
 

 

Os primeiros presidentes em duas províncias distintas: Goiás e Rio Grande do Sul (1824-

1831) 

CHRISTIANE PEREIRA* 

 

 O presidente de uma província seria os olhos da Corte nas partes do recente Império do 

Brasil. A Independência, a dissolução da Constituinte, a outorga da Constituição e a Abdicação. 

Em toda a década de 1820 e início dos anos de 1830 ocorreram mudanças estruturais em toda a 

política brasileira, e também na administração das unidades territoriais que compunham o 

Brasil. Desde a transferência da Corte para o Rio de Janeiro, foram sendo criadas instituições 

político-administrativas para uma melhor gerência das capitanias/províncias e da nova sede do 

reino. A Regeneração do Porto trouxe muitas ideias e muitos caminhos para o Brasil. 

Entretanto, o reflexo do liberalismo de tipo conservador implementado no Brasil independente, 

respaldou os personagens diretamente ligados ao domínio econômico e político do país, cujos 

objetivos eram manter a unidade e a coesão do Império recém-criado. Após a Independência, 

Juntas provisórias de governo ficaram responsáveis pela administração das unidades locais. Já 

em 1823, com a criação do cargo de presidente de província e dos conselhos gerais de 

província, pelo decreto de 20 de outubro, começava a se delinear a organização das províncias. 

Enquanto algumas reorganizavam-se politicamente e recebiam seus respectivos presidentes, 

outras províncias enfrentavam levantes contra d. Pedro e sua Corte. 

 Os anos de 1824 e 1825 foram de afirmação do governo que se instalara em 1822 no 

Brasil. As primeiras reações vieram da Bahia no final de 1824, no entanto foi em Pernambuco a 

“mais forte resistência” (BASILE, 2016: 201-204). A deflagração da Confederação do Equador, em 

Pernambuco, a busca pelo reconhecimento da Independência, a reorganização da máquina 

estatal nos moldes constitucionais, o enfrentamento com a imprensa recém-criada e os conflitos 

de nacionalidade movimentaram a sociedade brasileira nos anos subsequentes ao fechamento da 

Assembleia Constituinte em 1823. A outorga da Constituição de maneira súbita causou 

experiências desastrosas para o início do governo imperial. Se, por um lado, d. Pedro havia 

proporcionado a quebra dos “grilhões” da colonização, sua nacionalidade, sua postura e sua 

preferência por portugueses nos cargos políticos levaram “brasileiros” a questionarem a ordem 

implementada.  

                                                           
* Aluna de Doutorado em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, bolsista CAPES. 
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 O artigo 3º do decreto de 20 de outubro de 1823 deixa claro a intervenção imperial nos 

governos provinciais: “Art. 3o O Presidente será o executor e administrador da Provincia, e 

como tal estrictamente responsavel: será da nomeação do Imperador, e amovivel, quando o 

julgar conveniente.” A nomeação dos presidentes de província pelo imperador era uma 

prerrogativa importante para a consolidação de um projeto centralizador de governo.  

 Os primeiros presidentes começaram a ser nomeados ainda em 1823, após o decreto 

citado acima. A Constituição, no que tange à administração e economia das províncias, Tit. 7°, 

Cap. I, Art. 167 e 168, confirma o decreto de outubro de 1823, e, ainda, o poder do imperador 

de “remover, quando entender, que assim convém ao bom serviço do Estado.” (Constituição 

Política do Império do Brasil, 1824: Tit. 7°, Cap. I, Arts. 167 e 168.). No que se refere às 

províncias que nos propomos analisar neste trabalho, Goiás e Rio Grande do Sul, uma breve 

análise da nomeação e atuação dos primeiros presidentes ao assumirem o cargo nas ditas 

províncias tem por objetivo expor as particularidades das duas localidades, suas diferenças e 

demandas, e a resposta da Corte para ambas, além dos interesses individuais dos próprios 

presidentes. 

 

Goiás  

 As primeiras questões em Goiás com relação às novas formas da administração – 

inauguradas com a chegada das ideias liberais no Brasil – foram de ordem nacionalista.  Após a 

Independência, o governador geral, o português Manuel Inácio de Sampaio, foi pressionado a 

deixar o cargo para que uma Junta provisória assumisse o governo. Sendo assim, um goiano, o 

coronel Álvaro José Xavier assumiu como presidente da Junta.  

