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Resumo: 

 

A Revolta da Armada terminou em mar•o de 1894 com o asilo diplom‡tico de mais de 

quinhentos combatentes brasileiros em duas embarca•›es de guerra de Portugal. Em 

seguida, surgiu uma disputa diplom‡tica entre o Brasil e Portugal. O governo brasileiro 

solicitava a entrega desses indiv’duos para serem julgados pelas institui•›es brasileiras. 

Por seu lado, Portugal se negava a entregar os asilados e os manteve sob cust—dia, com 

a promessa de apenas desembarc‡-los em territ—rio portugu•s. Assim, as duas corvetas 

sa’ram da ba’a de Guanabara e rumaram para Buenos Aires, onde um novo barco seria 

fretado para realizar a travessia atl‰ntica em seguran•a. Ao chegar ˆ  Buenos Aires, os 

comandantes das corvetas negaram-se a permitir o desembarque dos asilados para que 

fosse realizada uma quarentena junto ao Lazareto Mart’n Garcia. A insatisfa•‹o com a 

superlota•‹o, somado com o receio de uma epidemia de alguma doen•a,  proporcionou 

fugas de asilados e um conflito diplom‡tico entre Portugal e a Argentina. Em seguida, 

as corvetas portuguesas rumaram para Montevideo, onde houve um processo 

semelhante de exig•ncia de quarentena no Lazareto da Isla de Flores, assim como uma 

fuga em massa dos asilados nessa cidade. A situa•‹o desagradou tanto o governo 

brasileiro que este resolveu romper as rela•›es diplom‡ticas com Portugal. Todo esse 

processo foi permeado por uma intensa troca de telegramas entre os representantes de 

todos esses Estados e seus respectivos diplomatas. Este trabalho, s’ntese de nossa tese 

de doutorado que ser‡ defendida em breve, pretende esclarecer essas disputas 

diplom‡ticas e as motiva•›es dessas fugas.  

 

Palavras-chave: diplomacia; asilo diplom‡tico; doen•as; Revolta da Armada. 
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O asilo diplom‡tico no fim da Revolta da Armada.  

 

 A Revolta da Armada de 6 de Setembro de 1893 foi um conflito que ocorreu na 

cidade do Rio de Janeiro. O conflito mobilizou a maior parte da esquadra da Marinha 

brasileira contra o governo do Marechal Floriano Peixoto. Durante seis meses os navios 

de guerra brasileiros, fundeados na ba’a de Guanabara, apontaram seus canh›es para 

cidade do Rio de Janeiro reivindicando a renœncia do Vice-Presidente da Repœblica, que 

exercia o cargo m‡ximo do Executivo.  

 No transcorrer de toda a revolta, a comunidade internacional acompanhou atenta 

aos movimentos dos navios revoltosos. Diversos pa’ses possu’am cidad‹os que residiam 

na Capital Federal, assim como, tambŽm, estavam preocupados como os seus 

respectivos interesses comerciais no Rio de Janeiro, que naquela Žpoca era o maior 

porto brasileiro. Por isso, desde o in’cio do conflito, havia a presen•a de navios de 

guerra estrangeiros, que foram solicitados pelos seus respectivos diplomatas para 

proteger seus interesses1. 

Em um determinado momento da revolta, ap—s amea•as dos revoltosos em 

bombardear a cidade com artilharia pesada, esses mesmos navios estrangeiros 

interviram na revolta e come•aram a regular as opera•›es bŽlicas, tanto dos revoltosos 

quanto do governo federal. Essa interven•‹o estrangeira garantiu mais tempo para que o 

governo do Marechal Floriano Peixoto pudesse se armar e combater os revoltosos. 

