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O Marquês de Alegrete 

 

 

 Luís Telles da Silva Caminha e Meneses, o Marquês de Alegrete, nasceu em Portugal 

no ano de 1775, na capital do Império Português, Lisboa. Sendo de uma família nobre 

portuguesa, Luís Teles compartilhou de todas as benesses de sua condição social. Cresceu e 

viveu numa família de muita tradição na administração do Império português. Essa tradição 

pode ser confirmada a partir das trajetórias de seus antepassados1. Nesse contexto e a partir 

dessa vasta carreira de serviços prestados à monarquia, o Marquês de Alegrete foi incluído na 

comitiva que acompanhou a família real portuguesa em sua viagem para o Brasil, em 1807. 

 

Na comitiva da família real, alem de membros dos escalões secundários da nobreza, 

embarcaram 14 titulares: o duque de Cadaval; os marqueses de Alegrete, de Angeja, 

de Belas, de Lavradio, de Pombal, de Torres Novas e de Vagos; os condes de 

Belmonte, de Caparica, de Cavaleiros, de Pombeiro, de Redondo, e o visconde de 

Anadia. (VAINFAS; NEVES, 2008, p. 356) 
 

 “Logo que aportou no Brasil, o príncipe regente viu-se obrigado a 'prover à 

subsistência dos titulares e demais fidalgos, assinando-lhes pensões pagas da sua Fazenda 

                                                 
*  Mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa 
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1  O primeiro Marquês de Alegrete foi Manuel Telles da Silva concedido pelo Rei D. Pedro II por carta de 

19 de agosto de 1687, Sr. da Vila de Alegrete por mercê de 13 de novembro de 1679, foi 2º Conde de Vila Maior, 

foi Comendador da Comendas de Sua Majestade de Albufeira e de São João de Alegrete, dos Conselhos de 

Estado e Guerra de D. Pedro II e D. João V, seu Gentil Homem da Câmara, Regedor de Justiças, Vedor da 

Fazenda, Embaixador Extraordinário ao Eleitor Palatino. Seu filho, Fernão Telles da Silva, o 2º Marquês de 

Alegrete, foi também 3º Conde de Vila Maior, deputado da Junta dos três Estados, Embaixador a Corte da 

Alemanha a conduzir a Rainha D. Mariana da Aústria a Portugal, mulher de D. João V, do qual foi seu Gentil 

Homem da Câmara, do Conselho de Estado, Vedor da Fazenda, Censor da Academia Real. O 3º Marquês de 

Alegrete, Manuel Telles da Silva, foi 4º de Vila Maior e Gentil Homem da Câmara do Rei D. João V, Sr. De 

Alegrete e Comendador da Ordem de Aviz e da Décima, sendo o seu filho o 4º Marquês de Alegrete e 5º Conde 

de Vila Maior, deputado da Junta dos três Estados, Gentil Homem da Câmara do Rei D. José I e presidente da 

Câmara. Manuel Telles da Silva, 5º Marquês de Alegrete e 6º Conde de Vila Maior e seu filho Fernão Telles da 

Silva, 5º Marquês da Penalva e 4º Conde da Tarouca já não tem informações sobre suas funções, apenas a sua 

titulação. O mesmo se dá com o Marquês de Alegrete, Luís Telles da Silva Caminha e Meneses. (GAIO, 1938-

1941) 



 

 

Real', porquanto esses nobres ao abandonarem Portugal ali deixaram seus bens e 

rendimentos.”2. Desse modo, anos depois da sua chegada ao Brasil que se deu junto da Corte 

portuguesa em 1808, o Marquês do Alegrete, Luís Teles, foi nomeado Governador da 

Capitania de São Paulo e, em 1814, nomeado Governador e Capitão-General da Capitania de 

São Pedro do Rio Grande do Sul, posto ao qual foi designado para o período de três anos, 

segundo consta a Carta Patente, datada na Corte do Rio de Janeiro, de 13 de julho de 1814, no 

mês de novembro do mesmo ano.  

