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LIVRO PRIMEIRO.

BLOQUEIO DR MO TKVIDÉO.

o marechal João Propicio Menna Barreto estabeleceu o seu
quartel-general na Villa da União, onde esperou alguns cor
pos de infantaria que estavam em caminho para augmentar
a força do exercito. O conselheiro J osá Maria da Silva Pa
ranhos veio tambem residir n'aquella Villa, para estar pro
ximo da praça que se devia cercar, e corresponder-se com o
corpo diplomatico de MonLevidéo. O comlllandante da esqua
dra brasileira alli fundeada communicou aos ehefes das forças
navaes estrangeiras no RlO da Prata, que ia ser bloqueado
aquelle porto; o que fez pela circular com data de 2, de
Fevereiro de 1865.

CIRCULAR AOS COMIúANDANTES DAS ESTAÇÕES ESTRANGEIRAS.

( Commando em chefe da força naval do Bra iI no Rio da
Prata.-Bordo da corveta Nithe?'ohy, 2, de Fevereiro de 1865.

{( Transmittindo a V. Ex. cópia das notas que o enviado
extraordinario de Sua Magestade o Imperador do Brasil, meu
augusto soberano, em missão especial junto ao governo da
Republica Argentina, acaba de dirigir ao mesmo governo e
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aos seus coHegas do corpo diplomatico residentes em Buenos
Ayrles, j algo do meu dever occu par a attençao de V. Ex. por
alguns momentos com uma exposição franca e SUGClllta dos
factos, que crearam a situação em que se acha actualmente
o meu governo em relação ao de Montevidéo.

« Foram tantos e tão successivos os insultos e violencias
que soffreram os Brasileiros estabelecidos em grande numero
na campanha do E tado Orieutal, que o governo imperial, para
pÔr termo a essa situação, já intoleravel, vio-se impellido a
mandar uma missão especial fazer um ultimo appello ami
gavel ao governo oriental.

« Esta missão esforçou-se, como é publico e notorio para
restabelecer a paz na sociedade oriental, quo se dila.cerava
em uma lucta civil, tão perniciosa a eUa como ao neutros,
e principalmente ao Brasil, pelas circumstanc.ias de ser uma
nação limitrophe, e possuir radicados no solo da Republica
valiosos interesses, e uma grande e rica população.

« Assegurada esta paz, seria (acil chegar a uma solução, da
questão internacional que foramos obrigados a levantar, hon
rosa e digna para os dous paizes, cUJo interesse é cultivar
as mais estreitas rela'iões, pela reciproca vantagem que disto
resulta para ambos.

c( Todo o nobre empenho do illustrado enviado brasileiro,
naufragou de encontro á obstinação e cegueira do Presidente
da Republica e de seu governo, que não queria senão o
triumpho exclu:>i.vo das suas 'idéas, e de eus particlarios,
negando toda a attenção ás justas reclam ações de u ll1 go
verno amigo, que se de algulli.a cousa póde ser accusado, é
de ,longanimidade e paciencia, por não querer logo lançar
mão das medidas ex.treruas, a que o obrigavam, para salvar
sua honra e dignidade offendidas.

« Desenganado por fim de chegar a um accordo com esse
governo que vi via criando-se iJlu::;ões, o enviado brasileiro
apresentou o seu 1tltimatttm em que declarava solemnemente
que se o Brasil não recebe 'se as satisfações a que tinha in
coutestavel direito, far-se-hia justiça por suas proprias mão,
encarregando as suas forças de mar e terra de fazer repre
salias, e mesmo de augmentar a gravidade das medida que
iam ser autorisadas, se a attitude que assumia fosse insuf
fiClente para alcançar tudo quanto em nome d'eHe sohcitara
pela nota de 18 de Maio.

« Nem a discussão nem a ameaça produziram effeito algum
no animo apaixonado do governo de Montevidéo, que tOlDOU
a grave resolução de devolver aquelle ult'i,matwn com uma
nota ousada; razão porque o enviado brasileiro se retirou,
expedindo as ordens a que acabo de aUudir á esquadra e ao
exercito, encarregados da ardua missão de empregar medidas
coercitivas contra o dito g'overno; e consdo do pensamento
do meu governo, que queria que só eUe sofl'resse as conse-
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quenClas penosas d'estas medidas, exigi primeiro quo o vapor
de guerra Geneml A?'tigas, que estava n este porto, e que se
empregava na conducção de tropas e artigos bellicos ficasse
n'elle imlllobilisado.

{( Levada esta exigencia ao conhecimento do presidente
.A.guirre, pelo ruilll::ilro residente do Brasil, S. Ex. annuio
promptamente a ella, e até agradeceu a benevolencia do que
eu da\a provas. Animado por esta acquiescenci!1, de que me
parecia indicar um movimento approxiwativo e um desejo de
proceder rasoavelmente, exigi que se expedisse ordem a todas
as autoridades para dar aos Brasileiros a protecção que lhes
garantem a leis da Republica; e ao mesmo telllpo reclamei
que ::ie desse baixa a lodos aquelles que estivessem violentados
no ser 'iço do exercito oriental.

« Obtive promessas de que se dariam logo eslas providen
cias; llJas tive o dissabor de reconhecer que eram i1l udidas
com futeis pretextos que revelavam o intento de se ganhar
tempo para desUlorali 'ar a acção do Brasil, que se não fazia
sentir com aquelle vigor necessario. E tanto era e te o em
penho que apropria lIupren a official o revelou, declarando
que nào nos animavamos a pôr em execução as no :"as ameaça.

« Era conveniente obrar com mais vigor, e declarei então
que queria tambem que o vapor lfilla deZ Salto, que se achava
no rio Uruguay, fretado para serviço do governo, ficasse inu
tili ado em um de seus portos. Tile uma re'u a a esta cú
gencia, e vi-me ua forço a obrigaçã0 de o man ar apprehender,
na CaD formidade do aviso que previamente mandei fazer ao
proprlo pre idente Aguirre.

« Sabe-se perfeitamente qual foi a causa d'esta recusa, de
propo iLo planejada pelo circulo exaltado, que ia-se apoderanr1o
da direcção do governo, para ver se por meio d'ella, e do
conilicto que resultaria com a nossa esquadra, se manife tara
o pronunciamento das provincias argentinas de CorrieLltes e
Entre-Rios, que occultamente se promovia, e o da Republica
do Paragllay.

« Não obstante, porém, o incendio desnecessario d'este vapor
e a deli beraçao do guverno de Montevidéo, de dar os pas
saportes ao ministro residente do Brasil, cassar o exaq1wtw' aos
agentes consulares, e cerrar os portos da Republica aos navios
de guerra brasileiros, nem o Paraguay se moveu então, li
mitando-se a renovar as sua amea<;as, nem as ditas provin
cias que se conseryaram fieIS á autoridade naclOnal. Entretanto
a situação se complicava, cada vez mais, e exigia que as
medidas coerciti as se fossem aggravando conforme o governo
imperial tinha annunciado. .

t( Até então o governo de Montevidéo pouco tinha soffrido
por etreito das represalias, e além das mesmas offensas que
nos irrogara, nos provocava inimigos por toda a parte, per
tubando a paz d'este continente de uma maneira deploravel,



-4-

e preparando por suas tenebrosas macbinaçães uma confla
gração geral que envolvtlria quatro dos pnncipaes E tados da
America do buI. Já não se podia abrigar a esperança de cba
mar á razão e á justiça este governo, inteiramente allucinado
e se tornava indispensavel o recurso ás armas. Por força
d'estas considerações, foi resolvido o ataque das praças do
Salto, e Paysandú, para d'ellas desalojar as ':l.utoridades depen
dentes do dito governo.

(C Desejando evitar que n'estes pontos se accumulassem
recursos de guerra, que tornassem esta operação mais diflicil,
e causassem um inutil derramamento de sangue, tive a
honra de dirigir aos Srs. agentes diplomaticos em Montevidéo,
com cuja imparcialidade devia contar, uma circular confi
dencial, pedindo a cada um d'elJes que no interesse de todos
probibisse o transporte de artigos bellicos nos navios mer
cantes da sua respectiva bandeira, assim o de tropas, visto
que eram 'os unicos que se occupavam então n'este serviço.
Por esta occasião lhes annunciei a resolução do governo
imperial.

« Mal comprehendido por elles o meu pensamento, talvez
porque não fui assaz explicito em minha nota, tive o des
gosto de receb~r uma resposta negativa, na qual se me em
prestava a intenção de querrer arrogar-me o direito de visita,
e vi-me obrigado a em pregar um meio mais forte para chegar
ao mesmo resultado. Este meio foi o bloqueio dos porlos do
Salto e Paysandú, notificado por circular de 26 de Outubro
ultimo.

cc Todos conhecem os effeito benignos d'este bloqueio, em
que não se fez uma só presa, e em que homoe da parte da
esquadra brasileira toda a indulgencia e contemplação para
neutros, -como testemunbaram os navios de guerra das diver
sas e tações que se achavam no centro de sua acção, por me
convir mesmo que estivesse.m presentes.

cc Chegada a occasião opportuna de tomar a praça de Pay
sandú, lodos sabem qual foi o procedimento das forças im pe
riaes, alliadas ás do general FIÔres, que partindo de um caminho
mui differente, se achava pelo curso dos acontecimentos ligado
comnosco no fim commum de hostilisar o governo de Mon
tevidéo.

cc Antes de disparar um só tiro contra aquella praça o
general Leandro Gomes, que a commandava, e contra o qual
tinhamos então as mais vivas queixas, não s6 por ter alli
mesmo mandado surrar publicamente um brasileiro que [orç.ara
ao serviço das armas, como por capitanear elle mesmo os
bandos que vinham ao porto quasi todas as noites insultar-nos
com uma musica á frente; recebeu uma notiticação do com
mandante do exercito libertador, propondo-lhe a entrega d'ella
com a condição de ser concedida a eUe e a,. túdos os ofliciaes
as honras da guerra.
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« A resposta que aquel1e general deu a esta humana e
digna proposição, foi mandar disparar dous tiros sobre o inof
fensivo parlamentario.

« Esgotado o praso concedido ás familias para a evacuação
da praça, começaram as operações da guerra, nas quaes todo
o meu empenho, e o do general do exercito libertador, foi
causar o menor mal passivei á povoação.

« Ainda depois de reforçadas as forças alliadas com uma
divisão do exercito impenal de 7,000 homens, novas pro
postas com as mesmas condições honrosas foram apresentadas
ao chefe orgulhoso e pertinaz que com mandava em Paysandú,
que não seenvergonhaya de confessar-em suas partes officiaes
que tinha recebido os parlamentarios á bala, e que havia
pas ado pelas armas os prisioneiros que tinham tido a infe
licidade de cahir em seu poder. FÔra longo enumerar os
actos de barbaridade praticados duranto o sitio de Paysandú,
por este homem que -fazia alarde em desrespeitar as leis da
guerra, tão solemnemente observadas pelos eus adversarias
cujo procedimento humano e compassivo formava com o d'elle
um perfeito Contraste. Basta citar um que dá a medida de
todos os ou tros, e que revela a sorte que teriam os si tia
dores, se por. uma fatalidade a Victoria coubesse a um adver
sario tão cruel.

« Um tambor da canhoneira Ivahy, que fazia parte da
guarnição da bateria de marinha estabelecida na Boa-Vista,
extraviou-se e cahio em poder dos sitiados. o dia seguinte
se via na bateria a cabeça d'este infeliz em cima de um
poste, cal locado em uma posição da qual se podia perfei
tamente reconhe el-o, pela pequena distancia em que se acha
va aq ,jella bateria dos postos avançados do inimigo. E' dif
ficil de crever o borrar e a indignação dos companbeiros
d'aquelle de graçado, que protestaram vingar-se dos as-assi
nos que tinham em frente.

« Todavia era tão intenso o desejo de poupar maior effu
são de sangue, e de diminuir as desgraças da guerra, que
todas as tentativas de mediação que appareceram encontra
ram sem pre benevolo acolhiruento da parte dos chefes das
forças aJhadas. Estes esforços generosos, porém, não apro,ei
taram á guarnição de Pay andú por causa da tenacidade
crirmno a de seus chefes, unicos responsaveis por todos os
male' que ella soffreu.

« Foi preciso tomar a praça a fogo e sangue, com perdas
bastante dolorosas para os sitiadores, que ainda n'este mo
mento upremo de exasperação mostraram a grandeza dos
principios pelos qnaes combatiam, e a nobreza do seu caracter.

« Numerosos officiaes e muitos soldados, aprisionados com
as armas na mào, foram generosamente postos em liberdade
pelos vencerlores, que tiveram um momento de bem vivo
prazer, 'quando ouviTam as evclamações de ardente reconhe-
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cimento e gratidão que elles publicamente manifestaram a
seus mag'nanimos adversaria, de que muitos já se esquece
ram calumniando-nos em partes officiae, que correm im
pressas, para vergunha dos seus autores, ou tomando nova
mente as armas contra aquelles.

« O governo de Montevidéo, entretanto que abandonara
aquelles seus defensores á sua sorte, entregava-se na capital
aos maiores excessos contra o Brasil, e os Brasileiros n'ella
residente, aos quae tem pretendido obrigar a tomar até as
armas contra sua patria. .

« Todos estes actos justifica.m as hostilidades que o Imperio
faz actualmeute ao mesmo gOI'erno, que alliando-se á Repu
blica do Paraguay, e impellindo-a a declarar-nos a guerra, é
responsavel pela invasão barbara que as forças d'aquella Re
pu bliea acabam de operar na indefeza provincia de Matto
Grosso, que repousava tranquilla na fé dos tratados SUbSIS
tentes entre os doas paizes.

t( Taes são, Sr. contra-almirante, as razões fortes e ponde
rosas que obrigam o governo imperial a vir tomar um des
forço digno de uma nação ci-I'ilisada, de um governo que
assim o tem provocado copstante1llente, e que se tem cons
tituido em uma ameaça permanente para todos os interesses
plan tados n' estes paizes por sua alliança com todos os ele
mentos do crime e da barbaria de que se cerca, e com que
conta para sua defeza.

t( E' não só uma reparação nacional que exigimos hoje
com as armas na mão, como um acto de hUl. anidade e ci
vilisa\;.ão a guerra que sustentamos contra Ulll governo que
queima tratados publicos, com mi -iona bandos de sai teadores
para incendiar, pilhar e assassinar povoações brasileiras da
fronteira, e que publicamente e polia os estabelecimentos
bancarios, e a população nacional e estrangeira.

« A mis::Jão, pois, do exercito e marinha imperial, unidos
ao exercito libertador, ao apre entar-se em frente a MOllte
vidéo, unico ponto da Rep~blici:l. Oriental que ainda nào se
submetteu á autoridade do distillcto chefe da revolução ori
ental, que re'presenta os principios de ordem e de liberdade
para sua patria, está bem definida.

« No exercicio dos direitos da guerra que a lei das na
ções nos concede, temos a in tenção de fazer o menor mal
possivel aos in terAsses particu lares, quer dos nacionaes, quer
dos neutros, sem prejuizo, porém, das operações nece sarias,
que se hão de levar a elfeito, para fazer o maior damna
possh;el ao inimigo, nos pontos que escolheu para sua de
reza no centro da cidade; o que julgo conveniente levar a0
conhecimento de V. Ex. com antecedencia, para tomar a re
solução que lhe parecer mais util em relação aos seus com
patriotas residentes na praça, que não póde resistir ás for
ças superiores que a vão atacar por terra e por mar.
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« Devo ao mesmo tempo prevenir a V. Ex. que de hoje
em diante lica bloqueado o porto de Montevidéo, e marcado
o praso de sete à las, q ue serão contados desde já, para se
ret1rar8m os navio' do ancoradouro interior e se pÔrelll em
fran'luia, em posição que não embaracem as operações, po
dendo n'este ponto permanecer o tempo que precisarem para
com plelar seus carregamentos, se ti verem de receber estes
fóra da praça.

« Preenohldo o fim a que me proponho, ao dirigir a V. Ex.
esta communicação, que se dignará dar d'ella conhecimento,
ao seu governo, aproveito a opportunidade para apresentar
a V. Ex. os protestos de minha subida consideração e apreço.

r< Ao SI'. contra-almirante, commandante das forças navaes
de .. , ,-Barão de Tamanda7'é.

CIRCULAR AOS AGENTES DIPLOMATICOS ESTRANGEiROS.

« Commando em chefe da força naval do Brasil no Rio
da Prata. - BOl'clo da corveta Nitherohy, em Montevidéo, 2 de
1'e,el'eiro de 1865.

(I Sr. l\lin1stI'0.- Tenho a honra de communicar a V. Ex.
para que 8 dig'ne fazer constar aos seus compatriota, que
este porto se acha bloqueado desde hoje, em execução das
orJens do p;o\'erno de Sua Magestade o Imperador do Brasil,
c de accordo com o que acabo de declarar aos Srs. comman
dant s das fOI'i;as navaes estrangeiras.

« Os motivo.' que justlficam este acto de guerra, assim
conlO os que se lhe vão seguir, al:bam-se amplamente ex
planados no l1lanife'to que aos Sl's. agentes diplomaticos re
sidentes em Buenos-Ayres dll'lgio o Sr, enviado extraordinario
do 1111 perio, consel ileiro Paranhos, pedindo que dessem d'elle
conhecunento aos seus respedivos collegas resid~ntes em
Moutevidéo, e na nota que pas::>ei aos referidos commandan
te . Em consequencia, ao~ naVlQ que se acham fundeados
no ancoradouro, concedo o prazo de sete dias, que será con
tado d'esta data, para se pÔrelll em franquia, em posição que
não embaracem as operat;ões que a esquadra do meu com
mando tem de fazer coutra a pr:l~a, nem :;,offram algum
damno do fogo d'dla, podendo n'e:;te ponto' permanecer o
temjJo que precisarem para c 111pletar seus carregamentos, se
tiverem de receber estes fóra da 1l1eSllla praça em pontos
não occupados pelo inllfl1go, pOIS que a communicação com
ella tica ln teira e abs(Jlll ta IlleO te "eclada. .

«( E' Illeu intento só LJ ..."lllt ar aquellas posições que estiverem
occujJadas pelo inimi"'o e das quaes este faça fogo sobre nossas
tropas, Todavia deve-se prever o caso de qUcl elle se veja obri
gado a refugiar-se no centro da cidade, e que haja necessidade

Vol. II. 3.
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de desalojaI-o d'esse ultimo refugio, fazendo uso de todos os
meios permittidos na guerra.

« Attendendo a esta probabilidade, que rogo a V. Ex. faça
observar aos seus compatriotas, )ulgo conveniente que V. Ex.
lhes aconselbe que evacuem a praça quanto antes, não me
sendo passivei marcar prazo, porque a situação presente já
de ha muito é conhecida e e perada por todos os habitantes
d'essa capital, e as operações não podem ser 'demoradas.

« Em todos os lugares occu padas pelos alliados, encontrarão
elles protecção e segurança para suas pes oas e bens. Escu
sado é certilicar a V. Ex. que as forças alliadas tem as mais
terminantes e positivas ordens, que hão de ser cumpridas, para
respeitar as vidas dos nacionaes e estrangeiros que não es
tiverem em armas a favor do inimigo, e as propriedades não
occupadas por elle; assim como' para guardar a residencia de
V. Ex. a cuja disposição tenho a honra de pÔr um navio da
esquadra do meu commandú; se V. Ex. quizer retirar-se da
mesma praça. Finalmente, devo declarar a V. Ex. que o general
FIÔres abrio o porto do Bucêo ao commercio nacional e es
trangeiro, e que alli naturalmente se estabelecerá um mercado
de aprovisionamento para todos que a elle concorrerem.

cc Saúdo a V. Ex:. com os meus protestos de consideração.
« A' S. Ex. o Sr .... - Barão de Tamandal'é. »
Achando-se bloqueado o porto de Montevidéo desde 2 de

Fevereiro pela esquadra br~sileira, o commandan te das forças
navaes francezas, requisitou ao Barão de Tamaudaré que es
paça. se até ao dia 15 d'aquelle mez o prazo para os na
vios estrangeiros poderem sabir do ancoradouro; o que pe~

dia tambem em nome do corpo diplomatico.
O Barão de Tamandaré annuio áquella requisição, atten

dendo aos interesses geraes do commercio e á con veniencia
de salvar da praça o maior numero de familias possivel.

Para proseguir na descripção do bioqueio e sitio de Mon
tevidéo, não achamos melhor documento do que a exposi
ção que faz o conselheiro Paranhos a pago 55 do seu pri
meiro discurso no senado.

« O bloqueio e sitio de Montevidéo não se tinham estrei
tado.

« O nosso almirante reconhecia a conveniencia de evitar-se
o bombardeamento de Montevidéo, se por outro modo po
dessemos obter uma solução honrosa. Na intimação do blo
queio comprometteu-se elJe a não fazer fogo senão para os
pontos d'onde fossemos atacados; e esta promessa, que. era
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aconselhada pelo grand~ interesse que havia em poupar o
mais passiveI a cIdade de Montevidéo, não foi desapprovada
pelo governo imperial, posto que alguns agentes estrangeiros,
ao que parece, entendessem que renuncial"amos ao direito de
fazer algum desembarque, para collocar o nosso inimigo en
tre dous fogos. Pelas suas relações com os chefes das forças
navaes estrangeiras, o no.'so almirante concebeu desde o prin
cipio a e perança de um arranjo pacifico, e desejava·o. Todas
as prorogações do prazo do bloqueio foram concedidas por
elle, de seu proprio arbitrio, sem que eu pode se ser ou
VIdo, porl]ue estava a principio na cidade de Buenos-A.yre ,
e depois na Villa da União, onde a minha communicação
com a esquadra era demorada. O sitio tambem nào se
es.treitou, porque o exercito Imperial não estava ainda in
teIramente preparado, e o nos o general de terra, sempre
prudente, receiava que a approximação dos sitiadores troxes
se-lhes algnma provocação da parte da praça, que precipi
tasse o ataque. Quem estava nas avançadas do lado dos i
tiadores eram pela maior parte forças do general FIÔres.

« Dep01s de 2() de Fevereiro aqui se disse, e era muito
facil dizei-o, que a praça de Montevidéo não era como a de
Pay-anJú, que nào podcri3. resistir. A verdade, porém, é que
da praça sahiam todos os dias guerrilhas, que por mais de
uma vez puzeram em movimento o nosso exercito. HaYÍa
em Montevidéo um partido disposto a resistir a todo custo;
elles tinham estabelecido depositas de polvora em varias
pontos da cidade, rara produzirem explosões á medida que
fos'em recnando das posições mail!: avànçadas. A guarnição
de l\1onteviciéo era numerosa, dirigida por chefes habeis, e
composta de bomens fanaticos excitados pelo adio da guerra
civil. e pelo adio á invasilo estrangeira. O ataque de Mon
tevidéo, ouvia mais de uma vez ao bravo general Osorio.
não nos custaria 111enos de 2,000 homens. Venceriamos sel11
duvida alguma, mas com esta effnsão de sangue.

« Taes eram as r.iraumstancias quando nos primeiros dias
de Fevereiro [ui cbamado a toda a pressa de Buenos-Ayres
pelo nosso almirante, para ouvir as propo lçOes de paz qúe
se annunciavam como muito proxlmas. Entretanto eu não
julgan. provaval que MOlltevidéo chegasse a um accordo sem
trocar os primeiro:; tiros. Era esta a fuinha convicção, quan
do no dia 16 de Fevereiro, já estando em nosso acam pa
menta militar, em companhia do general F1Ôl'es, do no so
almirante e elo general Barão de S. Gabriel, recebi uma
carta do ministro de Sua M:agestade o Rei de Italia, fallaildo-me
em propostas ele paz. .

« - Particular.- Montevidéo, 16 de Fevereiro de 1865.
« - Sr. COIl elhéirO.-Tomo a liberdade de dirigir-me a V. Ex.

para pedir-lhe uma entrevista com a maior brevidade possi-
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veI. E,tou encarregad.o de fazer a V. Ex. communicaçães que
no meu pensar, poderiam ter as mais felizes consequencias,
para todos. Em attenção ás importantes lpudanças qlle aca
bam de veri·ticar-se em Montelidéo, espero que V. Ex.
fará suspender por emquanto todo e qualquer acto de hosti
lidade. O novo jJresidente acaba de ordeuar que não se dis
pare um só tiro de fuzil, e que o porto e a cidade sejam
abertas a todos indistinctameute, para entrarem e sahlrem.
Creio que a nossa entrevista, se V. Ex. não achar n'i. so
inconveniente, poderia veriticar-se a boroa de um navio
neutro, quer argentino, quer francez, quer inglez, ou italia
no, como approuver a V. Ex. Por terra haveria muito es
trepito.

« No entretanto aproveito esta occasião para renovar a V. Ex. a
segurança dos sentImentos de mi.nha mai", alta consideração.

«-A S. Ex. o Sr. Conselheiro José Maria da Silva Para
nhos -R. UlYRses Ba1'bolani.-»

« Depois de ouvir o parecer do general FlÔres e dos nos
sos generaes, respondi a essa comm unicação nos seguin tes
termos.

« - Particular. - Villa da União, em 16 de Fevereiro de
1865.

« - Sr. I\Iinistro.-Apresso-me a responder á carta particular
que V. Ex. se dignou dirigir-me huje, e que n'6ste momento,
6 horas da tarde, me foi entregue por um subdito italiano,
seguudo a declaração do mesmo portador. V. Ex. diz que
e tá encarregado de fazer-me communicaçães que poderiam
ter, no pensar de V. Ex., consequencias as mai.s fe!tzes, para
todo o mundo. Pede-me que (aça suspender tOdll o acto de
hostilidade em attenc,;ão ás llJ udanças importantes que acabam
de ter lllgar na cidade de Montevidéo, e ás' ordens dadas
pelo novo presiden te, para' que se não dispare um só tiro de
fusd, e se permitta a todos a livre entrada e sahida por mar
e por terra. Finalmente V Ex. propãe-m~ que nossa entre
vista. tenha lugar a bordo de qualquer navio neutro, por
que em terra o des'~jaJo encontro causaria muito estrepito.

« - Sinto não poder prestar-me aos desejos de V. Ex. nos
termos precisos que me prescreve. V. Ex. não me diz por
quem se acha enr.i:lrregario das communicaçães a que allude;
e eu ignoro tambem as mudanças que se operaram em Mon-

I tevidéo, e o qlt'acter que ellas podem ter com relação ao
estado de guerra, em que se acha o Brasil com o guverrlo
di;! MonteVIdéu. As declaracOes officiaes do meu governo não
podiam ser mais francas, nem os motivos mais graves, nem
os seus legitilllüS pl'opn itos mais explicitas.

« - O Brasil, f:.LZ hoje guerra ao seu inimigo, em alliança
com o illu:;Lre general Flôres, que representa a grande maioria
da nação oriental. V. Ex. não attendendo a esta importante
consideração, parece pr.escindir do concurso d'aquelle general,
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no momento em que nos solicita uma suspensão de todo o
acto de bostihdade. Y. Ex. representante de urna nação amiga
do Bra -iI, exclue para a nossa entrevista, assiD;1 o territorlO
brasi leiro representado por qualquer de nossos navios de
guprra como aquellp em que se acha e"ta lega<:ão.

« - Etipero que Y. Ex. ha de reconbecer que eu não posso
em taes circumstancias, prometter-lhe uma suspen~ão de hos
tiIJdades, com quanto saiba que os generaes da' [orças alJia
das não projectam usar de suas armas de hoje para amanhã.
A entrevI 'ta com que V. Ex. me quer honrar póde eutre
tanto eriticar-se; mas eu devo rogar a V. Ex. que se digne
vir a minha residencia na villa da União, para onde V. Ex.
poderia dirigir-se com toda a segurança, acomr,anhado por um
piquete do exercito imperial, que eu poria á sua disposição.

<l - Cumpl'iudo d'este. modo o dever em que me cullocou a
carta de V. Ex. aproveito a opportunidade, para renovar-lhe
os pl'Otestos de minha mais alta consideração.

{( - A S. Ex. o Sr. R. UJysses Barbolani, ministro residente
de Sua Magestade o Rei da Italia. - José Maria da S-ilva
Pamnhos. - »

{( A esta carta em que vê o senado não mostrei soffregui
dão por evita o ataque de Montevidéo, por chegar a um
accordo pacifico; a esta carta em que fal1el 1ing'uagem muito
digna do Bra iI, respondeu o ministro italiano em data de
17 de Fevereiro.

{( - Particular.- 1VIontevir!éo, em 17 de Fevereiro de 1865.
{( - Sr. Conselheiro. - Sinto extremamente que, por causa da

precipitação com que escrevi a carta que tive a bonra de
dirigll' a V. Ex. em data de hontem, e de que nem llJesmo
guardei cópia, não tivesse explicado bem a minhas inten
ções. Acreditava que V. Ex. sabia da cessação do goyerno
do Sr. Aguirre, e da nomeação do Sr. Yillalba, o que tem
um a significação muito im portante 11.as actuaes circum.
tancia.

« - As cOD1lliunicações que terei a honra de fazer a V. Ex.
;.ia por parte do Sr. Villalba, e cos meus coHega do COl'pO

diplomatico. Não podia estar nas minhas intençOes [2zer
abstracção do Sr. general FlÔres, pois que elIe deve ser parte
essenci.al nas negoüações j o meu primeiro cuidado teria sido
pedir a sua intervenção de de a nossa primeira entrevista.
Representante de uma potencia amiga do Brasil, e guardando
as melhores recordaljões da minha résidencia no RlO de Ja
neiro, não era por mim que eu teria desejado encontrar-me
com V. Ex. em um terreno neutro.

« - El'a sómente por consideração por este governo junto ao
qual estou acreditado, e que está infelizmente em estado de
guerra ~om o governo de Sua Magestade o Imperador. To
davia acceito com prazer o amavel convite de V. Ex. e ti 1
hora pôr-me-hei a caminho para a villa da União. Entre-
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tanto rogo a V. Ex. aceite a segurança de minha mais alta
consideração.

« A S. Ex. o Sr. conselheiro José Maria da Silva Paranhos.
- R. Ulyssp.s Ba?'boLani. - »

« Depoi o mesmo ministro italiano dirigio- me a seguinte
communicação. .

« - Particular.- Reservada.- Montevidéo, 17 de Fevereiro
de 1865.

« - Sr. Conselheiro.- E:.:oeço o Sr. Minelli que gasa de toda
a minha confiança f' que dará verbalmen te esclarecimentos a
V. Ex. O meu objecto principal é fazer constar a V. Ex.
que amanhã de manhã cedo chegará á Dnrão o Sr. Juan
Ramon Gomez, como com missionado do Sr. Villalba para
regular as bases.

« - Rogo a V. Ex. aceite as seguranças de minha mais
alta consi.deração.

« - A S. Ex. o Sr. conselheiro José Maria da Silva Para
nhos. - R. ULysses Barbolani. - »)

« Estas aberturas de paz, annunciadas pelo ministro de
Italia, tem uma explicação q ue devo dar desde já. O corpo
diplomatico residente em MonteVldéo, parecia prevenido contra
o Bra iI; e este seu procedi::nento, que tomamos como hostil,
tinha alguma razão plausivel, como antes observei, nos factos
que precederam a no"sa declaração formal de guerra, além
do pendor que é natural da parte dos agentes diplomaticos,
para favorecerem em taes circumstancias aos governos junto
aos quaes estão ba muito tempo acreditados, em cuja socie
dade se acham muito relaclOnarlos.

« D sde, porém, que delinimos franr,a e precisamente a
posição do Brasil relativamente ao governo d~ Monteüdéo,
e collocamos a questão DO terreno largo do direito das gentes,
os agentes diplomaticos comprehonderam quaes eram as dis
posições do Brasi I, viram que tudo nellas era confessavel, e
as julgaram justificadas. Desde esse momento deixaram de
dar ao governo de Montevidéo o apoio moral que lhe haviam
presLado, ou o foram retirando pouco a pouco; de sorte que
no desenlace da questão esse mesmo corpo diplomatico, sem
divergencia, servia-nos de utll auxiliar.

« O Sr. Barbolani fez-me as 'egulUtes aberturas, partici
pando-me da parte do Sr. Villalba as disposições pacificas
em que este se achava: deú\arou que o novo presidente de
Montevidéo desejava evitar nova effusão de sangue em seu
paiz. e as calamidades de que a capital da Republica se
achava ameaçada; que dl:'sejava abrir as portas da cidade a
seus sitiadores, uma vez que honrassem este seu procedi
mento.

I' O SI'. Barbolani deu-me a entender, que o Sr. Vdlalba
esperava ser reconhecido corrIa goverllo legal da Republica.
pelo Brasil e pele general FIÔresj que esta era a base da
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sua solução pacifica. Ouvio, porém, do ministro do Brasil
e do general FIÔres, que sobre semelhatlte base não havia.
accÔrdo possivel, e retirou-se nesta convicção.

« o dla seguinte o Sr. Villalba enviou dous commissarios
os Srs. Juan Ramon Gomez, actual ministro da fazenda da
Republica, e MIguel Martinez, senador da Republica; dous
cidadães orientaes muito respei[aveis pelo seu caracter e pelos
seus principios de ordem, amigos particulares do general
FIÔres, e tambem meus conhecidos desde 1852.

« Estes dous commissarios não vi.nbam para negociar, ma!>
pa.ra manifestar as dispo ições do gorerno de Montevidéo, e
sondar as dos alliados. 'essa conversação particular confir
:rr.aram elles a pretenção do reconhecÍllJento do Sr. Villalba
como presidente legal da Republica, e discorreram muito
n'este sentitlo, invocando os principios de ordem e respeito
á constituição; ficaram tambem desenganados de que não
era possivel semelhante concessllo; não jJela pessoa do Sr.
Villalba; que era digno de toda a consideração, mas porque
a sua eleição tinha uma origem viciosa; elle era goyerno
de facto, como o general FIÔres, e nós estavamos na posição
de vencedores e não de vencidos. -

« E' evidente que o reconhecimento do Sr. Villalba como
Presidente da Ropu bl ica, pareceria aos olhos de todos um tri
um pho do partido blanco, e não dos ali iados. Depois destas
aberturas confidenciaes, o Sr. Villalba enviou ou tI'O commis
sario, o Sr. Dr. Manoel Herrera y Obes, senador da Repu
blica, munido de poderes e instrucções para chegar a um
accordo com o general FIÔres e commigo. D'éssas conferen
cias resultou o acto de 20 de Fevereiro.

« Convencido de que não podia ser reconhecido no carac
ter de Presidente da Republica, elle encarregou ao seu ne
gociador de obter as seguintes condições:

« Depois d'essa propo~ta e das recusas dos alliados, o Sr.
Villalba collocou-se na posição de vencido, e aceitou-a de
bom grado; não pedio senão que fossemos generosos; que
honrassemos a mlss!l.ü de paz, a que elle se tinha dedicado,
dando garantia de vida e de propriedade aos vencidos, e
assegurando logo que as circumstancias da Republica o per
mittitisem, o restabelecimento da sua Ord81l1 con titucional.
E tanto importa o que se acha estipulado no convenio de
20 de Fevereiro.»

Antes do dia 15 de Fevereiro, em que o senado elegeu
outro presidente, o governo de Ag'uirre estava ou fingia es
tar resolvido a combater até ao ultimo h61llem, apesar das
representações do corpo diplomatico, e dos subditos francezes
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e inglezes, para que não se sacri~cassem vidas e proprieda
des n'uma resistencia inutil; exi.gio que o 'corpo diploma~

tico auxiliasse a defeza da praça, no caso de ser atacada
por mar; teve em resposta que as estações estrangeiras não
podiam Impedir a acção do Brasil; ent:io mandou aquelle
governo destruir os caes de desem barqne: a policia perseguia
os Orientaes que não eram do partido do governo, e os obri
gava á defesa.

A imprensa publicava que um exercito paraguayo de 20
mil homens vinba em soccorro do governo e invadir a pro
vincia braúleira do Rio Grande j que nào fazia sahir as suas
tropas da praça, porl{ue esperava que o exercito paraguayo
se approximasse; esse exercito que esperavam, foi o que
mais tarde invadio Corrientes.

Para aquelle governo entreter a OplDJaO publica da gente
q'e o sustentava, mandou arrastar a bandeira brasileira pe
las ruas de Montevidéo no dia 9 de Fevereiro, como Já
mencionamos. Entretanto conservava-se o bloqueio.

- E' digno de nota e talvez sem exemplo nos annaes
marítimos (disse um correspondente de Montevidé<:», fazer-se
dous bloqueios sem tomar uma só preza. E' um progresso
realisado no direito maritimo que satisfaz as aspirações do
Brasil, que a propriedaJe no mar seja tào respeitada como em
terra.

A nossa marinba de guerra executando esse penoso ser
viço, em um porto como o de Montevidéo, com tanta deli
cadeza e attenl;;ão, juntou mais um louro ao que já adquirio
n'esta luta no campo da batalha, e mostrou-se apta para to
dos os deveres da sua profissão.-

Da conferencia, na Villa da Uni.ão, entre o nosso minis
tro, o general Flôres e o Dr. Manoel Rerrera y Obes, resul
tou chegar-se a um accordo, como se vê do protocollo que

se segue:

PROTOCOLLO DA. NEGOCIAÇÃO DE PAZ, NA V1LLA DA UNIÃO.

,. Havendo S. Ex. o Sr. D. Thomaz Villalba, como presi
dente reconhecido por um dos belligerantes, manifestado a
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S. Ex. o Sr. brigadeiro g8neral D. Venancio FIÔres como
chefe reL:onhecido pela outra fracção dos Orientaf's, e a S. Ex.
o Sr. conselheiro José MarIa da Silva Paranhos, como repre
sentante diplomatico do Bra iI, seu.:; desejos de fazer cessar
quanto autes a guerra interna e e~terna em que se acha a
Republica, e.vitando-se, se é possivel, nova effusão de an
gue e novas desgraças entre irmãos, e uma nação vizlllha,
cuja amizade deve ser um em penho honroso e grato para
am uns os governos.

(( E tendo S. Ex. o Sr. ministro residente de Italia, Ra
pbael Ulysses Barbolani, ao allnu lIciar esses pacilicos, illus
trados e patrioticos sentimentos de S. Ex. o Sr. D. Thomaz
Villalba, declarado que o fazia por encargo d'este e em
nome de todo o corpo diplomatico de Montevidéo, o solici
tado para a negociação de ]Jaz uma suspensão de armas
como reciprocidade do que por parte de um dos bellige·
rantes já se havia ordenado á guarnição da praça de Mon
tevidéo.

« 1i'oi esta medida ordenada por parte de S. Ex. o Sr.
brigadeiro general D. Venancio F16res, e de SS. EEx. os
Srs. vice-almirante Barão de Tamandaré, e marechal João
Propicio Menna Barreto, generaes em chefe da esquadra e
exercito do Brasil, e se manifestou ao mesmo tempo pelos
orgãos competentes dos beJligel'lmtes alJiados, que as al;>ertu
ra de paz feitas por parte do outro belligerante seriam aco
lhidas com '0 mais incera desejo de evitar á capital da Re
publica, se fosse possivel, as lristes, consequencias de um
assalto.

« Verificando-se no dia sep:uinte ao d'aquellas aberturas de
paz. que tiveram lugar em 16 do corrente mez de Fevereiro,
a em iatura de S. Ex. o Sr. D. Manoel Rerrera y Obes,
como orgão e negociad.or autorisado por S. Ex. o Sr. D.
Thomaz Villalba, para pro/Jôr e ajustar as condições de paz
que ambos os belligerantes desejavam celebrar antes de um
novo recurso ás armas; reuni ram-se D'esta Villa ua União
SS. EEx. os Srs. brigadeiro general D. Venancio Fl6res,
consellleiro José Maria da Silva Paranhos e D. ·Manoel Rer
rera y Obes, para emenderem-se sobre tão importante ass,umpto.

« Entre S. Ex. o Sr. brigadeiro general D. VI,o,JanCIO Flô
res, e S. Ex. o Sr. D. Manoel Rerrera y Obes, foram ajus
tados os seguintes artigos d8 reconciliação e de paz, pelo que
toca á dissidencia entre os Orientaes.

« Art. 1.0 Fica felizmente restabelecida a reconciliação entre
a família oriental, ou a paz e boa b.armooia entre todos os
seus membros, sem que nenhum d'elles possa ser acc~s~do

julgado nem perseguido por suas opiniões ou actos POlttlCOS
e militares, praticados na presente guerra. Por consegUln te,
d.esde esse momento, fi~a em vigor a iguaídade civil e po
lItica entre todos os ol'lentaes; e todos elIes no pleno goso

Vol. n. 4.
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das garantias i dividuaes, e direitos politicos que lhes conce
de a constLtuição dt: E tado.

« Art. 2. ° São exceptuados das declarações do artigo prece
dente, assim os crimes e delictos comllJuns, como os politicos,
que possam estar sujeitos á. jurisd.icção dos tribunaes de jus
tiça, por seu caracter espeCIal.

« Art. 3.° Eruquanto nào se estabelece o governo e per
feito regimen constitucional, o paiz será regido por uw. go
verno provisorio presidido fJor S. Ex:. o Sr. brigadeiro gene
ral D. Venancio FIÔres, com um ou mais secretarios d'estado
respon aveis, livremente escolhidos pelo mesmo Sr. general e
deruissiveis ad nutum.

« Art. 4.° As eleições, tanto para deputados e senadores,
como para as' juntas economico-admmistrativas, terão lugar
o mais brevemente possivel, e logo que o estado interno do
paiz o permitta, não devendo em caso algum deixar na época
designada na lei.

« Em ambas as eleições proceder-se-ha pelo modo e [órma
que as leiS especiaes tem determinado, afim de assegurar-se
a todos os cidadãos, as mais amplas garantias para a liber
dade de seus votos.

