina, 

nossa rival astuta. 

Com maior mágoa, sentimos não dispor de espaço, 

porque quiséramos honrar as colunas de que 
dispomos, trazendo-lhes essas publicações patrióticas 
e de alta competência, assim também as vulgarizando 

mais ainda para amplamente dirigir a opinião nacional 
à repulsa de quantos permanecerem no erro de 

aceitar como feliz sucesso, esse Tratado de 
vergonhosa recordação, desde quando representa um 
pacto de invasão por nossas fronteiras de forças 

estranhas, quando necessárias, para submeter 
brasileiros que se não conformarem “no todo” com o 

levante de 15 de novembro de 1889! Maldito pacto 
esse que produziu semelhante afronta aos brios da 
nação! 
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De certo que já se pode acreditar na sua existência 

que nem repousa “apenas” nessa denúncia que pela 
“Tribuna” fizera o autor desses artigos que estão em 

um livro sob o título – “A Questão das Missões 
estudada à luz dos documentos históricos” (139) – e 

corre por aí lido avidamente, desde quando vemos 
aceita como procedente até pelo órgão de mais 
influência no País; em sua edição de anteontem [18]. 

Ali se lê, nas “várias”, que em seguida transcrevemos: 

O “Jornal do Commercio” fez ontem, acerca do Estado 

do Rio Grande do Sul e do Visconde de Pelotas, uma 

revelação importante que nos dá a chave para a 

interpretação de uma política que nos parece 

relutante, “em todos os sentidos”, ao patriotismo. 

É assim, que não é mais permitido que pairem dúvidas 
sobre as causas determinativas dessa cessão 
territorial, que se afigurou ao nosso colega de “O 

Tempo” [edição de 28 de junho] como a melhor e mais 
brasileira solução do litígio que esteve pendente por 

tantos anos. O Tratado Bocayuva repousa nesse pacto 
humilhante que a história jamais condenará 
suficientemente. Já não pode sobre isto estabelecer-

se polêmica. A verdade vem plenamente à luz, e põe 
de lado quaisquer tentativas de se manter esses 

alegados, com que pretenderam os antigos do 
Governo da Junta, achar fundamento de defesa ao 
Tratado referido. Ela aí está confirmando quando se lê 

no livro citado do nosso amigo Sr. Barão de Ladário, 
principalmente nos seguintes pontos: 

1° Jamais o Imperador pensou em ceder dos direitos 

que são nossos à fronteira do Pepirí-Guaçu e Santo 

Antonio, estabelecida no Tratado de 1750, 

confirmada no de 1777 e reconhecida no último de 

14.12.1857, pela República Argentina; 

 
139 Artigos editoriais de “A Tribuna”, criticando a Missão Bocayuva – 

Tipografia de “A Tribuna”, 1891. (Hiram Reis) 
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2° A questão, ao deporem a Monarquia, no dia 

15.11.1889, estava “quase” finda: 

a) ou por extensão do Tratado de 5 deste mês e 

ano o arbitramento. 

b) ou o que era esperado em sólidos fundamentos 

pela dispensa do mesmo Tratado e 

reconhecimento da parte do Governo Argentino, 

da justiça de nossa proposta, tão logo se 

findassem as explorações a que se procedia pelo 

Rio Jangada. 

3° Não ter havido homem de estado da Monarquia que 

houvesse duvidado do nosso direito àquela 

fronteira. 

As publicações havidas no “Jornal do Commercio” e no 

“Jornal do Brazil” de 17 até hoje, confirmam estes 
pontos, de modo a tornar fora de razão quem quer 
que pretenda manter-se em oposição quanto a estes 

pontos. Desde agora estarão convencidos os 
confrades do “Novidades” que, não apreciava bem a 

polêmica que mantiveram com o nosso amigo Sr. 
Barão do Ladário, o ilustre agitador Sr. Aristides Lobo, 
os dando como levando vantagens principalmente 

“nesses mesmos pontos”. 

Não:‒ carradas de razões tinha o ilustre marinheiro 

quando assegurava ao País demonstrando o desastre 
da Missão Quintino; 

1° Que no Império nunca se cogitava de cessão de 

território à República Argentina, e nem se a faria 

voluntariamente; e 

2° Que antes de findo o ano de 1889 teríamos 

terminado o litígio pelo reconhecimento da justiça 

da causa que, sustentávamos, que herdamos de 

Portugal. 
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Relativamente à este ponto aí veio o ilustrado Sr. 

General Cunha Mattos, trazer mais o testemunho do 
Sr. Conselheiro José Francisco Diana pelas seguintes 

linhas dadas ao “Jornal do Commercio” de ontem: 

O primeiro, o Sr. Conselheiro Diana, em Montevideo, 

conversando disse-me: “o gabinete 7 de Junho, de 

que fiz parte, deixou este negócio no melhor pé 

possível; provados como estavam de modo claro e 

evidente os nossos direitos ao Território Contestado, 

consentimos na exploração do Jangada a pedido do 

Ministro Moreno, por um lado, porque aqueles direitos 

tornar-se-iam ainda mais provados, e por outro 

porque era preciso fazer alguma concessão a Moreno, 

que se mostrava disposto a reconhecer o nosso 

direito, independentemente de arbitramento, 

chegando a declarar-me que ele só fazia questão de 

firmar o Tratado definitivo, o maior serviço que podia 

prestar à sua Pátria, garantindo-lhe perpétua paz com 

o Brasil”. 

Quanto ao primeiro ponto, o que está sabido, e 

principalmente pelas publicações destes últimos dias, 
dos eminentes brasileiros Srs. Visconde de S. Luiz do 

Maranhão e do Ouro Preto, Conselheiro João Alfredo 
Correia, etc., é que o Império nem cogitara jamais da 
cessão territorial nem admitiria assim a desintegração 

da Pátria. Sejamos justos e calmos; não há brasileiro 
que esteja em dúvida sobre o proceder do Congresso; 

ele desaprovará o Tratado Quintino. 

Mas se a sorte adversa assim não consentir... cumpre 
que todos os cidadãos se cubram de luto pesado, e 

façam constar seu pesar, por uma procissão pacífica, 
em todas as cidades e localidades, num mesmo dia e 

marchem silenciosos com crepes na bandeira nacional 
mostrando-se todos vergados ao peso de tal e tão 
grande humilhação. (GAZETA DA TARDE N° 200) 
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Jornal do Commercio n° 201, Rio de Janeiro, RJ 

Terça-feira, 21.07.1891 

 
A Questão das Missões 

 

Do Sr. Barão do Ladário recebemos ontem, para que 
tenha publicidade, a comunicação seguinte: 

Venho mais uma vez a esta questão em defesa de um ilustre 
banido, que não cogitou jamais de chegar-se a abrir mão 
dos direitos que tem o País à fronteira reconhecida no 
Tratado de 14.12.1857 ‒ para se favorecer a República 
Argentina com qualquer porção, por mínima que seja, do 

Território brasileiro, como justo seria supor a ter-se fé no 
quanto veio de dizer-nos o ilustre Dr. Dionysio Cerqueira, 
membro distinto da Câmara dos Deputados. 

Houve da parte de sua Ex.ª manifesto engano do que deduz 

da conversa do Imperador, ao dele se despedir seguindo 
para as explorações do terreno lindeiro ao das Missões. “Vão 
e concluam, quanto antes, com aquilo”, palavras que, 

segundo aquele congressista, proferira o Imperador em 
presença de outros, “porque nós podemos resolver a 
questão, por nós mesmos, sem recorrermos a um terceiro. 
Não precisamos de arbitro”. 

Destas palavras conclui o ilustre Dr. Dionysio Cerqueira de 
que ‒ “a transação era, pois, a ideia que em mente tinha 

aquele Monarca”. 

Enganou-se S. Ex.ª. Ainda depois dessa aludida despedida, 
Sua Majestade se pronunciou de modo diverso do que julga, 
e podem disto dar testemunho dezenas de cavalheiros de 
conceito não menos valioso. 

Já pela imprensa, em contrário, se pronunciaram os 
Conselheiros Srs. João Alfredo Corrêa de Oliveira e Visconde 

de Ouro Preto, chefes dos dois últimos gabinetes da 
Monarquia, e os Srs. Conselheiros Visconde de S. Luiz do 
Maranhão e Diana [pelo que assevera-nos o digno General 
Sr. Cunha Mattos). 
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Fora chamado também a falar como testemunha importante 

do fato o Sr. Conselheiro Olegário, gentil homem da casa 
imperial, que não se furtará ao prazer de defender o Sr. D. 
Pedro II do ataque tão insólito que lhe dirigiu, em boa fé 
estou seguro, o Sr. Dionysio Cerqueira. 

E, poderia vir em auxilio da verdade, se não se mantivesse 
tão arredado dos negócios que se desenvolvem nesta 

República Federativa, criação da força militar em nome da 
Nação, ‒ o republicano honesto, Sr. Dr. Magalhães Castro, 
lente de direito da Escola Naval. 

A ele disse Sua Majestade, mais ou menos as seguintes 
palavras:  

Peço-lhe como grande favor a mim feito o ensinar a seus 
discípulos que no direito internacional americano, os 

litígios devem ser resolvidos por arbitramento. Quanto 
ao nosso das Missões não admito transação; ou as 
fronteiras a que temos direito serão aceitas, ou virão 
pelo arbitramento, atendendo à clareza dos nossos 
direitos. 

Bem se vê disto que se harmonizam estas com aquelas 
palavras que foram ouvidas pelo Sr. Dionysio Cerqueira. 

Do Sr. Barão de Capanema recebemos a importante 
comunicação que se segue: 

Sr. Redator. Na sua patriótica folha de ontem se 

pronunciaram simultaneamente sobre o Tratado das 
Missões, dois membros da Comissão Brasileira de Limites, 
emitindo opinião contraditória; é, pois, indispensável que 
compareça, para desempate da dúvida, o chefe da mesma 

Comissão. 

É o que faço com autorização do Sr. Ministro do Exterior, 

declarando que me pronuncio de pleno acordo com o que 
afirma meu reto e leal companheiro Sr. Capitão de Mar e 
Guerra Guillobel. Divirjo, pois, da opinião do Sr. Coronel 
Dionysio Cerqueira, 3° Comissário Brasileiro, pelas 
seguintes razões: 

1° Diz o Sr. Coronel que a Comissão Mista declarou ser o 
Jangada, o Santo Antonio-Guaçu de Oyarvide, isto é 

verdade, ninguém contesta. 
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Mas a que vem isso? É afirmação que não tem valor 

algum para a Questão, enquanto não se provar que o 
Chapecó é o Pepirí-Guaçu de que cogitavam as Cortes 
quando concordaram no Tratado de 1777. Se o Sr. 
Coronel for capaz prove-o. 

2° Diz o Sr. Coronel Dionysio: que tendo com seu 
concorrente Sr. Coronel Virasoro e quatro ajudantes 

procedido aos trabalhos, que posteriormente mandei 
executar, -meticulosamente planteou e taquimetrou 
(140) toda zona das cabeceiras, bem como traçou as 
curvas de nível para mostrar o “divortium aquarum” 

(141), demonstrou à evidência que o Jangada é o Rio mais 
vizinho do Chapecó que corre para o Iguaçu; nisto estou 
de perfeito acordo com o Sr. Coronel. 

Porém infelizmente para S.Sa. o mapa meticulosamente 
levantado, distingue-se pela sua perfeição, clareza dos 
detalhes, configuração do terreno, etc. E nestas 
circunstâncias, o mapa assignado pelos Srs. Coronéis 
Dionysio e Virasoro, mostra à primeira vista que o 
Jangada nasce em um banhado no espinhaço de uma 
coxilha, e nesse mesmo banhado nasce o 15 de 

Novembro! Por aí fica demonstrado a toda evidência que 
o Jangada é contravertente de um Rio que deságua no 
Uruguai, muito acima do Chapecó, e não o é deste. 

Partindo-se da nascente do Jangada, seguindo pelo 
“mais alto do terreno”, para o lado de SO vai-se 
encontrando diversas nascentes de arroios que vão 

engrossar o 15 de Novembro e os últimos têm origem do 
lado oposto da cabeceira principal do Chapecó, são pois 
contravertentes deste que nasce na “mesma fralda do 
divortium aquarum” que o Jangada. 

Como pois quer o Sr. Coronel estabelecer 
contravertência deste com o Chapecó? Isso quanto ao 
mapa do qual o Sr. Ministro das Relações Exteriores 

mandou litografar o número de exemplares necessário 
para ser distribuído pelos membros do Congresso, e que 
já estão na secretaria respectiva. 

 
140 Taquímetro: instrumento de topografia usado para medir os ângulos 

verticais e horizontais e as distancias entre seus vértices no terreno. 
(Hiram Reis) 

141 Divortium aquarum: divisor de águas. (Hiram Reis) 
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Além disso, na ata da medição meticulosamente feita, 

redigida em português e espanhol ao lado, pelos Srs. 
Coronéis Dionysio e Virasoro, dizem estes senhores que 
o Chapecó nasce na fralda de uma coxilha que do lado 
oposto dá águas para o 15 de Novembro [nome dado a 
Rio desconhecido, pelo Sr. Coronel Dionysio] e que esse 
mesmo 15 de Novembro nasce em frente a origem do 

Jangada, logo confessa que este não pode ser 
contravertente do Chapecó; o que confirma o mapa. 

Quero fazer mais uma concessão graciosa ao Sr. 
Dionysio, e é: que a “origem” principal do Jangada se 

encontre mais a Oeste, no braço da coxilha que segue 
para o Norte, e contígua a essa origem nascem águas 
que vão formar “braços do Chapecó”; não são pois 

“fontes principais”. Logo também por esse lado não é 
admissível contravertência. 

O Sr. Coronel Dionysio trouxe portanto ao público 
asserções contrarias aos fatos por ele próprio provados 
à evidência. 

3° Ainda mais infeliz é o Sr. Coronel Dionysio em referência 

ao Santo Antonio e Pepiri-Guaçu. 

Diz S.Sa. que dos trabalhos empreendidos com os 
mesmos cuidados e escrúpulos entre as cabeceiras 
desses dois Rios nos resulta a convicção de não ser o 
Santo Antonio o Rio mais vizinho do Pepiri-Guaçu, que 
corre para o Iguaçu, sem ser seu contravertente! 
Argumente S.Sa. que o Santo Antonio nasce a 17.400 

metros do Pepiri-Guaçu, que este tem cabeceiras 
comuns com outro Rio que desemboca no Iguaçu a cerca 
de 12 léguas acima da Foz de S. Antonio. 

Ora, dizem-me que é regra de direito ‒ não se alterar 
títulos, e se isso conseguem às vezes a chicana e o 
sofisma, não acontece o mesmo nos Tratados entre 
Nações, em que se timbra em ser escrupulosamente fiel 

aos textos. 

O Tratado de 1777 menciona muito expressamente as 
cabeceiras principais do Pepiri-Guaçu e do Santo 
Antonio, sendo a deste a mais próxima que se encontra 
vindo pelo mais alto do terreno da nascente do Pepiri-
Guaçu. 
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Neste mesmo mais alto terreno se encontram numerosas 

nascentes, mas que são apenas braços do Capanema 
(142) [nome que repugna a S.Sa. mencionar] que 
deságua 12 léguas acima da Foz do Santo Antonio. 

Essas nascentes intermediárias eram bem conhecidas 
“dos espanhóis [chicanantes por excelência]”, mas não 
adotaram nenhuma, como quer o Sr. Coronel Dionysio; 

porque “no se encontró en ninguno de sus orígenes la 
dicha marca del Río S. Antonio” ficando o Pepiri-guassú 
9½ milhas [17,6 km] ao Oriente daquele; são palavras 
do Comissário Espanhol Cabrer citadas à página 66 do 

“contra-memorandum” do Sr. Visconde de Cabo Frio. Vê-
se pois que o Santo Antonio era Rio conhecido, e como 
tal mencionado no Tratado, e “era marcado”. 

Prevaleceram-se da ignorância do Comissário português 
que não o encontrou, e por isso alegaram a necessidade 
de o procurar mais acima, a Leste, o que obrigaria a 
procurar também outro Pepiri-guassú. Levados pelo erro 
do mapa de Olmedilla (143) supuseram poder subir pelo 
Chapecó, que não foi descoberto por Gundin, pois ele já 
vinha bem designado, sem nome, nesse mapa de 

Olmedilla, anterior ao Tratado, e oficial. 

Os espanhóis podiam ter seguido pela coxilha em rumo 
de Leste até encontrar a “cabeceira principal” do 
Capanema, a qual está não a 17,4 quilômetros, porém a 
perto de 40 para o Oriente da cabeceira, também 
principal, do Pepiri-guassú, e tem por contravertentes os 

arroios do Alecrim e do Araçá, afluentes do Capitinga. 

Não o fizeram por duas razões: 

1ª porque asseveravam que a linha divisória devia 

ser um Meridiano e não um Paralelo; 

2ª porque se devia procurar o Santo Antonio ao 
Ocidente e não ao Oriente do Pepiri-guassu, como 
quer o Sr. Coronel Dionysio. 

 
142 Denominação dada pelos exploradores de 1891, que procuravam 

caminho para linha telegráfica à fronteira. (Hiram Reis) 
143 Olmedilla: Juan de la Cruz Cano y Olmedilla ( 1734 /  13.02.1790), 

geógrafo e cartógrafo espanhol. (Hiram Reis) 
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As antigas medições e a nossa confirmaram que não 

havia engano nos dois rios, e que eram exatamente os 
que correspondiam à letra do Tratado, e na acepção 
destes eram contravertentes e continuam a sê-lo. 

4° O Sr. Coronel Dionysio mostra-se amuado com o meu 
patriótico telegrama, tomando-o por prova de falta de 
confiança; confesso que acho muito estranha a lógica de 

S.Sa. Recomendação desta ordem só se faz à pessoa em 
quem se deposita ilimitada confiança, e na qual se 
pressupõe critério. 

Além disso eu sabia que se tinha procurado iludir a boa-
fé do Sr. Quintino Bocaiuva, de quem eu sou amigo de 
30 anos, quando fomos companheiros de trabalho. Ele 
mesmo reconhece quando, em Montevideo, estudando o 

assunto, verificou que éramos prejudicados e procurou 
emendar a mão. 

Precisava, pois, o Sr. Quintino, de quem o esclarecesse 
e auxiliasse a defender os interesses do Brasil. Isso não 
fez o Coronel Dionysio. 

Quanto ás palavras do ex-Imperador citadas por S.Sa., 
elas apenas provam que o velho Monarca estava tão 

compenetrado do nosso direito, que nem reputava 
necessário o arbitramento. Nessa ocasião fui eu quem 
apresentou a Comissão ao Imperador. 

Tenho outra prova de que ele não procedia por capricho. 

Quando, em companhia do Dr. Salvador de Mendonça, 
fui visitar o ex-Imperador em Petrópolis, disse- nos Sua 

Majestade que não desejava ser taxado de teimoso; por 
isso submetia a questão a arbitramento, e para não 

acusarem de procurar algum Monarca, seu amigo, e 
além disso europeu escolhia o Presidente dos Estados-
Unidos, País não só com as mesmas instituições das 
Argentinas, mas também americano, assim 
desaparecendo qualquer probabilidade de um laudo dado 

com parcialidade. 

Sempre o ex-Imperador quando tratava do assunto me 
dizia: “não cedo uma polegada de Território enquanto 
me não convencerem do direito que reclama a República 
Argentina; logo que me provem cederei tudo”. 
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Na República Argentina a imprensa se incumbiu de 

habituar o povo a considerar os Brasileiros de intrusos. 

A discussão de documentos era sempre burlada, porque 
se negavam os fatos alegados. 

O meio de acabar com isso era nomear uma Comissão 
Mista para verificar esses fatos e habilitar o País que 
estivesse em erro a ceder; os trabalhos da Comissão 

Mista deviam, pois, ou levar um dos Países a desistir, ou 
a obrigá-los a uma transação, se os fatos deixassem 
pairar alguma dúvida em relação ao direito recíproco. 

O Tratado de 05.11.1889 era apenas um Acordo sobre o 
modo de proceder, logo que estivessem terminados os 
trabalhos da Comissão Mista. Esse tratado não cogitava 
de transação, ele marcava prazo para discussão do 

direito em vista dos fatos comprovativos dos direitos 
alegados, e se não se conseguisse defini-los claramente, 
ambos os Países se comprometiam a recorrer ao 
arbitramento. 

Como o ex-Imperador mostrava intenção de tudo ceder 

quando lhe provassem os argentinos a evidência do seu 
direito, era natural que ele esperasse igual procedimento 

da parte deles. Em tudo isto não há manifestação de 
desejo de ceder Território por favor. 

Do Sr. Guillobel. 

Não tendo sido até hoje [19] contestadas as notas 

publicadas na secção “Várias Notícias” do número de 17 do 
corrente do vosso conceituado Jornal, referente à 
conferência em que o Sr. Senador Quintino Bocaiuva tratou 
da Missão diplomática que deu em resultado o Tratado de 

Limites entre o Brasil e a República Argentina, ultimamente 
apresentado ao Congresso, chegando a conclusões de todo 
inexatas, quer com relação ao nosso direito, quer com 

relação à geografia da zona qualificada de litigiosa e que, 
pode-se supor, sejam baseadas em trabalhos da Comissão 
Mista, nomeada, em virtude do tratado de 28.09.1885, para 
o estudo e levantamento da carta da referida zona, não 
posso, como membro dessa Comissão, deixar passar, sem 
protesto solene, as conclusões a que chegou o Sr. Senador 
Bocaíuva, e, por isso, com autorização do Sr. Ministro das 

Relações Exteriores, procurarei destruí-las com argumentos 
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tirados dos próprios documentos a que se refere S. Exª. e 

do conhecimento que tenho do Território a que chamam 
litigioso. 

1ª Conclusão: Que era sua convicção depois dos maduros 
estudos a que procedeu, que o nosso direito era nulo, 
etc. 

S. Exª. chegou pelos estudos que fez a uma conclusão 

diametralmente oposta à que chegaram todos quantos 
têm se ocupado de estudar a questão nos documentos 
históricos e geográficos que chegaram até nós, e , entre 

esses , podemos citar o Barão de Cotegipe e os 
Viscondes do Rio Branco e de Cabo Frio. Como esses 
patriotas, entendo que o nosso direito não pode 
seriamente ser contestado, o que passo a provar. 

a) O Tratado de 1750, determinando em seu artigo 5° 
que a linha de fronteira entre as possessões 
portuguesas e espanholitas corresse pelo Pepiri ou 
Pequeri, designou um Rio conhecido, mencionado 
graficamente desde 1722, no mapa dos Jesuítas; 

b) O rio Pepiri ou Pequeri assinalado nesse mapa e no 

que as Cortes mandaram organizar para servir de 
base aos trabalhos dos demarcadores de 1750 e que 
tem a data de 1749, tem a sua Foz em um ponto do 

Rio Uruguai que não pode ser confundido com outro 
qualquer do seu curso, isto é, no ponto em que o 
Uruguai faz um cotovelo ao mudar a direção de seu 
curso de ESSE para SO; 

c) O Rio que o índio vaqueano, pertencente ao povo de 
S. Francisco Xavier [espanhol], indicou como Pepiri é 
o mesmo assinalado por aqueles mapas; 

d) Esse Rio, o Pepiri, não pode ser confundido com outro 
qualquer, pela sua proximidade do Salto Grande do 
Uruguai ou Salto de Moconã, cujo ruído se ouve da 
Boca daquele Rio quando o vento sopra de sua 

direção; 

e) Os característicos físicos de sua Foz são 

completamente diversos dos que se encontram nas 
embocaduras dos Rios que deságuam no Uruguai, 
pela sua margem direita, desde aquele Salto até 
acima da Boca do Chapecó; 
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f) Este Rio, o Chapecó, era completamente desconhe-

cido em 1750, e só em 1788, o geógrafo espanhol D. 
Joaquim Gundin, em desobediência às instruções do 
Vice-Rei do Rio da Prata, o descobriu denominando-o 
de Pequirí-Guaçu; 

g) O Chapecó ou Pepiri-Guaçu dos argentinos não tem 
em sua Foz os característicos físicos mencionados nas 

instruções do Vice-Rei do Rio da Prata: “pequena ilha 
de pedras com sarandís que se cobre com as 
enchentes e um arrecife”; 

h) As instruções de Alvear a Oyarvide, para a exploração 

do Chapecó, demostram à evidência a intenção de 
propor às Cortes o Chapecó e o seu mais próximo 
contravertente, com curso para o Iguaçu, como 

fronteira, em lugar do Pepiri-Guaçu e Santo Antonio; 

i) A reprodução no artigo 8° do Tratado de 1777 da 
fronteira estipulada no artigo 5° do Tratado de 1750 
com os nomes dos Rios dados pelos demarcadores de 
1759, demonstra que estes procederam 
corretamente e que os negociadores daquele Tratado 
tomaram em consideração tudo quanto fizeram 

aqueles demarcadores; 

j) O mapa de Olmedilla, publicado em Madrid, em 1775, 
mapa insuspeito aos Argentinos por ser de origem 
espanhola e que pode ser considerado oficial por ter 
sido organizado e publicado por ordem do Rei de 
Espanha, dá o Pepiri-Guaçu com este nome e na 

posição que realmente ocupa, indicada nos mapas de 
1722 e 1749, e o Santo Antonio na posição que tem 
em relação ao Pepiri-Guaçu; 

k) Os Tratados de 1750 e 1777 e os mapas do século 
passado, que poderiam ter servido para a estipulação 
da fronteira naqueles consignada, não mencionam 

Rios com os nomes de Pepiri-Guaçu e Santo Antonio-

Guaçu; 

l) O Tratado de 1750 traçava a linha divisória entre as 
possessões portuguesas e espanholas do “Uruguai” 
para o “Paraná”. 

Qual a linha mais curta para passar de um Rio ao outro? 

Seria indo procurar o Chapecó ou o Pepiri-Guaçu? 
Indubitavelmente este último, que oferece pela posição 

de sua Foz em relação à direção do curso do Uruguai e 
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pela direção do seu próprio curso, uma fronteira mais 

próxima da direção apropriada a uma fronteira científica. 

Os negociadores “não podiam” encontrar dificuldade na 
escolha. 

2ª Conclusão: Verificou-se que o Santo Antonio não era 
contravertente do Pepiri-Guaçu. 

Dois Rios são contravertentes quando nascem em 

vertentes opostas de uma mesma serrania ou de uma 
mesma ramificação de serra. 

Preenchem o Pepirí-Guaçu e o Santo Antonio estas 
condições? 

Sim! Porquanto partindo da nascente principal do Pepiri-
Guaçu, seguindo pela divisa de águas ou mais alto 
terreno correspondente, chega-se à nascente principal 

do Santo Antonio, na vertente oposta da serra em que 
nasce aquele Rio. 

3ª Conclusão: Verificou-se também que o Jangada era 

contravertente do Chapecó. 

Conquanto a questão de ser, ou não, o Jangada 
contravertente do Chapecó, em nada altere o nosso 
direito, mostrarei o erro em que labora o Sr. Senador 

Bocaíuva. 

O estudo do sistema orográfico na zona em que estes 
dois Rios têm as suas nascentes mostra-nos que a 
coxilha donde nasce o Chapecó segue ao rumo geral de 
20° NE até a distância de dois quilômetros da nascente 
principal deste Rio, onde se bifurca, seguindo um ramo 

para o Norte e depois para o N.O.O., e o outro para Leste 
em seu primeiro trecho. 

Na vertente de Oeste da coxilha em que nasce o Chapecó 
acha-se a nascente principal deste Rio e na vertente 
oposta arroios que deságuam no arroio 15 de Novembro, 
afluente do Rio do Peixe, por sua vez tributário do 
Uruguai; no ramo da coxilha, que segue para Leste em 

seu primeiro trecho, acha-se na vertente do Norte a 
nascente principal do Jangada e, na vertente oposta, a 
do Arroio 15 de Novembro. 
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Por essa descrição vê-se claramente que o Chapecó não 

é contravertente do Jangada, por não nascerem em 
vertentes opostas de uma mesma serra ou mesma 
ramificação de uma serra. [...] 

Afinal perguntarei: poderá ser contra nós, segundo afirma 
o Sr. Senador Bocaíuva, o laudo de um árbitro imparcial 
quando o nosso direito não pode ser seriamente 

contestado? Poderá ser a favor das pretensões Argentinas 
baseadas na descoberta da Foz de um Rio – o Chapecó - em 
desobediência das instruções do Vice-Rei do Rio da Prata? 

A resposta a estas duas interrogações a quem conhece a 
questão só pode ser uma: não! 

Temos também muito prazer em transcrever o que 

ontem nos escreveu o Sr. General E. A. da Cunha 
Mattos: 

Sr. redator do Jornal do Commercio ‒ Importuná-lo-ei ainda 
uma vez para não deixar sem resposta a carta a V. dirigida 
pelo Sr. Coronel Dionysio Cerqueira, inserta no Jornal de 
hoje. Referindo-me na minha anterior comunicação ao 

telegrama do Sr. Barão de Capanema ao Sr. Coronel 
Dionysio, não podia ter a intenção de magoá-lo, mas 
unicamente tornar patente que o nobre Barão 

terminantemente condena a cessão do Território da Pátria, 
depois de tantas despesas, de tantos trabalhos, dos 
milhares de riscos e privações que correram cidadãos e 
soldados do valor do Coronel Dionysio, para tornarem 
inexpugnáveis os direitos da Nação. 

O meu distinto amigo de infância o Sr. Coronel Dionysio não 
tinha o direito de levar a mal o telegrama do Sr. Barão, 

como não levou a recomendação que em amizade lhe fez o 
Sr. Marechal Floriano Peixoto ‒ de não subscrever o tal 
Tratado, o que eu soube pelo mesmo Sr. Marechal e sabem 
muitos oficiais do Exército. 

Dada esta explicação, peço vênia ao Sr. Coronel Dionysio 
para ponderar que o olvidado em relação ao Jangada é S.Sa. 

e não eu. S.Sa. quis mostrar-me a planta desse Rio [e do 
Chapecó], trabalho executado sob a direção do Sr. Capitão 
de Mar e Guerra Guillobel, para melhor convencer-me de 
que o Jangada não é contravertente do Chapecó, como 
afirma o Sr. Capitão de Mar e Guerra, não tendo 
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consequentemente fundamento a pretensão dos 

Argentinos, que para honra nossa pode-se dizer, foram 
batidos em todos os pontos , graças à capacidade e lealdade 
com que os patriotas que compunham a Comissão 
Capanema defenderam os interesses pátrios. 

E tanto o “desmemoriado” não sou que o Sr. Capitão de Mar 
e Guerra Guillobel já contraditou o que pretende agora 

sustentar o Sr. Coronel Dionysio afirmando aquele distinto 
chefe que o Jangada não é contravertente do Chapecó. 

Baseando sua opinião primitiva nos trabalhos do Sr. 

Guillobel era natural que S.Sa. fosse do mesmo parecer do 
honrado Capitão de Mar e Guerra, e se agora muda de 
maneira de pensar, não o direi que o faz por ordem de El-
Rei porque não acreditarei jamais que o valente soldado, 

que inúmeras vezes bateu-se no Paraguai sem medo, seja 
capaz de transações menos regulares. 

S.Sa. atribui o meu engano a não conhecer eu então a 
Questão das Missões. O enganado, porém, é S.Sa. 

Comecei a estudá-la antes de S.Sa. e só me poderiam faltar 

para uma argumentação completa, alguns dados que me 
foram fornecidos pelo Sr. Coronel e recolhidos pela 

Comissão Capanema. 

Ainda quando servi junto ao Sr. Visconde de Pelotas e S. 
Ex.ª resolveu estabelecer duas Colônias nas fronteiras do 
Paraná, de acordo com um Decreto de 1859 do Sr. Manoel 
Felizardo, antes de redigir as instruções expedidas por 
ordem de S. Ex.ª tratei de avivar minha memória sobre tudo 

quanto dizia respeito ao Território em questão para prestar 
a S. Ex.ª as informações que se tornassem necessárias. 

Eu era oficial de Estado-Maior, devia saber e conhecer 
realmente tudo o que cumpria sobre nossas fronteiras. 

Mais desmemoriado do que eu mostra-se o Sr. Coronel, que 
no meio de sua carta diz que não dará opinião sobre o 
Tratado senão no Congresso, depois de haver confirmado, 

como declarei, que os nossos direitos são claros e precisos. 
Permita-me ainda observar que a questão de ser ou não ser 
o Jangada contravertente do Chapecó, se não é das mais 
importantes, não deixa de ter valor, e eu não disse mais do 
que isso. 
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Deixo, porém, a espécie para ser discutida mais tarde, 

quando se liquidar quem tem razão se é S.Sa. ou o Sr. 
Capitão de Mar e Guerra. 

Não deixarei passar por alto a opinião que o Sr. Coronel 
atribui à Sua Majestade o Imperador de pretender dividir o 
Território litigioso sequência das palavras que S.Sa. diz ter 
ouvido de Sua Majestade. 

