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Herdeiros do Porvir8

screver sobre o Marquês de 
Tamandaré é discorrer sobre a 
história da Marinha do Brasil, 
pois o ano de seu nascimento 
coincide com a vinda de D. 

João VI ao Brasil e o início da reparação da 
frota portuguesa.

Joaquim Marques Lisboa, nasceu em 13 
de dezembro de 1807, em São Pedro do Rio 
Grande do Sul. Filho legítimo de Francisco 
Marques Lisboa e Dona Eufrásia Joaquina de 
Azevedo Lima. Foi seu Padrinho de Batismo 
o legendário Marechal Manuel Marques de 
Souza, precursor da Independência e Li-
bertador da Vila do Rio Grande, então há 13 
anos sob domínio espanhol, em 1776. Em 
1808, seu pai fora nomeado capitão mor da 
Barra do Rio Grande e 2º Tenente Honorário 
da Marinha Real. Passou, pois, a sua infância 
no meio de práticos, pilotos e marinheiros.

Quando da Independência, muitos brasi-
leiros correram para defender a Pátria, entre 
eles Joaquim Marques Lisboa, então com 
16 anos de idade. Apresentou-se a Taylor, a 
bordo da Fragata Niterói, em 4 de março de 
1823, apenas seis meses após a Independên-
cia, como praticante de piloto. Nesta fragata, 
em 4 de maio, recebeu seu batismo de fogo, 
nas costas da Bahia, contra a esquadra por-
tuguesa, comandada pelo Almirante João 
Felix Pereira Campos. O Almirante Co-
chrane seguindo com a Nau Pedro I para o 
Maranhão, encarregou a Fragata Niterói de 
perseguir a esquadra portuguesa. Em 12 de 
setembro, esta fragata mostrou a bandeira 
auri-verde, brazonada nas costas portugue-
sas! Fez presas de guerra tanto na ida quanto 
na volta.

Em fevereiro de 1824, depois de quase um 
ano de mar, chega ao Rio de Janeiro. Desem-
barcou e matriculou-se na Academia Naval. 
Neste ano rebenta em Pernambuco a confe-
deração do Equador. Cochrane lembrou-se 
de Joaquim Marques de Souza, de cuja cora-
gem Taylor já lhe falara. Como o Marquês 
de Paranaguá recusasse, pois ele ainda não 
havia terminado os estudos, respondeu-lhe 
o Marquês do Maranhão: “Permita-me dar 
minha opinião, a melhor academia de Mari-
nha é o Navio de Guerra, onde se combina 
a teoria com a prática”. Cochrane foi a D. 
Pedro I e lhe disse: “Senhor ele será o Nel-
son brasileiro!” E foi! Tamandaré participou 
das campanhas da Independência, do Prata, 
Setembrada, Abrilada, Cabanada, Sabinada, 
Farropilha, Balaiada, Praieira, do Uruguai, 
do Paraguai. Só não participou da campanha 
de Rosas, pois se encontrava enfermo.

Construção de uma nova Marinha

No período compreendido entre 1854 e 
1856, foi promovido a Chefe de Esquadra, 
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E
nomeado Veador de Sua Majestade a Impe-
ratriz e elevado a Vice-Almirante. Os horizon-
tes estavam se turvando novamente no Prata. 
Era necessário aumentar e melhorar o material 
de nossa Esquadra. Foi Tamandaré que esco-
lheu os construtores e assinou os contratos de 
construção dos navios, com acerto, economia 
e inteligência. Nos estaleiros ingleses, Green 
e Pitcher, encomendou as canhoneiras Ibi-
cui, Mearim, Itajaí, Tietê, Araguari, Araguaí, 
Iguatemi e Ivaí. Devia olhá-las como fi lhas, 
quando em campanha no Paraná, Paraguai e 
Uruguai. Vieram para o Brasil, carregadas de 
munição e muito bem armadas. Adquiriu mais 
canhoneiras de ferro fl uviais, Anhambaí e Tra-
mandataí. Tamandaré é considerado o criador 
da nova marinha de guerra a vapor.

Por que Tamandaré?