 A nomeação do Marquês de Alegrete para Governador e Capitão-General se deu em 

razão de uma prática comumente utilizada pela Coroa portuguesa desde o princípio da 

colonização de seu Império ultramarino e que se manteve no período em que a sede do 

governo passou a ser o Brasil: o recrutamento de nobres portuguesas para os altos cargos 

administrativos das colônias portuguesas.  

 O cargo de governador de capitania foi instituído pela administração portuguesa para 

um melhor funcionamento das capitanias hereditárias em meados do século XVI, para a 

divisão e distribuição de terras na colônia. O governador e capitão de uma capitania 

hereditária tinha o mando e a posse das terras atestadas pelo rei, ou seja, possuíam uma 

grande autonomia em suas decisões. 

 

É certo que, a partir de 1549, os governadores-gerais eram a cabeça do governo do 

Estado, gozando de supremacia sobre donatários e governadores das capitanias, 

devendo estes obedecer-lhes e dar-lhes conta do seu governo. No entanto, essa 

dependência ficava bastante limitada pelo fato de que, simultaneamente, eles deviam 

obediência aos secretários de Estado em Lisboa. Essa dupla sujeição criava um 

espaço de incerteza hierárquica sobre o qual os governadores locais podiam criar um 

espaço de poder autônomo efetivo. Daí que a relação hierárquica entre governador-

geral (ou vice-rei) e os governadores locais podia ser descrita, ainda nos inícios do 

século XIX, da forma seguinte: os governadores das capitanias eram autônomos no 

que respeitava ao governo local (“econômico”) das suas províncias, estando sujeitos 

ao governador-geral apenas em matérias que dissessem respeito à política geral e à 

defesa de todo o Estado do Brasil. (HESPANHA, 2001, p. 178) 

 

 Depois disso, houve uma série de reformulações quanto aos poderes exercidos pelos 

governadores, suas atribuições administrativas aumentaram - passando a integrar as Juntas de 

Justiça - e as Juntas da Fazenda, ambas criadas na segunda metade do século XVIII. Além 

disso, quanto à administração militar, o governador era o responsável por enviar ao rei as 

propostas dos postos vagos, as solicitações de concessão de licenças, passagens de um Corpo 

a outro. Também deveria seguir as ordens expedidas pelo Intendente-geral de Polícia, cargo 

                                                 
2  VAINFAS; NEVES, 2008, p. 357 



 

 

criado em 1808, visando a manutenção da ordem pública. 

 No período em que o Marquês de Alegrete assumiu o cargo de Governador e Capitão-

General de uma Capitania, a uma de suas atribuições era a concessão de sesmarias, “a forma 

mais tradicional, contínua e decisiva de concessão de terras no Brasil”3. Devido à 

denominação de Capitão-General na sua carta patente, o Marquês também era a maior 

autoridade militar da Capitania, sendo os demais militares subordinados a ele, mesmo não 

tendo autoridade quanto as patentes militares que passaram a ser responsabilidade do 

Conselho Supremo Militar e de Justiça, criado em 1808.  

 Diante disso, tem-se que o Marquês de Alegrete foi encarregado pela Coroa 

portuguesa que estava se estabelecendo no Rio de Janeiro e enviado para a Capitania de São 

Pedro do Rio Grande do Sul para exercer uma função de primeira ordem, agregada de várias 

atribuições inerentes ao cargo em um local considerado importante para o Império português, 

em vista da sua localização fronteiriça. Porém, mais do que isso, o Marquês de Alegrete foi 

enviado para o sul do Brasil com a missão de implantar nesse longínquo território métodos da 

administração portuguesa, tornando-o mais próximo e similar da forma de governar da Coroa. 

 

 

A fronteira sul do Império português 

 

  

 Um das questões necessárias a ser resolvidas dentro do projeto da administração 

portuguesa para o futuro de seu império era a questão das fronteiras. Invariavelmente, o 

Príncipe Regente D. João voltou sua atenção para a política de fronteiras do Brasil. Não podia  

ser diferente, tratava-se de questão deveras importante na época, especialmente em razão do 

fato de que suas fronteiras se davam, essencialmente, com colônias do Império espanhol, seu 

vizinho e rival europeu, e uma colônia francesa. Ou seja, assim como em Portugal, o Império 

português no Brasil via-se cercado de inimigos. Dado o que se deu no velho continente, era 

inevitável que a Corte alimentasse um desejo de retaliação em relação aos seus invasores. 