 Outra questão de grande importância era a distância entre Goiás e Rio de Janeiro e a 

proximidade da primeira com as províncias do norte1. Esta constituiu grandes preocupações 

para os administradores de Goiás nos primeiros anos da década de 1820. Conflitos internos 

surgiram em Goiás a medida que chegavam correspondências do Rio de Janeiro2 e as notícias 

vindas das províncias do norte. De um lado, informações sobre os movimentos de resistência à 

Independência e de outro as ações da Corte para conter os revoltosos e legitimar o governo. 

Uma figura proeminente em Goiás, o governador das armas Raimundo José da Cunha Matos 

                                                           
1 Províncias do norte entende-se as atuais regiões do norte e nordeste do Brasil. 
2 As notícias vindas da Corte podiam demorar dois meses para chegar em Goiás.  
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ficou responsável pela defesa do território e com sucesso protegeu as fronteiras com as 

províncias do norte do país. Enquanto o presidente nomeado não chegava, a Junta de governo 

agia conforme as decisões da Corte, garantindo a continuidade e a legitimidade do poder 

central. Em 2 de março de 1824, a Junta administrativa felicitava a nomeação de Caetano Maria 

Lopes Gama no Registro de Ofícios e, efetivamente, sua posse ocorreu em 14 de setembro do 

mesmo ano.  Em agosto, pouco antes da posse, a Junta, em ofício, cumprimentou o presidente 

da província, assim como registrou que o Governador das Armas mandou seu ajudante para 

cumprimentá-lo também.      

 No dia 9 de setembro de 1824, pouco antes da posse de Lopes Gama, a Junta de governo 

encerra suas sessões da seguinte maneira: 

 

Tendo-se em atenção a próxima chegada do Ex.mo Sr Prezide desta Provª, que se deve 

verificar, segundo os offos que se tem recebido, até o dia 12 do corrente deliberou-se 

que se suspendessem as sessões, e todo o seguimento dos negócios que não exigirem 

providencias prontas, ficando deste já servindo esta Ata de encerramento deste livro.  

Nada mais e levantou a Sessão. 

Jardim Bulhoens Hyacinto Fleury  

 

 Já no livro de Registro de ofícios ao Presidente, a Junta dá as boas-vindas: 

 

O prazer desta Junta se torna maior a proporção que se aproxima a chegada de V. Exª 

assim pelo respeito que tributa a V. Exª como pela consideração do Conceito que V. 

Exª merece a Sua Magestade o Nosso Augusto Imperador. 

   

  Citando o decreto de 20 de outubro de 1823, a Junta esvaziava seu poder mediante a 

chegada do presidente nomeado pelo Imperador. Caetano Maria Lopes Gama nasceu em Recife 

em 5 de agosto de 1795. Foi deputado à Constituinte por Alagoas em 1823, e logo em seguida 

nomeado presidente por Goiás. Com a abertura do Parlamento em 1826, Lopes Gama foi eleito 

deputado na Assembleia Geral Legislativa por Pernambuco, que o fez seguir para a Corte e não 

voltou mais para Goiás.  

            Apesar de ter sido bem recebido pela Junta de Goiás e pelo seu governador das armas, 

algumas correspondências enviadas pela Corte demonstram que a relação do presidente com o 

militar parece não ter sido muito amistosa. Em 3 de janeiro chega a Goiás notícia que a Corte 
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enviara dois exemplares das Provisões de novembro de 1825, contendo um artigo da Carta de 

20 de outubro de 1823 que confirma a subordinação dos governadores das armas. O 

presidente da província tinha em suas mãos as resoluções quanto à Força Armada. Neste caso, 

Raimundo José da Cunha Mattos era o governador das armas de Goiás e desempenhou papel 

importante na defesa das fronteiras da província. Ao que indicam as correspondências, o 

presidente havia tomado decisões acertadas acerca das ações do governador, mostrando o 

domínio do primeiro sobre o segundo. Em 13 de janeiro, a Corte mandou “Avizo, louvando 

ao Snr. Presidente a inteligência que teve com o Governador das Armas” considerando 

“louvável e regular a correspondência e mútua cooperação entre V. Exª e as mais autoridades 

militares da província” (Livro de correspondência da Corte para a presidência de Goiás, 

13/01/1826.), na resolução das incursões de “gentis” e “bárbaros” na comarca do norte. A 

submissão militar ao governo provincial nos deixa entrever uma indisposição entre esses dois 

poderes de natureza óbvia: Cunha Mattos, de alta patente militar e com prestígio na Corte, 

haveria de se submeter às decisões de um presidente recém-chegado. A resposta de Cunha 

Mattos veio por meio de sua representação na Assembleia, quando não mais exercia o alto 

cargo da força militar de Goiás.  