A conclusão de S.Sa. não é baseada na lógica, mas 
inteiramente gratuita, e, se aquelas palavras encerravam 
pensamento oculto, não era ele outro senão a confirmação 

do que me disse o Sr. Conselheiro Diana, isto é, que o nosso 
direito ao Território contestado seria reconhecido pelo 
Ministro Moreno, no que está de acordo comigo o Sr. 
Capitão de Mar e Guerra Guillobel , que no dia 18 , depois 

de escrita a carta que dirigi a S. Ex.ª , falando-lhe eu nisso, 
declarou-me que sabia ser verdade e acrescentou: 

O Ministro Moreno declarou até que não estava 
autorizado a falar por escrito no reconhecimento dos 
nossos direitos, mas que podia fazê-lo verbalmente. 

É preciso que o Sr. Coronel não fique aquém do Sr. Varella, 
que no discurso de recepção ao Sr. Quintino, em Buenos- 

Ayres, referindo-se à Sua Majestade o Imperador, disse que 
tudo dele poderiam dizer 

menos que deixara de conservar ilesa a integridade do 
Território da Pátria. [...] (AZAMBUJA) (JORNAL DO 
COMMERCIO N° 201) 
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Gazeta da Tarde n° 201, Rio, RJ 

Quarta-feira, 22.07.1891 

 
A Questão das Missões 

(Jornal do Commércio) 

 

O Sr. Visconde de S. Luiz do Maranhão afirmou ontem, 

nestas colunas, que o ex-Imperador até, pelo menos, 
os últimos dias da Monarquia, opunha-se a qualquer 
transação, exceto o arbitramento. O Sr. Visconde de 

Ouro Preto vem hoje interpor seu valiosíssimo 
testemunho sobre os sentimento de D. Pedro de 

Alcântara, mesmo no exílio, acerca desta magna 
questão nacional. Além da carta de S. Ex.ª, 
publicamos uma interessantíssima comunicação do 

Sr. General E. A. da Cunha Mattos, de cujo final nos 
vemos, infelizmente, forçados a eliminar algumas 

linhas. 

Escreve-nos o Sr. Visconde de Ouro Preto 

Ao meu leal amigo o Sr. Barão do Ladário devi a fineza 

da publicação do voto por mm emitido no Conselho de 

Estado, acerca da “Questão das Missões”, ficando 

assim refutada e inexata interpretação que a ele 

deram. 

S. Ex.ª afirmou já, também, que o ministério, no qual 

coube-me a honra e fortuna de tê-lo como 

companheiro, nenhuma concessão fez ou faria ao 

governo Argentino a tal respeito, além de manter o 

acordo para arbitramento, que já encontrou 

celebrado. 

Pela minha parte, pois, julguei-me dispensado de 

acudir ao patriótico apelo que o meu distinto colega 

dirigiu aos homens públicos do tempo do Império, 

para se pronunciarem sobre a Questão de limites. 
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O silêncio me era ainda aconselhado por outra razão, 

os incomuns direitos do Brasil não podem ter melhor 

defensor do que o ilustrado e bravo Almirante. 

Obriga-me, porém, a uma declaração o artigo hoje 

incerto na sua folha pelo não menos digno colega e 

amigo Sr. Visconde de S. Luiz do Maranhão. O Sr. 

Visconde escreveu: 

Atribui-se à S. M. o Imperador o acordo de 

aceitar a ideia da divisão do território, dizendo-

se que chegou a se aconselhar ou mandar 

formular uma proposta neste sentido. Protesto 

vivamente contra semelhante fato, a não ser 

que ele se tivesse dado nos últimos dias da 

Monarquia, porque logo depois da sessão do 

Conselho de Estado, encontrando-me 

casualmente com o Imperador na estação da 

estrada de ferro, em Petrópolis, quis ele saber 

do que se passou no Conselho de Estado e da 

deliberação que tinha sido tomada, e ao ser por 

mim informado dos votos que se tinham 

pronunciado pelo oferecimento de  uma 

contraproposta, repeliu com desusada energia 

esse alvitre, dizendo: “esse direito é nosso, 

como me parece líquido, façamo-lo valer por 

todos os meios de que pudermos dispor, sem 

nenhuma espécie de transação, e não admito 

outra solução que não seja a do arbitramento”. 

Devo assegurar que até o último dia da 

Monarquia S. M. o Imperador sustentou a 

opinião que sempre manifestara. Ainda mais; 

posso dar testemunho de que nada o afligiu 

tanto no exílio como a notícia da cessão do 

Território da Pátria que profundamente 

estremece. 

Eis agora a carta do Sr. General Cunha Mattos: 

Sr. Redator: As declarações do Sr. Quintino Bocayuva 

sobre o “Tratado das Missões”, denunciadas pela 

“Gazeta de Notícias” reclamam que eu preste à V. 

informações a respeito, colhidas de autoridades 
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competentes como são o Sr. Conselheiro José 

Francisco Diana, ministro de estrangeiros do Gabinete 

7 de junho, e o Sr. Coronel Dionysio Cerqueira, um 

dos comissários da Comissão Capanema. O primeiro, 

o Sr. Conselheiro Diana, em Montevideo, conversando 

comigo, nos últimos dias do mês de dezembro de 

1889, sobre a notícia dada pelos jornais do Rio da 

Prata de que estava resolvida a cessão de parte do 

nosso território à Confederação Argentina e que o Sr. 

Quintino era o encarregado de firmar o Tratado, para 

o que estava prestes a partir daqui, disse-me: 

O gabinete 7 de Junho de que fiz parle deixou este 

negócio no melhor pé possível; provados como 

estavam de modo claro e evidente os nossos 

direitos ao território contestado consentimos na 

exploração do Jangada, a pedido do Ministro 

Moreno, por um lado, porque aqueles direitos 

tornar-se-iam ainda mais provados e por outro era 

preciso fazer alguma concessão a Moreno, que se 

mostrava disposto a reconhecer o nosso direito, 

independentemente de arbitragem, chegando a 

declarar-me que ele só fazia questão de firmar o 

Tratado Definitivo – o maior serviço que podia 

prestar à sua pátria – garantindo-lhe perpétua paz 

com o Brasil. 

O segundo, o Sr. Coronel Dionysio Cerqueira, 

encontrando-se comigo no porto de Paranaguá, no 
paquete “Rio de Janeiro”, em que viemos, eu de 

Montevideo e ele do Paraná, disse-me que a exploração 
do Jangada, como estava previsto, fornecia novos 

argumentos em favor dos nossos direitos e 
acrescentou: 

Está tudo provado em nosso favor de modo tão claro, 

que jamais concordarei com a cessão de uma 

polegada de nosso território, se é verdade que a ida 

do Sr. Quintino ao Rio da Prata tem por fim firmar o 

Tratado de que fala. Eu não subscreverei um tal 

atentado contra a integridade do território da minha 

Pátria. 
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De chegada ao Rio, o Sr. Capitão Rego Barros, a quem 

referi o que fica exposto, abundando nas mesmas 
opiniões, disse-me que o Sr. Barão de Capanema 

telegrafara para Montevideo ao Coronel Dionysio 
[supondo que do Paraná para lá seguiria], dizendo: 

Salve a honra do Brasil. 

E finalmente, o Sr. Capitão de Mar e Guerra Guilhobel 
mostrou-se e continua a mostrar-se indignado com a 

conduta do Sr. Quintino, que só vê salvação para a 
sua pessoa na cessão do território brasileiro em favor 
dos “seus compatriotas”, os argentinos. 

Rio, 18 de julho. (GAZETA DA TARDE N° 201) 
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Jornal do Brazil, Rio, RJ 

Quarta-feira, 22.07.1891 

 

Nem todos os nossos concidadãos terão podido 

acompanhar a larga exposição dos argumentos que 
sufragam o bom direito do Brasil às 300 léguas 
cedidas à República Argentina pelo Tratado de 

Montevideo. A opinião do Imperador seria, para eles e 
para todos os brasileiros, de grande peso. 

É essencial, pois, deixar fora de toda a dúvida que o 
Imperador não fez transparecer por nenhum ato nem 
por nenhuma palavra o intento de transigir acerca de 

território que temos por nosso. Do tratado de 
Montevideo só há um grande responsável; é a 

ditadura. Logre ela por inteiro a sua glória, da qual 
não compartem o regime deposto nem a Comissão de 
Limites, nem a imprensa e nem a opinião. 

Fecham este debate as palavras do venerando ancião 
ex-Imperador do Brasil recebidas por telegrama de 

Vichy, França: 

Fui sempre e absolutamente contrário à divisão do 

“Território das Missões”, só aceitando o arbitramento 

como último recurso. 

Isto é o que toda a gente sabia e se sabe aqui. E diante 
desta reiteração tão formal e solene do velho patriota 

não é licito aos defensores, que temos visto, do 
Tratado de Montevideo, invocar mais em seu favor a 

opinião do Sr. D. Pedro II. Estão deslindados todos os 
pontos da discussão, já pela imprensa, para o parecer 
que tem de dar a Comissão Especial sobre o Tratado 

de 25.01.1890. 
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A questão de direito está resolvida em vista dos 

últimos trabalhos da Comissão Mista Brasileira e 
Argentina, e pareceres dos Srs. Guillobel e Barão de 

Capanema, assim como, a de conveniência, ou da 
cessão do Território Brasileiro à República Argentina, 

que procurou o negociador do Governo Provisório 
apadrinhar com a resolução em que estava o último 
Gabinete da Monarquia de realizar essa transação, de 

modo muito mais oneroso. A este respeito publicou 
ainda o “Jornal do Commercio”, edição de 4 de agosto, 

o artigo seguinte: 

A Questão das Missões 

A propósito do debate suscitado sobre a atitude da 

Monarquia ultimamente nesta questão, escreve- nos 

pessoa autorizada: 

O público tem visto quanto são divergentes as 

opiniões expressas relativamente ao ponto em que a 

revolução de 15 de Novembro veio encontrar a 

“Questão das Missões”. De um lado, tem-se afirmado 

que os últimos gabinetes monárquicos pretendiam 

fazer transação com a República Argentina, cedendo 

terreno; de outro, tem sido isso enérgica e 

insistentemente contestado pelos próprios 

cavalheiros que na época tinham a responsabilidade 

das posições. Onde a verdade? Já que esta questão 

foi suscitada, penso que deve ficar bem esclarecida e 

o processo para isso não me parece que seja outro 

senão uma exposição fiel do histórico da questão. 

Sabe-se como foi feito o Tratado de 28.09.1885: o 

“Jornal” no minucioso histórico da questão que 

publicou, referiu-o por miúdo. Ao concluir-se a 

exploração do Jangada e quando ia começar a do 

território intermédio, o Governo Argentino, por meio 

do Sr. Enrique Moreno, seu Ministro aqui, propôs 

confidencialmente que se resolvesse a questão por 

acordo direto, e apresentou a proposta de uma linha 

que passasse pela média geométrica tomada entre os 
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quatro Rios, Pepirí-Guaçu, Santo Antonio, Chapecó e 

Jangada. Sobre essa proposta foi ouvido o Conselho 

de Estado e os votos dos seus membros já foram 

publicados pelo “Jornal”; foi também ouvido o Sr. 

Visconde de Cabo Frio e a parte mais importante da 

sua informação igualmente V. já deu a lume. A opinião 

predominante nesses consultores era que o nosso 

direito é patente e inconteste; mas que não se devia 

repelir “in limine” as negociações nesse terreno, caso 

houvesse o Governo motivos para recear o 

rompimento das relações entre os dois países. 

O Sr. Rodrigo Silva, então Ministro de Estrangeiros, 

ao abrir a sessão do Conselho de Estado, manifestou-

se contrário à proposta, e efetivamente ela foi 

rejeitada. Mas a opinião que então predominava já 

não tinha a rigidez da do Sr. Barão de Cotegipe e a 

inclinação do Imperador era para o arbitramento. 

Abriram-se negociações entre os dois Governos por 

meio do Sr. Moreno. 

O Governo Imperial ouvia as propostas Argentinas e 

no tocante à divisão de terreno que era a base de 

todas elas, insinuadas ou formuladas 

confidencialmente, não respondia de modo a 

desenganar totalmente mas insistia pelo 

arbitramento. O Tratado de 05.11.1889, quando não 

houvesse os documentos da secretaria, a que tão 

frequente e infelizmente alude o ilustrado membro da 

Comissão Especial o Sr. Dr. Nilo Peçanha, prova bem 

que esse era o espírito que dominava ambos os 

Governos. 

O Tratado estabelece que depois de terminados os 

trabalhos da Comissão Mista iniciariam os dois 

Governos o debate da questão de direito e se, dentro 

de 90 dias não chegassem a acordo, submeteriam o 

pleito à sentença do Juiz Arbitral. Este Tratado foi 

assinado depois de haver o Sr. Moreno feito o possível 

para obter o acordo direto, isto é, a divisão do 

território. S. Ex.ª mandava daqui dizer ao Governo 

Argentino que tinha esperanças; que o Sr. Rodrigo lhe 
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havia falado nisto e naquilo; que provavelmente a 

solução seria dada sem intervenção do árbitro; por 

sua vez, o Sr. Quirino Costa respondia-lhe felicitando-

o, fazendo ver a conveniência da solução ser assinada 

em Buenos-Aires e regozijando-se pelo fato de se 

dispensar o arbitro. 

O nosso Ministro na República Argentina, o Sr. Barão 

de Alencar, viu-se seriamente emaranhado nesta 

teia; do Governo Brasileiro nada ouvia que o 

autorizasse a acreditar em uma transação diversa da 

do Tratado de 05.11.1889; mas do Sr. Quirino Costa, 

diretamente, ou por meio das comunicações do Sr. 

Moreno, sabia que a transação estava negociada e 

que ele, Alencar, receberia em pouco plenos poderes 

para levá-la a efeito. 

Já era então Governo o Sr. Visconde de Ouro Preto, 

de cujo gabinete fez parte, como Ministro de 

Estrangeiros, o Sr. José Francisco Diana. O Sr. Moreno 

formulou-lhe imediatamente, como já havia 

formulado ao Sr. Rodrigo, uma proposta de divisão de 

terreno, que não havia de ser muito diferente da já 

célebre média geométrica. Foi então que surgiu o 

projeto do Sr. Rebouças, em que colaborou o Sr. 

Moreno evidentemente, porque não diferem muito os 

dois projetos nos pontos capitais. À toda evolução que 

sofreu o projeto Rebouças, o Governo Brasileiro, 

oficial ou confidencialmente, foi de todo estranho. O 

Ministro de Estrangeiros não tomou conhecimento 

dele, o Conselho de Ministros nunca o viu; e não se 

sabe mesmo por que carga d’água foi parar à 

Secretaria de Estrangeiros. O Sr. Dr. Nilo Peçanha se 

veria muito atrapalhado se tivesse de documentar a 

asserção que ontem fez na “Gazeta de Notícias”. O 

projeto, entretanto, caminhou por intermédio do Sr. 

Moreno que julgou que a influência do Sr. Rebouças 

sobre o Imperador era decisiva, e que dessa vez a sua 

tão desejada divisão do território se faria. Partiu 

imediatamente para Buenos Aires, e falou ao Sr. 

Quirino Costa que disse ao Sr. Barão de Alencar que 

tinha uma proposta de divisão do território e, ao ver 
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a surpresa do Sr. Alencar, acrescentou que não lhe a 

comunicava, visto que o Governo Brasileiro de nada o 

informara ainda. Essa pretensa proposta não era 

senão o sonho do Sr. Rebouças, figurado em 

“croquis”, em um mapa imaginário, porque da região 

não o tinha ele! 

O Sr. Barão de Alencar informou-se do Governo o que 

havia; e pelo telégrafo o Sr. Diana respondeu que a 

questão estava neste pé: pelo Tratado de 28 de 

Setembro esperava-se a conclusão dos trabalhos da 

Comissão Mista para iniciar-se o debate da questão 

de direito, na qual cabia a palavra ao Governo 

Argentino para replicar ao contramemorando 

brasileiro de 1884 e que não chegando a acordo, iriam 

as partes ao arbitramento. De transação nem 

cogitava ele! 

Entretanto, o Sr. Moreno continuava em Buenos Aires 

a fazer obra com o projeto Rebouças, e o Sr. Quirino 

Costa procurou mais uma vez entender-se com o Sr. 

Barão de Alencar que, afinal, acabou por acreditar que 

algo havia. Isto foi em fins de outubro de 1889, 

quando então o Sr. Diana oficiou-lhe exprimindo- se 

em termos precisos e categóricos: 

Parece-me mais ou menos, que tanto V. S.ª como 

o Sr. Quirino Costa estão equivocados. O Governo 

Brasileiro quer cumprir o disposto no Tratado feito 

[que foi ratificado a 5 de novembro] e nada propôs 

no sentido em que fala. Foi o Sr. Moreno que falou 

na conveniência de ser a questão resolvida 

diretamente por transação, e o Governo Imperial 

aguarda a proposta do Governo Argentino. 

Tinha-se feito o Tratado de arbitramento por proposta 

do Governo Brasileiro, e, como se vê, ainda não 

estava ele ratificado e já os Argentinos queriam solver 

a questão por outro modo. Isto basta para demonstrar 

a confiança que eles têm no seu direito, sobre o qual 

há de o árbitro se pronunciar! 
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O Sr. Barão de Alencar restabeleceu na República 

Argentina os verdadeiros termos da questão, como 

acabei de expor, e assim veio encontrá-la o Governo 

Provisório. 

Estou informado de que mais tarde, já em dezembro, 

o Sr. Barão de Alencar informou ao Sr. Quintino 

Bocayuva de que não havia nenhuma proposta do 

Brasil para a divisão do terreno, e sim apenas que o 

Sr. Moreno havia falado ao Sr. Diana na conveniência 

de uma solução por esse modo. 

O Sr. Moreno cantou a mesma cantiga ao Sr. 

Bocayuva e o Sr. Bocayuva achou que ela entoava. 

Eis os factos; e desses, sim, há documentos. Tanto os 

há, que estou certo e V. Sr. redator verá que o 

ilustrado Sr. Dr. Nilo Peçanha não será capaz de 

contestar com provas as afirmações que aqui ficam 

feitas. 

Escreve-nos o Sr. Barão de Loreto, em data de ontem: 

Seja-me permitida breve resposta ao que, na “Gazeta 

de Notícias”, hoje escreveu o Sr. Dr. Nilo Peçanha 

acerca do assunto da minha carta obsequiosamente 

publicada no “Jornal do Commercio”, de ontem. 

Se o projeto do Sr. Dr. André Rebouças sobre a tão 

debatida “Questão das Missões” foi com outros papeis 

incluído em alguma pasta que o Imperador por 

ocasião da minha estada em Petrópolis me houvesse 

confiado para entregar ao Ministro dos Estrangeiros, 

Sr. Conselheiro Diana, então, como depois fiquei 

absolutamente ignorando tal circunstância. 

Assim, apesar dela, não é menos certo que, segundo 

expus, eu, quando Ministro do Gabinete 7 de junho, 

nunca tive conhecimento do mencionado projeto; 

nunca o li, nem dele ouvi falar. Mantenho, pois, esta 

afirmativa, ratificando a contestação por mim oposta 

ao fato, antes impugnado pelo meu digno colega, Sr. 
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Barão do Ladário, e a respeito do qual S. Ex.ª invocara 

o meu testemunho. 

Renovo os meus agradecimentos, etc. 

Temos concluído. 

Já foram ouvidas as autoridades competentes para 
emitir sobre esta negociação o seu juízo e que nela 

intervieram direta ou indiretamente. Perante a 
Câmara constituída em Comissão Geral será ouvido 
mais uma vez o negociador o Sr. Quintino Bocayuva. 

Em sessão pública tem a Câmara dos Srs. Deputados 
de pronunciar-se a favor ou contra o seu Tratado. 

Atendendo à atitude da imprensa unânime em 
reprovar este ato, como ofensivo da honra e dignidade 
nacional, esperamos de seu patriotismo uma decisão 

conforme as aspirações da opinião pública em tão 
grave assunto. (AZAMBUJA, 1891) 
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Gazeta da Tarde n° 202, Rio, RJ 

Quinta-feira, 23.07.1891 

 
Nova Fase da Questão das Missões – III 

 

Já não é somente o negociador do Tratado de 
Montevideo que se apresenta pondo duvidosos os 

direitos que até ao presente, havemos 
convencidamente sustentado – à fronteira dos 

Tratados Antigos reconhecidos mesmo pelo Governo 
Argentino em uma vez e por um Tratado. Por 
fatalidade nossa veio acompanha-la nesse mau 

caminho, o terceiro comissário por parte deste País na 
comissão exploradora das regiões que se estendem do 

Pepirí-Guaçu ao Jangada, o Sr. Coronel Dionysio 
Cerqueira. 

Este ilustrado companheiro daquele negociador, sem 

se lembrar de haver assegurado, segundo corre, 
quando a seguir para o Prata, que não subscreveria, 

ato algum que fizesse cessão desses direitos; não só 
falando com o Sr. General Floriano Peixoto, como por 

este foi dito ao ilustrado General [o Sr. Cunha Mattos) 
que ontem veio isto fazer público pelo “Jornal do 
Commercio” ao responder ao Sr. Serzedello Corrêa, 

comissionado pelo militarismo para o incitar a ter esse 
proceder e achando-Se já a bordo do Vapor que ia 

transportar a embaixada Quintino. 

O distinto Coronel que, até então, já havia concluído 
todos os estudos dessas explorações aludidas, e pois, 

ao tempo, perfeitamente certo de estar de nosso lado 
a causa justa, aceita quanto quis praticar o Sr. de 

Bocayuva em detrimento da Pátria que deverá 
merecer-lhe tudo, em silêncio deixa correr esse 
atentado, sem levantar-lhe óbice, antes parecendo 
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protegê-lo pelo modo porque o fez nos artigos que tão 

pressurosamente certa folha matutina recebeu dando-
lhes curso nos seus últimos números acompanhados 

de louvores que destoam da posição que assumira de 
começo, com a nova orientação da folha, quando 

passara a diversas mãos! 

Uma qualquer explicação do fato, seguramente, seria 
bem acolhida do público, que já mofa quando vê 

apregoados méritos e respeitabilidade de caracteres, 
antes de provas a seu alcance postas. Como 

jornalistas, cabe-nos nestas questões de embate, 
entre o procedimento de funcionários, suposto 
ofensivo ao dever, e a opinião manifestada, em 

contrário, pelo público, diminuir-lhe os 
inconvenientes, procurando bem conhecer dos 

assuntos para esclarecê-los como pareça melhor; e é 
por isto que ousamos solicitar desse digno militar 
algumas palavras que nos dê orientação para 

observarmos os compromissos inerentes à missão que 
temos. 

O que vimos de quanto dito de S. Ex.ª, “pelos seus 
colegas de comissão técnica”, estavam até antes de 
seu encontro no Prata com o negociador do Tratado 

de Montevideo, todos, de acordo perfeito, pleno, 
quanto ao direitos da fronteira pelos Rios Pepirí-Guaçu 

e Santo Antonio, do Tratado de 1777, os mesmos do 
de 14.12.1857; isto não era de surpreender, menos 
de admirar. As disposições do Tratado de 1777; 

tinham acentuados certos caraterísticos 
“geográficos”, que não admitem divergência. 

Nenhum destes, cumpre avivar, referente à condição 
de “contravertente” de cabeceiras de Rios, justamente 
o característico que merece do Sr. Coronel Dionysio e 

está consignado a traços detidos nos seus artigos a 
que nos referimos. 
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Porque assim orienta sua exposição, contrariando 

seus colegas técnicos, quando eles se dirigem em mira 
dos interesses e da honra Pátria? 

Bem se percebe que tal orientação não deve, nem 
pode ficar livre de exame menos amoldar-se ao 

caráter nobre de S. Ex.ª. 

“Viver às claras”, lema dos convencidos de 15 de 
Novembro de 1889, o é conseguintemente de quem 

pelo fato do levante se viu, não só elevado na carreira 
militar que ilustra como na política, alcançando por 

esta, a popularidade que o elevou ao Congresso 
Nacional; e por aquele ser quase General, “de pé para 
a mão”, isto é, alcançar promoções sem interstício de 

posto de conformidade à lei. 

Quiséramos conhecer todos os elementos que firmam 

o proceder do cavalheiro a quem nos referimos, para 
fazê-los fundamentos de artigos que tranquilizem a 
opinião pública, um tanto já menos bem inclinada em 

favor de S. Ex.ª. Eles viriam, nem dúvida pode 
sugerir, de ligeiras aberturas, com que se mostrasse 

na imprensa, ferindo o alvo em mira. 

À imprensa, Sr. Coronel! E nem é S. Ex.ª a quem só 
fazemos esta solicitação. Igual teve o ilustrado 

republicano, Sr. Quintino Bocayuva e posta a sua 
ciência, no precedente artigo. À imprensa ambos!... 

Menos que os próprios créditos, os do País exigem 
isto. (GAZETA DA TARDE N° 202) 
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Gazeta da Tarde n° 203, Rio, RJ 

Sexta-feira, 24.07.1891 

 
Nova Fase da Questão das Missões – IV 

 

Nos precedentes artigos, detivemo-nos em promover 
com justas razões o conhecimento dos motivos pelos 

quais: 

‒ O Sr. Quintino de Bocayuva; apressara-se em fazer 

o Tratado que devia pôr termo ao litígio trissecular 
da fronteira pela banda das Missões; e 

‒ Sr. Coronel Dionysio Cerqueira, mudara tão 

bruscamente de juízo sobre os direitos que temos à 
fronteira, até o fim da monarquia sustentados, 

pelos governos que dirigiram a administrarão 
pública durante seu domínio. 

Observamos assim um dos conceitos de maior 

sabedoria de tantos esparsos nessa memorável carta, 
com que S. Ex.ª o Sr. Senador Quintino Bocayuva, 

mimoseou, honrando a “Gazeta de Notícias” [eleição 
do dia 14]. Disse ele falando do negociador do Tratado 

aludido: 

O essencial é que cada um tenha a coragem 

necessária para assumir, franca e resolutamente, 

nesta como em todas as questões, a responsabilidade 

da sua opinião e do seu voto. 

Mas, S. Ex.ª que por tal arte tão bem pregava, 
doutrina essa, exigida pelo lema das bancadas de seus 

correligionários “viver às claras”, não a seguia, antes, 
“no caso”, repelia a mesma doutrina. S. Ex.ª mesmo 

ali, disse-nos: 
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Como tive ocasião de declarar “da tribuna do 

Senado”, o silêncio e a reserva que tenho, nesta 

questão, “observado religiosamente”, me são 

impostos por um supremo dever. 

Aí está bem definido e melhor justificado o proceder 
de quantos solicitam de S. Ex.ª e do seu colega de 
embaixada, explicações sobre o que há e levou-os 

“tão unidos” a sancionar em desfavor da Pátria, 
quanto em contrário pregavam antes de consumada a 

humilhação Pátria. 

O ilustrado redator do “Globo”, o publicista sereno e 
livre de paixões inconfessáveis, não se lembrou dos 

seus esforços de então “para que se mantivesse essa 
fronteira pelo lado das Missões” que, como governo 

veio de alienar; e se não lembra de que é dever vir 
explicar ao País, sem perda de tempo, o motivo dessa 
mudança de juízo; e nem também se recorda, seu 

ilustre colega, o Sr. Coronel Dionysio Cerqueira, o que 
prometerá aos camaradas de classe, e facilmente, por 

ter consciência da “correção” dessa promessa, para se 
justificar da quebra de sua palavra empenhada. 

Nada menos a propósito na atualidade, de que meias 
figuras; os olhos dos brasileiros se fitam, bem firmes, 
e exigem ver o todo de cada qual. 

Eles querem em prática a doutrina “sã” de “viver às 
claras”, aconselhada, mas não seguida, pelo menos ao 

presente, por esse estadista que é o Sr. Quintino de 
Bocayuva visto que já ocupou um alto cargo no 
governo do País. [Carta aludida] 

Hoje que exponha à nação as vantagens obtidas dessa 
embaixada, com que S. Ex.ª obsequiou aos governos 

do Prata, nesse preito de vassalagem, que a imprensa 
com as devidas reservas deu-nos notícias. O 
esquecimento deste dever engrossa o número dos que 
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combatem o Tratado que nos trouxe. Ainda a 21 mais 

uma voz se fez ouvir pelo “Diário de Notícias”, e essa 
do Sr. Sylvio Roméro e que nos disse: 

Quanto à solução do “Litígio das Missões” julgo-a de 

todo inaceitável. Se passar no Parlamento, é caso 

para tomar a nação luto por meio século!... 

Nem tão longe fomos quando em nosso primeiro 
artigo da mesma data, aconselhamos que em tal 
emergência se cobrisse de luto o povo brasileiro para 

manifestar em procissão pacífica, a humilhação 
sentida pela desintegração da Pátria! 

Precisamos saber se tem o ilustre Dr. Pellegrini, 
Ministro da Relações Exteriores da República 
Argentina, razão quando segundo o “El Diario” de 

Buenos Aires, diz: “estar na crença de que o Tratado 
a que nos referimos será aprovado pelo Congresso 

Brasileiro”. 

Precisamos saber mais, se é exato o mesmo “El 
Diario”, que parece inspirado por aquele cavalheiro, 

quando, depois de analisar trechos de alguns artigos, 
aqui publicados pelo nosso amigo o Sr. Barão do 

Ladário, assevera haver já no Congresso e fora dele 
“homens sensatos” que, abertamente, reprovam 
qualquer violência em ofensa desse Tratado. 

O que sabemos por telegramas há dias lidos no “Jornal 
do Commercio”, é que a imprensa argentina começa 

a agredir-nos, destacando-se o “Censor”, dentre 
tantos jornais que nos são adversos. 

De tudo fácil é acreditar que o Tratado de Montevideo 

produto mau do Governo da Junta Revolucionária, 
teve o mérito de desgostar afinal até mesmo os 

beneficiados platinos, ainda quando crentes de sua 
aprovação, mas somente reta demora deste ato ‒ o 
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que não sucederia se crentes estivessem da rejeição 

do Tratado? 

Será isto motivo de se exigir do Congresso, como por 

ali se propala, que não o rejeite? 

Estará por tal modo tão aviltada a administração 

pública, no domínio ainda da Força Militar? Não, os 
militares saberão unir-se para que se mantenha a 
integridade nacional qual legara-lhes a monarquia por 

eles deposta. (GAZETA DA TARDE N° 203) 
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Jornal do Commercio n° 204, Rio de Janeiro, RJ 

Sexta-feira, 24.07.1891 

 
A Questão das Missões 

 

Sentimos grande relutância em publicar a seguinte 
carta que recebemos de pessoa da mais indisputável 

honradez. 

Sá o fazemos na convicção que o fato alegado pode 

ser explicado de um modo airoso para o nosso ex-
Ministro das Relações Exteriores. Se a posição 
eminente do nosso correspondente e a sua franca 

citação do fato, por menor, não nos permite sonegar 
do público a informação que nos dá, do outro lado 

cumpre-nos insistir para que não se façam juízos 
inconsiderados sobre o incidente narrado, sem que 
seja ouvida a outra parte. 

Eis a carta a que nos referimos: 

Sr. Redator – V. e o público talvez ignorem que há 

dois ou três anos o vosso laborioso compatriota Dr. 
José Antonio de Freitas que habita em Lisboa, 

recebeu do Governo Brasileiro a missão de fazer 
pesquisas nos arquivos públicos e particulares de 
Portugal e de Espanha com o fim ao encontrar 

documentos que viessem amparar os nossos 
direitos, aliás incursos sobre o Território de 

Missões. O Dr. Freitas procedeu a estudos 
aprofundados e trouxe à luz muitos documentos 
inéditos pelo que mereceu a aprovação oficial do 

nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros, per 
intermédio do Sr. Visconde de Cabo Frio. Há 

tempos, porém, deu-se entre o Dr. Freitas e o 
Ministério das Relações Exteriores um fato que 
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julgamos interessante porque vem, até certo ponto, 

corroborar a opinião hoje comprovada de que o Sr. 
Quintino Bocaíuva julga nulo o nosso direito e pensa 

que a verdadeira política do Brasil devia ser a do 
abandono de toda e qualquer pretensão sobre o 

Território em litígio. O fato é o seguinte: o Dr. 
Freitas apresentou documentos que descobriu, teve 
a fortuna de encontrar a correspondência autógrafa 

trocada entre D. Francisco Innocêncio de Souza 
Coutinho e o Ministro dos Negócios Estrangeiros de 

Portugal, relativamente ao Tratado de 1777. Dessa 
correspondência evidencia-se de modo indiscutível 
que o Governo espanhol teve em mente e afirmava 

de modo positivo considerar o Tratado de 1777 
como uma renovação e confirmação completa e 

absoluta do Tratado de 1750 que, como é sabido, 
era favorável às pretensões portuguesas e é hoje a 
base dos nossos direitos. Pois bem! Consultando o 

Dr. Freitas o nosso Ministro das Relações Exteriores 
se devia mandar tirar cópia desta importantíssima 

correspondência, o Sr. Quintino Bocayuva, 
deliberou não trazer para a discussão aquele 
inapreciável documento que tanto favorecia o 

Brasil, e respondeu ao Dr. Freitas dizendo-lhe que 
não mandasse tirar a cópia!!! Quem escreve estas 

linhas leu a resposta do Sr. Quintino Bocayuva que 
o Dr. Freitas lhe mostrou e V. Sr. redator, verá que 
o D. Freitas não desmentirá a nossa animação. 