Assim, o governo brasileiro comprou uma nova esquadra nos Estados Unidos e enviou-

a para o Rio de Janeiro para acabar com a revolta. Por outro lado, a interven•‹o 

prejudicou os objetivos dos combatentes porque retirou da revolta o seu maior trunfo, a 

possibilidade de abrir fogo contra a cidade com artilharia pesada. Com efeito, os ‰nimos 

e muni•›es dos revoltosos foram diminuindo, e depois de seis meses de combates pouco 

havia sido realmente conquistado. Por isso, foi uma quest‹o de tempo atŽ que a frota 

comprada nos Estados Unidos, que ficou conhecida na historiografia como Òesquadra de 

papel‹oÓ pelo seu improviso, chegasse atŽ a ba’a e liquidasse com a revolta2.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
" !Sobre a atua•‹o da diplomacia de Portugal durante a Revolta da Armada ver nossa disserta•‹o de 
mestrado (2010) Um diplomata na Repœblica: A Miss‹o do Conde de Pa•o dÕArcos (1891-1893). Ver 
tambŽm nosso artigo (2011) Um diplomata na Revolta da Armada: As impress›es pol’ticas e atua•‹o do 
Conde de Pa•o dÕArcos. !
#!A obra cl‡ssica que denunciou a interven•‹o estrangeira como benŽfica ao governo federal e prejudicial 
aos revoltosos Ž de Joaquim Nabuco (1896). A defesa da posi•‹o governista, e uma resposta para Joaquim 
Nabuco, pode ser encontrada em Felisbelo Freire (1982) [1¡ed 1896]. Para uma an‡lise sobre a pol•mica 
entre esses dois autores, e uma an‡lise da historiografia que foi escrita sobre esse assunto, ver nosso 
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De qualquer forma, em 11 de mar•o de 1894, quando a frota legalista entrou na 

ba’a de Guanabara, governo publicou um Boletim Oficial estipulando 48 horas para o 

come•o das opera•›es militares contra os insurgentes. Esse seria o œltimo combate da 

Revolta da Armada. Entretanto, o Almirante Saldanha da Gama solicitou asilo 

diplom‡tico ao Comandante portugu•s Augusto de Castilho. A ideia era garantir asilo 

para si e para cerca de 80 oficiais nas corvetas Mindello e Afonso dÕAlbuquerque. O 

asilo foi concedido pelo Comandante portugu•s, sem consultar o Encarregado de 

Neg—cios de Portugal, e seu superior hier‡rquico, o diplomata Conde de Paraty. Apenas 

depois de garantir que concederia o asilo Ž que Augusto de Castilho buscou informar o 

seu superior de sua decis‹o (Sç, 1894; FORJAZ, 1894; PARATY, 1895).  

A quebra de hierarquia ainda estava sendo discutida entre Augusto de Castilho, 

o Conde de Paraty, Hintze Ribeiro3 e Neves Ferreira4 quando, na manh‹ do dia 13 de 

mar•o, mais de 500 combatentes brasileiros invadiram por todos os lados as duas 

corvetas portuguesas. AlŽm da tripula•‹o portuguesa, a Mindello recebeu mais 276 

pessoas; a Afonso dÕAlbuquerque recebeu outras 251 pessoas. O estado de superlota•‹o 

das duas embarca•›es se sentiu de imediato. No dia 15 de mar•o, um dos asilados a 

bordo da Mindello, o Aspirante Roberto de Barros, j‡ registrava em seu di‡rio as 

dificuldades que os asilados enfrentavam devido ˆ superlota•‹o: Òpassamos uma vida 

c‹o aqui a bordoÓ (COSTA, 1944. p. 296). 