 Nas primeiras sessões da Assembleia, Cunha Mattos colocou a necessidade de um 

regimento para os presidentes de província, já que considerava que o povo “só tem sofrido 

ruína” com a atuação dos presidentes desde a lei de 20 de outubro de 1823. Ele pondera que, 

para os presidentes, “os mais discretos e prudentes, apenas entendem que a lei só marcou o 

que eles podem fazer, e não o que não devem praticar”; assim, pede que a comissão de 

legislação organize um regimento para a presidência. Demanda esta que condiz com uma 

suposta insatisfação do ex-governador das Armas com as Provisões de novembro de 1825, 

citadas anteriormente.  

 A relação entre os “delegados do chefe da nação” e o imperador era preservada por 

meio de elogios à atuação deles localmente. No ano de 1826, o presidente Lopes Gama 

recebeu elogios por tomar providências de ordem administrativa, como a locomoção do ferro 

e da pólvora destinados a Cuiabá3 e sobre o correio da mesma cidade. A presença de um 

representante do poder central nas províncias significava o permanente contato entre eles e 

uma maneira de prevalecer as decisões vindas do centro. Isto porque, as pessoas escolhidas 

                                                           
3 IDEM, 03/03/1826. 
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para ocuparem o cargo, na maioria dos casos, não era um local, eram políticos, clérigos ou 

militares que almejavam cargos mais altos e prestígio na política, além de honrarias, títulos ou 

mesmo favores.  

 Oficialmente, Lopes Gama permaneceu como presidente da província de Goiás até a 

nomeação de Miguel Lino de Morais em 24 de outubro de 1827. Miguel Lino de Moraes era 

um cidadão português, militar com o posto de marechal de campo, ficou conhecido pela sua 

dedicação à formação do espaço urbano na província, propondo a modificação da capital, da 

cidade de Goiás para Água Quente.  

 Miguel Lino de Moraes era cidadão português, cavaleiro da Ordem da Torre e Espada, 

fora coronel de Infantaria e ajudante de ordens do governo da capitania de São Pedro do Sul4. 

Após assumir a presidência de Goiás, Moraes faz oferecimento, em ofício de 27 de novembro 

de 1827, de um mês do seu ordenado para despesas com a guerra no sul. Em correspondência 

da Corte para o presidente, especificamente em 12 de janeiro de 1828, a Corte informa que o 

imperador aceitou “benignamente esta oferta de V. Exª, [que] há por bem reconhece-la por 

uma prova do seu patriotismo”. Além do presidente, o prelado da diocese e o secretário do 

governo também abdicaram de um mês de seus vencimentos em prol das mesmas despesas, ao 

que o imperador igualmente aceitou e agradeceu. João Jacomo de Baumann, o governador das 

armas que assumiu após a saída de Cunha Mattos, não ficou para trás e também ofereceu um 

mês de seu soldo para a guerra, que foi aceito pela Corte em correspondência de 13 de 

fevereiro de 1828. 

 A relação entre Lino de Moraes e o governador das armas Baumann parece não ter 

sido amigável também. Nos primeiros meses de 1828, algumas correspondências dirigidas ao 

presidente indicam a tentativa do mesmo em ultrapassar a autoridade do chefe militar. Em 

solução ao ofício dirigido a Corte pelo presidente pedindo a passagem de um soldado para um 

batalhão, segue uma sutil “repreensão” quanto a sua atitude, que se justifica pelo poder 

reservado ao governador das armas de executar ordens de tal natureza.  

 Outrossim, em 15 de abril, o presidente dá ordens de baixas de soldados, ao que é 

repreendido novamente pelo ofício da Corte em que reafirma tal decisão ser da alçada do 

governador das armas “que as mandara cumprir, como lhe incumbe” (Livro de 

Correspondência da Corte para a província de Goiás, 15/04/1828). Em 20 de maio, a 

                                                           
4 Espelho Poltico e Moral. Londres, 24/08/1813. 
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correspondência da Corte reitera os poderes concedidos às autoridades locais declarando 

competir ao governador das armas suas ordens “devendo este fazer requisições necessárias ao 

sr. presidente".         