Sou com a maior estima, etc. 

Tem-se alegado que o ex-Imperador havia perfilhado 

um projeto concebido pelo Sr. Dr. André Rebouças. 
Este projeto consistia nisto: 

a) Tomar-se as paralelas entre os quatro rios Pepirí, 

Santo Antonio, Chapecó e Jangada e marcar-se por 
una linha de pontos a sua média geométrica; 
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b) Transplantá-la para o terreno e por ela construir 

uma linha térrea, o que seria feito por uma 
comissão de cinco membros, sendo dois argentinos, 

dois brasileiros e um tirado à sorte entre os dois 
países; 

c) As despesas seriam feitas ror ambos os retinis, em 
partes iguais, assim como o custeio, sendo também 
divididos os lucros; 

d) As zonas marginais seriam neutralizadas, divididas 
em lotes de 20 a 30 hectares e neles localizados 

imigrantes europeus; 

e) Ficava proibido para sempre aos dois países erguer 
fortificações permanentes ou transitórias entre os 

rios Paraná, Uruguai e Iguaçu; 

f) Comprometiam-se ambos os países em adotar 

como norma este processo de arbitragem técnica 
para todas as mais questões de limites. 

Este projeto foi exposto pelo Sr. Dr. A. Rebouças em 

artigos de jornais de Portugal, que foram aqui 
transcritos pelo “Diário do Commercio” depois da 

Revolução de Novembro. 

Não há dúvida que tal projeto foi enviado à Secretaria 
de Estrangeiros; mas não há dúvida também, à vista 

do telegrama do ex-Imperador, que ele nunca pensou 
em aceitá-lo. 

‒ Do Sr. Visconde de Maracaju, membro do último 
Ministério da Monarquia, recebemos a seguinte 
comunicação: 

Hotel Vista Alegre, 03 de Julho de 1881. 
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Sr. redator do “Jornal do Commercio”: Declarando 

o “Jornal do Commercio” de hoje que brevemente 
aparecerá um volume dos artigos que o mesmo 

Jornal tem publicado sobre a antiga Questão das 
Missões, apresso-me em ministrar a V. algumas 

informações a respeito da foz do Pepirí-Guaçu e do 
ilhote em frente à mesma. 

Estive nesses lugares em princípios de 1863, e subi 

um pouco aquele rio, como chefe da seção 
astronômica da Comissão Exploradora do Alto-

Uruguai, determinando a posição geográfica da 
referida foz, do Salto Grande (144) e de mais dez 
lugares. Esse Salto fica abaixo daquela foz, creio, 

que pouco mais de três milhas, descendo-se 
algumas corredeiras. A posição geográfica da foz do 

Pepirí-Guaçu determinada na ponta Oriental, foi: 

Latitude........................................ 27°09’53,9”S. 

Longitude..............10m44,9s Oeste de Porto Alegre 

A declinação da agulha, determinada em março de 
1863, foi......................................... 06°31’20”E. 

Estes resultados são a média de um grande número 
de observações que fiz: 
O ilhote em frente a foz do Pepirí-Guaçu, estava 

coberto de sarandís e tinha ao rumo N.S. 18m07s, e 
no de E.O. 15m. 

O relatório sobre esses trabalhos foi remetido ao 
antigo Ministério do Império em fins de 1863, senão 
me engano, por ter sido o que nomeou a referida 

Comissão. Passo agora a transcrever um tópico do 
relatório que apresentei: 

 
144 Salto Grande: Salto do Mocanã. (JC N° 204) 
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Na dita barra (145), bem sobre a ponta Oriental, 

mandei pregar sobre um tronco de madeira de lei, 
conhecida com o nome de grapiapunha (146), uma 

chapa de chumbo, olhando para esta Província (147) 
e para a do Paraná, onde se acha com a seguinte 

inscrição 

Brazil 

16 

18−−−−−−63 

3 

Comissão exploradora do Alto-Uruguay 

Nesta ponta não achei nenhum dos sinais men-

cionados nos diários das antigos demarcadores de 
1759, e nem mesmo esperava encontrar. Talvez a 

nossa Comissão de Limites, que esteve aí em 1887, 
tivesse encontrado aquela inscrição e outros 
vestígios.  

Do Sr. Capitão de Mar e Guerra J. C. Guillobel, a quem 
devemos profundas e claras observações, que tanto 

nos tem auxiliado no estudo desta momentosa ques-
tão, recebemos mais a seguinte e interessantíssima 
comunicação: 

Sr. Redator – Por exploração a que procedi; em 
comum com o terceiro Comissário argentino o Sr. 

Coronel D. Valentim Virassaro, entre as cabeceiras 
principais do Chapecó e Jangada e em parte deste 
rio, reconhecemos que este último rio é o que foi 

explorado pelo geografo espanhol D. André de 
Oyarvide, e ao qual este explorador denominou 

Santo Antonio-Guaçu, por ser rio sem nome e 
Completamente desconhecido 

 
145 Barra: do Pepirí-Guaçu. (JC N° 204) 
146 Grapiapunha: Grápia (Apuleia leiocarpa) (Hiram Reis) 
147 Província (: do Rio Grande do Sul. (JC N° 204) 
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Nenhuma importância tem o reconhecimento de ser 

Jangada o rio explorado por Oyarvide em 1791. 
Como se sabe, a exploração do Chapecó, que os 

espanhóis denominaram Pequiri-Guaçu, e de parte 
do Jangada por aquele geógrafo espanhol foi com 

propósito de oferecer às Cortes estes dois rios tomo 
fronteira em substituição do Pepirí-Guaçu e Santo 
Antonio, como claramente se depreende das instru-

ções que a Oyarvide foram dadas pelo Comissário 
espanhol Alvear para a execução daquela explora-

ção em 17 de novembro de 1789. Estas instruções, 
na parte que nos interessam, dizem: 

Siendo importante al servido de Su Majestad 

reconocer levantar el plano del rio que entende-
mos ser el verdadero Pepiri-guazú, descubierto 

por nuestro geógrafo de la Primera División D. 
Joaquim Gundin, y que entra en el Uruguay como 
seis leguas a Oriente del Uruguay-Pitá por la 

ribera Septentrional, he determinado poner a 
cargo de Usd. la ejecución de esta obra, fiando 

de su celo v actividad su más cabal desempeño 
[...] 

Para hacer aquí un servicio aún de mayor 

importancia, si el rio corriendo muchas leguas 
saliese a campo limpio, como se puedo esperar 

del gran caudal y anchura de su boca, procurará 
Usd. averiguar con toda diligencia; ya informado 
y auxiliado de los habitantes de la campaña, que 

los podrá ver, ya guiado de las conjeturas físicas 
a que le induzca naturalmente la vista o 

configuración del terreno, si hay en aquellas 
inmediaciones otro rio cujas vertientes confron-
ten y puedan ligar-se, con las de nuestro Pequiri, 

y que fluyendo al Septentrión vaya, a desaguar 
en el Iguazú.  
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La existencia de un tal río, que es muy probable, 

podrá inclinar a las Cortes a elegirle por lindero 
em lugar de Santo Antonio, que únicamente le 

señala el Tratado como fronterizo al que equivo-
cadamente nombraran Pepirí los antiguos de-

marcadores, tomando-le portal, y a que nosotros 
podremos llamar Pepirí-Mini, para evitar nuevo 
erro o equivocación. 

Sobre a proposta de Alvear jamais pronunciaram-se 
as Cortes de Espanha e Portugal. Pelas citadas 

instruções vê-se: 

1° Que Alvear não teve conhecimento da existência 
do Chapecó (Pequirí-Guaçu dos espanhóis) 

senão no ano de 1788, quando diz: descubierto 
por nuestro geógrafo de la Primera División D. 

Joaquim Gundin. 

2° Que também lhe era desconhecido o Jangada 
como mostra o seguinte trecho: si hay en 

aquellas inmediaciones otro río... que fluyendo al 
Septentrión vaya a desaguar en el Iguazú. 

3° Que Alvear entendia deverem ser contraverten-
tes os rios da fronteira que, só pela satisfação 
dessa condição, podiam facilmente ligar-se, o 

que se depreende das seguintes palavras: otro 
rio cuyas vertientes confronten y puedan ligar-se 

con las de nuestro Pequirí. 

Segundo Alvear, esse rio devia satisfazer a duas 
condições: 1ª, ser contravertente; 2ª, desaguar no 

Iguaçu. Já vimos que o rio descoberto por Oyarvide, 
isto é, o Jangada, só satisfaz à condição de ser 

afluente do Iguaçu. 

A Comissão Demarcadora, nomeada em virtude do 
Tratado de 1777, não tinha por missão procurar novos 
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rios, porquanto os mencionados no seu art. 8° já eram 

conhecidos: o Pepirí-Guaçu desde data anterior a 
1722, e o Santo Antonio desde 1759, ano este em que 

foi descoberto pelos demarcadores nomeados para a 
execução do Tratado de 1750, que, em seu art. 5°, 

determinava “buscassem o rio mais próximo do Pepirí-
Guaçu, indo pelo mais alto terreno” (divisor de águas). 

O Tratado de 1777, consignando no seu art. 8° a 
mesma fronteira do art. 5° do Tratado de 1750 com 
os nomes dos rios dados pelos demarcadores de 1759, 

demonstra-nos que se reconheceu: 

1° Mais uma vez o direito das posses portuguesas 

ao Oriente dos rios Pepirí-Guaçu e Santo 
Antonio; 

2° Que a demarcação de 1759/1760 foi feita de 

acordo com as instruções que levaram os 
respectivos comissários e com as estipulações do 

Tratado de 1750; 

3° Que não eram de importância as dúvidas que 
apareceram na procura do Pepirí em 1759, 

dúvidas estas que constam do termo de reconhe-
cimento deste rio, consequente da opinião unani-

me de espanhóis e portugueses. 

Para demonstrar com mais evidencia que os demarca-
dores de 1783 não tinham por missão procurar rios 

novos, é que a estes demarcadores foram dadas 
instruções para se reconhecerem os rios do art. 8° do 

Tratado de 1777. 
O plano para a demarcação organizado pelo Vice-Rei 
do Rio da Prata, aprovado pelo Rei de Espanha em 12 

de Janeiro de 1779, diz: 

1° La barra del Pepirí-Guazú se halla en la Latitud 

Austral de 27°09’20” y cuando el río está bajo se 
descubre en la entrada de dicho río, una pequeña 
isla […]. 
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2° De este Salto del Iguazú se navegará el río (o 

Iguaçu) en distancia de 20 leguas hasta la boca 
del río San Antonio, a la cual se llegará en ocho 

días de viaje, y se halla en la Latitud de 
25°35’40”'. Entrando en este río se verá que a 

poco más de una legua y tres cuartos se divide 
em dos brazos, dando-se al más pequeño el 
nombre de San Antonio-Mini, y se dele seguir el 

brazo de la banda Oriental que es el mayor. 

São os espanhóis que nos indicam gases são os verda-

deiros rios da fronteira. Querer, pois, sustentar a 
fronteira – Chapecó – Jangada, é querer sustentar um 
absurdo. Agradeço-vos, Sr. Redator, a bondade com 

que etc. (JC N° 204) 
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Gazeta da Tarde n° 204, Rio, RJ 

Sábado, 25.07.1891 

 
Nova Fase da Questão das Missões – V 

 

O “Jornal do Commercio” tendo franqueado suas 
colunas aos “polemistas” supostos os mais 

habilitados, que hão discutido a questão pendente das 
linhas fronteiras que devem fixar pela banda das 

missões até onde se estende o nosso domínio 
territorial reconhecidos em 1857 e devem ser, 
acatadas pela nacionalidade lindeira, prestou, hão há 

dúvida, serviço de ordem tão elevada, que, não deve 
e nem passará despercebida da brasileira. 

A discussão ali empenhada trouxe tal luz aos direitos 
que precisamos manter, como o fizera o Governo da 
Monarquia, que assegura-nos prever razoavelmente, 

a rejeição, pelo Congresso Nacional, desse pacto 
humilhante, de 30.01.1890, com o qual a Junta 

Revolucionária entregara, à República Argentina, mais 
de 300 léguas quadradas de terras de nosso País. 

E, ainda por cima, como disseram os repórteres da 
época, os membros dessa quiseram externar sua 
adesão ao mesmo pacto, lançando-se vertiginosos em 

abraços ao negociador, tão depressa ele acabou de 
fazer, “em Conferência formal no Itamaraty”, a 

exposição desse seu triunfo no Prata, de que não se 
aperceberam os energúmenos estadistas 
argentinos!... 

Dentre os da junta aquele que melhor apreciara o 
alcance do aludido triunfo “acrescentou então a 

reportagem” foi o grande patriota, cantor constante. 
“EM MESMAS NOTAS”, das grandezas e das 
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imensidades de sua terra ubérrima, e de livres 

aspirações tão amplas, como o infinito, esse 
conselheiro por muito tempo genuflexo (148) da 

Monarquia, o atual General de Brigada Sr. Cezário 
Alvim, Governador do Estado de Minas Gerais, onde 

faz votos de a ele entregar seus restos mundanos.  

Pois bem. 

Acaso quando faltam quase todos os competentes que 

não têm, nesse pacto responsabilidade alguma, é que 
julgam aqueles estadistas, “protagonistas da obra”, 

dever guardar silêncio deixando a opinião nacional 
engrossar-se contra ela, que, lhes merecera 
acendrados aplausos? 

Por este modo é que se mostram Sr. Exm.°s Generais 
e civis “patriotas de puro sangue”, amigos e 

defensores desta república, criada por efeito da 
acentuada beatificação do povo, na frase máscula do 
agitador-mor, Sr. Aristides Lobo, pelo exército, nessa 

revolta que emergiu sem justa causa, surpreendendo 
a quase todos os habitantes do pacífico Império do 

Cruzeiro. 

Dignos de censuras são, e passíveis até de razoável 
condenação, “esses cultos” da Junta Revolucionária 

por tal impróprio proceder. Se, porém, estão por 
melhor orientação, com outras ideias e ainda assim 

sem lhes quadrar esse silêncio, urge que façam solene 
retratação, acompanhada dos motivos em que elas se 
fundamentam. Não colhe para ganho da causa 

pública, “tal silêncio”; e, como jamais, se lhes depara 
“agora”, a melhor e mais propícia ocasião de manter 

o lema de “viver às claras”, nós os convidamos a vir à 
fala. 

 
148 Genuflexo: ajoelhado, submisso. (Hiram Reis) 
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É que também o público tem o direito de os ouvir, 

mormente quando veio já a ele, o velho monarca 
banido, achando-se no leito de sofrimentos e morais, 

em desesperadas circunstâncias e tais, que, nosso 
confrade do “Diário de Notícias”, o deu moribundo e 

veio para o orientar no assunto que se debate, por 
amor da integridade da Pátria. 

O caluniado brasileiro, às portas da morte ainda 

prestou mais um tal e tão grandioso serviço à terra 
onde nasceu e que lhe não recolherá o último alento 

e nem os seus restos mortais. 

Se noutros pontos não deva ser o Monarca deposto 
exemplo de conduta da Junta Revolucionaria de 15 de 

Novembro, ao menos nesse de puro amor à terra 
natal, precisa que o seja. 

Haverá nisto justo orgulho de parte de quem se 
considere cavalheiro. A Pátria está ameaçada de ser 
desintegrada, e já, segundo telegramas que o “Jornal 

do Commercio” de ontem publicou, pisam o solo 
brasileiro soldados argentinos. Com que fim? 

Manter o pacto de 30.01.1899 que, mesmo por ele 
deveria, para validez, alcançar aprovação do 
Congresso Nacional, quando ali sujeito a estudo? 

À imprensa, Srs. estadistas da República! O povo o 
exige. Venham tão às claras que nenhum gesto 

escape à análise detida da soberania da Pátria. Digam, 
admitem o Tratado de Montevideo e consequente 
inutilização do de 05.11.1889? 

Resignam-se à cessão de nossos direitos em favor da 
República Argentina, que se traduz na doação dessas 

centenares de léguas quadradas de território que nos 
legara bem as monarquias retiradas do solo 
americano? 
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Não há recurso de nos sairmos “menos humilhados”, 

do que a política do estadista Sr. Quintino Bocayuva, 
“nos humilhou”, diante dos nossos rivais e do mundo 

inteiro? Falem! Não guardem esse tão cruel e 
criminoso procedimento; quebrem o silêncio sepulcral 

em que se tem mantido. 

Os interesses da Pátria não podem ser traídos pelos 
que a governam e estes devem ambicionar ser 

julgados dignos do povo que representam, ou fazem 
crer ter tal missão. 

À imprensa, senhores, e até assim respondemos às 
ameaças que se desenvolvem pelo Sul, na imprensa e 
no palmear da soldadesca estranha, por terras nossas, 

como sabemos de telegramas procedentes do Prata! 

À imprensa! (GAZETA DA TARDE N° 204) 
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Gazeta da Tarde n° 205, Rio, RJ 

Segunda-feira, 27.07.1891 

 
Nova Fase da Questão das Missões – VI 

 

Não há remédio senão começar este artigo fazendo 
cabedal da injustiça e sem razão com que um colega 

da Tarde [edição de 24] a propósito do telegrama do 
que do Imperador banido fora dirigido ao “Jornal do 

Commercio”, de novo vem contestar a verdade das 
afirmativas de tantos cavalheiros, dentre os quais o 
nosso amigo Sr. Barão de Ladário, de “jamais ter 

pensado aquele banido em transigir direitos que o País 
tem à fronteira das linhas reconhecidas pelo Tratado 

de 14.12.1857, para entregar ao domínio da República 
Argentina, por mínimo que fosse, terras brasileiras. 

Escudado aquele colega, em um extravagante projeto 

de desenlace do litígio que temos com aquela nação 
lindeira, trabalho do Sr. Dr. André Rebouças, 

entregue, depois de haver passado pelas mãos do Sr. 
D. Pedro II, como diz, à Secretaria, hoje aos Negócios 

Exteriores, sem a gentileza que desejaríamos ver 
praticada, investe contra não só esse venerando 
brasileiro como também contra todos os Conselheiros 

e estadistas que a monarquia teve, emprestando a 
todos o intuito de desintegrar a Pátria pelo modo que 

à sua imaginação assaltara, dando sem valor os 
protestos de todos que tem falado pela imprensa, “no 
único propósito” de coadjuvar os esforços dos que 

combatem o humilhante Tratado de 30.01.1890, 
produto do Governo da Junta Revolucionária de 15 de 

Novembro do precedente ano. 

Felizmente esse desvio do colega não encontra 
prosélitos, e apenas, ao que nos parece, tem consigo, 
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o negociador desse Tratado Sr. General Quintino 

Bocayuva, seu auxiliar o Sr. Coronel Dionysio 
Cerqueira e uns poucos de tantos congressistas que 

pela amizade àquele negociador e desafeição dos 
homens do regime vencido, pela Força Armada e não 

pelo voto nacional, estão transviados todo da razão 
calma e enobrecida que de ordinário lhes domina. 

Perde o colega esses esforços que seriam úteis se 

mirassem a causa nacional; a história não lhe 
perdoará, numa crise qual essa que atua e fere os 

brios de nossa nacionalidade, tendo de registrar a 
orientação tomada: implacável e justa dirá que, por 
paixões pequenas, fez quanto podia para que ela fosse 

abatida, e sem os brios outrora sustentados tão 
galhardamente. 

Sim, e tanto mais justamente será assim julgado o 
colega, porque não é acreditável desperceber o erro 
de sua propaganda, quando o próprio colega se 

pronuncia contra o referido Tratado, nessas vezes em 
que disse, não aceitar nenhuma fronteira além da dos 

antigos Tratados, que a quase unanimidade dos 
brasileiros exigem que a tenha o País. 

Porque, assim sendo, não se dispõe o colega deixar 

essa insistência de dar má intuição ao desenlace do 
litígio pela Monarquia e tomar a peito profligar (149) os 

homens da Junta que vieram a conceder outra 
fronteira a esta desintegrando mais de 300 léguas 
quadradas do nosso Território, em aumento do vizinho 

astuto e rival? Altere o rumo em que vai, e no em que 
acham-se os verdadeiros patriotas, de parte às 

paixões políticas e pessoais. 

 
149 Profligar: tentar destruir com argumentos, atacar com palavras, criticar 

duramente, verberar, fustigar. (Hiram Reis) 
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Precisamos saber, sem perda de tempo, se é certo que 

forças argentinas talam (150) o solo pátrio, por essa 
fronteira feita a invasão, como demonstração de 

posse dessas léguas “doadas” pelo Sr. Quintino 
Bocayuva à nação argentina, senão lhe foram cedidas 

a troco de alguma exigência que escapa à 
compreensão dos homens circunspectos e probos. 

Não teria o “Jornal do Commercio”, tido fundamento 

para anunciar-nos aquela invasão? Precisamos saber 
se é certo que distinto “informante” da comissão da 

Câmara dos Deputados, que tem faltado por vezes e 
discursado por longas horas, pretendera que suas 
palavras não ficassem registradas, opondo-se a que 

fossem taquigrafradas (151) como propusera um dos 
membros o Sr. Alcindo Guanabara. 

Importa isto muito para o julgamento do negociador 
desse Tratado de Limites sujeito àquela comissão. 

Porque pensa S. Ex.ª não se dever registrar as 

informações aludidas, quando sempre e antes leve o 
vezo (152) de impor a todos, o caminho da franca 

discussão dos atos públicos para juízo da opinião 
nacional? 

Precisamos saber, sim, além do quanto exposto tanto 

pela razão o que houve já nessas Conferências e nas 
que lhe sucedam. Não é isto supérfluo, servirá de 

fundamento à discussão na imprensa, antes que abra-
se a do Congresso. As grandes e momentosas 
questões sociais não devem e nem podem seguir de 

diverso modo. 

 
150 Talam: assolam. (Hiram Reis) 
151 Taquigrafradas: estenografadas (anotar palavras rapidamente através 

de símbolos simples que representar fonemas e vogais. (Hiram Reis) 
152 Vezo: hábito, costume. (Hiram Reis) 
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Mal avisados estão os que julguem melhor a inversão 

dessa ordem natural de dirigir a administração públi-
ca. Nenhum Governo ou Parlamento sério, consciente 

de seus deveres procederá de modo a evitar essa 
naturalidade. E, demais, no regime democrático que 

pretende-se seja os que temos, não quadra 
procedimento diverso. 

Sem descrermos do voto do Congresso na questão 

melindrosa que agita o País, desde quando se soube 
das alegrias dos argentinos pelo Tratado de 

Montevideo, todavia, quiséramos que ele não fosse 
pronunciado já antes de discutir a imprensa a 
justificação do negociador quer perante a Comissão da 

Câmara dos Deputados por onde vai correndo, quer 
essa que fora feita na Conferência da Junta 

Revolucionária, que teve lugar no Palácio do 
Itamaraty, no dia 15.03.1890, como assegura a 
“Gazeta de Notícias” de 11 do corrente mês. 

Antes deste processo, nos parece perigoso o voto 
aludido; o Congresso, representante da opinião 

nacional, elabora depois de eleito independente dessa 
opinião, sem todavia ficar isento de sua censura, 
praticará ato de sabedoria e prudência, agindo pelo 

modo porque nos vimos de pronunciar. Trata-se do 
um assunto que lhe fui submetido “ex-vi” (153) de 

preceitos da carta de 21 do março deste ano, e o qual 
depois de decidido pela Câmara dos Deputados, não 
terá de retroceder à fonte de onde emanou. Dar-lhe 

aprovação, fazê-lo seguir à Câmara dos Senadores, é 
quase que ratificá-lo, cobrir a ditadura das justas 

acusações com que a história a tornará pelo fato digna 
da maldição da posteridade. A nação brasileira não 
merece e nem espera esta afronta. À Força Militar 

evitará seguramente. (GAZETA DA TARDE N° 205) 

 
153 Ex-vi: por força. (Hiram Reis) 
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Gazeta da Tarde n° 208, Rio, RJ 

Quarta-feira, 29.07.1891 

 
Nova Fase da Questão das Missões – VIII 

 

Nosso confrade do “Correio do Povo” [edição de 
domingo 26], tratando das revelações tão a propósito 

feitas pelo “Jornal do Commercio”, relativamente a 
documentos cujas cópias, não obstante interessarem 

de perto, à sustentação dos direitos à fronteira 
demarcada em 1759, foram dispensadas pelo 
Secretário das Relações Exteriores da Junta 

Revolucionária, Sr. Quintino Bocayuva, 
brilhantemente terminou o seu artigo contestando a 

procedência da crítica do mesmo jornal dizendo ao 
país: 

Vamos ver de todas as “espontâneas” contribuições 

para a ilustração do público as que mais pesam no seu 

critério, as da “maledicência” ou as do patriotismo. É 

preciso primeiro que tudo, discriminar umas das 

outras, pois andam confundidas, as primeiras 

estragando as segundas. 

Certamente o confrade desejará auxílio nesse 

empreendimento, e tanto nos basta para na 
pouquidade (154) de nossas forças oferecer-lhe algum 
trabalho. 

Não era fácil prever da orientação que o confrade tem 
dado à “Questão das Missões” ora num sentido, esse 

que nos tem guiado no assunto, “invariavelmente”, 
ora noutro de todo oposto, que mirava o confrade 
oferecer-nos as duas faces em que cabe encará-la, 

 
154 Pouquidade: pouco valor. (Hiram Reis) 
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para daí se discriminar qual a da “maledicência” e qual 

a do “patriotismo”. 

O confrade, seguro estamos, não deixa de ter quanto 

se diz e se tem dito pela imprensa, relativamente ao 
assunto; há de pois saber que o “Correio do Povo” 

quando tem posto em contribuição os seus recursos 
sustentando orientação contrária àquele “invariável” 
em que nos tem percebido, fica quase isolado, senão 

perfeitamente só porque o acompanha apenas o 
negociador do Tratado de Montevideo. 

O próprio auxiliar deste, o Sr. Coronel Dionysio 
Cerqueira, nem em tudo acompanha o mesmo 
negociador. Contrariamente, quando o confrade 

seguiu orientação diversa, alcançou aprovação de 
quase todos os companheiros de luta, isto é, na defesa 

dos nossos direitos à fronteira de 1759, aceita pelo 
Tratado de 1777 e reconhecido no de 14 dezembro de 
1857, ninguém deixou de o seguir galhardamente. 

Não falaremos dos debates travados sobre se a 
Monarquia cogitou ou não cogitou de fazer cessão 

territorial, porque não é esta a questão momentosa. 

Enfrentamos só a questão relativa àqueles direitos; e 
nem pôde a outra servir de base à investigação 

exigida, desde quando se tal cogitação houve, durante 
o domínio monárquico, dela não adveio perda alguma 

de territórios, ao passo que no domínio do Governo da 
Junta que tantas e repetidíssimas paradas fez de 
patriotismo e probidade, atributos tão facilmente 

negados ao que derrubara, pela força do Exército e da 
Armada em nome da Nação, praticou-se cessão 

territorial de maior superfície do que a que cederia o 
Império, nos termos inventados pelos seus 
adversários de antes e dos que se puseram a vigorá-

los quando viram deposto o representante do princípio 
vencido. 
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Enfrentada a questão pela face que, primitivamente, 

foi agradável ao confrade, temos de nosso lado todos 
os jornalistas aplaudindo-a. O próprio “Correio do 

Povo” engrossou o número dos defensores desses 
direitos comprometidos pelo Tratado de Montevideo, 

e muito corretamente. 

As contribuições desses todos jornalistas, no caso, 
não podem, pois, ser qualificadas de antipatrióticas. 

Se assim é, e não cabe duvidar, claro fica que são 
contribuições maledicentes as opostas. Estas, 

conseguintemente, estragam aquelas. 

Desde logo não mais se confundem essas 
contribuições, estão assim bem distintos os que se 

tem mostrado na arena. Não se confundem, pois, com 
o negociador do Tratado de Montevideo, os Srs. Barão 

do Ladário, Conselheiros e Estadistas da monarquia e 
engenheiros que exploraram a zona do litígio, que tem 
faltado à imprensa sobre a questão. 

Separa-os distância imensa, e a causa desse estado 
cabe ao confrade notar. O público, porém, sabe que 

do lado desses todos que combatem o Tratado, está o 
sentimento da Pátria; aí não medram as insinuações 
do confrade. Nesse lado, a maledicência não tem 

lugar, ocupa-o todo os nobres intuitos que florescem 
à sombra da observância do dever. O confrade não 

encontrará ali onde respigar (155), para vencer a causa 
que sustentamos. Experimente e diga-nos que 
resultado colheu ‒ nada mais. (GAZETA DA TARDE N° 

208) 

 
155 Respigar: colher todo o ganho, todo o lucro, até por meios ilegais. (Hiram 

Reis) 
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Gazeta da Tarde n° 209, Rio, RJ 

Sexta-feira, 31.07.1891 

 
Nova Fase da Questão das Missões – X 

 

Anunciaram os diários que, por última vez reunia-se a 
Comissão Especial da Câmara dos deputados que tem 

de dar parecer sobre o Tratado de Montevideo, para 
ouvir o negociador, o que teve lugar no dia 28 do mês 

corrente. Mais ainda, e daí o nosso justo reparo, essa 
Comissão, diz-nos a “Gazeta de Notícias” [edição de 
29], “vai requerer à Câmara que se constitua em 

Comissão geral para ouvir o mesmo negociador”. 

Pondo de parte, “por enquanto”, a constitucionalidade 

deste ato, se levado à prática, porque não é assunto 
especialmente atinente à questão que debatemos, 
perguntaremos se, antes do tal deliberação, e tendo 

em mira a Comissão bem desobrigar-se do encargo 
que recebera, não deveria ouvir também pelo menos 

os membros da Comissão Exploradora, que nela foram 
Chefes, assim melhormente se esclarecendo? 

Não seria acertado que ouvissem também os chefes 
dos gabinetes últimos da Monarquia que iniciaram e 
fizeram o Tratado, de 05.11.1889, o qual fixara o 

arbitramento para quando “em certo prazo” não 
houvesse tido termo o litígio? Por ventura igualmente 

não poderiam levar-lhe alguns esclarecimentos o 
nosso amigo Sr. Barão do Ladário e o venerando Sr. 
Visconde de Cabo Frio? 

Cumpre reconhecer, e confessar que, as informações 
do Sr. Quintino Bocayuva não podem dar melhor e 

mais luz à Comissão, do que a luz que lhes dariam as 
informações desses cidadãos notáveis, salvo se por 



408 
 

acaso, entenda com alguma “condução reservada” ao 

plano de “especial política”, que envolva a responsa-
bilidade do Governo da Junta Revolucionária. Porque 

pois assim procede a mesma Comissão? 

Se se julgam os seus membros dispensados de outras 

informações além das que obtiveram daquele cidadão, 
e no entanto pensam que ainda a Câmara, em 
Comissão Geral, o deva ouvir, e pelo que, isso requer 

a Comissão – porque não- deixam que resolução tão 
grave, parta dali? Na Constituição Federal, tão pouco 

no regimento interno da Câmara, nos parece, achar-
se-ia, onde encontrar apoio à essa audiência 
extravagante. A Câmara dos Deputados reunida, e a 

mesma Câmara em Comissão Geral, não se diferem. 

Perante ela não pode pois comparecer estranho para 

informá-la. É só por meio de suas comissões, 
“regimentalmente autorizadas”, que ela ouve e 
delibera. Nas comissões sim, é dado comparecer a 

informar do que exijam, quem for para tal missão 
honrosa convidado. Tudo quanto não for isto é 

excesso, anarquia do alto, e mau exemplo a transmitir 
que, terá mais tarde, de perturbar a serenidade das 
deliberações do Congresso. 

Nem pode ser tomado como ato sério esse a que 
aludiu-se e que, segundo a “Gazeta de Notícias” se 

verá praticado. E, apesar, não nos admiremos de que 
tal suceda. Na época atualmente tão nefanda, e que 
vemos a passar indiferentes nada de impróprio é de 

difícil realização. Dia a dia sentimos o movimento da 
opinião pública engrossar-se contra a mudança 

operada pelo levante de 15 de Novembro de 1889, 
não porque a forma nova de governo seja uma 
inconveniência, em absoluto, antes mais racional; 

mas pelo fato de termos tido a infelicidade de serem 
por própria vontade investidos de poderes para 
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iniciarem-na, os menos habilitados dos que poderiam 

servir à administração. 