« Art. 5.° Ficam reconhecidos todos os 6ráos e empregos
militares, conferidos até a data em que seja assignado o pre

. sente convenio.
« Art. 6.° Todas as propriedades das pessoas com promettidas

na contenda civil, que tiverem sido occupadas ou seques
uadas por disposições geraes ou especiaes, das autoridades
con tendoras serão immediatamcnte entregues a seus donos, e
collocadas sob a garantia do art. 144 d:J constituição.

« Art. 7.°, Immediatamente depois de concluido o presente
convenio, todos os guardas nacionaes que se acham no sl::r
viço activo de guerra serão licenciados, e suas armas reco
lhidas e depositadas, na fórma do costume nas repartições
competentes.

« Art. 8.° O presente convenio se considerará definitiva
mente concluido, e terá immediata e plena execução, logo que
conste de UUla maneira authentlCa, sua aceitação por parte
de S. Ex. o Sr. D. Thoroaz Villalba, a qual será dada e
communicada dentro de 24 horas depois de firmada pelos ne
gociadores.

« Ouvido o Sr. ministro de Sua Magestade o Imperador
do Brasil, a respeito dos sobreditos artigos, declarou S. Ex.
<tue o accordo celebrado pelo alliado do Imperio não podia
ser senão applaudido pelo governo imperial, que n'elle veria
bases rawaveis e justas para a reconciliação oriental, e so
lida garantia dos legitimos proposltos que obrigaram o Im
perio á guerra que felizmente ia cessar.

« Tendo sido autes offerecida ao Brasil por S. Ex. o Sr.
brigadeiro general D. Vellancio Flõres como seu alliado, a
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justa reparação que o Imperio havia reclamado anteriormente
á guerra, e confiando plenamente o governo imperial no
aruigal'el e honroso accordo con tanta das notas de 28 e 31
de Janeiro ui timo, espontaneam'en te iniciado pelo illustre ge
neral que vai assumir o governo supremo de toda a Repu
blica; o representante do Brasil declarou, que nada mais
exigia a esse respeito, julgando que a dIgnidade e os direito
do lroperio ficam resalvados sem menor quebra da indipen
dencia e da integridade do da Republica, e de harmonia com
a politica pacifica e conciliadora que se ia inaugurar n'este
palz.

« S. Ex. o Sr. D. 'fanoel Herrera y Obes declarou, que
lhe era grato ouvir os sentimentos moderados justos e bene
volos, que S. Ex. o Sr. ministro do Brasil tem expressado a
respeito da nação oriental; que folgava de reconhecer que no
accodo contido nas notas a que se refere o Sr. ministro, e
cujas copias authenticas lhe agradecia, nada ba que não seja
honroso para amba as partes, e que sendo este accordo um
compromisso, cuja satisfac;ão caberá ao governo provisorio,
do qual será chefe o Sr. brigadeiro general D. Venancio FIÔres,
elie não podia offerecer a menor difficuldade á celebração da
paz entre os Orientaes, e entre estes e o Brasil.

« E achando-se todos concordes no presente protocollo, la
vraram tres exemplares, que foram firmados pelos negociadores.

« Fclito na Villa da União, aos 20 dias do mez de Feve
reiro de 1865.-Yena,nC1:o Ft6res.-José Maria da Silva Pamnhos.
-Manoei Hen'e'/'a y Obeso l)

o GENEll.AL D. VENANCiO FLÔRES PROCLAMADO GOVERNADOR rRovrsORIO.

• De accordo com estas condições contidas no convenio, o
gúneral FIÔres foi logo proclamado governador provisorio da
Republica, e por elle foi autorisado para referendar os despa
(;hos seu secretario D. José Candido Bustamante.

Para principiar a executai-as, VIllalba mandou desarmar o 1.

batalhão da guarda nacional, que era o mais exaltado, e o
da marinha; demittio o coronel Palomeque, que fugio levando
a bandeira da capitania do porto. No dIa 21 entrou na praça
o general Ca.raballo com 400 bomens das forças de FIÔres;
guarneceu os postos militares e fico'u como governador.

Villalba antes de entregar a autoridade a FIÔres, publicou
o seguinte decreto:

C( Resultando de todos os antecedentes relativos á missão
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diplomatica junto do governo do Paraguay, que ella não
deu resultado algum nem tem objecto de utilidade pu bbca,
contribuindo, pejo contrario, para entorpecer as boas relações
do governo da Republica com outros governos.

« LResultando dos mesmos antecedentes que não existe pacto
nem compromisso formal entre o governo da Republica e o
do Paraguay, que os obrieue a seguir uma .linha ~e con
'ducta estabelecIda; e consIderando que o erarlO publIco tem
que attender a necessidades de interes::ie vital e de outra
importancia, do que a qàe tem a IDls:>ão diplomatica indica
da, não autorisaria' além d'isso pelo pod8r legislativo. O po
der executivo decreta:

« - Art. l.0 Cessa em suas funcções de agente diplomati.,
co junto do governo do Paraguay o Dr. D. José Vasques
Sagastume.

« - Art. 2. 0 Supprime-se a legação que o dito agente de
sempenhava. :- I)

Um correspondente de Mon te'vidéo tratando do convenio
disse:

- O Sr. conselheiro Paranhos approveitou-se habilmente da
situação, e com o seu tino e notavel talento completou a
obra encetada e tão adiantada no terreno militar, realizando
uma paz honrosa e digna para o Imperio, e prestando-lhe
assim um relevantissimo serviço, porque livrou-nos do ini
migo mais perigoso que tinhamos, não tanto por sua força
como pela perfidia e audacia. Este triumpho pacifico é mais
uma prova da importancia do sitio e tomada de Paysandú.
As operações milttares que alli cobriram de gloria aos bravos
.do nosso exercito e da armada ainda não disseram sua uI,·
tima palavra, e iremos apalpando as suas benignas conse
q uen cias para a nossa causa, a par e passo que formos pr(l
gredindo n'esta difficil campanha.

- O nosso distincto alliado não queria assumir o poder
supremo. Foi quasi forçado a isso pela necessidade de dar
garantias aos seus amigos. -

No dia 21 de Fevereiro o forte de S. José içou a ban
deira brasileira e salvou com 21 tiros, a cuja salva respon
deu a corveta Bahiana com a bandeira oriental no mastro
grande.

Esta salva foi a satisfação que o governo de Montevidéo
deu pelo insulto feito á. bandeira brasileira nas ruas d'aquel-
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la cidade no dia 9' de Fevereiro, procedimento do governo
de Aguirre.

ENTRADA DE UMA. BRIGADA NA PR.\ÇA DE MONTEVIDÉO.

No dia 22 entrou na praça uma brigada do nosso exer
cito, dos batalbões 4. o 6. o e li.o comruandada pelo coronel
Sampaio. A entrada da for\a brasileira foi uma verdadeira
ovação; homens e :;enhoras se disputavam a primasia em
festejar os alliados, que trouxeram com a paz externa o fim
da guerra civil, que dilacerava os Orientaes. As janellas das
<;asas por onde passou a nossa tropa estavam ornadas de
colchas, algu mas verdes e amarellas; as flôres cahiam de
todos os ,ladus, ao som de vivas ao Brasil. No dia 15 ti
nham desewbarcado no porto do Bucêo 1,400 homens de
infantaria, em tres corpos, que foram reforçar o nosso exer
cito.

O general FIÔres entrou no dia 23 e a abi foi muito bem
recebido por Orientaes e estrangeiros, que encheram a
ruas por onde passou até chegar á casa do governo. Não
podemos deixar de mencionar que os almÍlantes e agentes
diplomati o das differentes nações, hou veram- e de maneira
louvavel no desenlace da questão oriental, prestando ao pro
sidon te Vlllal ba o seu apoio ruoral, e o de suas forças de
deselll barque, que guarneceram a casa do governo e varias
estabelecimentos publicas e particulares.

ORDEM DO OlA DO MARECHAL MENNA. BARRETO.

_ o dia 21 de Feyereiro o marechal Menna Barreto, co 
mandante do exercito brasileiro, publicou a seguinte ordem
do dia: '

« Quartel g~neral do cOJD.D1ando em cbefe do exercito do
Sul, em operaçues no Estado Ol'iental.-Villa da União, 21 de
Fevereiro de 1865.

07'dem do dia n. 24.

« Com viva satisfação communico ao exercito que hontem
20 de Fevereiro de 1865, concluio-se e firmou-se a paz entre
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o~ Orientaes, e o Brasil e a Republica do Uruguay marcharam
unidos na senda do progresso e do engrandecimento.

« Aceitas hontem mdsmo pelo novo governo de lVIontevidéo,
personificado no districto patriota oriental Sr. D. Tbomaz
Villalba, as condi(,:ões aju. tadas no documento diplolllatico
sobre o grande successo da paz interna e externa d'esta Repu
blica, entrou na ordem dos factos con ummados.

« A causa do IllJperio e dos seus alliados obteve o desejado
triumpbo. Os ipimigos depuseram as armas e entregaram o
primeiro cargo da R~publica ao distincto general Flôres, nosso

·alliado e companheiro no glorioso combate de Paysandú.
« Aquelles que nos in Ditavam grosseiramente, que nos

provocavam á guer:'a mais cmenta, reconhecendo que a vic
toria dos alliados era aqui infal1ivel, como foi brilhante no
unico com bate que se atreveram a sustentar, de'appareceram
da scena politica d't:ste paiz ante o aspecto e tirrue re alução
dos exercitas alliados. prestes a cum prirem o seu dever e
compromISso de honra.

« Vencemos em Montevidéo sem derramar o sangue dos
nosso' suldados, e o de irmãos e visinhos, a quem homens
tresloucados pelas paixões dos partidos concitavam a uma
resistencia impossivel.

« Congratulemo-nos com nossos dignos alliados por este
novo e incruento triumpho, que abre as portas da capital da
Republiea a todos os Orientaes e Brasileiros, e entrega os
destinos d'e.. te bello paiz ao magnanimo gentlral F1Ôres, Centro
de união para toda a familia orientaI, e baluarte C:a inde
pendencia de sua patria, como é e será lambem a melhor
garantia da. paz do Brasil com este Estado visinho.

~( Já não temos inimigos no solo oriental. Os que hontem
eXlsham de appareceram, e em seu lugar acha-se hoje um
governo amigo e alliado, que nos prestará tl)da a cooperação
passivei contra o feroz e dete5tavel' governo do Paraguay.

« Este resultado de nossos sacnticios, de nossp sangue
valentemente derramado, é immenso e deve ser grato a todos
os Brasileiros, como o é aos bons Orientaes. As nossas recla
mações serão satisfeitas, a amnistia concedida pelo illustre
g'eneral FIÔres não com prehende os roubos, assassiuatos e
outros crimes comll1uns, pelos quaes antes e durante a guerra
se assignalaram alguns dos [erozes sequazes do partIdo vencido.
Ta9s crimes serão punidos, porque a moral, a civilisação e
a justica assim o reclamam.

c( As' armas e a diplomacia brasileiras não podiam ser mais
ielize,-" nem mais generosas em seu triurripho. O Brasil inteiro
o ha de reconhecer e applaudir.

« Nossa missão, porém, não está terminada; preparemo-nos
pa'i'a outra nào menos gloriosa: santa é a crusada qu~ vamos
emprehender, na qual nos acompanharão diversas naciona
lidades.
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« O desaggravo da nossa dignidade, nossos direitos desco
nhecidos, e a l'edempção de um povo inteiro, que geme sob
o mais brutal despotismo, exigem do exercito brasilell'o novos
sacrilicios, e elle os fará por certo. Descansai um momento
em meio dos Orientaes, nossos compacheiros d'armas, mas
sem affrouxar em vossa dedicação ao Imperador e ao Brasil,
que liaS contemplam com amor I:J confiança. Velemos agora
com IDnis escrupulo, se é passiveI, o bom nome de que
gosamos entre os nossos alIiados e todos os estrangeiros de
boa fé, que tem podido apreciar o brioso com portamento do
exercito que me desvaneço de com mandar. - JOcto PrGpicio
Menna Barreto, marechal de campo. ))

PROCLAMAÇÃO DO GENERAL D. VENA CIO FLÔRES.

Pela sua parte tam bem o general FIÔres publicou a se
guinte proclamação:

« Companheiros ri.e arma! Chpgámos ao feliz termo de
ro,sas núbres e legitimas aspiraçàe .

« Depois de deus annos de sacl'ificios e abenegações, con
seguimos por meio de uma paz, sem humilhação para o ad
ver 'ano, o re tabelecimen10 dos santos principio, que garan
tem !1 todos os dnei los ci vis, estabelecendo a igualdade perante
a lei. Mostrai-vos tão grandes na l1Janifestação da magna
nimidade como fostes bravos e perseverautes nas privações e
nos acriücios,

(( Ol'ienlaes todos! Contemos este dia como o precursor de
uma nora éra de felicidade e ventura para a familia onen
tal; que a paz que allulllia não seja, como outra vezes,
uma tregoa, para ,"ultar de novo com mais rancor á pelpja,
que rompe os queridos vinculas da familia, separando os pais
dos iUhos, o espo o da terna esposa e o amigo do compa
nheiro da infancia; que fecha as veias da riqueza da nossa
patria, e nos apresenta aos olhos do mundo civilisado eler
namen te possOldas das má paixões.

(C Hunra a todos que contribuíram com o seu e forço para a
obra da paz; porém sobretudo honra ao bravo exercito e armada
imperial que, confundiudo seu sangue com o sangue dos Ol'len
taes, soube depôr justos l'esentÍLUGlltos para ajudar-nos a CImen
tar o triumpho das instÍlul<,,;ões sem nrlVa effu ão de sangue.

( COLUpatriütas I Viva a patria! VIva o povo orientai! Yiva a
união Slllcera dos orientaes ! VIva o nobre povo brastleuo I
Viva o Imperador do Brasil.- Venancio Flôres. ))

APPROVAÇÁO DO CONVENIO POR D. THOMAZ VILLALBA.

( Pré idencia da Republica.-Montevidéo, 20 de Fevereiro
de 1865.
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cc Tenho a honra de participar a V. Ex. que prestei a mi
nba approvação e ratifiquei as condições ajustadas eotre V.
Ex. e o Sr. general Flôres para a pacificação da Republica
por intel'medio do meu commissionado ad hoe o Dr. D. Ma
noel H€'rrera y Obeso

« Ao fazd-o, é-me grato manifestar a V. Ex. o meu re
conhecimento pela parte importante que tomou na celebração
d'es::;a convenção, que 1,0e termo á::; calamidades porque a
Republica estava passanuu, assim como pela valiosa garantia
que o 1w perio do Brasil dá ao ajustado por intermedlO de
V. Ex.., que tão dignamente o representa.

« Approveitú a opportuuidade para manifestar a V. Ex.. as
::;eguraocas de minha mais alta consideração.

c( A S. Ex. o Sr. Dr. José Maria da Silva Paranhos, re
presentante de Sua Magestade o Imperador do Brasil.-J'ho
maz Víllalba.))

OFFIClO DO MINISTRO BRASILEIRO .,., PRESIDENTE VILLA.LBA..

« Missão especial do Brasil.- Villa da União, em 21 de
Fevereiro de 1865.

« Tenho a honra de bccusar a communicação que V. Ex.
ding-io-me com data de bontem, e que hoje, ás 9 horas da
manhã, acabo de receba.

« Por esta cOOJUlunicação fico inteirado df' que V. Ex.
acceitou o convenio de paz firmado hontem lJ'esta villa por
seu commissionauo ad hue, o Sr. Dr. D. JVhnoel Herrera y
Obeso

« Con~ralulo-me com V. Ex. pela paz que desue e te mo
mento fica restabelecida entre o Brasil e a Republica do
Uruguay, assim como pela reconcilIação dos Orielltaes, que
a V. Ex.. devem o reconheci mento de Ulll acto de acrysolado
patnotismo n'esse accôrdo pacifico.

« Aproveito com SUillIDO prazer esta occasião para offerecer
a V. Ex. os protestos de meu mais alto apreço.

t( A S. Ex. o Sr. D. ThollJaz Villalba Presideute da Repu
blica de Montevidéo.-José Maria da Silva Paranhos,»

INVESTIDURA DO GENERA.L D. YE~ANCIO FLORES NO MANDO
SOPHEMO DA. HEl'UBLICA.

NOTA. DO GENERA.Í. FLORES .Á lUSSÀO ESPECIAL DO BRASIL.

« Governo provisorio.-União, em 21 de Fevereiro de 1865.
« Sr. Ministro.-Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex. com

o fim de participar-lhe que, pacificada a Republica e restabe-
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lecidas as idéas e principias que o exercito li.bertador sus
tentou, fui investido com. o mando supremo da Republica,
até que, constituidos os poderes publicas, possa eleger-se a
pessoa que tem de reger seus destinos,

« Ao fazer esta cOlllmunicação a V. Ex., cumpro com pra
zer o grato dever de consignar aqui, que ao apoio leal e
desinteressado de Sua Magestade o Imperador do Brasil e de
seu digno exercito e armada, se deve, em grande parte, o
feliz acontecimento que hoje enche de jubilo a todos os bons
filh9S da Republica.

« Rogo a V. Ex.. queira transmittir ao governo de Sua Ma
gestade Imperlal o conteúdo d'esta nota, e os protestos de
meu mais sincero desejo de encontrar a occasião em que possa
mostrar-lhe todo o interesse que me anima para com a briosa
nação bra i1eira, e muito especialmente para cem o digno
monarcha que com tanta. illu tração a rege.

« Julgo eseusado, Sr. ministro, assegurar a V. Ex., para
que se sirva transmiltir esta segurança ao governo de Sua
l\lagestade o Imperador, que um do meus primeiros e mais
gratos deveres, será dar inteiro cumprimento aos compromis
sos que espontaneamente contrahi para com o Imperio do
Brasil, e que se acham consignado_ em minha nota de 28
de Janeiro ultimo.

(C Rogo a V. Ex.. queira aceitar pessoalmente minhas mais
sincera felicita\ões, pelo acerto e distincção com que V. Ex.
mterpretou os generosos sentimentos do governo de Sua Ma
gestade em relação á Republica.

« Saúdo a V. Ex. com a minha mais alta e distincta con
sideração.

« A S. Ex.. o Sr. conselheiro José Maria da Silva Para
nhos.- Venancio Flóres.-Jo é Carlos BtLstamante. )

NOTA DA MISS.lO ESPECIAL DO BRASIL AO GE 'ERAL D. VENA.NCIO FLÔRES.

« Miscião especial Jo Brasil.-Montividéo, 25 de Fevereiro
de 1865.

« Illm. e Exm. Sr. - O abaixo assignado, enviado extraor
dinario e ministro plenipotenciario de Sua Magestade o Im
perador do Brasil, em missào espicial, teve a honra de
receber a nota de 21 do corrente, pelu. qual S. Ex. o Sr. go
vernador proyisorio se dignou cOillmunicar-lhe a organisação
temporaria do poder executivo d'este Estado, reiterando ao
mesmo tempo as nobres expressões de seus sentimentos ami
gaveis para com o Imperio e seu augusto monarcha.

« O abaixo as ignado felici.ta a S. Ex. o Sr. governador
provisorio pelo prospero acontecimento da paz da Republica,
que tão merecida gloria reflete sobre a pessoa de S. Ex., e teso

Vol. n. 5.
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ternunha-Ihe mais uma vez quanto serão gratos ao Imperador
e ao povo brasileiro as manifestações que se contem na re
ferida nota.

« O abaixo assignàdo assegurando ao Exm. Sr. governador
provisorio que se deu pressa em tran, mittir o dito documento
ao governo de Sua Magestade, aproveita tão honrosa occasião
para renovar a S. Ex. os protestos de seu' profundo reconhe
cimento e mais alta consideração.

t( A S. Ex. o Sr. brigadeiro general D. Venancio FlÔres,
governador. provisOl'io da Republica Oriental do Uruguay. 
José Ma1'ia da Silva Pm'a'nhos. »

Por decreto de .23 de Fevereiro mandou o governo provl
sorio da Republica restabelecer nos seus empregos aos agentes
consulares do 1m perio do Brasil, ficando desde então no
exercicio de suas funcçàes; o que o dito governo communi
cou ao conselheiro Paranhos, e este respondeu com a nota
seguinte:

NOTA DA MISSÃO ESPECIAL DO BRASIL, AO GENERAL D. VENANCIO FLÔRES.

« Missão especial do Brasil.- Montividéo, em 25 de Feve
reiro de 1865.

« O abaixo assignaJo, enviado do extraordinario e ministro
plenipotenciario de Sua Magestade o Imperador do Brasil, em
missão especial, teve a honra de receber a nota que S. S. o
Sr. D. Jv::.é Candido Bustamaute, secretario geral do governo
provI ori6 da Republica, lhe dirigio com a data de 24 do
corrente.

Cl Inteirado pela referida nota do teor do decreto que de
clara sem etfeito o do governo anterior que cassou o exequatlw
ao, ageutes consulares brasileirus, agradece ao Sr. secretario
gorai esta arnigavel communicação ; e aproveita a opportunidade
para offereúer a S. S. os protestos de sua mais dlstincta COQ
siJeração.

« Ao IIlm. Sr. D. José Candido Bustamante.-José jJfa1'ia da
Silva Paranhos. })

Por decreto de 28 de Fevereiro, o governo provisorio annu
Iou ou tI'O do go verno de Aguirre de 13 de Deze'J1jb~o de 1864,
que ordenou se queimassem os tratados com o Brasil; o que
com a mesma data foi communicado ao conselheIro Paranhos,
que respondeu, em 'data de .2 de Março, que tinha levado
tudo ao conhecimento do governo imperial.
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NOTA DA. MISSÃO ESPECiAL DO BRA.SIL AO MINISTRO DE RELAÇÕES

EXTERIORES DA REPUBLICA ARGENTINA.

« Missão especial do Brasil.-Montevidéo, em 6 de Março de
1865.

« Sr. Ministro.-A celebração de paz no Estado Oriental é
um acontecimento já conhecido, e de certo cordialmente applau
dido pelo governo argentino.

« Os sentimentos de V. Ex. e do seu governo a esse res
peito nilo podem ser objecto de duvida para quem, como eu,
pÔde apreciar o concurso que a Republica Argentina prestou,
e se mostrou sempre disposta a prestar, afim de minorar os
males da guerra, e facihtar um accordo que puzesse termo
a es a luta, cujo desfecho seria dos mais tristes, se as paixões
freneticas de nossos inimigos dominassem em Montevideo até
ao ultimo momento. .

(I E' meu dever n'esta occasião, e dever que cumpro com
o mais espontaneo reconhecimento, agradecer mais uma vez
ao governo argentino, e pessoalmente a S. Ex. o Sr. general
Mitre, Presidente da Republica, e a V. Ex., seu digno mi
nistro de relações exteriores, os bons oflicios que lhe mereceu
o Brasil, e as constantes provas que deram de sua confiança
ao governo de Sua Mae;estade o Imperador. .

A par d'este recon beClmento o governo imperial abriga a
persuasão de que todos os seus actos corresponderam larga
mente á todas as suas promessas de moderação e de res
peito á independencia e integndade da Republica Oriental do
Uruguay.

« A boa harmonia e reciproca estima que tem até hoje
presidido ás relações do governo imperial com as da Republica
Argentina asseguram que uma nova era de paz e de pro
gresso se vai abrir para esta parte da America. A missão é
digna dos governos que estão chamados a preencheI-a, e os
seus re ultado. futuros não podem ser menos certos, nem
menos brilhantes, do que os que hoje festeja o Estado Oriental
do Uruguay.

« Tenho a honra, Sr. ministro, de offel'ecer a. V. Ex. os
documentos jlllllO da solução do conflicto entre o Brasil e o
governo de Montevidéo que deixou de existir no dia 20 de
Feverei ro ultimo.

« Aproveito outrosim a opportunidade pa"a renoyar a V. Ex.
os protestos de minha perfeita estima e alta 00Ilsideração.'

« A S. Ex. o Sr. D. Rufino de Elizalde.- José lJfa7'ia da
ilva Pamnhos. »

NOTA DO MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DA REPUBLICA ARGENTINA

Á MISSÃO ESPECIAL DO BRASIL.

« Ministerio de relações exteriores da Republica Argentina.
-Buenos-Ayres, em 13 de Março de 1865.
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« O abaixo assignatlo, mIlllstro e Ijecretario de estado das
relações exteriores, tem a honra de respoL.der á nota de 6 do
corrente de S. Ex. o Sr. conselheiro José Mana da Silva
Paranhos, enviado extraordinario e ministro plenipotenciario
de Sua Magestade o Imperador do Brasil, em missão especial
j unto do governo arg'entino, communicando-Ibe o convenio
que põz tim á guerra na Republica Oriental do Urugu,ay.

C( O governo argentino, que tão ardentes votos tem feito
pela paz d'este palZ visinho e irmão e que não omittio meio
algum para que se conseguisse tão grande bem, não poude
'ver se não com grande satisfação a celebração dos ajustes
que fizeram cessar a guerra.

(( Esta satisfação foi maior ainda quando vio que o governo
de Sua Magestade o Imperador do Brasil, em harmonin com
suas reiteradas declarações solemnes, levou sua moderação e
re peito á independencia da Republica Oriental do Uruguay
até onde podia e devia esperar-se.

C( O governo argentino agradece sinceramente as demons
trsções de amizade que V. Ex. teve a bem fazer-lhe, e espera
confiadamente que a estreita união de ambos os governos ha
de ser benefi.ca em resultados para o futuro dos povos do
Rio da Prata.

« S. Ex. o Sr. Presidente da Republica compraz-se em re
tribuir a V. Ex. o conceito com que o favorece, desejando
ter occasião de mostrar o quanto são firmes seus propositos
de harmomsar sua politica com a do governo de Sua Mages
tade o Imperador do Brasil, no que diz respeito á indepen
dencia, . á paz e. ao bem estar. do Estado Oriental do Uruguay,
e estreItar os vlllculos de amIzade que unem e devem unir
sem pre ambos os paizes.

« O abaixo as:>ignado aproveita esta opportunidade para'
manifestar a S. Ex. ú Sr. Paranhos, que o governo argen
tino crê firmemente, que em grande parte se deve o feliz
ajuste que fez cessar os males que produzia a guerra na
Republica Oriental do Uruguay, á illustração e nobre em
penho de V. Ex., e apresentando-lhe seus agradecimentos
pelos termos lisongeiros que lhe dirige, reitera-lhe a expres
são dos sentimentos de sua mais alta consIderação e apreço.

cc A S. Ex. <) Sr. conselheiro José Maria da Silva Para
nbos.-Rufino de Elizalde. »

Vencermos em Montevidéo sem gastar polvora e sem per
dermos gente, deu-nos muita força moral no rio da Prata;
e uma prova d'isso é o oflicio acima, que o governo ar
gentino dirigia ao encarregado da missão especial do Brasil,
que acabamos de transcrever.

As expressões do governo argentino exaradas no oflicio
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acima, mostram a satisfação que teve em vêr cessar a guerra
civil no Estado Oriental, esta satisfação foi ainda maior
quando vio que o g'overno imperial pela sua moderação e
solemnes declarações respeitou como -devia os direitos da
nação oriental. E' de esperar que d'ora em diante o governo
argentino confie inteiramente na boa fé e lealdade do go
verno imperial, e nos sentimentos do povo brasileiro para
com os interesses das Republicas do Sul.
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LIVRO SEGU IDO.

CONTINUAÇÃO no EXERCITO IMPERIAL E~[ MONTEVrnÉO,

o conselheiro José Maria da Silva Paranhos e o general
D. Venancio Flôres foram recebidos pela população de Montevi
déo, de nacionaes e estrangeiros, com as maiores demonstra
ções de regosijo publico. Priucipiou logo a voltar para a cidade
toda a gente que tinha emigrado com receio do bombardeio.

Para assegurar a tranquillidade dentro da cidade, a brigada
que entrou no dia 22 de Fevereiro, de tres batalhões brasi
leiros, alli se c~nservou aquartelada alguns dias; retirou-se
quando as tropas do general D. Vt3nancio FIÔres vieram da cam
panha, onde tinham ficado por causa das guerrilhas de Aguirre,
que ainda existiam €spalhadas.

Mandou-se bloquear o rio 11ruguay pelas canhoneiras Bel

monte, ~fea1'im e ItaJahy, para embaraçar que Munhoz e a sua
trupa passassem para a provincia de Entre-Rios. Isto não teve
lugar, porque, sendo perseguido por Nicacio Borges e pelo
general Netto, submetteu-se ao governo do general D. Venancio
FIÔres.

O marechal João Propicio Menna Barreto, achando-se doente,
terminada a campanha no Estado Oriental, pedio ao governo
imperial exoneração do commando do exercito. O ministro da
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guerra Henrique de Beaurepaire Rohan, respondeu-lhe que entre
gasse o commando ao oflicial a quem competia por sua gra
duação, até que fosse nomeado quem lhe devesse succeder.
Accrescentava (' oflicio que o governo imperial' sentia que um
motivo tão poderoso 'Il'ão lhe permittisse continuar a prestar
seus valiosos serviços.

ORDEM DO DIA. DO MA.RECHAL MENNA BARRETO.

o marechal de campo João Propicio Menna Barreto publicou
a seguinte ordem do dia ao exercito:

« Quartel-General do commando em chefe do exercito do
sul, em operações no Estado Orienta1.-Villa da União, 1.0 de
Março de 1865.

Ordem do dia n. 27.

« Servindo-me da autorisação que Sua Magestade o Impe
rador houve por bem conceder-rue, faço hoje entrega do com
mando em chefe do exercito :to Exm. Sr. brigadeuo Manoel
Luiz Ozorio, cuja aptidão e antecedentes são por demais co
nhecidos dos nossos companheiros d'armas.

( Ao separar-me de tantos e tão distinctos camaradas, cumpro
um grato dever agradecendo-lhes a 'lealdade, dedicação e pa
triotismo de que deram exuberantes provas, durante o tempo
que serviram sob o meu commando. Resignação nos so:ifri
mentos, bravura nos combates, sublime magnanimidade com os
vencicJ,os, escrupuloso respeito ás propriedades, ordem e su
bordinação, nada faltou ao valente exercito do sul.

« Quando a historia imparcial commemorar os grandinsos
resultados da campanha, que terminou com a {laz de 20 de
Fevereiro de 1865, hade registrar no grande lIvro gloriosas
paginas para a nossa patria.

« Faço votos para que, restabelecido dos meus incommodos,
possa ainda partilhar comvasco as fadigas da guerra, os pe
rigos dos combates e o jubilo ruidoso da victoria. Qualquer
que seja o vosso destino acompanhar-vos-hei com o meu
pensamento, esperando gue os vossos triumphos sejam o fructo
de tantos esforços, sacrificios e abnegação.-João Propicio Menna
Bar'reto, marechal de camp~. »

Sendo dispensado por molestia este general, que commandou
o exercito brasileiro no Estado Oriental, succedeu-lhe o bri
gadeiro Man091 Luiz Ozorio, que até então commandava a
cavallaria.
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Entregue a praça de Montevidéo pelos meios diplomaticos,
ficou o exercito desembaraçado para principiar a campanha que
já se annunciava contra o Paraguay; mas como ainda não
se tinha feito o tratado de alliança, ficou acampado onde estava,
á espera que o governo imperial lhe ordenasse a marcha e
a direcção que devia seguir: entretanto alli se lhe encorpo
raram os corpos que marcharam de diversas provincias.

Dous mezes esteve o exercito nas immediações de Monte
vidéo. Este tempo empregou o general Manoel Luiz Osorio,
em organisal-o, para poder entrar em campanha; foi preciso
que este general fizesse com a sua actividade e genio militar
de um ajuntamento de homeus, um exercito de bons soldados,
capazes de rivali.sar com os melhores da Europa. Todos os
batalhões que se formaram depois da dechração da guerra,
foram de homens que não conheciam a disciplina militar;
n'este estado iam reunir-se ao exercito. Aqui. principiou o
general Osorio a prestar muitos serviços, organisando, disci
plinando e exercitando a soldados novos, que deviam em
pouco tempo entrar em campanha.

O exercito que o Brasil devia. ter prompto quando princi
piaram as desintelligencias com o Estado Oriental, organisou-se
durante a sua demora n'esta Republica. Depois de se fazer a
paz ou a convenção de 20 de Fevereiro, ficou o exercito dous
mezes no acampamento proximo a Montevidéo, até ter ordem
de seguir para a margem do Uruguay, como log'o veremos-

Por decreto de 28 de :E'evereiro nomeou o general D. Venancio
FIÔres o seu ministerio. O governo argentino e o corpo diploJIla
tico em Montevidéo responderam logo á nota que lhes annun
ciou a elevação do general FlÔres á suprema magistratura da
Republica em virtude do convenio de 20 de Fevereiro de 1865.
Esta participação não declarou que foram o ministro do
Brasil e a presença do seu exercito que pacificaram o Estado
Oriental.

Diz o conselheiro Paranhos, a pagina 107 da sua defeza:
« Digam os Dobres ministros o que quizérem a respeito

do acto diplomatico de 20 de Fevereiro, não pGderão arran~

car-me esta grata convicção: que por aquella solução salvel
a vida de dons mil de meus compatriotas, evitei as ruinas

Vol. 11 6.
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de uma capital importante, e, attrabi as sympatbias geraes
do Rio da Prata para o meu paIz. Este resu llado com pensa-me
sobejamente do dl:'sar que me lançou o gabinete passado.
Hoje ainda mesnJO que a camara dos Srs. deputados não
tivesse applicadu aos' nobres ministros a pena de Talião) eu
não desejava tanta sever;dade), não me resta senll.o peuir a
De!Ãs que nào volva algullJ dia contra os autores do decreto
de 3 de Março, as armas da colera popular que alies procu
raram manejar contra mim.»

No dia 25 rie Fevereiro bouve em Montevidéo uma grallde
manifestação popular de nacionaes e estrangeiros, em que se
deram as maiores demonstrações de sympatbia ao governo do
general D. Venancio FIÔres, ao exercito brasileiro e aos cida
dãos Thomaz Villalba e Manoel Herrera y Obes, que tinham
sal ado a cidade de uma ruina eminente.

Alguns dias depois de empossar-se o general D. Venancio
FlÔres do governo, dirigio o minis',ro das relações exterlOres
da Republica o oflicio seBuinte ao ministro brasileiro:

« Ministerio das rEjlações exteriores da Republica.-Monte
vidéo, 12 de Março de 1865.

« Sr. Ministro.-· Submettidas á consideração do governo
provisorio as manifestações que V. Ex. servio-se fazer-me,
relativamen te ao procedimento de D. Bazilio Munhoz, S. Ex.
o governador, apezar de haver já expedido suas ordens, para
que aquelle individuo seja trasido a esta cidade, afim de res
ponder sobre os factos que se lhe im putam', attendendo aos
novos desejos manifestados por V. Ex., renova n'esta. data
as ditas ordens, mostrando assim a sinceridade com que quer
satisfazer aos justos desejos de V. Ex., com gup.nto os factos
que parecem condemnar o citado Munboz tenham tido lup;ar
em ter,ritorio brasileiro, e por tan to fóra de jnrisdic\fão da
Repubhc~; mostrando assim P?r outro lado, qu~ está dISposto
a cumprir os deveres que a justIça e a moral publica reclamam.

(t Saúdo a V. Ex. com a rnintla maior consideração.
« A S. Ex. o Sr. conselheiro José Maria da Silva Para

nhos.-Carlos de Cast?'o.»

RECEBlMENTO NA CORTE nA NOTICIA. DO CONVENlO CELEBRADO EM

MONTEVIDÉO A 20 DE FEVERElRO.

l'\p dia 3 de Março chegou ao Rio de Janeiro o vapor de
guerra Recife com a noticia da entrega de MOlltevidéo.

No dia seguinte o Jornal do Comm6Tcio publicou o seguinte
artigo:
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« A população fluminense recebeu hontem com os trans
portes do mais vivo jubilo a noticia que nos trouxe o vapor
de guerra Recife da capitulação de MOlltevidéo.

(C Apenas se eSjJalhou a boa nova, apinhou-se () povo de
fronte da praça do commercio, de onde muitos negociantes
e correctores, reunindo-se á multidão e precedidos péla banda
de musicos allelllães, sabiram ao encontro de Sua Magestade
o Imperador, qne fora visitar o hospital militar, Descia pela
ladeira do Castello, quando o povo o encontrou. Então o
Sr. Francisco Antonio de Faria, corrector de fundos, dirigin
do-se a Sua Magestade disse-lhe que, sciente da agradavel
noticia, o corpo do commercio corria a felicitar a Sua Ma
gestade por tllo fausto motivo.

« O 1m perador agradecEm, e dispunba-se a seguir a pé, mas
não o consentindo o povo, entrou no seu cocbe, e seguio a
passo para o arsenal de marinha, rodeado de milhares de
cidadãos que, alçando o estandarte nacional e ao som de gi
randolas! saúdavam a Sua Mllgestade á sua Augusta familia,
ao exermto e armada brasileira.

« Tinham-se embandeirado todos os consulados, navios de
guerra nacionaes e estrangeiros, e a praça do commercio;
fecharam-se as repartições publicas, e a bandeira nacional
fluctna va em varios estabelecimen tos.

« Era uma hora da tarde quando Sua Magestade com
esse longo sequito que enchia meia rua Direita, entrou no
arsenal de marinha e' embarcou na galeota a vapor que a11i
o sperava, e em cuja camara recebeu a COIlllllissão encar
regada de annunciar-lhe a capitulação de Montevidéo. Com
pu nha-se esta cOrlllllissão do chefe de di visão Francisco Pe
reira Pinto, eLO' tenentes Antonio Carlos de Mariz e Barros
Relvecio de Souza Pimentel e José Lamego Costa, os quaes
foram tambem incumbidos de entregar a Sua Magestade uma
bandeira oriental.

« Até á noite cresceu o enthusiasmo e regosijo ; numero
sas bandas de musica, militares e particulares, prece1endo
columnas de povo, que hasteavam o pavilhão auri-verde,
passeiavam pelas principaes ruas victoriando os defensores da
patria.

« H,)Uve illuminação geral na cidade, primando entre ou
tras a da fabrica do gaz.

« Convicto da grandeza e justiça. da causa que sustenta
mos, o povo applaude d'esse modo o seu desfecho, e nas
puras manifestações de sua alegria não se esquece dos que
ainda tem de empunhar as armas em desàggravo de pun
gentes atfrontas.

« Possam demonstrações iguaes festejar cedo o nosso trium
pho sobre as hordas sei vagens do Paraguay. »
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EXONERAÇÃO DO MINISTRO EM mssÃo ESPECIAL.

Depois de chegadas estas noticias, no meio do regosijo
publico, o governo imperial entendeu que devia exonerar o
conselheiro José Maria da Silva Paranhos da missão em que
se achava no Rio da Prata, pelo seguinte decreto:

« Hei por bem dispensar o conselheiro José Maria da
Silva Paranhos da missão especial de que foi encarregado
no caracter de enviado extraordinario e mini;:;tro plenipoten~

ciario junto á Republica Argentina, por decreto de 9 de
Novembro do anno proximo passado.

« João Pedro Dias Vieira, do meu conselho, ministro e
secretario de estado dos negocios estrangeiros, o tenha assim
e.ntendido, e faça executar expedindo os despachos necessa
nos.

« Palaeio do Rio de JaJ;leiro, em 3 de Março de 1865,
44. o da Ipdependencia e do Imperio.

« Como a rubrica de Sua Magestade o Imperador. - Joeio
Pedro Dias Vieira. »)

CARTA DO MINISTRO DOS NEGOClOS EST1{ÂNGEIROS AO DEMITTlDO.

« Rio de Janeiro, 7 de Março de 1865.
« Illm. e Exm. Sr. conselheiro. - Cumpro o penoso dever

de communicar a V. Ex. que o governo imperial resolveu
dispensaI-o da missão diplomatica de que o encarregára no
Rio da Prata.

« A deficlencia do convenio de 20 de Fevereiro, em rela.
ção aos ultrajes commettidos l:ontra a dignidade do Imperio
pelo governo de Montevid ..v, no ultimo periodo da admi
nistração Aguirre, foi parte para que o mesmo convenio não
merecesse do governo imperial plena approvação.

« Nas circumstancias graves do nosso paiz, cumpria ao
governo imperial manifestar com franqueza, e desde logo o
seu pensamento sobre tão importante acontecimento, e d'ahi
a necessidade para o serviço pu blico da desoneração de V. Ex.

« No entretanto permitta que me prevaleça do ensejo para
agradecer a V. Ex. o auxilio que nos prestou, e os serviços
que fez á causa do Imperio que não ficam esquecidos pela
deficiencia do accordo celebrado na Villa da União.

« Sou com perfeita estima de V. Ex. - Joeio Ped?'o Dias
Vieira. »

Poucos dias depois da exoneFação do conselheiro Paranhos,
o govern~ imperial pretendeu justificar o seu acto em artigo
inserto no Diario Official, publicação que não podia preencher
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e nilo preencheu o seu fim; mesmo aSSIm passamos a ex
trataI-a.

JUSTIFICAÇÃO DO GOVERNO IMPERIAL.

( O governo imperial resolvendo dispensar o Sr. conselheiro
Paranhos da missão diplomatica de que o ba\Ía encarregado
junto ás Republicas do Rio da Prata, foi a isso levado uni
camente pela circumstancia de não haverem sido attendidas,
tanto quanto cumpria, no com'enio de. 20 de Fevereiro algumas
considerações a que o governo imp8rial devia necessariamente
ligar muita importancia, tratando ele não deixar sem completa
satisfação todas as gra"es offensas contra a dignidade do
1mperlO, praticadas pelo governo de Montevidéo, no ultimo
penodo da adminstração Aguirre.