 Por mais que o presidente da província descumprisse ordens ou mesmo agisse 

conforme seus próprios interesses, a Corte o repreendia e podia suspender suas decisões. 

Miguel Lino de Moraes permaneceu no governo de 1827 a 1831, e saiu da presidência 

mediante a Abdicação do imperador. Durante o período em que se manteve no poder o 

contexto político e econômico foi pouco favorável. A troca de ministros relatadas nas 

correspondências, a necessidade de recrutar soldados para enviar a Corte, a crise econômica 

devido à guerra no Sul, e particularmente, a crise econômica de Goiás fez com que seu 

“mandato” fosse bastante movimentado. Neste ano, é possível verificar nas correspondências, 

que a Corte nega gratificação a um tenente, que teria sido pedida pelo governador das armas 

(Livro de correspondência da Corte para a província de Goiás, 03/06/1828); nega o 

pagamento de meio soldo àqueles oficiais que passassem de patentes (Livro de 

correspondência da Corte para a província de Goiás, 10/07/1828); e, curiosamente, determina 

que “cessem os abusos de se dar ao Comandante das Armas casas ou alguma quantia para 

elas”5.     

 O presidente da província não podia tomar providências de cunho militar, ao que 

interferiria diretamente no jogo de poder do imperador. Com tantas dificuldades nos primeiros 

anos do reinado de d. Pedro, ele procurava manter o domínio sobre as províncias contando 

com as figuras do presidente e do governador das armas. Este não podia empregar a força 

militar dentro ou fora da província sem o consentimento do presidente em Conselho, segundo 

a lei de 20 de outubro de 1823. O governador das armas, por sua vez, somente decidia 

assuntos de natureza militar e da segurança da província. Deste modo, o imperador manteria 

certo controle ao nomear homens de sua confiança não permitindo abusos de autoridade de 

nenhum dos lados. 

 

Rio Grande do Sul  

                                                           
5 A decisão de cessar a “ajuda” para a residência dos comandantes das armas nas províncias, foi devido ao 

pedido do governador do Pará, que reivindicara o direito de recebê-la, acusando ser comum em outras 

províncias. Assim, levou ao conhecimento da Corte, a prática de tais “abusos”, ao que foi logo resolvido. Livro 

de correspondência da Corte para a província, 11/09/1828. 
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 Com uma história bastante diferente da província goiana, o Rio Grande do Sul teve 

algumas particularidades, principalmente por ter seis presidentes e um vice interino até 1831, 

além de se localizar em uma região de fronteira e envolver interesses econômicos latentes. No 

pós-Independência, o governo provisório que antecedeu o primeiro presidente daquela 

província é liderado pelo militar José Inácio da Silva6, que ficou no comando de 29 de 

novembro de 1823 a 8 de março de 1824, quando José Feliciano Fernandes Pinheiro assume 

como presidente. José Feliciano Fernandes estava entre os 7 nascidos em Santos que foram 

estudar em Coimbra7 entre o período de 1772-1810, segundo dados quantitativos de Fernando 

Taveira da Fonseca. Formado em Cânones na universidade lusa, ele iniciou sua carreira na 

burocracia brasileira. No Brasil ele foi designado a criar uma Alfândega no Rio Grande do Sul 

e Santa Catarina e atuou como Auditor dos Regimentos da Capitania do Rio Grande do Sul 

estabelecendo residência nesta província em 1801. Ali estabelecido, ocupou diversos outros 

cargos, como membro da Junta da Fazenda Pública, auditor militar, vogal da Junta da Justiça 

e Juiz da Alfândega, até ser eleito para deputado às Cortes de Lisboa em 1821 pela sua 

província natal, São Paulo. Nesta ocasião, o deputado chegou a jurar a Constituição aprovada 

pelas Cortes em 25 de setembro de 1822, quando d. Pedro já havia proclamado a 

Independência8. Ao retornar ao Brasil, José Feliciano F. Pinheiro foi eleito por São Paulo e 

pelo Rio Grande do Sul para a Assembleia Constituinte brasileira, assumindo o cargo pela 

província do Sul, que era a de sua residência (Anais do Parlamento Brasileiro: Assembleia 