Além disso, entendia a Coroa que era necessário que se fizesse a definição, de fato, do 

território que agora governa. Nesse intuito, a atenção do Príncipe em relação às fronteiras 

brasileiras voltou-se, mormente, para a região do Prata, com o objetivo de anexar a Banda 

Oriental ao Brasil.  

                                                 
3  HESPANHA, 2001, p. 178. 



 

 

  A política externa conduzida pela Corte portuguesa a partir do Rio de Janeiro 

representam a continuação do conflito europeu, as invasões napoleônicas, em outros 

territórios, as colônias na América. O príncipe regente ao desembarcar no Brasil toma uma 

série de medidas de modo a transformar o Rio de Janeiro na mais nova sede do Império 

português:   

  

As tais medidas somaram-se a invasão e conquista Guiana francesa (1809) e a 

intervenção na Cisplatina (1811), com repercussões internacionais. (...) Tais atitudes, 

sem dúvida, reforçavam a imagem de um soberano que assumia as rédeas de um 

novo Império; entretanto, era quase sempre, por meio de implantação das velhas 

instituições e práticas do Antigo Regime português que se concebia fazê-lo. 

(NEVES, 2011, p. 80) 
 

  Com a abdicação de Bayona4, em 1808, forçada por Napoleão Bonaparte, o poder 

espanhol foi transferido para as mãos de seu irmão José. Com a Espanha nas mãos de 

Napoleão, suas colônias na América estavam em posição frágil, colocando em risco sua 

administração, em relação às possessões vizinhas, a colônia portuguesa com o seu governante 

em seus domínios, as quais ficam a mercê de uma retaliação do governo português do 

Príncipe Regente. 

 

Tendo presente essa percepção portuguesa da existência de um estado de guerra com 

a Espanha em 1807/1808, de forte anseio de revanche e de um relativo vácuo 

jurídico acerca da fronteira definitiva, compreende-se a verdadeira obsessão da corte 

lusitana em aproveitar a oportunidade favorável para reverter a situação na Banda 

Oriental. Cinco dias apenas após a chegada de d. João ao Rio de Janeiro, seu novo 

ministro, d. Rodrigo de Souza Coutinho, confrontou o Cabildo de Buenos Aires com 

uma oferta de proteção acompanhada de ameaças, rejeitada pelo Cabildo e pelo vice-

rei Santiago Liniers, com razão suspeitosos da protetora solicitude de seus atávicos 

inimigos. (RICUPERO, 2011, p. 130) 
   

  Procurando reestabelecer os direitos dinásticos de sua família, Carlota Joaquina, 

esposa do príncipe regente D. João, filha do rei espanhol Carlos IV e irmã de Fernando VII, 

viu a oportunidade de governar a parte de seu marido, e tenta garantir a soberania nos dois 

lados do Atlântico como possível rainha, ou regente, da Espanha e, desse modo, das colônias 

espanholas na América. 

 

O jogo político no Prata, inserido ao conjunto de novidades enfrentadas pelo 

Império espanhol desde 1808, tornou-se mais complexo com a emergência da 

alternativa, também em articulação com os interesses político-econômicos da 

                                                 
4  A abdicação de Bayona foi o nome dado as renúncias sucessivas dos reis espanhóis, Carlos IV e de seu 

filho Fernando VII, ao trono da Espanha em favor de Napoleão Bonaparte, que, por sua vez, cedeu seu direitos 

em favor de seu irmão José Bonaparte, ocorridas em maio de 1808 na cidade de Bayona. 



