
SILVA, Augusto César da  

*militar; pres. SE 1890. 

 

 Augusto César da Silva nasceu na cidade de São Cristóvão, então capital de Sergipe, 

em 17 de dezembro de 1833, filho de Manuel da Silva Rosa e de Constância Cândida da 

Silva Rosa. 

Ingressou na Armada em 1855, como piloto do patacho Teresa. Promovido a 

segundo-tenente em 1863, serviu em 1864 na Divisão Naval do Rio da Prata. Em 1867 

tornou-se primeiro-tenente, e nos anos seguintes respondeu por diversas funções 

comissionadas. Serviu como comandante da Companhia de Aprendizes Marinheiros de 

Sergipe (1871-1875), ajudante do capitão do porto de Pernambuco (1876), comandante da 

Companhia de Aprendizes Marinheiros do Rio Grande do Norte (1877) e ajudante da 

capitania do porto do Pará (1878). Promovido a capitão-tenente em 1879 e a capitão de 

fragata em 1890, foi capitão interino (1879-1880) e depois capitão do porto de Sergipe 

(1882-1887), inspetor interino do Arsenal de Marinha do Pará (1887-1888), ajudante de 

inspeção do Arsenal de Marinha da Bahia (1888) e capitão do porto do Espírito Santo 

(1888-1889).  

Novamente responsável pela capitania do porto de Aracaju em 1890, em 21 de maio desse 

ano foi nomeado pelo governo provisório da República vice-presidente de Sergipe, na 

gestão de Felisbelo Freire. Com a saída deste último, demitido pelo presidente Deodoro da 

Fonseca, assumiu o governo estadual entre 17 de agosto e 4 de novembro de 1890. Seu 

sucessor foi Lourenço Freire de Mesquita Dantas. 

Após a passagem pelo governo de Sergipe, retomou suas atividades na Marinha. Foi vice-

inspetor do Arsenal de Marinha da Bahia e, posteriormente, diretor-gerente da Companhia 

Baiana de Navegação Costeira. Promovido a capitão de mar e guerra em 1894, foi 

reformado um ano depois.   

 Recebeu a condecoração de cavaleiro da Ordem da Rosa, a medalha de bronze da 

Campanha do Paraguai e a medalha de prata da República Argentina, relativa à mesma 

campanha. 

 Faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 18 de outubro de 1918. 



 

                   Sérgio Montalvão 

  

FONTE: GUARANÁ, M. Dicionário. 