A concess‹o do asilo diplom‡tico aos revoltosos da Armada gerou uma 

reclama•‹o diplom‡tica do Brasil junto ˆ Portugal. O governo brasileiro exigia a 

devolu•‹o dos asilados. A argumenta•‹o brasileira dizia que os insurgentes haviam sido 

privados de todas as prerrogativas legais desde o Decreto de 10 de outubro de 1893, n‹o 

podendo ser considerados, assim, criminosos pol’ticos. Por sua vez, Portugal contestava 

a alega•‹o brasileira afirmando que o asilo diplom‡tico havia sido concedido a um 

grupo de revoltosos por um princ’pio humanit‡rio, e de acordo com os ditames do 

Direito Internacional. Assim, tratavam-se de asilados sob a prote•‹o de uma na•‹o 

neutra em rela•‹o ao conflito. Dessa forma, o governo brasileiro n‹o teria o direito de 

exigir a extradi•‹o desses indiv’duos, uma vez que n‹o se tratavam de criminosos 

comuns, e sim de emigrados pol’ticos. O governo brasileiro ainda questionava essa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
artigo (2012) A interven•‹o estrangeira na Revolta da Armada:A pol•mica entre Joaquim Nabuco e 
Felisbelo Freire. A obra de refer•ncia sobre a compra da frota naval nos Estados Unidos Ž de Steven 
Topik (2009). 
3 Ministro dos Neg—cios Estrangeiros e Chefe do Gabinete Ministerial de Portugal. 
4!Ministro da Marinha de Portugal.  
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interpreta•‹o afirmando que o tratado de extradi•‹o s— teria validade em um territ—rio 

real, e no caso, os navios portugueses seriam um territ—rio Òfict’cioÓ. A argumenta•‹o 

brasileira extrapolava todas as no•›es de Direito Internacional da Žpoca, que 

reconheciam de forma un‰nime o princ’pio da extraterritorialidade dos navios de 

guerra (BELLO, 1886; FREIRE, 1982 [1ed. 1896]; COSTA, 1945; BUENO, 1995; 

MARTINS, 1997; CERVO, 2000).  

A reclama•‹o diplom‡tica brasileira proporcionou uma batalha conceitual e 

jur’dica para decidir quem estava com a raz‹o nesse epis—dio. Com efeito, diferentes 

conceitos foram utilizados por ambas as partes para definir o status jur’dico daqueles 

asilados. Assim, nas correspond•ncias telegr‡ficas e nos of’cios diplom‡ticos, o 

governo brasileiro utilizou conceitos como criminosos, piratas e rebeldes. Por sua vez, 

o governo portugu•s utilizou conceitos como asilados, emigrados, refugiados pol’ticos. 

Vez ou outra, ambos os governos se referiam aos brasileiros a bordo das corvetas como 

insurgentes ou revoltosos, termos que, comparados aos demais, possuem um sentido 

ideol—gico mais neutro.  

 Partindo da compreens‹o que os discursos s‹o meios de a•‹o pol’tica, os 

diferentes termos utilizados para se referir ao mesmo grupo de pessoas evidenciam a 

exist•ncia de uma disputa conceitual (POCOCK, 2003). Ao que parece, a linguagem 

diplom‡tica empregada em telegramas e of’cios, tanto pelo governo brasileiro quando 

portugu•s, exerceu a fun•‹o de legitimar as posi•›es das respectivas pol’ticas externas 

no epis—dio diplom‡tico em quest‹o.  

 

Do Rio de Janeiro para Buenos Aires. 

 

 Enquanto era discutida a quest‹o diplom‡tica entre Brasil e Portugal, a situa•‹o 

a bordo das duas corvetas piorava a cada dia. A falta de espa•o e higiene, somadas ˆs 

pŽssimas condi•›es materiais das duas embarca•›es, tornavam imposs’vel uma viagem 

transatl‰ntica atŽ algum porto portugu•s. Ao que parece, desde o primeiro dia do asilo, o 

Comandante Augusto de Castilho j‡ havia decidido partir em dire•‹o ̂  Buenos Aires!