Constituinte (1823), 1874: v. 1, p. 104). Com a dissolução da Constituinte, foi nomeado o 

primeiro presidente da província do Rio Grande de São Pedro do Sul. Em 6 de março de 

1824, o governo provisório encarrega o Coronel Francisco Antônio O. de Carvalho de 

convidar a “todos os senhores do comércio desta cidade para que se digne comparecer no Ato 

de posse que vai tomar do Governo desta Província o Exmo. Sr. Presidente José Feliciano 

Fez. Pinheiro que se há de verificar no dia 8 do corrente pelas 11 horas da manhã” (Registro 

                                                           
6 ALMEIDA, Manuel Lopes de. Notícias históricas de Portugal e Brasil (1751-1800). Coimbra: Coimbra 

Editora, 1964, p. 398 
7 Galeria dos Brasileiros Ilustres tomo II, p. 55 
8 Homenagem ao sesquicentenário da morte do Visconde de São Leopoldo (1847-1997). Assembleia Legislativa 

do estado do Rio Grande do Sul, 1997, pp. 4 e 5.  
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de ordens, portarias, patentes e provisões passadas pelos Governantes do Rio Grande do Sul, 

1822-1890, 1823-1826).  

 Já o segundo presidente desta província, José Egydio Gordilho Velloso de Barbuda, 

futuro Visconde de Camamú, nasceu em Chamusca no Rio Grande do Sul em 1787. Militar, 

iniciou sua carreira aos 12 anos no Corpo de Artilharia no exército português. Veio para o 

Brasil como Tenente da Legião de Caçadores da Bahia e Ajudante de Ordens do Governo por 

esta mesma capitania. Assumiu a presidência da sua província natal em 14 de janeiro de 1826 

“com todas as formalidades prescritas pelas Leis e Ordens de S. M. I.”9. Nesse cargo 

permaneceu por alguns meses, quando foi nomeado pelo imperador para presidir a Bahia no 

ano de 1827.  

 José Egydio Barbuda enfrentou muitas as dificuldades na sua administração em função 

da guerra instaurada na fronteira da província. Barbuda procurou enviar constantemente 

relatórios, mapas e a situação da província promove o intenso contato entre o Rio Grande do 

Sul e a Corte. Mas, é possível perceber uma tentativa de cumprir com todas as exigências 

feitas pela Corte.  

 O presidente Barbuda, em seus 11 meses de gestão, interpondo o seu parecer nos 

requerimentos de ganho de patente, de títulos, ou de empregos, era peça fundamental na 

articulação entre o poder central e a consolidação de uma elite política local. Analisando dois 

pedidos que foram enviados à Secretaria do Estado dos Negócios do Império durante o ano de 

1826, os quais o presidente José Egydio Barbuda deu seu parecer favorável, é possível 

perceber a boa relação que o presidente mantinha com agentes do poder local. O primeiro era 

Paulo Junior da Silva Costa, escrivão da Câmara da Vila de Santo Antônio da Patrulha, que 

pediu o Hábito da Ordem Militar de São Thiago, e o segundo é de José Rodrigues d’Oliveira, 

escrivão da mesa Grande d’Alfândega de Porto Alegre que pediu a concessão do Hábito da 

Ordem de Cristo. Em ambos o presidente considerou ser uma “honra” levar ao conhecimento 

do imperador tais requerimentos, atestando serem os requerentes bons cidadãos e os julgando 

dignos da graça pretendida. Em um terceiro pedido analisado, o presidente não usa o termo 

“honra” no início do documento e dá parecer desfavorável ao pedido do requerente. Trata-se 

da condecoração com a medalha da Ordem de Cristo à Augusto Cezar Muzzi, amanuense da 

Secretaria da Junta da Fazenda. O requerente afirma ter “sempre servido com honra” e ter 

                                                           
9 Livro 3° dos Ofícios dirigidos à Corte, 16/01/1826.  
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contribuído com 20$000 réis mensais a favor da Fazenda Pública em 1822. Entretanto, o 

presidente em seu parecer considerou que o serviço em que se achava o suplicante “não lhe 

conferem, a meu ver, direito a graça que requer” (Livro 5° de ofícios dirigidos à Corte, 1825-

1828).    