Ninguém duvidará de que os melhores brasileiros por 

virtudes e saber, sustentados em acrisolado 
patriotismo, não justificam esses desastres daqueles 

outros. Não há dentre tais caracteres quem se escuse 
de confessar, sentido que, para descermos até onde 
nos vemos, melhor era que tivéssemos resistido à 

invasão destes ambiciosos, sedentos do poder por 
interesses antes de paixões individuais, do que do 

amor pátrio. Não foi para isto, que o povo bestializado, 
na frase do grande, agitador Ministro do Interior na 
formação inicial do Governo da Junta, viu depor-se a 

Monarquia, banir-se a família Imperial, onde tínhamos 
um venerando e patriota concidadão, cheio de 

abnegação e virtudes, deportaram-se e 
posteriormente atira-os no banimento homens 
notáveis e de serviços, confiscarem-se bens e 

perseguir-se desafetos. 

Façamos ao povo mais justiça, sem a reflexão que, 

melhor teria sido, lhe houvesse atuado, esperançosos 
de alcançar-se maiores felicidades do fato que os 
surpreendera, deixou-se calmo e crente, de que a 

Divina Providência não abandonaria de proteger-nos 
mais do que até então o havia feito. 

Viu sem pesar as consequências, esses atos de 
violência com que tomou pé a gente do levante, na 
maior parte inscientes da direção em que iam 

impulsionados pelos “espertos” que tinham fins 
“especiais” em mira... e levantarem-se mudando de 

sorte, embora com incalculáveis prejuízos morais e da 
riqueza nacional. 

O País não desconhece mais a verdade o que decorre 

de quanto praticado lhe está e estará sempre em 
memória. 
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A “Questão das Missões” resolvida no Tratado de 

Montevideo, deu mais um fato para o julgamento do 
Governo que venceu as tradições atacando a lei. 

Mas hoje, que, tem o povo novas ideias, o Exército e 
a Armada, a missão de manter a Pátria íntegra e 

respeitada, mais do que dantes, porque a revolta 
havida lhe está atribuída, temos esperança de não ir 
à execução esse ato, prometido pela administração, 

que aviltar-nos-á hoje, amanhã e para sempre. 

A Força Armada auxiliará o povo no dever de fazer 

letra morta o Tratado feito naquela cidade do Prata, 
pelo General Civil Sr. Quintino de Bocayuva. 

Não do duvidemos disso que seria desconhecer os 

brios e a altivez dos brasileiros. (GAZETA DA TARDE 
N° 209) 
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Gazeta da Tarde n° 211, Rio, RJ 

Sábado, 01.08.1891 

 
Nova Fase da Questão das Missões – XI 

 

Não nos demova, seguramente, de continuar a 
escrever, no propósito do aumentar os óbices à 

aprovação do Tratado de Montevideo esse silêncio 
com que nos recebem os poucos defensores da cessão 

territorial de mais de 300 léguas quadradas que, à 
“mão beijada” são cedidas à República argentina. 
Verdade é que isto nos contraria, pois no interesse que 

visamos melhor fora a discussão que nos oferecesse, 
desde quando assim surgiria radiante a justiça com 

que ao tempo dos governos monárquicos, exigia-se 
por fronteira naquele extremo os Rios demarcados em 
1759, e reconhecidos no Tratado de 1857, como os 

que formam a mesma fronteira. 

E nem caber-nos-ia à nossa missão o recolhimento ao 

silêncio, diante dessa teimosia com que o “Novidades” 
pretende fazer como certo, não só, ter o último 

gabinete da monarquia deposta em mira, com o 
Tratado de arbitramento, de 05.11.1889, entrar em 
transação, cedendo, e depois, pondo sem utilidade o 

mesmo Tratado, tudo pelo triunfo dos nossos vizinhos, 
como ainda: 

‒ Ser isto a tradução dos desejos há muito 

acalentados pelo Sr. D. Pedro II, como é prova, 

dizem, um trabalho feito “por encomenda” pelo Sr. 

Dr. André Rebouças e de que já fez saber aquela 

folha vespertina, trazendo à arena o nosso amigo 

Sr. Barão do Ladário. É digno de reparos a teimosia 

aludida, principalmente na parte referente à 

“emprestada” intenção do gabinete 7 de Junho que 

levou a termo, aquele Tratado, e porque; 
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‒ Mesmo de parte às asseverações em contrário que 

publicamente deram dois de seus ministros, o 

chefe desse gabinete e aquele nosso amigo, 

incapazes ambos de não assumirem a 

responsabilidade de seus atos e de seus projetos; 

 Há no próprio Tratado, prova da injusta agressão a 

que nos referimos. De fato, este Tratado foi 

iniciado pelo governo imperial no ministério de 10 

de Março, sob chefia do nobre Conselheiro Sr. João 

Alfredo Correa de Oliveira (156) em atenção aos 

pareceres dos Conselheiros de Estado a respeito do 

modo de solver-se o litígio de que nos ocupamos. 

Unanimemente disseram esses estadistas que, 

sendo contestáveis nossos direitos à fronteira do 

Pepirí-Guaçu e Santo Antonio [de 1759] e não 

parecendo provável serem eles de novo 

reconhecidos pelos estadistas argentinos, conviria 

promover a solução por arbitramento do governo 

Americano. 

O Ministro Liberal Ouro Preto deu, então, andamento 
aos trabalhos iniciados, e alcançou o Tratado que se 

desejava obter. Este Tratado iria ter execução tão logo 
que, findas as explorações que se terminavam, não, 
viessem a acordo os governos interessados. O 

Governo Imperial que o promovera não teve ein mira 
ceder, consequentemente ou o Governo Argentino 

cederia [e podemos assegurar que era este desenlace] 
ou iriam ambos os governos perante o árbitro, em 
execução do Tratado referido [de 05.11.1889]. 

Só este fato, denunciaria a improcedência do intuito 
daqueles que, tão de frente, pretendem fazer o triunfo 

do que não é exato, dessa afirmativa sem base, 
invento derivado de paixões, embora nobres, de uma 
política menos larga e por demais parcial. 

 
156 João Alfredo Correa de Oliveira ( Ilha de Itamaracá, PE, 12.12.1835 / 

 Rio de Janeiro, RJ, 06.03.1919) (Hiram Reis) 
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Quanto a ter alguma vez desejos o Imperador de 

ceder daqueles nossos direitos, não menos incorretos 
se acham os articulistas a que aludimos: 

E certamente porque além de tantas provas em 
contrário e esmagadoras temos: 

1° A segurança que ainda há dias nos deu pelo 

telégrafo, esse próprio Monarca, nas lacônicas e 

acentuadas palavras: 

“O Imperador foi sempre e absolutamente 

contrário à divisão do território das Missões 

aceitando o arbitramento como último recurso”. 

2° O nenhum valor da prova armada em trabalhos 

atribuídos ao Sr. Dr. Rebouças que os nega por 

telegrama dirigido ao “Jornal do Commercio”, 

publicado no dia 30 do mês próximo findo. E, ainda 

no dia antecedente, o Sr. Dr. Aristides Lobo se 

servia de tal prova, para contestar a verdade do 

quanto havemos afirmado sobre este ponto!... 

Disse aquele homem de bem e de coração 

expansivo: 

Explicações Taunay e Zózimo, 19 Julho, “Gazeta de 

Portugal” de 15.01.1890 e 05.02.1890. 

Nunca tive carta das Missões. Nunca houve 

traçado. Trabalho figurado foi esquemático. 

Escrevo ao Jornal – Rebouças. 

Sobre este incidente e publicando o telegrama 
transcrito, disse o ilustre redator do Jornal: 

Eis aqui, pois, uma contradição. O Sr. Dr. Nilo 

Peçanha diz: 

1° Que o Sr. Dr. Rebouças fez um projeto de 

arbitragem técnica do “Território das Missões”, 

cedendo centenares de léguas aos argentinos; 
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2° Que o Sr. D. Pedro de Alcântara perfilhará (157) o 

projeto. 

O ex-Imperador já declarou solenemente que foi 
sempre oposto a qualquer divisão do território 

adotando o arbitramento em última análise. 

E agora o Sr. Dr. André Rebouças não confirma que 

fizesse projeto de arbitragem técnica, ao contrário, 
nega que houvesse traçado técnico, explica que nunca 
teve um mapa das Missões e que sua linha era apenas 

esquemática. Voltarão os polemistas a contrariar-nos? 
(GAZETA DA TARDE N° 211) 

 
157 Perfilhará: adotará, defenderá, legitimará. (Hiram Reis) 
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A Federação n° 177, Porto Alegre, RS 

Segunda-feira, 03.08.1891 

 
República Argentina 

 

São estas as notícias colhidas dos jornais procedentes 
desta República: 

A “Questão das Missões” parece preocupar pouco os 
nossos vizinhos, que não duvidam de que tenha ela 

uma solução toda pacífica. Os grandes jornais “La 
Nación”, “La Prensa” e “El Censor” têm apenas 
reproduzido um ou outro trecho dos numerosos 

artigos publicados na Capital Federal. Só o “Diario” 
toma a peito a questão e o faz com uma moderação a 

que não estamos habituados. Mandou um repórter 
“entrevistar” um ex-Ministro, no qual não é difícil 
reconhecer o Dr. Estanislao Severo Zeballos, e publica 

no número do 8 do corrente o resultado da entrevista: 

Repórter ‒ Doutor, acharia V. Ex.ª inconvenientes 

fornecer-nos alguns dados sobre o estado atual da 

“Questão das Missões”? Temos interesse em acalmar 

os temores e as dúvidas que apareceram nestes 

últimos dias. 

Ex-Ministro ‒ Não vejo nenhum inconveniente; 

porém desde já devo declarar-lhe que a questão no 

estado atual não oferece nenhum perigo para a paz 

do país e que podem dormir tranquilos os medrosos e 

os que desconfiam que em breve teremos que fazer 

com os nossos vizinhos, os brasileiros. 

Repórter ‒ a primeira- declaração de V. Ex.ª tem um 

valor inestimável. Poderia, entretanto, explicar-me as 

razões que tem para fazer uma declaração tão franca? 

Ex-Ministro ‒ Se V. e os outros seguissem a questão 

em todas as suas evoluções, veriam que nada, de 
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novo terão no que vou dizer-lhes. Sabe que a 

“Questão das Missões” tem uma origem secular. As 

controvérsias que se suscitaram entre a Espanha e 

Portugal, a propósito deste assunto, puseram em 

perigo de guerra; mais de uma vez, estas duas 

potências, quando nós e os brasileiros éramos simples 

colonos, dependentes uns da Coroa da Espanha e 

súditos de Portugal os outros. Quando nos tornamos 

independentes, herdamos este antigo pleito, que mais 

de uma vez pôs à prova o patriotismo dos dois povos, 

até que por fim os governos encontraram a forma e 

os meios dignos para colocarem o litígio em condições 

que deixasse de ser uma ameaça à tranquilidade e às 

boas relações entre argentinos e brasileiros. 

Repórter ‒ De que forma? 

Ex-Ministro ‒ Celebrando-se o Tratado de 1885, que 

ordenou o estudo dos Rios e Territórios em questão 

por meio de Comissões Mistas. Estas comissões se 

realizaram em 1887, sendo chefes, delas o General 

Garmendia por nossa parte, e o Barão de Capanema 

por parte dos brasileiros. As pequenas dificuldades 

que se suscitaram foram resolvidas de perfeito 

acordo, tendo sido submetidas pelos respetivos 

comissionados aos seus governos. V. e seus leitores 

não terão esquecido, porque data é ainda muito 

recente que, a 07.09.1889, foi firmado o Tratado 

Quirino-Costa-Alencar, que resolvia completamente a 

questão. 

Repórter ‒ Com efeito, lembro-me disso, não me 

recordo, porém, das cláusulas. 

Ex-Ministro ‒ Leia o que diz o Tratado. Aqui estão as 

cláusulas: 

1ª Dentro de noventa dias as duas Altas Partes 

contratantes tratarão de fechar diretamente a linha 

dos respectivos territórios. 

2ª Se as ditas partes contratantes não puderam pôr-

se de acordo entre si para o efeito indicado, a 

questão será submetida à decisão arbitrai, sem 

apelação do Exm.° Sr. Presidente dos EUA. 
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3ª Se se recusar o Presidente dos Estados Unidos; 

escolher-se-á outro árbitro ou na Europa ou na 

América. 

Tudo o. mais, se refere à época em que as partes 

contratantes deverão apresentar as memórias 

respectivas, ao prazo marcado para a decisão do 

árbitro e a tudo quanto necessário se tornou para que 

nenhuma das partes possa iludir a sentença. 

Repórter ‒ Este Tratado foi aprovado pelas duas 

potências? 

Ex-Ministro ‒ O último governo que o aprovou foi o 

brasileiro, tendo sido este ato internacional o 

derradeiro que realizou o ex-Imperador D. Pedro II. 

Repórter ‒ Não há, pois nenhuma dificuldade a 

remover? 

Ex-Ministro ‒ Nenhuma. Porque estas estipulações 

internacionais são a lei suprema entre as duas nações, 

e se o Congresso Brasileiro ou o Congresso Argentino 

não aceitassem a linha de fronteira comum fixada 

pelo Tratado Internacional Zeballos-Bocayuva, ficaria 

sempre em vigor o Tratado que V. acaba de ler, seja 

para tratar um acordo direto, como o estabelece o art. 

1°, seja para recorrer ao Presidente dos Estados 

Unidos, como juiz único. 

De tudo isso, vê V.; que a “Questão das Missões” não 

pode interromper as nossas boas relações com o 

Brasil, nem pode dar motivo a um rompimento, regida 

como está por um Tratado solene, em pleno vigor, e 

a respeito do qual foram cumpridas as normas que 

prescrevem as formalidades dos dois Países. 

Conclui “El Diario”, asseverando que a observação 
acima deve serenar os espíritos mais inquietos. (A 

FEDERAÇÃO N° 177) 
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Gazeta da Tarde n° 214, Rio, RJ 

Terça-feira, 04.08.1891 

 
Nova Fase da Questão das Missões – XII 

 

Não há muitos dias o “Jornal do Commercio” nos 
anunciou por um telegrama de Buenos Aires, que fora 

lido, ou apresentado ao Congresso da República 
Argentina, causando a maior satisfação, o Tratado de 

30.01.1890 negociado pelo Governo da Junta 
Revolucionária com o daquela República. Pouco antes 
[em 18 de julho] deu-nos a mesma conceituada folha, 

notícia da reportagem do “El Diario” daquela capital, 
na entrevista havida com o Sr. Dr. Estanislao Severo 

Zeballos, o companheiro do Sr. Quintino Bocayuva na 
negociação que produziu o mesmo Tratado, dessa 
reportagem se pode bem concluir: 

1° Que não julga aquele estadista haver motivo de 

desconfianças de se perturbarem as relações dos 

dois países, no caso de não aprovação, pelo 

Congresso Brasileiro, ou pelo Congresso Argentino, 

do referido tratado; 

2° Que, em tal caso virá a questão ao ponto onde 

deixara o Tratado ainda em vigor, último ato 

internacional da monarquia do Brasil. 

Evidentemente, bem aceito o Tratado Zeballos-

Quintino, por todos os argentinos, quer pelas festivas 
demonstrações que houve na República Platina, ao ali 

ter-se conhecimento dele, cunhando-se desde logo 
medalhas comemorativas de tão assinalada vitória, 
quer por essas alegrias no Congresso, a que aludira o 

telegrama enviado ao colega do “Jornal do 
Commercio”, e ainda mais, pelo modo porque a 

imprensa toda daí se manifestara por tanto tempo 
sem interrupção, não era de esperar senão que com 
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maior ansiedade estivessem como estiveram o 

governo e povo argentinos, à espera da solução que o 
Congresso Brasileiro tem de dar a esse ato de tão 

transcendental importância, a ele sujeito. E a prova 
disto tem-se nessa posição hostil que por lá se nota, 

desde quando aqui começaram os ataques a esse 
mesmo ato, havendo sido pela imprensa muito 
discutidos os artigos que, dentre tantos tem publicado 

o Sr. Barão do Ladário. 

Engrossada ali a opinião, motivada nessa atitude 

ainda cá, por todos os órgãos de publicidade, de que, 
o Congresso Nacional não dará sua aprovação àquele 
Tratado. Os nossos perspicazes vizinhos que já muito 

ganharam só com o terem feito o mesmo Tratado, 
“diante do árbitro a que o litígio for submetido”, em 

execução do de 05.11.1889, lançam à todos os ventos 
a balela de que, o melhor [e como prova de 
generosidade] é dar de mão à negociação Quintino. 

De quanto sabemos do telegrama publicado pelo 
“Paiz” de anteontem e dos termos seguintes: 

‒ Consta que o Governo Argentino está resolvido a 

propor ao do Brasil a retirada do Tratado das 

Missões, negociado ultimamente pelo Sr. Quintino 

Bocayuva, quando Ministro das Relações 

Exteriores; 

‒ Conservando-se os negócios no pé em que se 

achavam, até que se estabeleça a arbitragem. Tem 

isto por fim evitar as manifestações hostis entre as 

Câmaras desses dois países. 

Quem por aí tão ingênuo que não alcance as vistas e 

intuitos dos estadistas argentinos? O que, sofrerá a 
pretensão daquela república diante do árbitro, pela 
repulsa desse Tratado, e fundamentada nessa 

discussão que se abra no Congresso Nacional, só 
escapará à inteligência dos ignorantes e dos 

apaixonados em favor da causa argentina. 
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Nestas circunstâncias praticaram atos de traição à 

Pátria, o governo que tal proposta agasalhasse para a 
submeter à representação nacional, e a mesma 

representação se a não repelisse de pronto. 

O Congresso Nacional, assim espera o País, discutirá 

o Tratado Zeballos-Quintino com a maior amplitude e 
calma, sem reservas, dando por esse modo as bases 
em que o árbitro estude de melhor modo esta 

questão, para proferir o laudo solicitado. 

Nada do retroceder, nem que haja suspeitas de 

reservas no debate. 

Cumpre que o “viver às claras”, seja, principalmente 
no caso, uma verdade sem jaças. Vençamos os nossos 

contrários pela razão esclarecida, proclamada por 
juízo estranho às partes contendoras, aceito de ambas 

voluntariamente. 

Se a República Brasileira desviar-se desse caminho, 
ficará eternamente condenada. Sustente-se os seus 

direitos até onde possa isto ser possível: eis o 
programa a seguir na questão pendente. (GAZETA DA 

TARDE N° 214) 
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Gazeta da Tarde n° 216, Rio, RJ 

Quinta-feira, 06.08.1891 

 
Nova Fase da Questão das Missões – XIV 

 

Se pretendêssemos de modo o mais acentuado levar 
o desprestigio à oposição que se levantará à essa 

cruzada patriótica contra o Tratado Zeballos-Quintino, 
que ainda está sendo objeto de investigações por 

parte da Câmara dos Deputados, não faríamos nada 
de melhor do que repetir com o “Correio do Povo” 
[edição do 3 do corrente] dizendo:  

O debate tem-se ferido por todos os lados, notando-

se que “os poucos” favoráveis a esse ato do Governo 

Provisório, parece que, só o são, porque julgam que 

estão em causa os méritos e a personalidade do 

Ministro Sr. Quintino Bocayuva, quando é certo que o 

que está em questão é a integridade da Pátria, tal qual 

a recebemos dos nossos antepassados. 

De certo oponentes que, por atenções a méritos e a 
personalidade de alguém o acompanha sacrificando a 

integridade da Pátria, a humilhando ao disfarçado 
adversário, não concorrem senão para realçar os 
contrários. O contraste é tal que deve de ser hoje e 

para sempre objeto de diferença das condições morais 
dos que a ele dão lugar; o tempo que não apagará da 

memória dos pósteros até onde desceram uns e se 
elevaram os outros. Nestas circunstâncias custa-nos a 
compreender o confrade que emitirá aquele conceito, 

em seguida defendendo o estadista diplomata 
republicano, por haver nos imposto ainda que “ad 

referendum” o Tratado, contra o qual, conosco, 
investe para o anular, dando-o como um desastre 
nacional. 
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Não. O confrade não podia justamente dizer-nos, que, 

aquele “estadista” fez o que pôde e o que devia nas 
circunstâncias de então. O confrade, e releve-nos por 

essa brutal franqueza à que nos acostumamos 
obedecer, sem todavia levar à má intenção o seu 

exercício; o confrade dormitou deveras assim 
procedendo e traiu seus desejos de diminuir o peso da 
tremendíssima responsabilidade do seu amigo; 

quando nos diz ainda que, “não estando em jogo, 
sequer, a respeitabilidade sua, bem pode ser que 

mereça elogios pelo que fez nas condições 
extraordinárias em que estivera a Pátria!” 

E, quando, por um único lampejo de seus raios, o 

confrade quer que acredite-se, ter sido o ato, que nos 
trouxe à polêmica, necessário, e de bom alvitre para 

se conhecer de perto as intenções do Governo 
Argentino, logo após a Proclamação da nossa 
república. A ter da sua parte a razão, convirá o 

confrade que decorra do quanto dito, alguns 
conceitos, menos nas intenções próprias e 

inteiramente ofensivas dos sentimentos de bem 
entendido patriotismo. 

Pois para que se conhecesse “de perto” as intenções 

daqueles vizinhos, em referência ao novo estado em 
que entrávamos só achou o Governo da Junta 

Revolucionária “próprio” quebrar a integridade da 
Pátria? Será isto coisa de tão somenos importância, 
que por tão pouco se fosse até aí sem remorsos e 

vexame? Ninguém, sinceramente querendo julgar o 
caso, será favorável ao que praticara-se e achará 

motivo que atenue a falta. 

Como pois, acreditar-se em ser possível elogios a 
esses todos da Junta e principalmente ao negociador 

do Tratado, por haverem tido tal procedimento? 
Desejaríamos que esses poucos favoráveis ao que foi 

feito, e que são aqueles que, antes justificaram o 
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mesmo Tratado, melhormente os promotores dele, 

afirmando por ser certo que era uma resolução da 
monarquia, levá-lo à termo, tal qual, o negamos, nos 

dissessem: 

o quanto seria isso menos censurável, praticado para 

evitar a guerra entre os dois países, ou praticado 

apenas para que se conhecessem de perto as 

intenções do Governo Argentino em referência à Nova 

República? 

Nunca o Brasil desceu mais de importância e se 
engrandecera a República Argentina, do que nessa 
nefanda época, na qual a desmembração de parte da 

Pátria era assunto de tal insignificância! 

E, é a essa gente da Junta Revolucionária, e aos atos 

que praticara, que brasileiros, verdade seja dita, em 
diferencial da população, ousam trazer à cogitações 
do País com palavras de respeito e de aplausos? O que 

diriam eles se tudo isso tivesse sido praticado pelos 
homens do Império deposto? Faltariam fraseologias 

incisivas para os condenar, e levá-los ao desprezo da 
opinião pública e da história! Mas, o que até agora se 
tem visto, em relação ao Tratado referido, reduz-se 

apenas de parte desses brasileiros, não a 
“demonstram que nos convém ele, e outro melhor não 

obteríamos”; mas só e somente, a defendê-lo, porque 
a monarquia havia já resolvido promover um idêntico! 
Nunca se vira antes tão mal interreirado (158) uma 

questão séria; os polemistas patriotas que vieram à 
arena não encontraram adversários dignos desse 

pleito e de seus esforços, em fazer surgir a justiça da 
causa nacional comprometida de modo tão 

vergonhoso e miserável. Eis a verdade, registremo-la. 
(GAZETA DA TARDE N° 216) 

 
158 Enterreirado: proferido publicamente. (Hiram Reis) 
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Câmara dos Deputados, Rio de Janeiro, RJ 

Domingo, 06.08.1891 

 
Parecer da Comissão Especial da Câmara dos 

Deputados do Brasil Sobre o 
Tratado de 25 de Janeiro de 1890 

 

A Comissão Especial nomeada para conhecer do 
Tratado de Limites entre o Brasil e a República 

Argentina, celebrado em Montevideo, em 25.01.1890, 
e interpor o respectivo parecer, vem dar conta da 
honrosa incumbência que lhe foi confiada. Para com 

acerto ajuizar “de meritis” do Tratado, a Comissão 
procurou, antes de tudo, estudar desde suas origens 

a secular e debatida questão e limites, no intuito de 
conhecer os fundamentos históricos dos nossos 
direitos ao território disputado pelos Argentinos. 

Para conseguir este escopo, teve de remontar, por um 
trabalho assíduo, longo e consciente, às fontes 

históricas dos limites das possessões portuguesas e 
espanholas na América Austral e particularmente na 

região compreendida entre os Rios Uruguai e Iguaçu. 
Teve à sua disposição numerosos documentos, cada 
qual da mais alta valia, que, em satisfação das 

requisições que houve de fazer, mandou entregar-lhe 
o Ministério das Relações Exteriores. 

Basta o estudo metódico de instrumentos tão 
completos, claros, detalhados e ricos de informações, 
como são aqueles que compulsou a comissão, para 

satisfação plena dos espíritos ainda os mais exigentes. 
Entretanto, a comissão levou os seus escrúpulos ao 

ponto de não declarar-se satisfeita com eles. Quis não 
dispensar elemento algum de elucidação da magna 
“Questão” e solicitou o comparecimento no seu seio 
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dos Srs. Senador Quintino Bocayuva e Visconde de 

Cabo Frio, o primeiro negociador do Tratado e o 
segundo Diretor Geral da Secretaria do Exterior e 

autor de numerosos e importantes documentos 
diplomáticos sobre o assunto. 

Ouviu também a Comissão as informações, de dois 
dos comissários encarregados do estudo do território 
litigioso. Tendo destarte (159) cumprido o seu dever, 

recorrendo a todos os meios, que pareceram-lhe 
necessários e conducentes no esclarecimento do 

assunto, inteiramente satisfeita e convenientemente 
orientada com o grande número de dados que colheu 
em suas pacientes investigações, julga-se a Comissão 

habilitada a dar a sua opinião sobre o Tratado de 
Montevidéu, opinião que tem a honra de oferecer a 

alta consideração da Câmara dos Srs. Representantes, 
nos termos seguintes: 

Considerando que o território situado ao Oriente dos 

Rios Pepirí-Guaçu e Santo Antonio e limitado ao Norte 
pelo Rio Iguaçu o ao Sul pelo Rio Uruguai, pertence de 

direito e de fato ao Brasil; Pertence de direito: 

1° Porque o Tratado de 13.01.1750, que foi a primeira 

tentativa séria que fizeram as Cortes de Lisboa e 

Madri para fixar os limites das suas possessões, 

reconhece categoricamente a posse por Portugal 

do território situado a Leste daquela linha. Não 

obstante ter sido este Tratado anulado pelo de 

1761, subsiste o fato do reconhecimento da posse, 

que é a ele anterior e não teve nele a sua origem. 

2° Porque o Tratado de 01.10.1777, no art. 8°, 

estipula que a fronteira passará pelos Rios Pepirí-

Guaçu e Santo Antonio, conservando assim o nome 

de Pepirí-Guaçu, que deram os primeiros 

demarcadores do Rio Pequiri do Tratado de 1750, 

 
159 Destarte: portanto. (Hiram Reis) 
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com o fim de não confundir-se com o de igual 

nome, que aflui no Paraná junto ao Salto de 

Guaíra; dando no Rio que eles subiram, e cujas 

cabeceiras disseram ser fronteiras das do Pepirí-

Guaçu, o mesmo nome de Santo Antonio. Se não 

bastasse este fato tão concludente da conservação 

dos nomes para levar aos espíritos mais refratários 

a convicção de que as Cortes tiveram em mira a 

renovação do art. 5° do Tratado de 1750, haveria 

ainda o apelo para as instruções do governo da 

Espanha, assinadas pelo Ministro D. José Gálvez, 

em Aranjuez e datadas de 06.06.1778 e para as do 

Vice-rei de Buenos Aires D. Juan José de Vértiz y 

Salcedo, com o respectivo plano de operações, 

onde veem determinados do modo o mais positivo 

as posições e os sinais característicos das Bocas 

dos Rios Pepirí-Guaçu e Santo Antonio. 

3° Porque estes dois Rios, de que falam os Tratados, 

são os mesmos que explorou em 1887 a primeira 

partida da Comissão Mista de Limites. Estes Rios 

figuram na carta geral da Comissão Mista, nas 

plantas particulares, nas cadernetas de serviço, 

nas atas e nos diários com os mesmos nomes que 

deu-lhe o Tratado do 1777 e lê-se no mapa clássico 

de D. Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, geógrafo 

real de Espanha e outros. Verificou a Comissão 

Mista de Limites que todos os acidentes 

topográficos característicos da embocadura do 

Pepirí-Guaçu e das suas imediações no Uruguai, 

assim como aqueles relativos à boca e ao curso do 

Santo Antonio e que veem descritos e assinalados 

nos diários dos demarcadores do século passado 

[os primeiros e os segundos] e nas instruções do 

Governo e dos comissários espanhóis, concordam 

exatamente com o que foi observado no terreno. 

4° Porque o Rio Chapecó que os comissários 

espanhóis da segunda demarcação denominaram 

Pepirí-Guaçu, nome que os argentinos 

conservaram, não era conhecido nem jamais 

figurou em mapa algum ou em outro qualquer 
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documento com tal denominação ou qualquer 

outra, antes de ser assinalado pelo geógrafo 

espanhol D. Joaquín Gundín. Os sinais dados para 

o reconhecimento do Pepirí-Guaçu aos segundos 

demarcadores são os mesmos que encontram-se 

na Foz deste Rio e diferem consideravelmente 

daqueles que os espanhóis afirmam existir na boca 

do Chapecó. Do descobrimento do Chapecó 

resultou o Santo Antonio-Guaçu de Oyarvide, que 

é o Rio Jangada dos brasileiros e que hoje os 

argentinos pretendem para fronteira do lado da 

vertente do Iguaçu. Nem o nome de Pequiri-Guaçu, 

nem o de Santo Antonio-Guaçu figuram no Tratado 

de 1777. São invenções muito posteriores a este e 

que só serviram para fazer surgir dúvidas, que 

perturbaram a boa marcha das explorações, sem 

terem conseguido os comissários espanhóis o seu 

desiderato, porquanto não consta por ato ou 

documento algum público, que o governo de Madri 

tenha sancionado, aprovado ou ainda ligado 

importância ao fato do descobrimento do Rio do 

geógrafo Gundín e às dúvidas que nasceram entre 

os comissários. Acresce que o Santo Antonio-

Guaçu foi explorado apenas alguns quilômetros 

abaixo da sua origem. O fato de ser este o Rio mais 

vizinho do Chapecó, que flui para o Iguaçu, 

nenhum valor tem quanto à questão do direito, 

porque não só o Chapecó não é o Pepirí-Guaçu 

como também o Santo Antonio-Guaçu de Oyarvide 

não é o Santo Antonio do art. 8° do Tratado de 

1777, onde nenhuma referência é feita ao Rio mais 

vizinho. 

5° Porque é o art. 8° do Tratado de 01.10.1777, que 

regula os limites do Brasil, nesta região, com a 

República Argentina, não obstante ser um Tratado 

preliminar, não obstante não haver sido renovado 

pelo Tratado de Badajoz de 1801, não obstante ter 

o Governo Brasileiro afirmado a sua nulidade, não 

obstante os Tratados obrigarem somente as partes 

contratantes e ele haver sido celebrado entre 

Portugal e Espanha. O art. 8° do Tratado do 1777 
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está em pleno vigor porque a República Argentina 

aceita-o, porque o Governo Brasileiro, apesar de 

negar a sua validade absoluta aceita-o neste 

particular, porque finalmente os Tratados extintos 

podem ser renovados ou restabelecidos por 

consentimento mútuo, expresso ou tácito das 

partes contratantes; e o Brasil e a República 

Argentina mais de uma vez declararam, em 

documento público e que faz fé: “a segunda, que o 

tratado de 01.10.1777, conhecido por Tratado de 

S. Ildefonso, nunca deixou de ser válido e nesta 

conformidade tem-no sustentado sempre; o 

primeiro que apesar de considerá-lo nulo, admite 

para regular a questão de limites o seu art. 8°”. 

Pertence de fato: 

1° Porque o Brasil exerce soberania e domínio 

eminente sobre o território hoje disputado, onde 

existem autoridades administrativas, judiciárias e 

policiais, onde lança e percebe impostos e onde a 

posse efetiva manifesta-se, do modo o mais 

convincente, pela existência de povoações, entre 

as quais existo um Vila [Palmas] cabeça da 

Comarca, de estabelecimentos industriais, de 

estradas reais, de pontes e outras obras de arte, 

de linhas telegráficas e, finalmente de uma 

população superior a 8.000 almas, composta 

exclusivamente de brasileiros, na qual não se conta 

um só cidadão argentino; 

2° Porque jamais a Espanha, nos tempos coloniais, e 

a República Argentina, depois de sua separação da 

metrópole, ocuparam parte alguma do território 

situado no Oriente da linha dos Rios Pepirí-Guaçu 

o Santo Antonio, revelando “animus possidendi” 

(160). Cumpre ponderar e é do grande peso para 

mostrar que até época muito recente, a República 

Argentina nunca pretendeu penetrar no território, 

que hoje disputa, que em 1866 o governo 

 
160 Animus possidendi: intenção de tomar posse. (Hiram Reis) 
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brasileiro, empenhado na grande luta com o 

ditador do Paraguai, mandou abrir comunicações 

até o Rio Paraná, pelos ilustres engenheiros 

militares, Jeronymo Jardim e Álvaro de Oliveira, 

então 1° Tenentes. Do relatório assinado pelo 

General Jardim, o explorador de 1866, consta que 

não havia naquela época, que aliás é recente, 

estrada ou picada alguma, que comunicasse o 

território com a República vizinha. Foi S. Ex.ª quem 

desbravou aquele ínvio sertão e foi dando nomes 

aos lugares e plantando padrões. 