$FORJAZ, 1894. p. 12; Sç, 1894. Vol. III, p. 278). E tudo indica que esse destino j‡ era 

do conhecimento dos pr—prios asilados, pois o Aspirante Roberto de Barros j‡ afirmava 

em seu di‡rio, no dia 14 de mar•o, que Òcontinuamos a bordo, esperando partida para 

Buenos AiresÓ (COSTA, 1944. p. 296).  
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 Por outro lado, o governo brasileiro solicitou ao Conde de Paraty que expedisse 

ordens para retardar a sa’da das corvetas portuguesas da ba’a de Guanabara atŽ que 

fosse solucionada a reclama•‹o diplom‡tica. O Conde de Paraty respondeu que a sa’da 

seria apenas por Òmotivos higi•nicosÓ, e que o Comandante Augusto de Castilho havia 

recebido ordens para n‹o desembarcar os asilados em territ—rio estrangeiro, mantendo-

os sempre a bordo atŽ que a reclama•‹o diplom‡tica, entre o Brasil e Portugal, fosse 

solucionada. A promessa em n‹o desembarcar os asilados partiu, portanto, do 

Encarregado de Neg—cios de Portugal no Rio de Janeiro. Em seguida, o Conde de 

Paraty solicitou que Augusto de Castilho n‹o partisse com as corvetas atŽ ˆs 16h do dia 

18 de mar•o. Se atŽ l‡ n‹o houvesse ordem contr‡ria, ele poderia prosseguir em seu 

destino.  

 Ao que parece, o Conde de Paraty esperava que Hintze Ribeiro enviasse ordens 

expl’citas para solucionar a quest‹o diplom‡tica atŽ a data acordada com o Comandante 

portugu•s. PorŽm, Hintze Ribeiro se mostrava perplexo em saber que apenas os navios 

portugueses haviam concedido asilo diplom‡tico, e pedia apoio dos governos ingl•s, 

alem‹o, franc•s, espanhol e italiano. Enquanto a diplomacia internacional era acionada 

para apoiar Portugal em sua atitude de conceder o asilo, chegou a data e hor‡rio da 

partida que fora combinado entre o Comandante Augusto de Castilho e o Conde de 

Paraty. Na tarde do dia 18 de mar•o, as duas corvetas sobrecarregadas sa’ram 

lentamente da ba’a de Guanabara e rumaram em dire•‹o ˆ Buenos Aires. A frota 

governista e as fortalezas apenas observaram a sa’da das embarca•›es e n‹o se 

opuseram. Dizem que, quando o Marechal Floriano Peixoto ficou sabendo sobre sa’da 

das corvetas, ele teria enviado um bilhete para o Visconde de Cabo Frio5 dizendo: 

"Remeto essas duas partes que mostram ou fazem desconfiar que os portugueses nos 

bigodearam" (COSTA, 1945. p. 104), em refer•ncia a uma suposta engana•‹o, j‡ que a 

sa’da seria apenas por Òmotivos higi•nicosÓ.  

Logo ap—s a confirma•‹o da sa’da das corvetas, Hintze Ribeiro requereu ao 

Conde de Paraty explica•›es das circunst‰ncias em que elas haviam sa’do da ba’a de 

Guanabara. Ribeiro tambŽm solicitou que o Encarregado de Neg—cios de Portugal em 

Buenos Aires, o Visconde de Faria, informasse o governo portugu•s caso as corvetas l‡ 

chegassem. A ordem ainda determinava que o Visconde de Faria comunicasse ao 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Conselheiro do MinistŽrio das Rela•›es Exteriores do Brasil tanto no per’odo imperial quanto 
republicano. Ver: ACCYOLY, 1957. 
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Comandante Castilho que nenhum refugiado deveria ser desembarcado em territ—rio 

estrangeiro (AHBCMP, Livro 910, vol. III. p. 76).  