( Essas dolorosa olIen a já as exem plificamos n'este
jornal; consistiram no vilipendio ao symbolo da soberania
nacional, nas atrocidades do J aguarão e na traição dos pri
sioneiros de guerra em Paysandú, depois de livres por um
dos actos da mais rara magnanimidade, sob palavra de honra
de não tomarem armas contra o Imperio.

cc ão importa que em nota de 28 de Janeiro o Sr. general
Flôres manifestasse seus sentimentos amigaveis e justos para
com o Bra-rl, e contrahisse em nome da nação oriental, como
seu orgão fiel e competente, no caracter de autoridade suprema
e despcricionaria de que se achava revestido, o compromisso
solemne ue satisfazer ás reclamações do ultimaturn bra ileiro
de 4 de Agosto, enumerados na supracitada nota, e de fazer
1'e peitar todas as estipulações vigentes entre o Imperio e a
Repu blica.

c( 'r ão importa ainda que no convenio de 20 de Fevereiro
declaras e o mesmo general, que os respectivo artigos haviam
sido e tipuludo entre eUe e o Sr. D. Manoel Herrera y Obes,
para reconciliação e paz, pelo que tocava á dissidencia entre
os Orientaes.

« Desde que o plenipotenciario brasileiro tomára parte n' este
convenio; desde que o Sr. general Flôres apenas compre
hendêra em seu compromisso de 28 de Janeiro a declaração
de que os tratados celebrados com o Imperio, e cujo auto
graphos haviam sido entregues ás chammas do furor dos domi
nadores de MonteYidéo, continuariam a ser fielmente respei
tados como leis da Republica, a que está ligada a sua palana
honrada, e que ambos os paizes tem o dever- de sustentar e
cumprir, é claro que nem o plenipotenciario devia deixar de
exigir satisfação por semelhante desacato, e á qual o Sr. Villalba
não podia razoavelmente negar-se, nem 8squecer-se dos outros
attentados acima especificados.

« Infelizmente assim não aconteceu. Ao contrario o pleLi-
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potenciario brasileiro, sendo ouvido a respeito dos sobredltos
artigos, declarou que nada mais exigia derois do accordo
constante das notas de 28 e 31 de Janeiro; e todavia as
ultill.1as e graves offensas contra a dignidade do Imperio,
praticadas no "derradeiro periodo da administração de Aguirre,
reclamavam do governo do Sr. Villalba a mais completa
satisfação. -'

« Com tudo o governo imperial não deixa de recon hecer o
bene6.co influx.o d'o accordo que poz tini á guerra tanto civil
como estrangeira, abrindo-nos as portas de Montevidéo sem
derramamento de sangue, e entregou o governo provisorio da
Repubhca ao nosso alhado e amigo o Sr. general FIÔres, ao
qual ar,ha-se O Brasil ligado por solemnes cum promissos de
reci(.lroca utilidade e conveniencia.

cc Assim o governo imperial, apezar da deficieucia notada,
bastante para indicar que todo o seu pensamento nào rôra
comprehendido pelo plenipotenciario brasil8iro, e para acon
selhar a sua dispensa da missão de que estava encarregado,
man terá leal mente o accoJ'do ajustado.

c( A exoneração, pOI tanto, do Sr. conselheiro Paranhos em
nada póde influir sobre a tiel execuçào do referidu convenio,
nem sobre a politica seguida pelo governo imperial nos ne
gocios do Rio da Prata, que continuará como anteriormente,
sempre áe~interessada e amigavel; muito menos póde auto
1'isa1' o juizo de que a falta de homogeneidade de pensamento
entre o governo imperial e o seu representante no Rio da
Prata, torna esse convenio pouco honroso para o ImperlO. »

REFLEXÕES SOBRE ESTE ACTO.

o nllDlsterio de 31 de Agosto não achou sufliciente o con
venio de 20 de Fevereiro, em razão dos ultrajes commettidos
contra a dignidade do Imperio pelo governo de Montevidéo
no ultimo periodo da administração Aguirre: é o que diz o
ex-ministro João Pedro Dias Vieira, na carta que dirigia ao
conselbeiro Paranhos.

En tendeu o ministerio que na presença de um exercito de
6,000 homens podia-se ex.igir ainda mais do que con:::e5uio o en
viado brasileiro, sem o miuisterio calcular as difliculJades que
houve, e as consequencias que podiam resultar senão se mar
chasse com prudencia.

O Barão de S. Gabriel, commandante do nosso exercito,
f€JZ ver ao conselheiro Paranho'S o verdadeiro estado das cousas,
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e declarou positivamente que com os elementos de que dis
punha não podia tomar á viva força a praça. Se o exercito
tivesse tomado a praça de assallo, após longo bombardeamento,
o governo imperial tinha-se compromettido muito com as
nações neutras.

Entretanto um facto de grande alcance deu-se em Monte
vidéo. Expirado o pra o da adll.ini. tração Aguirre, passou a
presi.dencia para as mãos de Vill1tlba, homem moderado. que
lamentava os in[ortunios de sua patria, e que reprovaya os
excessos praticados pela facçã.o que dominava em Montevidéo.
Este homem illustrado procurou chegar a um accordo, pondo
termo á luta em que via empenhado seu paiz natal. Procu
rou o ministro italiano e pedio-lhe que se entendesse com
o con elheiro Paranhos.

O procedimento que o nosso diplomata teve no Rio da
Prata, os passos acertados que deu tinham feito desapparecer
completamente as prevenções que contra nós nutriam os re
preseu tantes das potencias estrangeiras residentes em Monte
vidéo, prevenções que, cumpre confessar, antes de nossa for
mal declaração de guerra, eram justas. Graças ao conselheiro
Paranhos todo o corpo diplomatico de Montevidéo deix.ou de
dar a Aguirre o apoio moral que antes lhe dava, servindo-nos,
no desenlace da questão, de util auxiliar.

Em 16 de Fevereiro o ministro italiano, Raphael Ullysses
Barbolani, escreveu ao conselheiro Paranhos pedindo-lhe uma
entrevista e fallando-Ihe em propostas de paz. O conselheiro
Paranhos respondeu-lhe sem mostrar soffreguidilo, e declarando
que não podi:J. concordar na su pensão de hostilidades, que
se o mini tI'O italiano se achava i:lutorisado a fazer e as aber
turas, elle estaria proIDlJto a recebeI-o em sua restdencia na
Villa da União.

Sobre a suspensão das hostilidades, é preciso notar que
elias nilo tinham começado ainda. O general Barão de
Gabriel, como dissemos, não tinha [orças para iniciar o ata
que, e o almirante não as tinha principiado tambem, proro
gando constantemente o prazo marcado para o começo do
bloqueio.
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o ministro italiano. dirigindo-se á Villa da União, declarou
ao conselheiro Paranhos que o novo presidente Villalba de
:;ejava evitar outra effusão de sangue, mas que para tratar
esperava ser reconhecido como governo legal da Republica.
Sobre esta base, respondeu o conselheiro Paranhos que não
havia accordo possivel, retirando-se o ministro italiano n'e:::;ta
convicção.

No dia seguinte mandou Villalba dous commissarios para
sondarem a opinião dos alliados, mas o conselheiro Paranhos
deu-lhes a mesma resposta que antes déra a Barbolani.

A eleição de Villalba, disse o ministro brasileiro, tinha uma
origem viciosa: ella era governo de facto como o general
Flõres, e nós estavamos na posição de vencedores e nio de
vencidos: FOl então que Villalba decidio-se a nomear o Dr.
Manoel Herrera y Obes para entender-se com o nosso mi
nistro e com o general FlÔres, resultando das conferencias
que tiveram a convenção de paz de 20 de Fevereiro.

Sobre o convenio de 20 de Fevereiro, diz o conselheiro
Paranhos a pago 30 da sua defesa, em referencia ás inten
ções de Villalba:

« Com as declarações do presidente de MOIl tevidéo, o Sr.
Vlllalba, mostrei perante o senado que o proposiLO d'aquelle
cavalheiro não Ara passar pelas forcas caudinas rlo vencedor';
'3 que sim tivera em vista, confiando na llJa Illlilllidade e
sabedoria do Bra iI, obter umf!. paz que fosse p: ,,,iosa para
o Imperio, sem ser degradante para a nação Ul'lel l..LI, victima
innocente dos desvarios dos seus governantes. »

Um artigo-publicado no Jnrnal elo Commercio de 12 de Março
de 1865, com o titulo-Capitulação de Montevidéo -diz o
seguinte sobre o comportamento do ministerio de 31 de AgQsto,
relativamen te á guerra contra o Estado Oriental e o Paraguay.

« A questão de decidir até que ponto é condemnavel ou
justificavel o convemo, está em saber se existiam necessidades
reaes e indeclinaveis que attender, contingencias provaveis e
desastrosas que evitar, necessidades e contingencias ::Jascidas
de recommendações do governo, de obstaculos esperados da
parte do Paraguay, de Urquiza, de Buenos-Ayres, dos diplo
matas europêos, e sobre tudo da nossa mingoa de força e de
meios, para tomar-mos Montevidéo com presteza; sem nos
cansar-mos alli de aguardar os tardios refor~os de nosso in
dOlente governo; para rematar-mos assim rapidamente o
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negocio oriental, para reduzir-mos a uma só as duasques
tões do Uruguay e Paraguay; para poder-mos bloquear
esta u!lima Republica, e encetar a campanha contra o governo'
de Lopes na quadra precisa.

« Qu"em souber que Montevidéo já resistio nove annos a
um exercito numeroso; que a nossa infantaria era sem duvida
insufficiente, que ainda não tinha recebido o pequeno reforço
transportado pelo 01/apoc!c; que não era ainda este vapor,
chegado a Montevideo di~'5 depois da capitula~.ão, o qu'e le
vava a necessaria artilharia de sitio, que fallecia ao nosso
exercito, artilharia que foi prestada pela repartição de mari
nha, e não pela da guerra.

(( Quem sonber ou quem se lembrar que o bom bardea
mento pela esquadra não fôra ernpregi\do com todo o vigor
em Paysandú, por ser insufficiente e i uefficaz, ou por qual
quer outro motivo, a ponto de se preferir a suspensão das
hostilidades.

C( Quem recordar-se das restrir.ções sobre o bombardeamento
de Montevidéo pela nossa marinha, declaradas nas circulares
do proprio Visconde de TaU1andaré.

« Quem conhecer que um mez depois da data em q ue se
fez o convenio deviam começar a baixar as aguas do Para-
guay. b .' d " . . h(( Quem sou er que a lOerCla o mm \steno retin a bata-
lhões nas provincias do norte por falta de transporte, a ponto
de os particulare tomarem a Si o dever do governo, fretan
do e olferecendo-lhe vapores que elle nào descobria; e que a
falta de plena confiança do governo em sua força e no pa
triotismo dos Bra ileiros, conserva n'esta cÓ:·te preciosos con
tingentes, que em Montevidéo podiam tanto fortalecer a
influencia do nos. o exercito e a acçào do nosso diplomata.

(( Quem quer colher rapiJos e brilhantes re 'ultados na guerra,
reforça o mais pos:>ivel o exercito, dá-lhe a tempo todo o
material llecessario, habilita-o para graudes e immeJiatas vic
to rias ; não lhe manda tropa aos puuhauos; não o soccorre
com ligeireza propria de tartaruga. )

E'te artigo, que acabamos de transcrever, continha propo
sições que não eram inteiramente exactas, e por isso as sup
primimos. Os amigos do gabinete Furtado esfor garam- e em
demonstrar, que o convenio permittia que os qlle tinham
offendido a honra do Brasi.l pudessem ser punidos pelos crimes
que commetteram, mas não assegurava a sua punição.

Diz o ex-ministro dos negocios estl'angeiros,a pago 27 do
seu relatorio de 1865:

« Assu mi.ndo o Sr. general D. Venancio Flôres o su premo
poder da ~epublica, organisou logo um gabinete 'in teiramen te

Vol. 11 7.
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destinado a dar ao convenio a mais leal execução. O pnmeIrO
acto do governo provisorio foi considerar irrito e de nenhum
effeito o decreto de 13 de Der.embro, que havia condemnado
ás chammas os tratados celebrados com o Brasil.

cc N'essa mesma occasillo prohibio a exportação de artigos
hellicos, ou qualquer outro auxilio directo ou indirecto por
parte dos habitantes da Republica ao governo do Paragllay.
Restabeleceram-se os consulados brasileiros na Republica. Foi
dispensada a missão enviada á Europa pelo governo decahido
de Aguirre; Expediram-se as necessarias providencias para
tornar-se eflectiva a submissão dos caudilhos Munhoz e Appa
ricio, e a averiguação dos factos de que eram elies e outros
scelerados accusados, para serem processados administrati va e
judicialmente. Mandou-se igualmente syndicar para o mesmo
fim, do insulto feito por Susnêla, Palomeque e outros á
handeira brasileira.

« Quanto aos caudiihos Munhoz e Apparicio fizeram-se logo
effectivas aqueIlas providencias, ~endo-se submettido e deposto
as armas; restabelecendo-se aSSIm completamente a paz na
Republica. 1:

DISCURSO no CONSEHEmo PARANHOS.

Diz o conselheiro Paranhos a pago 84, do seu primeiro
discurso no seJlado:

« Eis, pois, segundo confissão do proprio governo imperial,
os attentados das forças de Munhoz sujeitos ao art. 2. o e o
governo oriental procurando punil-os.

« Estas informações, que o nobre ex-ministio deu no seu
relatoria foram tiradas dos meus oflicios e cartas; porquanto
o governo, demittindo-me precipitadamente em 3 de Março,
ao que parece, para significar -lue havia perigo em que eu
continuasse na gestão de nossos negocios diplomaticos no RlO da
Prata, não teve todavia pressa em mandar-me a demissão; deixou
que ministro tão perigoso continuasse a comprometter a dig
nidade e interesses do Brasil, desde 3 de Março até 14, quando
chegou a n.oticia; e entretanto foi recebendo os meus des
pachos, e extrahindo d' elles noticias para o Dia1'io Official,
que então abundava em expressões benevolas para com o go
verno oriental.

« O convenio ia-se tornando· excellente depois da minha
demissão, e dando tudo quanto o governo imperial pudera
desejar:· e isto por obra do Espirito Santo, porque em Mon
tevidéo ainda não constava o desagrado do governo imperiall

« Senhores, eu achava-me em grande difliculdade no ajuste
da capitulação da praça de Montevidéo, porque não tinha
instrucções precisas do governo imperial a este respeito. Se
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eu exigisse muito, expunba-me a que se dissesse: - deslus
traste a victori~ do B!a~il" desconhe~e~tes os sentimentos g~
nerosos da naçao brasIleIra -; se eXigisse menos, poder-se-hla
dizer: - não zelastes como devíeis, a dignidade do Brasil.
Collocado n'esta alternativa, entendi que devia seguir os dic
tames de minha consciencia. Não mostrei rancor para com
os vencidos,. !!las resalvei n.o art: 2. 0 quanto pudesse razoa
velmente eXIgIr o governo Imperial. Nunca me passou pela
mente, que o governo imperial não visse o alcance d'aquelle
artigo, e hoje ainda. não posso comprebender, como põe elle
em du vida que os attentados das furças de Munboz estejam
alli previstos! .

C( Não reflecte o governo imperial que quando considera os
actos do governo oriental, como favores do general Flôres,
compromette a causa que pretende defender melhor do que
o ex-plenipotenciario brasileiro.

« De duas urna: ou o arc, 2. 0 comprehende os factos em
questão, ou não os comprehende. Se não comprehende, o ge
neral Flôl.'es applicando o art.2.0 a taes factos, falta á sua
palavra para com os vencidos; e falta com a cOlJ;l.plicidade
do Brasil, que é garante d'esse ajuste!

« Que de e pera de causa, que arrasta a semelbantes sub
terfugios! que de.sespero de, causa que induz a dizer que o
general FJÔres VIOlenta a verdade quando assegura ao go
verno imperial, pelo orgão do seu ministro, que o art. 2.0
é apphca vel .áquel~es f,actos, pela sua l~tr!1 e pelo seu espi
rita, que assnu fOI estIpulado com o mIlllstro do BraSIl.

« Nao reflecte o governo imperial que d'es e modo attribue
ao general Flôres uma perEidia, não so para com os vencidos,
mas tambem para o seu digno compatriota o Sr. Villa1ba,
ampliando uma excepção tão grave a factos e a individuas
que ella não podia abranger, e isto só para ser agradaval ao
governo imperial, que nada exigio! Sim, o governo imperial
nada exigio; demittio-me, fazendo essa imputação ao convenio
de 20 de Fevereiro, porém não apresentou reclamação alguma
perante o governo orien.tal. <'

« Pretendeu o governo imperial fazer crêr que o seu de
legado não soube zelar a dignidade nacional, e que os Srs.
ex-ministros seriam capazes de conseguir muito mais, do
que esse seu delegado; e entretanto o procedimento do go
verno imperial foi vergonhoso para o nosso paiz!

« Se no acto de 20 de Fevereiro barateou-se a dignidade
nacional, foram esquecidos interesses essenciaes, ao cabo de
tantos sacrificios, p"orque não teve o governo imperial a co
ragem da sua convicção, porque o aceitou?· Quem o obri
gava a isso'? Tinha eu acaso poderes que tornassem o meu
acto independente da approvação do governo de Sua Mages
tade o Im~erador? Não; a minha negociação, no que toca
va ao BraSIl, devera ser considerada ad ?'eferendum. Tal é o
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prmmplO corrente, desde que os plenos poderes não excluiam
o direito que tinha o governo im perial de approvar ou rejei
tar o estipulado pelo seu ministro.

« Com a minha demissão q uiz o governo imperial mostrar
profundo desagrado pelo desenlace de nossa questão no Es
tado Oriental, e, lançando o facto á responsabilidade do f>eu
negoeiador, fazer sentir aos governos do Prata o seu des
contentamento, dizendo-lhes: -Se a dignidade do Brasil não
foi sufficientemente desaggravada, attribuam-o ao negociador
brasileiro, que não soube comprehender o pensamento do
seu governo. Mas então devia fallar perante o governo
oriental, e ao argentino, uma linguagem séria, propria de
quem se julgava ferido em sua dignidade. Não lhe ficava
bem n'esse caso a linguagem das satisfações. O seu despa
cho reservado, porém, o que significava a não ser medo? C... )

« O governo imperial quiz destruir a impressão do seu
proprio acto,. e por isso apressou-se a mandar dizer pelo
nosso consul ao governo oriental:-Não se inquietem; o
negociador foi deruittido, porque faltou a certas considera
ções; mas o acto está aceito, e ha ele ser plenamente exe
cutado, os seus effeitos devem de ser benencos; apreciamos
muito o Sr. general Flàres e a sua alli:mç.a, contamos
com ella, e esperamos viyer em muito boas relações com o
novo gOI'erno da Repubhca.-E' este o transurupto fiel do
despacho reservado.

« kinda mais, não só o governo imperial exprimia-se
n'estes termos pelo orgão do Sr. ex-ministro dos negocios
estrangeiros, mas até em uma carta de Sua Magestade refe
rendaja pelo mesmo Sr. ex-ministro, em resposta á com
municação feita pelo geueral Flbres da. organisação do nora
governo da Republica, abundam as expressões da maior sa
tisfação. Podia o monarcha do Brasil exprimir-se em taes
terlllos, se o governo im perial julgasse a dignidade do raiz
com prometlida pelo acto de 20 de Fevereiro '?

« O meu snccessor, chegando a Montevidéo, declarou qne as
relações de perfeita amizade estavam felizmente restabeleci
da ; que não se podia já receiar desic.telligencia alguma
pelas questões que motivaram a guerra; reconheceu-se no
general Flôres um alliado liel, e, linalmente, congratulou-se
por tudo quanto tinha resultado do acto de 20 de Fevereiro.

« Em Buenos-Ayres o governo imperial julgou tambem
necessario communicar immediatamente, pelo inter:nedio do
nos o ministro resiJente, o facto da minha demissil.o; fal
lando perante o gnverno argentino a mesma linguagem (os
nobres ex.-miuistros permitam-me que eu use do termo pro
pl'tO), a mesma linguagem de humilhação a que havia recor·
rido para com o governo oriental. Não foi a linguagem de

(,) Desculpa de um advogado quando su tentu uma causa perdida.
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um governo que se 'sente offendido em sua dignidade, e que
podia exigir alguma cousa para desaggraval-a. Mandou dizer
ao governo argentino que não désse importancia ao d.ecreto
de 3 de Março, nem á apreciação que o governo imp,'rial
fizéra do acto de 20 de Fevereiro, porque tudo continuaria
do mesmo modo, não os perturbaria a harmonia existente
entre so tres governos.

« As posições trocaram-se singularmente depois de 20 de
Fevereiro. O Brasil era estimado, respeitado por _t,Odos os
nossos alliados, dos quaes recebia protestos de gratidão e
lealdade; o governo imperial, querendo ser mais patriota do
que o seu delegado, via-se na necessidade de ser eJle q~em

russe fazer protestos de boa-fé, de lealdade e reconhecimento
ao general Flôres! Como se zela a dignidade do Brasil.

(( Tive, vois, razão para dil.er, que hoje, depois de tudo quanto
tenho exposto, e que está ba muito no conhecimento dos
nobres ex-ministros, s6 o capricho poderá sustent.ar que o
art. 2_ 0 do convenio, não é aplJlicavel aos atteutados do Ja
guarão. »

O conselheiro Paranhos justifica-se ainda sobre o artigo 2.;)
do convenio-, do modo seguinte:

« Demais eu tenho demonstrado que o artigo 2.· compre
hcnde ús crimes de que se trata, e já ponderei no meu pri
meiro discurso que fÔra impoJitico ou desairoso á Republil a
eBpecificar taes factos, ainda quando a 20 de Fevereiro ti
vesse eu jJrova plena de sua existencia_ A unica communi
cação que eu tinha então era e~sa, que se acha registrada
no relatorio do nohre ex-ministro dos negocias estrangeiros.

'( Dias depois de 20 de Fevereiro, o general Ozorio recebeu
um offi.cio do commandante militar do Jag-uarãu, do marechal
de campo graduado Lopo de Almeida, e n'esse oflic.i o, escripto
a 22 d'aqueJle mez, se diz o mesmo que consta da COWIDU
nicação confidencial do presidente da pI'Ovinúia, a respeito
dos atten tados do J agll arã0_

« Eis textualmente a informação a qlle acabo de referir-me:
«- Com effeito, no dia 27 fui a cidade (Jaguarão) atacada,

mas defendida COlll bravura, e o inimigo rechaçado denoda
damente em tres cargas que fez, mandando depois Munhoz
a intimação junta por cópia sob n. 2, á qual respondeu o
coronel, que podia contin'lar a execução do plano de ataque
áquella cidade, porque a guarnição de seu cOlllmando jállJais
se entregaria rendendo á força suas armas, e que o com
mandante das forças seria O' responsav,el do sangue que cor
resse e dos males supervenientes á Repubhca_

«- No dia seguinte (28 de Janeiro) pela manhã retirou-se
o inimigo, roubando pela fronteira argumas caf'as, e levando
algumas cavalhadas que pÔde encontrar, e alguns escravos,
cujo numero ao certo ainda me não foi possivel saber, mas
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que, segundo i.nformações a que dou credito, não excedeu
de 40, dos quaes me consta já se ter apresentado grande
parte.-11

Continúa o conselheiro Paranhos:
« De sorte que o governo imperial censurou-me, e praticou

um acto de inaudita severidade para commigo, porque lhe
pareceu que osr assassinatos e offensas ao pudor praticados
pelas forças de Munhoz ficaram fóra do alcance do art. 2.°,
e nem as informações officiaes fallam em taes attentados, nem
o mesmo governo imperial cuidou de averiguai-os, de colli
gir as provas necessarias para que os invasores do nosso
territorib fossem punidos pelo governo oriental, a cuja auto
ridade estão sujeitos ~

« E como é, senhores, que os nobres senadores imparciaes
como os considero n'esta questão, porque fôra improprio de
SS. Exs. o contrario, ao passo que me distribuem tantas
censuras, nãà repartem tambem algumas com os Srs. ex-mi
nistros do gabinete de 31 de Agosto ~ Os nobres senadores
que censuram o acto de 20 de Fevereiro vêm todos á carga
cerrada sobre o negociador, e entretanto poupam absoluta
mente os Srs. ex-ministros, aos q11aes estou aliás ligado
n'este negocio por mais de um vinculo de solidariedade? »

Conclue-~e do que fica expendido ,pelo conselheiro Paranhos,
que a sua demissão foi porque o ministerio de 31 de Agosto
entendeu que os attentados de Jaguarão e o insulto á ban
deira brasileira não estavam incluidas no art. 2.° do conveniG
de 20 de Fevereiro.

Sobre os officiaes prisioneiros em Paysandú escreveu o
ex-ministro dos estrangeiros ao conselheiro Paranhos o se
guinte:

« ão foi prudente soltar os prisioneiros, deveram ficar
presos, sendo tratados durante a guerra com a benevolencia
que nos caracterisa, dando-se-lhes a liberdade só depois de
termi.nado o conihcto. »

« Quando o nobre ex-ministro dos negocias estrangeiros se
exprimia assim (continúa o conselheiro Paranhos) a ,respeito
do facto de Paysandú, e nada recommeudava relativamente
ao nosso ulterior procedimento em Montividéo, podia eu exi
gir o contrario?

« Que bella doutrina a do Sr. ex-ministro dos negocios
estr~ngeiros (diz o conselheiro Paranhos em outro lugar). O
a~mlrante podia ser generoso, o diplomata não I Onde já se
vw semelhante principio, que os genl;lraes podem ser gene
rosos a seu bel-prazer, e que os diplomatas não o podC:Jill
ser, ainda quando a humanidade e a politica o aconselhem.
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« Mas eu não pretendo contestar que o nosso almirante
pudesse fazer o que fez. Observo sómente que tendo-se pro
cedido assim em Paysandú, nlio podia eu prever que o
governo imperial quizesse cousa muito diversa em Monte
yjdéo, depoIs da paz obtida sem o emprego da força, e quando
o nobre ex-ministro dos estrangeiros me havia dito (o que
já foi referido acima:) « Não foi prudente soltar os prislO
neiros, etc. »

Referindo-se aos prisioneiros de Paysandú disse ainda o
.conselheiro Paranhos em seu primeiro discurso:

« E quem assegurou aos nobres ex-ministros que esses pri
sioneiros estavam em Montevidéo? O governo imperial deixou-se
levar sempre pelas declarações de um coronel Albertastim que
referia factos d7 P aysandú sob aspecto desfavoravel ao nosso
honroso procedlmen to. Perguntei ao general FIÔres se aqueHes
prisioDfJiros haviam estado em lVIontevidéo, e a resposta do
general foi que a maior parte se não todos não hayiam
regressado a Montevidéo, assim como que ignorava se elles
tiveram a intenção d.e empunhar de novo armas contra nós.

« Mas, senhores, para cortar de todo esta questão, e provar
a leviandade do nosso governo, devo dizer ao senado que
aquelles prisioneiros não haviam dado palavm d.e não servir
mais na guerra contra o Brasil. Fui autorisado pelo general
Flôres para fazer esta declaração. Os nobres ex-ministros levan
taram-me essa accusação sem perfeito conhecimento dos (actos: »

Este trechos do discurso do conselheiro Paranhos explicam
perfeitamente e com toda a clareza a questão.

Para nós o chefe legitimo da Republica era o general F1Ôres,
Com e11e, pois, era que nos deviam os entender a respeito das
reclamações que faziamos. A questão interna devia ser resol
vida entre o nosso alliado e Villalba, sob a inspecção do
Brasil, porque, tratando-se de coHocar no governo o general
FIÔres, o 1m perio não podia figurar n'esse ajuste sem vio
lação flagrante dos tratados vigentes entre as Republicas do
Prata e o Brasil.

As bazes apresentadas pelo commissario de Villalba foram
l'epellidas. Villalba não foi reconhecido como governador legl
timo; a primeira condição por elle proposta, concernente á
organisação do novo governo, foi regeitada; a amnistia plena
que pedio, foi restringida; a retirada immediata do exercito
imperial, não foi concedida; a prohibição de se fazerem quaes.
quer mudanças, que não fossem conformes ás leis vigentes,
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nos trib!.1naes e repartições tambem niio foi aceita, e não foi
attendendo-se á necessidade, por algum tempo, de um poder
dictatorial capaz de satisfazer ás exigencias supremas da ordem
pubhca, e ás reclamações brasileiras, que entendiam com
militares e com membros do primeiro tribunal judiciaria.

A noticia do convenio de 20 de Fevereiro chegou a esta
cÔrte no dia 3 de Março. O jubilo da população foi immenso,
IDas os adversarias do conselheiro Paranhos puzeram mãos
á obra e conseguiram desvairar o governo. Uns fizeram-no de
má fé, antes mesmo de conhecerem com particul~ridade os
factos e os documentos, outros, por um mal entendido
patriotismo, entenderam que n~o podia ser gloriosa uma solução
que não tinha sido obtida pelas armas.

Depois de umà paz prolongada, os espiritos estavam exal
tados com os recentes succ<,ssos de Paysandú, e só ardiam
pelos combates e batalhas. Julgava-se facillima a luta em
que nos achavamos empenhados, e os nossos guerreiros de
casaca entendiam que não se devia poupar o sangue precioso
de nossos soldados. Os que estavam no theatro dos aconte
cimentos, e todos os homens sensatos e experimentados pen
saV1m de outro modo. Tinham os diante de n.ós uma cam
panha gigantesca, a do Paraguay, e não podiamos perder
tempo inutilmente diante de Montevidéo.

J á dis~emos acima que, segundo o proprio general em
chefe Barão de S. Gabriel, o exercito que tinhamos diante da
praça inimiga era insufliciente para tomaI-a á viva força.

Já mostramos no primeiro volume como devia ter sido feita
a campanha do Uruguay, sem atacar Paysandú, onde perdê
mos muita gente, que não seria sacrificada se, mesmo assim,
essas operações fossem feitas conforme prescrevem as regras
da sciencia militar; porém isto ninguem ceusurou, pois desde
as primeiras disposições para a campanha oriental tudo se
fez com pouca reflexão.

Está demonstrado que o ministerio de 31 de Agosto consi
derou os dous cercos póstos a Paysandú opera.ções de guerra
muito regulares, e deu pouca importancia á liberdade conce
dida aos ofliciaes prisioneiros.
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Entretanto o convenio de 20 de Fevereiro, que entregou
aos alIiados a praça de Montevidéo sem gastarem um cartuxo,
que poupou as vidas de 2,000 Brasileiros, além de outras
vantagens immediatas, foi julgado tão deficiente pelo gabinete
-presidido pelo senador Furtado, que demittio o ministro que
o fez.

O ministerio de 31 de Agosto nio aquilatou bastante as
vantagens obtidas com a celebração d'es~a convenção.

Supponha-se que não se tinha feito o convenio de Feve
reiro. O exercito brasileiro, que era ainda pequeno para atacar
praças, encetaria as hostilidades contra Montevidéo com os
poucos elementos de que então dispunha, sem se poder cal
cular o tempo que duraria o cerco nem quaes seriam as
perdas do exercito. A populat,ão nacional e a e. trangeira
tinham soffrido muito em suas vidas e interesses; n'este caso
quantas reclamações e protestos não teria recebido o enviado
brasilp.iro dos agentes diplomaticos estrangeiros residentes em
Mont~vidéo~

Se a resistencia e o sitio se prolongassem, Lopes podia
mandar um exercito á Banda Oriental e as cousas teriam to
mado aspecto ameaçador. Nosso pequeno exercito e o de
FIÔres aniquilados, o partido bhnco consolidado no poder e
a Republica Oriental unida contra nós, Corrientes e Entre
Rios, tendo á frente Urquiza, fazendo parte d'essa alliança,
taes seriam as consequencias da invasão paraguaya. Era com
effeito esse o plano de Lopes, que ficou destruido graças ao
desenlace brilhante de 20 de Fevereiro.

O convenio de Fevereiro desconcertou todos os projectos do
dictador, que se preparava acti vamen te para soccorrer seus
alliados de Montevidéo. Ao receber essa noticia fez elle com
que o seu exercito, que occupava as Mi sões da margam es
querda do Paraná, atravessasse de novo este rio, e ficou por
muito tempo sem saber que partido tomar. Só mais tarde,
em Junho, passados os primeiros momentos de indecisão e
de desanimo, atl'eveu-se elle a destacar sobre o Rio-Grande
e U rnguay o exercito de Estigarribia.

Voltemo-nos agora. para a Republica Argentina.
Vol. n 8.
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Os esforços que fez o conselheiro Paratlhos para alcançar a
intervenção argentina, foram baldados.

O governo argentino fazia votos pelo triumpho da revo
lução, e estava de relações rotas com o governo de Montevidéo.
A imprensa de Buenos-Ayres excitava-nos á guerra, e os pro.
prios orgàos dedicados ao presidente Mitre instigavam-nos á
luta. Mitre, porém, queria colher todas as vantagens da luta
sem comprometter n'ella o seu paiz. O mesmo procedimento
teve quando á questão do Paraguay, declarando positivamente
que só reputaria casus betli a violação do territorio argentino.
Com essa púlitica habil pretendia elle fazer a grandeza de seu
paiz e livrar-se, á nossa custa, dos blancos e de Lopes.

Quanto ao Paraguay sabe-se que eUe não pÔde fazer tudo
quanto quiz, porque Lopes invadio Corrientes e apoderou-se de
tres vapores de guerra argentinos, obrigando-o assim á alliança.

N'estas circumstancias, que eram provaveis darem-se, a
nossa situação no Rio da Prata tinha sido muito critica; o
convenio de 20 de Fevereiro evitou todas estas complicações
e calamidades.

O ministerio que dirigio como mostramos a campanha do
Estado Oriental, achou deficiente a convenção que entregou
a praça de Montevidéo sem o exercito brasileiro dar um
tiro, não se lembrando que não podiam os alcançar maiores
vantagens que os compromissos contrahidos pelo general,
chefe da revolução, já reconhecido nosso alliado, como consta
das notas reV8rsaes de 28 e 31 de Janeiro de 1865.

A con venção de paz foi assignada n o dia 20 de Fevereiro,
ficando attendidas todas as nossas reeI amações. A Republica
Oriental alhou-se ao Imperio contra o dictador do Paraguay,
e, em um momento, sem effllsâo de sangue, vimo-nos des
embaraçados dos perigos qlae nos cercavam, transtornando
completamente os planos de Lopes.

Com uma precipitação incrível, e antes mesmo de receber
do conselheiro Paranhos todos os esclarecimentos necessarios,
o governo o dispensou da missão diplomatica que desem
penhava no Rio da Prata, declarando deficiente (foi o termo
oflicial) o accordo de 20 de Fevereiro.



que vos tenha, mm alto, poderoso e
sua santa guarda. - Venancio Flôres.
Fevereiro de 1865. »
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CA.RTA DO GOVERNADOR PROVISORIO DA REPUBLICA ORIENTAL A S;:JA

MAGE8TA.DE O OlPERADOR DO BRAi"lL.

« Venancio FIÔres, governador provisorio da Republica
Oriental do Uruguay, a Sua Magestade D. Pedro II, Impe
rador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil.-Salve.

« Senhor. - Cumprimos o grato dever de communicar a
Vossa Magestade Imperial que esta Republica, graças aos
esforços dos bons Orientaes, e á generosa cooperação do
Brasil, festeja hoje a cessação da guerra civil, ao mesmo
tempo que applaude com enthusiasmo o restabelecimento de
suas boas relações com o Imperio vizinho.

« Instituido no dia 22 do corrente um governo provisorio,
de que me cabe a honra de ser chefe, em consequencia
d'aquelle grande e feliz acontecimento, elle deve reger os
destinos deste paiz até que, de conformidade com a nossa
lei fundamental, seja eleito o seu presidente constitucional.

« Os Orientaes reconhecem que a paz de que hoje começa
a gozar a Republica, e as esperanças de prosperidade e de
ordem que renascem com a nova situação politica, são em
grande parte obra da alliança que Vossa Magestade Impe
rial se dignou mais uma vez cQnceder-nos.

« Em nome dos Orientaes, Senhor, agradecemos ao Brasil
e ao seu ex.celso Monarcha tão grande beneficio e honroso
concurso, protestando igualmente que nossa gratidão será
sem limites.

« Pedimos a Deos
excelso principe, em

« Montevidéo, 24 de

CARTA DE SUA MAGESTADE o IMPERADOR DO BRASIL AO GOVERNA.DOR

PROVISOltIO DA REPUBLICA ORIENTAL DO URUGU.4.Y.

« D. Pedro II Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo
do Brasil, etc., Envia muito saudar ao grande e bom amigo
o general D. Vepancio Fll~res, governador provisorio da Re
publica Oriental do Uruguay, a ql1em muito estima e préza.

« Com a maior satisfação recebi a carta de 24 de Fevereiro
ultimo, pela qual me communicaes a grata noticia de ter
ce::.sado a guerra civil que dilacerava esse paiz, e a installação
do governo provisorio de que sois chefe, e que deve reger
a Republica, até que, de conformidade com a lei fundamental
do Estado, seja eleito o presidente constitucional.

« Agradecendo-vos esta mui grata communicação, e ainda
mais as expressões amigaveis que manifestaes na dita carta,
sobre a parte que atlribuis ao Imperio na realisação de tllo
importantes auontecimentos, dos quaes resultou o restabeleci-
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mento das boas relações entre o Brasil e o Estado Oriental,
apresso-me a congratular-me comvosco pela paz da Republica,
fazendo sinceros votos para que seja perpetua a uni.ão do povo
oriental e constante a sua prosperidade.

« I1lustre general D. Venancio Flôres, governador provisorio
da Republica, Nosso Senhor vos haja em sua santa guarda.

« Escripta no Palacio do Rio de Janeiro, em 7 de Março
de 1865. , .

II Com a Rubrica de Sua Magestade- o Imperador.-João Pedro
Dias Yiei'l'a. »

Depois d'este documento, que se acaba de lêr, não se póde
du vidar de que o governo imperial considerou terminada a
questão com o Estado Oriental, e que o convenio havia de
ter fiel execução.

O governo que achou deficiente o convenio, contentou-se com
demittir o negociador, descuidando-se de mandar instrucções
sobre os meIOs de preencher-se a deficiencia do acto de .20
de Fevereiro.

Veja mos agora o protocollo reservado e addicional ao de
20 de Fevereiro, que devia satisfazer o governo imperial.

PROTOC.OLLO ADDICIONAL AO CONVENIO DE .20 DE FEVEREIRO.

« Reunidos SS. EEx. os Srs. brigadeiro general D. Venancio
FIÔres e conselheiro José Maria da Sliva Paranhos, ministro
do Brasil, por uma parte, e Sua Ex. o Sr. Dr. D. Manoel
Berrera y Obes por outra parte, para concluirem os ajustes
relativos ao restabelecimento da paz interna da Repubbca
e de Sllas boas relações com o Brasil; con vieram em que
fosse objecto de Ulli accordo reservado a satisfação que se
exigia por parte do Brasil; pelo in~ulto feito ao seu pavi
lhão, nas vesperas d'esta negociação de paz, e nas ruas de
Montevidéo, por alguns altos funccionarios da Republica.

Sua Ex. o Sr. ministro do Brasil declarou qne o referido
insulto, cujos pormenores não desejava e não devia recordar
n'esta occasião, parecia ter sido calculado para estorvar todo
o temperamento generoso da parte do Brasil; mas que I)

meSlllO Sr. ministro, fazendo Justiça aos sentimentos elevados
do seu governo, se limitava a reclamar que, além da demons
ção de honra e amisade, que S. Ex. o Sr. brigadeiro general
D. Venancio FIÔres, por si e em nome da nação oriental,
havia promettido á bandeira brasileira, segundo os estylos
dos povos cultos, como são o Brasil e. a Republica Oriental,
fos:iem obrigados a sahir do paiz por algum tempo os au
tores d'este triste feito.
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« Annuindo a esta proposi,Jão S. Ex:. o Sr. brigadeiro ge
neral D. Venancio FIÔres, e lamentando S. Ex:. o Sr. D.
Manoel Herrera y Obes que as paixões da guerra houvessem
dado lugar a um facto que elle foi dos primE'iros a reprovar
em sua cOllsciencia e em sou coraçlio, propunha nào obstante
qu~ os sentimentos de moderação do BrasIl, não exigissem
maIs do que é necessario para o seu desaggravo.

(C O insulto, disse S. Ex. o Sr. D. Manoel Herrera y Obes,
não póde ser considerado como feito pela nação oriental e é
por esta inteiramente obliterado com a demonstração que
ofl"erece dar S. Ex. o r. brigadeiro general D. Venancio
FIÔres; a exip;€.ncia n'estes momentos de fazer ahir do paiz
dous homens iroportantes da defeza de Mon tevidéo, póde le
vantar resistencias que hoje não encontra o patriotismo de
S. Ex. o Sr. D. Thomaz Villalba, para conseguir a paz sem
mais efl"usão de sangue; generoso como se mostra e se tem
mostrado sempre o governo de Sua Mage tade o Imperador
do Brasil, em suas relações com o Estado Oriental, espera
que o digno representante do Brasil', desistirá da segunda
parte da sua e:ngencia, qlIe dem3.is será satisfei ta pela' ordem
natural dos acontecimentos que se vão desenvolver: as pessoas
compromettidas n'esse feito, e com ellas outras que mais tarde
devem receiar de odios que só o temp,) faz esquecer, por
acto proprio ausentar-se-hão do seu paiz.

cc S. Ex. o Sr. ministro da Brasil, attendendo á" conside
ções de S. Ex. o Sr. D. Manoel Herrera y Obe, e para
condescender tambem com outras proprias dos sentimentos
consiliadores de S. Ex. o Sr. brigadeiro general D. Venancio
Flóres, conveio em que ficasse conveficionado, que os mais
compromettidos no referido desacato á bandeira bra ileira,
seriam obrigados a sahir temporariamente da Republica, se
o nl10 .fizessem espontaneamente ao tem po de 1roclamar-se
a paz,

c( Sendo aceita esta proposta de sua S. Ex. o Sr. ministro
do Brasil, deu-se por finda a con ferencia, da qual la rO).1-se
o presente protocollo em tres exemplares que vão assignados
pelos tres negociadores. Feito na Villa da União aos 20 de
Fevereiro de 1865', »

« Julguei, porém, que até novas ordens do governo impe
rial (diz o conselheiro Paranho.s) devia sat~-fazer-m.e.com a
deuJOnstração de honra e respeito á bandeua brastleua e a
expatriação dos compromettidos. . .