Considerando pelos motivos já expostos e outros que 
existem em número considerável e que corroboram do 
modo o mais concludente a convicção que tem a 

comissão da legitimidade das pretensões do Brasil ao 
território que o ex-governo aliás plenamente 

convencido do nosso direito, permitiu que fosse 
considerado litigioso; que este direito é inconcusso e 
irrefutável, quer à luz dos documentos históricos, quer 

comprovado pelo direito escrito convencional e já 
finalmente tomando por base o “uti possidetis” efetivo 

e real, justificado por uma posse longa, antiga, efetiva 
e tranquila; 

Considerando que o Tratado de Montevidéu admitiu a 

divisão do território; 

Considerando, que “ex-vi” do mesmo Tratado, fica 

pertencendo à República Argentina uma área 
considerável do Território habitado por compatriotas 
nossos, que tem as suas terras registradas nos nossos 

arquivos, que sempre obedeceram as nossas 
autoridades e que sempre julgaram acender os seus 

lares na terra da Pátria; 

Considerando finalmente que o Tratado de 
Montevidéu não deve anular o de 05.11.1889, o qual 

estabelece como último recurso o arbitramento, 
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consignado como regra na Constituição da República 

para solver as questões internacionais: 

A comissão é de parecer que Câmara dos Srs. 

Deputados não dê a sua sanção ao Tratado de Limites 
assinado em Montevidéu em 23.01.1890. 

Sala das sessões, 06.08.1891 ‒ Dionysio Evangelista 
de Castro Cerqueira, relator [...] (CLEVELAND, 1894) 
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Jornal do Brazil n° 126, Rio, RJ 

Quarta-feira, 12.08.1891 

 
Notícias Políticas 

 

Da carta do nosso correspondente de Buenos-Aires, 
ontem recebida, destacamos os seguintes trechos, 

que bem definem o estado de espírito argentino e o 
ponto de vista dos nossos vizinhos com relação ao 

Tratado de Montevidéu: 

A “Questão das Missões” começa a interessar a 

imprensa, sem porém agitar a opinião pública. O 

caminho que parece seguir no Congresso Brasileiro à 

discussão do Tratado Bocayuva-Zeballos, desconten-

ta, visivelmente os jornalistas argentinos. Afetam ver 

nos colegas brasileiros uns monarquistas empeder-

nidos, atrozes inimigos de Bocayuva e do Marechal 

Deodoro, que só veem no malfadado Tratado uma 

arma de guerra.  

“La Prensa”, sempre cortês, declara que teria prazer 

em ver acabar o secular litígio, porém que a rejeição 

do pacto de Montevidéu não põe em perigo as boas 

relações dos dois países, pois que subsiste à 

arbitragem marcada pelo precedente Tratado. Para 

“El Censor” os jornalistas brasileiros são uns ingratos; 

para “Le Courrier de la Plata” des chauvins ridicules 

(161) e para El Nacional” e “El Diario” uns antipatriotas. 

É, como se vê, um cúmulo de amabilidade fraternal. 

Ignorava, confesso, que pretender conservar íntegro 

o solo da Pátria constituísse um crime contra o 

patriotismo. 

Como lhes comuniquei pelo telégrafo, o Tratado foi 

apresentado ao Senado e lido em “sessão secreta”, 

assim como uma larga memória que o precede. A 

 
161 Chauvins ridicules: ridículos chauvinistas. (Hiram Reis) 
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comissão dos negócios estrangeiros, depois de ouvir 

o Ministro Dr. Enrique Moreno, emitiu opinião 

favorável ao Tratado, decidindo suspender a redação 

do parecer até a decisão do Congresso Brasileiro. 

Devo estas informações a um amigo da Câmara Alta 

que, por um escrúpulo muito respeitável, nada quis 

adiantar sobre o texto do Tratado. O que sei é que o 

Brasil cede 300 léguas do Território disputado, pois 

que um conhecido político argentino, um dos que 

estiveram presentes em Montevidéu, me dizia: 

Os homens de estado brasileiros não devem 

preocupar-se desta perda de trezentas léguas, que 

nada é para um Território tão vasto como o Brasil. 

Devem considerar que lhes convém suprimir 

qualquer motivo de rivalidade entre duas grandes 

republicas, que unidas podem impor sua vontade a 

toda a América do Sul. Creio que é nesta ordem de 

ideias pan-americanistas, nascidas no Congresso 

de Washington, que devemos procurar a razão do 

Tratado de Montevidéu. 

Do ¡lustre Deputado Sr. Serzedello Corrêa, recebemos 
a seguinte carta: 

Cumprimentando respeitosamente a V. S.ª peço que 

desculpe-me roubar-lhe um momento de sua 

atenção. 

Li no jornal que V. S.ª brilhantemente redige o 

seguinte: 

O Sr. Serzedello apresentou uma moção de 

encômios (162) ao negociador do Tratado, e de 

promessas tranquilizadoras à República Argentina. 

Peço licença para assegurar a V. S.ª que isto não é 

exato. Não ocupei-me com louvores ao negociador do 

Tratado porque não era ocasião de discutir sua 

 
162 Encômios: louvores, elogios. (Hiram Reis) 
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personalidade e sim de afirmar o direito brasileiro ao 

“Território Litigioso” apesar de tributar-lhe, e comigo 

a Câmara inteira, a maior veneração e admiração por 

seu acrisolado patriotismo. Menos ainda iria fazer 

promessas tranquilizadoras à República Argentina. 

Seria isso indigno de mim, de meu mandato e da farda 

que visto. Como brasileiro e como militar entendo que 

meu País não deve desejar ou provocar a guerra, mas 

também não a receia e não a evita.  

Para V. S.ª ver o quanto foi injusto, eis a moção que 

apresentei: 

A Câmara ao recusar o Tratado de Montevidéu, 

reconhecendo o nosso direito incontestável, à luz 

da história, dos Tratados, do “uti possidetis”, e das 

conveniências geográficas, espera de ambos os 

governos em cujo patriotismo confia, uma solução 

garantidora do direito, sem margem a 

ressentimentos e que cimente essa política de paz 

e de fraternidade tão necessária ao progresso de 

ambos os povos.  

Quanto ao ter proposto que no último considerando 

fosse suprimida a referência ao Tratado de 

novembro de 1889 o fiz: 1° porque reputo esse 

Tratado nulo desde que não foi submetido à 

aprovação do Parlamento, e por outras razões; 2° 

“porque reconhecia como litigiosa a zona 

compreendida à Leste do Chopim até o Jangada”, 

o que reputo um triste legado da política 

monárquica. 

Espero da lealdade de V. S.ª, nunca desmentida, e de 

seu nobre cavalheirismo a publicação destas linhas. 

Sou com a mais elevada consideração, etc. – 

Innocêncio Serzedelo Corrêa – 11.08.1891. (JORNAL 

DO BRAZIL N° 126) 
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Diário de Notícias n° 2.232, Rio, RJ 

Sexta-feira, 21.08.1891 

 

[...] Pelo que se refere à política internacional, estão 

na ordem do dia a “Questão das Missões” e o incidente 
chileno. Relativamente às Missões, tem-se procurado 
ver nos escrúpulos brasileiros na adoção do Tratado 

de Montevidéu uma exageração do patriotismo 
descabida, pois, longe de promoverem dúvidas, os 

brasileiros deixam quanto antes sancionar o Tratado, 
um ato aliás de elevada munificência e maior 
magnanimidade da República Argentina, que no 

propósito de prestigiar o advento de 15 do novembro, 
abriu mão de seus direitos, felicitando o Brasil com a 

sua boa vontade. O Tratado exprime apenas um ato 
de amizade, para esquecerem-se as antigas 
dissenções que a intransigência dos partidos 

monárquicos havia criado. 

Não cogitou de direitos o Tratado, previamente um ato 

de política internacional, no propósito de refletir com 
o seu prestígio o esplendor do novo regimen e facilitar 

sua estabilidade, evitando complicações interna-
cionais, ainda que estas não passassem do terreno da 
arbitragem. Assim pensam os que fingem querer um 

pouco ao Brasil, aqueles que foram, são e serão 
sempre seus desafetos, acreditam que houve excesso 

de complacência nesse ato do Governo Argentino, pois 
o Brasil jamais obteria o menor favor, o muito menos 
por arbitragem, desde que ela fosse justa. Demais, os 

brasileiros devem reservar-se de provas varonis, 
depois do papel, feito na Guerra do Paraguai. 

Portanto, tem o Parlamento, ao discutir o Tratado, de 
cogitar como solver o compromisso, atendendo aos 
bons conselhos dos amigos ou ao temor da ameaça 

formal dos desafetos. 
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A questão chilena é o episódio mais curioso dos anais 

internacionais. Nada menos que uma declaração 
formal do Ministro da Nação, que afiança ter pedido 

explicações, que foram-lhe dadas por intermédio do 
sou Delegado, julgando abusivo e irregular o 

procedimento do Ministro chileno, e a formal 
declaração do Ministro chileno, que importa um 
desmentido absoluto ao Delegado. 

A discussão havida no senado fez-se notável, porque 
foi nela acusado o Ministro de haver dormido enquanto 

os senadores discutiam o assunto. Ainda motivo de 
litígio, evitamos os comentários. 

Diante desse quadro, que é a expressão do que diz a 

imprensa argentina, onde bebemos a exposição feita, 
acreditamos que hoje bem se podariam repetir as 

entusiásticas palavras do notável publicista, Dr. 
Estanislao Severo Zeballos, quando, ocupando-se da 
naturalização dos estrangeiros, dizia ao parlamento: 

Se oferecermos com generosidade ao estrangeiro o 

meio de levantar-se moral e materialmente no seio da 

nossa Pátria, não procedemos somente cumprindo o 

dever humanitário de dar aos desvalidos de toda a 

terra e aos esforços legítimos de todas as 

nacionalidades um território, um temperamento e 

instituições propícias; respondemos a sentimentos 

maiores, no propósito de reunir os elementos morais 

e materiais para engrandecer nossa nacionalidade no 

futuro. Urias (DIÁRIO DE NOTÍCIAS N° 2.232) 
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Diário de Notícias n° 2.237, Rio, RJ 

Quarta-feira, 26.08.1891 

 
A Questão das Missões e 

A Imprensa Argentina 

 

Ao ter conhecimento da rejeição do Tratado de 

Montevidéu pelo parlamento brasileiro, disse “El 
Diario”, de 11 do corrente: 

Não nos surpreende a solução dada ontem em sessão 

secreta pela Câmara dos Deputados do Rio do Janeiro 

ao Tratado que punha termo a secular “Questão das 

Missões”. 

Essa resolução, era geralmente esperada, em vista da 

atmosfera que se havia criado em redor do Convênio 

de Montevidéu. 

Toda a opinião desfavorável ao regimen republicano 

se tinha acumulado contra o desenlace que se 

pretendia dar a esse litígio, e os inimigos dos homens 

da revolução conseguiram, com a sua propaganda e 

a sua gritaria, na imprensa e nos conciliábulos, anular 

a mais patriótica solução que poderia caber-lhe. 

Aberto o caminho do arbitramento indicado no 

Tratado de 20 de setembro, a ele iremos sem 

reconvenções nem despeitos, pois confiamos na 

decisão do cavalheiro austero que foi escolhido para 

tal fim. 

Segundo já havíamos dito, para nós era 

completamente indiferente que as Câmaras 

Brasileiras rejeitassem ou não o Tratado Bocayuva-

Zeballos, e isso mesmo, cremos, o manifestou ao 

Marechal Deodoro e ao seu Secretário das Relações 

Exteriores o nosso Ministro no Rio. O arbitramento, 
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como termo da questão, era o melhor meio do evitar 

a vozeria levantada no Brasil e que mais uma vez 

podia trazer sérios apuros para as relações amigáveis 

que felizmente existem entre ambos os países. 

A votação das Câmaras Brasileiras, ontem, é 

demasiado eloquente sobre a rejeição do Tratado; 

optando-se pelo arbitramento. Apenas cinco 

Deputados votaram pela sua aceitação, reprovando-o 

142; sendo o mais notável disto que os mesmos 

membros da Comissão que aconselhou a sua sanção, 

votaram contra, naturalmente levados pela, corrente 

de última hora, que os fez mudar de opinião. 

Esta resolução vem esclarecer um incidente ocorrido 

na mesma Câmara e a cuja comunicação telegráfica 

não, demos crédito. Dizia-nos o nosso correspondente 

do Rio, em seu telegrama de sábado último, que o Sr. 

Bocayuva, em um eloquente discurso, pronunciado no 

parlamento, aconselhou a rejeição do Tratado que ele 

mesmo tinha proposto e firmado em Montevidéu, 

declarando que essa solução era a mais patriótica, em 

vista da altitude assumida por uma parte da opinião 

brasileira. 

Sobre este telegrama pedimos novos 

esclarecimentos, que esperamos e que justificarão 

sem dúvida o proceder do distinto homem de Estado, 

ele, que mais tem contribuído com a sua pena e com 

a sua palavra autorizadas para estreitar os laços da 

amizade existente entre os dois povos irmãos. Os 

antecedentes da questão são bem conhecidos para 

que os repitamos hoje; entretanto, devemos informar 

os nossos leitores sobre o que se passou com 

referência ao Tratado Quirino Costa e Alencar, que 

resolveu o litígio para sempre. Esse Tratado foi 

firmado a 07.09.1889, ficando estabelecidos as 

seguintes bases: 

1° Que dentro de noventa dias as duas altas partes 

contratantes tratarão diretamente de fixar a linha 

divisória de seus respectivos territórios. 
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2° Que, se as ditas partes contratantes não puderem 

entrar em acordo sobre isso, a questão será 

submetida à decisão arbitral do Exm.° Sr. 

Presidente dos Estados Unidos da América do Norte 

3° Que, se o Presidente dos Estados Unidos se 

recusar, se elegerá outro árbitro na Europa ou na 

América. 

4° Tudo o mais será relativo à época em que as partes 

interessadas deverão apresentar as suas 

respectivas memórias, o tempo dentro do qual o 

árbitro deve decidir e tudo quanto possa 

relacionar-se ao assunto, a fim de que o laudo não 

possa ser iludido por nenhuma das partes. 

Este Tratado foi o último ato internacional que efetuou 

o ex-imperador D. Pedro II, sendo atualmente lei 

suprema entre ambos os Países. A rejeição, pois, da 

linha de fronteiras comum, fixada no Convênio 

Bocayuva-Zeballos, em nada vem afetar o que se 

ajustou em data de 7 de setembro, sancionado por 

ambos os Parlamentos. Hoje, o juiz único neste litígio 

é o Presidente dos Estados-Unidos. 

Para terminar, diremos que o ato de ontem, do 

Congresso Brasileiro, em nada vem alterar as boas 

relações existentes entre ambos os povos. A questão 

fica, pois, submetida ao arbitramento do Presidente 

dos Estados Unidos e exigirá a nomeação de um 

plenipotenciário “ad hoc” (163), que, junto ao Ministro 

argentino em Washington, discuta os nossos direitos 

ao território em litígio. 

É Preciso que desta vez não suceda como na questão 

com o Paraguai, em que, pela demora que houve na 

remessa dos documentos e outras provas do nosso 

direito, perdemos a melhor parte do Chaco, 

compreendido entre o Pilcomayo e a Bahia Negra. 

 
163 Ad hoc: para este efeito. (Hiram Reis) 
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Para, um cargo tão elevado como esse requer-se um 

homem de vastos conhecimentos na matéria e de 

uma provada energia de caráter. Entre os candidatos 

que possuem essas condições figura em primeira linha 

o Dr. Roque Saenz y Peña, já vantajosamente 

conhecido pelos estadistas norte-americanos, por 

ocasião da importante parte que tomou no Congresso 

americano do Washington em 1890. 

El Censor, em sua edição do dia 12, exprime-se do 
seguinte modo: 

Por cento e quarenta o cinco votos contra cinco, acaba 

de ser rejeitado no Rio do Janeiro, pela Câmara dos 

Deputados, o Tratado do Montevidéu, que punha 

termo à “Questão das Missões”. O Censor foi o 

primeiro diário do Buenos Aires que anunciou há dois 

meses a rejeição desse Convênio, informação que os 

nossos colegas se apressaram a desautorizar e que 

não tardaram a afirmar os colegas da capital 

fluminense. 

Recusada a linha de fronteiras, fixada pelo Tratado do 

Montevidéu, de acordo com a primeira das bases do 

que firmaram a 07.09.1889 os Ministros Quirino Costa 

(164) e Alencar (165), fica este último subsistente. Por 

conseguinte, a questão será submetida à decisão 

arbitral inapelável do Presidente dos Estados-Unidos. 

As negociações diplomáticas iniciadas pelo Ministro 

Moreno pouco depois da proclamação da República no 

Brasil, negociações que encontraram a melhor 

vontade na chancelaria do Governo Provisório, a cuja 

frente estava o Sr. Bocayuva e tiveram em resultado 

o convênio de Montevidéu, levaram-se a cabo entre 

manifestações de cordialidade pouco comuns, ainda 

mesmo em povos unidos pelos vínculos de uma sólida 

amizade. 

 
164 Quirino Costa: D. Norberto Quirino Costa, Ministro Secretário do 

Departamento do Interior e Interino no das Relações Exteriores da 
Argentina. (Hiram Reis) 

165 Alencar: Barão de Alencar – Leonel Martiniano de Alencar. (Hiram Reis) 
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Voltamos agora aos últimos dias da monarquia, 

saltando por cima das demonstrações populares que 

acolheram em Buenos Aires o advento da República 

Brasileira, das efusões com que foi recebido o Sr. 

Bocayuva e de todos os testemunhos aparatosos de 

mútua simpatia, que pareciam marcar para ambos os 

países um período de entranhado amor, uma 

verdadeira lua de mel. 

 

Do qualquer modo que sela, diferida como vai ser a 

solução do velho pleito ao Presidente dos Estados 

Unidos, a atitude dos legisladores brasileiros em nada 

altera as boas relações que mantemos com o nosso 

antigo aliado. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS N° 2.237) 
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Gazeta da Tarde n° 255, Rio, RJ 

Segunda-feira, 14.09.1891 

 

Um correspondente de Buenos-Aires diz o seguinte, e 

manifesta o estado do espírito argentino do ponto de 
vista daquela República em relação à “Questão das 
Missões”: 

A “Questão das Missões” começa a interessar a 

imprensa sem, porém, agitar a opinião pública. O 

caminho que parece seguir no Congresso Brasileiro a 

discussão do Tratado Bocayuva-Zeballos, descontenta 

visivelmente os jornalistas argentinos. Afetam (166) 

ver nos colegas brasileiros uns monarquistas 

empedernidos, atrozes inimigos de Bocayuva e do 

Marechal Deodoro que só veem no malfadado Tratado 

uma arma de guerra. “La Prensa” sempre cortês, 

declara que teria prazer em ver acabar o secular 

litígio, porém que a rejeição do pacto de Montevideo 

não põe em perigo as boas relações dos dois países, 

pois que subsiste a arbitragem marcada pelo 

precedente Tratado. Para “El Censor” os jornalistas 

brasileiros são uns ingratos. Para “Le Courrier de La 

Plata” les chauvins ridicules (167). Para “El Nacional” e 

“El Diario” uns antipatriotas. E, como se vê, um 

cúmulo de amabilidade fraternal. Ignorava; confesso, 

que pretender-se conservar integro o solo da pátria 

constituísse em crime contra o patriotismo. Como lhes 

comuniquei pelo telegrama, o Tratado foi apresentado 

ao Senado e lido em sessão secreta, assim como uma 

larga memória que o precede. A Comissão dos 

Negócios Estrangeiros, depois de ouvir o Ministro Dr. 

Enrique Moreno, emitiu opinião favorável ao Tratado, 

decidindo suspender a redação do parecer até a 

decisão do Congresso Brasileiro. 

 
166 Afetam: aparentam, demonstram. (Hiram Reis) 
167 Chauvinistas ridículos. (Hiram Reis) 
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Devo estas informações a um amigo da Câmara Alta 

que, por um escrúpulo muito respeitável, nada quis 

adiantar sobre o texto do Tratado. O que sei é que o 

Brasil cede trezentas léguas do território, disputado, 

pois que um conhecido político argentino, um dos que 

estiveram presentes em Montevideo, me dizia. 

Os homens de estado brasileiros não devem 

preocupar-se desta perda de trezentas léguas, que 

nada é para um território tão vasto como o Brasil. 

Devem considerar que lhes convém suprir qualquer 

motivo de rivalidade entre as duas grandes 

repúblicas, que unidas podem impor sua vontade a 

toda a América do Sul. Creio que é nesta ordem de 

ideias pan-americanistas, nascidas no Congresso 

de Washington, que devemos procurar a razão do 

tratado de Montevideo. (GAZETA DA TARDE N° 

255) 
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1892 

 
Diário de Notícias n° 2.407, Rio, RJ 

Sexta-feira, 12.02.1892 

 
Cartas Argentinas 

XIX 
Buenos Aires, 31.01.1892 

A Questão das Missões [...] 

 
Os artigos do Sr. Quintino Bocayuva sobre a “Questão 

das Missões” estão na ordem do dia, sendo opinião 
geral, que o Ministro das Relações Exteriores da 

República Argentina, o Dr. Estanislao Severo Zeballos, 
estará de felicitações. 

Mas a sociedade sensata, que tem ainda presente o 

resultado da sessão de agosto do ano passado, do 
Parlamento Brasileiro, na qual foi reprovado o Tratado 

de Montevidéu, depois de animado debate, que 
arrastou em suas correntes ao próprio 
plenipotenciário, que havia negociado e subscrito ao 

Tratado, acha original a nova fase por que se 
apresenta o assunto, amparado novamente com tanto 

devotamente pelo ex-Ministro do Governo Provisório. 

É crença, que boas gargalhadas de ridículo partirão 
dos lábios do Secretário de Estado Argentino, quando 

pela tarde tome o “El Diario” para comentar as belas 
expansões do incompreensível tribuno brasileiro que 

se tem encarregado de advogar os direitos argentinos 
com um patriotismo platense tão característico. 

Apenas lamentam todos que não possam fazer parte 

da defesa os “irresponsáveis” documentos comprados 
ultimamente em Montevidéu, censurando-se ao 
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mesmo tempo ao Dr. Estanislao Severo Zeballos, 

porque, depois de haver tão habilmente conquistado 
o patrocínio e esforços intelectuais do aproveitável 

democrata brasileiro, não houvesse prevenido a 
hipótese de enviar-lhe uma cópia autêntica, que seria 

para o articulista um cabedal de inestimável valor para 
fazer brilhar o seu talento de oficioso defensor dos 
interesses platinos. 

É voz corrente, que a defesa que fez é correta, porque 
protege ao seu produto, não havendo mesmo razão 

para causar estranheza a alguns “impertinentes” a 
posição em que se tem colocado o ex-Senador pelo 
Rio de Janeiro, pois parece natural e mui refletida a 

sua atitude, como uma prova pública de sua gratidão, 
jamais posta em dúvida, aos filhos do Rio da Prata. 

Pois, sabidos é que a sua última viagem, em missão 
“especial brasileira”, deu lugar a que aumentasse 
demasiadamente a soma de reconhecimentos e 

carinhos de que já era tributário; porquanto, aqui 
ninguém ignora que esse seu giro diplomático, se foi 

motivo de glórias, pela política americana que 
sonhava inaugurar, foi também um tempo de 
desastres, atribulações e desassossegos imensos. Só 

conhecem estas intimidades negras, estas horas más 
de angústias por que passou, as paredes dos 

aposentos do “Grande Hotel da Calle Cangallo”, onde 
S. Ex.ª deixou recordações tão acentuadas da 
severidade do seu caráter, docilidade o cordura do seu 

coração, de seu gênio econômico, sobretudo de um 
amor, até certo ponto avaro, pelo erário público; pois, 

em uma embaixada tão numerosa e que soube 
“manter aparatosa representação”, o Estado brasileiro 
pouco dispendia. 

Por essa ocasião foram tão extraordinárias e 
“excepcionais” as demonstrações prodigalizadas pelo 

governo e povo argentinos, que criaram em S. Ex.ª 
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exigências morais, às quais devendo o maior 

acatamento, lhe impõem também vinculações 
“excepcionais” à família argentina, a menos de se 

querer supor, por perversidade, que fosse possível a 
um homem de estímulos tão puros outra situação. 

As nações e os povos não têm direito de exigir de seus 
filhos e compatriotas, sacrifícios acima dos seus 
sentimentos íntimos para contentarem as 

“veleidades” (168) de um patriotismo ideal, quando o 
coração tem suas ternuras para outros lares. 

São caprichos sociais intempestivos, que só servem 
para aniquilar os móveis (169) dos grandes talentos, 
que não se amesquinham atualmente com suas 

estreitezas do pensamento, com esses acanhados e 
retardatários prospectos de eras que já são idas, 

ideais inoportunos em um país; em que o povo está 
em sua reconstrução absoluta. É necessário que os 
pessimistas não estejam a ver sempre anarquia onde 

jamais existiu. 

Não podemos acompanhar a “malignidade” daqueles 

que julgam censurável o papel do ilustre tribuno 
brasileiro; prova de que não conhecem as estreitas 
relações de amizade que manteve sempre o diplomata 

do Governo Provisório com os seus irmãos do Prata. 
O que seria ridículo seria sua posição adversa aos 

interesses platinos, como uma formal inconsequência. 
Despertaria então, e com base, sentidos e justos 
queixumes; pois, isso seria um ato inadmissível em 

qualquer que houvesse recebido as distinções, que a 
“generosidade” argentina, sempre faustosa, 

concedeu-lhe em todos os tempos, mesmo em seus 
dias mais funestos. 

 
168 Veleidades: fantasias, quimeras, sonhos, utopias. (Hiram Reis) 
169 Móveis: as motivações. (Hiram Reis) 
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E, se ele foi sempre de “meditada correção”, porque 

quererem, os brasileiros intransigentes, que o nobre 
tribuno, depois de haver tomado posto tão elevado, 

que exige todas as cortesias e delicadezas, negue aos 
argentinos, que lhe dispensam tantos afetos, as 

complacências a que tem direito. Já é vicio não 
quererem os povos respeitar os antecedentes, pois, 
assim como os países têm seus usos o costumes, que 

só o tempo e a civilização vão modificando, cada 
Individualidade tem instintos e estímulos que lhe são 

próprios, e que não podem ser alterados porque 
alheias intenções assim pretendam. 

Cada um é senhor de ostentar o esplendor do seu 

intelecto, como mais lhe convenha, e de fazer-se 
surdo a estes gritos pertinazes de piedade, que os que 

se supõem mais austeros dão em amparo do 
patriotismo, como se ignorassem que muitas vezes 
esse vocábulo é apenas o efeito do um oportunismo 

convencional. É um vocábulo que se presta a tantas 
interpretações, em certas individualidades, que não é 

justo querer pautarem-se regras em matéria que está 
subordinada muitas vezes a tantas conveniências 
pessoais. 

Aqui se proclama que os brasileiros deviam ser mais 
indulgentes, que são injustos no tumulto que 

promovem com a malfadada “Questão das Missões”. 
O “El Diario” mesmo, que é o jornal do predileção do 
nobre plenipotenciário brasileiro, ainda que mui pouco 

simpático ao Dr. Estanislao Severo Zeballos, já deixou 
consignado que:  

foram tão avultados os sacrifícios impostos ao tesouro 

público argentino com a sua missão, que ante as 

contrariedades acarretou-lhe, que os brasileiros não 

deviam estar-se esfalfando por umas poucas léguas, 

de território litigioso, que em qualquer caso valiam 

menos do que os dispêndios obrigados a que se expôs 
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a República Argentina, ainda que com sincera 

espontaneidade, e isso em tempos em que já lhe era 

escassa a fortuna, e começavam a perceber-se as 

poucas farturas do seu erário. 

Ora, quem conhece as relações de íntima cordialidade, 
que mantém o diplomata brasileiro com este diário 
onde o seu colega de redação, amigo dileto e 

correspondente telegráfico do seu jornal, faz parte, 
deve tomar em toda a consideração estas 

declarações, que não podem ser arriscadas, 
acreditando que todas elas pesarão no ânimo desse 
distinto homem público para procurar, sempre que 

dependa de ato seu, o agrado de pessoas a quem é 
tributário de tantas atenções. 

Cumpre-nos, em todo caso, dizer que ninguém põe 
em dúvida a justiça e exatidão dos seus sentimentos, 
apenas molestam-se os bons, que, ao comentarem-

se, em quase todos os círculos sociais, a gravidade e 
importância dos artigos reproduzidos pelo “El Diario”, 

os malignos afirmem que estes são enviados já 
recortados escrupulosamente pelo seu autor, ao seu 

“virtuoso e honesto correspondente”, para que ele, o 
“amigo devotado do Brasil”, como já houve a coragem 
de proclamar-se em um banquete dado no “Hotel 

Globo” da Capital Federal, traduza em espanhol e faça 
correr mundo a sua “oportuna” produção, e assim se 

saliente, de um modo categórico, essa sua aliás já mui 
conhecida devotação platina. 

É uma teima infantil dos brasileiros, com efeito, 

andarem pretendendo conversões difíceis, quando 
cada um nasce com a sina que Deus lhe destinou. É 

um capricho, como qualquer, o melhor é desprezá-lo, 
pois as resistências em tais casos ferem o amor 
próprio, que gera piores consequências. 
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Cada um é senhor de dar a seus atos a 

responsabilidade que mais se enquadre aos seus 
interesses; agora, o que é duro de ouvir-se, são as 

declarações, que as incoerências políticas dos 
brasileiros autorizam, e que permitem surgir dos 

mesmos agrupamentos estas hipóteses, pelo menos 
ridículas, pela pouca significação que têm. 

Asseveram que o Governo Brasileiro andou errado, 

não catequisando o seu Congresso para adotar o 
Acordo direito, e que foi de uma infantilidade 

indesculpável a resolução do aludido Corpo, aceitando 
a arbitragem dos Estados Unidos pelas seguintes 
razões: [Urias – Continua...] (DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

N° 2.407)  
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Diário de Notícias n° 2.411, Rio, RJ 

Terça-feira, 16.02.1892 

 
Cartas Argentinas 

XIX 
Buenos Aires, 31.01.1892 

A Questão das Missões [...] 

 

1ª [De elevada conveniência] – Adotado que fosse o 

acordo direto, como propunha o Tratado de 
Montevidéu, que defende agora o diplomático 
brasileiro, arrependido de havê-lo abandonado no 

Congresso [como aqui se diz] a aliança ofensiva e 
defensiva, feita entre os dois países, os poria na 

condição de árbitros dos destinos sul-americanos, o 
que não deixa de ser uma utopia curiosa; pois 
dificilmente o Chile, Peru e Bolívia veriam com bons 

olhos que se pretendessem transformar em refém 
dos mais fortes as Repúblicas Oriental e Paraguaia, 

que seriam as vítimas de uma cautelosa política 
americana, pois sabe-se que eram elas o cordeiro 

pascal (170) que sonhavam os Ministros aliados 
imolarem. 

2ª [Questão de arrependimento] – Devendo os 

Estados Unidos uma compensação à República 
Argentina, pelo esbulho que lhe fizeram com as 

terras do Chaco, cedidas ao Paraguai (171), 

 
170 O cordeiro pascal era o animal que Deus ordenou que os israelitas 

usassem como sacrifício no Egito na noite em que Deus atingiu os 
primogênitos de todas as casas (Êxodo 12:29). 

171 O Tratado da Tríplice Aliança aprovado em Buenos Aires, em 
01.05.1865, considerou como território argentino todo o Chaco 
paraguaio. O laudo arbitral, sancionado pelo Presidente Rutherford 
Birchard Hayes, dos Estados Unidos da América, em 12.11.1878, deu 
posse ao Paraguai da totalidade da área litigiosa. (Hiram Reis) 
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abusando de suas generosas declarações, tratarão 

de emendar a mão e conquistarem-lhe os carinhos 
perdidos, procurando com estas novas cortesias 

encobrirem o mau passo de ontem, o que importa 
dizer, laudo conhecido com antecipação da nação 

norte-americana, que forçosamente será favorável. 
Esta ponderação é bastante engenhosa; deve 
encher de orgulho os “yankees”, que, depois de 

tantas provas de hombridade que têm dado, 
venham agora comprometer seus bons 

antecedentes. Tenho motivos de afirmá-lo, toca-
lhes a responsabilidade do asserto. 