 A resposta do Conde de Paraty para Hintze Ribeiro foi de que, o governo 

brasileiro n‹o questionou o direito que os navios de guerra t•m de navegar para onde 

bem entender, mas que a reclama•‹o diplom‡tica persistia. Por isso, o Conde de Paraty 

havia prometido que, atŽ a solu•‹o da reclama•‹o diplom‡tica, os asilados n‹o 

desembarcariam em outro porto que n‹o fosse portugu•s (AHBCMP, Livro 910, vol. 

III. p. 77-78).  

  

As corvetas chegam  ̂Buenos Aires.  

 

 A corveta Affonso dÕAlbuquerque chegou primeiro em Buenos Aires, na tarde do 

dia 25 de mar•o. A Mindello chegou no dia seguinte. Os comandantes de ambas as 

corvetas receberam instru•›es de n‹o desembarcar os asilados de maneira alguma, alŽm 

de n‹o se demorarem em partir em dire•‹o a algum porto portugu•s. No entanto, os dois 

comandantes afirmaram ser imposs’vel fazer uma travessia transatl‰ntica com aquele 

elevado nœmero de asilados, alŽm da tripula•‹o dos respectivos navios. Por isso, o 

Comandante Augusto de Castilho solicitava o envio de um transporte portugu•s com 

condi•›es de realizar essa viagem em seguran•a. Ou ent‹o, que um navio fosse fretado 

para realizar esse transporte dos asilados.  

  Enquanto a quest‹o do transporte dos asilados era negociada, o Departamento 

Nacional de Higiene da Argentina exigia que fosse feita uma desinfec•‹o do navio, e 

que todos os passageiros fossem desembarcados no lazareto de Martin Garc’a para 

realizar o per’odo de quarentena de dez dias (Sç, 1894. Vol. III, p. 287). A solicita•‹o 

dessa institui•‹o argentina precisa ser compreendida dentro do contexto hist—rico das 

no•›es de higiene da Žpoca.  

 AtŽ o final do sŽculo XIX, as recomenda•›es de profilaxia de determinadas 

doen•as ainda estavam sendo debatidas. Um dos principais debates girava em torno do 

paradigma Òmiasm‡tico e ambientalistaÓ e a teoria dos ÒgermesÓ. Enquanto alguns 

pesquisadores afirmavam que muitas doen•as eram provenientes dos micr—bios, seres 

invis’veis, outros afirmavam que as doen•as eram produtos de Ò(...) miasmas, de algum 

outro envenenamento qu’mico ou ainda de fermentos inanimadosÓ (BENCHIMOL, 
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2000. p. 269). Nesse contexto, ainda n‹o havia uma recomenda•‹o profil‡tica un‰nime 

em rela•‹o ˆ febre amarela, uma doen•a que dizimava milhares de pessoas6.  

De qualquer forma, tanto o Brasil, Argentina, Uruguai ou Portugal, ou outros 

tantos pa’ses7, possu’am lazaretos, geralmente localizados em ilhas, que realizavam um 

per’odo de quarentena em navios, passageiros e mercadorias que chegavam a seus 

portos. O per’odo de quarentena variava de acordo com o porto de proced•ncia. Se 

houvesse casos de febre amarela no porto de origem de um navio, ele deveria enfrentar 

uma quarentena maior do que usualmente seria necess‡rio. Essa era a maneira adotada 

para averiguar se a doen•a iria se manifestar, ou n‹o, a bordo. Ao mesmo tempo, esse 

procedimento visava garantir a saœde pœblica de um pa’s, pois poderia barrar uma 

epidemia de febre amarela trazida por pessoas ÒcontaminadasÓ.  