 

 

Inglaterra, centrada na figura de D. Carlota Joaquina, esposa do príncipe regente 

português D. João e irmã de D. Fernando. De acordo com este projeto, a princesa do 

Brasil seria coroada rainha da Espanha (ou declarada regente), visando a 

manutenção da integridade mundial da monarquia bourboniana. Em manifesto de 19 

de agosto de 1808 dirigido a todos os centros administrativos da monarquia 

espanhola, D. Carlota pretendia-se fiel depositária e defensora dos direitos de seu pai 

Carlos IV, pedindo-lhes em tais circunstancias seu reconhecimento como sua 

legítima sucessora. (PIMENTA, 2006, p. 77) 
   

  Contudo, tal pretensão de Carlota Joaquina não era albergada pela vontade dos 

residentes das colônias espanholas na América. Ainda, que houvesse partidários da soberania 

real sobre aquelas colônias, havia uma clara divisão na posição das distintas colônias, algumas 

em apoio da soberania do rei, e outras, de outro lado, em favor de iniciar um processo de 

independência, divididos ainda entre  soluções monárquicas ou republicanas. 

 

O vazio no poder político à espera de uma solução impulsionou o carlotismo como 

alternativa viável visto que a possibilidade de unificação – pela manutenção da 

integridade monárquica – de domínios até então separados por distintos poderes não 

era em absoluto incompatível com a política do Antigo Regime. Mas o critério de 

sucessão vigente estabelecia que o legítimo herdeiro de um monarca era sempre seu 

primogênito, e não outro parente qualquer, o que obviamente implicava continuidade 

dinástica. No caso do carlotismo, a alternativa era manter a dinastia e abolir o 

critério sucessório. (PIMENTA, 2006, p. 78) 
 

  De todo modo, ainda que houvesse tais diferenças entre as colônias espanholas na 

América, como não poderia ser diferente dada a extensão e diferenças econômica e sociais 

desses territórios, sem um governante, não reconhecendo as pretensões de Carlota Joaquina, 

em 1810, Buenos Aires depôs o vice-rei instituindo uma junta teoricamente5 leal ao rei 

prisioneiro na Espanha criando as Províncias Unidas do Rio da Prata. 

   

Essa situação política acabou por agudizar as tensões. Em 1810, iniciou-se a rebelião 

na região do Prata, com as tentativas hegemônicas de Buenos Aires, que se colocou 

contra a metrópole, mas procurou reunir sob sua autoridade as regiões de 

Montevidéu e do Paraguai. Tal situação não foi aceita pelos líderes de Montevidéu, 

que formaram sua própria Junta Governativa, liderada por um governador espanhol 

que declarou fidelidade à Espanha. Esse governo solicitou, então, auxílio ao 

monarca português no Rio de Janeiro, que enviou tropas comandadas por D. Diogo 

de Souza. A política joanina, no entanto, não representava uma ação do ponto de 

vista legitimista a fim de restabelecer a autoridade do rei da Espanha. Orientava sua 

                                                 
5  “A formação da junta de Buenos Aires, assim como a das demais simultâneas na América espanhola, 

colidia com o princípio do absolutismo ao organizar um governo fora dos padrões previstos. Não obstante a ata 

da junta, data de 26 de maio de 1810, não fazer, a exemplo de suas demais coevas, nenhuma menção direta e 

deliberada à independência com relação à Espanha, contendo, pelo contrário, uma declaração de lealdade ao 

monarca, de 'la más constante fidelidad y adhesión a nuestro muy amada Rey, el Sr. D. Fernando VII, y sus 

legítimos sucesores de la corona de España', era expressão de uma revolução. Conforme bem assinalado por 

Waldo Ansaldi, ao eleger-se em autoridade soberana, criando um governo sobre novas bases, e ao substituir as 

leis das Índias vigentes, estava-se diante de uma revolução de fato, ainda que seus líderes declarassem fidelidade 

à monarquia.” (PIMENTA, 2006, p. 79) 



 

 

perspectiva pela política tradicional de Portugal, no sentido de traçar a fronteira 

natural do Brasil pelo rio Paraná e pelo rio da Prata. Frente a essa perspectiva, 

Buenos Aires e Montevidéu assinaram, em outubro de 1812, um convênio, à revelia 

do general do exército português. Além disso, frente à pressão britânica, que não via 

com simpatia o avanço luso-brasileiro na região do Prata, as tropas portuguesas 

retrocederam, sendo assinada a paz em 26 de maio de 1812. (VAINFAS; NEVES, 

2008, p. 186) 
 