« O Blasil interessado na conservação da ordem constltul
cional n'aquelle 'Estado, e que até foi ouvido em 18.:28 sobre
o seu pal:to I fundamental, nlio podia fazer semelhante exigen
C;'l; e demais eu' não tinha instrucções expressas, acl;J.ava-me
sempre n'esta alternatlv'a se exigisse muito, a opinião publica
no Brasil poderia dizer :-Deslustrastes com o vosso rancor a
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victoria do Brasil; se existe pauc' :-Deixastes sem desaggravo
sufficiente a dignidade do. nosso paiz. C')

« O Diario Official declarou que o Brasil devera e~igir a
expatriação de todos os homens do governo de Agulrre, de
todos os chefes do partido blanco, isto é.. uma expatriação
em massa.•

O que acabamos de transcrever da defesa do conselheiro
Paranhos, mostra que o minist.erio de 31 de Agosto não tinha
principios fixos a seguir sobre a politica que devia adoptar
no Rio da Prata, e por esta razão quasi tudo quanto fez
n'este sentido foi incompleto ou imperfeito.

« Depois da minha demissão (continúa o conselheiro Para
nh'os a pago 81 do seu primeiro discurso no senado), apres
sou-se o @:overno imperial a escrever um despacho reservado,
para ser lido pelo nosso consul geral em Montevidéo ao go
verno da Republica, explicando o facto d'essa inesperada de
missão. E' documento digno de ser analysado, mas por or3
limito-me a ler a resposta do governo oriental, pela qual se
vê que, segundo declaralJões solemnes do governo da Repu
blica, o art. .2. 0 do convenio é applicavel aos att!3ntados do
Jaguarão, não' por vontade sómente do governo onental, mas
pela força da letra e espirita d'esse artigo. »

OFF1CIO DO GOVERNO DE MON1EVlDÉO, AO CONSELHEIRO PARANHO~

cc -Ministerio de relações exteriores.-Montevidéo, em 14 de
Março de 1865.

« -O abaixo assignado, ministro e secretario de estado no
departamento de relações exterIOres da Republica Oriental do
Uruguay, tem a honra de dirigir-se a S. Ex. o Sr. ministro
e secretario de estado dos negoci.os estrangeiros de Sua Ma
gestade o Imperador do Brasil, pari\. manifestar-lhe de ordem de
S. Ex. o Sr. governador provisorio da Republica, que á vista
da nota reservlJ.da de S. Ex:. o Sr. mi.nistro, de que lhe deu co
nhecimento o Sr. 'consul geral do Imperio, relativa á exone
ração do Sr. csnselheiro Paranhos da missão que lhe estava
confiada; o governo da Republica lamenta esse facto, que lhe
causou um sincero pezar, mas o respeito, sem permitlir-se
formar o mais insignificante juizo, porque talvez informações,
até certo ponto equivocadas, lhes tenham podido dar origem.

<C -De certo, o Sr. conselheiro Paranhos, a quem por seu
leal e acertado procedimento estão gratos o governo e todo o
paiz, não fez outra cousa maIS do que cumprir fielmente a
?1issão de que estava encarregado, tendo sempre ror norte os
mteresses, o decoro e a digllldade da nação brasIleira.

(*) Vejam-se os artigos sobre o convenio publicados no Jornal do CommerciCl
de 26, 29 e 30 de Março de 1865.
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« -Verificado o rendimento da praça de Montevidéo os
termos da capitula~ão talvez não tenham sido suflicientem'ente
apreciados. No seu art. 2. o de ve o governo imperial ver a
mais plena garantia de que os seus dLTeitos e os deveres do
goyerno ori_ental e~tão. perfeitamente. resalvados, pois que se
dena á acçao da Justiça o reconhecImento dos crimes civis
ou politicos, em que tenham podido incorrer os individuos a
que elle se refere.

« -O governo provisorio, de accordo não só com as l.Qani
festações e desejos do Sr. conselheiro Paranhos, mas tambem
com os seus proprios e espontaneos compromissos, expres
sados na corumunicação que com data de 28 de Janeiro
dirigio ao Sr. conselheiro Paranhos, e, além, d'isso, com o
estipulado nas clausulas secretas da capitulação, a re peito
dos insul to irrogados ao 1mperio pelo desacato á bandeira
brasileira, e a resp9ito dos tratados existentes entre ambos os
paizes, já havia expedido ordens para que a pessoa de D. Basilio
Munhoz fosse conduzIda 3. esta cidade debaixo de guarda,
afim de ser submettido a julgamento pelo procedimento que
teve em suas correrias; procvdimento que, embora se veri
ficasse em territorio brasileiro, fóra portanto da jurisdicção da
Republica, deseja não obstante o governo pronsorio ver escla
!eCl~O, afim de tornar effect.ivo o castigo que possa merecer,
Justificados os actos vandahco que lhe são imputados: e
com data de 12 do corrente renovou aquellas ordens, attentas
as justas reclamações do Sr. conselheiro Paranhos, a quem se
fez saber isso mesmo, transmittindo-se em seguida ao Sr. consul
geral do 1m perio, para seu conhecimen to.

« - 'o proposito, pois, de que o governo imperial possa
ter um conhecimento exacto de todos estes factos, e uma
explicação conveniente da actualidade em suas relações e
compromissos para com o Imperio, que lhe faça apreciar em
toda a sua justiça o procedimento do Sr. con elheiro Para
nhos, e os propositos do governo provisorio de tornar effectIvos
os seus espontaneos e devidos compromissos, resolveu o
governo provisorio enviar proximamente uma missão especial
Junto ao governo de Sua Magestade Imperial, afim de que,
com o exacto e cabal conhecimento da politica e tendencias
do governo provisorio, explique e desvaneça qualquer in ter
pretação equivocada que tenha podido dar-se aos successos e
ao est~.do actual dos negocios da Republica em relação ao
Imperia.

« -Este passo julga o governo provisorio que é tanto mais
necessario, quanto no estado .presente dos successos no Rio
da Prata, e especialmente no que respeita áquestllo para
guaya, deseja smceramellte desvanecer toda a desintelligencia
que desgraçadamente possa surgir.

« -Rogando a S. Ex. se sirva dar conhecimento da pre
sente nota a Sua Magestade o Imperador, o abaixo assignado
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offerece a S. Ex. as seguranças de sua alta e distincta consi
deração.

(/- A S. Ex. o Sr. ministro dos negocios estrangeiros do
Imperio do Brasil.-Carlos de Castro.-»

« Ainda será licito, senhores (continúa o conselheiro Para
nhos, a pago 83), á vista d'esta declaração solemne do governo
oriental, duvidar de que o art. 2.° tem applicação aos atten
tados commettidos pelas forças ao mando de Munhoz?

« O nobre ex-ministro dos negocios estrangeiros, tendo a
pago 26 do seu relatorio asseverado que aquelles atlenta,dos
não estavam comprehendidos no art. 2.° do convenió, e
articulados os outros pontos da accusação que o governo
imperial fez ao seu ex-delegado e quer ainda sustentar, posto
que contradizendo-se a cada passo, disse a pago 26,0 seguinte:

( - Comtudo o governo irn perial julgou o convenio de 20
de Fevereiro deficiente, por não haver devidamente attendido
a graves offensas commettidas no ultiruo period') da admi
nistração Aguirre, taes como as inqualificaveis correria'> do
general Munhoz e coronel Apparicio, que mandados pelo
governo de Aguirre para exercer actos de vandalismo contra
a população inoffensi va rio-grandense, depois de um ataque
infructifero sobre a cidade de Jaguarão, commetteram em
suas immediações os mais horrorosos attentados; o insulto á
bandeira nacional, e o insolito procedimento dos prisionei
ros de Paysandú, que sob palavra de honra, postos em liber
dade por um acto generoso do chefe brasileiro, recolhendo-se
a Montevidéo empunharam de novo as armas contra o Im
perio. »

REFLEXÕES A &ESPE1TO DO OFF~CIO DO GOVERNO DE MONTEVIDÉO.

O oflicio acima transcripto do governo provisorio do Estado
Oriental eln resposta ao que lhe dirigio o governo imperial
explicando as razões porque demlttio o conselheiro Para nhos,
contém alguma censura ao procedimento irreflectido do mi
nisterio de 31 de Agosto.

Este ministerio estava tão convencido do acerto de todos
os seus actos, que não deu attenção ao que lhe disse o
governo oriental sobre os serviços prestados pelo conselhE:;iro
Paranhos ao povo oriental e tam bem ao exercito brasileiro,
ao qual livrou de perder metade dos seus soldados nas trin
cheiras de Montevidéo.

Aquelle oflicio diz: - Que ao Sr. conselheiro Paranhos
estão gratos o governo onental e todó o paiz, pois que não
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fez outra cousa mais do que cumprir fielmente a missão de
que estava encarregado, tendo sempre por norte os interes
ses, o decoro e a dignirtade da nação brasileira. Estes sen
timentos nobres .do governo orwntal manifestados ao gover
no do Imperio, mereceram approvação de todos os homens
sensatos e imparciaes.

Com aquella demissão pareceu mostrar o governo imperial
que não confiava nos ajust':)s contidos no convenio de 20

de Fevereiro, e que exigia do governo oriental outras clau
sulas que n'elle se não continham, ou condlções de vence
dor; quando o ministerio de 31 de Agosto devia ter ficado
agradecido ao conselheiro Paranhos pelo serviço que prestou
na conclusão da paz com o Estado Oriental sem novo der
ramamento de sangue.

A uota que o lliinistro dos negocios est rangeiros, João
Pedro Dias Vieira, mandou ao consul geral do Brasil em
lVIontevidéo para a communicar áquelle governo e a res
posta acima t :lnscri pta, não se publicaram no relatorio
d'aquelle ministerio.

Finalisaremos a missão elo conse111eiro Paranhos com trans
crever os documentos que lhe dizem respeito, principiando
pela nota dirigida ao con 'ui brasileiro em Montevidéo sobre
a demissão do con:;elh iro Pcll'anho$, a qual foi lida no se·
nado pelo ex-ministro seu autor.

« Ao consulado geral em Montevidéo.-Secção central.-Re
sorvado.-EUl 8 de Março de 1865.

(( O governo iro perial resolveu dispensar o Sr. conselheiro
Paranhos da missão diplomatica de que o havia encarregado
junto ás Republicas do Rio da Prata.

(( Este acto [ui determinado pela circumstancia de não ha
verem sido attendidas, tanto quanto cumpria, no convenio de
20 de Fevereiro, algumas con::nderações a que o governo devia
ligar a maIOr importancia, pois que se tratava de nilo deixar
sem a mais cOlllpleta satisfação as graves olfensas contra' a
dignidade do Iml:lerio, pratlCaJas pelo governo de Montevidéo
no ultimo periodo na <~dmini:;trac;ão Agllirre. .

« No e ltretanto o govel'Uo imperial não deixa de reco
nhecer o benelico iniluxo de um accordo que p6z fim á
guerra, tanto civil como estrangeira, abriudo-nos as portas de
Montevidéo sem del'l'amamento de sangue, e entregou o go
verno provisorio da Republica ao n03SO alliado e amigo O

Vai. II 9.
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Sr. general Flôres, ao qual acha-se o Brasil ligado por so
lemnes cOlllpromissos de reciproca utilidade e conveniencia.
Àssim que o governo imperi-al, apezar da deficieucia indi
cada, manterá com toda a lealdade e boa fé ° accordo
ajustado.

« A. exoneracão do Sr. conselheiro Paranhos em nada influe
sobre a fiel execução do re[erido convenio, nem sobre a po
litica seguida p~lo governo imperi~l nos negocios do Rio da
Práta, que contmuará como antenormente.

« Não podendo seguir n'este vapor á legação imperial em
Montevidéo, e por outro lado, não querendo o governo de
Sua Magestade demorar esta comml1nicação ao governo pro
visario ri'essa Republica, cumpre que Vm. para este fim dê
conhecimento d'este despacho a S. Ex. o Sr. ministro das
relações exteriores, entregando-lhe cópia authentica, se assim
o exigir.

« Reitero a Vm. os prote~tos de minha estima e conside
ração.-João Pedro Dias Vieira.

« Ao Sr. Melchior Carnei'ro de Mendonça Franco. l)

DESPEDiDA OFFICLAL no MINISTRO no BRASIL EM BUENOS-AYRES.

« Sr. MinistrO.-A missão especial que eu desempenhava
junto ao governo argentino está terminada, tendo o governo
de Sua Magestade o Imperador do Brasil resolvido dispen
sar-me d'esse tão honroso quanto difficil encargo

« Regressando ao meu paiz e ao seio de minha familia,
eu levo, ::)1'. ministro, a convicção de que, quanto em mim
cabia, procurei cultivar as boas relações que felizmente existem
entre o Brasil e esta Republica, considerando-as sempre estas
unicas basas .;luradouras,-boa fé, benevolencia e respeito re
ciproco, a mais perreita harmonia dos interesses de uma com
os da outra nação.

« N'este empenho tive tambem muito em vista merecer a
estima e consideração pessoal do g'overno argentino, e creio,
Sr. ministro, que não é infundada a grata convicção que
nutro de o haver merecido. A.s repetidas provas de benevo
lencia do illustre ohefe d'este Estado, e de V. Ex. como seu
digno orgão e cooperador, assim m'o asseguram, e ficarão
indelevcis em meu reconhecimento.

« Digne-se V. Ex. acolher por sua parte este sincero tes
temunho de minha gratidão, e esta homenagem do meu res
peito ao seu elevado merito ; dignando-se outro sim signifi
car aS. Ex., o Sr. general Mitre a emoção 9.u~ si n.to ao
recordar~me das relaçõ~s pessoaes com que elle dl.StlngU1o-~e
e que hzeram-me admuador. dos raros dotes de lntellJgenCla
e de coraç'ão que ornam o seu espirita e o seu caracter.
o « Na cÔrte do Rio de Janeiro, onde resido, e lJara onde
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partirei brevemente, logo que ten ha preenchido em Monte
vidéo deveres iguaes aos que acabo de cumprir, V. Ex:.,
Sr. ministro, encontrar-me-ha sempre prompto e' desejoso de
mostrar ·lhe praticamente os sentimentos com que sou de
V. Ex, muito attento e seguro servidor.

« A S. Ex. o Sr. Dr. D. Rufino de Elizalle, ministro e
ecretario de estado das relações exteriores da Republica Ar

gentina. - José Maria da Uva Paranhos.
(/. Buenos-Ayres, em 18 de Março de 1865. »

RESPOSTA 'DO GOVERNO ARGENTINO Á CARTA DE DESPEDIDA DO MINISTRO

DO BRA '!L.

« Ministerio de relações ex~el'lores. - Buenos-Ayres, 20 de
Março dp 1865.

« O abaixo assignado, ministro e secretario de estado de
relações exteriores, teve a honra de receber a nota' de 18 do
corrente de S. Ex. o Sr. conselheiro Dr. José Maria da
Sih'a Paranhos, enviado extraordinario e ministro plenipo
tenciario de Sua Magestade o Imperador do Brasil, na qual
annuncia que sua missão junto ao governo argentino termi
nou, por ter resolvido o governo de Sua Mao-estade o Im
perador dispensal-o de tão honroso quanto ddlicil encargo.

« E'-lhe lDuito satisfactorio poder declarar aS. Ex.. o Sr.
Paranho, por encargo do governo argentino, que não teva
senão moti vos para apreciar o nobres sAntimentos e espe
ciae, esmeros que revelou no desempenho de sua missão,
para e1~treitar a mai sinceras e amigaveis relações entre a
Republica e o Imperio do Brasil; concorrendo poderosamente
para a pacificaGão do Rio da Prata, e para consolidar a po
litica internacional que felizmente mantém ambos os gover
nos, e que ha de produzlf os mais beneficos e11eitos para
estes paizes.

« S. Ex. o Sr. Presidente da Republica agradece sincera
mente as demonstrações de apreço que V. Ex. lhe tributa
e não póde deix.ar de encarregar ao abaixo assignado o fazer
saber quanto as aprecia, e quão agradavel lhe será ter mo
tivos para provar a V. Ex. a amizade e consideração que
lhe professa.

cc Por sua parte o abaixo assignado roga aS. Ex. o Sr.
Paranhos queira aceitar a sincera manifestação de seus sen
timentos de estima e apreço, e as seo-uranças de que sempre
récordará, que na difficil missão que desempenhou, nunca teve
senão razões para apreciar sua alta intelligencia e elevadas
vistas, e os nobres esforços que empregou a bem dos inte
resses que lhe foram confiados, e que teve de tratar ante o
governo argentino.
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« Aproveito esta opportunidade para reiterar a V. Ex. mI
nha alta consideração e estima.

« A S. Ex. o Sr. conselheiro Dr. José Maria da Silva
Paranhos, en viado extraordinario e ministro pleI'lipoten ciario
de Sua Magestade o Imperador do Brasil. - Rufino de Elitalde.

DESPEDIDA. DO MINISTRO BRASILEIRO EM MONTEvmÉO.

« Sr. Ministro. - Como V. Ex:. está já informado desde o
dia 14 do corrente, Sua Magestade o Imperador do Brasil,
meu augusto soberano, houve por bem dispensar-me da mis
são diploruatica que eu desempenhava junto aos Estados do
Prata.

« Ao retirar-me d'este bello paiz, levo o mais profuudo re
conhecimento pelas demonstrações de apreço que o goyerno
da Republica, e toda a população de Montevidéo, nacional e
estrangeira, me testemunharam desde o feliz acontecimento
de 20 de Fevereiro ultimo, e com mais expansão depois que
separei- me d'aq uelle cargo oflicial.

« Queira V. Ex.. manifestar a S. Ex. o Sr. governador pro
visoriú da Republica, que jámais olvidarei as suas constantes
provas da mais honrosa confiança e que em quaesquer cir
cumstancias da minha vida publica serei admirador das emi
nentes qualidades que o distin~uem, e farl::i os mais sinceros
votos pela gloria de S. Ex. assim como pela prosperidade da
nação orien tal.

« A V. Ex.. Sr. ministro, e aos seus dignos collegas, devo
tambem muitas attenções pessoaes, que confesso com desvan
cimentu, e conservarei sempre vivas em minha gratidão.

« Tenho a honra de ser com a mais perfeita estima e a
mais alta consideração. De V. Ex. attento e seguro servid.or.

« A. S. Ex, o Sr. Carlos de Castro, ministro e secretario de
estado de relações exteriores da Republica Oriental do U ru
guay.-José lI1aria da Silva Paranhos.

Ci. Montevidéo, em 23 de Março de 1865. »

RESPOSTA DO MINISTRO DE RELAÇÕES EXTERIORES DE MONTEvmÉo.

« Ministerio de relações exteriores.- Montevidéo, em 28 de
Março de 1865.

« Sr. Conselheiro.-Recebi e levei ao conhecimento de S.
Ex. o Sr. governador provisorio,. a carta de despedida que V.
Ex. fez-me a honra de dirigir com data de 23 do corrente,
e em resposta tenho a satisfação de manifestar a V. Ex.. que
S. ~x. o Sr. governador agradece intimamente as expressões de
amIsade que V. Ex. professa á sua pessoa em a nota a que
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respondo, encarregando-rue de sua vez retribuil-os a V. Ex.
com as seguranças do alto apreço que merecem os distinctos
serviços que em sua qualidade de representante de Sua Ma
gestade o Imperador do Brasil prestou recentemente a esta
Republica, concorrendo com a sua influencia e bons conse
lhos para o convenio de paz celebrado- no dia 20 de Feve
reiro ultimo.

« Depois d'essl:J fausto acontecimento teria sido certamente
muito agradavel ao governo da Republica poder continuar suas
comulUnicações com o de Sua Magestade Imperial pelo io
termedio de uma pessoa tão sympathica como V. Ex.; mas
havendo seu augusto soberano julgado conveniente exonerai-o
da missão diploruatica que se servlO conferir-lhe junto aos Es
tados do Prata, a S. Ex:. o Sr. governador provisorio sórnente
resta expressar a V. Ex. por meu conducto o sincero pezar
que experimenta ao vêl-o afastar-se d'este paiz, onde deixa
tào gratas recordações, acompanhando o com fervorosos votos
ao Altissimo por sua prosperidade pessoal e pela do sen illus
tre soberano, o Imperador do Brasil.

« Associando-me aqui com os meus honrados collegas aos
sentimentos manifestados por S. Ex. o Sr. governador provi
sorio, tenho a honra de offerecer a V. Ex. as seguranças de
minha particular consideração e apreço.

« Ao Sr. conselheiro de Sua Mage tade o Imperador do
Brasil, Dr. José Maria da Silva Paranhos.-Carlos de Castro.»

CARTA DO CONSELHEIRO PARANHOS AOS SEUS COMPATRIOTAS, PUBLICADA

NO JORNAL DO COMMERcro DE 21 DE MARÇO DE 1865.

« Aos meus concidadãos.
\( O decreto de 3 do corrente, que exonerou-me da missão

especial de que eu estava encarregado, é uma d'essas injus
tiças que raros exemplos encontram nos annaes das fraque
zas humanas.

« Decretar-se a minha demissão sem ouvir-me, por tel
sacrificado a dignidade nacional, já era muito i mas mandf1r·se
a demissão pelos jornaes a um homem que, até conseguir os
fins que se propunha o Bra ii (eu o provarei, e pero em
Deus), não mereceu do governo de Sua lVIagestade se não
plena approvação ao que elle praticou sob sua grave respon
sabilidade, a um homem que occupa uma posição altamente
considerada no seu paiz, e que aqui estava recebendo de
monstrações das mais honrosas pela felicidade com que servio
a nação que representava, é um acto que sorprendeu aos
proprios inimigos do Brasil.

« Sacrifiquei a dignidade do Brasil no acto da capitulaçllo
de 20 de Fevereiro! Deus de lVIisericordia! que erro, que in
gratIdão! ...
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C( A. verdade hca. de apparecer, e com o seu reconhecimento
ficarei satisfeito; porque nunca aspirei, nem aspiro, se não a
legar a meus !ilhos o nome que devo a uma vida sempre
laboriosa e honrada.

« O raio com que resolveu fulminar-me o governo do meu
paiz, e que estrondou em Montevidéo quando eu solemni
sava o anniversario natalicio de Sua Magestade a Imperatriz,
ferio o cargo, mas, mercê de Deus, não alcançou a pessoa
que o exenaa. o

« A tranquillidade de minha consciencia assim m'o diz; as
sympathiase considerações de que fui hoje rodeado por todos
os membros do governo oriental e do corpo diplomatico,
pelos almirantes francez e inglez, por muitas outras pessoas
de distincção, en Lre as quaes conto muitos Brasileiros, me dão
certeza de que o patriotismo de meus concidadãos foi illa
queado em sua boa fé, ou não pÔde apreciar em sua ver
dadeira luz o brilhante triumpho do Brasil.

« Eu mesmo concorri para excitar os resentimentos na
cionaes; e, pois, seria para mim uma consolação se o golpe,
que me foi atirado da alta posição do governo do meu paiz.
fosse devido unicamente a um excesso de amor proprio nacional.

« Mas não; o acto de 3 de Março não é sImples effeito
do patriotismo nacional extremamente excitado, e mais do
que uma injustiça, é uma gravissima falta, que póde ser-nos
fatal, se a defesa do demittido, e a contestação que ella sus
(;jtar, não puzerem bem patentes os fins legitimos a que
sempre se propoz, e ainda boje se propõe a politica externa
do Brasil, em relação aos seus visinhos.

« Essa defesa ha de apparecer; e posto que eu não deva
imitar a inexorabilidade do acto de 3 de Março, porque
acima do minis~erio do Bra'Sil está o Brasil, esvero que ella
justificar-me-ba plenamente perante o juizo desapaixonado de
meus patricios.

« Não posso partir immediatamente no paquete que sahe
amanhã, como exigia o acto do governo imperial, porque
ainda que demittido por uma maneira tio estrepitosa, porque
ainda que a minha carta revocatoria fosse enviada, contra
todos os e.. tylos, pelo intermedio do nosso consul geral, devo
nãO obstan te attençôes pessoaes e de etiqueta oflicial aos
governos junto aos quaes coube-me a honra de representar
o Brasil na época tal vez a mais critica de suas complicações
externas.

« A não ser este ponderoso motivo eu partiria em conti
nente, embora chegasse quandc ainda a allucinaçãQ de que
fui victima pudesse ver em mim, não o que sou, mas o
que a malevolencia ou o erro figurou aos olhos de uma parte
do brioso povo brasileiro.

« Que coincidencia notavel! Os inimigos do Brasil corriam
espavoridos de Montevidéo quando ahi entravam as nossas
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forças, e procuravam quem lhes dé se um asylo seguro: pelo
mesmo facto, minha pobre familia tam bem careceu no Rio
de Janeiro, no juizo do governo imperial, de que a policia
a protegesse com os seus guardas.

« Cousa singular! O partido vencido em Montevidéo, os
inimigos do Brasil, acharam tão admiravel o nosso triumpho,
que o attribuiram á traição do honrado Sr. Villalba, por elles
accusado de se ter vendido ao Brasil; na c6rte do Rio de
Janeiro se entendeu que o minislro do Brasil tinha sacrificado
a dignidade nacional.

« Por honra da verdade deve-se confessar que esse triumpho
não foi o fructo de uma seducção, o Sr. Villalba é digno
da estima de todos os homens honrados; e se eu sacrifiquei
a dignidade do Brasil, a discus ão e o tem po o demonstrarão.

« Não tenho expressOes com que agradecer a defesa gene
rosa e brilhante com que fui honrado nas paginas do Jomal
do Commercio e no CO?Teio Mercantil de 9 do corrente. A causa
do Brasil e o credito de seus leaes e dedicados servidores
não podem perigar quando ha juizes tão illustrados e rectos,
sem todavia terem penetrado no segredo de todos os actos
oMciaes. E' uma divida sagrada que fica para sempre regis
trada em' meu coração.

C( Protesto desde já contra o communicado do Jomal do
Commercio d'aq uella mesma data: é inexacto, grosseiramente
inexacto, dizer-fie em defeza do acto do goyerno imperial,
que os attentados perpcltrados pelas forças do general Munhoz,
e os que deram lugar ás rec1amaçoes anterIOres á guerra,
ficaram impunes. O art. 2.0 da capitulação de 20 de Fevereiro
declara ju tamente o contrario em sua letla, e o seu espirita
é manifestado em mais de um documento, de que o governo
im perial tem sciencia. A nota de 28 de Janeiro ultimo, assig
nada pelo Sr. general Flôres, á qual se refere o acto de 20
de Fevereiro, assegura a punic,;ão dos factos mencionados no
ttltimatum de 4 de Agosto.

«( Assim como já tinha apparecido um decreto do governo
oriental, dando-nos plena satisfaç1l.0 pelo insulto da queima
dos tratados, o mais' grave que commetteu o furor de nossos
inimigos, assim estava accordado que den tI'O em poucos dias
apparecia ou tro, sujeitando ao processo legal os feitos vanda
licos perpetrados con tra o povo brasilei ro do J agu arão.

« Cumpre porém notar que estes ultimas attentados não
con~tam de um modo positivo, e que sendo praticados em
terntorio brasileiro d'ahi s1l.0 necessarios esclarecimelltos que
eu, sem ordem de quem me demittio, havia já solicitado
directamente do presidente da. provincia de S. Pedro do Rio-
Grande do Sul. .

c( Terão chegado esses esclarecimentos á côrte do Rio de
Jansiro ~ A' legação de Montevidéo, até este momento, ainda
não.
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« Rogo aos meus concidadãos que nilo me condemnem sem
ou vir-me; é im possivel que um acontecimento considerado em
ambas as margens do Prata como brilhante triumpho do
Brasil, possa Justificar a severidade com que fui publicamente
tratado pelo governo do Brasil.

« O Paraguay já 'retirou as suas forças de Corrientes, e
recolheu-as ao SeU territorio d'além do Paraná: porque seria?
Pelo mesmo facto que tanto irrItou o governo imperial 1
José ~[aria da Silva Pamnhos.

« Montevidéo, 14 de Março de 1865. »

O pouco conhecimento que tinha o gabinete de 31 de Agosto
dos nossos negocios politicos com as Republicas do Prata, foi
a principal causa d'elle ter dirigido tão mal a guerra contra
o E tado Oriental, sem lh'a declarar formalmente; pois que
ordenar represalias não é dedarar guerra áquella nação da
qual se tem recebido offensas, mas é sempre o principio de
hostilidades que constituem a guerra no seu começo.

Pela mes?1a razão a demissão do conselheiro Paranhos na
occasião em que acabava de prestar um serviço tão grande
e em circumstancias tão criticas, foi porque aquelle minis
terio não conheceu bem a sua impIJrtancia.

A este respeito, diz o conselheiro Paranhos, a pago 147:
« O governo allegava que eu não tinha comprehendido o

seu sublime pensamento, e eu tinha plena consciencla de haver
observado á risca esse pensamento, eu estava intimamente
convencido de que a nos a contenda com o governo de Mon
tevidéo terminára do modo mais satisfatorio; era tambem este
o sentimento geral dos Brasileiros que se achayam no theatro
dos acontecimentos; não fallarei da opinião publica estran
geira que é bem conhecida. »

Lopes f na promettido ao governo de Aguirre que o man
daria soccorrer e invadir a provincia do Rio Grande; isto se
soube em Moatevidéo no fim de Dezembro de 1864. O mi
nistro britannico o communlcou ao sen governo. Entretanto
ainda em Abril do anno seguinte o exercito brasileiro se con
servava acampado nas immediaçõbs de Montevidéo, esperando
que se ajustasse o plano da campanha do Paraguay, quando
já devia e podia estar no RlO Grande do Sul, para repellir
a annunciada invasão pal'aguaya, pois já eram passados dous
mezes depois de celebrada a paz com o Estado Oriental,

O governo imperial já a esse tempo, isto é, em fim de Abril
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de 1865, devia saber da nota que o governo paraguayo dirigia
ao argentino com data de 14 de Janeiro d'esse anno, na qual
lhe diz o governo de Lopes:

« Que se vê obrigado a aceitar a guerra a que o provocou
o Brasil, pelo despreso do seu protesto de 30 de Agosto.
Pede consentimento para que os exercitas da Republica do
Paraguay possam transitar pelo territorio da provincia argen
tina de Corrientes, no caso de que a isso fosse impellido
pelas operações de guerra em que se acha empenhado com
o Imperio do Brasil.»

O governo argentino respondeu-lhe em 9 de Fevereiro:
« Que propoz-se observar a mais extricta neutralidade n'essa

guerra, que nada pôde fazer para evitar. Coherente com este
proposito, respeitará por sua parte os legitimas direitos de
ambos os belligerantes, cumprindo para com el1e os deveres
de amizade e boa visinhança como lhe cumpre fazer, e so
licitará por seu turno que se' respeitem os direitos da sobe
rania e da neutralidade do povo argentino. Portanto o go
verno argentino fiel a seus deveres de neutro e consultando
os interesses da nação, não considera conveniente acceder ao
pedido do governo do Paraguay.

« Se bem que o direito do governo argentino, para não
declarar os motivos d'esta negativa seja incontestavel, e que
basta só enuncial-a para que seja acatada, com tudo a con
sideração em que tem o governo do Paraguay. e o desejo
de remover ainda a mais remota causa que possa alterar suas
.boas relações, obrigam ao abaixo assignauo a manifestaI-os a
V. Ex. amigavelmente.

« Não existe nenhuma das causas que, segundo os prin
cipias do direito das gentes, podiam influir na opinião do
do governo argentino para conceder aos belligerantes o tran
sito pelo territorio da provincia de Corrientes. Este transito
não é absolutamente necessario, não ha motivo imperioso
que o torne unico e indispensavel. Pelo contrario, os belli~

gerantes tem uma extensa e larga fronteira por onde pódem
exercer hostilidades sem passar por territorio argentino, e o
governo do Paraguay já o fez, invadindo e tomando parte do
territorio brasileiro da provincia de Matto Grosso. Tem além
d'~sso. ~ivre e desemb~raçado, pelos tra.tados vigentes e pel~s
prlllCIplOS de navegação dos rios, espeCIalmente para os ribei
rinhos, o transito por agua para os navios mercantes e de
guerra de ambas as naçOes.

« A concessão que se solicita, tem pelo contrario todos os
inconvenientes que justificam uma negativa segundo as dou
trinas e praticas constantes admittidas pelas nações cultas.
Concedido o transito ao governo do Paraguay, ficaria elle
livre igualmente ao do Brasil, e então o territorio neutro

Vo1. 11 10.
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argentino yma a ser o theatro da guerra, e d'este facto sur
ginam males e complicações mui graves, que é do dever do
governo evItar e precayer,»

RELATaRIa DO MINISTERIO DOS NEGOCIaS ESTRANGEIROS.

« O governo de Buenos-Ayres communicou ao nosso enviado,
em data de lO de Fevereiro, que o governo do Paraguay
solicitára lieença do governo argentino, para pas&ar pela pro
vincia de Corrientes o seu exercito, para vir fazer a guerra
ao Brasil; e a résposta que lhe deu, negando esta passagem.

« O nosso enviado respondeu ao governo ar~entino em
data de 4 de Março, depois de fazer algumas reflexões sobre
a guerra que o governo do Paraguay declarou ao do Brasil,
e sobre a neUtralIdade <Lue queria conservar o governo ar
gentino; termina assim a sua nota:

«- A pretenção paraguaya de querer transito livre por toda
a provincia de Corrientes, e sua contestação ao perfeito di
reito que tem o Brasil, pelos pactos vigentes, á livre nave
gação do rio Paraná, sem excepção da sua marinha de guerra,
~ uma nova prova dos principias que regulam a politica do
governo paraguayo, em suas relações com os outros Estados.
O governo de Assumpção a exemplo do transito fluvial asse
gurado ao Brasil por tratados que elle conhece perfeitamente,
pretendia faculdade, não sómente para descer até ao Uruguay
pelo territorio que occupa na extrema da provincia de Cor
rientes, mas ainda para converter em theatro de suas ope
r~ções de guerra todo o territorio argentino d'aquella provin
Cla. Este estranhe pedido autorisa illações que não pódem
ter escapado á prespicacia do governo argentino, em cuja so
licitude e leal amizade, o governo de Sua Magestade o Im
perador deve confiar, e confia plenamente.-»

Logo que constou ao nosso enviado em missão espe0ial no
Rio da Prata, que o governo do Paraguay tinha pedido per
missão ao argentino para passar o exercito paraguayo pela
provincia de Corrientes, dirigia ao governo argentino e ao
corpo diplomatico em Buenos-Ayres um manifesto em nome
do governo imperial com data de 26 de Janeiro de 1865, no
qual faz a exposição do cúmportamento do governo do Para
guay, particularmente com o Brasil.

O conselheiro Paranhos teve de incumbir-se até mesmo
d'esse trabalho. O gabinete de 31 Agosto nem se quer o
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manifesto de guerra quiz fazer, como nos parece que lhe
competia, tudo deixou ao diplomata que devia advinhar quaes
eram as intenções dos membros d'aqueÜe mini terio.

MANIFESTO DO GOI'ER 'O mPERIAL.

CLRCULAR no MlNISTERIO BRASILEIRO EM MISSÃ.O ESPECIAL AO GOVERNO

.ARGE TINO E AO CORPO DIPLOMÁTICO DE BUENOS-AYRES.

« Mi~são especial do Brasil. - Buenos-Ayres, em 26 de
Janeiro de 1865.

« O abaixo assignado, enviado extraordinario e ministro
plenipotenciario de Sua Magestade o I mperador do Brasil,
acredltado 'Cm missão especial iunto á Republica Argentma,
recebeu ordem para dirigir ao Sr.... ministro c.e.... o ma
nifesto que faz objecto da presente nota.

« O governo da Republica do Paraguay, sorprendendo a
boa fé e moderação do Brasil dêelarou-Ihe guerra, em alliança
com o governo de Montevidéo, e já levou suas armas a
povoações quasi indefesas da provincia de Matto-Grosso.

« O governo imperial de~eja que as potencias amigas possam
apreciar em seu. iIDlJarcial e illustrado juizo, quanto ha de
iDjU to e inaudito n'esse temerario procedimento de um go
verno com quem o Bra ii se esforçava por cultivar as mais
benevolas relações de vi inhança.

« A Republica do Paraguay, Sr. ministro, vivia seque
trada do commercio das outras nações e ameaçada em sua
existencia pelo ex-governador Rosas, quando entre ella e o
Brasil se estabeleceram as ruais estreitas relações de ami
zade e reciproca confiança. O 'interesse que o governo de
Sua Mage:stade tomou pela independencia do povo paraguayo
foi reconhecido pelo proprio governo da A sumpção, e póde
ser testemunhado por. varios gabinetes da Europa e da
America.

« Em 1852, aliiando-se o Brasil ao E tado Oriental do U ru
guay e a uma importante tracção da Republica Argentina,
contra os seus 0ppl'essores e illimif$os do lruperio, os generaes
Rosas e Oribe, o governo imperial convidou logo o do Para
guay para essa crusada de honra e de interesse COF.lmum,
não pela necessidade de sua cooperação, mas como garantia
dI) futuro reconhecimento de sua independenci.a pela nação
argentina. O governo paraguayo, porém, obrigado por pactos
prexistentes entre eUe e o do BraSIl, a tomar parte activa
n'aquella triplice alliança, apenas prestou-lhe. uma adbesão
nominal: poupou-se a todos os onus, reservando-se, todavia,
o direi to de partici par dos beneficios que resul tassem e effec
tivamente resultaram dos esforços do Imperio e dos seus
alliados.
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« Abertos os afiluentes do Rio da Prata á navegação dos
ribeirinhos e de todo o mundo civilisado, o governo para
guayo foi o primeiro a utilisar-se da concessão dos alliados,
mas por sua parte conservou o Alto Paraguay fechado a todas
as bandeiras, mesmo ás do Brasil, da Republica Argentina e
do Estado Oriental, ás quaes não permittia passar além da
Assumpção. Esta denegação do Paraguay não era uma simples
falta de reciprocidade, era .... postergação de principios estipu
lados entre b Brasil e a Republica por um tratado solemne,
o de 25 de Dezembro de 1850.

« A província brasileira ele Matto Grosso, que encerra em
si elementos de grande prosperidade, contiuuou privada da
navegação exterior, corno antes estivera a Republica do Para
guay, não já pelo poder ominoso do governador Rosas,· mas
pela vontade arbitraria do governo da Assumpção. ·Assim per
maneceu aquella provincia desde 1852 até 1856, quatro longos
annos depois de franqueada a navegação do Prata e de seus
afiluentes por todos os outros ribeirinhos.

« Tão injusto e irritante procedimento do governo para.cauayo
esteve a ponto de provocar uma guerra com o Brasil; este,
porém, a soube evitar pela sua moderação, não obstante os
custosos preparativos que já tinha feito para sustentar pelas
armas o seu direito. Em 1856 assignaram-se na cÔrte do RlO de
Janeiro duas convenções que puzeram termo áquella conjunctura.

I( Uma d'estas convenções adiava a questão de limites,
causa principal da contenda, porque o governo paraguayo já
não admittia nenhuma das soluções que antes propuzera, nem
outra lIlais vantajosa á Republi~a, que então lhe offerecia o
governo imperial. A segunda assegurllva á bandeira brasileira
o livre transito pelo rio commum, com esta restricção a que
o Imperio accedeu por amor da paz: - que só dous navios
de guerra poderiam passar pelas aguas da Republica para o
te1'1'1torio brasileiro do Alto Paraguay. .

« Apenas promulgado o referido accordo amigavel, o go
verno paraguayo annullou-o de facto, sujeitando a navegação
commum a rp.gulament.os que eram a negação do estipulado
e tornavam impossivel todo o commercio exterior com a pro
vincia de Matto Grosso.

« E' facil conjecturar o effeito que a nova provocação devia
produzir no animo do povo e do governo brasileiro. A guerra
tornou-se mais uma. vez imminente, o Brasil foi obrie,ado a
novos armamentos, ms ainda n'esta emergflncia o Brastl pre
ferio a paz, e pôde pela sua prudencia evitar decorosamente
aquelle recurso extremo.

« O governo imperial propoz e assignou de inteira boa fé
o accÔrdo que se contém na convenção fluvial de 20 de Fe
vereiro de 1858. Esta convenção não foi para o Brasil uma
tregoa, á sombra da qual pudesse preparar-se com mais van
tagem para rompeI.;:, logo que assim lhe conviesse.
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« Não; o governo imperial, conscío de seus direitos, e certo
do civismo do povo brasileiro, nunca quiz ver nos excessivos
armamentos paraguayos mais do que o triste resultado da po
litica meticulosa d'esse governo, e do regimen anormal em
que ainda permanec'3 a Republica. Esperou sinceramente que
o tempo e suas benevolas lllteuções determinassem por fim a
conversão d'aquelle governo aos dictames da razão, da justiça
internacional.

« N'estas disposições confiava. o governo imperial, quando
lhe sobreveio o conflicto com o de Montevidéo, e vio-se com
espanto no Rio da Prata o governo da Assumpção apresen
tar-se como o mais zeloso defensor da independencia da Re
publica Oriental do U ruguay, que ni nguem sériamente podia
julgar ameaçada pelo Brasil, que a defendêra contra o poder
de Rosas, e sem o concurso a que o governo paraguayo se
obrio-ára no citado pacto de 25 de Dezembro de 1850.