3ª [Ameaça ou antes razão de interesses mercantis] – 

Feito, como está pela Republica Americana, o 
Tratado do Commércio com o Brasil, não tem mais 

o que merecer-lhe, ao passo que o seu desejo de 
conseguir o grande mercado argentino para seus 
produtos, o que lhes garante já o “empório de 

grandeza inconquistável”, deve trazer-lhe temores 
de represálias e preparar-lhe o seu bom ânimo para 

o triunfo seguro da causa platina. 

Tudo isto era exato e o registramos sem os 
comentários que os leitores farão por si, mas em todo 

o caso, diremos que é bastante singular que, baseada 
em tantas probabilidades de êxito, a República 

Argentina permita que o Ministério de Relações 
Exteriores monte uma repartição especial, destinada 
a estudar a questão do limites com o Brasil e Chile; 

pois é intuitivo que, se é uma coisa em que o litígio 
não tem cabimento tão provado como afirma o direito 

argentino, estes gastos são abusivos e dispensáveis, 
criação intempestiva em um país ameaçado de 
bancarrota, que deve ser prudente em suas 

economias, que não se faz mistério de dar-se como 
assunto definitivo e axioma positivo, que a perícia 

diplomática argentina deu-lhe o cunho para a vitória, 
cujo insucesso não teme mais. 
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Serão bem compensados, garante-se, os sacrifícios e 

ônus sofridos pelo erário argentino, porque a 
República tem a causa ganha e com todo o prestígio e 

solenidade para os seus anais diplomáticos. 
Vantajosas, portanto, as lucubrações do Sr. 

Bocayuva, que trazem revelações tão sérias, ainda 
que pouco lisonjeiras e auspiciosas ao Brasil. 

Aqui se anuncia de um modo sentencioso que a 

diplomacia não seria nada, se os tesouros das nações 
não se amolassem à elasticidade, reproduzindo-se e 

facilitando todas as exigências necessárias aos seus 
esplendores e triunfos. 

O que valeria a diplomacia, se não estivesse de mãos 

dadas como o erário e não procurasse com os seus 
esforços vencer a má vontade aparente dos homens, 

adquirir prosélitos, e manter espiões internacionais, 
disfarcem-se eles em jogadores de bilhar para 
viverem em colóquios mais íntimos, em arranjadores 

de banquetes ou fornecedores de vinhos, para melhor 
aparentarem a inocência dos seus intentos, ou mesmo 

em propagandistas de placas de bronze, para 
sofismarem liberalidades amigas, que não têm os seus 
perversos instintos, ou mesmo em correspondentes 

telegráficos, que lhe proporcionem convivência 
justificada. 

São interrogações que temos ouvido e, conquanto não 
possamos decifrar o enigmático da frase, é nosso 
dever, de correspondente consignarmos; pois, é 

muito possível, que o tempo se encarregue de reduzir 
a termos precisos o que no momento nos é 

incompreensível. E como tratamos de anomalias, 
seja-nos lícito reparar que a imprensa do varejo, 
sempre que tem necessidade de ativar a cobiça dos 

gamenhos (172), procure escândalos, como meio de 

 
172 Gamenhos: malandros. (Hiram Reis) 
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dar saída aos papeluchos; por isso estranha que haja 

jornais da tarde nesta República que explorem com a 
má fé de especuladores conhecidos, ofendendo, 

caluniando ou fazem o eco de misérias, adotando essa 
vida do jornalismo sujo, que, em falta de melhor 

ocupação, difama ou faz-se instrumento da 
difamação. 

É o conceito que qualquer formaria lendo um artigo 

que, sob o título “Os Nossos Vizinhos”, publica o “El 
Diario” de 27 do corrente. Se não se soubesse que seu 

autor é um célebre Salvador [Iotó], que, depois do 
dar-se por morto do febre amarela, fugiu do Brasil 
para Montevidéu, como redivivo, a ver se entra em 

novas traficâncias, haveria que pensar em sua frase, 
que vale o desprezo, conhecido corno é o tal escritor, 

que se firmou Barão de Macaquinhos. 

Para ver o topete do porco escritor, levaremos o leitor 
a essa pocilga, para que sinta de perto a imundície, 

ainda que tenhamos vexame do revolver em lodo, que 
está no entretanto ao lado dos artigos do Sr. 

Bocayuva. 

Entre outras misérias, escreve o Barão de 
Macaquinhos: 

O capítulo dos brilhantes é meu prefeito. Logo o dos 

chapéus para senhoras. Chapéus mui grandes, 

adornados profusamente com imensas penas 

amarelas e azuis e carregadas de pássaros de vistosa 

plumagem. Uma gaiola de papagaios. Vestidos de 

seda sempre, e tirando a essa mescla do verde, cor 

da Pátria, e do amarelo, cor da Pátria também, e de 

OUTRA COISA. 

Não ousamos transcrever integralmente o artigo, 
porque provavelmente os leitores terão oportunidade 

de vê-lo reproduzido em jornal da Capital Federal, 
que, mais diretas relações mantendo com o órgão 
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argentino, saberá corresponder às galanterias de que 

lhe é credor, fazendo conhecer dos seus assinantes 
esta produção “limpa”, que é idêntica àquela em que 

eram insultadas vilmente as famílias brasileiras, e o 
conhecer, não só o redator em chefe do “Paiz”, como 

toda a comissão e embaixada que esteve aqui para 
tratar da “Questão do Missões”, que no mesmo diário 
foi publicada pelo herói deportado do Rio do Janeiro. 

Sempre as mesmas individualidades em cena!!! Agora 
não é o deportado por tráfego de carne humana, 

especulador ousado, que, até se faz anunciar morto 
do febre amarela para fazer efeito, e que, não tendo 
sido feliz nas suas tranquibernias (173) no Rio do 

Janeiro, volta à República do Uruguai, para daí dirigir 
insultos, que dão margem à especulação de jornalistas 

que vivem das vendas a retalho. 

Ainda que estes miseráveis mereçam sempre a 
compaixão, é bom que se conheçam as suas 

produções; por isso nos vimos obrigados a indicá-la 
em parte, não obstante toda a repugnância. [...] 

[Urias] (DIÁRIO DE NOTÍCIAS N° 2.411) 

 
173 Tranquibernias: falcatruas. 
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Gazeta de Notícias n° 116, Rio, RJ 

Terça-feira, 26.04.1892 

 

Consta que brevemente partirá para Washington o Sr. 

Dionysio Cerqueira, para, na qualidade de Ministro 
plenipotenciário em missão especial, tratar, junto do 
Presidente dos Estados Unidos, do arbitramento da 

“Questão das Missões”. (GAZETA DE NOTÍCIAS N° 
116) 
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Gazeta de Notícias n° 120, Rio, RJ 

Sábado, 30.04.1892 

 

Foram ontem nomeados enviados extraordinários e 

Ministros plenipotenciários em missão especial junto 
ao presidente dos Estados Unidos da América do 
Norte, em Washington, para tratarem da arbitragem 

da “Questão das Missões”, os Srs. Barão de Aguiar de 
Andrade, 1° Ministro e Chefe da missão; Coronel 

Dionysio Cerqueira e Capitão de Mar e Guerra José 
Candido Guillobel, 2° Ministros. (GAZETA DE 
NOTÍCIAS N° 120) 
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Diário de Notícias n° 2.486, Rio, RJ 

Terça-feira, 02.05.1892 

 
Crônica Política 

 

O Governo Brasileiro acaba de dar mais uma prova do 
seu patriotismo, apressando a nomeação da Comissão 

Diplomática e Científica que, junto no governo de 
Washington, juiz supremo na questão que temos com 

a República Argentina sobre o Território das Missões, 
tem de pleitear os nossos incontestáveis direitos. 

Inquestionavelmente a escolha não poderia ser 

melhor, atendendo-se principalmente à capacidade 
técnica e conhecimento da matéria por parte dos 

nomeados, sendo que todos eles tem estudos 
especiais sobre a questão e conhecendo dois dos 
ilustres Ministros o próprio Território litigioso, onde 

estiveram em comissão especial do nosso governo. 

Entregue ao arbitramento a “Questão das Missões”, 

parece que teremos eliminado da nossa política 
externa esse formidável tropeço que tantos 

embaraços nos há criado, trazendo-nos em constante 
sobressalto e sob a pressão de eterna ameaça de uma 
guerra estrangeira. 

Há vinte anos que a “Questão das Missões” preocupa 
a nossa política, sem que pudéssemos alcançar uma 

solução satisfatória que viesse assegurar aos dois 
povos a tranquilidade de que carecem para o desen-
volvimento dos dois grandes países, naufragando 

sempre as negociações tentadas, entre os dois 
governos, sobre o assunto, porque as duas partes 

contratantes jamais podiam chegar a um acordo 
apesar do direito incontestável que nos assiste. 
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E este é tal, que muitos dos nossos mais eminentes 

estadistas declaravam-se francamente contra o 
arbitramento, porque este seria duvidar do nosso 

direito. Outros, porém, e por esta mesma razão, 
aceitavam juízo em última instância de um tribunal 

independente, convencidos do nosso direito e da 
justiça da nossa causa. 

Entro uns e outros não sabemos de que lado está a 

razão, mas o que é certo é que no pé em que as coisas 
se acham colocadas pelas circunstâncias, outro 

caminho não podia tonar o Governo Brasileiro, senão, 
de acordo com o Governo Argentino, escolher o árbitro 
para decidir essa questão secular. 

Não há dúvida que este resultado foi uma vitória da 
diplomacia argentina alcançada sobre a nossa 

diplomacia, porquanto os nossos governos foram 
sempre e contrários à ¡deia do arbitramento, embora 
alguns estadistas a aceitassem como um meio seguro 

de resolver-se a questão pronta e definitivamente. 

De negociação em negociação andaram os dois 

governos durante longos anos até os últimos dias da 
monarquia, quando o diplomata argentino defendendo 
habilmente os interesses do seu país, foi-se 

insinuando no espírito dos nossos homens, a ponto de 
ouvir, em pleno teatro, de um orador ilustre e 

apreciado, que S. Ex.ª era o homem “mais popular do 
Brasil”. Correndo mundo esta frase com aquiescência 
de uns e protesto de outros, o representante da 

República Argentina foi tomando uma transcendência 
sobre o nosso espírito e com tamanha habilidade se 

conduziu, que pode conseguir abalar convicções no 
sentido de bem servir os interesses de sua Pátria. E 
assim foi a preliminar estabelecida em convênio para 

o arbitramento depois da Comissão Mista para o 
estudo do Território Litigioso de que se ocuparam 

quatro ou cinco ministérios do importo. 
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Foi neste pé que a República encontrou esta 

delicadíssima questão, tirando a diplomacia argentina 
o partido que pode das circunstâncias da ocasião, 

forçando o Governo Provisório a tomar conhecimento 
do compromisso do governo imperial para com a 

confederação e conseguindo a missão especial do 
Ministro do Exterior do Rio da Prata. 

Levado pelas condições excepcionais e extraordinárias 

da nossa política, o ilustre chefe do Partido 
Republicano firmou o Tratado de Montevidéu, 

repudiado pelo Congresso, quase unanimemente, lhe 
valeu uma impopularidade pouco justa, no espírito dos 
seus compatriotas, que não compreenderam bem o 

alcance político da medida no momento em que ela 
fora praticada. E nem podemos acreditar que o 

eminente Chefe do Partido Republicano brasileiro 
firmasse, conscientemente, um Tratado condenável e 
que pudesse ferir o brio de nossa nacionalidade, 

tisnando para sempre o seu glorioso passado. 

Mas o que é certo é que o Tratado, que era “ad 

referendum” ao Congresso, foi rejeitado e, conforme 
o estabelecido, a “Questão das Missões” vai ser 
resolvida pelo arbitramento, sendo o juiz supremo o 

Presidente dos Estados Unidos da América do Norte, 
para onde estão voltadas as nossas vistas, confiantes 

na justiça da nossa causa. Seja, porém, qual for o 
resultado do arbitramento, os dois povos tem que se 
curvar diante da sentença. Estando o direito do nosso 

lado, devemos esperar tranquilos pelo laudo do nosso 
supremo juiz. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS N° 2.486) 
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Gazeta da Tarde n° 124, Rio, RJ 

Quarta-feira, 04.05.1892 

 
Questão das Missões 

 

Temos bem andadas suspeitas de que a decisão do 
árbitro na Questão das Missões seja contrária ao 

nosso direito, porque os argentinos como mais ativos 
já prepararam o espírito do Presidente Harrisson a seu 

favor. 

Todavia, julgamos que a Comissão Brasileira, por 
exceção bem organizada, deve ter, em vista as 

seguintes conclusões: 

1° Que é clara e evidente a procedência que, no: 

estado atual da civilização moderna, devem ter, 

nas Relações Internacionais, os princípios de 

justiça e de conveniência mútua, sobre o direito 

convencional antigo e de validez contestada ou 

duvidosa; 

2° Que os Estados Unidos da América do Norte 

invocaram ou aceitaram essa doutrina em todos os 

seus pontos, para a definitiva fixação dos seus 

limites com as possessões americanas da Grã-

Bretanha; 

3° Que, chamado a julgar o litígio entre o Brasil e 

República Argentina, o Presidente dos Estados-

Unidos não poderá, sem grave incoerência, 

contrariar os dogmas liberais que fazem o orgulho 

da política internacional da grande república, desde 

a sua independência até a atualidade; 

4° Que, portanto, aquele árbitro deverá considerar 

que: 
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a) A República Argentina só apresenta em defesa 

da sua pretensão um único argumento fundado 

na interpretação que dá ao art. 8° do Tratado de 

01.10.1777, cuja validez a mesma república 

invoca como “exclusiva” base do seu direito. 

b) O Brasil apresenta, em oposição a este único 

argumento, outra interpretação do art. 8° do 

Tratado de 1777, cuja validez, contudo, não 

invoca nem aceita, mas apenas admite como 

base geral da direção da fronteira, subsidiária e 

submetida às outras bases de direito 

internacional moderno; 

5° Que, nessas condições, fica destruída, de todo, a 

base do direito convencional exclusivamente 

invocada pela República Argentina, seja pelo 

reconhecimento da invalidez do Tratado de 1777 

ou por ficar contrabalançada aquela base pela 

interpretação brasileira do art. 8° do mesmo 

Tratado; 

6° Que só devem, pois, vigorar as mesmas bases do 

direito internacional moderno, “exclusivamente” 

invocadas pelo Brasil e que, “exclusivamente” 

também, favorecem a sua pretensão; 

7° Finalmente, que à vista dessas considerações de 

valor incontestável, a sentença arbitral, só pode, 

em justiça, proclamar o completo direito do Brasil 

à fronteira que pretende pelo Pepirí-Guaçu e Santo 

Antonio. (GAZETA DA TARDE N° 124) 
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1893 

 
Cidade do Rio n° 74, Rio de Janeiro, RJ 

Segunda, 20.03.1893 

 
A Política 

 
Decreto-duende 

 

O Diário Oficial de ontem nos fez pensar duas vezes. 
A que veria, a esta hora de agitação do governo e da 

opinião, a publicação do Decreto n° 48, a 07.06.1892, 
aprovando o Tratado de Arbitramento, concluído em 

Washington em 28.04.1890, entre o Brasil e vários 
Estados americanos? 

Desde junho o Tratado dormia, ou melhor fossilizava-

se, na Pasta de Estrangeiros. Que razão houve para 
desligar da ganga burocrática esse precioso ouro 

diplomático? 

Diz assim o Decreto: 

O Vice-presidente da República dos Estados Unidos do 
Brasil. 

Faço saber que o Congresso decreta e eu sanciono a 

seguinte lei: 

Art. 1° ‒ É aprovado o Tratado de Washington, firmado pelo 
Brasil com os Estados Unidos da América do Norte, 
a Bolívia, o Equador, Guatemala, Haiti, Nicarágua 
e S. Salvador em 28.04.1890. 

Art. 2° ‒ Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Capital Federal, 07.06.1892, 4° da República. 

Floriano Peixoto – Serzedello Corrêa 



462 
 

Lemos e perguntamos a nós mesmos; há algum povo 

a quem se quer avisar de que não havendo assinado 
o Tratado não lhe aproveita o benefício do 

arbitramento? 

Não pode o aviso entender-se com a República 

Argentina pela “Questão das Missões”, mas o Paraguai 
acaba de desacatar oficiais nossos e o Uruguai é 
lembrado no mesmo Diário, ainda que seja para 

desmentir um convite do Governador do Rio Grande 
do Sul ao General Latorre. 

Nós também não acreditamos nessa tentativa de 
conspiração contra o Governo do estado Oriental por 
parte do Sr. Castilhos. Rivéra é uma espinha de 

garganta, mas S. Ex.ª há de desengasgar-se com o 
engano das tropas, que vão fuzilando menos mal os 

guardas da fronteira, não por desforra, mas por mero 
equívoco. [...] 

Prestamos atenção à notícia por uma razão simples. 

Outrora, nos ominosos tempos, era estilo, quando se 
celebrava um Tratado publicar-lhe a íntegra para que 

nós carneirada, [...] pudéssemos saber qual a parte 
de que os estadistas, na sua sabedoria, haviam 
deliberado privar-nos, se da lã, se das próprias 

carnes. Agora, nestes tempos cor de rosa, risonhos e 
auspiciosos, o governo limita-se a publicar, nove 

meses depois de celebrado, um Tratado, e nos obriga 
a reconhecer como filho autêntico da legalidade e do 
nosso amor, esse, que parece ter sido enjeitado pelo 

seu verdadeiro pai ‒ ele mesmo o governo. 

O que é que vem no bojo desse Tratado, que foi 

inspirado pelo mesmo Blaine, que fez do Sr. Salvador 
de Mendonça um títere no Convênio aduaneiro? É uma 
diminuição na renda das alfândegas, ou é uma sangria 

além da fronteira. (CIDADE DO RIO N° 74) 
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Cidade do Rio n° 126, Rio de Janeiro, RJ 

Sexta, 12.05.1893 

 
A Prorrogação 

 

Fomos surpreendidos pela notícia de que a República 
Argentina pretende pedir prorrogação do prazo do 

Laudo, que, o Presidente da União Norte-americana 
árbitro da “Questão das Missões” deve proferir em 

agosto. Depois que a precipitação da família Moreno, 
representada, nesta última fase do pleito, pelos Srs. 
Enrique Moreno, Ministro argentino e o Sr. Quintino 

Bocayuva, Ministro do Exterior dos Estados Unidos do 
Brasil, tornou essa “Questão” inadiável, parece-nos 

gracejo de mau gosto semelhante hipótese de 
adiamento. 

Não sabemos o que pensa o governo; conhecemos, 

porém, a opinião brasileira. Nossos votos são pela 
paz. Ninguém quer, no Brasil, a guerra, 

principalmente agora que uma política desastrada 
enfraquece o Rio-Grande Sul, sagrada fortificação de 

corações brasileiros contra as invasões. Não obstante, 
somos obrigados a dizer que a dignidade nacional se 
não conformará com o governo, que pretenda 

condescender com os argentinos, dando-lhes tempo 
para forjar provas do seu direito. A pendência das 

Missões não é de hoje. A República Argentina 
conhece-a bem; há para comprová-lo um documento! 
O voto da sua Câmara dos Deputados em 1857. 

O pensamento do Brasil é também conhecido: o voto 
que rejeitou o Tratado Quintino é uma prova de que 

não mudamos a nossa opinião, apesar da mudança de 
instituições. 
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O adiamento, pois provará somente a incompetência 

da diplomacia argentina para improvisar sofismas. 
Não nos consta que o diplomata brasileiro tivesse 

pedido prorrogação para pensar e dizer do direito 
brasileiro. É provável que o pedido de adiamento seja 

o emprego da tática bismarckiana de enganar com a 
verdade. Quem nos diz que a diplomacia argentina 
não foi informada da oportunidade do pedido de 

prorrogação, porque é este o melhor meio de exaltar 
os ânimos no Brasil e assim determinar a urgência de 

um quase rompimento entre os dois governos, cada 
um dos quais tem a mais forçosa necessidade de 
distrair a atenção nacional, provocando um simulacro 

de guerra entre as duas repúblicas? Quem pode 
penetrar no segredo de família, que, a pretexto de 

estreitar laços fraternais entre a República Argentina 
e a União Brasileira, criou para os dois povos a mais 
difícil das situações. 

Devemos ao nosso país a sincera revelação do nosso 
modo de encarar a crise atual. Não procuramos nunca 

impedir a consolidação da República. Somos 
republicanos. Com relação à permanência do Sr. 
Floriano Peixoto, ainda que não reconheçamos à 

legislatura ordinária o direito de dizer em matéria 
constitucional, e consideremos um crime contra a lei 

fundamental o voto que revogou a disposição, quanto 
a obrigatoriedade da eleição do Presidente, dada a 
vaga, por qualquer causa, antes de decorridos dois 

anos, nem por isso julgamos do nosso dever pleitear, 
por todos os meios, a obediência ao artigo da 

Constituição. Há uma ambiguidade, quanto ao 
primeiro prazo da presidência, e nós somos pelo 
“benigna amplianda” (174), desde que a situação do 

 
174 “Benigna amplianda”: considera que a norma punitiva, em caso de 

dúvida de interpretação, deve ser sempre favorável ao acusado. (Hiram 
Reis) 
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País podia trazer perturbação ainda maior ao trabalho 

dificílimo da Constituição da República. 

Quando o “Times” feriu, em 26.11.1891, esta 

questão, respondemos pelos jornais franceses, que 
foram transcritos em Inglaterra: não é tão claro como 

dizeis o estatuto constitucional. Marcou-se o primeiro 
período presidencial; parece, pois que o legislador; do 
mesmo modo que marcou um prazo do dois anos para 

a constituição dos diversos Estados, quis que a União, 
resumo dessa organização federal, tivesse prazo fixo 

para constituir-se, pelo voto da Constituinte, quanto 
ao seu poder executivo, regulamentador das leis e 
intérprete da sua vontade e pensamento. 

Não conspiramos, pois, contra a permanência do Sr. 
Floriano Peixoto na Vice-presidência. Republicanos 

conservadores, o nosso maior empenho é ver S. Ex.ª 
terminar, pacificamente, o primeiro período 
presidencial. Demos prova desse empenho deixando-

nos ultimamente injuriar pela suposição de que 
tínhamos inteligências secretas com o governo, 

quando, o nosso propósito, conhecida como é a índole 
despótica do Sr. Vice-presidente da República, foi 
impedir um novo bote de cascavel, igual ao de abril 

do 1892. 

Temos certeza de que, apoiado do poder, o Sr. 

Floriano Peixoto não teria a nobre abnegação de 
Deodoro. S. Ex.ª aproveitará de uma conspiração 
qualquer, com o mesmo êxito de 23 de novembro, e, 

enquanto houver Tesouro para queimar, manterá a 
guerra civil. Pelo, malogro da cilada policial, sob o 

ponto de vista jurídico, S. Ex.ª, se não fosse o que é, 
obstinado na vingança contra os que não nasceram 
para lacaios, teria visto que não houve sedição nem 

conspiração, mas unicamente oposição violenta é 
certo, mas constitucional. 
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Entretanto o Sr. Vice-presidente da República persiste 

na injustiça contra os generais o lentes, e para os 
anistiados estabeleceu o baixo o vil sistema de 

espionagem. 

Se o País inteiro fosse como o Rio Grande do Sul, o 

civismo educado; pronto a reclamar com as armas na 
mão o seu direito; teríamos a hombridade necessária 
para, demonstrada como está a incapacidade 

democrática do Sr. Vice-presidente da República, 
levar a oposição ao termo de forçá-lo à renúncia. Era 

uma precipitação? Era também uma desforra contra o 
coração de mármore, que, por um ridículo pacto de 
politicagem, depois de trair os seus amigos do Rio 

Grande do Sul, os quer exterminar a ferro o fogo. 

Rojem-se quanto lhes permita a espinha, os 

medalhões; republicanos, que trocam a verdade 
democrática da representação, pelo subsídio de 
Senadores, os candidatos à presidência feitos nos 

conluios do servilismo; a verdade é esta; só se deve 
tolerar o Sr. Floriano Peixoto, porque o Brasil não está 

em condições de lutar à mão armada contra S. Ex.ª, 
e, derrotando-o, substituí-lo imediatamente por um 
homem capaz do fundar a República nas tradições 

nacionais. 

Resignamo-nos, por isso, à fatalidade que nos impõe 

a angustiosa provação do presente. Fique o Sr. 
Floriano Peixoto, porque não o podemos substituir de 
pronto, sem procurar, como vamos fazê-lo, 

demonstrar que a Republica já produziu um Estado o 
alguns homens que devem ser os candidatos legítimos 

à sua presidência. Não podemos, por essa mesma 
razão, admitir que se procure especular com o 
sentimento nacional, facultando à República Argentina 

ensejo de vencer-nos, usurpando o nosso território, 
por meio da sublevação do sentimento da indignidade 

nacional. 
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O Sr. Quintino Bocayuva, a ave agoureira das nossas 

relações internacionais, o homem que entendeu que 
devia fazer do sacrifício da dignidade brasileira brasão 

da sua família argentina, esteve ontem, no Tesouro, 
desde as 12h30 até às 15h45, em conferência com o 

Sr. Felisbello Freire, Ministro interino do Exterior. 

O Paiz, de ontem, escreveu o mais servil dos artigos, 
mandando sacrificar tudo à vontade do Sr. Vice-

presidente da República. O mais dócil dos janízaros 
(175) não teria outra linguagem, nem o cutelo mais 

pronto. A conferência e o artigo coincidem com a 
notícia do pedido de adiamento da solução da 
“Questão das Missões” por parte da República 

Argentina. 

Que quer dizer tudo isto? Também conferenciou o Sr. 

Victorino Monteiro, que se oferece para agitar o 
Estado Oriental. Não parece que se quer especular 
com o sentimento nacional, para criar pacificadores da 

Rua do Ouvidor, da Rua Larga e da Rua do 
Sacramento? 

Não parece, uma nova mascarada, como a da 
embaixada, no “Riachuelo”, ridícula sob todos os 
pontos de vista e, infelizmente, de tão tristes 

consequências? Está aberto o Congresso. Quem pode 
decidir dessas questões é ele. O Governo é um intruso 

nessas matérias e tudo quanto tratar é írrito (176) e 
nulo. Sabemos que é inútil reclamar, mas protestamos 
e declaramos que para nós a “Questão das Missões” é 

de “vida ou de morte”. (CIDADE DO RIO N° 126) 

 
175 Janízaros: tropa de elite do Império Otomano que depois de ter sido 

contaminada pela corrupção e violência desmedida foi extinta passando 
a agir clandestinamente. (Hiram Reis) 

176 Írrito: que, por ter sido feito contrário ao que estabelece a lei, não tem 
efeito jurídico algum e é passível de anulação. (Hiram Reis) 
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Cidade do Rio n° 127, Rio de Janeiro, RJ 

Sábado, 13.05.1893 

 
As Missões 

 

O governo aquiesceu ao pedido feito pelo Ministro 
argentino, em nome do seu governo, para adiar o 

prazo afim de ser apresentado memorial sobre a 
“Questão das Missões”; em vista de ter falecido o 

Chefe da Comissão argentina, o Sr. Calbos ou Calvo. 
(CIDADE DO RIO N° 127) 
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1895 

 
LAUDO ARBITRAL de 1895 - Brasil/Argentina 

5 de Fevereiro de 1895 

 
Laudo do Presidente dos Estados Unidos da 

América, em Virtude do Tratado de Arbitramento 
Concluído a 7 de Setembro de 1889 Entre o Brasil 

e a República Argentina. 

 

O tratado concluído em 7 de setembro de 1889 entre a 
República Argentina e o Brasil, para o ajuste de uma 

questão de limites controvertida, dispõe, entre outras 

cousas, o seguinte: 

Art. I - A discussão do direito que cada uma das Altas 
partes contratantes julga ter ao território em litígio entre 

elas, ficará encerrada no prazo de 90 dias, contados da 
conclusão do reconhecimento do terreno em que se 

acham as cabeceiras dos rios Chapecó ou Pequiri-Guaçu 
e Jangada ou San Antonio-Guaçu. Entender-se-á 

concluído aquele reconhecimento no dia em que as 
comissões nomeadas em virtude do tratado de 28 de 

setembro de 1885, apresentarem aos seus Governos os 

relatórios e as plantas a que se refere o artigo 4° do 

Tratado. 

Art. II - Terminado o prazo do artigo antecedente sem 
solução amigável, será a questão submetida ao 

arbitramento do Presidente dos Estados Unidos da 
América, a quem, dentro dos 60 dias seguintes, se 

dirigirão as Altas Partes Contratantes pedindo que aceite 

esse encargo. [...] 
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Art. V - A fronteira há de ser constituída pelos rios que 

o Brasil ou a República Argentina tem designado, e o 
árbitro será convidado a pronunciar-se por uma das 

Partes, como julgar justo, à vista das razões e 

documentos que produzirem. 

Art. VI - O laudo será dado no prazo de doze meses, 
contados da data em que forem apresentadas as 

exposições, ou da mais recente, se a apresentação não 
fôr feita ao mesmo tempo por ambas as Partes. Será 

definitivo e obrigatório e nenhuma razão poderá ser 

alegada para dificultar o seu cumprimento. 

Não tendo as Altas Partes Contratantes podido chegar a 
uma solução amigável no prazo estipulado, como acima 

se vê, submeteram-me, de acordo com as outras 
disposições do Tratado, a questão controvertida, a mim, 

Grover Cleveland, Presidente dos Estados Unidos da 

América, para Arbitramento e decisão, debaixo das 

condições prescritas no dito Tratado. 

Cada uma das Partes apresentou-me, no prazo e do 
modo especificado no Art. IV do Tratado, uma Exposição 

com provas, documentos e títulos em apoio do seu 

alegado direito. 

A questão submetida à minha decisão em virtude do 
sobredito Tratado é qual de dois determinados sistemas 

de rios constitui o limite do Brasil e da República 
Argentina na parte do seu território limítrofe que demora 

entre os rios Uruguai e Iguaçu. Cada um dos designados 
sistemas de limites compõe-se de dois rios, tendo 

próximas as suas cabeceiras e fluindo em direções 

divergentes, um para o Uruguai e outro para o Iguaçu. 
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Os dois rios designados pelo Brasil como constituindo o 

limite em questão [que pode ser denominado sistema 
ocidental] são um tributário do Uruguai e um tributário 

do Iguaçu, que foram demarcados, reconhecidos e 
declarados rios lindeiros em 1759 e 1760 pela Comissão 

Mista nomeada em virtude do Tratado de 13 de janeiro 
de 1750 entre Espanha e Portugal para demarcar os 

limites entre as Possessões espanholas e portuguesas da 
América do Sul. O afluente do Uruguai é designado como 

rio Pepirí [algumas vezes ortografado Pepiry] no Diário 

desses Comissários. 

Em certos documentos mais recentes apresentados 
entre as provas é chamado Pepirí-Guaçu. O rio de 

contravertente que aflui para o Iguaçu foi apelidado 
Santo Antônio pelos ditos Comissários e conserva esse 

nome. Os dois rios reclamados pela República Argentina 

como formando o limite [que pode ser denominado 
sistema oriental] estão mais ao Oriente e são por essa 

República chamados Pequirí-Guaçu [afluente do 
Uruguai] e San Antonio-Guaçu [afluente do Iguaçu]. 

Destes dois últimos rios, o primeiro é chamado Chapecó 
pelo Brasil, e o segundo Jangada. Agora, portanto, 

saibam quantos este virem que, havendo eu Grover 
Cleveland, Presidente dos Estados Unidos da América, a 

quem foram conferidas as funções de Árbitro nesta 
causa, examinado e considerado devidamente as 

Exposições, documentos e provas que me foram 
submetidos pelas respectivas Partes, em cumprimento 

das estipulações do dito tratado, dou aqui a seguinte 
decisão e laudo: QUE A LINHA DIVISÓRIA ENTRE A 

REPÚBLICA ARGENTINA E OS ESTADOS UNIDOS DO 

BRASIL, NA PARTE QUE ME FOI SUBMETIDA PARA 
ARBITRAMENTO E DECISÃO, É CONSTITUÍDA E FICARÁ 

ESTABELECIDA PELOS RIOS E SEGUINDO OS RIOS 
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PEPERI (TAMBÉM CHAMADO PEPERI-GUAÇU) E SAN 

ANTÔNIO, A SABER, OS RIOS QUE O BRASIL DESIGNOU 
NA EXPOSIÇÃO E DOCUMENTOS QUE ME FORAM 

SUBMETIDOS COMO CONSTITUINDO O LIMITE ACIMA 
DENOMINADO SISTEMA OCIDENTAL. Para melhor 

identificação, podem estes rios ser descritos ainda como 
os que foram reconhecidos e demarcados com Pepirí e 

San Antônio e designados e declarados assim 
respectivamente, e como rios lindeiros, nos anos de 

1759 e 1760, pelos Comissários Portugueses e espanhóis 
para esse efeito nomeados, de conformidade com o 

Tratado de Limites concluído em 13 de janeiro de 1750, 
entre Espanha e Portugal, segundo está registrado no 

Diário Oficial dos ditos Comissários. A foz do sobredito 
afluente do Uruguai, a saber, o Pepirí [também chamado 

Pepirí-Guaçu], que, com o Santo Antônio, é aqui 

determinado que seja o limite em questão, foi 
reconhecido e registrado pelos ditos Comissários que o 

exploraram em 1759 como estando a uma légua e um 
terço acima do Salto Grande do Uruguai e a dois terços 

de légua acima de um afluente menor do mesmo lado, 

chamado pelos ditos Comissários Itayoa. 