  Dessa forma, além de governar o seu Império do Brasil, tornar as condições deste lado 

do seu Império melhores ou mais próximas do que tinham em Portugal, tanto para seu 

conforto quanto para uma melhor operacionalização e funcionalidade governamental, ainda 

havia na Corte o objetivo de sufocar ou, ao menos, não permitir, o crescimento do desejo de 

independência e desvinculação dos Impérios europeus no Brasil, já que este estava em franca 

em ascensão nas colônias americanas naquele momento. 

  Para conciliar e efetivar tantos objetivos dentro do Brasil, a Corte portuguesa contava 

com um grande aparato político-administrativo trazido de Portugal, através do qual pretendia-

se implantar no Brasil, em todos os lugares considerados estratégicos dos desígnios da família 

real para esta colônia e o futuro do Império Português como um todo. 

  Assim, a transferência da Coroa Portuguesa a sua colônia americana não implicou, 

evidentemente, na vinda da família real, apenas. Juntamente com a família, partiram para o 

Brasil, além de servos e empregados, grande parte da nobreza portuguesa, como foi referido. 

Entre esses nobres que acompanharam a família real estava Luís Teles da Silva Caminha e 

Meneses, o Marquês de Alegrete. 

  O referido Marquês veio ao Brasil na comitiva da família real com essa finalidade, 

auxiliar a coroa a implantar no Brasil os seus desígnios e estratégias administrativas. Não se 

tratava de mero favor por uma suposta posição na nobreza. Tratava-se de uma necessidade da 

administração portuguesa. Homens como o Marquês de Alegrete, conhecedores da praxe 

administrativa portuguesa e das preocupações do Império concernentes ao Brasil e, 

principalmente, de confiança de família real para a realização de tais tarefas, nos mais 

distintos recantos da enorme colônia, eram extremamente necessários para aquele momento. 

O Império não podia parar ou esmorecer, as estratégias traçadas teriam que ser seguidas e, 

talvez, novas devessem vir a ser delineadas. 

 É analisando as ações do Marquês de Alegrete com vistas a cumprir essas designações, 

de aplicar essas estratégias administrativas - de integração política da Coroa portuguesa no 

seu Império ultramarino - que se pode analisar sua a trajetória administrativa como 

Governador e Capitão-General da Capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul, como um 



 

 

homem a serviço da Coroa portuguesa.  

 

 

As correspondências oficiais do Marquês de Alegrete 

 

 

 Primeiramente, tem-se que o Marquês, desde a sua chegada à Capitania, manteve 

contato com sujeitos específicos e também ocupantes de determinados cargos. Estes, que 

receberam correspondências em razão do posto que possuíam (Juiz de Fora e Ouvidor, por 

exemplo) foram procurados em vista de assuntos tipicamente administrativos, ordinários, 

parte do cotidiano administrativo da época. Não foram tratadas nessas correspondências 

quaisquer assuntos de cunho estratégico, seja político, administrativo e militar. Justamente em 

razão disso, as cartas visavam o cargo não a pessoa que o ocupava no momento, uma vez que 

o indivíduo não era relevante para aquela questão (até porque houveram durante o governo do 

Marquês múltiplos ocupantes desses cargos) mas sim o posto, a autoridade, por assim dizer. 

 Há que se considerar que, em relação a pessoas que ocupavam cargos administrativos, 

como ouvidores, juízes e comandantes de fronteira, as comunicações eram uma decorrência 

proveniente do ofício de Governador da Capitania, posto que se tratava da prática do exercício 

administrativo. Tendo em vista que as correspondências que estão sendo analisadas não se 

pode dizer a partir delas que o Marquês de Alegrete manteve ou  fez parte de uma rede de 

relações com seus destinatários, o que pode-se dizer é que ele manteve e buscou se relacionar 

dentro do seu governo com determinadas autoridades da Capitania, por se tratar do seu ofício 

burocrático oriundo de sua função, mas que pela frequência e os assuntos nelas tratados 

mostra uma “preferência” do Marquês de Alegrete por determinados destinatários. 