« 'tepois de numerosos actos, pelos quaes o governo impe
rial tem dado provas inequivocas do seu respeito á indepen
dencia d'aquelle Estado limitrophe, quando o governo argen
tino, que tem com o do Brasil estipulaçOes especiaes a esse
respeito, fazia justiça ás intenções d'este, a simples duvida da
parte do governo paraguayo era por si s6 uma offensa im
merecida; mas e,se goveroo foi mais looge, erigindo-se em
arbitro supremo entre o governo imperial e o da Republica Ori
en ta.l, dirigio ao p~iU1eiro uma notificação ameaçadora, que nada
menos importava do que coartar ao Brasil uma parte dos
seus direitos de soberallla no conflicto em que se achava com
o governo de Mootevidéo.

« O abaixo assignado refere-se aqui á nota paraguaya que
corre impl'e 'sa com data de 30 de Agosto ultimo, pelo qual
pretendeu o Presidente d'aquella Republica ingerir-se na
questão a que era de todo extranho, sob o pretexto de pe
rigo para a independencia do Estado OrientaL O governo
da Assumpção não delinia a natureza e alcance da sua
ameaça; envolveu-a em mysteriosa res~va, e tornou-a de
pendente de uma clausula- a occupação do territorio orien
tal por forças do Brasil-, que se não verificou, e que o
governo imperial haVia declarado estar f6ra do seu intento
de medidas coercitivas contra o governo de Mooteüdéo.

« A resposta a semelhante pretenção e ameaça não podia
ser outra se não a que lhe deu a legação imperial na As
sumpção, fazendo sen til' ao governo paraguayo 1ue o Brasil
exercia um direito inherente a todas as soberanias, e que
nenhuma consideração poderia detêl-o no justo e hooroso
empenho de defender a sua dignidade e proteger as pessoas
e propriedades dos numerosos subditos brasileiros residentes
no Estado Oriental.

« A .entrada de um exercito brasileiro no territorio da
Republica do U ruguay, sem que este praticasse acto algum
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de occupação, servia, não obstante, de fundamento para que
o Presidente da Republica do Paraguay rompesse as suas
'relações de paz com o Brasil. A ameaça de 30 de Agosto
ultimo foi allegada como prévia e solem ne declaraçã.o de
guerra, para justificar um abuso inqualificavel da boa fé
internacional, com que .governo encetou as suas hostilidades
de guerra contra o Brasil.

« O Sr. ministro tem conhecimento da captura insidiosa
do paq uete brasileiro iJla?'quez de Olinda, que navegava, como
de costume, pacificamente pelo rio Paraguay com destino á
provincia de Matto Grosso, e da prisllo affiictiva a que têm
sido constrangidos alguns dos inermes pas~ageirosd'esse vapor,
entre os quaes se acha um alto funccionarlO bra ileiro, que
ia tomar conta da administração d'aquella provincia..

« O governo da Assumpçâo considerou como prisioneiros
de guerra, e trata com extrema severidade a passageiros que
simplesmente transitavam pelas aguas da Republica, confiados
no estado de paz em que se achavam os dous paize,>, e á
sombra de um direito incontestave!. Os tempos m0dernos
não offerecem exemplo de attentado igual.

« O confliclo com o governo de Montevidéo foi, como' se
vê, um pretexto e uma occasiao que o governo paraguayo
aproveitou para levar a effeito seus projectos de guerra.

« Os factos rE:feridos põem em toda a luz o plano ha
muito premeditado por esse gDverno, e o alvo a que elle se
dirige; mas ba outra prova nilo menos significativa de seus
maleficos intentos. Esta prova é a expedição militar que
elle enviou ao territorio de Matto Grusso, contando com as
vantagens da sOl'preza n'aguella remota província brasileira,
victima a esta bora da devastação e atrocidades que vão
praticando os seus in vasores. .

« A' vista de tan tos e taes actos de provocaçao, a respon
sabilidade da guerra sobrevinda entre o Brasil e a Republi
ca do Paraguay pesará ex.cl usivamente sobre o governo da
Assumpção. O governo de Sua Magestade repeli irá pela
fqrça o seu aggressor, mas resalvando com a dignidade do
Imperio os seus legitimas direitos, não confundirá a nação
paraguaya com o governo que assim a ex.põe aos azares de
uma guerra injusta, e saherá manter-se como belligerante
dentro dos limites que lhe marcam a sua propria civilisa
ção e os seus compromissos internacionaes.

« O abaixo assignado tem a honra de renovar ao Sr ....
os protestos de sua mais alta eonsideraçãa. - José lfIaria da
ilva Paranhos. »

De que servia ao
quiz o governo do
perante o mundo,

Brasil SU]el lar-se em 1855 a tudo quanto
Paraguay, onde fez uma figura triste
estando presente a sua esquadra, que
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devia ter ido para desaggravar a nação pelas offensas rece
bidas na pessoa do seu representante?

De que servio ao Brasil, pela sua excessiva prudencia,
evitar aquelle recurso extremo da guerra? Evitou então um
mal m8nor, para solfrer depois um maior; evitou então a
guerra, para esperar que o Paraguay lh'a declarasse.

O resultado de tanta prudencia, de tanta condescendencia,
que pareceu fraqueza, foram as hostilidades que o Paraguay
fez ao Brasil, em paga do' serviços que este lhe prestou
para consolidar a sua independencia.

Estes factos estão confirmados no documento acima trans
cripto, assignado pelo conselheiro Paranhos, no qual elle
diz: - Tão inj usto e irritante procedimento do governo pa
raguayo esteve a ponto de provocar uma guerra com o
Brasil; este, porém, a soube evitar pela sua moderação. 
Na circular de 26 de J ane"iro de 1865 diz o conselheiro Pa
ranhos; - A guerra tornou-se mais urna vez imwinente, o
Brasil foi obrigado a novos arIlJamentos, mas ainda n'esta
emergencia o Brasil pre[erio a paz.

- Os [actos referidos põem em toda a luz o plano ha
muito premeditado por esse goverao, e o alvo a que eBe se
dirige. -

Duas vezes o Paraguay olfendeu gravemente o Brasil. O
Brasil, pela excessiva moderação de seus governos, compos
tos quasi sempre de homens de paz, soffreu tudo quanto os
dictadores d'aquella Republica, Lopes pai e Lopes filho,
premeditaram e realizaram para nos ho tilisar de modo de s
communal.

A traição d'esta pequeLa Republica, semi-barbara como foi
até agora o Paraguay, está demonstrada na circular que o
conselheiro Paranhos dirigio ao governo argentino e ao corpo
diplowatico residente em Buenos-Ayres, já transcripta.

Julgamos que fica sufficientemente provado com o que
temos escripto até aqui, o que dissemos no principio d'esta
historia: - que a benevolencia e moderação do governo do
Brasil, que queria manter as melhores relações com os go
vernos dos Estados do Sul, embora não houvesse reciproci-
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dade da parte d'estes, ~osse a causa de todas as offensas
que o Imperio do Brasil tem recebido até agora d'aquellas
Republicas.-

Terminamos aqui a missão diplomatica de que foi encar
regado o conselheiro José Maria da Silva Paranhos pelo mi
nisterio de 31 de Agosto, para nos occuparmos da que foi
fazer o tratado de alliança .do L o de Maio de 1865.



LIVRO TERCEIRO.

MISSÃO AO RIO DA PRATA.

o ministerio de 31 de Agosto, que nomeou e demittio o
conselheiro José Maria da Silva Paranhos de enviado do
Brasil no Rio da Prata, nomeou o advogado Francisco Octa
viano de Almeida Rosa para o substituir n'aquella commissão.

Esta nomeação foi. pouco acertada, o que se mostrará com
os factos que occorreram. Aquelle minislerio ou julgou aquella
missão de pouca importancia depois de terminada a campa
nha do Estado Oriental, ou entendeu que o novo ministro
podia desempenhar aquella commissão tão bem ou melhor do
que o seu antecessor. Parece que o espirita de partido pre
valeceu sobre todos os outros motivos para se fazer aquella
nomeação.

O novo embaixador partia para o seu destino a 26 de Março
de 1865. Não se soube de que natureza eram as instrucções
que levou, só mais tarde via-se o que elIas produsiram;
com tudo suspeitou-se, logo que o governo imperial ia seguir
uma politica difIerente ou opposta aos interesses do Imperio
uma vez que por actos só seus não procurava os meios d~
vingar as aggressões que nos tinha feito o governo do Para
guay, e que se ia primeiro pedir a intervenção da Repu-

VaI. 11. - 11.
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blica Argentina em negocio de honra ~a nação, á qual
competia desaffrontar-se sem auxilio extranho.

A possi bilidade de se fazer a cam panha sem auxilio externo
vio-se que era uma realidade á vista do exercito que o Impe
rio mobilisou e com o qual venceu o Paraguay; mas o mi
nisterio resolveu o problema, e mandou o seu enviado fazer
o tratado de alliança, pedir o auxilio de 6,000 homens ou
pouco mais, que foi a maior força que a Republica Argen
tina pÔde apresentar em campo. Deliberações feitas sem co
nhecimento do que podia acontecer, e sem saber-se os meios
de que o Brasil dispunha.

O novo diplomata brasileiro chegou a Mon tevidéo no 1.0

de Abril, e a sua apresentação não se fez esperar.

MISSÃO ESPECIAL DO CONSELrrElRO FRANCISCO OCTAVIANO DE AL~!E!D.\ ROSA.

DISCURSO PRONUNCIADO rELO lúTNlSTRO BRASILEIRO PERANTE O

GOVERNADOR PROVISORIO DA. REPUBLICA ORIENTAL NO DIA 4 DE ABRIL

DE 1865.

«( Exm. SI'. Governador. - Avivando aos olhos severos da
historia as tradieções de uma lealdade de longos annos, (luiz a
Providencia Divina ainda uma vez fortalecer a convicçào de
todas as nações cultas de que o governo de Sua Magestade
o Imperador do Brasil, interprete dos sentimentos de um povo
justo e esclarecido, respeita e mantem com a maior firmeza
e prazer a independencia e a integridade da Republica Orien-
tal do Uruguay. .

« Immenso para os seus destlllos no futuro e para a sua
actividade no presente, o Bra iI não alonga olbos de cu
biça pelo territorio das R8publicas limitrophes, nem aspira a
uma supremacia politica que lhes quebrante a soberania e a
liberdade.

« Am1D'o desinteressado e constante de todas as nacionali
dades sul-americanas, deseja sinceramente que ellas prosperem
e tenham tal sentimento de dignidade que resguarde da su
jeiçao a qualquer de potismo.

« Os l?ovos escravisados nem se quer dão garantia de paz
a seus vlsinhos. São logo convertidos em instrumentos de go
vernos delirantes, que sonham com a impunidade absoluta e
ousam violar o direito internacicnal.

« E' por isso que o governo de Sua Magestade o Impera
dor congratula-se com V. Ex. pela restauração da liberdade
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constituicional n'esta Republica, e dignou-se de ordenar-me
que proseguisse na mis:-;âo pacitica e amigavel cujo objecto, por
acto espontaneo do caracter leal e justiceiro de V. Ex., não póde
mais alterar as intimas e cordiaes rel&ções entre os dous paizes.

« Tambem o governo imperial tem o prazer da confessar
que o procedimento do governo da Republica, desde que
V. Ex. assumio a sua direcção, tem sido o de um alliado fiel e
amigo verdadeiro.

« Julgar-me-hei extremamente feliz se no desempenho de
minha elevada tarefa eu poder, de accordo com desejos do
governo de Sua Magestade o Imperador e com ~s meus
sen timentos .res oaes, alcançar a honrosa estima de V. Ex. e
do povo Onental. ~

RESPOSTA DO GOVERNADOR PROVISORIO.

« Sr. Ministro.-Receho com a mais alta satisfação a carta
credencial de Sua Magestade o Imperador do Brasil, que
acredita a V. Ex. no caracter de seu enviado extraordinario
e ministro plenipotenciario em mis ão especial.

« Agradeço mui sincerameute os sentimentos que V. Ex.
aca ba de exprimir em nome de Sua lVlagestade, nosso alliado,
de cuja lealdade tem tão evidentes proyas a Republica, e me
é grato e perar que os laço de sincera amisade, e boa har
monia. que felizmente unem a nação brasileira e o povo
oriental, se hão de estreitar e tornar-se duradouros em bene
ficio de ambos o paizes.

« Espero cQm a mais plena confiança que as di tinctas
qualidades que ornam a V. Ex. contribuirão effi.cazmente
para aqllelle fim, em cujo sentido V. Ex. achará sempre o
maIS franco e decidido apo~o em meu governo. »

Finda esta apresentação, o diplomata brasileiro seguio para
Buenos-Ayres no dia 15 d'esse mez a bordo da canhoneira Ara

gtlay, acompanhando-o o vice-almirante Visconde de Tamandaré.
commandante da nossa e quadra em operações no Rio da Prata.

Antes de partir, o vicd-almirante officiou ao ministro brasi
leiro residente em Montevidéo, communicando-lbe que, em
virtude das ordens do governo imperial, as forças de seu com_
mando passavam a operar contra o governo do Paraguay,
em resposta á guerra que iniquamente nos declarou.

BLOQUEIO DOS PORTOS E LITTORAL DO PARAGUAY.

« Bordo da canhoneira Parnahyba, em Montevidéo, 10 de
Abril de 1865.
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«111m. e Exm. Sr. - Tenho' a honra de communicar a
V. Ex. que, em virtude das ordens do governo imperial, as
forças sob meu commando passam a operar contra o Paraguay,
em resposta á guerra que iniquamente nos declarou e faz a
esta Republica.

« Em consequencia vão as mesmas forças bloqueiar e hosti
Iisar os portos e littoral do Paraguay, at8 que, cedendo á
pressão d'elias, dê completa satisfaçao de todas as offensas e
damnos que haja cáusado ao Imperio.

« O bloqueio· se tornará effectivo desde o dia em que fÔr
estabelecido pelas divisões da esquadra do meu commando,
que presentemente sobem o Paraná.

« Permitte-se que as embarcações estranf?eiras, que estilo a
carregar nos portos do Paraguay, possam d elies sahir até 20
dias depois de estabelecido o bloqueio.

« Os portos da provincia de Matto Grosso abertos ao COlli

mercio, achando-so occupados pelo inimigo, o governo im
perial não permitte que para elles transitem embarcações de
qual<;l,uer nacionalidade que sejam, até nova declaração.

« Fazendo esta communicação a V. Ex. tenho a pedir se
sirva levaI-a ao conhecimento do governo junto ao qual está
V. Ex. acredItado, assim como aos agentes diplomaticos con
sulares estrangeiros, para que previnam ao commerciu de suas
nações, atim de evitar que se expeçam navios para o Para
g'uay, livrando-se d'este modo das despezas de viagem, que
façam até os lugares bloqueados.

« Aproveito a opportunidade para apresentar a V. Ex:. as
seguranças da minha alta consideração e estima,

« I\lm. e Exm. Sr. Henrique Cavalcanti de Albuquerque.
- Visconde de Tamandaré. II

O ministro brasileiro communicou por circular esta notifi
cação de Lloqueio aos agentes diplomaticos e consulares es
trangeit'os alli resicientes.

O conselheiro Octaviano chegou a Buenos-AYJes em 16 de
Abril. Quatro dias depois foi recebido em audiencia solemne
de apresentação pelo Presidente da Republica, general D. Bar
tholomeu Mitre, e pronunciou o discurso do estylo.

DlSCURSO PRONUNCIADO PELO MrNISTRO BRASILEIRO PERANTE O

PRESIDENTE DA REPUBLICA. ARGENTINA..

« Exm. Sr. Prf~sidente.-Entregando a V. Ex. a carta pela
qual Sua !VIagestade o Imperador do Brasil se digna de
acreditar-me como seu enviado extraordinario e ministro ple
nipotenciario em missão especial junto da Republica Argen
tina, sinto o prazer de encontrar-me, representante de um
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governo livre, no seio de uni povo de nobres aspirações,
que com tanto vigor e sabedoria conquistou e mantem a sua
independencia e liberdade, e constantemente a fortalece pelos
respeitos ás suas leis constituclOoaes e ao direito sagrado das
nações.

« Dos triumphos que tem assignalado a existencia da Re
publica Argentina o mais brilhante aos olhos do governo do
Brasil é a consolidação da mesma Republica sob o regimen
da ordem legal, origem de seu grande e rapido progresso e
de sua elevada posição entre os povos regidos pelo systema
representativo.

« Os factos vieram destruir o erroneo e funesto preconceito
que fazia depender da concentração dos poderes em governos
despoticos, a paz e a prosperidade d'estas regiões. Cabe em
grande parte á Republica Argentina a. gloria de ter demons
trado que é uma e a meswa a lei providencial da liberdade,
assim no sul como ao norte da America, e que as virtudes
civicas dos fundadores de nossa independencia commum,
animam ainda hoje os seus descendentes.

(C Orgão dos sentimentos de estima e consideração que o
governo de Sua Magestade o Imperador e o povo do Brasil
votam á Republica Argentina, e ao digno e illustrado cidadão
que a encaminha para seus grandes destinos, nutro a lison
geira esperança de continuar a obra de meus antecessores,
mantendo fielmente a alliança entre as duas nações, e procu
rando grangear as sympathias do governo edo povo argentino.»

RESPOSTA. no PRESlDENTE MITRE.

« Exm. Sr. ministro. - Recebo com verdadeira satisfação a
carta de vosso Augusto Soberano, que vos acredita como seu
enviado extraordillario e ministro plenipotenciario junto á
Republica Argentina, e aceito, agradecendo, os generosos e
cordiaes votos que haveis exprimido cm honra e bem do
povo que presido.

C( Com as elevadas idéas e nobres intenções que manifes
tastes, não duvido, Sr. ministro, que vossa missão virá a
ser um novo vinculo de união e de amizade entre o Impe
rio do Brasil e à Republica Argentina, achando-se igual
mente interessados ambos os paizes na manifestação da in
dependencia e da paz de seus vizinhos, bem como no pre
dominio da ordem e da liberdade con titucional de todos os
povos americanos; e n'estas circumstancias me é grato úffe
recer-vos de antemão, em nome do povo e do governo ar
gentino, toda a cooperação e sympathia de que é credor vos
so illustrado governo.

« Com estes sentimentos e fazendo ao céo os mais arden
tes votos pela prosperidade e engrandecimento da generosa
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nação brasileira, e pela felicidade do seu A.ugusto Soberano,
Sua Magestade o Sr. D. Pedro II, saúdo em vossa distinc
ta' pessoa. o representante de um povo livre, ao qual nos
ligam gratas lembranças, interesses identicos e glorias com
muns, que constituem a base da mais duravel alliança de
principias e de intenções, tanto no presente como no futuro. II

O governo argentino tinha declarado positivamente que
havia de guardar completa neutralidade na guerra declarada
ao Brasil pelo dictador do Paraguay: O governo paraguayo
pedia ao argentino permissao para as suas tropas pa~sarem

pelas provinuias argentinas de Corrientes e Entre-Rios; vinham
invadir a província brasileira do Rio Grande do Sul.

O Presidente Mitre negou-lhe esta permissão. O governo
do Paraguay, porém, não respeitou os direitos .da Confe
deração, e vingou-se d'ella não sujeitar-se á sua exigencia
hostilisando-a sem prévia declaração de guerra, como já
tinha feito ao Brasil.

No di8. 14 de Abril de 1865 navios de guerra do Para
guay aprisionaram inesperadamente no porto de Corrientes
dons vaporeB de guerra argentinos, e logo em seguida um
exercito paraguayo de 18,000 homens invadia a provincia
do mesmo nome.

Por estas hostilidades declarou o governo argentino guerra
ao ·Paraguay.

A Republica Argentina não tinha eKercito nem esquadra
suilicientes para repellir a invasão paraguaya, e pôr esta
razão a provincia de Corrientes ficaria muito tempo no domi
nio dos invasores, quando não invadissem tambem a de En
tre-Rios, onde encontrariam elementos para os ajudar a do
minar aq uelles paizes.

N' estas circu mstancias ella lpgo reconheceu que nada lhe
conviria tanto como uma alliança com' o Brasil. Via que
não podia repellir a invasão paraguaya sem auxilio do Im
perio, porque receiava que sem este auxilio o exercito de
Lopes fosse invencivel.

O governo imperial devia esperar que o argentino lhe pe
disse um contingente de tropas, pois as forças de que podia
dispÔr, como via-se depois, eram 6 a 7,000 homens das
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tres armas e dous vapores mal armados. Concorrendo o Brasil
com um corpo de exercito de 8,000 homens, que se fosse
reunir ás tropas da Republica, tinha o governo argentino
elementos para anniquilúr o ex.ercito invasor.

Se Os nossos negocias politicas marchass8mentào regularmente,
quando a Confederação pedisse auxilio ao Brasil, era occasião do
governo imperial, satisfazendo primeiramente aquelle pedido,
participar ao argentino que a esquadra brasileira entraria no rio
Paraná para hostilisar o Paraguay, cooperando ao mesmo tempo
as operações das forças de terra na provincia de Corrientes.

Assim havia reciprocidade entre os dous governos: o argentino
prestaria os soccorros que precisasse a nossa esquadra, e a di visã?
detropas brazileiras teria augmentado o exercito argentino quanto
bastava para derrotar os Paraguayos.

Portanto era a Republica Argentina que devia envidar esforços
para repellir a inva'>ao de sua provincia com auxilio externo.

O governo imperial devia saber que a Confederação não tinha
forças bastantes para oppõrá invasão paraguaya; logo era provavel
que preci asse ser soccorrida pelo Imperio; e::3te, mandando o auxi
lio pedido, ficava o seu exercito livre para encetar a campanha
como lhe conviesse.

Desgraçadamente, porém, os factos não se pass~ram assim. Pelo
contrario foi o governo imperial que fez ao argentino o ofi'ereci
mento de suas forças, mandando propÔr o tratado de alliança.

O governo argentino aproveitou habilmente offerecimento
tão vantajoso, que resgatava promptamente a provincia de
Corrientes do dominio paraguayo, como aconteceu.

O noyo diplomata bJlasileiro concluio logo o tratado de tri
plice alliança entre este Imperio e as Republicas Argentina
e Oriental.

O tratado ficou secreto, como devia ficar, e com sobeja
razão, pois poucas vantagens ofi'erecia ao Brasil.

" ln felizmente entregou as forças de terra do Imperio ao
Presidente da Republica Argentina, a quem fez comman
dante em chefe dos ex.ercitos alliados, o que podia fazer
suppÔr ás nações estrangeiras que no Brasil não havia um
general capaz de commandar o seu eXtrcito em occasião de
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guerra. E' natural que os generaes brasile )s pensassem como
nós, mas a disciplina militar supportou esta imposição.

Isto é uma prova de que no' Brasil não são aproveitados
os bons exemplos das nações mais illustradas da Europa,
sobretudo no serviço militar.

Os generaes brasileiros não foram consultados antes de se
mandar fazer o tratado de alliança, nem se quer para di
zerem a sua opinião sobre a campanha projectada, pois aquelle
ministerio julgava-se habilitado para tudo resolver. O tra
tado de alliança, como se fez, foi um delírio governamental
que appareceu em quem o concluio e em quem o sanc
cionou.

O ministerio que governou em 1851 fez um tratado de
alliança com o· governo de Mo'ntevidéo e com o general
Urquiza, para fazer-se a guerra a Oribe e a Rosas, o qual
passamos a extractar integralmente, e é como segue.

TRATADO DE 29 DE MAIO DE 1851.

Convenio de 29 de Maio d~ 1851, celebrado entre o Brasil, a
Rep1tblica Oriental do Uruguay e o Estado de Entre-Rios, para
Uma alliança offensiva e defensiva afim de manter a indepen
dencia e de pacificar o territorio d'aquella Republica.

« Art. 1.0 Sua Magestade o Imperador do Brasil, a Repu
blica Oriental do Uruguay, e o Estado de Entre-Rios, se unem
em aIliança ofi'ensiva, para o fim de manter a independenc~a
e de pacificar o territorio. da mesma Republica, fazendo sahIr
do territorio d'esta o general D. Manoel Oribe,. e as forças
Argentinas que commanda, e cooperando para que restituídas
as cousas ao seu estado normal, se proceda á eleição livre
do Presidente da Republica, segundo a constituição do Es
tado Orien tal.

« Art. 2. 0 Para preencher o objecto a que se dirigem os
governos alliados, concorrerão com todos os meios de guerra
de que possam dispôr em terra ou mar, á proporção que as
necessidades o exigam. .

« Art. 3. o Os Estados alliados poderão antes do rom"l
mento de sua acção respectiva, fazer ao general Oribe as intI
mações que julgarem convenientes, sem outra restricção mais
do que dar-se conhecimento reciproco d'essas intimações antes
de verificadas, afim de que concordem no sentido, e haja
em taes intimações unidade e coberencia.

« Art. 4. 0 Logo que ·se julgue isso conveniente, o exercito
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brasileiro marchará para a fronteira, afim de entrar em acção
sobre o territorio da Republica, quando seja necessario; e a'
esquadra de Sua Magestade o Imperador do Brasil, se porá
em estado de hostilisar immediatamente o territorio dominado
pelo general Oribe.

« Art. 5.° Porém, tomando-se igualmente em consideração
que o governo do Brasil deve proteger aos subditos brasi
leiros que tem soffrido e soffrem ainda a oppressão imposta
pelas forças e determinações do general D. Manuel Oribe,
fica ajustado que, dado o caso dos artigos anteriores, as
forças do Imperio, além das que se destinam ás operaçoes da
guerra, poderão fazer effectiva aquella pretenção, encarre
gando-se (de accordo com o general em chefe do Estado
Oriental) da segurança das pessoas e das propriedades, tanto
de brasileiros, como de quaesquer outros individuas que re
sidam e estejam estabelecl.dos sobre a fronteira até uma
distancia de vinte leguas dentro do Estado Oriental; e isto
se fará contra os roubos, assassinatos e tropeUias praticadas
por qualquer grupo de gente armada, qualquer que seja a
denominação que tenha.

« Art. 6. 0 Desde que as forças dos alliados entrarem no
territorio da Republica Oriental do Urnguay, estarão debaixo
do commando e direcção do general em chefe do exercito
oriental, excepto o caso de que o total das forças de cada
um dos Estados alliados exceda o tQtal das forças orientaes;
ou dado o caso de que o exercito do Brasil, ou o de Entre
Rios passe todo para o territorio da Republica. No primeiro
caso as forças brasileiras ou a1liadas, serão commandadas
por um chefe de sua respectiva nação, e no seguinte caso
pelos seus respectivos generaes em chefe; màs em qualquer
dessas hypotheses o chefe aUiado deverá pÔr-se de accordo
com o general do exercito oriental, p.elo que respeita á
direcção das operações de guerra, e para tudo quanto possa
contribuir ao seu bom exito.

Art. 7.° Abertas as operações de guerra, os governos dos
Estados alliados cooperarào a.ctiva e effica7.mente para que
todos os emigrados orientaes que existam em seus respectivos
territorios. e sejam aptos para o serviço das armas, se po
nham as ordens immediatas do general em chefe do exercito
oriental, auxiliando-os (por conta da Republica) com os re
cursos de que necessitarem para o seu transporte.

I( Art. 8.0 Os contiJlgentes com que devam concorrer. os
exercitas alliados, serão subministrados por simples requiSIção
do general em chefe do exerCIto oriental, quando e como o
requlsite, prevenindo com antecipação e pon~o-se d~ accordo
com os generaes respectivos, sempre que seJa paSSIve!.

« Art. 9.0 O artigo antecedente e o art. [i.o .pão se devem
entender de modo que prejudiquem a liberdade de acção das
forças imperiaes, quando o accordo e prévia intelligencia com

Vol. 11-12.
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o chefe das forças orientaes não seja possivel, ou para as
operações. de guerra, ou para a protecçll.o a que se refere o
Cltado art. 5. 0

« Art. 10. O go.verno oriental declarará roto o armisticio
de accordo com os alliados, e desde esse momento a manu
tenção da ilha de Martim Garcia em poder das forças e au
toridades orientaes, incumbirá a cada um dos alliado::>, \5egundo
os meios de que pussa dlspÔr) de accordo com o governo da
Republica Oriental do Uruguay; sendo principalmente do de~er
do commandante em chefe da esquadra brasileira proteger a dIta
ilha, seu porto e fundeadouro, assim como a navegação. hvre
das embarcações peFtencentes a qualquer dos Estados alllados.

" Art. 11. Chegando o momento da evacuação do terntoflo
pelas tropas argentinas, terá lugar este acto pelo mod~ e
fórma que se combine com o governo actual de Entre-RlOS.

« Art. 12.. As despezas com soldos, manutenção de boca e
guerra, e fardamento das tropas alliadas, serão feltas por conta
dos Estados .respectivos.

« Art. 13. No caso de que tenham de prestar-se alguns
soccorros extraordinarios, o valor d'estes, sua natureza, emprego
e pagamento, será materia de convenção especial entre as
partes interessadas. .

« Ar. 14. Obtida a pacificação da Republica, e restabelemda
a autoridade do governo oriental em todo o Estado, as ~orr;as

alliadas de terra tornarão a passar as suas respectivas ~ron
teiras, e permanecerão ahi estacionadas, até que tenha lugar
a eleição do presidente da Republica.

« Art. 15. Comquanto esta alliança tenha por UUlCO fim a
independencia real e effectiva da Republica Oriental do Uru
gua.v se por causa d'esta ruesma alliança o governo de Bllenos
Ayres declarar a guerra aos alliados individual, ou collecti
vamente, a alliança actual se tornará em ali lança commum
contra o dito governo, ainda quando os seus actuaes objectos
se tenham preenchido, e desde esse momento a paz e a guerra
tomarão o mesmo -aspecto. Se, porém, o governo de Buenos
Ayres se limitar a h'ostilidades pareiaes contra qualquer dos
Estados alliados, os outros cooperaria com todos os meios a
seu alcance para repellir e acabar com taes hostilidades.

« Art. 16. D,ldo o caso previsto no artigo antecedente, a
guarda e segurança dos rios Paraná e U ruguay será um dos
princi paes obi eetos em que se deva empregar a esq \ladra de
Sua Magest'ide o Imperador do Brasil, coadjuvada pela-s forças
dos Estados alliados .

.« Art. 17. Como conseq ueneia natural d'este pacto, e de
seJosos de não dar pretexto á minima duvida, ácerca do es
pirita de cordialidade, boa fé e desinteresse que lhe serve de
base, os E~tados alliados se affiançam mutuamente a sua res
pectiva indepenaenCla e soberania, e a integridade dos seus
territorios sem prejuizo dos direitos adqunidos.
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« Art. 18. Os governos de Entre-Rios e Corrientes (-se
este annuir ao presente conven1o-) consentirão ás em barca
ç6es dos Estados alliados a livre navegação do Paraná, na
parte em que aquelles governos são ribeirinhos, e sem pre
juizo de direitos' e estipulações provenientes da convenção
preliminar de paz de 27 de Agosto de 1828, ou de qualquer
outro dirAito proveniente de qualquer outro principio.

(( Art. 19. O governo orien tal, nomeará o general D. Eu
genio Garzon, general em chefe do exercito da Republica,
assim que o dlto general tenha reconhecido no governo de
Montevidéo, o governo da Republica.

« Art. 20. Sendo interessados os Estados alliados, em que
a nova autorulade governativa da Republica Orieutal tenha
todo o vigor e estabilidade que requer a conservação da paz
interior, tão commovida pela larga lucta que se tem susten
tado; Sd compromettem solemnemente a manter, apoiar, e
auxiliar aquella autoridade com todos os meios ao alcance
de cada um dos ditos Estados, contra todo o acto de insur
reição, ou su blevação armada, desde o dia em que a eleição
do Presidente tenha tido lugar, e pelo tempo sómente de sua
respectiva admlllistração, confor~e a constituição do Estado.

({ Art. 21. E para que esta paz seja proficua a todos, con
solidando ao mesmo tempo as relações internacionae.. da cor
dialidade e harmonia que deve existir, e tanto interessa aos
Estados visinhos, será tambem obrigac;ão do Presidente eleito,
logo que o seu goyerno se ache constituído, a dar segurança
por meio de disposições de justiça .e de equidade ás pessoas,
direitos e propriedades d0s subditos brasileiros, e dos subditos
dos outros Estados aliiados, que residem no territorio da Re
publlCa; e celebrar com o gove~no imperial, a. sim como ?om
os oulros alllados, todos os aJu tes e convenções eXigidas
pela necessidade e interesse de manter as boas relações in
ternacionaes, se taes ajustes e convenções não tiverem sido
celebrados antes pelo governo precedente.

« Art. 22. Nenhum dos E~tados alliados poderá separar-se
d'esta alliança, em quanto se nã.o tenha obtido o fim que tem
por objecto. '

{( Art. 23. O governo do Paraguay será convidado a entrar
na alliança, enviando-se-lhe UIll eXell1 plar do presente con-

. venio; e se assim o fizer, concordando nas disposições aqui
exaradas, tomará a parte que lhe corresponda na cooperação,
afim de que possa gosar tambem das vantagens mutuamente
concedidas aos governos alliados.

« Art. 24. Este convenio se conservará secreto até que
se oonsigna o fim a que se dirige. » .

ANALYSE DE COMPARAÇÃO D'ESTE TRATADO COM o DE 1865.

O art. 6.° declara as oircumstanoias em que haveria ge-
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neral em cuefe. Os dous casos marcados no mencionado
artigo não era passivei darem-se; a Republica Oriental não
podia ter exercito maior do que o do Brasil ou de Entre
Rios, e tambem os exercitas d'estes dous Estados não podiam
mandar pequenos contingentes para fazer a guerra a Oribe,
que tinha mais de dez mil homens; foi necessario entrarem
os dous exercitas no Estado Oriental. Ficaram portanto os
dous generaes alliados livres em suas acções, sem obedecerem
a um general em chefe oriental. Dado o caso de que Oribe
se tivesse fortificado e resistido por algum tempo, os dous
generaes aliiados teriam feito o mesmo que depois fizeram
na Criméa os generaes francez, inglez e turco.

Parece que o ministerio de 31 de Agosto não sabia que o
Brasil tinha feito aquella alliança em 1851, porque se soubesse
não teril;l. talvez mandado fazer um tratado no qual compro
metteu a honra e a dignidade do B.rasil, e foi causa de
tantos prejuizos entregando todas as forças de terra a um
general estrangeiro.

O art. 9.° da convenção de 1851 estabelece ou declara que
os arts. 5. 0 e 8. o não se devem entender de modo que pre
judiquem a liberdade de acção das forças imperiaes, quando
o accordo e prévia intelligencia com o chefe das forças
onentaes não seja possivel ou para as operações de guerra,
ou para a .protecção a que se refere o citado art. 5.°

Eis aqui mais uma seguranc;a que o negociador d'aquella
convenção deu ao exercito brasileiro no Estado Oriental, para
conservar a sua indepenp.encia de acçao.

O segundo negociador mandado pelo ministerio de 31 de
Agosto, fez o contrario do que acabamos de mencionar; ficou
toda a acção que podia ter o exercito subordinada á vontade
de um com mandante estrangeiro, ao qual ncou competindú
toda a iniciativa da guerra.

Na Criméa não houve geileral em chefe; cada um dos ge
neraes francez, inglez e turco operavam como entendiam,
reuniam-se em conselho quando o general em chefe francez
os con vocava, po~ ser o general que commandava maior força
ou para ouvir a sua opinião, ou para ajustar algum movimento
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ImpOrtante. Concluio-se aquella campanha com honra para as
nações alliadas que a emprehenderam.

Quando a Inglaterra e a França foram forçadas a fazer a
guerra á Russia em 1854, concluiram a convenção seguinte:

« Art. 1.0 As altas partes contratantes se empenham a fazer o
que dependerá d'ellas para operar o restabelecimento da paz
entre a Russia e a Sublime Porta, sobre bazes solidas e du
raveis; e para garantir a Europa con:ra as desagradaveis com
plicações que vem de perturbar tão desgraçadamente a paz
geral.

« Art. 2.· A integridade do imperio Ottomano achando-se
violada pela occupação das provincias da Moldavia e Vala
chia, e por outros movimentos das tropas Russas: SS. MM.
o Imperador dos Francezes e a Rainha do Reino Unido da
Grã-Bretanha e Irlanda tem ajustado e ajustarão sobre os
meios os mais proprios para livrar o territorio do Sultão da
invasão estrangeira, e chegar ao fim especificado no art. L"

« Art. 3.· Qualquer acontecimento que se produza em con
sequencia da execução da presente convenção as altas, partes
contractantes se obrigam a não acolher proposição alguma ten
den te á cessação das hostilidades, e a não entrar em contractos
com a cÔrte imperial da Russia, sem ter autecipadamente de-
liberado em commum. '

« Art. 4.° Animados do desejo de sustentar o equilibrio eu
ropeu, e não pretendendo algum fim interessado, as altas partes
contractantes renunciam de ante-mão re.tirar alguma vantagem
particular dos acoutecimentos que poderão seguir-se.- (Ban
zancourt.-Ca1npanha da Criméa.--Vol. I, pago 4.)

Duas nações que muitos annos [oram rivaes, reunindo a
sua acçi10 n'aquella guerra, não incluiram um commaudo em
chefe dos elCercitos alliados na convenção que fizeram.

TRATADO DE ALLlA ÇA DE 1865.

Entre a correspondencia apresentada ao parlamento pelo
governo inglez sobre as hostilidades no Rio da Prata, encon
trámos (diz a redacção do Jomal do Comme~'cio de 4 de
Maio de 1866) o texto do t.ratado de triplice alliança entre o
Brasil e as republicas Argentina e do Uruguay.

Não tendo sido publicado ainda o original deste documen
to, diz a dita redacção, traduzimol-o da versão ingleza.

« O governo da Republica Oriental do U ruguay, o de Sua Ma
gestade o Imperador do Brasil, e o da Republica A.rgentina:

« Achando-se os dous ultimos em guerra com o governo
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do Paraguay, por lhes ter ella sido declarada de facto por
este governo, e o primeiro em estado de hostilidade e a sua
segurança interna ameaçada pelo referido gover,no, que violou
o t~rritorio da Republica, tratados solemnes e os usos ioter
naClOnaes de nações civilisadas, commettendo actos injustifi
caveis depois de haver perturbado as relações com os seus
visinhos pelo mais abusivo e aggressivo procedimento.

« Convencido de que a paz, segurança e bem estar de suas
respectivas nações são impossiveis emquanto existir o actual
governo de "Paragl1ay, e de que é UIlla imperiosa necessi
dade exigida pelo maior interesse fazer desapparecer aquelle
governo, resp8itando a soberania, independencia e int,egridade
territorial da Republica do Paraguay; resolveram neste intuito
celebrar um tratado de alliança offensiva e defensiva, e
para i so nomearam seus plenipotenciarios, 'a saber:

« Pela Republica Oriental D. Carlos de Castro, pelo Impe
rio do Brasil Francisco Octaviano de Almeida Rosa; pela
Republica Argentina D. Rutino Elizalde, os quaes concor
daram no seguinte:

« Art. 1.0 A Republica Oriental do Uruguay, Sua Magestade
o Imperador do Brasil e a Republica Argentina unem-se
em al1ianQa offensiva e defensiva na guerra provocada pelo
governo cio Paraguay,

l( Art. 2. o Os aliiados con eo. erão com todos os meios de
qu~ puderem dispÕr por terra e nos rios, segundo fÕr neces
sano.

« Art. 3. 0 Devendo as operações da guerra principiar no
ter~itorio da Republica Argentina, ou n'uma parte do terri
tono paraguayo limitrophe com o mesmo, fica o commando
em chefe e direcção dos exercitos alliados confiado ao Pre
sidente da Republica Argentina e general em chefe do seu
exercito, brigadeiro general D. Bartholomeu Mitre.

cc As forças maritimas dos alliados ficarão debaixo do com
mando immediato do "ice-almirante Visconde de Tamandaré,
commandall te em chefe da esquadra de Sua Magestade Im
perador do Brasil.

cc As forças de terra da Republica Oriental do Uruguay,
uma divisão das forças argentinas e outra das brasileiras,
que serão dssignadas pelos seus respectivos com mandantes
superiores, formarão um exercito debaix.o das ordens imme
diatas do governador provisorio da Republica Onen tal do
Uruguay, o bngadeiro general D. Venancio Flôres.

c( As forcas de terra de Sua Magestade o Imperador do
Brasil formarão um exercito debaixo das ordens immediatas
do seu general 'em chefe, brigadeiro Manoel Luiz Osorio.

cc Embora as altas partes contractantes estejam de accordo
em não mudar o campo das operações de guerra, comtudo
para manter os direitos soberanos das tres nações, concor
dam desde já no principio de reciprocidade, para o com-
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mando em chefe, no caso de terem estas operações de
estender-se ao territorio oriental ou brasileiro.

« Art. 4.° A ardeU). militar em terra e economia das tro
pas alliadas dependerão exclusivamente dos seus respecti \'os
chefes.

« O soldo, viveres, munições de guerra, armas, farda
mento, equipamento, e ml'ios de. transporte das tropas allia
das, serão por conta dos re pE'ctIVOS Estados.

« Art. 5.0 As altas partes contractantes fornecerão mutua
mente todo o auxilio ou elementos que ti verem e de que
os outros precisarem, na fórma que se concordar.

« Art. 6.° Compromettem-se os alliados solemnemente a
não depÔr as armas senão de commurc accordo, nem antes
de haverem derri bado o actual governo do Paraguay, e a
não tratar separadamente com o inimigo, nem assignar qual
quer tratado de paz, trégoas, armisticio, ou convenção algu
ma para termInar ou suspender a guerra, salvo com perfeito
accordo de todos.