Por isso, quando as corvetas portuguesas chegaram ˆ  Buenos Aires, o 

Departamento Nacional de Higiene entrou em a•‹o e colocou-as sob um regime de 

quarentena de dez dias, j‡ que as embarca•›es vinham do Rio de Janeiro, um porto que 

estava ÒcontaminadoÓ pela febre amarela. Essa preocupa•‹o, portanto, deve ser 

percebida como um receio real e um perigo iminente para aquelas pessoas. Nesse 

sentido, no dia 28 de mar•o, o Comandante Augusto de Castilho avisou o Conselho do 

Almirantado de Portugal que: 

(...) ƒ completamente impossivel emprehender viagem larga. AlŽm d'isso 
refugiados dormir convez, estorvar manobra - A quarentena que foi imposta 
ser‡ dez dias Ž da maior urgencia auctorisar o desembarque lazareto, ali‡s ser 
impossivel evitar doen•as ambos navios de guerra - ƒ perigoso, deshumano 
expor todos correr grande perigo; um aspirante asylado sabe-se officialmente 
que morreu corveta "Affonso d'Albuquerque" (Sç, 1894. Vol. III, p. 287). 

 

 Assim, a bordo das corvetas que estavam superlotadas, que enfrentavam 

problemas de higiene e sofriam com as intempŽries, havia uma preocupa•‹o de que 

pudesse ocorrer uma epidemia. AlŽm disso, o Comandante Castilho acrescentava, no 

mesmo documento, que n‹o acreditava que pudessem ocorrer hostilidades com os 

oficias brasileiros asilados dentro de um Òprazo razo‡velÕ, e que os demais marinheiros 

tampouco inspiravam preocupa•›es. Por outro lado, o Visconde de Faria avisava que o 

desembarque no lazareto s— havia sido evitado por sua interven•‹o, e que o Comandante 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 S— mais tarde que o mosquito foi identificado como o vetor da febre amarela. 
7 Sobre o funcionamento das quarentenas e as exig•ncias dos lazaretos para liberar os navios, pessoas e 
mercadorias que chegavam nos portos de praticamente todo o mundo, ver: (BONASTRA, 2000). Para ver 
os protestos que o Regulamento Geral de Sanidade Mar’tima, que regulava as quarentenas, geravam em 
Portugal, ver: D'ALMEIDA , 1891 e tambŽm MORENO, 2002.  
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Castilho queria autoriza•‹o para desembarcar, caso a autoriza•‹o n‹o viesse, assumiria 

ele pr—prio a responsabilidade pelo desembarque (FORJAZ, 1894. p. 27).  

 Entre os œltimos dias de mar•o e os primeiros dias de abril, houve uma intensa 

troca de of’cios e telegramas entre o Comandante Castilho, o Visconde de Faria, os 

ministros Hintze Ribeiro e Neves Ferreira. O Comandante portugu•s exigia que lhe 

fosse concedida ordem para desembarcar todos os asilados. Enquanto isso, Visconde de 

Faria tentava achar solu•›es para o fretamento de um navio que pudesse transportar os 

asilados, j‡ que a vinda de um transporte portugu•s atŽ Buenos Aires levaria muito 

tempo. Por outro lado, os ministros Ribeiro e Ferreira, alheios ˆs dificuldades di‡rias 

que os asilados enfrentavam a bordo das corvetas, impediam o desembarque e 

apontavam as grandes consequ•ncias que poderiam advir deste ato. O Aspirante 

Roberto de Barros, em seu di‡rio, resumia a quest‹o no dia 4 de abril:  

Continua a debater-se a quest‹o do nosso desembarque. Os americanos querem 
que sejamos entregues, Inglaterra e It‡lia que desembarquemos aqu’, e 
Portugal ,com a sua fraqueza, depois de nos receber, pretende matar-nos de 
febre amarela e bŽri-bŽri que grassam a bordo das duas corvetas. O povo 
argentino est‡ indignado com o Gov•rno portugu•s (COSTA, 1944. p. 303). 