 De outro lado, aqueles que foram contatados pela sua individualidade, o foram em 

razão de sua posição sócio-política e importância para as questões militares, mormente, 

administrativas e políticas da Capitania. Em suma, tratavam-se de líderes regionais, pessoas 

de influência, os quais o Marquês precisava lançar mão para atingir os objetivos que haviam 

sido traçados para o seu governo.  

 Esses objetivos, aliás, também estão claros nos documentos analisados, que 

determinados assuntos apareciam de forma reiterada,  o que demonstra a sua importância 

dentro do plano político-administrativo da gestão do Marquês. Tratava-se de questões que 

tinham um vínculo direto com os objetivos que conduziram à sua vinda para as terras do sul.  



 

 

 Assim, pode-se dizer que a inicial inserção social do Marquês de Alegrete se dá a 

partir das relações com as principais lideranças, tanto militares como político-administrativas 

da Capitania, buscando se inteirar de questões reitaradas e importantes da região, para 

viabilizar a implantação das estratégias delineadas pela Coroa portuguesa, além de gerar uma 

melhor governabilidade de seus domínios.  

 Vale dizer que, esses contatos estabelecidos no início de sua administração na 

Capitania foram construídos buscando garantir a conservação do território, a manutenção da 

fronteira e, também, de sua posterior expansão. O Marquês de Alegrete precisava manter 

relações com as autoridades da Capitania, pois sem elas não seria possível manter uma 

administração estável nessa região, posto que esses seriam essenciais para um dos principais 

objetivos do Marquês nestas terras: a defesa da fronteira. 

 Essa assertiva se comprova quando são analisadas as correspondências oficiais 

expedidas pelo Marquês de Alegrete nos anos seguintes de sua administração, pois é nesse 

período que inicia-se os conflitos com Artigas.  

 O ano de 1816 é o ano em que o Marquês de Alegrete mais expede correspondências 

de caráter militar, o que, evidentemente, tem relação ao embate com Artigas. Em razão disso, 

seus principais destinatários são lideranças militares importantes na Capitania, diretamente 

ligadas à defesa da fronteira, como os comandantes da fronteira de Rio Prado e de Rio Grande 

e mais três Brigadeiros. Esse foi o ano de preparação e início dos combates na fronteira com 

as tropas invasoras e, como dever de um Governador e Capitão- General de Capitania, o 

Marquês de Alegrete ao manter-se em contato com essas autoridades militares através das 

correspondências, pôde tomar as medidas necessárias para a devida condução das táticas de 

defesa da fronteira e viabilizar a implantação do intuito de, posteriormente, iniciar sua 

expansão para territórios que ainda estavam em disputa, em que ainda havia uma disputa 

relativa a soberania das terras.  

 Além da correspondência contínua com líderes militares já estabelecidas na região, em 

1816 chega à Capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul o General Lecór, vindo de 

Portugal, da guerra contra as tropas napoleônicas. Lecór chegou com a clara missão de  

reforçar os exércitos e agregar experiência de combate às forças envolvidas com o conflito na 

fronteira, comandando, assim, a Divisão dos Voluntários Reais. Assim, inobstante considerar 

que os líderes militares já presentes na Capitania possuíam condições de enfrentar Artigas, a 

Corte Portuguesa fez questão de juntar ao Marquês uma autoridade militar lusitana, 

conhecedora e praticante das estratégias militares do Império, o que reforça a ideia já aqui 



 

 

referida de que a administração do Marquês, dentre outros objetivos, pretendia trazer práticas 

e técnicas, administrativas e militares, do Império Português para a Capitania de São Pedro do 

Rio Grande do Sul. 

 De outra banda, em relação às autoridades militares já existentes na Capitania quando 

da chegada do Marquês, vale ressaltar aqui a exorbitante quantidade de correspondências 

expedidas ao Tenente General Manuel Marques de Souza, comandante da fronteira de Rio 

Grande. O Tenente General, eminente liderança da região na época recebeu em 1816 

cinquenta e três cartas remetidas pelo Marquês de Alegre. Se somados os três anos desse 

segundo período de sua administração, o que envolvia a preparação e os conflitos com 

Artigas, o Marquês enviou ao Tenente General Manuel Marques de Souza o vultoso montante 

de 126 correspondências!  