« Art, 7.° Não sendo a guerra contra o povo do Paraguaj,
mas contr.a o seu governo, poderão os alliados admittir
n'uma legião paraguaya todos os cidadãos d'aqueHa nacão,
que quizerem concorrer para derribar o referido governo, e
lhes fornecerão todos os elementos de que carecerem, pela
fórma E' com as condições em que se concordar.

« Art. 8.0 Obrig'lm-se o alliados a respeitar a independen
cia, soberania e integridade territorial ua Republica do
Paraguay. Conseguin temente, poderá o povo pal'aguayo esco
lher o seu governo e dar a si mesmo as Instituições que
quizer, não se incorporando nem pedindo um protectorado
debaixo de qualquer dos alliados como consequencia da guerra.

« Ar~. 9.° A independencia, soberania e in.tegridade territorial
da Republica do Paraguay, serão garan.tidas collectivamente
na conformidade do artigo precedente pelas altas partes con
tractantes, dura.nte o e paço de cinco annos.

« Art. la. FICa concordado entre as altas partes contrac
tantes que as Isenções, privilegios ou concessões que obti
verem do governo do Paraguay, serão communs para todos,
gratuitamente se forem gratuitos, e com a mesma compen
sação se forem condicionaes.

« Art. 11. Derribado o actual governo do Paraguay, pas
sarão os alliados a fazer os ajustes necessarios com a 'auto
ridade constituida para assegurar a. livre navegação dos rios
Paraná e Paraguay, de modo que os regulamentos ou leis
d'aquella Republica não impeçam, di:ffi.cultem ou onerem o
transito e navegação directa dos navios mercantes ou de
guerra dos Estados alhados que se dirigem p2l'a o seu res
pectivo territorio, ou dominios não pertencentes ao Paraguay,
~ ~xigirão as garantias oonvenientes jJara se tornarem efi'ec
tIvas estas estipulações, sobre a base d'esses regulamentos dE!
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policia fluvial, quer tenham de ser applicados aos dous
referidos rios, ou tambem ao Uruguay; serem feitos de com
mum accordo entre os alliados e· quaesquer outros Estados
ribeirinhos, que no praso que fÓr fixado pelos mesmos alliados
aceitarem o con vite que se lhes dirigir.

« Art. 12. Reservam-se os alliados o concerto das medidas
mais convenientes para assegurar a paz com a Republica do
Paraguay, depois de derribado o actual governo.

« Art. 13. A seu tempo nomearão os alliados os plenipo
tenciarios necessarios para celebrar os ajustes, convenções ou
tratados que tiverem de fazer-se com o governo que se esta
belecer no Paraguay.

« Art. 14. D'este governo exigirão os alliados o pagamento
das despezas da guerra,. que ~e ~iram obriga~os a aceitar
bem como reparação e Iudemlllsaçao dos preJUlzos e damnos
causados nas suas propriedades publicas e particulares e nas
pessoas de seus subditos sem expressa declaração de guerra
e dos prejuizos e damnos commettidos posteriormente com
violação dos principias que determinam as leis da guerra.

«( A Repllbhca Oriental do Uruguay exigirá tambem uma
indemllisação proporcionada aos preJuizos e damnos que lhe
causou o governo do ParalTuay, com a guerra em que a
forçou a entrar para defender a sua segurança ameaçada por
aquel1e governo.

« Art. 15. N'uma convenção especial ';e estipulará a maneira
e fórma da liquidação e pagamento da divida proveniente das
sobreditas causas.

« Art. 16. Para evitar as discussões e guerras que as
questões de limites envolvem, fica estabelecido que os al1iados
exigirão do governo do Paraguay que celebre tratados defi
nitlvos de limites com os seus respectivos governos sobre a
seguinte base:

« A Republica Argentina ficará dividida da do Paraguay,
pelos rios Paraná e Paraguay, até encontrar os limites de
Imperio do Brasil, que na margem direita do rio Paraguay
são na Bahia. Negra.

« O 1m perio do Brasil confinará com a RepuBlica do Para
guay do lado do Paraná, pelo primeiro rio abaixo do Salto
das Sete Quédas, que segundo o recente mappa de Manchez
é o Igurey; e da foz do Igurey seguindo o Seu curso até
chegar·. ás nascentes. Do lado da margem esquerda do Para
guay pelo rio Apa; desde a sua foz até ás nascentes. No
interior pelos cimos da serra de Maracajú, pertencendo as
vertentes orientaes ao Brasil, e as occidentaes ao Paraguay;
e traçando-se linhas o mais rectas posslveis da referida serra
ás nascentes do Apa e do Igurey.

« Art. 17. Os alliados garantem-se reciprocamente. o fiel
cumprimento dos ajustes, convenções e tratados que se cele
brarem com o governo que se estabelecer no Paraguay, em
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virtude do que fica aj ustado pelo presente tratado de alliança,
<J.ue ficará sempre em plena força e vigor "para que estas es
tIpulações sejam respeitadas e executadas pela Republica do
Paraguay.

« Para se conseguir este fim concordam elles que, no caso
de uma das altas partes contractantes não poder obter do Pa·
raguay o cumprimento do que se ajustar, o~ de tentar este
ultimo governo annullar as estipulações ajustadas com os
alliados; em pregarão as outras activamente os seus esforços
para os fazer respeitar. Se forem inuteis estes esforços con
correrão os alliados com todos os seus meios para tornar effec
tiva a execuçilo do que for estipulado.

« Art. 18. Este tratado se conservará secreto até se alcançar
o principal fim da alliança.

« Art. 19. As estipulações d'este tratado que não dependem
de autorisação legislativa para a sua ratificação, principiarão
a sortir effeito apenas approvadas pelos respectivos governos,
e as outras depoIs da troca das ratificac;ões, que será na ci
dade de Buenos-Ayros dentro do prasa de 40 dias da data
do referido tratado, ou antes se fôr possivel

« Em fé do que os abaixo assignados de .... Buenos-Ayres
1 de Maio de 1865.- Ca?'los de Castro.- Francisco Octaviano de
Almeida Rosa.-Rufino de Elitalde.»

A este tratado acha-se junto O seguinte protoco]]o.
« SS. EEx. Os plenipotenciarios da Republica A.rgentina, da

Republica Onental do Uruguay, e de Sua Magestade o Im
perador do Brasil, achando-se reunidos na secretaria dos ne
gocios estrangeiros, conco~daram:

« 1.0 Que em cumprimento do tratado de alliança d'esta
data as fortificações de Humaitá 5erão demolidas, e não se
permittirá levantar outras de igual natureza que possam obstar
á :6.el execução d'aquelle tratado.

« 2.° Que sendo uma das medidas necessaria~ para garantir
a paz com o governo que se estabelecer no Paraguay não
lhe deixar armas nem elementos de guerra, os que se encon
trarem s~rão repartidos em partes iguaes entre os alliados.

(C 3.0 Que os tropbéos e despojos que se tomarem ao ini
migo serão repartidos entre os alliados que fizerem a captura.

« 4.° Que os commandantes dos exerCltos combinarão me
didas para levar a effeito o que fica assim ajustado.

E assignaram este em Buenos-Ayres n'o L o de Maio de 1865.
- Ca?'los de Cast?'O.- Fl'ancisco Octaviano de illmlJida Rosa.
Rufino de Eli;:;alde. »

ANALYSÉ DAS SUAS DISPOSIÇÕES.

Antes de analysarmos este tratado de alliança, convém trans
Vol. lI. - 13.
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crever um artigo que a este respeito publicou o Jornal do
Commercio de 12 de Maio de 1866.

o tratado da triplice alliança.

({ O segredo em que se conservava o tratado da triplice
alliança Já havia sido violado por artigos e correspondelJCJas
de gazetas no Rio da Prata e, na Europa. O governo britan
nico acabou com todas as duvida:;, publicando como recebido
de fonte oflicial esse tratado. pm sua integra, com seu pream
bulo, assignaturas e data, acompanhado de tIro protocollo
explicativo, revestido das mesmas solemnidades. Não apparece
a ratificação, mas não ha duvida que esta foi trocada..

« No tratado não "Vemos uma só dispo, ição na natureza
das que se costumam guardar secretas. Pelo contrario, era
clara a vantagem de se fazer conhecer ao povo paraguayo,
que a guerra era feita ao seu .oppressor e não. a elle, e de
fazer conbecer ás nações mantllnas e commercumlns que a
independenoia 'da Republica do Paraguay sedt manti<1.a, e que
tambem o será a liberdade da navegação dos grande rios.'

« Os Presidentes das duas Republicas, tendo já obtido em
sessão secretà o assenso de seus C'orpos legisla.ti vos, tinh:1m
o maior interesse em mostrar aos seus concidadão., quão
pequenos eram os sacnficios que prometteram, quão grandes
as vantagens que obtiveram. Tinham interesse em toroar po
pular uma guerra que parecia ter sido só provocada por
causa da sua politica pessoal, e em que appareciam alliados
com o Brasil contra um povo de origem hespanbola. Ti
nham emfim um intere se de amor proprio Bill ::iUstcntar a
superioridade de sua intelligencia, pOiS conseguÍL'am em pro
veito de seus paizes a parte do leão, n'uma alliança com
uma potenc,a tão superior em forças e em iiI ustrações, e
que goza das vantagens de um governo cujas instituições
sempre deram melbores garantias de coherencia e perseve·
rança nas tradicções diplo aticas.·

({ Só o plenipotenciario do Brasil tinha interesse em adiar
a época em que devia ficar exposto á reprovação de seus
concidadãos e á zombaria do mundo que nos contemlJla.

({ Mltre guarda silencio como homem prudente, que por
um interesse secundario e por vaidade não devia expê:>r-se a
desgostar com a divulgação um plenipotenciario e um go
verno que lhe entregam o sangue de seus soldadoH, sua
esq,uadra e seus thesouros para eUe promover a· grandeza e
a força da Republica Argentina.

« Foi o ministro uruguayo que esqueceu a promessa do
segredo, e o governo ,britannico, dando-lhe publicIdade, pa
rece ter tido por fim não só tranquillisar o seu commercio e
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fazer ostentação de sua influencia no Rio da Prata, mas
mo traI' ao Brasil que, se d'esta vez o _não embaraça e atro
pella com reclamações como na questao Rosas, é porque o
traz bem espiado.

« Antes de entrarmos no exame das clausulas do tratado
vejamos em que oondições foi elle llegoeiado. Uma provín
cia do Brasil, longinqua, rica de futuro, mas actualmente
comparativamente pobre, e d'onde o 1m perio, pelo emquanto
nenhuns recursos tira, a provincia de Matto Grosso, estava
traiçoeiramente invadida. Um cartel de insolente e bru tal
desafio tinha-nos sido atirado no apresamento de um vapor
mercante, c prisi10 de empregados de alta gerarchia e con
fianc;:a do goyerno. A segurança do Imperio, porém, e a es
tabilidade do seu governo não corriam o menor risco, que a
tanto não chega o poder do Paraguay, ainda que a elle se
uni em todas as Republicas du Prata.

« Cartel semelhante de desalio havia sido atuado á Confe
deração Argentina, no aprezamento de um vapor ancorado
em um dos seus porto. Uma sua provincia ou E tado,
Corrientes, estava invadida.

« A exi teucia do seu goveruo e até a união de seus Es
tados se achava sériaruente ameaçada. Se os Paraguayos têm
livre e franco o u o das agua do baixo Paraná, podia a
sua infantaria apre entar-se diante de Buenos-Ayres, sem
encontrar em caminho nem ao menos alguns batalhões. que
lhe demora sem o passo.

« O governo uruO"uayo estava ameaçado de ver levantar-se
o partLdo blanco, â noticia da apparição nas suas fronteiras
do exercito para$uayo. E-tes levante n'aquellas Repu bJicas
significam carnificina corno a de Quinteros.

« Se pois o Brasil tiuha a deffender interesses de segu
rança, e sobretudo de honra, na luta provocada pelo dicta
dor do Paraguay, O interesses de seus alliados eram de vida
e de morte. O Brasil para castigar e repelllr o inimigo com
mUIn, não precisava de soccorro algum das duas Republicas,
bastava que lhe déssem o transito por seus. territorios, tran
sito q ne não podiam nem lhes convinha negar.

« Para obtermos, pois, o unico auxilio indispensavel e
quasi unico, que nos tem prestado aquellas duas Republicas,
nem precisavamos tratado algum. Bastava a licénça de pas
sar por seus territorios, que a de passar pelas aguas tínha
mos n0s.

l( A posição do Brasil, na occasião em que se negocio~ o
tratado de triplice alliança lhe dava o poder de dictar aos
seus alliados as condições que quizesse. Deus DOS livre de
aconselhar que as ditasse duras e egoisticas. No RlO da
Prata nossa politica deve consistir em mostrar áquelles povos
e áquelles governos, que o Brasil é o mais util de seus ami
gos, e o mais terrivel de seus inimigos, quando o provocam.
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Os factos anteriores tem estabelecido esta verdade. Rosas
zombou das mais poderosas naç.ões do mundo; quando o Brasil
desembainhou a espada, via o mundo qne no Rio da Prata

« Des plu\; fermes états la chute épouvantable
« Quand ii vent, n'est qu'un je'lde sa main redoutable.

« No tratado, pois, deviamos aceitar com reconhecimento
e cortezia, os fraquinhos auxilias que para a luta nos offere
ciam dous povos em pen hados em repeli ir e castigar offensas
COIllmUDS do mesmo tresloucado visinho commum.

« Deviamos mostrar-mos desinteressados, grandes e generosos,
e nunca reservar para nós a parte do leão, porque mais nos
vale a amisade d'aquelles povos, do que nesgas de terras e
previlegios ou monopolios, ou outros quaesquer ganhos ma
teriaes e immediatos.

cc Mas aluguem ousará sustentar que se possa explicar como
dictado pelo cavalleirismo e generosidade um tratado que es
quece a politic3. secular e tradicional de nossos 'governos,
d'esde os colouia'es, nas questões de equilibrio do Prata.

( Lança sobre nós todo o peso dos sacrifícios e dá á Con
federaçào Argentina todas as vantagens.

« Esbulha o Paraguay de terrenos que garantem a sua in
dependencia e liberdade, não para Incorporal-os ao Brasil,
mas dai-os á Confederação Argentina.

« Põem nas milos d'esta, todos os meios physicos e de in
fluencia moral e politica, para usurpar a soberania do Pa
ragl1ay, e dominar aguas de que era nosso i nteresse afastai-a.

( Dá á Confederação Argentina terrenos que historicamente
pertencem e que a nós convém que pertenção á Bolivia.

« Reparte com igualdade por nossos alliados armamentos
que tem d@ ser tomados com tão insignificantes sacrifícios de
sua parte e com tantos gastos da no::;sa.

( Uzurpa e annulla attribuições do Imperador para daI-as
ao::; alliados.

« Tudo i::;to contém este tratado, e é o que passamos a
delDosLrar.

cc DeclaraJa no art. l.0 a alliança olfensi va e derensi "a, nos
art", 2.p e 5.0 define as obrigações dos alliados quanto aos
meios da guerra com que concorrem. São os de que cada
UlD podér dispôr, segundo fôr necessario; isto quer dizer, o
Imperador do Brasil concorrerá com um poderosa esquadra,
com 50 mil homens, com 150 ou 200 mil contos de réis, ou
mais; a Confederação Argentina concorrerá com 4 a 5 mil
homens, e um ou dous vaporezinhos, e nem um vintem; e
a Republica do Uruguay com mil, a mil e quinhentos homens,
e nem um navio, .e nem um vintem; porque a isso se li
mitalD todos os meios de que aq uelles dous alliados podem
di 'pôr. Se com a alliança o petigo que d'elles se afa'3ta é o
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malOr, 05 meios de afasLal-o são todos exclusivamente forne
cidos pelo Brasil, nem podia deixar de assim ser.

« Mas a reJacção vaga d'e3t~ artIgo mo,tra que d'esde ahi
começou a ser embaído o nosso plenipotenciario. A nós con
vinha que se definissem os contingentes com que os alliados
deviam concorrer. Elles são limitados, são conhecidos, estão
á mão, apresentam-se de prompto, uma vez el'gotadús não
podem ser suhstituidos.

« Não se marcando o contingente de forças de cada alliado,
ficou menos sensivel á pri meira vista a desigualdade dos sa
crificios de cada um, e portanto a impericia com que o mais
poderoso abandonou ao fraco todas as vantagens da victoria, que
só pelos seus meios se podia obter.

« No arl. 3.° se dá o cOlllmando em chefe e direcção de
todos os exercitas ao general Mitre; forma-se um exercito
com uma divisio brasileira, e outra argentina, para dar ao
general FIÔre' alguma cousa que c,)mmandar; e fa!la-se de
forças maritimas alliadas, elevando assi li o vaporzinho Guarda
Nflcional á cathegoria de força maritima, que se une á es
q uadJa do Brasil.

« Além do singular motivo que se dá para attribuir ao
general Mitre o commando em chefe dos exercitas, o que ha
de mais indecoroso, de altamente criminoso, é a usurpação
que se faz dos direitos constitulclonaes do Imperador do
Brasil, para dar aos alliados a attnbuição que lhe confere o
§ 5.° do art. 102 da Constituição.

l( Os commamdantes das forças de terra e de mar na guerra
do Paraguay não são nomeados e removidos por decreto do
chefe do poder executivo do Brasil, mas sim por accordo dos
alliado.• isto é, dos dous generaes estrangeiros e do plenipo
tenciario brasileiro no Rio da Prata.

(~ Qual póde ter sid? a intençã.o com que se distribui~aru
aSS1l11 commandos a Cldadãos deslgnados, eD] lugar de delxar
entendido que cada gorerno teria a nomeação dos seus gene
raes, que é o direito C01Dmum e uso uviversal'? Quando fosse
necessario designar a posiçao ou attitude dI:! cada exercito,
não b:lstava dizer o general em chefe do e ercito brasileiro,
o ~l\lliran te da esq uadra. brasileira? Os chefes dos Estados
alllad.os designaram -:;e a si p,lOprLOs para co mmandar não re
nuncuam uma só partícula de sua autoridade. A do Imperador
do Bra ii é que íi.cou limitada.

« Não se contentou o general Mitre com ficar pelo com
mando e disposição dos exercitas, com segura exclusiva in
fluencia nos espl ritos f.'uraguayos, em q ue bastava a iden tidade
de raça e de lingua para lhe dar vantagem sobre o Brasil;
creou-se' aiuda um instrumento e collocou-se nas suas mãos,
p'ara d'elle servir·se depoi" da victoria. E' a l~giào de emi
grados paraguayos, de que falia o art. 7. 0 do tratado.

« A todas as luzes é claro que derribado ° governo de
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Lopes, essa legião vai governar o Paraguay em razão da
gloria e serVlços com que se mostra adornada a seus conci
dadãos, que se livram da oppressào de Lopes ao appa
recer elIa no territorio patrio. E' a historia de todas as emi
grações restauradas. Todas se tornam exigentes e imperiosas,
todas se apoderam exclusivamente do governo do paiz' d'onde
a violencia as ex.patriára. Essa emigração fica á disposição do
general Mitre. e até parece que já ha suas queixas do Brasil.
, ( Não bastava ao general Mitre a intlut3ncia moral sobre o

governo 9. ue deve succeder ao de Lopes, era necessario se
'gurar o hmite .da independencia do Paraguay, a époc~ da
sua provavel incorporaçãO á Confederação Argentina. A 1llde
pendencia, soberania e integridade territorial do Paraguay são
garantidas no art. 9.' do tratado sómente por Clneo annos;
espaço de tempo sufficiente para preparar a sua incorporação
na Confederação Argentina.

( Não se diga que estamos fantasiando incorporações e
absorçOes.

« Ha ahi alguem que duvide d'esse propositü firme e cons
tante da Confederaçllo Argentina? lia alguem que não saiba
que desde 1840 o governo do Brasil luta com os poderes que
se tem succedido n'aquella Confederação, os quaes tem pro
curado declarar o Paraguay parte integrante da Confederação,
como era do 'antigo vice-rei nado hespanhol de Buenos-Ayres 1

« Se alguem já se esqueceu das lutas com o governador
Rosas, deve ao menos lembrar-se de uma publicação assig
nada H e conhecida como de um' eminente estadista argen
tino, que appareceu no Jomal do 'Gommercio de:26 de Fevt3reiro,
e cuja doutrtlla a redacção do Jomal resumio nas seguintes
palavras:

« - Esta paz 'entende o H, que sómente se conseguirá per
manentemente consentindo o Bra3il na annexação' do Estado
Orl!'lntal e do Paraguay á Republica Argentina, constituindo-se
aSSIm, um ao, lado do outro, dous Estados fortes que, res
peitando-se mutuamente, haviam de receiar aggredir-se, e
vi viriam em paz. -

( O a1't. 16 do tratado dá á Republica Argen tina, todo o
territorio do Chaco, na margem direita do rio Paraguay: são
IIÍais 150 leguas que se lhe dá; e o territorio da Republica
do ParaguaJ lica aberto ás hostilidades da Confederat.;ão, qu.e
da sua margem póde bombardear Assumpçào; e á impossl
bilidade em que fica o Brasil de hostilisa1' o Paraguay, sem
licença ou consentimento da Confederação.

« Tão escandalosa pareceu depois esta <.:oncessão no tra
tado, que consta ter-se con~ordado na troca de notas reversaes
que nos puzessem ao abrIgo de pretender a Confederação
Argentina a garantia da posse d'aquelles territorios contra a
Bolivia; garan tia que a Confederação poderia invocar baseada
DO art. 17 do tratado.»)
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..............................
Todas estas reflexões que acabamos de transcrever, sobre o

tratado da tripltce alIianja assignado em Buenos-Ayres a 1
Maio de 1865, parecem-nos muito acertadas. Mas, não basta
isto para se conhecer o alcance d'aquella peça diplomatica, e
todos os resultados que elIa devia produzir contra o Brasil,
por r:ausa da guerra a que se via obrigado a fazer contra o
governo do Paraguay.

O Dr.' João Baptista Alberdi, escriptor argentino, diz nas
suas ultimas cartas sobre aquelle Republica: que a triplice
alliança do Brasil com as duas Republicas vi.:linbas é a liga
de tres inimigos natos, cada um dos quaes desconfia mais do
seu alIiado do que do inimigo commUffi. (..)

Este pensamento do escriptor argentino é verdadtiliro. As
Republicas do Rio da Prata vivem em boas relações com
este Imperio em quanto d'elle dependem para o seu bem
estar. Este Imperio tem-nas l~vrado da anarchia, do despo
tismo e da crueldade de alguns homens que as tem dominado;
tem-nas soccorrido com dinheiro; mas, quando não precisam
da Ila protecção, esquecem tudo.

São estes os factos que se tem passado ha 60 annos. Cinco
camp:lllhas tem feitu o Brasil contra as Republicas do Sul,
desde 1811 até 1864, em que principiou esta que acabou,
sendo sempre provocado pelos seus governos com differentes
pretextos; e que vantagens tem o Brasil colhido de tantos
sacrificios e despezas que fõi obrigado a fazer para sua defesa"

...,6m0nte por alguns annos estiveram as fronteiras do Rio
Grande livres dos assaltos dos gaúchos orientaes, em quanto
a provincia Cisplatina esteve unida ao Brasil; logo que se
constituio indep9ndente, voltou a experimentar as mesmas
COllllTIOçÕeS poli ticas que são frequentes n'aquelles Estados,
aI; quaes tem -feito sempre mal a este paiz e aos Brasileiros
residentes n'aquella Republica. Esta longa expf;riencia deve
bastar para d'ora em diante saberem os governos que diri
girem os destinos d'este Imperio, o que se deve fazer em
relação ás Republicas do Sul.

(') Veja-se a defesa do conselheiro Paranhos, pago 76.
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Pouco mais temos que dizer sobre o tratado de alliança,
li vista das reflexões acima expendidas ; com tudo diremos
ainda o que nos lembra a respeito d'aquelle documento, que
não deu gloria a quem o mandou fazer.

O governo argentino aceitou logo a alliança proposta, por
estar a sua provincia de Corrientes invadida por um exercito
paraguayo muito superior ás forças que aquella Republica
podia apromptar.

O Presidente Mitre, diplomata mais habil do que o enviado
pelo governo imperial, soube tirar todo o p/l.rtido passiveI a
favor da Confederação Argentina, uma vez que as circums
tancias lh'o permittiam.

A primeira vantagem que lhe deu o tratado de alliança,
que o Presidente Mitre redigia, foi nomear-se elle mesmo
general em chefe dos exercitas aliiados: a segunda vantagem
foi determinar o mesmo presidente o caminho que. devia.
seguir o exercito brasileiro, para se principiar a campanha
pela provincia de Corrientes.

Fazendo-se a marcha do exercito pelas provincias argentinas,
a. waior parte da despeza da guerra fazia-se em Buenos
Ayres, o que aconteceu. O Brasil, que concorrêu com todos
os meios de que pôde dispôr, conforme o art. 2.° do tratado,
por terra e pelo mar, deu bom lucro aos commerciantes e
especuladores da capital argentina.

Sendo o Brasil mais prejudicado do que a Republica Argen
tina sómente com a occupação e devastação da província de
Matto Grosso, foi o exercito brasileiro destinado a ir primeiro
desalojar os Paraguayos da Republica Argen!ina do que do
territorio brasileiro; por esta rasão a invasão em Matto Grosso,
que podia durar um anno se ;t g~erra tivesse sido feita por
onde convinha, durou quatro annos, em quanto que a occu
paçllo de Corrientes pelos Paraguayos durou seis mezes.

Taes íor&m as primeiras vantagens colhidas pela Republica
Argentina, provenientes do tratado de alliança, assignado pelo
diplollJata que o ministerio de 31 de Agosto enviou para
fazer tão vantajoso tratado.

Já está demonstrado que para se fazer a guerra ao go-
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verno do Paraguay não era necessario aquelle tratado de
alliança com as duas Republicas do Rio da Prata.
. O Imperio tinha o direito de fazer a guerra, porque foi

offendido; tinha os meios, e os seus generaes sabiam o ca
minho por onde deviam ir; nestas circumstancias foi uma infe
licidade mandar-se propÔr aquella alliança ao governo de
uma Republica que precisava do nosso auxilio.

Podia- o governo imperial ter calculado o caminho por onde
convinha fazer a guerra, para durar menos tempo e ser me
nos dispendiosa. Esta lembrança economica não occorreu,
porque n'aquelle tempo não se tratava de fazer economias.

O ministerio de 31 de Agosto abrindo o mappa da Ame
rica do Sul e vendo que a situaçao geographica do Para
guay não permittia fazer-se-lhe a guerra, senão com muita
difliculdade, pelas provincias argentinas, devia ter escolhido o
caminho mais curto para ser a campanha menos dispendiosa.
Nilo entendeu assim aquelle ministerioj com o tratado de
alliança preferia o mais longo, dispendioso e trabalhoso.

Ainda admittindo-se que tivesse lugar fazer-se um tratado
de alliança com a Republica Argentina, podia-se ter feito
só no sentido do auxilio, como já foi explicado acima; mas
nunca para entregar as forças do Brasil a um general estran
geiro, que não tinha a quem dar conta dos seus actos por
ser Presidente de uma Republica.

No principio de um guerra, em que est~va empenhada a
honra nacional, que se devia fazer com actividade para livrar
a provincia de Matto Grosso da devastação que soffreu por
mais de tres annos; quando todo o exercito devia correr em
soccorro de seus desgraçados habitantes, manda-se seguir cami
nho opposto e entregar-se a um general estrangairo.

Além disto com~ soube o ministerio de 31 de Agosto que
Bartholomeu Mitre era general com as habllitações necessa
rias para ir fazer a guellra contra o Paraguay? Em que
campanhas tinha adquirido nome de general? Nós todos
sabemos que na Republica Argentina, exceptuando a campa
nha contra Rosas, na qual comm'andou Urquiza, não houve
outras· campanhas que fizessem generaes, e' nas quaes se

Vol. 11-14,
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habilitasse D. Bartholomeu Mitre; essas guerras CiViS que
representam os partidos politicas em campo e que são fre
quentes nas Republicas Hespanholas, são brigas com que
se perseguem uns aos outros, não são campanhas regu
lares.

Quem tem lido a historia das Republicas Hespanholas é
que sabe como se fazem os generaes n'aquelles Estados;
mas quem não está instruido n'estas theorias militares, fa
cilmente é enganado.

Ainda o exercito alliado estava na provincia de Corrientes,
conheceu-se que quem o commandava não era. general, como
mostraremos no lugar competente.

O primeiro inconveniente de tal nomeação, e que foi muito
preju'dicial ao exercito brasileiro pelas perdas que teve, como
mostramos no livro seguinte, foi estar parado nas provincias
argentinas á 'espera que o presidente o fosse commandar, e
depois esperou que o dito presidente fosse assistir á cam
panha de Uruguayana, no que se passaram cinco mezes,
do principio de Maio até fim de Setembro: entretanto mor
riam os nossos soldados de quinze a vinte cada dia no acam
pamento de S. Francisco. O ministerio de l~ de Maio não
deu signaes de conhecer estes inconvenientes; conformou-se
comtudo, visto que não modificou o tratado de alliança,
como podia fazer.

Entretanto estava a provincia de Matto Grosso sendo devas
tada pelos Paraguayos desde fim de Dezembro do anno an
terior; retiraram-se depois de tres annos de dominação, e a
província do Rio Grande esteve invadida por tr8s mezes.
Quando o exercito brasileiro devia ter-se empregado na defeza
do paiz, estava ás ordens do governo argentino.
. Com a morte do vice-presidente da Republica Argentina,
vio-se obrigado o Presidente a, deixar o commando em chefe
dos exercitas alliados, para ir tomar conta do governo da Re
publica.

Este' acontecimento, que não devemos ,deixar de lastimar,
por ser um bom e util cidadão da Republica, produzio um
beneficio ao Brasil, porque, tomando o commando em chefe
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ó Marquez de Caxias, a guerra prinClpIOu então a fazer-se
não só com actividade, mas a emprehenderem-se op erações
que até então não se faziam, vencendo sempre o exercito
brasileiro os Paraguayos em todos os encontros; o que tudo
será descripto no lugar competente.

O estado de saude do seu commandante em chefe, que
não podia continuar a campanha atravez das montanhas do
interior do Paraguay sem arriscar sua vida, obrigou-o a
deixar o commando do exercito.

O governo imperial, ou antes o minioSterio de 16 de Julho,
teve a feEz resolução de nomear a S. A. o Sr. Conde d'Eu,
para substituir o Marquez de Caxias no commando do ex::r
cito brasileiro no Paraguay.

Debaixo d'estes dous commandos, as acções heroicas do
exercito brasileiro, as batalhas do mez de Dezembro de 1868
dirigidas pelo Marquez de Caxias; as batalhas do mez de
Agosto de 1869, nas montanhas interiores do Paraguay, diri
gidas por S. A. o Sr. Conde d'Eu, mostraram quanto póde fazer
um exercito quando é bem commandado. Seria possivel
fazer-se tanto se continuasse o primeiro commando em chefe
dos eJ>:ercitos alhadoi!? Aflirmamos que não.

O mi nisterio de 16 de Julho alterou o artigo do tratado
de 1 de Maio de 1865, que dava o commando em chefe dos
exercitos alliados ao Presidente da Republica Argentina. O
exercito brasileiro no Paraguay ficou commandado pelo seu
com mandante brasileiro; o mesmo aconteceu aos outros exer
citos, argentino e oriental; n'e tas posições os generaes das
tres nações alliadas auxiliaram-se mutuamente, e a campanha
fez-se com gloria para todos.

Está ainda na lembrança dos que tem lido a historia mi
litar dos outros paizes, o exemplo da campanha da Criméa,
para que deixa~se de ser seguido pelo ministerio de 16 de
Julho.

Temos analysado já bastante as disposições que os minis
terios passados fizeram para a guerra que terminou, e á vista
dos dous gra.ndes erros capitaes que sé commeaeram, com a
nomeação do general em chefe e a passagem do exercito pelas pro-
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vincias argentinas, agora os seus autores é que podem julgar
o que fizeram: em 1865 não se pÔde passar sem um general
em chefe para os tres exercitas; em 1869 isso teve lugar.

O Brasil concorreu no primeiro anno da campanha, isto é,
em 1865, com 35,480 homens, além dos que foram do Rio
Grande, cujo numero exacto não chegou ao nosso conheci
mento, mas que não foi menor de 4,000 homens; portanto
podemos dizer que o Imperio tinha em marcha atra"essando
as provin01as argentinas um exercito de 40,000 homens, em
quanto que a Repu12ica Argentina tinha 5,000 homens, e o
Estado Oriental 2,500; é o Presidente da R<:lpublica Argentina
commandante de 5,000 homens, que foi commandar a
40,000 Brasileiros. Bastava esta desproporção de numero
para conhecer ohOll1ém menos atilado, que era impossivel
ser commandante em chefe aquelle que commandava tão pou
cos soldados.

Não havia necessidade de general em chefe; era o Brasil
que ia fazer guerra ao Paraguay com um exercito de
40,000 homens; a divisão argentina de\'ia fi.7,urar como
um 'contingente aU:A.iliar; por conseq uencia o seu comman
dante de\'ia-se prestar a auxiliar o I exercito brasileiro nas
suas operações de guerra, e para esse fim se entendessem os
respectivos commandantes.

Quem leu a historia da campanha de Criméa póde vêr o
que aconteceu com o exercito turco, que apenas contava
7,000 homens; ajudou, conforme pÔde, aos inglezes e fran
cezes; nunca o governo da Turquia se lembrou de pretender
que o general commandante de seu exercito fosse general
em chefe n'aquella guerra. Semelhantemente no Paraguay a
divisão argentina e o seu chefe deviam representar o mesmo
papel que fez na Griméa o exercito turco.

I STRUCÇÕES QUE DERA.M OS GOVERNOS FRANCEZ E INGLEZ PARA A
CAMPANIIA DO ORIENTE.

Acima transcrevelliOS a alliança ou convenção que fizeraIQ
a Inglaterra e a França para fazer a guerra á Russia; agora
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copiamos o art. 4.° das instrucções que aquelles governos
deram aos seus com mandantes que foram fazer aquella cam
panha:

II Art. 4.° Fica entendido que os exercitas auxiliares conser
varão a faculdade de tomar a parte que lhes parecer conve·
ni/mte nas operações dirigidas contra o inimigo commum, sem
que as autorIdades ottomanas, civis ou militares, tenham a
pretenção de exercer o menor poder sobre os seus movimentos;
pelo contrario, essas autoridades lhes prestarão todo o auxilio
e facilitarão, especialmente para o seu desembarque, sua mar
cha, seu alojamento ou acam pamento·, sua su bsistencia e a de
seus cavallos, e suas communicações, ou elles operem junta
mente, ou em feparado.

« Fica mais entendido, de u.ma e outra parte, que o plano
geral da campanha será discutido e convencionado entre os
commandantes em chefes dos tres exercitas, e que se uma
parte importante das tropas alliadas se achar em linba com
as tropas ottomanas, nenbuma operação poderá ser executada
contra o inimigo, sem ter sido préviamente combinada entre
os com mandantes das forças alliadas. »

O governo francez tinha toda a confill.nça nos seus generaes
que foram para o Oriente em 1854, e sobre todos no general
Saint-A.rnaud, commandante em chefe do exercito; deu-lhe
instrucções sobre todos os acontecimentos que pudessem so
brevir em u'ma campanha que logo :;e vio, deVIa ser muito
rabalhosa, arriscada e prolongada; feita tão longe da França,
onde era difficil levar todos os soccorros, accrescendo a isto
o facto que se deu, dos exercitas aJliados, depois de e tarem
na Turquia para marcharem sobre o Pruth, embarcaram e foram
fazer a gUE'rra á Russia na Criméa.

Esta mudança do theatro da guerra trouxe gralllles diffi
cuIdades e preparativos para o transporte de tres exerci tos
com 64,000 homens; tudo se fez em t.res mezes, e os exer
citas desembarcaram sem opposição. Não só isto, mas a cam
panha que se seguio na Criméa mostrou que os generae fran
cezes são boje os primeiros entre os de toda as nações.
Tambem o governo francez durante aquelJa campanha soube
lhes dar toda a considera.çãe) de que elIes eram merecedores.

OFFICIO DO MINISTRO DA GUERRA DE FRANÇA AO GENERAL SAINT-ÂRNAUD.

Estavam os exercitas alIiados ainda em Varna, na incerteza
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de marcharem para Silistría, cercada por 30,000 Russos, ou
embarcarem para a Criméa; n'esta occasião o ministro da
guerra mandou um oflicio ao marechal Saint-Arnaud, no
qual, depois de diversas considerações sobre a campanha que
ia principiar, disse-lhe o seguinte:

« Tal é a idéa do governo; mas está entendido que estas
instruc~ões não tem nada de absoluto. Vós est':Üs no centro
dos acontecimentos; é, pois, a v6s, que só podeis julgar, o
que os fa.ctos e os acontecimentos de .cada ~ia podem VO~
obrigar afazer. Eu refiro-me da maneua mais com pleta a
vossa prudencia. »-(Banzancourt.-G1Lerra do.. Criméa. - VoI. I,
pago 102.)

N'estas disposições, que fez a França para aquella campa
nha, se re,-ela a superioridade do governo francez n'este ramo
do serviço publico, o tino administrativo que mostrou para
ajudar aos seu genel'aes a vencer a guerra, com o unico fim
de linar· a Turquia de ser presa da Russia e conservar o
I'quilibrio europeu.

Compare-se o que acabamos de di.zer sobre a campanha da
Criméa, se é pO' ivel ad mittir-se com paração, o que fez o
governo francez quando emprehendeu a guerra contra a Russia,
na sua alliança com a Inglaterra, na organisaçilo e marcba
das tropas, sobre o transporte desde os portos de França e
de Africa para a Tur'luia e depois para a Criméa, os forne
cimentos de fardamentos, ali mentos e dietas, a organisação
de bospitaes nos portos onde chegavam os navio::: que con
dusiam tropas, para acharem todos os comrr;odos os soldados
que adoeciam na viagem; compare-se· tudo isto, com o que
tizeram os ministerios de 1864, com poucas excepções.

Tendo o enviado do ministerio de 31 de Agosto concluido
a principal parte da sua commissão com o governo argentino,
publicou-se em Buenos-A.yres o relatorio que o ministro das

-relações exteriores apresentou ás camaras: eis aqui o que
elle diz do conselheiro Paranhos, como nosso diplomata
n'aquella Republica.

• c( Resolveu o governo imperial enviar outra missão espe
Olal perante o governo argentino; acreditou fara isso o Sr.
conselheiro José Maria da Silva Paranhos, nó caracter de
envIado extraordinario e ministro plenipotenciario. Influío
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este habil e distincto diplomata poderosamente para estreitar
mais as relaQões e consolidar a politica combinada com a do
Sr. cnnselheiro Saraiva.

« Tendo decidido o governo imperial retirar esta missão,
!econheceu o. argentino, por todos os meios que pÔde, os
Importantes serviços prestados por tão notavel repre,entante
de um governo amigo. »

Devemos observar que, tres mezes depois que o conselheiro
José Maria da Silva. Paranhos se retirou de Montevidéo,
quando já estava acreditada no Rio da Prata outra rui são e
na presença de outro diplomata, o governo argentino reco
nhece de um modo tão significativo os importantes serviços
prestados em tão pouco tempo por este distincto estadlsta.





LIVRO QUARTO.

INVASÃO PARAGUAYA Jh~ CORRlENTES.

Como vimos, o governo argentino queria consenar a sua
neutralidade, o que declarou ao do Paraguay pela nota que

lhe dirip;io a 9 de Fevereiro de 1865, em resposta á exigencia
que lh.e fez o d'àquella Republica, para poder passar o seu
exercito pelas provincias argentinas.

O governo do Paraguay á vista d'aquella recusa, resolveu
hostilisar a Republica Argentina do mesmo modo como já
tinha hostilisado o Brasil, sem prévia declaração de guerra;
para este fim foi destinado um e1:ercito de 18,000 homens,
para invadir a provincia argentina de Corrientes.

Cinco vapores de guerra paraguayos com 2,500 homens de
tropa apoderaram-se da cidade de Corriontes, capital da pro~

vincia do mesmo nome, a 14 de AbrIl de 1865. No porto
d'aquella cidade estavam fundeados os vapores de guerra
argentinos T'inte e Cinco de Maio e Gualeguay, os quaes foram
tomados de surpresa, matando-lhes os Paraguayos a maior
parte das guarnições, quando fugiam para terra.

D'este modo princi.piaram as hostilidades do governo do
Paraguay contra a Republica Argentina, que estava desar
mada e tambem desprevenida, sem poder defender-se quando
foi atacada.

01. II· - 15.
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Ao mesmo tempo que os Paraguayos tomavam a cidade
de Corrientes com a tropa que desembarcou, uma divisão de
5,000 homens, a vanguarda do seu exercito, invadio a pro.:.
"incia e seguio sem obstaculo até, Bella-Vista, que foi aban
donada pela população, como o tinha sido Corrientes. O ge
neral Caceres, governador da provincia, retirou-se para o
Rincon de Soto, 14 leguas abaixo, por não ter forças para
oppÔr á invasão.

Em quanto as forças paraguayas de mar e de terra assim
proc&diam livremente na provincia de Corrientes, estava o
exercito brasileiro acampado no .Cerro de Muntevidéo, rece
bendo os reforços que lhe mandavam da côrte e exercitando-se
debaixo do comr:i1ando do brigadeiro Mao uel Luiz Osorio.

Ainda não se tinha feito o tratado de alli nça, por tanto
ainda nào era posslvel dar-se ao commandante do exercito
instrucções para princi pi~r a cam panha; cam tudo recebeu
.ordens para partir para a margem do Uruguay .