Segundo o Mapa e Diário do reconhecimento feito em 
1887 pela Comissão Mista Brasileiro-Argentina, em 

execução do Tratado concluído aos 28 de setembro de 
1885, entre a República Argentina e o Brasil, a distância 

do Salto Grande do Uruguai à boca do sobredito Pepirí 
[também chamado Pepirí-Guaçu] foi verificada e achada 

ser de quatro e meia milhas seguindo o curso do rio. A 
foz do sobredito afluente do Iguaçu, a saber, o Santo 

Antônio, foi reconhecida e registrada pelos ditos 

Comissários de 1759 e 1760 como estando dezenove 
léguas águas acima do Salto Grande do Iguaçu e vinte e 

três léguas acima da foz deste último rio. 
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Foi também registrado por eles como o segundo rio 

importante dos que desembocam na margem meridional 
do Iguaçu acima de seu Salto Grande; sendo o primeiro 

o San Francisco, obra de dezessete léguas e um quarto 
acima do Salto Grande. Na relação do reconhecimento 

em comum feito em 1788, em virtude do tratado de 1 de 
outubro de 1777, entre Espanha e Portugal, a 

determinação do San Antônio com referência a foz e ao 
Salto Grande do Iguaçu concorda com a acima referida. 

Em fé do que, assino do meu punho e mando afixar o 
selo dos Estados Unidos. Lavrado em triplicata na cidade 

de Washington no quinto dia de fevereiro do ano mil 
oitocentos e noventa e cinco, centésimo décimo nono da 

Independência dos Estados Unidos. 

Grover Cleveland. 

 

Por ordem do Presidente. 
W. Q. Gresham, 

Secretário de Estado. (CARVALHO, 1895) 
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Revista Illustrada n° 676, Rio, RJ 

Fevereiro de 1895 

 
A Grande Vitória 

 

O Litígio das Missões 
O Laudo em favor do Brasil 

Honra À América – Viva a República 

Está, finalmente, resolvida ‒ e com imensa glória para 

a Republica Brasileira ‒ a secular “Questão das 
Missões”, que, por tão longo espaço de tempo, 
absorveu as atenções dos estadistas e diplomatas do 

nosso continente, ameaçando ser o pomo de discórdia 
(177) entre as duas mais poderosas nações da América 

do Sul. 

Está, finalmente, terminado esse pleito, que foi o 
pesadelo do império, que manteve acesa e 

ameaçadora a indisposição entre nós e a República 
Argentina, e que, por mais de uma vez, ameaçou 

ensanguentar o nosso continente. 

Graças ao nobre sentimento das nações contendoras, 

que não vacinaram em entregar ao arbitramento 
civilizador a decisão da contenda, chegou-se a uma 
solução, que é o reconhecimento do direito, que vale 

um exemplo ao mundo dado pelos Americanos, e que 
cimentará a paz em nosso continente. 

 
177 Nas núpcias de Peleu e Tétis, Éris, a deusa que personifica a discórdia, 

fora a única divindade não convidada. Para vingar-se, a divindade 
malfazeja lançou um pomo de ouro entre as deusas Hera, Atena e 
Afrodite, com a seguinte inscrição: “à mais bela”. Cada uma das deusas 
considerava que a maçã lhe pertencia e aferraram-se numa discussão. 
(mitologiahelenica.wordpress.com) 
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Com a pertinácia da convicção, os estadistas 

brasileiros e os argentinos sustentaram sempre, de 
parte a parte, o direito a esses territórios, e a questão 

ameaçava eternizar-se, quando a proclamação da 
República no Brasil a lançou em uma fase nova, 

imaginando-se fazer por acordo o que só parecia 
poder ser conseguido pela guerra. Para fugir a esta 
emergência terrível, sem dúvida, para nós naquela 

época, fez-se um Tratado Provisório entre brasileiros 
e argentinos, dependente da aprovação das Câmaras 

dos dois países, acalmando-se os ânimos. 
Posteriormente, foi esse Tratado rejeitado pelas 
câmaras brasileiras, ouvida a opinião de Quintino 

Bocayuva, que assim se manifestou, sendo 
igualmente repelido pelas câmaras argentinas – o que 

prova que o não julgaram favorável aos seus 
interesses. E, posta a questão nestes termos, as 
partes contendoras concordaram em submetê-la ao 

arbitramento, sendo escolhido de comum acordo, 
como juiz, o Presidente da República dos Estados 

Unidos da América. 

Coube ao ilustre estadista Crover Cleveland a glória 
de resolver a contenda, fazendo plena justiça, diante 

das provas e dos documentos, a quem tinha o direito 
de seu lado. Sai assim da tela da política sul-

americana a causa primordial de todas as suas 
perturbações, desconfianças e sacrifícios, pois de 
longa data, na hipótese de uma guerra, as duas 

nações se depauperavam, mantendo-se num certo pé 
de guerra, que não tem mais razão de ser. Só por esta 

conquista fecunda da paz, que dispensa avultadas 
despesas e arruinava os dois orçamentos, a solução 
final deve ser bendita por todos. 

Mas, corno dissemos ao princípio, o desfecho desta 
grande questão é uma glória para a República 

Brasileira: primeiro, por tela enfrentado, 
abandonando de vez a tática das protelações, que 
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ameaçava eternizá-la, complicando-a cada vez mais; 

segundo, pela nobre confiança com que as duas partes 
recorreram ao recurso do arbitramento ‒ afastando a 

hipótese bárbara da guerra. Em pouco mais de quatro 
anos, a secular questão, graças à diplomacia 

republicana, correu os seus tramites e chegou à 
solução final, enchendo de contentamento o Brasil, 
que viu os seus direitos reconhecidos, e tendo como 

compensação, o lado vencido, a glória de cimentar 
também em nosso continente a doutrina do 

arbitramento, que exclui a hipótese de guerra e 
esparge os benefícios da paz em toda América. Para 
dois países tão vastos, tão ricos em territórios, com 

tão extensas regiões ainda incultas e desconhecidas, 
como o Brasil e a República Argentina, a posse de tais 

territórios era mais uma questão moral, mais uma 
questão de direito do que de simples interesse. 

E, nestas condições, reconhecido de que lado está a 

razão, se pôde haver contentamento em quem 
triunfou, não há “desaire” (178) algum para a parte 

contrária. E as compensações que advêm da solução 
da questão são tão grandes, que, francamente, 
indenizam bem quaisquer melindres. Desde que as 

duas nações se sujeitaram ao arbitramento, ambas se 
resignaram ao desfecho, pois não se podia prever qual 

a sentença. 

Tem a República Brasileira a glória de ver os seus 
direitos mantidos; terá a Argentina a certeza da nossa 

cordialidade e de uma política de paz e de 
confraternização, que vale também muito para o seu 

progresso e engrandecimento. 

O coração brasileiro exultou com a terminação deste 
pleito, e o digno magistrado, o chefe da mais poderosa 

república americana, soube fazer justiça. 

 
178 Desaire: descrédito. 
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Congratulando-nos, Pois, com o povo brasileiro, e 

assinalando esta vitória do regime republicano ‒ que 
enche de glória o Brasil ‒ fazemos votos pela 

felicidade e pelo progresso de todas as nações 
americanas, no seio da paz e conquistando pela 

democracia e pelo trabalho os frutos duradouros, que 
as dissenções e as guerras não sabem produzir. 

E, terminando. não podemos deixar de exclamar: 

Viva a República! J. V. 

Don Quixote n° 3, 09.02.1895 
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Revista Illustrada n° 677, Rio, RJ 

Fevereiro de 1895 

 
Incidente 

 

Ao passo que os telegramas nos relatam a correção 
com que a quase totalidade da imprensa do Rio da 

Prata recebeu a notícia do laudo em nosso favor na 
“Questão das Missões”, vemos que uma nota 

discordante ali se manifestou, por parte de um jornal 
intitulado “Don Quixote” (179), e que tem como redator 
e desenhista um cidadão espanhol, de nome Eduardo 

Sojo. Tendo recebido com regularidade esta folha, 
nela vimos, no último número recebido, um caloroso 

artigo assinado por aquele artista e dirigido aos 
argentinos. O Sr. Sojo, regressando de uma viagem 
ao estrangeiro, ali publicou, na 1ª coluna do seu 

jornal, a seguinte saudação ao povo argentino: 

Não quero dizer-te o entusiasmo que me inspiras, 

para que não tomes por adulação as simpatias que 

por ti sinto, pondo em dúvida a alegria que em mim 

se desperta, ao volver ao teu seio. Cale o lábio e 

pense a mente o que de todos os modos seria 

intraduzível por escrito ou de forma Não obstante, 

direi que, longe de ti, povo argentino, não olvidei a 

nobreza de teus filhos nem as suas ferazes campinas, 

nem o teu puríssimo céu, como a bandeira que dele 

tomou as cores. Me ausentei de ti, povo argentino, 

para ir lutar com os oprimidos de outros continentes, 

quando tu descansavas, depois de derrubares os teus 

 
179 Don Quixote: semanário lançado em Buenos Aires em outubro de 1884, 

e editado até 1905. As páginas centrais eram dedicas à ilustração. Seu 
fundador e desenhista titular era o espanhol Eduardo Sojo ( 1849 /  
1908) que nos seus desenhos usava o pseudônimo “Demócrito”. Foi o 
precursor da caricatura política na Argentina. A partir de 1903, o seu 
periódico passou a denominar-se “Don Quixote Moderno”. (Hiram Reis) 
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tiranos. Contigo lutei, por ti, povo argentino, volto a 

prestar-te os meus serviços, pois minha honra, meu 

sangue e quanto valho, pertencem-te. E. Sojo 

Mal tinha dado à publicidade esses entusiásticos 

conceitos, eis que a ocasião se ofereceu de dar uma 
prova da sua dedicação. Supondo o povo argentino 
lesado com a solução das Missões, quis ser mais 

ultramontano que o Papa e apresentou ali desenhos, 
provavelmente ofensivos para nós e para os Estados 

Unidos do Norte, obrigando as autoridades a tomarem 
providências e processar o jornal. 

O telegrama que nos refere esses fatos diz o seguinte: 

Buenos Aires, 18. 

Causaram a maior indignação, entre a melhor 

sociedade, as caricaturas do periódico Don Quixote 

contra os Presidentes Dr. Prudente de Moraes e 

Grover Cleveland. 

Aquela publicação é dirigida por estrangeiros, 

indivíduos completamente alheios aos interesses 

argentinos. 

Nós nada temos que ver com isso, nem 
responsabilizamos os argentinos pelo ato desses 

senhores, que quiseram fazer jus à popularidade, 
atacando inconvenientemente, nações amigas 

daquela em que vivem, e que hoje se empenham 
sinceramente em alimentar uma política de paz e de 
confraternização republicana, que será uma felicidade 

para toda a América.  

“Trop de Zéle” (180), é o caso de dizer-se. (REVISTA 

ILLUSTRADA N° 676) 

 
180 Trop de Zéle: excesso de zelo. (Hiram Reis) 
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Gazeta de Notícias n° 38, Rio, RJ 

Quinta-feira, 07.02.1895 

 
A Questão das Missões 

 

Recebemos ontem o seguinte telegrama: 

Washington, 6 

A decisão arbitral foi dada hoje em favor do Brasil. 

A nação brasileira não pode deixar de receber esta 

notícia com grande prazer. Ela confirma o direito 
sustentado em todos os tempos pelo Brasil, e 
demonstra ainda urna vez quão acertada e 

patrioticamente a Câmara republicana rejeitou o 
Tratado das Missões, celebrado pelo Sr. Quintino 

Bocayuva, que cedera aos nossos vizinhos uma boa 
parte do Território Nacional. (GAZETA DE NOTÍCIAS 
N° 38) 
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Diário de Notícias n° 3.480, Rio, RJ 

Sexta-feira, 08.02.1895 

 
O Laudo 

 

Depois de longo e detido estudo por parte do governo 
de Washington, ilustre Presidente dos Estados Unidos 

da Américo deu o seu laudo sobre a secular “Questão 
das Missões”, entre o Brasil e a República Argentina, 

decidindo-se peio reconhecimento dos nossos direitos. 
Esta decisão é incontestavelmente um acontecimento 
notável e nimiamente (181) importante para a nossa 

política internacional, fazendo desaparecer o principal 
ponto de discórdia entre as duas nações amigas, por 

isso que, de agora em diante, nem os nossos vizinhos 
temos o direito de falar mais sobre este assunto, 
definitivamente julgado por um tribunal insuspeito e 

respeitável como foi escolhido pelas duas partes 
beligerantes. 

Diante dessa luta secular, em que vivíamos os dois 
povos a disputar essa porção de território, sobre o 

qual ambos se julgavam com direito, levados ambos, 
antes pelo amor pátrio, do que pela falta que pudesse 
fazer aos dois vastos países da América do Sul, o 

arbitramento era a única solução pacífica no caso e a 
resolução tomada pelos dois governos não podia ser 

mais acertada nem mais patriótica, porque nenhuma 
outra consultava melhor os interesses das duas 
nações. Desde o momento em que a questão foi 

confiada à sabedoria do Governo dos estados Unidos, 
cessaram para sempre todas as nossas dissenções e 

direitos, porque estes só seriam reconhecidos pelo 
Presidente da União Americana, cujo laudo só nos 

 
181 Nimiamente: sobejamente. (Hiram Reis) 
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cumpria agradecer e respeitar, sem ódios nem 

ressentimentos, pois a sentença era dada em última 
instância e o juiz nem de leve podia ser suspeitado. 

Se o laudo fosse dado em favor da grande 
Confederação Argentina, a nossa linguagem seria a 

mesma e o respeito a ele o mais completo e absoluto, 
do mesmo modo por que, sendo dado a nosso favor, 
os nossos vizinhos hão de acatar, embora se vejam 

magoados pelo reconhecimento do nosso direito a 
respeito do qual, quando Presidente do conselho o 

memorável Barão de Cotegipe disse ao Senado que 
“era incontestável e que não admitia dúvidas” e 
ninguém conhecia melhor o assunto do que o nosso 

eminente estadista, que o havia estudado com 
entusiasmo e calor. 

Além da ocupação do Território em litígio, pelos 
nossos compatriotas, muitos e importantes 
documentos foram levados à “Casa Branca” e que por 

certo mereceram o estudo minucioso do governo de 
Washington. É possível que a Confederação Argentina 

tivesse bons documentos em que apoiar os seus 
pretendidos direitos, mas o que não resta dúvida é 
que as nossas provas foram as mais palpáveis e o 

nosso direito o mais incontestável, de modo a 
determinar a sentença a nosso favor. 

A “Questão das Missões” só podia ser decidida por 
arbitragem, porque ela interessava apaixonadamente 
aos dois povos, que não se continham na estreiteza 

de uma discussão de direito, exaltando ambos, 
quando se tratava desse assunto melindroso, que 

podia, de um momento para outro, determinar o 
rompimento de nossas relações com o Prata. E o voto 
oposto, tanto pelo nosso Congresso como pelo 

Congresso argentino, ao Tratado “ad referendum”, 
negociado pelo representante do Governo Provisório 
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do Brasil e o do Governo Argentino, demonstram o 

estado de excitação de ânimo entre os dois povos. 

Fato que podemos julgar pelo contentamento que 

ontem experimentamos e somente comparável com a 
mágoa que deviam sentir os nossos vizinhos. O 

arbitramento foi, pois, um bem a uma necessidade, 
como a garantia da ordem e da paz na América do Sul, 
porquanto o Território das Missões foi sempre um 

ponto negro na nossa política internacional. 
Aceitando, pois, o Tratado, só nos cumpre respeitá-lo 

integralmente, rendendo as homenagens devidas ao 
grande e notável juiz que escolhemos para julgar este 
pleito secular. 

Dando os nossos sinceros parabéns ao povo brasileiro, 
com o qual nos congratulamos, enviamos as nossas 

saudações à República Argentina, por vermos 
arredado do nosso caminho esse torpedo formidável 
que poderia servir somente para nos arruinar, 

fazendo-nos retroceder no nosso progresso e 
engrandecimento. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS N° 3.480) 
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Gazeta de Notícias n° 40, Rio, RJ 

Sábado, 09.02.1895 

 
A Questão das Missões 

 

Washington, 7 de fevereiro, 8 horas da noite. 

O laudo do Presidente Stephen Grover Cleveland 

sobre a “Questão das Missões” tem onze páginas. Diz 
que a linha divisória entra o Brasil e a República 

Argentina será, a que segue os Rios Pepirí-Guaçu e 
Santo Antonio, tais quais são designados na exposição 
e documentos que apresentou-lhe a Missão Especial 

do Brasil. Explica que são os Rios que como tais foram 
reconhecidos e demarcados, em 1759 e 1760, de 

comum acordo entre as Cortes de Portugal e Espanha, 
sendo que o Pepirí-Guaçu já era então conhecido nos 
mapas por Pepiry ou Pequery. 

Também dá as distâncias das bocas respectivas aos 
dois saltos grandes no Uruguai e do Iguaçu. O 

relatório sobre a questão foi escrito pelo 
subsecretário, o Sr. Uhl, o qual o entregou ao 

Presidente Stephen Grover Cleveland em novembro. 
Desde então tem o Presidente estado estudando a 
questão, até que no dia 4 do corrente declarou aos 

Srs. Gresham e Uhl (182) a que decisão havia chegado. 
Ninguém, porém, sabia qual era o laudo do Presidente 

até a ocasião da entrega. 

Washington, 7 de fevereiro, 9 horas e 15 minutos da 
noite. 

 
182 Walter Quintin Gresham, secretário de Estado e Edwin Fuller Uhl, 

primeiro subsecretário de Estado. (Hiram Reis) 
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Que a linha do limite entre a República Argentina e os 

Estados Unidos do Brasil, naquela região que foi 
submetida ao meu arbitramento e decisão, é 

constituída e será estabelecida pelos Rios Pepirí-guaçu 
e Santo Antonio, isto é, os Rios que o Brasil marcou 

na “Exposição” e documentos, que me apresentou, 
como constituindo a linha de limites, e que neste laudo 
denominei de Sistema Ocidental. (GAZETA DE 

NOTÍCIAS N° 40) 
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Diário de Notícias n° 3.483, Rio, RJ 

Segunda-feira, 11.02.1895 

 
As Missões 

 

Distintos cavalheiros, representantes de algumas das 
principais classes da nossa sociedade, profundamente 

jubilosos pela felicíssima solução que acaba de ser 
dada ao litígio secular das Missões, tiveram a 

belíssima ideia de promover uma grande 
manifestação, pela qual todo o povo brasileiro, sem 
distinção de ciasses nem de partidos, afirme o seu 

apreço e reconhecimento ao diplomata ilustre, o Sr. 
Barão do Rio Branco, pela rara habilidade e 

competência com que sonhe conduzir a melindrosa 
questão, e, no mesmo tempo, ateste a sua 
incondicional estima à República Argentina, o nosso 

digno e cavalheiro e contendor no mencionado litígio. 
Entre os cidadãos a quem cabe a louvável iniciativa 

acham-se os Srs. Drs. Elpídeo de Mesquita, Serzedello 
Corrêa, Agostinho dos Reis e outros justamente 

acatados pelos seus dotes pessoais e legítima 
influência, ao movimento civilizador do nosso País. 

Aplaudimos francamente, com entusiasmo, a ideia 

desta dupla comemoração. Realmente, por todos os 
motivos os brasileiros devem desvanecer-se e 

alegrar-se com o desfecho honroso da célebre 
“Questão das Missões”, e todas as demonstrações 
com que atestem a sua alegria e o seu 

desvanecimento, aumentarão de valor pelas 
homenagens tributadas à nação amiga e vizinha, com 

quem a nossa brilhante vitória nos proporciona 
ocasião de consolidar as nossas relações de amizade, 
ou melhor, confraternidade americana. 
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O distintíssimo representante da República Argentina 

entre nós, o Sr. Dr. Martín García Mérou, que, com 
superior tato, fineza e correção, tem sabido conciliar 

os interesses da representação que seu país com o 
respeito e simpatia que o Brasil, pelo seu governo e 

pelo seu povo, sempre lhe procurou merecer, verá 
sem dúvida na homenagem que os brasileiros 
pretendem fazer ao seu belo país a mais eloquente 

prova de que os nossos sentimentos em relação à 
grande República vizinha se fortaleceram com o 

pacífico desenlace do litígio das Missões. Para resolver 
sobre a grande manifestação está convocado um 
“meeting” (183) popular que se efetuará amanhã, 

numa das nossas pragas. O dia em que se realizar 
essa ideia será verdadeira festa nacional. 

*** 

A Comissão dos Promotores da festa destinada a 
significar o júbilo do povo pela vitória do Brasil na 

“Questão das Missões” teve ontem ocasião de 
encontrar apoio sincero da parte de toda a imprensa 

e de inúmeros cavalheiros com quem falou. Ela 
resolveu convocar o “meeting” popular para amanhã, 
no largo de S. Francisco de Paula, às 13h00, e pede o 

concurso de todas as classes sociais, esperando que 
nacionais e estrangeiros amigos, sem distinção de 

partidos, acudam pressurosamente a este apelo 
patriótico. 

Para mais brilhante êxito da demonstração planeada, 

a comissão pretende hoje solicitar do governo que 
mande fechar amanhã as repartições públicas no 

meio-dia, e por este meio tem a honra de convidar o 
comércio e estabelecimentos particulares desta 
capital a fazerem o mesmo. Às 13h00, será lido o 

telegrama de felicitação ao Sr. Barão do Rio Branco, 

 
183 Meeting: encontro. (Hiram Reis) 
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para ser assinado por todas as pessoas que que 

quiserem ligar seu nome a esta demonstração 
nacional de apreço. E logo depois, o povo, as 

comissões que ali se apresentarem, as sociedades 
estrangeiras que desejarem honrar-nos com a sua 

confraternização, todos em marcha solene seguirão 
para o Palácio do governo para cumprimentar o Sr. 
Presidente da República e os membros do Governo, 

assim como os Srs. Ministros da República Argentina 
e dos Estados Unidos da América do Norte, que para 

esse fim receberam convite. A comissão apela para os 
elevados sentimentos patrióticos da população, 
confiando que ela não hesitará em dar a esta 

manifestação o caráter grandioso que o seu objeto 
reclama. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS N° 3.483) 
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Diário de Notícias n° 3.485, Rio, RJ 

Quarta-feira, 13.02.1895 

 
As Missões 

 

Realizou-se ontem, às 13h02, no Largo de S. 
Francisco de Paula, conforme anunciara a comissão, o 

“meeting” comemorativo do brilhante desenlace que 
teve a secular “Questão das Missões”. Desde o meio-

dia que se notava grande concorrência no largo do São 
Francisco. [...] 

O Dr. Serzedello Corrêa tomou então a palavra, 

explicando ao povo num pequeno, mas característico 
discurso, o motivo do “meeting”, de que era orador o 

ilustre Dr. Agostinho dos Reis. Então esboçou em 
traços gerais o Dr. Agostinho dos Reis a razão por que 
se houvera convocado o povo para tão significativa 

prova de civismo e de patriótico ardor pela Pátria. 

No seu brilhante discurso disse o orador que, sendo o 

motivo daquela reunião popular enviar um telegrama 
ao Sr. Barão do Rio Branco, que demonstrasse bem o 

quanto o venera a Pátria brasileira, pelo desenlace que 
teve a “Questão das Missões”, desejava que todos 
viessem trazer ao documento a sua assinatura, desde 

o operário até o diplomata, porque todos são parcelas 
da manifestação entusiástica da opinião nacional. [...] 

Rio Branco – Washington 

O povo brasileiro, reunido em grande “meeting”, 
aclama entre palmas o vosso nome e envia-vos 

saudações entusiásticas, pela honrosa decisão do 
litígio das Missões. A República Brasileira e a 

Confederação Argentina, comemorando a vitória da 



490 
 

paz a do direito, pelo arbitramento, firmam o fecundo 

e patriótico exemplo do verdadeiro engrandecimento 
das nações americanas. A alma nacional, vibrando de 

contentamento, festeja, por todos os recantos do país, 
a feliz nova do auspicioso acontecimento, que, pondo 

termo à secular questão, digna e honrosamente 
enaltece ambas as nações. 

Os abaixo assinados, em nome do povo aqui reunido 

e exprimindo os sentimentos unanimes da nação, 
saúdam-vos com entusiasmo delirante, porque a 

comissão de que sois digno chefe, bem mereceu da 
Pátria e da América republicana. 

Rio, 12 de fevereiro do 1895. – Serzedello Corrêa, 

Agostinho dos Reis [...] (DIÁRIO DE NOTÍCIAS N° 
3.485) 



491 
 

 
Gazeta de Notícias n° 45, Rio, RJ 

Quinta-feira, 14.02.1895 

 

“O Paiz” descreveu com arroubos pindáricos (184) a 

grande festa popular de 12, consagrada ao triunfo 
diplomático do Brasil na “Questão das Missões”. Digna 
de aplausos toda a narrativa. Mas o colega permitirá 

que no meio de tantas joias de rara eloquência 
patriótica eu destaque umas pérolas mais dignas do 

apreço público: 

1° 

Fantasia humana, ideal ou utopia, não importa: a 

“tendência natural do homem é para a conciliação”, 
e a própria guerra não é senão uma fórmula 

violenta, etc. Este remédio, porém, é pior do que a 
doença. Assim, a única fórmula compatível com o 
“interesse da aproximação humana e com a 

ascensão espiritual do homem é, na impossibilidade 
do acordo, a solenidade da arbitragem”. Antes de 

tudo, uma roda de palmas, apesar de “desastradas” 
talvez. 

Mas tudo isso é verdade entre povos estrangeiros, 
e não centuplica de verdade em se tratando de 
irmãos e compatriotas? 

Por que aplaude “O Paiz” a conciliação com 
estranhos, e desfere chamas de ódio e de vingança 

eterna contra os aspirantes brasileiros, contra os 
vencidos de ontem? 

 
184 Estilo poético próprio do poeta grego Píndaro. (Hiram Reis) 
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Para adversários seculares palavras de amor e de 

concórdia, para os filhos desta generosa Pátria 
comum ‒ os epítetos afrontosos, o afastamento 

irreconciliável, a perseguição sem tréguas? 
Confessem todos que e inconcebível. Mas assim 

quer, lá se avenha. 

2° 

O povo, apinhado, saudava em longas aclamações 

e palmas aquele certâmen de inteligência e de amor 
com que os oradores, enobrecendo-se e elevando-

se, enobreceram e elevaram as suas nações. 

Outra roda de palmas, porque isso é a puríssima 
verdade. Mas se era, e se foi um “certâmen de 

inteligência e de amor” em que todos se 
enobreceram, o colega não me dirá por que razão 

seus íntimos amigos patriotas, que se cognominam 
os únicos legítimos republicanos desta terra, 
fugiram à popularíssima manifestação do dia 12? 

Que baba de “aranha” tomada envenenou-lhes, o 
sangue para fugirem à festa da luz, do verdadeiro 

progresso, da paz e da confraternização 
americana? Conclua que eles deram triste 
documento de si e das suas saudades ditatoriais. 

(GAZETA DE NOTÍCIAS N° 45) 
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Diário de Notícias n° 3.487, Rio, RJ 

Sexta-feira, 15.02.1895 

 
As Missões 

 

O ilustrado Sr. Dr. Serzedello Corrêa recebeu ontem 
do nosso Ministro em Washington o seguinte 

telegrama: 

Washington – Serzedello Corrêa – Rio de Janeiro 

Por mim e meus companheiros de trabalho agradeço 

honrosa mensagem. Estou convencido de que a 

decisão do americano ilustre que com tanto labor e 

consciência exerceu as funções de árbitro, animado 

de igual afeto por ambas as nações, terá sido também 

recebida com satisfação na República Argentina o que 

este acontecimento feliz e honroso concorrerá para 

que que estreitem mais, como tanto desejamos os 

brasileiros, laços de amizade que nos ligam aos 

nossos aliados de Caseros o do Paraguai. Rio Branco. 

(DIÁRIO DE NOTÍCIAS N° 3.487) 
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A Federação n° 49, Porto Alegre, RS 

Terça-feira, 26.02.1895 

 
Estados Unidos da América do Norte 

(06 a 14 de fevereiro) 

 

Toda a imprensa tratou da decisão do Presidente 

Stephen Grover Cleveland sobre a questão de limites 
entre o Brasil e a República Argentina. A opinião geral 
foi por extremo simpática ao Brasil. Tanto mais 

notável é isto quanto os argentinos haviam criado uma 
opinião favorável à sua causa. 

Alguns dos órgãos principais disseram que a perda do 
território contestado seria um perigo constante para o 
Brasil; seria virtualmente a perda do Rio Grande do 

Sul e talvez a de Santa Catarina e Paraná. 

A “New York Tribune”, principal órgão do Partido 

Republicano, tece grandes elogios a Silva Paranhos. 
Diz que ele pertence à velha escola de diplomatas, em 
que fulgurou seu pai e instrutor, os quais sem ruído 

nem ostentação conduzem as mais delicadas 
negociações com a habilidade da extrema prudência e 

sólidos estudos. Parece uma carapuça talhada para o 
representante argentino. 

Os argentinos residentes em Washington explicam o 

insucesso de sua causa dizendo que a missão especial 
do Brasil apresentou algumas provas que eles não 

conheciam. 

O Dr. Estanislao Severo Zeballos visitou no dia 10 

cada um dos Ministros brasileiros. 
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Entre o corpo diplomático e nas rodas oficiais foram 

muito elogiados a extrema correção e admirável 
talento pesquisador do chefe da comissão brasileira, a 

cuja sagacidade se deve em grande parte esta decisão 
feliz, pois foi devida sobretudo aos documentos novos, 

posta que antiquíssimos e raros, que a indústria de 
Silva Paranhos descobriu nos arquivos de Espanha e 
até da França. 

Entre estes nota-se a reprodução fiel de um dos dois 
exemplares primitivos do mapa manuscrito de 1749, 

que fora preciosamente guardado no depósito 
geográfico do Ministério dos Negócios Estrangeiros da 
França e do qual Silva Paranhos apresentou um “fac-

simile” (185) do mesmo tamanho e colorido do original. 
Estes mapas assignados pelos representantes de 

Portugal e Espanha serviram de governo para o ajuste 
do Tratado de demarcação de limites de 1750, da 
demarcação de 1759/60, e do Tratado de 1777, 

calcado sobre o de 1750. A entrega do laudo do árbitro 
foi feita com toda a solenidade no chamado “Salão 

diplomático”, da Casa Branca ou Palácio Presidencial. 

Estavam presentes o Secretário de Estado, o Sr. 
Walter Quintin Gresham [Ministro das Relações 

Exteriores], o subsecretário o Sr. Edwin Fuller Uhl, o 
Sr. Dr. Estanislao Severo Zeballos, enviado especial 

da República Argentina, e seu secretário Atwell, os 
Srs. Silva Paranhos, Dionysio Cerqueira, consultor 
técnico, Contra-Almirante Guillobel, e os secretários 

da missão Domício da Gama, Dr. Domingos O. 
Cavalcanti e Dr. Olyntho de Magalhães, o Secretário 

particular bacharel Raul Paranhos do Rio Branco e o 
Secretário da Legação do Brasil, Raul Oscar do 
Amaral. 

 
185 Fac-simile: cópia. (Hiram Reis) 
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No meio do mais profundo silêncio o Secretário de 

Estado o Sr. Gresham, anunciando que o árbitro já 
pronunciara a sua decisão, perguntou aos enviados se 

desejavam que a lesse. O Sr. Barão Silva Paranhos, 
declarou que de sua parte dispensava esse incomodo 

ao Sr. Gresham. O Dr. E. Zeballos disse que julgava 
bastante que o Secretário declarasse desde logo em 
favor de quem era o laudo do presidente Cleveland. O 

Sr. Gresham acenou então para o Sr. Uhl, seu 
subsecretário, que disse: 

Senhores da Comissão Especial da República 

Argentina e do Brasil: o Presidente dos Estados 

Unidos da América nesta contenda entre vossos 

governos decidiu no sentido das pretensões dos 

Estados Unidos do Brasil. 

O Dr. Zeballos, então, adiantando-se, ofereceu a mão 
ao Dr. Silva Paranhos dizendo em voz muito alta e 

clara: 

Mil felicitaciones, señor Ministro Rio Branco. 

Este agradeceu e disse que considerava esta solução 

como do melhor auspicio para a paz e boa amizade 
das duas nações. Acrescentou que os brasileiros 

reconheciam que ele, Dr. Zeballos, fora não só o mais 
tenaz como o mais hábil e ilustrado adversário que o 
Brasil encontrou nessa discussão. 