 Em 31 de outubro, o presidente expede portaria para que o senhor coronel Intendente 

da Marinha tome providências para realizar a salva de tiros para a posse do novo presidente o 

então Intendente do Arsenal do Exército, Salvador José Maciel10. Ele foi nomeado pelo 

imperador para presidente da província do Rio Grande de São Pedro do Sul, assumindo este 

governo em 4 de novembro de 1826.   

 Maciel assumiu a presidência de uma província em guerra, solicitando recursos à 

Corte. Além disso, a situação política brasileira não era favorável. Havia grande instabilidade 

do governo, com as trocas constantes de ministérios, e os problemas da relação de d. Pedro 

com Portugal, mesmo depois da abdicação do trono luso. Um outro problema enfrentado em 

todo o Império, também teve repercussão no Rio Grande do Sul, que foi a “introdução de 

moeda falsa nas Alfândegas” (Livro 5° de ofícios dirigidos à Corte, 10/11/1826).    

 Como oficial militar que era, a organização das instâncias militares estava na ordem 

do dia para o presidente Salvador José Maciel. Em 24 de março de 1827, o presidente, por 

ordem do Conselho Supremo Militar, informa se José Correa de Mirapalheta, que pede 

confirmação do posto de Capitão da Companhia de Ordenanças do Distrito da Capela de João 

do Erval, teria sido o primeiro proposto pela Câmara, ao que afirma que sim. Mas, em seguida 

o presidente pede para ponderar sobre esta questão: 

 

Quando tomei posse desta Presidência achei introduzido o terrível abuso, de que a 

maior parte dos capitães d’ordenanças não residem nos seus respectivos Distritos, 

como acontece com o suplicante, cujo abuso redunda consideravelmente em 

prejuízo do serviço, pois que sendo o Corpo de Ordenanças a Mãe da qual devem 

nascer os recrutas para 1ª e 2ª Linha, por esta falta de regra e omissão dos 

respectivos Comandantes de Companhias que moram distantes [...] delas nada se 

pode colher como presentemente acontece [...] por isso que os taes comandantes 

limitam-se a cometer suas obrigações a outrem, que pouco ou nenhum caso fazem 

                                                           
10 Diário Fluminense, 24/01/1826. Em despacho publicado pela Secretaria do Estado dos Negócios da Guerra em 

22 de janeiro de 1826, o coronel do Imperial Corpo de Engenheiros Salvador José Maciel tornou-se Intendente 

do Arsenal do Exército. 
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de tão importante objeto, sendo até contra a Lei, que manda demitir todo oficial de 

ordenanças que não residir no seu Distrito 

 

Em setembro de 1828, Salvador Maciel colocou em prática a portaria do governo que lhe 

ordenava proceder a nova nomeação para o posto de Capitão-mor das Ordenanças desta 

cidade. O presidente ordenou que o Ouvidor interino da Comarca de Porto Alegre fizesse 

proposta para o cargo, que indicou o sargento-mor João Thomaz de Menezes. Maciel passou, 

então, a patente de capitão-mor ao dito sargento. Como atribuição do seu cargo, prevista no 

artigo 31 da Lei de 20 de outubro de 1823, o presidente da província era responsável pelas 

ordenanças e fazia cumprir suas responsabilidades. De todo modo, as questões levadas ao 

conhecimento dos ministros, por meio da figura do presidente, como os pedidos de mercês, as 

demandas de instituições de caridade, das prisões, a catequese dos índios, as produções de 

mapas, do censo, entre outras, constituíam as atribuições do cargo previstas em lei. 

Entretanto, o exercício da presidência exigia competência e boas relações para que o 

indivíduo tivesse oportunidade de “acelerar a carreira”11. (CARVALHO, José Murilo, 2007: 

123). E, nesse ponto, os primeiros presidentes desta província tiveram no cargo os degraus 

necessários para se tornarem ministros, conselheiros do Estado, senadores, deputados, ou 

mesmo, circulando como presidente de outras províncias. Inaugurou uma nova fase na 

província com a criação do primeiro jornal: o Diário de Porto Alegre. Este jornal era de 

cunho oficial, publicando atos do governo e da administração. (STRELOW, 2013)  

 Salvador Maciel constituiu carreira militar, ocupando o cargo de inspetor e depois 

Intendente do Arsenal do Exército. Foi ministro da Marinha de 5 de fevereiro de 1836 a 16 de 

maio de 1837, chegou à patente de Brigadeiro e entre 1840 a 1846 foi diretor da Escola 

Militar da Corte. O marechal de campo, enquanto presidente da província do Rio Grande 

enfrentou diversos desafios devido ao estado de guerra, que permaneceu por todo o tempo do 

seu governo. Sua opinião e preocupação a respeito da desorganização militar da província 

tinha íntima relação com o perfil deste presidente.  