MiRCUA. DO EXERCITO 1lIIPEl\TAL, PARA A MARGEM DO RIO S. FRANCTSCO.

No dia 27 de Abril embarcou a primeira devisão de infan
taria do nosso exercito, na força de 3,200 homens, dos ba
talhões 4, 6, 8 e l.2, gllarda nacional da côrte, corpo de po
licia e caçadores da Ba-hia, e uma companhia de engenheiros;
dividida esta força em duas brigadas, sob o commanrio do
brigadeiro Antonio de Sampaio.

Esta dlVisão foi nos vapores Oyapock, Apa, Princeza, corveta
a val10r j\[agé, e uma chata com 8 peças de campanha. No
dia 30, á 1 hora da tarde, passaram Paysandú; desembar
caram na barra do rio S. Francisco. A cavalla'ria foi por
terra, quando deYia ter ido em barcada, deixando pouca gente
para acompanhar os combóios e cavalhada. CheganJo a Pay
sandú poucos e mãos (;avallos, metade da força de cavallaria
ficou a pé.

Não havia ainda um plano de campanha;. accumularam-se
os corpos em um paiz estrangeiro, tendo falta de muitos
objectos indispensaveis para poderem marchar; foi d'este modo
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que se principiou a guerra contra o Paraguay; a prova das
faltas que soffreram os sold.ados no Estado Oriental, é o docu
mento que se segue:

(C Ministerio dos negocias da guerra.-Rio de Janeiro, em
8 de Abril de 1865.

( Sua Magestade o Imperador, a quem foi presente o seu
officio de 28 de Março ultimo, versando sobre o ponto que
V. Ex. julga preferivel para estacionamento do exercito, e
conformando-se com a opiniào de V. Ex., ba por bem deter
minar que V. Ex. faça estabelecer o deposito de viveres em
Pay andú, e que o exercito vá marchando para D~yman.

l( Como agora sIgam para Montpvidéo os vapores Apa, Prin
ceta e lmperatTiz, será convenie"te que as forças que el1es
transportam, em vez de desembar.carem em Montevidéo, sigam
para Paysand ú nos mesmo:j vapores, uma vez que a força
Já vá encontrar os precisos generos de alimentação; ficando
V. Ex. autori ado a modificar esta ultima disposição, se
entender mais conveniente que a força desembarque e siga
reunida ao exerr,ito.

cc O me mo Augusto Senhor manda declarar a V. Ex. que
ainda a tropa nào vai provida convenientemente de equipa
mento, abarracamento, etc., e então V. Ex. fica autori ado a
mandar aproll ptar ponches, capotes, moxilas, blusas de panno,
de baeta e I inho, camizas, calças e bafl'ácas; podendo em
pregar no fabrico d'esses artigos os que o quizerem, pagando
se-lhes o feitio por uma tabella rasoavel que V. Ex. orga
nisará.

« Lembro ainda de ordem de Sua Magestade o Imperador
a V. Ex., que os tres corpos que ora seguem, não h~vando

barracas, podem aquartelar-se dentro de Paysandú, ou nas
suas immediações. uma vez que não estejam expostos ao
rigor da athmosphera; e bem assim que aquelles que existem
já no exercito, mas se acham despreveniqos d'esse artigo,
deverào ser dos ultimas a deixar o acampamento em frente
de Montevidéo.

« Communicando a V. Ex. as imperiaes determinações, cum
pre-me declarar-lhe que <) governo espera do zelo e intelli
gencia de V. Ex. que se empregarão todos os meios de con
ciliar o maior commodo dos soldados com a precisa rapidez
nos movimentos do exercito sob o seu commando.

« Deus guarde a V. Ex.-Yisconde de Camamú.-Sr. Manoel
. Luiz Osorio.») C-)

O ministro da guerra em officio de 21 de Maio diz ao
general Osorio:

« Que o Visconde de Tamandaré, em officio de 14 do cor-

(') A um general !lue está em campanha manda-se fazer o fardamento pre
ciso; que helio exemplo de administração militar.
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rente, hoje recebido, communicou a este ministerio que o
exercito sentia falta de artilharia e munições, inclusive cap
sulas ou espoletas fulminantes. »

Diz o ministro ao general:
« Que já deve ter recebido algum provimento de seme

lbantes objectos e de differentes outros; que n'aquelle dia
tinha partido um parque de artilharia ra,iada de calibre seis;
que em breve tempo poderia enviar outro de calibre quatro.»

O que ha de notavel n'estas participações, é que mandou-se
marchar o ex.ercito em Abril; em Maio tinha falta de arti
lharia, e quem a pede é o commandante aa esquadra, quando
devia ser o general Osorio !

ESTADO SANITARIQ DO EXERCITO,

Depois de reunidos todos os corpos que formavam então
o nosso exercito na marge'm do rio S. Francisco, o general
Osorio tomou a deliberação de transportar pelo rio Uruguay
todas as forças que se achavam n'aquelle lugar para 20
leguas mais acima, a um campo chamado Corralito, pouco
aci.ma do rio Dayman. O exercito deixou em roda do seu
acampamento de S. Francisco alguns centos de sepulturas,
e levou mais de 800 doentes.

A maior parte dos soldados que formaram o exercito que
foi fJ.zer a guena contra o Paraguay, vieram das provincias
do ;::orte; em pouco tempo soffreram a influencia da mu
dança rapida do clima q~ente para outro frio, e isto foi
bastante para sofl'rerem diversa~ molestias que <leram a morte
a um grande numero de homens.

Constou, por informações particulares, que um batalhão
do Pará <le 400 praças, em pouco mais de um mez extin
guia-se quasi todo, em consequeneia da-s i'lnfermidades de que
foram acommettidas as suas praças, por chegarem áquelle
paiz no principio do inverno; além d'isto a qualidade da
alimentação, sendo quasi sempre carne fresca, e o uso da
agua d'aquelles rios, foram causas muito poderosas p:ua ap
parecerem taes enfermidades.

Accresce a isto o que desse lugar escreveu um oflicial do
4.° batalhão de voluntarioso
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« O aspecto do exercito não é máo, lamentamos que outras
providencias não se tenham .dado relativamente ao bospital.

« Conta a força aqui acampada mais de SOO doentes, os
quaes estão muito mal acommodados, mal medIcados, e fi
nalmente, mal adietados: não ha medicamentos proprios
para as enfermidades que geralmente acommettem os ho
mens do norte n'este clima frio, e que vem comer s6 carne
verde. A diarrbéa abunda, as bexigas continuam a fa7.er muito
mal, os medicas para SOO doentes são 5: o 4.· batalhll.o de
voluntarios conta mais de 70 doentas aqui, deixou em Santa
Catharina 43, em Montevidéo 112: são de menos 225 praças
d'este corpo.

« Os corpos trabalham todos os dias em exercicios, á
excepção dos sabbados, que o general reserva para a lim
peza, e domingos para descanç;u. Bontem chegou a 3. 3 bri
gada.

« As barra 'as que recebemos em Monte-vidéo são tão más
que já estão rotas: as rações que a tropa recebe n'este
acampamento são as seguintes: um boi para SO praças, fa
rinha um alqueire para 50 praças, aguardente uma garrafa
para ]2 praças, bolacha 4 onças, sal 2 on\1as, fumo 1 pnça,
assucar 2 nnças cada dia. Il

Escrevem do mesmo acampamento a 23 de Maio.
« Chegaram alguns medicas, e os doentes que estavam em

Montevidéo; faltam-nos medicamentos, enfermeiros, barracas
e outras comDlodidades; o numero de doentes hoje axcede
a SOO; a mortalidade continúa a ser grande.

« Algumas das ambulancias que vieram da côrte, chega
'ram vasias; não se sabe como ou onde roubaram os medi
camen tos que deviam trazer; em occasião que faltam para
o grande numero de doentes que ha diariamente.

« O governo p6de e deve olhar sériamente para e te im
portante ramo de serviço. O vapor de guerra Alagé chegou
hontem com 400 .homens de diversos corpos; ficaram no
Cerro ele Montevidéo dous corpos de artilharia; a cavalla
ria, pela falta de cavalbada, ainda não chegou; comtudo
contamos boje n'este acampamento quasi 10,\ ali hOLllens.

« Maio 31. -- Chegou bontem o g'eneral Osorio, que vem
fazer marchar o e1.ercito para o Salto, indo pelo rio j o
estado sanitario é mUlto mão, faltam-nos todos os Dleios de
tratamento, fallecem diariamente de 15 a 20, ha ,boje quasi
mil praças no hospital; consta que em Monte\idéo tambem
a mortalidade é grande. .

« Os dous corpus de artilharia que estavam no Cerro che
garam hontem no vapor Princeza.

« Parece-nos que o plano do general Osorio era ir-se appro
ximando á fronteira do Rio Grande, seguindo a margem es
querda do Uruguay; mas o general Mitre solicitou a passagem
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do exercito para a provincia argentina de Entre-Rios, verifi
cando-se pelo passo da Concordia, algumas leguas acima d'este
lugar; por tanto breve vamos marchar.

« Dizem que para convencer o generl11 Osorio. da necessi·
nade de passar o exercito brasileiro para Entre-Rios. fôra o
vice-al mirante visconde de Tamandaré ao Cp.rro con ferenciar
com elle e remover quaesquer embaraços materiaes que se
apresentassem para a passagem. »

A' vista da ultima parte d'esta informação, é para notar
que o vice-almirante brasileiro em lugar de estar na esquadra
que commandava, para dirigir seus mOVimentos e operações
no rio Paraná, para onde já tinha mandado uma divisão,
occupasse-se em indicar ao general commandante do exercito
o caminho que devia seguir; entretanto as faltas que houve
nas operações da primeira divisão naval que entrou no Pa
raná, vão ser apontadas.

Sobre o que acabámos de dizer, veja-se o oflicio do general
Osorio ao brigadeiro David Carnavarro, no qual elle declara
ter indicado que o nosso exercito devia marchar para a barra
do rio Quarahym.

No principio d'esta guerra o governo imperial não fez o
que convinha. Devia entregar a sua direcção ao general comman
dante do n~sso exercito, mUlto competente para a dirigir, não
consentindo que outros tivessem ingerencia nas operaçõe!;i;
assim não marcharia o exercito pelas províncias de Entre
Rios e Corrientes.

Como era passivei fazer-se a guerra com vantagem se as
autoridades não faziam o que deviam?

Aprova da pouca ordem ad ministrativa que havia. então no
Rio da Prata, é o oflicio do general Osorio ao brigadeiro
David Canavarro.

OFF1CIO DO GENERAL OSORlO SOBRE À MARCHA DO EXERCITO. (-)

Cerro, em Montevidéo. 17 de Abril de 1865.
({ Illm. e EXID. Sr.-Remetto-Ihe o oflicio do Sr. Visconde

de Tamandaré, que me escreve de BUE:nos-Ayres e diz-me
que amanhã estará aqui para conferenciar sobre o qne deve
fazer este exercito; elle pretende fazer marcbar 3,000 in
fantes para Oorrientes, e o exercito não sei ainda que marcha

(*) Documentos relativos à invasão do Rio Grande, publicados pelo governo
rn 1866. Pago 38.
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levará; estou suspeitando que essa ameaça ao Corrientes será
para chamar alli as forças par~ a nossa fronteira, ou proteger
alguma reacção.

« O nosso governo nada me tem dito sobre marcb~s em
opera ções, apesar de haver eu indicado a conveniencia de
marcharem para a barra do Quarabyru estas forças: emfim
virá espontaneamente a nossa alliança com os .Argentino~ ~a~a

esta guerra. porém, não me agrada <jue estejam tão dIVIdI
dos.

« Remetto-lhe o incl uso im presso, para mandaI-o ao Sr.
presidente da provincia, ou ao Sr. commandante das armas.

« Deus Guarda a V. Ex.
« IUm. e Enn. Sr. general David Canavarro, commandante

da fronteira do Quarahym~-Afanoel Luiz Osorio.

Por este oflicio do general Ozorio, vê-se que elle era de
opinião que o exercito devia seguir para a fronteira de Mis-
sões, e d'ahi principiar a campanba. .

Em 17 de Abril, diz o general Ozorio ao brigadeiro Cana
varro, que nilo sabe a marcha que levará o exercito; que es
perava no dia seguinte o vice-almirante para conferenciar sobre
o que devia fazer o mesmo exercito.

Com efi'eito, no dia indicado, veio de Buenos-Ayres o vice
almirante, e no dia 27 principiou o embarque do exercito
para o acaillpamento de S. 'Francisco, na margem do Uruguay,
conforme determinou o aviso do ministerio da guerra de 8
de Abril, acima transcripto.

Quando o governo Imperial mandou propÕr o tratado de
alliança, já tinha talvez resolvido que a guerra se fizesse. pelas
provincias argentinas; por consequencia o ministerio de 31
de Agosto não attendeu á opinião autorisada de um bom ge
neral rio-grandense, conhecedor do terreno que pisava e pratico
das guerrJs d'aquelles paizes, além de outras circum~tancias

que concorriam para o considerarem habil general que é:
sua opinião não prevaleceu. O ministerio achou que era mais
coherente com suas opiniões politicas fazer-se a campanha
por outro lado.

O ministerio de 12 de Maio approvou o. tratado de alliança
do 1.0 do dito mez; não constou que lhe quizesse fazer alteração
alguma, como já dissemos no livro an.terior, porque de certo
estava persuadido, como seu antecessor, que não havia melhor
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caminho para se fazer a guerra do Paraguay senão passando
o nosso exercito pelas provincias argentinas.

YARC,HA DO EXERCITO PARA ENTRE-RIOS.

Em principio de Junho marchou o exercito da margem do
.l'io S. Francisco e foi acampar ao nort.e do rio Dayman, onde
se lhe reuniram alguns bataihões de Buenos-Ayres. N'este lugar
se conservou até o dia 24, em que principiou a transpôr o
Uruguay para ii. cidade da Concordia, situada na margem
direita.

No dia 13 tinda o Presidente da Republica Argentim pas
sado o governo ao vice-presidente D. Marcos Paz, e a 18
apresentou-se no acampamento da Concordia.

CORRESPONDENCIA DE BIJENOS-AYRES (I').

«( No dia 24 de Junho transpuzeram o Uruguay quatorze
batalhões, que foram acampar a um quarto de Iegua da Con
cordia, no arroio chamado Juquery-Grande. Apre:::entand:o-se
ahi o general Mitre, foi recebido com as honras de com
mandan te em chefe.

« A passagem do resto da força, artilharia, bagagens, etc.,
deve ter-se verificado nos dous ou tres dias seguintes.

« Dizem os jornaes que a força total do nosso exercito é
alli de 17,000 homens, sendo 12,000 de infantaria. A do ge
neral Mitre deve andar por 6,000 das tres armas.

« No dia 23 de Julho chegou liquella cidade (Concordia) o
general Urquiza, que teve um recebimento muito obsequioso,
não ,só du general Mitre, como tambem da população da
localidade.

« No dia 25 o general Mitre passou revista a todas as forças
dos dous éxercitos alliados. argentino e br::l.sileiro. O primeiro era
com posto de 10 batalhões de infantaria (da guarda na(;ional
de Buenos-Ayres e Santa Fé), um corpo de artilharia e um
esquadrão de cavallaria, formando ao todo 4,500 homens.
Faltava o bello regimento de cavallaria S. Martin, que está
com o general FIÔres. "

« O exercito imperial apresentou em linha como 15,000
homens, inclusive 2,000 de caval1aria, e faltando os bata
lhões 7.° e 5°, <]1,lP. tambem vão com aquelle general.

« A linha brasileira occupava mais de uma legua de exten
são, e as correspondencias da Concordia dirigidas aos jornaes

(*) Correspondencia de Buenos-Ayres de ~8 de Junho, publicada no jornal
de 5 de Julho de 1865.
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elogiam o porte de nossos soldados, e o be110 aspecto que
apresentava essa grande sene de batalhões e a numerosa.

. artilharia.
cc O general Mitre percorreu a linha acompanhado dos 6e

neraes Urquiza e Osorio, este de graI1de uniforme; UrqUlza
sem espada. .

(( O Sr. Mitre recebeu as continencias de general em chefe,
depois do que retirou-se para assistir ao exercicio de fogo da
tropa argentina.

cc O general Urquiza partia logo, embarcara como viera,
para a Conceição ao Uruguay.

« Áqui me ~ch~v" da' presente carta: q~ando ieio em ou
tra .correspondencia particular, dirigida á mesma Nação ~r
genttna, uma breve discri pção do exercito brasileiro na revIsta
do dia 24, e não resisto ao desejo de a transcrever. Eil-a:

li -Compõe-se de 23 batalhões úe infanteria, que formam
um total de 12,180 soldados.

« -Todos estes corpos levam bandas de 'musica e um equi
pamento magnifico, distinguindo-se os batalbões 3, 5, 13 e 6
pelo porte e bizarria da tropa, sua brilhante officialidade e
luxo das bandeiras.

cc -A artilheria é de primeira ordem. Os soldados escolhidos,
as peças e as palamentas do que ha mais aperfeiçoado na
arte militar. Consta de 32 peças raiadas e 757 artilheiros.

« -A cavallaria consta de 3,000 homens, formando o exer
cito impf::riat um contingente de 15,937 soldados.

« -A officialidade de infantaria marcha a cavallo, e tem
um porte marcial que promette muito.

« -A cava11aria é tão boa .como a melhor nossa, e as ca·
valgaduras são Mas e bem mànteudas.

« -V. sabe quanto vale e quanto ba que esperar de um
exercito assim! r C') »

Em principio de Maio a Confederação' argentina tinba na
provincia de Corrientes, em frente aos Pa-raguayos, as milicias
d'aquella provincla e de Entre Rios, sendo pequena parte de
infantaria e sem artilharia; nlio tinham instrucção nem disci
plina, faltava-lhes fardamento, armamento e munições; o res
to dos milicianos não arregimentados estavam armados de
lanças feitas de facas ama1'radas em páos. Isto tambem é
uma pro"a de que a Repnblica Argentina não esperava ser
aggredida; por esta rasão não estava armada.

A 25 de Abril embarcou em Buenos-Ayres o general ar-

(*) Correspondencia de Buenos-vyres de 28 de Julho de 1865, publicafla no
Jornal de -I de Agosto. .

VoI. II. - 16.
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gentino Paunero com 1,000 homens de infantaria em vapores
argentinos, com destino para o Paraná.

PRINCIPIO DAS OPERACÕES NAVAES DA. ESQUA.DRA. BRASILEffiA NO RIO
·PARANÁ. EM ABRIL DE 1865.

Partio no dia 5 de Abril de Buenos-Ayres a 3. a divisão da
nossa esquadra para rio Paraná, com o fim, segundo cons-. ,
tou, de ir bloquear o rio Pal'aguay nas Tres Bocas; [oram
os seguintes na"ios a vapor: corveta Jequitinhonha, canhonei
ras Amgua7'y, Igúatemy e Ypiranga, sob o commando do ca
pItão de mar e guerra José Segundino de Gumensuro, á qual
se reuniram poucos dias depois mais quatro canhoneiras.

Esta divisão chegou á cidade do Rosario a 16 d'aquelle
mez de Abril, que está a dous dias de navegação de Buenos
Ayres, e a 2 de Maio a Bella-Vista; distancia que se ano
dava, muito de vagar, em oito dias.

Emquanto aquella divisão naval esteve parada no Paraná.
cinco vapores paraguayos vieram ao porto de Corrientes como
já mencionamos, no dia 14 d'aquelle mez, e tomaram os
dous vapores argentinos qne alli estavam fundeado', mata
ram-lhes parte das guarnições, que não puderam fugir para
terra; desembarcaram a trop que traziam e apoderaram-se
da cidade, fugindo grande parte da população, conhonearam
o povo, matando muitas mulheres e crianças; e depois de
estarem no porto tres horas, retiraram-se levando os dous
vapores de guerra argen tinos que aprisionaram.

No dia immediato, 15 de Abril, o exercito paraguayo to
mou posse da cidade de Corrientes, tendo sido préviamente
abandonada pela população: no fim de Abrtl o exercito pa
raguayo occupava o norte da provincia da Corrientes, na
força de 18,000 homens. Depois das suas avançadas terem
chegado a Bella-Vista, retrocederam, por não terem achado o
apoio que esperavam na 'população.

A nossa divisão naval recebeu a seu bordo em BeIla-Vista
b general Wem:esláo Paunero e a tropa que o acompanhava,
e foi desembarc,al-o no RlDcão do Soto, em razão' d'aqnella.
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pequena força argentina não poder opp6r-se ao exercito .pa
raguayo, cujas avançadas já tinbam chegado áquella cidade.

Pelos oflicios que abaixo transcrevemos Yê-se que o gene
ral Wencesláo Paunem requisitou os serviços da esquadra
brasileira em seu au xilio nos primeiros dias de Maio, quando
embarcou em Bella-Vista; mas em que se occu pou a esqua
dra em todo o mez de Abril no Paraná, é o que .não acha
mos demonstrado.

Diz a correspondencia de Buenos-Ayres, de 13 de Maio,
o seguinte, sobre a esqua.dra brasileira no Paraná:

« De posse da cidade de COl'fientes e da povoação do Em
pedrado, 10 leguas abaixo d'aq uella, as força paraguayas dão
mostras de alh quererem estabelecer a sua base de operações.
Não tratam de avançar, ao contrario, entrincbeiram-se entre
aquelles dous pontos, e ahi aguardarão sem duvida que as
vá procurar o inimigo. E' sobre o Riachuelo, rio bastante
caudaloso que corre parallelo ao Paraná e 3 leguas de Cor
rientes, que se encontram as forças de Lopez, etc.

(( As fortificações paraguayas no Riachuelo acham- se guar
necidas de artilharia, que seus vapores, graças á morosidade
dos nossos, tem conduzido de Humaitá, para onde até agora
navegam livremente.

. '«.C~~' ~sia' ~~ti~id~d~ . ~o~t~'a~(~ . ~ 'n::o;o~id~d~ .d~ .n~~5~
esquadra, que, com um mez de viagem, se achava no dia
5 ainda fundeada em Bella-Vista, onde chegára apenas um
dia antes da expedição do general Paunero, que sahira de
Buenos-Ayres desasseis dias depoIs d'ella!

« Essa lentidão tem sido aqui mal vista, e a impr'lDsa a
tem julgildo severamente. Eis como se exprime a T7'ibuna de
12 do corren te :

« - A L' divisão da esquadra brasileira, que subio ha um
mez, acha-se ainda fundeada em Bella-Vista, a poucas le
guas do porto de Corrientes, onde a esquadra paraguaya des
cança tl'anquillarnente ancorada. Que faz ahi essa esquadra?
Porque não segulO resolutamente para Corrientes'? Porque
nlJ.o se lançou sobre os navios paraguayos impotentes para
r8sistir au ataque de oito canhoneira:;? Enigma é este que o
Sr. Gomensoro não explica de uma maneira satisfactoria. -») n

A correspondencia de Moutevidéo de 28 de Maio, dIZ ainda
o seguinte sobre a esquadra:

« O exercito paraguayo avançou sobre Bella-Vista, que foi

(') Jornal do c.ommercio de 22 de Maio de 1865.
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logo abandonada. pelo general Caceres, que desceu para o
Rincão do 80to. 14 leguas abaixo d'este ponto.

« A nossa esquadra, que hayia subido quasi ao mesmo
tempo com o general argentino Wencesláo Paunero, e a infan
taria argentina que elle commanda em numero de 1,200 homens,
teve de descer a instancias d'este general, que temia ver o
general Caceres cortado.»

DOCUMENTOS, OFFICIAES QUE DIZEM RESPEITO ..í. 3. a DIVISÃO DA

ESQUADRi BRASILEIRA.

« Bordo do vapor Jequiti'l'lhonha, em BeIla Vista. 2 de Maio
de 1865.

«( 111m. e Exm. Sr. - Tenho a honra de communicar a
V. Ex. que hoje chegou a este porto a vangllarda da nossa
eSlJuadra, com pesta de oito navios, a cuja testa me collocou
o Sr. Visconde de Tamandaré.

« Mui brevemente de\"em-se reunir a estes alguns outros
navios de guerra, trazendo' uma brigada do nos::,o el:ercito,
que se achava em Montevidéo, e cuja vanguarda aqui tambem
espero.

« As tropas da Republica estão em movimento. Ha oito ou
dez leguas acima d'esta localidade, cerca de 5,000 homens de
cavallaria ao mando do general Caceres, buscam impedir o.
passo a'"os Paraguayos, que se apoderaram da capital de Cor
rientes, e chegam até ao Empedrado, em numero. tiegundo
dizem, de 12 a 15,000 homens.

« O governador de Corrientes, actualmente n'esta povoação,
espera noticia o:ffi.cial de V. Ex. que lhe communique ter
já transposto o rio \Jruguay.

« Aproveitando a occasião apresento a V. Ex. os meus
sinceros cumprimentos e distinctá cOl.1sideração.

« Deus guarde a V. Ex.
« 111m. e Exm. Sr. David Canavarro, general commandante

do exercíto em operações nas margens do Uruguay. - José
Segundino de Gomensoro, commandantJ da 3." divisão naval. » CI')

Esta communicaçll.o ao brigadeiro David Canavarro, foi
inutil e sem causa justificavel, porque nem aquelle comman
dante da guarda nacional nem outro qualquer chefe militar
da provlllcia do Rio Grande podiam ter interesse directo em
saber o que fazia aqueJIa divisão naval no rio Paraná, que
Bada tinha feito até á data d'aquelle o:ffi.cio.

Entretanto é digno de reparo que se publicasse este oflicio,
que não interessa a ninguem, e deixasse de se publicar as

(*) Documentos mandados publicar pelo governo em 1~66.
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ordens do dia, as instrucções e oflicios do vice-almirante
commandante da esquadra do Rio da Prata aos comman
dantes da nossa força naval, que esteve estacionada no rio
Paraná em 1865.

Em 28 de Abril o commandante da 3. a divisão da esquadra
brasileira no Paraná, dirigia ao chefe politico de Goya a
a seguinte nota:

« Bordo do vapor Jequitinhonha, 28 de Abril de 1865.
« IIlm. Sr.-Conforme as ordens que recebi do Exm. Sr.

almirante Visconde de Tamandaré, commandante em chefe
das forças navaes brasileiras nas aguas do Prata, começam
hoje as forças sob minhas ordens a bloquear e hostilisar os
portos do litloral do Paraguay, estendendo-se esse bloq ueio
a todos os lugares occupados por força da mesma Republica.

« E, como não ba n'esta cidade autoridades ofliciaes e tran
geiras que possam cOD'llllunicar aos subditos das diversas
nações que ahi existem, as deliberações que hoje tomo, rogo
a V. S. que se digne dar-lhes pu blicidade, afim de que pro
videnciem convenientemente sobre seus interesses.

« Aproveito a opportunidade para reiterar a V. S. meus
proteslos de amizade.

« Deus guarde a V. S.
« Illm. Sr. D. Evaristo Lopes, chefe politico de Goya.

- José Segundino de Gomensoro, cOll1mandante da 3.a divi
são. » (I')

Por esta communicação do commandante da. S." divisão
naval, é que se soube que teve ordem de ir bloquear tl hos
tilisar os portOs do Paraguay; com um mez de navegação essa
ordem não se cumpria, porque tanto tempo [ai preciso pum
a 3." divisão chegar a Bella-Vista a 2 de Maio; até então
navegavam os vapores paraguayos entre Humaitá e Corrientes,
onde alguns dias estiveram [unJeados.

Este facto mostra a falta que houve no emprego activo da
nossa força naval no Paraná, logo que se terminou a questão
com o governo de Montevidéo.

Na correspondencia de Londres de 23 de Julho, publicada
no Jomal do Commercio de 28 de Agosto de 1865, le-se o se
guinte sobre a esquadra brasileira na Paraná:

« Em uma nota do ministro inglez em Buenos-Ayres" o Sr.
Thronton, dirigida ao conde Ru 'el em 11 de MalO, diz-lhe

(*) Díario Oflieia! de 23 de Maio de 1865.

/
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o seguinte :-0 movimento das forças navaes brasileiras é ex
tremamente lento, e o Sr. Elisalde disse-me ha dous dias qne
lhe constava que o chefe Gomensoro, commandante da 3.a

divisão de 8 canhoneiras, ia s.er privado do commando e
mettido em conselho de guerra, por causa da ex.trema lenti
dão dos seus movimentos. Esta divisão passou a ilha de
Martim Garcia a 12 de Abril subindo o Paraná, e até esta data
não ha noticia d'ella se approximar á cidade de Corrientes. »

O ministro inglez em Buenos-Ayres observou o que fez
aquella divisão naval, naturalmente porque La marinha ingleza
não se dão factos d'estes; mas hoje affirmamos que se aquella
divisão naval tivesse tido outro commandaute e talvez ins
trucções mais claras e positivas, os vapores paraguayos que
vieram a Corrientes tinham sido anniquilados.

Todos lamentaram que a esquadra brasileira não tivesse
tentado conter o ex.ercito paragt.:ayo na margem direita do
Alto Paranã, quando dessasombrado atravessou aquelle rio em
dias de Abril para invadir a provincia de Corrientes, estando
iá a 3." divisão naval no Paraná.

A operaç.ão de guerra então mais necessaria, o emprego da
esquadra mais urgente não se fez pela lentidão dos seus mo
vimentos; mas a lentidão dos seus movimentos proveio da
falta de um commandante activo e valente,. e de instrucções
sobre o emprego da força que dirigia.

Podia o com mandante de 8 vapores bem artilhados ter des
truido os navios paraguayos quando estavam fundeados no
porto de Corrientes, assim como a esquadra russa destruio a
turca fundeada em Synope, em 1854 j que vantagem immensa
não tinha resultado de uma operação d'esta natureza para a
guerra que principiava?

A destruição d'àquelles 5 vapores paraguayos tinha redusido
quasi á nullidade o resto da marinha de guerra paragaaya;
devia-se ter aproveitado a occasião de destruir separado o que
junto seria mais difficil; o que ficasse da esquadra paraguaya
não se animaria a vir encontrar-se com a nossa, não tinha
havido o combate d~ Riachuelo, no qual perdemos tanta gente

Uma pequena divisão naval fundeada, sendo batida por outra·
muito mais forte em numero de navios e com, melhor arti-



117 -

lharia, era certo o triumpho dos atacantes; mas quem tinha
a força ás suas ordens assim não o entendeu; os vapores,
paraguayos, sabendo que se apIJI'oximava a esquadra brasileira
com outro commandante, retiraram-se pa'ra" Humaitá.

Por esta~ faltas de commando pedeu a marinha brasileira a
primeira occasião de mostrar o seu valor nas aguas do Pa
raná: aqueUa divisão naval ficou sem acção a pequena dis
tancia dos vapores paraguayos.

A 28 de Abril de 1865, sahiram de Buenos-Ayres para o
Paraná a fragata a vapor AmazonfJs, a corveta Pamahyba, a ca
nhoneira Ivahy, e vapores de transporte condusindo uma bri
gada de infantaria commandanda pelo coronel Guilherme
Bruce, para se distribuir pelos navios da esquadra no Paraná;
esta força foi sob o commando do chefe de divisão Francisco
Manoel Barroso.

Em quanto estes navios navegaram no Paraná, devemos
referir o que se passou com a 3. a divisão nayal em Bella
Vista.

Diz o Dia?'io Official de 2 de Junho de 1865 :
« Carta do correspondente. - O abandono de Bella-Vista,

onde se achava a 3,a divisão da nos a esquadra e os bata
lhões idos ultimamente de Buenos-Ayres, está explicado nos
dous oflicias que o general Vencesláo Paunero dirigio ao
chefe brasileiro, e que publicamos por e:-:tenso, porque elies
justificam a morlJsidade e a inacção da no sa esquadra tão
acremente censurada pela imprensa portenha.)

Eis aqui os ditos oflicios :
« O commandante em chefe do 1.0 corpo do exercito na

I}ional, 'bordo do vapor Jeq1titinhonha, 4 leguas abaixo do
Empedrado, em 14 da Maio de 1865, a S. S. o chefe da 3. a

divisão naval brasileira, capitão de mar e guerra José Segun
dino de Gomen oro.

« Depois do abaixo assignado haver chegado o este ponto
com as forças sob seu commaudo a bordo da esquadra ao
mando de S. S. e posto em communicação com o general
Caceres, chefe da divisão da vanguarda, foi instruido de
que as communicaçães que decidirào a mar0ha do abaixo
assignado de Bella-Vista, foram inexatas, em con, equencia
de um movimento simulado do inimigo, o qual longe de
retirar-se, avançou n'esse dia até á '-nossa vista, como o
pÔde notar S. S., obrigando assim a nossa vanguarda a retro
ceder.
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(( N'estas circumstancias e tendo o abaixo assignado summa
necessidade de encorporar-se ás forças da vanguarda, para
operar sobre o inimIgo, cujo' numero como sabe S. S., se
diz subir a 12 ou 15,000 homens das tres armas; resolveu
pedir a S. S., como o faz, que se digne transportaI-o nova·
mente a BeIla-Vista, ou a outro ponto da costa d'onde possa
realisar o desembarque da sua força, sem ser interceptado
pelo inimigo, até ao centro das operações do exercito argen
tino.

« O abaixo assignado compraz-se em reiterar aS. S. etc.
W-encesláo Paunero. »

( O commandante em chefe do l.0 corpo do exercito na
cional, no quartel general no Rincão do Soto, 19 de Maio
de ltJ65, a S. S. o chefe da 3,a divisio naval do Brasil.

« Depois que o abaixo assignado desembarcou n'este ponto
de bordo da divisão naTal ao mando de S. S. e reunia-se
aos batalhões de linha do exercito nacional, que chegaram
de Buenos-Ayres, com cuja força e a que conduz o abaixo
assignado alcança formar apenas 1,200 homens de infantaria,
uma bateria de campanha com ti peças, e 5,000 homens da
guarda nacional mal armados; teve avi~o de que o inimigo
vem avançando sobre este campo a marchas for\adas em
numero de 10,000 homens de infantaria, 19 peças e 6,000
homens de cavallaria, cuja 001umna é como, S. S. póde
natal-o, intinitamente superior á do abaixo as ignado, e com
a qual sem grande temeridade não. poderá comprometter-se
em uma batalha.

i( Em taes circumstancias e carecendo o abaixo assignado
ainda dos meios necessarios de mobihsação para manobrar
por terra, tem segunda ~ez o pezar de incommodar a S. S.
pedindo-lhe que se digne permittir o em barq ue a bordo da
divisão a seu mando da JDfantaria e artilharia do abaixo
assignado, sem cujo meio, que o abaixo assignado, considera
indispensavel e muito conveniente ás operações da guerra, que
tanto o Brasil como a Republica A.rgentina sustentam contra
o Paraguay; ver-se-ha obrigado a dar um combate absolu
tamente desvantajoso para as tropas argenti.nas, que ainda
cumprindo íi.elmente o seu dever, seriam talvez sufrocadas por
um inimigo mui superior em numero e já organisado.

« Persuadido o abaixo assignado de que o governo de S.S.
não desapprovarci o importante serviço que a circumstancias
im previstas obrigam ao abaixo assignado a soli citar de S. S. ,
lhe é grato ofrerecer aS. S. a segurança de sua maior dis
tincção e apreço.-Wencesláo PaunerO.)l

Estes oflicios, que ficam transcriptos, são documentos que·
mostram que o general argentino requisitou os serviços da
3.a divisão no mez de Maio, o que já dissemos acima.
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o chefe de divisão Francisco Manoel Barroso raumo-se á
3.a divisão naval em Goya a 20 de Maio.

Do diario d'este chefe extrahimos o que se segue:
«( Dia 23 de Maio.-Depois da meia noite passou uma es

cuna da qual fiz vir a bordo o patrão, o qual disse estarem
em Corrientes 1,500 paraguayos e um só navio de guerra,
que quando alli chegou a canhoneira ingleza, embarcou no
vapor paraguayo o ministro Berges por suppor qua O navio
era brasileiro, mas desembarcou por conhecer que era inglez.

« Dia 24 de Maio.-Ao amanhecer fez-se signal de des
pertar os fogos; ás 6 horas e meia appareceu debaixo o
'/apor inglez Espigador; recobi jornaes e oflicios, e logo se
guimos rio acima. A's 9 horas e meia passamos a povoação
do Empedrado, e ás 2 horas 'e meia fundeamos antes de
chegar ao Riach uelo, do lado do Chaco.

« Combinamog sobre a maneira de amanhã nos apresen
tar-mos sobre Corrientes.)}

ATAQUE 1 CIDADE DE CORRIENTES.

« Dia 25 de Maio.-Ao romper do dia, como se tinha dis
po to, os navios tomaram os seus reboques, e ao nascer do
sol embandeiramos n@s topes com a bandeira argentina no
mastro grande; os vapores argentinos Pampeiro e Pavon fize
ram o mesmo com a bandeira brasileira no mesmo mastro.

« A's 7 horas e meia seguimos I rio acima, dando vista de
u TIl vapor que reconhecemos ser paraguayo e que logo que
nos via parou, e conservou-se observando nos a quatro ou
cinco milhas de distancia. Conforple nos app roximavamos assim
fugia, até que ás 9 horas e 20 minutos deu 2 tiros como
signal. de despedida, e seguindo, perdeu-se de vista.

« A's 10 horas chegamos em frente á columna, deixando
todos os reboques fuudeados do lado do Chaco, e seguimos
a collocarmo-nos em duas columnas em frente á cidade, dando
fundo ás 11 horas. Haviam duas bandeiras paraguayas que
estavam nos quarteis, e na capitania a argentina, muitas
italianas nas sotéas, por serem a malDr parte dos commer
r.iantes que alli ha d'esta nação; mUlta gente nas barrancas,
e em alguns lugares se viam paraguayos, os quaes eram
conhecidos pelo' vestuario encarnado de que usam.

« Collocamos os navios em duas linhas; e fu l conferenciar
com o general Paunero: este resolveu de se mandar buscar
as escunas que tinham tropa, o que se fez indo alguns
vapores busca·las, e chegando, ás 2 horas, logo desenbarcaram.

« Fiz collocar em lugar conveniente as canhoneiras Itajahy,
Mearim e AraglLal'y, para protecção. Vieram os vapores Pavon
e Pampei?'o, que se encostaram á terra, e duas escunas j de

Vo!. lI. - 17.
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sembarcaram a tropa que traziam, que logo se estendeu em
linha de atiradores .
. « Em quanto isto se fazia, os paraguayos por de traz das

casas se dirigiam ao lugar do desemb"arque, mas a columna
de atiradores e os navios fizeram fogo sobre elles, o que os
obrigou a retroceder, e intrincheirarem-se em uma casa que
lhes servia de quartel, de onde hostilisavam muito a nossa
gente; porém as balas de bordo com o avanço que faziam
os atiradores já protegidos por mais força que tinha desem
barcado, os desalojaram do quartel, saltando elles pelas janel
las da retaguarda, e em seguida foram os nOdSOS entrando.

« D'este ponto para a cidade ha uma ponte, que os Para
guayos defendiam do outro lado, foram tambem desalojados;
e passando a nossa gente, coadjuvou n'esta luta o nosso ba
talhão 9.0, que com muita valentia imitou aos bravos batalhões
argentinos Clue primeiro desembarcaram.

« O fogo feito pelos Paraguayos era como de 1,600 a 2,000
bomens; continuando forte o tiroteio foi sempre avançando a
nossa gente, que era de quando em quando reforçada com a que
ia desembarcando. Entrando a noite foi·se ouvindo mais distante
os tiros, e já alguns de peça das nossas de campanha, que des
embarcaram.

« Recebi uma requisição do general Paunero, que me dizia
ter a gente muito fatigada, com bastantes feridos, e que, sendo
nossa a victoria, era preciso que o auxiliasse com mais alguma
força: ordenei que desembarcassem as duas companhias do
1.0 de fuzileiros, com parte do 6.° que faltava, e seguiram
ás 8 horas da noite para terra; indo com esta força o coronel
Bruce, que tinha vindo como commandante da brigada.

« O general mandou-me dizer que a força podia desembarcar
na Capitania. .

«(. Consta-me até agora haver quasi 200 feridos, entre elles
um tenente do 9.0 batalhão chamado Herculano; muitos of
ficiaes superiores e inferiores argentinos, os quaes se acham
nos vapores Pavon, Pampeiro e ilraguary. ))

Até aqui é extrahido do diario do chefe de divisão Barroso;
agora a que se segue contém particularidades que convém
saber-se.

Correspondencia do Jornal do Commercio:
« O dia 25 de Março marcou um grande triumpho para as

armas alliadas contra os Paraguayos. N'este dia cahio a cidade
de Oorriel1tes em poder dos Argentinos e Brasileiros. Coube
ao nosso 9.0 batalhão de infantaria sustentar a reputação dos
soldados brasileiros, e elle coadjuvou eflicazmente o general
Paunero, que em um momento se vio quasi flanqueado por
uma columna paraguaya.

« O tenente Herculano de Souza Magalhães e 4 soldaci.os
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ficaram feridos n'essa jornada gloriosa, em que 200 argentinos
derramaram o seu sangue para reconquistar o territorio da
patria.

« O 1.0 tenente de artilharia Tiburcio Ferreira de Souza
com duas peças que desembarcaram da esq'J.adra, fez ,.grande
mal ao inimigo, e provocou a admiração dos alllados, que
o elogiaram m uíto.

« Ao fogo da esquadra se deve terem os Paraguayos eva
cuado o quartel e ou tras casas com que se protegiam.

