NOTA PRÉVIA SOBRE OS GOVERNADORES DO
PARAGUAI: EUSTÁQUIO GIANINI Y BENTALLOL E MANUEL GUTIERREZ.

Pedro de Angelis publicou, no II Tomo da "Colección de
'Obras y documentos relativos a la Historia Antigua y Moderna de las Provincias del Rio de la Plata" (1), a lista dos go-

vernadores paraguaios retirada das Atas Capitulares do arquivo de Assunção. Os dois últimos governadores relacionados
foram Lázaro Ribera e Bernardo Velasco. Com Velasco encerrou-se o domínio espanhol sôbre o Paraguai. Demersay em
História Geral do Paraguai (2) lembra, à página 91, o aspecto
incompleto da relação . Não foram incluídos os governadores
provisórios ou interinos.
Explica-se, desta maneira, a omissão dos nomes de dois
governadores intendentes: Manuel Gutierrez e Eustáquio Gianini y Bentallol. Exerceram a função de governador, respectivamente, em 1808 e 1809. Ambos administraram o país, no
período considerado como pertencente ao governador Velasco
que acumulava o govêrno da Província das Missões com o do
Paraguai. As medidas administrativas emanadas do governador Gianini são de importância substancial, e por isso não
permitem o esquecimento de seu nome.
No II Simpósio de Professôres Universitários de História
abordamos um dos aspectos da administração do governador
Gianini: a anulação de mercêdes de terras, concedidas à margem esquerda do rio Paraguai, na região compreendida entre
Assunção e o rio Tebiquarí. Os ofícios dos comandantes militares, endereçados ao governador Gianini, sugerem -nos am— Colleción de Obras y documentos relativos a la Historia Antigua y Moderna de las Provincias del Rio de la Plata. Serie de los Gobernadores
del Paraguay y Buenos Aires, y los Vireyes del Rio de la Plata. Buenos
Aires, Imprenta del Estado, 1836.
— Demersay (L. Alfredo). — Historia Geral do Paraguay. Rio de Janeiro,
Typografia Perseverança.

— 450 —
pla autonomia administrativa. A omissão de seu nome como,
governador, pela administração posterior, não estaria relacionada com a reivindicação anexadora da Província das Missões,
e com a maneira de seu aproveitamento? Êstes são alguns dos,
problemas da primeira década do século XIX, no Paraguai,

que estamos estudando .
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