 

 A situa•‹o de indefini•‹o sobre o desembarque gerou a tomada de posi•‹o do 

governo argentino. Ou os asilados desembarcavam no lazareto de Martin Garcia, ou as 

corvetas deveriam sair das ‡guas argentinas sem a menor demora. A solu•‹o do 

fretamento de um transporte j‡ havia sido tomada, assim como os tr‰mites para o 

embandeiramento do vapor Pedro III. Enquanto o fretamento n‹o era conclu’do, a 

solu•‹o adotada seria se ausentar por alguns dias das ‡guas territoriais argentinas, para 

evitar um conflito entre esse pa’s e Portugal. No entanto, para se afastar da costa era 

necess‡rio mantimentos e carv‹o para as corvetas. Em uma das chatas que traziam o 

carv‹o, ˆs 2 horas da tarde do dia 8 de abril, um numeroso grupo de asilados da corveta 

Mindello, Òcapitaneados pelo Aspirante D‰maso de Novais, lan•ou-se ˆ chata de carv‹o; 

depois de breve luta com os marinheiros portugueses, largaram-na e fizeram-se ao 

largoÓ (Idem, p. 304). Aproximadamente ˆs 8 horas da noite, um rebocador se 

aproximou da Mindello e mais um grupo de asilados conseguiu escapar. O rebocador 

seguiu para Affonso dÕAlbuquerque onde mais tr•s pessoas conseguiram fugir (Idem, p. 

304-305). O nœmero de asilados que conseguiram escapar no dia 8, somados, chegaram 

a 110 pessoas (FORJAZ, 1894. p. 29).  

 No dia 9 de abril, o Visconde de Faria ainda informava Hintze Ribeiro sobre a 

fuga realizada da corveta Mindello no dia anterior, quando outro epis—dio de fuga 
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ocorreu. A circunst‰ncia foi a mesma, porŽm a gravidade desse incidente foi muito 

maior. N‹o pelo nœmero de pessoas que escaparam, mas sim pela repress‹o ocorrida. 

No momento em que o palhabote Pepito Donato fazia a opera•‹o de descarga de carv‹o 

junto ˆ corveta Affonso dÕAlbuquerque, um grupo de oito asilados pulou para bordo 

dessa embarca•‹o e, armados com navalhas e facas de cozinha, tentaram romper as 

amarras que a ligava o palhabote com a corveta. O oficial portugu•s, respons‡vel pela 

opera•‹o de descarga de carv‹o, junto com os marinheiros portugueses que realizavam 

o trabalho na Pepito Donato reagiram e uma briga generalizada se instaurou. Ap—s 

alguns momentos, depois que as amarras foram cortadas, o palhabote ficou a deriva e se 

distanciou consideravelmente da Affonso dÕAlbuquerque. Em seguida, um escaler da 

corveta portuguesa, com marinheiros armados, foram atŽ a Pepito Donato e trouxeram 

de volta para o navio os asilados que tentaram escapar8.   

 As not’cias dessa tentativa de fuga chegaram atŽ o governo argentino, que lavrou 

uma reclama•‹o diplom‡tica junto ao Encarregado de Neg—cios de Portugal em Buenos 

Aires, o Visconde de Faria. A argumenta•‹o argentina dizia que o epis—dio havia 

ocorrido dentro de um navio argentino, que arvorava uma bandeira argentina, e que os 

marinheiros portugueses retiraram ˆ for•a os asilados brasileiros que haviam saltado na 

Pepito Donato. A argumenta•‹o argentina baseava-se no princ’pio da 

extraterritorialidade dos navios9. Nessa linha de racioc’nio, a partir do momento em 

que os asilados brasileiros pisaram no palhabote eles teriam entrado em territ—rio 

argentino, e gozariam de todas as prerrogativas de refœgio neste pa’s. Assim, os 

marinheiros portugueses armados teriam ofendido a soberania argentina. O governo 

argentino reclamava, ent‹o, uma solu•‹o diplom‡tica e a devolu•‹o daqueles 

indiv’duos, que estariam sob prote•‹o de sua bandeira desde o momento que pisaram na 

Pepito Donato. 