 De 1828 em diante, houve muitas tentativas de recuperação econômica, entretanto, 

como afirma Márcia Eckert Miranda: “a seca, as relações com o governo uruguaio, as 

imposições sobre o trânsito de gado na fronteira e os reduzidos efetivos militares” 
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(MIRANDA, 2008) eram grandes obstáculos. Maciel se preocupou com o sistema de correio 

do Rio Grande, bem como com a instrução da província.  

 Em ofício de 4 de agosto de 1829 dirigido à Secretaria do Estado dos Negócios da 

Marinha, o vice-presidente da província do Rio Grande do Sul, o Vigário-Geral Antônio 

Vieira de Soledade, informa a demissão do presidente o brigadeiro Salvador José Maciel por 

decreto de 10 de maio daquele ano, e a sua posse como interino com aviso da Secretaria do 

Estado dos Negócios do Império datado de 13 de maio. Em seguida, na ata da demissão e da 

sua posse, o mesmo Antônio Soledade “consta a repugnância que tive em aceitar um 

Emprego, para que não me habilitavam as minhas forças físicas e morais”, considerando 

urgente a proposta de um novo presidente. Em justificativa à repugnância ao cargo, Antônio 

Soledade explica, em correspondência de 20 de agosto, que além de não ter habilidades físicas 

e morais para ser presidente, ele era senador do Império e por isso deveria se ausentar em 

tempo das sessões da Câmara. Pede, com isso, que o imperador nomeie ou apresse a chegada 

de um nomeado (Livro 5° de ofícios dirigidos à Corte, 20/08/1829). Soledade permanece no 

cargo até 17 de novembro de 1829, quando toma posse Caetano Maria Lopes Gama.  

 Em documento informando sua posse ao ministro da Justiça, Lopes Gama promete ser 

um “fiel executor das ordens, que S. M. I. pelo Ministério de V. Exª houver por bem expedir-

me.”12.  

 Caetano Maria Lopes Gama, após deixar a presidência da província de Goiás em 1827, 

tomou assento como deputado geral pela província de Pernambuco na primeira legislatura 

(1826-1829). Da Câmara voltou à presidência de província, mas, agora, pelo Rio Grande do 

Sul. Nesta província, governou de 17 de novembro de 1829 a 22 de abril de 1830, e de 22 de 

agosto a 20 de dezembro de 1830. Recebida a notícia da posse de Lopes Gama, a Câmara do 

Rio Pardo envia documento à Porto Alegre “asseverando-lhe da nossa parte, e dos habitantes 

desta repartição aquela obediência, e submissão, que nos cumpre guardar a V. Exª.”13.  

 Ainda no ano de 1829, Lopes Gama procurou logo dar segmento à administração da 

província. Mostrando conhecimento dos portos desta província, propôs medidas de 

necessidade imediata para o bom funcionamento dos portos e da Fazenda Pública.  

                                                           
12 Livro 5° de ofícios dirigidos à Corte, 1825-1828. AHRS, 20/11/1829.  
13 O Constitucional Rio-Grandense, n° 151, 1829.  
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 Na fala de abertura da sessão do Conselho Geral da província no dia 1° de dezembro 

de 1830, Lopes Gama ressalta que muitos habitantes se queixavam da insegurança. 

Desprovidos de casas de correção e de quartéis, com frágil sistema de polícia, e a falta de 

renda nas Câmaras Municipais agravavam a situação da província. A péssima condição das 

instituições públicas é justificada, por Lopes Gama, na decadente economia do Rio Grande. 

 Otimista, Lopes Gama enxergava boas possibilidades para o comércio e a navegação, 

se se promovessem a facilidade e a segurança dos transportes, como a construção de faróis, 

por exemplo. Sobre a construção destes, o presidente informou ao Conselho que solicitou 

engenheiro para iniciar a obra. 