O laudo do presidente Cleveland sobre a “Questão 
Missões” tem onze páginas. Diz que a linha divisória 

entre o Brasil e a República Argentina será a que 
segue os Rios Pepirí-Guaçu e Santo Antonio, tais quais 
são designados na exposição e documentos que 

apresentou-lhe a missão especial do Brasil. Explica 
que são os Rios que como tais foram reconhecidos e 

demarcados em 1759 e 1760 de comum acordo entre 
as Cortes de Portugal e Espanha, sendo que o Pepirí-
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Guaçu já era então conhecido nos mapas por Pepiry 

ou Pequery. Também dá as distâncias das Bocas 
respectivas aos dois saltos grandes no Uruguai e no 

Iguaçu. 

O relatório sobre a questão foi escrito pelo 

subsecretário, o Sr. Uhl, o qual o entregou ao Sr. 
Presidente Cleveland em novembro. Desde então 
esteve o Presidente estudando a questão até que no 

dia 4 do corrente declarou aos Srs. Gresham e Uhl a 
decisão a que havia chegado. Ninguém, porém, sabia 

qual era o laudo do Presidente até a ocasião da 
entrega. Eis o trecho principal do laudo do Presidente: 

Que a linha do limite entre a República Argentina e os 

Estados Unidos do Brasil, naquela região, que foi 

submetida ao meu arbitramento e decisão, é 

constituída e será estabelecida pelos Rios Pepirí 

[também chamado Pepirí-Guazú) e Santo Antonio, 

isto é, os Rios que o Brasil marcou na “Exposição” e 

documentos, que me apresentou, como constituindo 

a linha do limite, e que neste laudo denominei de 

Sistema Ocidental. (A FEDERAÇÃO N° 49) 
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Cidade do Rio n° 253, Rio de Janeiro, RJ 

Quarta-feira, 23.10.1895 

 
Mais Uma! 

 

Perece que a providência, que por tanto tempo velou 
sobre os destinos deste País, muitas vezes descurados 

pelos seus governos, cansou-se por fim, de cobri-lo 
com suas asas protetoras. Desde a primeira questão, 

que surgiu entre nós e os nossos vizinhos do Prata 
sobre limites, começou a série nefasta dos 
desrespeitos, invasões e usurpações ao território 

nacional, ora ao Norte, ora ao Sul, um dia no próprio 
continente, outro em ilha a nós pertencente. A 

“Questão das Missões”, tão impatrioticamente 
tratada, foi como que o sinal convencionado para o 
começo desta série de desrespeitos e insultos a que o 

Brasil não estava acostumado e a que o sujeitaram os 
erros, a incompetência e a falta de compreensão dos 

seus deveres da parte dos nossos estadistas. 

Na “Questão das Missões” submetida ao arbítrio do Sr. 
Stephen Grover Cleveland, Presidente da grande 

República Norte-americana, obtivemos laudo 
favorável sendo reconhecidos os nossos direitos. Com 

maior cavalheirismo curvaram-se ante a justa 
sentença nossos vizinhos, a quem um brasileiro pouco 
zeloso da integridade da nossa Pátria, queria fazer 

presente de uma boa parte do seu território. 

Acaba do ser assinado entre os Ministros brasileiro e 

argentino e ratificado pelos respectivos governos, o 
protocolo que determina os marcos divisórios das 
duas Repúblicas, como os leitores verão em outra 

seção desta folha. 
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Para a completa solução desta questão secular falta 

apenas a nomeação e consequente trabalho de 
comissários das duas nações munidas das instruções 

necessárias para a colação dos marcos. 

Tudo, por consequência, parece estar concluído e do 

melhor modo. 

Infelizmente assim não é, e a incompetência do Sr. 
Ministro do Exterior ainda pode dar a esta questão, 

encaminhada tão favoravelmente para o Brasil, um 
desenlace que nos seja prejudicial. Não se pense que 

fantasiamos, nem que nos dirige a pena outro 
sentimento além do amor a esta Pátria que queremos 
inteira no seu território e ilesa na sua honra como a 

recebemos dos nossos maiores. 

Nosso dever de jornalista obriga-nos a não nos 

conservarmos calados e apontar à Nação os que ou 
por desídia ou por falta de patriotismo não cuidam dos 
seus interesses. Soubemos que a linha limítrofe, 

aprovada na Conferência do Sr. Ministro das Relações 
Exteriores com o Sr. Garcia Merou, demarca em favor 

da República Argentina, grande faixa do território 
brasileiro. 

Esta fato é do tal gravidade, demonstra tamanha 

incúria, que sinceramente custa-nos profundamente a 
acreditar nele, apesar do estar esse negócio entre as 

mãos do mesmo Ministro que com a maior 
impassibilidade tem deixado a Trindade até hoje em 
mão dos ingleses. 

Pois que! Nem sequer na “Questão das Missões”, em 
que o nosso direito foi com tanta justiça reconhecido 

pelo árbitro escolhido para decidir dele, o Sr. Ministro 
do Exterior chegará a uma conclusão airosa e digna 
para o Brasil? 
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Sabemos que S. S.ª não tem grande propensão dar 

conta ao público dos seus atos, mas é tão grave o fato 
que chegou ao nosso conhecimento e acabamos de 

denunciar, que esperamos ver S. S.ª abrir uma 
exceção aos seus hábitos e vir dizer à nação que os 

interesses do Brasil, entregues às suas mãos, não 
ficarão lesados. 

Não é possível que brasileiros teimem em dar ao 

estrangeiro o que já é indiscutivelmente nosso. Não é 
possível que, no traço que determina os limites em um 

mapa, possa encontrar embaraços um Ministro 
brasileiro. (CIDADE DO RIO N° 253) 
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1896 

 
Gazeta da Tarde n° 38, Rio, RJ 

Sexta-feira, 07.02.1896 

 

O “Jornal do Commercio” dá-nos hoje a seguinte 

“vária” (186) sobre o Sr. Barão do Rio Branco, o homem 
a quem devemos em parte ter tido a solução que teve 
a velha “Questão das Missões”: 

Os americanos festejam o primeiro aniversário do 

laudo do Presidente Cleveland em favor do Brasil, na 

“Questão das Missões”, nomeando o relator do 

parecer sobre a Questão, o sr. Uhl, para embaixador 

na Alemanha. Nós, que ganhamos a Questão 

incumbimos, é verdade, o Sr. Barão do Rio Branco de 

melindrosa missão, más não era tempo de se lhe dar 

a categoria do enviado extraordinário? Até há poucos 

dias era ele simples Cônsul Geral em Liverpool. 

E bem possível que outros, aos quais a Pátria nenhum 

serviço relevante deva, tenham já satisfeitas as suas 
aspirações, embora nem sempre justas. Depois, há 

uma cousa, o Barão do Rio Branco tem direito à 
promoção indicada pelo Jornal; basta, porém, que tal 
se dê para que o Sr. Barão tenha que esperar muito e 

muito. Antes não tivesse direito. (GAZETA DA TARDE 
N° 38) 

 
186 Vária: pequeno comentário que atualiza o leitor sobre algum tópico 

específico. (Hiram Reis) 
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1898 

 
Cidade do Rio n° 336, Rio de Janeiro, RJ 

Sábado, 08.10.1898 

 
General Dionysio Cerqueira 

 

Está fixada a nossa fronteira com a República 
Argentina. Coube ao Sr. General Dionysio Cerqueira a 

glória de ligar o seu nome a este feito, que remove a 
possibilidade de dissentimentos entre o Brasil e a 

pérola do Prata e assim nos dá esperança de um 
futuro de amizade sincera e leal cooperação na paz 
continental. 

A modéstia do ilustre Ministro do Exterior faz com que 
o povo brasileiro não aprecie bem o talento, o caráter, 

o coração do infatigável trabalhador, que começando 
por organizar sua individualidade com o maior 
esforço, é atualmente uma garantia para o bom êxito 

de quantos cometimentos a Pátria lhe confia. 

Tendo marchado como soldado raso para a Campanha 

do Paraguai, o Sr. Dionysio Cerqueira conquistou ali 
os seus primeiros galões, merecendo por sua bravura 
temerária esta elogiosa repreensão do seu 

comandante, o imortal Tibúrcio: 

fique sabendo que, neste Batalhão, só o comandante 

tem o direito de ser louco. 

O impávido ajudante do ordens daquele intrépido 
Chefe não se corrigiu, porém. Teve o mesmo 

comportamento tão eloquentemente qualificado, 
apesar de empenhar-se nos mais notáveis combates 
e ter sido gravemente ferido. 
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De volta da guerra, o Sr. Dionysio Cerqueira travou 

uma nova campanha, a do amor ao saber contra a 
ignorância; fez-se engenheiro-militar e bacharel em 

matemáticas, demonstrando desde logo que lhe 
estavam na paz reservados novos louros para juntar 

aos da guerra. 

Tornou-se notável em todas as comissões, que lhe 
foram confiadas, distinguindo-se como engenheiro, 

não só nas obras dos abastecimentos d’água a esta 
capital, sob a direção da Marechal Jardim, hoje seu 

companheiro de ministério, mas também na 
demarcação da fronteira da Venezuela, sob as ordens 
do Barão de Parima. 

Quis a fortuna que o Sr. Dionysio Cerqueira figurasse 
nas diversas fases que teve a “Questão das Missões” 

e é assim que o seu nome é lembrado desde a 
explorarão do território contestado pela comissão 
mista, de que S. Ex.ª fez parte. 

Eleito Deputado à Assembleia Constituinte da 
República, foi na sua Câmara relator da comissão 

especial, que deu parecer contra o ominoso Tratado 
de Montevidéu, pelo qual o Sr. Quintino Bocayuva 
sacrificava o nosso direito ao Território das Missões. 

A argumentação do seu, parecer nunca foi destruída e 
viu-se, mais tarde, que ela se conformava com 

documentos, que serviram para firmar o Laudo dos 
Estados Unidos, nomeado juiz arbitral na velha 
contenda. 

O profundo conhecimento que revelou do melindroso 
assunto, inspirou a sua nomeação de Ministro 

plenipotenciário para acompanhar o pleito da 
arbitragem. 
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Nosso caráter mereceu da missão especial, que tinha 

por chefe o Sr. Rio Branco, a escolha de emissário 
para ir procurar nos museus de Madri e Simancas 

documentos que instruíssem o nosso direito. Trouxe 
oito documentos completamente novos e que até 

então deviam ter parecido somenos, pois ninguém os 
invocara; documentos, que serviram, e muito, para 
firmar a argumentação brasileira. 

A arbitragem das Missões é um feito diplomático de 
tanto brilho, que não devemos ter escrúpulos de 

diminuir a auréola de Rio Branco repartindo a glória 
por todos os que, na missão especial, pelo 
patriotismo, pelo critério, pela dedicação concorreram 

para a nossa vitória. De volta aos Estados Unidos, o 
Ministro Plenipotenciário recebia, da alma baiana uma 

justa demonstração de apreço; o Sr. Dionysio 
Cerqueira foi reeleito Deputado. 

Teve, porém, de renunciar o seu mandato para 

colaborar, como Ministro, na obra imortal do Sr. 
Prudente de Moraes; a organização da nossa vida 

constitucional. Recebeu a pasta das Relações 
Exteriores num período de ameaçadora agitação, que 
por isto mesmo demandava o maior atilamento, calma 

e perseverança, pois devia debater às mais 
intrincadas e irritantes questões, entre as quais a do 

território contestado na fronteira Norte, na fase da 
irascibilidade, em que entrara o espírito francês pelo 
incidente ensanguentado do Amapá. 

Não obstante conseguiu, entro outros Tratados, 
celebrar com o Chile os de Comércio e Profissões, e 

isto sem do qualquer forma de suscetibilizar a 
República, apesar da exaltação dos ânimos que ali 
reinava e que por tanto tempo ameaçou a paz sul-

americana. Está habilidade diplomática conquistou as 
maiores simpatias para o governo brasileiro, quer no 

coração chileno, quer no coração argentino, e a ela 
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devemos atribuir a serenidade, que deu azo a 

negociar-se de amigo a amigo, sem sobressaltos e 
sem rumor, à negociação para a demarcação 

definitiva da linha dos Rios e que nos empossa para 
sempre do “Território das Missões”, nos termos, da 

sentença arbitral. 

Devíamos, pois, a tão eminente brasileiro uma 
demonstração pública da nossa simpatia e da nossa 

admiração. 

O Sr. Luiz Vianna, o estadista do Norte, disse um dia 

que se a Bahia, tivesse de indicar representante seu 
no governo da União, apresentaria o nome do Sr. 
General Dionysio Cerqueira. 

A rápida notícia que damos da vida do Ministro do 
Exterior do governo do benemérito Sr. Prudente de 

Moraes afere a justiça e a precisão de vista do Sr. Luiz 
Vianna. 

Com direito, o Sr. General Dionysio Cerqueira tem a 

envergadura intelectual e moral exigida para a função 
do Pastor de Povos. 

Sabe decidir-se, querer e realizar, sem hesitação, sem 
desfalecimento e com a coragem refletida de quem 
não desperdiça após a vitória os sacrifícios do 

combate. 

Circunstâncias políticas fizeram com que S. Ex.ª 

pedisse reforma e assim cortasse a sua brilhante 
carreira militar de mais de trinta anos. O Coronel de 
engenheiros, que, comandando a Escola Militar do Rio 

Grande do Sul, demonstrou que era tão calmo 
administrador e disciplinador na paz, quanto fora 

temerário na peleja, não quis que o dever de 
submissão do soldado arregimentado, lhe impedisse 
os nobres impulsos do dever cívico e, por isso, após o 
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Golpe de Estado de três de novembro despediu-se do 

futuro militar, que lhe esperava. Tão profundas, 
porém, eram as raízes da sua popularidade e da 

estima captada no exército, era tão amado que até 
hoje o seu nome é repetido com respeito e saudade. 

Quer isto dize que o Sr. General Dionysio Cerqueira 
honra a Bahia não só pela sua reputação de diplomata, 
que lhe assegura a simpatia das nações, como pelo 

apoio que a sua dedicação ao regímen constitucional 
recebe dos seus antigos companheiros de arma. 

O Sr. Luiz Vianna viu, pois, com. a sua proverbial 
clarividência, quem melhor representava a glória da 
Bahia neste momento governamental do Brasil. Pelos 

seus serviços, pelo seu saber, pelo seu caráter o Sr. 
General Dionysio está indicado para as mais elevadas 

posições da República. (CIDADE DO RIO N° 336) 
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1939 

 
Revista da Sociedade de Geografia do Rio de 

Janeiro n° 46 

Quinta-feira, 13.04.1939 

 
Pelo Brasil Unido 

[Reminiscências da Solução da Questão do Contestado] 
* Thiers Fleming * 

 

Em primeiro lugar reitero aos Exm.os Srs. Venceslau 
Braz, Afonso Camargo e Edmundo da Luz Pinto meus 

sinceros agradecimentos pela bondade que tiveram de 
ler estas notas, antes de serem dadas à publicidade. 

Denominava-se “Contestado” – o território litigioso, 

de 47.820 km2 de superfície, com diversos centros de 
população como União da Vitória, Palmas, 

Clevelândia, Rio Negro, Itápolis, etc., disputado por 
Santa Catarina, com três acórdãos do Supremo 
Tribunal Federal, a seu favor, mas, desbravado e 

povoado pelo Paraná que dele estava de posse. E 
nunca é demais relembrar-se que essa posse – foi a 

razão principal para que o laudo de Cleveland, na 
célebre “Questão das Missões”, entre o Brasil e a 
República Argentina, fosse favorável ao Brasil – 

defendido pelo Barão do Rio Branco. A “Questão do 
Contestado” provocava um estado de beligerância 

entre Paraná e Santa-Catarina e ao desassossego 
nacional acrescentava grandes despesas para a União. 

Venceslau Braz, na presidência da República, tomou a 

si a patriótica tarefa de resolver o caso. No Paraná 
dizia-se: Santa Catarina com a sentença e Paraná com 

o território. Em Santa-Catarina, confiantes todos no 
prestígio de Lauro Müller, só queriam a execução da 
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sentença. Mas, Venceslau Braz, com o seu 

patriotismo, serenidade, tato e autoridade 
presidencial, dirimiu, a 20.10.1916, por acordo, essa 

criminosa pendência territorial, graças à, clarividência 
patriótica de Afonso Camargo e Felipe Schmidt. 

O território litigioso foi dividido assim: Paraná com 
20.310 km2, compreendendo neles os núcleos de 
população de Palmas, Clevelândia, Rio Negro e parte 

de União da Vitória; Santa-Catarina, com 27.510 km2, 
ficando com grande parte de União da Vitória e 

pequena parte de Rio-Negro. 

*** 

Há pouco, em visita ao grande brasileiro Dr. Venceslau 

Braz e em palestra com S. Ex.ª e o eminente Ministro 
Tavares de Lira – quem, primeiro, em meu espírito, 

despertou a ideia de decidir todas as questões de 
limites interestaduais pela observância do “uti 
possidetis”, ao que denominei solução brasileira, 

foram recordados diversos episódios ocorridos, 
quando S. Ex.ª tratava de resolver a “Questão do 

Contestado” Pensei então em gravar no papel estas 
reminiscências, que não deixam de trazer alguns 
ensinamentos úteis. 

*** 

De surpresa, fui mandado a Santa Catarina, com 

urgência, pelo Presidente Venceslau Braz, apresentar 
ao Governador Felipe Schmidt uma proposta para 
resolver a “Questão do Contestado”. Assunto 

rigorosamente confidencial. Como instrução: não 
ameaçar com a inexecução da sentença do Supremo 

Tribunal Federal. Chegando a Florianópolis; sou 
recebido pelo Governador e dou parte da minha 
missão. S. Ex.ª, temperamento sanguíneo, se 

exacerba e me declara não receber a proposta de 
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acordo, enviada pelo Dr. Venceslau Braz, pois estivera 

no Rio de Janeiro com Carlos Cavalcante, Presidente 
do Paraná, e não chegando a acordo sob o patrocínio 

do Dr. Venceslau Braz, fora resolvido deixar a questão 
seguir seu curso natural, como noticiara o “Jornal do 

Comércio”, em “vária”, de fonte oficial. Responder no 
mesmo diapasão, seria matar a causa no nascedouro. 
Revesti-me de extraordinária calma e aguardei 

serenar o espírito do Governador, Pedi-lhe, então, 
ficar com “os papéis” que eu levara e que ele não 

queria receber, alegando que ele iria me deixar mal 
com o Presidente da República. E, de mais a mais, eu 
me permitia, em nome de antigas relações feitas no 

Gabinete do Ministro Almirante Alexandrino de 
Alencar, dizer-lhe que os travesseiros eram bons 

conselheiros e que o Dr. Venceslau Braz não 
executaria uma sentença para trazer derramamento 
de sangue entre brasileiros... Esta entrevista fora à 

noite. De manhã, no dia seguinte, bem cedo, recebo 
a visita de Hercílio Luz, a quem pus ao corrente de 

tudo, pedindo que auxiliasse essa obra de patriotismo, 
acima de questões regionais, aliás, como era seu 
pensamento já manifestado. Visitas, conversas, 

conferências e eis que regresso ao Rio – trazendo a 
primeira proposta, concreta e por escrito, de uma 

solução por acordo. Mas, os catarinenses contavam 
certo que os paranaenses não a aceitariam ... E, assim 
era que o bom Tiago Fonseca, com gáudio dos 

assistentes, procurando agradá-los e agraciar a mim, 
cantava: “Ritorna vincitore”... (187), E, eu, 

compreendendo tudo, disfarçava, sorrindo, mas certo 
de que o passo mais difícil tinha sido dado, isto é, o 
primeiro... “Il n’y a que le prender pas qui coûte...” 

(188) 

 
187 Retorna vitorioso. 
188 O primeiro passo é o mais difícil. 
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*** 

Ouvido o Governo paranaense sobre a proposta 
catarinense, o Dr. Venceslau Braz, depois de, algum 

tempo, conter minha impaciência, determina nova 
viagem a Santa Catarina. Vai, por acaso, em minha 

companhia, no paquete “Itatinga” o Capitão 
Godofredo de Oliveira, ajudante de ordens do 
Governador Felipe Schmidt. Cerco-o de todo carinho e 

o convido para ir comigo no meu camarote. Conversa 
vai, conversa vem, estabelecida certa intimidade, eu 

lhe digo: 

porque estava intransigente e a perturbar o acordo, 

num ponto de vista estreito e regionalista, o 

Governador Felipe Schmidt, quando Lauro Müller, 

colocado em plano elevado, era favorável, como me 

garantia Venceslau Braz? 

O Capitão Godofredo de Oliveira não conteve seu 

impulso de sinceridade e me replicou, com calor, 
exigindo meu compromisso de segredo absoluto: 

levava dois recados ao Governador Felipe Schmidt; 
“um”, do Deputado Celso Bayma, escrito a máquina, 
sem assinatura, ‒ “havia cedido demais, era preciso 

não ceder mais”, e “outro”, de Lauro Müller, verbal, 
que, para quem o conheceu de perto, fácil é 

autenticar: “com acordo é bom, sem acordo é 
melhor”. 
Esta atitude de Lauro Müller, partilhada por membros 

da bancada catarinense, retardou a aceitação do que 
eu fui propor e que, confiado antes a Ulisses Costa, 

íntimo do Governador e seu chefe de Polícia, ele me 
abraçou dizendo estar vitoriosa a boa causa... E sua 
profecia mais tarde se realizou. Mas a má semente, 

vinda do Rio, procura germinar... Recrudesce em 
Florianópolis a oposição ao acordo... Prepara-se um 

“meeting” contra ele; de tudo sou informado por 
colegas de classe, interessados no êxito de minha 
missão; indo, sem ser esperado, à Secretaria de 
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Estado, encontro um dos promotores do “meeting”, o 

“meeting” era, aparentemente, contrário ao Governo 
do Estado, mas o auxiliaria a alegar, que estava em 

dificuldades para dominar o sentimento popular, 
contrário ao acordo... Fiz um juízo exato da situação. 

*** 

No Paraná, forçoso é confessar, a bem da justiça, a 
tarefa foi sempre menos complexa. A política se 

dividia, claramente, em dois campos: governo e 
oposição, sendo esta pequena. No campo 

governamental ‒ homogeneidade de vistas, sem 
“correntes submarinas”, como na política catarinense 
e na política mineira. Paraná fazia seu árbitro ao Dr. 

Venceslau Braz que procuraria “acordar” com Santa 
Catarina. 

Paraná não fazia questão de terras, mas queria salvar 
as populações paranaenses. Tendo o Dr. Venceslau 
Braz acordado com Santa Catarina, redigiu, ele 

mesmo, e fez do seu próprio punho a carta arbitral ao 
Dr. Afonso Camargo. Levei-a em mão; era o feliz 

termo da cruenta luta. Eis que o Dr. Afonso Camargo 
impugna um período da carta e me pede trazê-la de 
novo ao Dr. Venceslau Braz. Que choque 

instantâneo!!! Quantas ideias confusas me invadem o 
cérebro!!! 

Respondi de pronto: tinha poderes para modificar a 
carta e daríamos publicidade ao que combinássemos, 
me responsabilizando eu pela entrega do novo original 

autógrafo do Dr. Venceslau Braz. Assim agimos ‒ e eu 
comuniquei a aceitação do laudo ao Dr. Venceslau 

Braz. Como sofreram os paranaenses! A tristeza 
emudecia a todos. E, eu, apesar da grande alegria 
como brasileiro e pelo êxito da minha missão, também 

fui empolgado por pesar indefinido e inexplicável, 
creio que por contágio ou influência do meio. Eis que 
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surgem “meetings” contra o acordo e a maioria da 

imprensa, em Curitiba, o ataca. 

E, de manhã, no dia em que devia partir para 

Paranaguá, muito cedo sou informado que se receava 
um movimento na Força Policial. O remédio era 

recorrer ao Exército e fui providenciar imediatamente. 
Como uma flecha parto para a casa do Engenheiro 
João Moreira Garcez, com quem fizera relações 

íntimas; trocamos ideias e resolvo procurar ao então 
Tenente-Coronel João Mena Barreto. Foi combinada 

uma manifestação do Exército ao Presidente do 
Estado e minha providência ‒ para não partirem para 
Mato Grosso dois Batalhões aquartelados em Curitiba, 

e que tinham ordem de seguir. Nesse mesmo dia ‒ em 
Paranaguá, recebi telegramas do Coronel Ramalho, 

Comandante do Regimento e do Tenente Coronel João 
Mena Barreto ‒ sobre as providências ‒ cujo acerto foi 
demonstrado pela manutenção da ordem. Minha 

partida rápida para Paranaguá foi motivada pela 
necessidade de pedir a José Regis, inspetor da 

Alfândega, para empregar, patrioticamente, seus 
préstimos de amigo, junto do tribuno e agitador 
Correia de Freitas, para contê-lo, evitando que 

partisse para o Contestado, a fim de exacerbar o 
fanatismo das populações. 

*** 

Combinada a solução da “Questão do Contestado”; 
aceita pelos Estados do Paraná e de Santa Catarina a 

linha divisória proposta pelo Dr. Venceslau Braz ‒ 
veem ao Rio de Janeiro para assinarem o “acordo” o 

Governador de Santa Catarina e o Presidente do 
Paraná. Foram organizadas diversas festas 
comemorando o grande ato em prol da unidade 

nacional. Estava resolvido o litígio, combinado o 
acordo e apenas se estudava a redação deste. Com 

grande surpresa, no almoço do Palácio do Catete, o 
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Governador Felipe Schmidt faz infeliz discurso, cuja 

publicação eu evito... Lauro Müller, que fora aos 
Estados Unidos em missão do Governo brasileiro, 

vinha de regresso. Celso Bayma lembra esperá-lo 
para assinatura do acordo. Venceslau Braz atende o 

pedido. Chega Lauro Müller; intensifica-se o “zum-
zum” de que o “acordo” não seria assinado; notícias, 
de fonte catarinense, em certos jornais, pretendem 

quebrar a bela e patriótica unidade de vistas da 
imprensa carioca a favor do acordo Fala-se de novo 

no Estado de “Iguaçu” ‒ formado pela união dos 
Estados de Santa Catarina e Paraná e o projeto de 
Sílvio Romero é reeditado pelo Itamarati. 

Catarinenses; esquivos uns e apreensivos outros. Há 
qualquer coisa no ar. Troco impressões com o Dr. 

Venceslau Braz, a quem o Dr. Paulo de Frontin 
acabava de perguntar, se as festas continuavam 
apesar do que se murmurava... S. Ex.ª replicou que 

sim, sem dúvida alguma. E, S. Ex.ª e eu, abordamos 
a hipótese do fracasso do acordo. Disse-me S. Ex.ª, 

então, calma e energicamente: se essa reviravolta se 
desse, o Governo do Estado de Santa Catarina não 
teria mais o seu apoio, deixando mesmo de ter 

participação no seu Ministério. Combinamos, então, 
que eu faria chegar por mim, com responsabilidade 

minha, essa notícia a quem fosse de interesse, e com 
toda reserva... 

Parti, célere, para o Hotel Avenida onde estava 

hospedado o Governador Felipe Schmidt; passando 
antes pelo restaurante da “Brahma”, encontro Adolfo 

Konder que jantava; nem uma palavra sobre o 
“acordo”; pergunto pelo Governador e sou informado 
que estava no Hotel, em seus aposentos. 

Subo; sou recebido; diversos catarinenses me 
cercam; acho-o triste. Peço-lhe, pouco depois de uma 

conversa geral e banal, uma palavra em particular; 
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chegamos à sacada e eu, confidencialmente, como 

seu amigo, pedindo-lhe não me comprometer, 
segredei-lhe o que acabara de ouvir do Dr. Venceslau 

Braz. Pouco depois dispersaram-se as nuvens negras; 
clareou-se o horizonte. O acordo foi assinado. 

*** 

A redação do termo do “acordo” não foi fácil... 
Discutiam-na Venceslau Braz, Felipe Schmidt e Afonso 

Camargo, estando presente o Dr. Sancho de Barros 
Pimentel. Afonso Camargo, não obstante seu espírito 

de transigência inteligente, se opõe tenazmente às 
observações e intransigência de Felipe Schmidt que 
queria modificar uma frase ou uma palavra da minuta 

do acordo... Não chegando a uma fórmula conciliatória 
Camargo e Schmidt, o Dr. Venceslau Braz, 

interrompendo o trabalho, convida a todos para fazer 
um passeio pelo parque do Catete. 

Depois de uma centena de passos dados, diz o Dr. 

Venceslau Braz aos dois contendores: não sei porque 
cargas d’água, a divergência atual me faz lembrar um 

episódio do fim da Monarquia, do qual deve lembrar-
se o Dr. Sancho de Barros Pimentel. Discutiam pela 
imprensa, forte e talvez violentamente, dois grandes 

chefes liberais: Afonso Celso e Cesário Alvim. Ora um, 
ora outro, diariamente, atacava o adversário 

defendendo energicamente seu ponto de vista. O 
Partido Liberal tremia pelas consequências da luta 
entre os dois chefes. 

O Partido Conservador exultava. Ia, ainda, acesa a 
luta quando, em um dos jornais do Rio de Janeiro, 

apareceu um artigo de um chefe político de Santo 
Antonio de Gorutuba atacando Cesário Alvim e 
defendendo Afonso Celso. 
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O Partido Conservador exultava. Ia, ainda, acesa a 

luta quando, em um dos jornais do Rio de Janeiro, 
apareceu um artigo de um chefe político de Santo 
Antonio de Gorutuba atacando Cesário Alvim e 

defendendo Afonso Celso. Cesário Alvim, no outro dia, 
retrucou-lhe: “Sr. F. F. de Santo Antonio de Gorutuba, 

estou a lutar com um gigante, não posso me 
incomodar com um mosquito. E nada mais...” Conto-
lhes este fato, acrescentou o Dr. Venceslau Braz aos 

Srs. Afonso Camargo e Felipe Schmidt, para dizer: 
vencemos um gigante e estamos nos incomodando 

com um mosquito: ‒ redação de frases secundárias. 
Continuaram o passeio...  
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Mas, na volta ao trabalho, foi resolvido 

imediatamente, em plena harmonia o ponto 
controverso... E na redação final do acordo, justo é 

lembrar-se, Lauro Müller, com sua privilegiada 
inteligência, colaborou eficientemente. Com a data de 

20.10.1917, primeiro aniversário do “acordo”, este 
eminente estadista me deu a honra de oferecer seu 
retrato, que guardo com todo carinho. [...] (RSGRJ, 

1939) 
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1981 

 
Diário de Natal n° 1.338, Natal, RN 

Sexta-feira, 11.09.1981 

 
O Banco Central 

tem 5 Notícias que Valem uma Nota 

 

As homenagens do Banco Central a um Duque, uma 

Princesa, um Barão e a dois ex-Presidentes da 
República já estão prontas. Chegaram as novas notas 

de 100, 200, 500, 1.000 e 5.000 cruzeiros. Na de 100, 
você encontra o Duque de Caxias; na de 200, a 
Princesa Isabel; na de 500, o Marechal Deodoro da 

Fonseca. O novo Barão continua com o Barão do Rio 
Branco, enquanto que a de 5.000 traz o Presidente 

Castello Branco. 

 

Mas atenção para o desenho. Na nova coleção de 

notas, as efígies são repetidas de um modo que 
lembra uma carta de baralho: uma efígie de cabeça 

para cima, outra de cabeça para baixo. Esse tipo de 
desenho é único no Mundo. E proporciona uma grande 
vantagem; tanto faz olhar de um lado como do outro, 

a leitura é sempre igual e segura. 

Vamos ler o outro lado. Na nota de Cr$100 você 

encontra um painel baseado na litografia “Villa de 
Queluz”: reproduzida no livro “História do Movimento 
Político que no ano de 1842 teve lugar na Província de 

Minas Gerais”, do Cônego José Antônio Marinho, e na 
espada do Duque de Caxias. 
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Taqueômetro utilizado na “Questão das Missões” 

Na de Cr$ 200 o verso reproduz o painel baseado na 
fotolitografia de Victor Frond “La Cuisine à la Roça”, 
de 1861. O painel baseado no quadro de Aurélio 

Figueiredo “Compromisso Constitucional”, de 1896, 
compõe o verso da nota de Cr$ 500.  

Atrás do Barão (189), o painel baseado no taqueômetro 
utilizado na “Questão das Missões” e no mapa das 
fronteiras definitivas entre Brasil e Argentina, feito por 

Dionysio Cerqueira, em 1904. 

No verso da nota de Cr$ 5.000,00, o painel representa 

a energia hidrelétrica e as telecomunicações. Essas 
cinco novas notas, pela sua diversificação de valores, 

vão proporcionar um manuseio de cédulas 
consideravelmente menor em todo o País. Mas não 
precisa ter pressa. 

As notas antigas continuam valendo e os bancos é que 
vão fazer a substituição, gradativamente. 

Considerando o preço do dinheiro, estas cinco notícias 
valem realmente uma nota. (DIÁRIO DE NATAL N° 
1.338) 

 
189 Nota de Cr$ 1.000,00. 
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