Em 1853 D. Pedro II viajou ao Norte no 
Vapor Apa, comboiado pela Fragata Amazonas 
e pelas canhoneiras Paraense e Belmonte, sob 
o comando do então Vice Almirante Joaquim 
Marques Lisboa. Na volta, em 21 de novem-
bro, fundeou no pequeno porto de Tamandaré, 
perto de Recife, para realizar precioso ofício. 
Dom Pedro não podia recusar seu pedido de 
resgatar os restos mortais de seu irmão do ce-
mitério de um vilarejo, a fi m de transportá-lo 
para o túmulo no cemitério do Caju. O mag-
nânimo Imperador consentiu. Mesmo sabendo 
que o morto, Manuel Marques, se batera con-
tra o trono na Confederação do Equador, em 
1824, mandou que fossem prestadas as honras 
militares do seu posto.

Em 1860, o Ministro da Marinha, Francis-
co Xavier Paes Barreto, propôs ao Imperador, 
em Conselho de Ministros, que se galardoas-
sem os eminentes serviços do Almirante com 
o título de Barão do Rio Grande do Sul. Sua 
Majestade abalou a cabeça e disse: “Deve ser 
Barão, Sr. Ministro, mas não do Rio Grande 
do Sul. Fica-lhe melhor o título Barão de Ta-
mandaré, que lhe lembrará a nossa viagem e a 
saudade de um irmão querido morto heroica-
mente.”

A República

Foi com muita mágoa que Tamandaré as-
sistiu ao golpe de 15 de novembro. Não pos-
suía comando de forças. Foi despedir-se do 
imperador e de sua família, quando muitos 
tiveram medo de fazê-lo. Pediu imediata re-
forma em janeiro de 1890.

Assistiu ainda aos tristes acontecimentos 
da primeira década republicana. O golpe de 
estado de Deodoro, a inconstitucionalidade 
de Floriano, a morte da Imperatriz e do Im-
perador no banimento, a revolta da Armada, 
a morte de Saldanha da Gama, os fuzila-
mentos em Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, Rio de Janeiro, etc... O torpedeamento 
do encouraçado Aquidabã, a intervenção 
da esquadra americana no Rio de Janeiro e 
o tiro da Detroit sobre a Trajano, a infl ação 
galopante. Deus não permitiu que assistisse 
Canudos.

Quando do manifesto dos generais que 
levou treze altas patentes à prisão, apresen-
tou-se no Palácio do Itamaraty, para externar 
ao presidente sua solidariedade aos compa-
nheiros presos, e considerou-se preso em sua 
residência. Cavalheirismo, coragem honra-
dez, heroísmo.

Morte de Tamandaré

Com quase 90 anos de idade resignou, 
por motivo de saúde, o cargo de Ministro do 
Supremo Tribunal Militar, em 14 de março 
de 1897. No dia 20 de março de 1897, fa-
leceu. Pediu a sua fi lha que dispensasse as 
honras militares a que tinha direito, porém 
que seu caixão fosse coberto pela bandeira 
brazonada imperial, e que fosse depositada 
em seu túmulo uma âncora de fl ores que lhe 
havia sido dada por Saldanha da Gama.

O presidente da república, os ministros 
da guerra e da marinha, o ajudante geral do 
exército e o chefe do estado maior da ar-
mada, fi zeram-se representar, pelos seus aju-
dantes de ordem! Assim também acontecera 
no funeral do Sr. D. Pedro II, onde todos os 
representantes do governo, acreditados na 
capital francesa, mandaram representantes, 
menos o da república brasileira.

O povo, porém, encheu as ruas para pres-
tar as últimas homenagens àquele Marquês 
com grandeza, que durante toda sua vida na 
marinha percorrera as madeiras dos conveses 
das naus e veleiros e chegara ao chapeamen-
to de ferro dos vapores encouraçados, e aos 
torpedos e às casamatas. Assistiu ao nasci-
mento da gloriosa Marinha Imperial, ao seu 
crescimento e morreu com ela.

Obras Consultadas
Gustavo Barroso: Tamandaré, o Nelson brasileiro.
Didio Costa: Tamandaré, Imprensa Naval, Rio de 
Janeiro, 1953.