 O Visconde de Farias contestou a argumenta•‹o do governo argentino baseado 

em algumas no•›es. A primeira dela era que a Pepito Donato estaria ˆ servi•o da 

Affonso dÕAlbuquerque. Assim, o palhabote estava amarrado ˆ corveta portuguesa e 

havia um oficial, e guarni•‹o portuguesa, no comando da opera•‹o de descarga de 

carv‹o. AlŽm disso, o palhabote n‹o possu’a nenhuma bandeira arvorada. Finalmente, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Para uma descri•‹o mais detalhada, a partir do corpo de delito realizado para apurar os fatos, ver: Sç, 
1894. Vol. III, p. 316-322. 
9 Sobre o princ’pio da extraterritorialidade, a literatura da Žpoca sobre direito pœblico internacional reunia 
uma sŽrie de doutrinas que se tornaram pr‡ticas comuns com o passar do tempo. Ver, por exemplo, 
BELLO, 1886.!
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as amarras foram rompidas por ordens do oficial portugu•s a bordo, ent‹o, mesmo que o 

palhabote tivesse se distanciado da corveta, a situa•‹o de fato a bordo do palhabote n‹o 

havia se alterado em nenhum momento. Portanto, Portugal estaria no seu direito de 

fazer valer a sua jurisdi•‹o e trazer de volta para dentro da Affonso dÕAlbuquerque os 

asilados que tentaram escapar10.  

 A disputa diplom‡tica entre Portugal e Argentina se prolongou ao longo dos 

meses de abril e maio de 1894. A leitura dessa documenta•‹o diplom‡tica evidencia a 

necessidade de ambos os pa’ses em delimitar, a partir de leituras do direito internacional 

pœblico, as suas fronteiras nacionais em uma situa•‹o de conflito. Ao mesmo tempo, 

fica evidente a preocupa•‹o do governo portugu•s em referendar os procedimentos dos 

seus respectivos funcion‡rios e cidad‹os, assim como a necessidade do governo 

argentino em garantir o respeito ˆ sua soberania nacional, seja em suas ‡guas territoriais 

ou em embarca•›es com a sua bandeira. A solu•‹o desse conflito s— ocorreria no final 

de maio, quando os indiv’duos, objetos da reclama•‹o diplom‡tica, j‡ haviam 

conseguido a liberdade por conta pr—pria a partir de um terceiro epis—dio de fuga como 

veremos a seguir.   

 

Rumo ˆ MontevidŽu.  

 

 Logo ap—s o incidente diplom‡tico envolvendo a Pepito Donato, o Comandante 

Augusto de Castilho deu ordem para que as corvetas sa’ssem das ‡guas territoriais 

argentinas e rumassem para as ‡guas territoriais uruguaias. O planejamento era aguardar 

que o transporte Pedro III , fretado pelo Visconde de Faria junto ao comerciante Don 

Pedro Gartland, em Buenos Aires, ficasse pronto para rumar atŽ a ilha inglesa de 

Ascens‹o, escoltado no percurso pela corveta Affonso dÕAlbuquerque. Nesta ilha, o 

transporte portugu•s Angola estaria aguardando a chegada do Pedro III, para transladar 

os asilados para o seu bordo e completar a viagem atŽ Lisboa. A corveta Mindello 

permaneceria em Buenos Aires atŽ completar os seus reparos e estar em condi•›es de 

realizar a travessia atl‰ntica (Sç, 1894. Vol. III, p. 332-333).  

 No entanto, em fun•‹o da urg•ncia em preparar o Pedro III, esse transporte n‹o 

foi devidamente abastecimento com mantimentos e carv‹o. Por isso, o Visconde de 

Faria deu instru•›es para que os asilados apenas fossem transferidos das corvetas para o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 A obra que recupera a documenta•‹o trocada entre o Visconde de Faria e Eduardo Costa, Ministro das 
Rela•›es Exteriores da Argentina, Ž: FARIA, 1897.  