 Como solução para os problemas da província, Lopes Gama acreditava que a eleição 

de juízes de paz, ou a maior atribuição dos inspetores poderia ajudar a resolver. Contudo, uma 

grande dificuldade aparecia: os entraves do nosso Direito Público. O presidente se referia à 

maior atribuição de poderes aos juízes eletivos, não prevista na Constituição de 1824. O jornal 

O Constitucional Rio-Grandense já apontava para uma necessária reforma judicial para que 

“cessem as violências, arbitrariedades, e vexações que se tem cometido” (O Constitucional 

Rio-Grandense, 1828: n° 2).  

 Ressaltemos aqui a visibilidade política deste diplomático presidente. Lopes Gama, 

após a presidência do Rio Grande, foi eleito deputado geral por Goiás, e em 1844 voltou a 

exercer a presidência de província, agora por Alagoas, juntamente com a senatoria. Lopes 

Gama parece ter exercido mais o cargo político de presidente do que administrativo 

(CARVALHO, 1974: 123).  

 Entre os anos de 1830 e 1831, a presidência desta província ficou divida entre Lopes 

Gama e Américo Cabral de Mello14, o vice-presidente do Rio Grande do Sul. Mello assumiu o 

governo interino por três vezes nesse período. 

 Antes da Abdicação, um novo presidente foi nomeado pelo imperador: José Carlos 

Pereira de Almeida Torres15, nascido em Salvador, se formou em Direito pela Universidade 

de Coimbra. Em uma de suas últimas decisões no turbulento início de 1831, a nomeação de 

Torres por d. Pedro, não durou muito. O governo deste presidente foi de 8 de janeiro a 29 de 

                                                           
14 Natural desta província, teria se matriculado em Filosofia na Universidade de Coimbra em 1807. 
15 José Carlos Pereira de Almeida Torres ocupou a presidência do Ministério em 1848. 
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março de 1831, voltando ao posto o vice Américo Cabral de Mello. Em seguida, um novo 

presidente é nomeado pela Regência.  

 Nos primeiros anos constitucionais, a província do Rio Grande de São Pedro do Sul se 

destacou das demais, ganhando importância e atenção do governo central em função da sua 

situação de fronteira. Os presidentes, que neste tempo governaram, tiveram à sua disposição 

os esforços da Corte e das outras províncias sob o pretexto da guerra. Já no pós-guerra, entre 

os anos de 1828 e 1831, a província perdeu na prática suas prerrogativas no governo, 

deixando todas as calamitosas consequências nas mãos de novos presidentes. Estes, por sua 

vez, não tinham muitas alternativas dada a grave crise que enfrentava o Império. Foram seis 

presidentes e um vice interino. Todos eles alcançaram novos cargos no governo 

posteriormente. Se por um lado eram “delegados do chefe da nação”, os presidentes, que 

governaram a província sul-rio-grandense, conquistaram em grande medida importância 

política local e parlamentar, permitindo-os circular por diversos cargos, fossem eletivos ou 

não. O passaporte para o Executivo era, na maioria das vezes, carimbado na presidência das 

províncias, onde, segundo José Murilo, ganhavam treinamento e experiência política. Mas, 

vale ressaltar ainda que dentre os sete personagens que ocuparam este cargo, quatro 

formaram-se em Coimbra, dois eram militares e um vigário-geral. 

 

Conclusão 

 De acordo com as análises acima, podemos perceber, que tanto em Goiás quanto no 

Rio Grande do Sul, os presidentes que assumiram o cargo de confiança do imperador ganharam 

visibilidade política e alçaram novos postos. De todo modo, como é consenso na historiografia, 

algumas províncias tiveram maior atenção da Corte, devido à sua importância econômica e 

política, e, por isso, uma constante preocupação com a sua “chefia”, como no caso do Rio 

Grande do Sul. Entretanto, em Goiás, pouco reconhecida pela historiografia no processo de 

Independência e no Primeiro Reinado, os seus presidentes tinham um papel importante de 

intermediação na manutenção da ordem, pois conseguiam conservar as relações entre as 

autoridades, de maneira que tudo recaísse às custas da lei.  Seu poder constituído pelo 

imperador e suas funções definidas na lei de 20 de outubro de 1823, os presidentes de província 

de Goiás atuaram como “delegados” do imperador.       
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