 Assim, o Tenente General Manuel Marques de Souza é o principal destinatário do 

Marquês de Alegrete durante os anos de 1816 a 1818. O destinatário com o segundo maior 

número de correspondências enviadas a ele é o Tenente General Patrício José Corrêa da 

Câmara, comandante da fronteira de Rio Pardo, mas com apenas 36 correspondências. Isso 

leva à conclusão que, não só que a fronteira de Rio Pardo tem importância para a Capitania, 

onde estavam mais próximos aos territórios desejados tanto pela Coroa portuguesa como 

pelos habitantes da Capitania, mas que a fronteira de Rio Grande e o próprio Manuel Marques 

são peças-chave dentro da administração do Marquês de Alegrete e, também, nas estratégias 

administrativas, políticas e militares da Coroa portuguesa para essa Capitania. Ou seja, esse 

volume de correspondências enviadas a esse único destinatário transmite a ideia de que o 

referido líder militar tinha vital importância para os desígnios do governador em relação às 

questões militares da Capitania, tanto em relação à defesa da fronteira, quanto ao projeto de 

expansão desse marco territorial em direção ao Rio da Prata. 

 Os anos seguintes da administração ainda mantiveram essa situação. Apenas 1818 

pode ser considerado um ano mais calmo, por assim dizer, em relação a ataques e 

enfrentamentos entre os exércitos da Capitania e os comandados por Artigas. Ao longo desse 

período, pode-se notar que o Marquês de Alegrete usou das correspondências para comunicar-

se com essas autoridades militares para manter a integridade do território da Capitania e 

seguir com as estratégias administrativas e políticas da Coroa portuguesa para a fronteira sul 

do seu Império, como já foi aqui referido. 

 Independentemente de a Capitania estar vivendo um momento de guerra e 

instabilidade nas suas fronteiras, o que ocasionou um maior número de correspondências 



 

 

sobre questões militares a serem tratadas com considerável urgência, os assuntos relativos a 

questões administrativas foram também de importante relevância nesse período. Uma vez que, 

por mais que a situação obrigasse atenção maior a assuntos de ordem militar, a administração 

de uma Capitania é deveras importante para manter a organização e continuidade da mesma, 

principalmente em um período em que os conflitos militares influenciam diretamente nas 

tomadas de decisões administrativas. As questões administrativas não cessam em razão da 

guerra, justamente ao contrário, elas aumentam, posto que conflitos dessa natureza geram 

incerteza, temor e desconfiança por parte da população. Então, cabe ao governante, 

administrador, saber trabalhar esses problemas e manter a Capitania funcionando dentro da 

maior normalidade possível, conciliando a tensão do embate militar com o dever de manter a 

máquina administrativa funcionando a contento, para não prejudicar a população que dela 

depende. 

 Assim, pode-se perceber que a administração do Marquês de Alegrete, esteve 

dialogando constantemente com os projetos da Coroa portuguesa para essas terras, onde a 

manutenção da fronteira, sua defesa e, em razão da guerra, sua expansão, mostram a 

importância da Capitania como parte do Império português. Além disso, é possível observar 

quando da análise das correspondências oficiais do Marquês como a Coroa portuguesa se 

estendia a partir de seus representantes até as mais diferentes localidades, alcançando, 

inclusive, as principais autoridades de uma Capitania distante da centralidade do poder da 

Corte, no Rio de Janeiro. 

  A rede de poder que se estabeleceu na administração do Marquês de Alegrete era 

norteadas por relações de governo, de caráter administrativo e sem indícios válidos de um 

estreitamento social. Ainda que de modo limitado, pode-se dizer que se tratava de uma busca 

pela burocratização do poder, visando uma melhor governabilidade da Capitania de São Pedro 

do Rio Grande do Sul nesse período.  
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