« O chefe Barroso e commandante Gomensoro foram incan
saveis para auxiliar o bom exito d'esta importante operação
militar. »

Outro correspondente para o mesmo jornal, diz o seguinte:
~( Avançaram os vapores argentinos protegidos pelos de guerra

bra ileiros. Desembarcou uma companhia da legião militar, e
desenvolveu a sua guerrilha contra uma força muito con'3i
deravel, como de 1,000 Paraguayos. Em seguida desceu outra
companhia da 2. 3 legião, e não podendo avançar pela resis
tencia que encontro~, desembarcou uma companhia do 3:0
de linha, e resolutamente carregaram sobre o inimigo á bayo
neta até o desalojar do posto que occupava.

« Os navios de guerra brasileiros com os tiros da sua
artilharia cooperaram para a dispersão ou derrota dos Para
guayos. DepOls, estando já em terra todas as forças, avança
ram em diversas direcções as brasileiras de desem barque uni
das com as argentinas e apossaram-se de toda a cidade.

« Cahiram em poder dos alhados muito armamento e mais
de 200 prisioneiros. Calculam-se em 500 os mortos do ini
migo, e tomou-se-lhe a bandeira de guerra.

« Os generaes Paunero e Barroso julgaram conveniente
tornar a embarcar, porque se acreditava que forças conside
raveis do inimigo viriam sobre a cidade; porém tendo achado
grande cooperaçao na população nacional e estrangeira, julga
va-se que demorariam o embarque, para colher todo o fructo
da victoria.

cc Nossa perda (dos Argentinos) são 150 homens fóra de
combate; nas tropas brasileiras houve tambem perdas de con
sideração; tendo-:;e tornado notavel um tenente de artilha
ria volante, pelo estrago que fez no i,nimigo. ('I')

« Constou por communicaçães que vieram de Montevidéo
com data de 5 de Junho, que os alUados tinham abando
nado a cidada de Corrientes no dia 30 de Maio, não se po
dendo sustentar pela approximação do e1:ercito paraguayo.

« As tropas argentinas desceram o rio nos seus vapores,
escoltados pela can.honeira Itajahy; Paune~o desem?~rcou no
ponto chamado Rincão de Ceballos, sem probabllldade de

(*) Tenente de artilharia Antonio Tiburcio Ferreira de Souza, oflicial
merecimento que prestou muitos serviços n'esta campanha.
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poder conservar-se alli. A esquadra brasileira embarcou a'
tropa e subio para. as Tres-Bocas j deixou no '(.lorto a canho-
neira Belmonte. .

« Por esta fórma, disse um correspondente de Montevidéo,
não póde deixar de co~~iderar-se esteril o ataque do dia 25,
e é mesmo n'este sentldo censurada a operação do general
Paunero.

« O que é verdade é que a rapidez com que se dizia que
o exercito argentino entraria em campanha, está por em
quanto só nas palavras.

« E' lastimavel que o nossõ governo não tivesse antes e
melhor fixado o plano de operações do nosso exercito. Se
em lugar de encaminhar para Montevidéo as tropas que
desde Fevereiro estão aqui chegando, as tivesse dirigido logo
para o Rio Grande, a formar o grande exercito de operações
nas margens do Uruguay, como o general que devesse com
ruandal-o ; agora estariamos em marcha, levando de vencida
o exercito paraguayo pela provincia de Corrientes dentro, e
apertal-o contra o Paraná, ou entre o mesmo exercito e a
esquadra. FÔra uma soberba e brilhante operação, que em
tres ou quatro mezes faria decidir a campanha victoriosamente
Entretanto achamo-nos bem longe d'isto! »

A combinação dos dous generaes (Paunero e Barroso) para
tomarem a cidade de Corrientes com a pequena força que
tinham, estando n'a.quella provincia um ex.ercito paraguayo de
16 a 18,000 homens, foi uma operação imprudente e inutil.

O general Paunero, a quem se attribuio a iniClativa d'aquella
empreza, pelo que fez, mostrou que não tinha pratica de
guerra, e principios I';ertos d3. sua theoria; devia ter-se retirado e
reunir-se á pouca tropa argentina que estava n'aquella provincia.

Não se devem tomar praças que não se possam conservar;
este é um dos preceitos da arte da guerra, porque esses
pontos tomados servem de base a operações, subsequentes;
mas o general argentino tomou á viva força uma praça que
cinco dias depois abandonou, porque não a poude conservar
pela approximação do exercito paraguayo. Quando o general
argentino tivesse nma divisll.<) de 4,000 h~mens, não se
podia conservar, por não ser· Corrientes uma praça fortificada.

Depois dos Argentinos e Brasileiros terem muitas perdas,
vendo os seus éhefes approximar-se o exercito paraguavo,
abandonaram a cidade que tinham conquistado j logo a sua
conquista foi inuti1. '
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Não se soube nem nunca se publicaram as instrucções que
levou o chefe de divisão Barroso quando foi commandar a
esquadra no Paraná, em Abril da 1865, pareceu que as teve
amplas para o ataque á aidade de Çorrientes, e depois res
trictas nas operações que se seguiram.

Se a operação do general Paunero em atacar a cidade de
Corrientes foi imprudente, prejudicial ás suas tropas e ás
nossas e inutil pelos seus resultados, as operações da esqua
dra que o coadjuvou foram tambem superfluas; ficou fun
deada no rio Paraná, isolad~ e pouco depois bloqueada pelas
baterias que os Paraguayos estabeleceram na margem es
querda do rio.

Quaesquer que fosi>em as instrucções dadas pelo vice-almi
rante á 3.' divisão naval que entrou no Paraná, ou as que
depois deu ao chefe de divisão Barroso quando foi com
outros navios augmentar aquella força, vio-se que nada pre
veniram sobre o que podia acontecer; e quem foi com
mandar aquella esquadra para fazer guerra ao Paraguay,
foi muito condescendente em aceitar instrucções tão limita
das, o que se soube pelos movimentos que a esquadra fez
sob seu com mando ; pelo menos assim se pôde julgar.

Ficou exposta aos ataques que soffreu no Riaehuelo em
11 de Junho, em Mercedes a 18 do mesmo mez, e em
Cuevas a 12 de Agosto.

E' um axioma na arte da guerra, que o exercito que tem
força maior do que o inimigo nunca o deixa na retaguarda:
applicando este principio aos movimentos que fez a nossa
esquadra, fica evidente que devia estacionar no Paraná, onde
estivei>se a força argentina para a auxiliar emquanto os Pa
raguayos occupassem a provincia de Corrientes, e não dei
xaI-a onde fosse hostilisada pelo exercito inimigo, pois que
em Buenos-Ayres o seu commandante em chefe devia saber
qual era a posição do exercito paraguayo.

No lugar em que ficou a esquadra no Paraná; depois do
abandono da cidade de Corrientes, privada de receber soccor
ros ou fornecimentos de qualquer qualidade, não servio de
nada aquelle bloqueio, porque nem ao menos embaraçou as
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communicações entre o exercito paraguayo e o seu paiz pelo
Passo da Patria, pois que a entrada do Alto Paraná esteve
sempre livre de bloqueio; conduziram muita artilharia e
bagagens, e na sua retirada tiveram tempo de levar tudo, e
mais do que trouxeram.

Na 'situação desvantajosa em que ficou a esquadra, sem
porto que lhe servisse de abrigo e de base para su as ope
rações, foi repentinamente atacada pela esquadra paraguaya
no dia 11 de J unho ás 9 horas da manhã, com 8 vapores
e 6 cbalanas, cada uma d'estas com uma peça de 80.

Tal foi o resultado das instrucções que cumpria a esqua
dra brasileira fundeada no Paraná, ao mesmo tempo que os
Paraguayos fortificavam a margem esquerda d'este rio.

COMBATE NAVAL DO RIACHUELO.

o vice-almirante brasileiro com mandante em chefe da es
quadra do Rio da Prata, mandou onze navios de guerra para
o rio Paraná, sob o commando do chefe de divisão Francisco
Manoel Barroso no mez de Abril de 1865; o vice-almirante
ficou residindo em Buenos-Ayres.

Em todas as nações maritimas sempre se via que os com
mandantes das esquadras, tanto em tempo de paz como de
guerra e em paizes estrangeiros, nunca as desamparam, porque
é essa .sua obrigação; mas na nossa esquadra do Rio da
Prata nos annos de 1864 até Fevereiro de 1866, esse artigo
do regulamÊmto naval de todas as nações maritimas, r:ão teve
execução.

Já vimos o que a esquadra brasileira fez no Paraná em
Maio, agora vamos ver o que fez em Junho sob o commando
do ~eu segundo commandante.

Escreveram de bordo da corveta Belmonte, para o Jomal do

Commercio:
« O dia 11 de J unbo de 1865 raiou luminoso a todos os

horisontes, e nós perdiam os a esperança. de que a esquadra
paraguaya des~esse <'l. empenhar combate com os nosso~ vasos
de guerra, que' continuavam ancorados defronte de Corrlentes,
mais proümos á margem direita que á esquerda.
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« Pelas 8 horas e meia da manhã as YIglas de todos os
Jlavios gritavam :-Esquadra paraguaya pela prôa.

« Acabava de soar o momento sério de ostentarmos o nosso
valor e dignidade nacional!

« Tocou-se a postos, gU9.fnecemos a artilharia, e come
çamos a canhonear a esquadra inimiga a distancia de uma
milha, pouco mais ou menos.

« Os ferros de nossos navios suspendiam á uma, fazendo e
recebendo fogo: a esquadra paraguaya, composta de 8 vapores
e 8 baterias fluctuantes, montando cada uma um canhão de
80, tomoU-liaS o flanco direito e ocoupou a boca do rio.

« O navio ch&[e, o A.mazo.nas, trazendo a seu bordo o chefe
de divisão Barroso, passou immediatamente á vanguarda;
ordena os vasos em columna de ataque, á Belmonte que passe
á frente, e travou-se n'esta occasião um. combate renhido e
sangrento. As conhoneiras que deviam seguir a Belmonte retar
dam o passo, e eUa pa sou á vante a toda a força!

« Os navios paraguayos tinham tomado aquella posição,
porque intelligenciados (necessariamente) com a terra, procu
ravam abrigar-se nos flancos de uma bateria. de terra masca
rada com arvoredos, e que de bordo não era passiveI ver.

« A esquadra levou uma hora a passar e n'esse trajecto
não soffremos e nem causamos grandes avarias; a distancia
era grande, e isso era de esperar.

« Depois que a esquadra suspendeu e que fomos para junto
das baterias traiçoeiras, o perigo tornou-se sublime, não obs
tante os sensiveis prejuizos e as perdas de vida de um punhado
de valentes.

\( A principio' as balas, bom bas, foguetes a congreve e
granadas do inil11igo, em resposta aos nossos tiros, crusavam
por cima das vergas, mastaréos e cordame: depois as direcçoes
foram abaixando, e comecavam attingir borda e ca co de
nossos vasos; o commandlmte da Be[monte manda a meia
força di parar uma banda com rodizios de 68 no inimigo;
elle responde forte, e d'essa resposta resultou a morte ao
bravo 2.0 tenente da armada Julio Carlos Teixeira Pinto, um
soldado do 1.0 de artilharia e dous do corpo policial do Rio
de Janeiro.

( A' Belmonte, navio de nomeada, cheia de orgulho, occu
pando a vanguarda e a grande distancia dos outros, ex paz-se
só áquelle fogo mortífero, como para uma experiencia lutou
com oito baterias flutuantes e uma bateria de terra, que .se
soccoria tambem do fogo de fuzilaria continuado 1 A Belmonte
acreditava o pavilhão; de raros em raros intervallcs a morte
passeiava em nossas taboas; o chão do navio ficou escorre
gadio do sangue de nossos irmãos de armas. Eram os filhos
de Santa Cruz que se sacrificavam nos altares da patria, COIlJ.

o maximo valor passiveI I
« Nas horas em que mais imminente se antolhava o pe-
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rigo, e que a morte era quasi uma certeza, eu levantava
vivas a Sua Magestade Imperial á nação brasileira, á civi-
lisação e ás liberdades patrias. _

( Os ofliciaes da guarnição, a marinhagem, os soldados e
todos correspondiam á saúdaçao de guerra! Depois o resto de
nossos vasos atacou impetuosamente; o Barroso á frente na
caixa da roda do Amazonas, a artilharia de prõa a postos, o
o immediato Delfim Carlos de Carvalho no castello, fundiam
contra os navios paraguayos, a metter-lhes a prÔa á guiza
de encouraçado; e quando muito proximo se achava, dispa
rava os rodizios a varrer com metralha, e em seguida uma
bicada.

« O Amazonas só por sua conta metteu tres navios illlml
gos a pique em menos de tres horas: os outros navios me
nores davam bandas inteiras ou para os navios, ou para as
baterias de terra, ou perseguiam os que fugiam.

« A corveta Parnahyba foi cercada por tres vapores que lhe
deitaram dentro um golpe de gente de abordagem, reinou um
momento de confuzão, um oflicial paraguayo dirigi-se á popa
e ordena ao guarda marinha Greenhalgh que arreie o pavi
lhão brasileiro: Greenhalgh responde-lhe com um tiro e
mata-o. Outro, porém, que ~e approximava degolou nessa
occasiao o guarda marinha com um furioso golpe de sabre.

« N'esse momento, em quanto a tolda da Parnahyba estava
cheia de van~alos, Pedro Affonso, capitão do 9.° de intan
taria, e tenente Feliciano Ignacio Maia batiam-se á espada,
mOfftjram ambos pelos golpes de sabre e macbado; até que
a guarnição de bordagem subisse as escotilhas, visto haver
recebido orde'm no começo do com bate de deseer á coberta,
não só para deixar toda a liberdade á manobra da artilharia,
como para não perder muita gente, (o que foi um erro)

« O Amazonas reconhece a imminencia do perigo em que
está a Pa7'7tahyba, soccorre-a: n'essa mesma occaslão a guar
nição da corveta sobe as escotilhas, e leva a baioneta tudo
quanto encontrQU. O convés ficou coberto de mortos, que a
guarnição lançou ao rio. '

« As guarnições dos navios paraguayos e das baterias flu
ctuantes lançaram-se ao rio. Apezar de ordem contraria de
alguns commalldantes de nossos navios, foi impossivel du
rante alguns minutos impedir a guarnição de lhes fazer fogo.

( A's 5 horas e tres quartoR da tarde quatro navios para
guayos estavam fóra de combate, ou a pique; quatro fugira.m :
seis baterias flutuantes (chatas) estavam em nosso poder; as
duas restantes foram ao fundo. Recolhêmos muitos trophéos,
bande,iras, prisioneiros, armamento, mnnições de guerra, algum
dlDhelro em 'papel. .

« A corveta Belmonte quasi no fim do combate leva uma
bomba nos paióes de prõa, que, matando os doentes que
estavam na enfermaria, produzio o incendio. Quando come-
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çava a tomar proporções exageradas, uma -bala abria um
rom bo ao lume d'agua, no lugar do incendio; o navio fez
agua e alagou-se em pouco tenq:;o, e o incendio extinguia-se.
Alguns soldados doentes morreram afogados. Grande quanti
dade de pohora ticou inutilisada j a machina sem poder
funccionar, e o navio encalha em um banco fóra do alcance
da artilharia de terra, que nunca se calou. O commandante
da corveta Belmonte, o 1.0 tenente da armada Joaquim Fran
cis~o de Abreu, mostrou em todo o tempo do ,combate a
malar bravura e sangue fno, mesmo nas occaSlões em que
as balas despedaçavam o passadiço em que se achava.

« Na canhoneira Iguatemy foi ferido em uma perna o seu
commandante Coimbra, sem muito perigo, e o seu immediato,
o 1.0 tenente Pimentel, quandQ subia para substitllil-o, perdeu
a cabeça por uma balla de artilharia.

« Os Paraguayos têm na capital de Corrientes .muita gente;
estabeleceram uma bateria de 12 bocas de fogo com que pro
tegeram os seus navios contra os nossos ataques. A corveta
Jequ'itinhonha, um dos nossos maiores navios, commandada
por Gomensoro, perdeu o pratico no combate e encalhou em
um banco; d'ahi fazia o fogo que lhe era possive1, mas em
pessima posIção. O contigente de infanteria do 1.0 batalhão
repellio a abordagem duas vezes.

« Terminado o com bate, a esquadra recolheu-se a uma en
seada, deixando dous navios de guarda á corveta Jequit-inho
nha, e tratou de enterrar os mortos, que excedem de 50;
pensar os feridos, que passam de 100, recolher alguns des
pojos das chatas tomadas, etc.

« O dia 12 passou-se assim, e no dia 13, pelas i boras e
meia da tarde, a Araguary. que era uma das sentinellas do
Jequitinhonha, descobria em terra a situação de uma nova bateria,
mascarada como a antiga; mas descobria uma peça só: fez
lhe um tiro de 68, e não teve tem po de observar o effelto, por
que 11 bocas de fogo aos flancos d'ella jogavam grossos projbctis.

« A guarnição do Jequitinhonha, passou para qs dous va
pores que o guardavar,n; encravou-se a artilharia; t,udo feito
de baixo do fogo de terra. »

Para completar a descripção do combate naval do Riachuelo,
transcrevemos a parte que deu o oflicial general que estava
commandando da nossa esquadra, fundeada perto da cidade
de Corrientes.

PARTE OFF1ClAL DO CHEFE DA. DIVISÃ.O NAVAL DO PARANÁ; SOBRE

o COMBATE DO DJA 11 DE JUNHO DF; 1865.

« Bordo do vapor Amazonas, fundeado abaixo do Ria
chuelo, em Corrientes, 12 de Junho de 1865.

« Viva Sua Magestade o Imperador.
Voi. II - 18.
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« Viva o Imperio do Brasil!
« Illm. e Exm. Sr. Almirante. -Não temos feito tudo, mas

fizemos o que podemos. No dia 11 do corrente, domingo da
SantissiU?a Trindade, foram tomados pelas divisões sob meu
commando 4 vapores de guerra paraguayos, e 6 canhoneiras
flutuantes com rodisios de 80.

« Passo a expor a V. Ex., ainda que laconicamente, o con
tecido, pois f... .igado como me acho, me é impossivel fazel-o
de outra maneira.

« Eram 9 boras da manhã quando nos sentavamos a al
moçar, deram parte de que descia um vapor, dous, tres, e
assim successivamente até S. Houve portanto chamada geral
em toda a dIvisão, e chamou-se a postos.

« Desciam elles aguas abaixo com a corrente do rio, que
não seria menos de 4 milhas, pelo qual em menos de um
quarto de hora passaram por frente de nós S vapores para
guayos, trasendo a reboque 6 chatas ou canhoneiras flutuan
tes. Fizemos-lhes as honras devidas, ás quaes de igllal fórma
responderam. Balas e metralhas de parte a parte era uma
chuva, e chuva de respeito.

« Seguiram aguas abaixo e foram coHocar-se perto do
Riachuelo. Tratei então como chefe d'esta divisão, que me
fôra confiada pelo Exm. Sr. vice-almirante Visconde de Ta
mandaré, de dar um dia de gloria á nação fazendo respeitar
nossa bandeira.

« Tive de attender a mil circumstancias, o que difficil
mente podia fazel-o com o nosso confuso plano de signaes.

C( Julguei que a minha descida sobre elies com a esqua
dra seria mallograda, porque voltariam por detrás de duas
ou tres ilhas que tem um canal com muita pouca agua, e
pelo qual subiriam sem ao menos ficar nili d'elles. FlCando
parado nada faria; descendo elles subiriam por detraz das
ilhas'; uma d'estas resoluções devia no emtanto tomar.

ee Resolvi ir aguas abaixo; a Belmonte, commandante J oa
quim Francisco de Abreu, na frente, o que fez com galhar
dia, não segaindo-a logo os outros vapores porque ficaram
atraz do 'Amazonas, pela boa marcha d'este "Vapor em que eu
me achava. Elies nos esperavam; mas porque'? Estavam
debaixo das barrancas, que ha antes de chegar ao Riachuelo
(descendo).

(r Collocaram-se convenien.emente as seis chatas com canhões
de SO, e sobre as barrancas bayja baterias pelo menos com
20 bocas de fogo. Provavelmente seriam os 22 canhões que
antes disse a V. Ex. que tinham chegado a Corrientes. Estas
20 ou 22 peças apoiadas por mais de 1,000 homens de in
fantaria, faziam um fogo mortifero sobre nossos navios, ao
qual correspondiam el1es da melhor vontade.

« N'esta descida encalhou infelizmente o Jequitinhonha, no
qual tinha a sua insignia o chefe Gomensoro. Devia eu
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voltar immediatamente para de novo os co mbater, porém a
estreiteza do canal não o permittia, sendo necessario descer
muito para o fazer.

« Felizmente tinha eu a bordo o pratico Bernardino, que se
póde chamar o chefe dos praticas, e é o mesmo que subia com
a esquadra ha dez annos, e desde então está ao nosso serviço.

« Subi, e minha resolução foi acabar de uma vez com
toda a esquadra paraguaya, o que teria conseguido se os 4
vapores pal'aguayos, q ue estavam mais para cima, não tives
sem fugido.

« Puz a prÔa sobre o primeiro, e o esmigalhei, ficando
completamente inutilizado com agua aberta, e indo pouco
depois a pique. Segui a mesma manobra com o segundo,
que era o !Jlm'quRz de Olinda, inutilisei-o; e depois ao ter
ceiro, que era o Salto, o qual ficou no mesmo estado.

« Os quatro restantes; vendo a manobra que eu praticava,
e que me dispunha a fazer-lhes o mesmo, trataram de fugir
rio acima. Depois de destruido o terceiro vapor, puz a prõa
em uma das canhoneiras fructuantes, a qual com o choque
e um tiro foi ao fundo.

« E"Im. Sr. almirante, todas estas manobras eram feltas
sob o fogo mais vivo, quer dos navios e chatas, quer das
baterias ae terra e fuzilaria de mil espingardas.

« Nossa intenção era destruir por esta fórma toda a es
quadra paraguaya, antes que descesse ou subisse; porque
necessariamente mais tarde ou mais cédo tinhamos de enca
lhar por ser n'aquella localidarle meito estreito o canal.

« Finda esta tarefa pelas 4 "horas da tarde, cuidei de to
mar as canhoneiras fluctuantes, que ao chegar-me a eUas
eram abandonadas, pulando todos no rio e nadando para
terra, que ficava a curta distancia.

« O vapor parag-uayo Pamguary, de que ainda não fallei,
recebeu um rombo no costado e caldeiras quando descia, de
modo que foi encalhar n'uma ilha em frente- e toda a tri
polaçãú pullou d'ella abandonando o navio. A. Belmonte tinha
recebido tres rombos abaixo da flõr d'agua, que v~')-se obri
gada a encalhar para não ir a pique.

« Encheu-se de ~gua até dous pés abaixo da coberta, pelr
dendo-se todos os Viveres, paivara e demais objectos. Tratei
da melhor fórma de fazer tapar os rombos.

« Desgraçadamente o Jequitilthonha ficou encalhado onde a
bateria de terra lhe fazia um vivo fogo, que era contestado.
Ao pÔr do sol elle diminuio, julgo que por se lhes terem acabado
as munições. Ordenei á Iguatemy que fosse aJudaI-o. a safar.
Ao Ypiranga que fosse coUocar-se ao pé do vapor paraguayo:
o Amazonas ficou ao pé da Belmonte, que estava cheia d'agua.
A Jl{ea?'im ia rebocar a Pa?'nahyba, que tem o leme partIdo.,
para vir onde nós estavamos.

« Tudo assim disposto, veio o tenente Montes Bastos em
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um escaler do Jequitinhonha dizer-me que o chefe Segundino
preoisava de mais de uma canhoneira, pois tendo pegado no
Ypiranga para o ajudar, este tambem encalhou, e a Igua
lemy só nada podia fazer.

« Ordenei então que fosse a Mearim, depois que de bordo
tivesse sahido o medico Dr. Antunes, que tinha ido fazer
amputações. A. Parnahyba quando desciam quatro vapores
paraguayos trataram de abordal-a ao mesmo tempo; seu com
mandante, o eapitll.o-tenente Aurelio Garcindo Fernandes de
Sá, como vinha aguas abaixo, pôz a prÔa sobre o Pa1'aguary
disparando-lhe um dos rodizios, que o fez ir encalhar em
fren te á ilha.

(( Os outros tres querendo um d'elles abordal-o pela prôa
não o pÔde conseguir pela resistencia que a0hou; entretanto
os dous da pÔpa puderam deitar-lhe trinta e tantos para
guayos, que, ficando sobre o convés, mataram os que ahi
se achavam, entre elles o capitllo do 9.° batalhão Pedro
Affonso Ferreira, e o guarda marinha Greenhalgh, que com
grande bravura e coragem defendiam a bandeira.

(! Estes officiaes morreram no seu posto de honra. Avan
çaram então os reforços que esperavam, e na abordagem de
prÔa fizeram-se taes estragos, que os paraguayos que tinham
saltado morreram todos, pagando assim a sua ousadia.

({ Teve este navio 33 mortos, 28 feridos e 20 extraviados,
que se suppõe terem cahido ao rio na defesa que fizeram.

« Temos em toda a esquadra, entre mortos e feridos, de
180 a 190 bomens, d'estes 80 -'\ 90 mortos, entre os quaes
se contam officiaes, marinheiros e tropa.

({ Que direi a V. Ex. dos com mandantes '? Que todos a meu
vêr portaram-se bem, e me ajudaram mais ou menos como era
de. esperar. Qualquer distincção que faça terá de desgostar,
pOiS entreti.do com o desejo de amquilar toda a esquadra pa
raguaya não tinba tempo de olhar para cada um separada
mente, porque muitas vezes até os perdia de vista. Mais
tarde informarei a V. Ex. detalhadamente.

( Sei ,com evidencia por achar-se comigo e sempre a meu
lado no posto de honra, sobre o passadiço do Amazonas. que
é seu commandante, o capitão de fragata Theotonio Raymundo
de Brito; portou-se com bravura e sangue frio, tomando
sem pre as disposições que o caso requeria. Todos os offi
ciaes portaram-se como deviam. Entre estes o 1.. tenente
José Antonio Lopes, encarree;ado da bateria de prôa, o vi
portar-se com coragem e galhardia.

({ O eoronel João Guilherme Bruce, com mandante da brio
g~dal já conhecido pela sua brav~ra, me coadjuvou, fazendo
dll'l(5u. a. tro [la aos lugares que mais con vinha para offender
ao immlgo.

« Não tenho ainda recebido as partes parciaes, as remet
terei em a primeira occasião.
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« Deus guarde a V. Ex. muitos annos.
« 111m. e Exm. Sr. vice-almirante Visconde de Tamandaré.

-Francisco JIanoel' Barroso da Sil'va, com mandante.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O COIIBATE NAVAL DO RUCHUELO.

Na batalha de Ituzaingo, no dia 20 de Fevereiro de 1827,
o exercito argentino escolheu a posição para esperar o brasi
leiro, que o foi atacar; no combate naval do Riachuelo, a
esquadra paraguaya passou pela brasileira e foi esperal-a no
lugar que lhe conveio, onde ficou protegida pela bateria que
estava occulta.

Alli foi a esquadra brasileira atacaI-a, sem saber da exis
tencia d'aquella hateria.

A esquadra onde estava não bloqueava as Tres Bocas nem
o Passo da Patria, por onde o inimigo tinha a communi
cação livre com o seu paiz; não pod ia, na posição em que
se achava, hostilisar de modo algum o exercito paraguayo,
que occupava metade da província de Corrientes; logo de
nada servia estar no rio Paraná, sem ter um porto de abrigo
para qualquer aeúntecimento.

Por consequencia a esquadra brasileira esperou pela para
guaya, que a foi aggredir sem que o com mandante brasileiro
soube se que os navios paraguayos estavam promptos para
descer o rio; foi por, tanto uma sorpreza, que teria sido
muito peior se tivesse tido lugar de noite, como tinham pro
jectado, mas que um desarranjo na machina de um dos
vapores embaraçou.

A esquadra paraguaya teve ordem parei. vir atacar a brasi
leira de noite, abordan:lo os navios de sorpresa e deitando-lhes
dentro gente que os tomasse; mas chegando ás 9 horas da
manhã, foi tomar posição conveniente debaixo da bateria que
estava occulta.

O governo paraguayo não confiou só nos seus 8 vapore ;
mandou mais 6 chatas, cada uma com u.ma peça de 80. Com
esta força contava Lopes ou aprisionar ou destruir a esquadra
brasileira, que estava parada á espera dos acontecimentos.

I ndepellden te do chefe brasileiro não saber da existencia
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d'aquella bateria, parece-nos que não devia ter provocado o
combate no lugar em que pararam os navios paraguayos, mas
escolher outro onde pudesse manobrar livremente, e não na
parte estreita do rio, como elle mesmo declara no seu oflicio,
acima transcripto.

N'este lugar mais estreito do rio encalhou a corveta Jequi

tinhonha, pois constou que o cúmmandante despresou adver
tencias do pratico, e assim se perdeu um bom navio de
guerra, do qual os Paraguayos tiraram a artilharia, que servio
depois contra o nosso exercito, porque o navio não foi quei
mado.

A abordagem que a corveta Parnahyba soffreu de dous
vapores paraguayos. foi porque o commandante fez descer
para a. coberta parte da guarnição e a tropa destinada á defeza
da tolda; assim mai.s de 100 Paraguayos apossaram-se facil
mente de parte do convez do navio, que occuparam da pôpa
ao mastro grande, não deixando subir a guarniça,o que estava
na coberta.

De um tal systema de de[eza resultou que os Paraguayos
mataram a pouca gente que estava na tolda, e, entre esta o
capitão Pedro Affonso Ferreira, commandante do destacamento
do 9.° batalhão de infanteria que havia a bordD, bem como
o 'guarda marinha Greenhalgh, que defendiam a bandeira.

A corveta Parnahyba, estava em poder dos Paraguayos
quando felizmente chegou o vapor Ama.zonas, que põz a prôa
em cima do vapor paraguayo que estava na põpa da corveta,
e o meteu no fundo; então os Paraguayos fugiram atirando
se ao rio, e assim se retomou o navio. Se a tropa da infan
teria estivesse guarnecendo as trincheiras, os Paraguayos não
tinham saltado dentro, mas o commandante não julgou que
podia ser abordado, como foi: sendo este a,'ontecimento de
noite, de manhã eRtava a corveta em Humaitá.

Se o vapor Amaznnas não tivesse mettido no fuudo tres va
pores e duas chatas paraguayas, a esqnadra brasjleira tinha
sido em grande parte destruida. Foi muito prejudicial á esqua
dra aceitar o combate n'aquelJe lugar, onde a bateria de terra
fez-lhe grande estrago; mas, cumpre confessar, houve ainda
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muito maior gloria para a marinha brasileira, POlS venceu
forças superiores ás suas.

Este combate naval, primeiro da America do Sul, que teve
lugar entre navios movidos a vapor, deu muitos resultados
vantajosos á guerra que o Brasil principiava contra o Paraguay.

Convém declarar n'este lugar que, se as batalhas de Abukir
e de Trafalgar deram mui~a gloria á marinha ingleza e ao al
mirante que as commandou, o combate naval do Riachuelo
não deu menos gloria á marinha ~rasileira e ao bravo e in
i2trepido oflicial general que o commandou com tanta ga
lhardia.

N'este combate ficou firmada a reputação da marinha bra
sileira, e considerada igual á primeira marinha de guerra da
Europa, porque todos os o:fficiaes foram heróes. Na Europa
admuou-se que o:fficiaes novos, pertElncentes a um paiz onde
não tinha havido guerra maritima. havia muitos annos, e
por isso não acostumados aos combates, tivessem um com
portamento tão brilhante, o que tanta honra faz á nação a
que pertencem.

Com a destruição de partF:l da esquadra paraguaya, ficou
enfraquecida a sua força naval, que não voltou a hostilisar
os nossos navios em outro combate como aquelle.

Se a esquadra brasileira tivesse sido destruida, a para
guaya tinha vindo bostilisar todos os portos do Ri.o da Prata;
sublevar os partidos contra o Brasil, que existem nas duas
Republicas; anniquillar o nosso commercio e paralysar por
muito tempo as nossas operações de guerra, pelo local em
que estava o exercito brasileiro na margem do Uruguay.

Poncou dias depois do combate do Riacbuel0, os Para
guays transportaram' a artilharia que tinham no lugar do
combate a um ponto mais abaixo, onde faz barra o ~rroi.o

Empedrado. Ahi formaram uma forte bateria sobre a bar
ranca, proxima a um banco, que· obriga os navios a encos
tarem-se áquelle lado esquerdo, para passarem no canal.

Verificando isto, o chefe Barroso resolveu descer forçando
a passagem, o que praticou com tanta coragem como for
tuna; pois que, apezar do mortifero fogo da bateria de 68



-134 -

e de uma força de infantaria de 1,000 homens, a esquadra
passou este ponto, chamado Mercedes, a 18 de Junho, ás
11 horas da manhã, sem ter grande prejuizo, respondendo
ao fogo de terra de modo a desmontar- algumas peças.

Hou ve alguns mortos e feridos, e a se~sivel perda do
capitão tenente Bonifacio Joaquim de Sant'Anna, comman
dante da corveta Beberibe, ao qual estando no passadiço, uma
bala de fuzil deu-lbe na cabeça.

A esquadra ficou fundeada proxima ao Rincao de Ceballos,
12 leguas abaixo de Corrientes.

Depois do combate do Riachue110 e das passagens de Mer
cedes e de Cuevas, da qual trataremos posteriormente, nllo
teve a marinha imperial occasião de continuar a mostrar seu
valor em operações de guerra importantes; mas, esperemos
o dia 15 de Agosto de 1867, no qual apparecerão os vence
dores de Riachuelo diante das trincheiras de Curupaity; ahi
principiaram uma nova campanha, na qual foram tantos os
combates, quantos os dias de gloria para os officiaes da
i11 ustre marinha brasileira.

N;esta memoravel campanha do Paraguay, cuja historia
escrevemos, convém que se saiba qual foi a opinião do governo
imperial nos differentes periodos da guerra. como as admi
nistrações deram conta ao corpo legislativo do que fizeram e
do que aconteceu.

Por esta razão vamos transcrever a parte do relataria do
ministerio da marinha de 1866, que diz respeito ao ataque do
Riachuelo.

RELATORIO DO MINISTERIO DA MARINIIA SOBRE O COMBATE DO RIACIIUELO.

OPERAÇÕES NAVAES.

« De modo ultrajante e insolito provoclldos á luta pelo
governo paraguayo, temos sido obri~ados a desaffrontar-nos
pela força. Entretanto a nossa pohtica era toda de paz e
generosidade.

« A guerra approxima-se finalmente, ao almejado desen
lace. Cabe-nos a gloria de resolver nas regiões da America
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malS um grande problema conç:ernente á liberdade e civili
sação dos povos.

« O Paraguay beijará a mão que lhe quebra os grilhões
do captiveiro; mas o sangue dos nossos bravos é infehzmente
o preço da derrota de um despota, que se contrapõe a toda
a politica generosa e nobre.

« Os benos feitos da nossa marinha realçam pela approva
ção insuspeita das grandes potencias.

« O combate de Riachuelo, acto de bravura, ousadia e in
telligencia de um chefe veneravel, e de alguns jovens com
mandantes, mereceu descripção minuciosa, e a critica profis
jional dos primeiros jornaes da Europa, Jámais se vira, desde
o emprego do vapor nas evoluções navaes (e em theatro tão
singular), esquadra contra esquadra disputando a victoria.

cc Foi um facto nos annaes da marinha a vapor, que veio
mostrar em grande, o magnifico quadro. do deseJado conflicto,
que até então apenas se dera em peleJas parClaes, sem re
solver definitivamente a questão. Tivemos a opportunidade de
resolveI-a, aceitando o combate de muitos vapores. O exem
plo dado serve hoje de thema a novas apreciações, e preten
de-se que muite vale na arte da guerra.

(C ão houve monitores n'este memoravel combate; mas o
genio militar do nosso chefe supprio a deficiencia, fazendo,
ariete do seu proprio navio, vapor de rodas, e de calado su
perior ao que convinha ao atrevimento das evoluções.

li. As honras da jornada pertenceram ao Amazona. Resoluto
e impavido eUe s6 acommetteu 4 vapores inimigos, e em
qua~to deixava o primeiro afundando-:õe, dava a cada um dos
ou tros igual destino.

« Nem as chatas, nem as timiveis baterias da margem do
rio puderam 'evitar tão funestas consequencias para a força
naval que protegiam. Bem ao contrarlO, a não ser a noite,
e a presteza com que debandavam os aggressores, sua derrota
seria a mais completa possivel, ficando ainda em nosso poder
os 4 vapores que recolheram-se a Humaitá.

« As chatas, que representaram papel tão d istincto ultima
mente no ataque do forte de Itapirú, porque occupavam per
feita posição oífensiva, em Riacbuelo tiveram uma sorte in
gloria, sendo logo no principio da acção tomadas ou mettidas
a pique.

« Faltava-lhes então a faculdade de evolução, indispensavel
desde que a nossa esquadra lançou mão d'esse recurso para
contrabalançar a superioridade do inimigo, e anniquillar, de
um modo intelligente, os seus poderosos meios de ataque e
defesa, nas batenas fluctuantes, e nas que se haviam em
boscado em terra.

« ~al começara o combate, o vapor Jequitinhonha sahe fóra
da lmha e encalha, por motivos que estão submettidos a
julgamento. Em seguida a Parnahyba passa da oífensiva á

Vo1. II. - 19.
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defensiva, não conseguindo repellir a bordagem sem o au
xilio de outros navios da nossa esquadra i occurrencia que
igualmente está afl'ecta a um conselho de guerra.

« Diversos episodios se deram; a luta foi sangrenta; a vic
toria ennobreceu-se pela porfia e denodo com que foi defen
dido o pavilhão naclOnal.

" Nas suas atrevidas evoluções, dictadas p810 bravo chefe
Barroso, e brilhantemente executadas pelo pratico Bernardino
Gustavino, o Ama~onas decide o pleito destruindo, protegendo,
tomando parte em todas as peripecias do combate. Não tira
com isso a nenhum outro navio o quinhão de gloria qUE'
effectivamente lhes coube, n'aquelle dia de honra para o pai2,
e de renome para: a marinha nacional.

II A historia discutirá a importancia d'essa victoria, que a
nl1.o ser nossa, daria aos paragllayos o dominio do RIO da
Prata, até que lenta e diflicilmente obtivessemos a des[órra.

« Não entrarei n'essa averiguaçl1.o que terá sido objecto
de vossa esclarecida meditação. Desejo e devo unicamente
pÔr em rele"o o grande merecimento dos nossos homens
de guerra, que nas campanhas do U ruguay e Paraguay ligam
seus nomes a combates decisivos, ou a bellos feitos d'armas,
cuja narração nenhum brasileiro ignora.

« Antes de Riachuelo tivemos Paysandú e Corrientes, de
pois Cuevas, Mercedes e Itapirú, reconhecimentos de baterias
e sondagens debaixo de fogo vivo, Estes são os feitos da
marinha, partilhados quâ.si sempre pelo exercito, emulo digno
de tão gloriosas façanhas. Temos a mais segura esperança
de que os acontecimentos seguirão ainda o mesmo cmso.
Prenuncia-se muito em breve a destruição de Humaitá, a
tomada de Assumpção, e o resgate de Matto Grosso. »

Isto diz no seu relatorio o ex-ministro da marinha Fran
cisco de Paula da Silveira Lobo.

INSTRUCÇÕES QUE SE nEVlA.M TER DADO ANTES.

A esquadra ficou duas vezes bloqueada e passou por baixo
das baterias de Mercedes e Cuevas, estabelecidas na margem
do rio Paraná. Instrucções previdentes e adequadas á natu
reza da guerra que se fazia em um rio estreito, cheio de
bancos, de voltas, com corrente de mais ou menos veloci
dade, e cuja altura varia nas diversas estações do anno, tor
nando tudo isto diflicil á navegação do Paraná, sobre tudo
para os navios de maior callado; deviam ter sido dadas para
a eS'luadra se conservar abaixo do ultimo ponto que em terra
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occupasse o exercito paraguayo, para não ter ficado exposta
e soffrido o fogo de terra.

O commandante da esquadra brasileira no rio Paraná de
via ter instrucções para manobrar como entendesse e con
forme as circumstancias exigissem, para ter evitado os de
sastres que os navios soffreram n'aquellas passagens; se não
tinha instrucções n'este sentido devia ter deixado o com
mando a quem não precisasse receber instrucções e a quem
de direito competia. A;; operações de guerra, de terra ou de
mar, não se podem determinar de longe, todo o homem de
mediana instrucção sabe isto, ainda que não seja militar, pelas
razões que é inutil enumerar; quem preside e está presente
aos acontecimentos, é que p6de providenciar sobre o que é
necessario fazer-se. Para este fim é que as nações ou seus
governos mandam generaes habilitados com todos os poderes
para elJes mesmos dirigirem a campanha, e nunca delega
rem os seus poderes em outros, pois que essas delegações
levam comsigo restricções, que são prejudiciaes ao serviço.
Todo o general de terra ou de mar que aceita um com
mando, deve ter consciencia de que é capaz de desempenhar
a commissão para a qual é nomeado.

Depois da passagem de Mercedes, a 18 de Junho, a esqua
dra veio fundear no Chimboral, e ahi se conservou em com·
pleta illll.cção todo o mez de Julho.

« O chefe Barroso (diz a correspondencia de Buenos-A.yres
de 12 de Julho) está descançado por ter reparado todas as
avarias e estragos do combate, e haver-se-Ihe juntado .o
vapor iIlagé, que suppre perfeitamente o Jequitinhonha. DIz
mais que os Paraguayos metteram-se em quarteis de inverno,
e não dão signal de vida. Preparavam elementos para u~a

nova investida, em que se sahirilo tão bem corno da Prl
meira. »

Voltemos a nossa attenção para o exercito.





LIVRO QUINTO.

, (

ACAMPAAlENTO DO EXERCITO RII DAYMAN.

Estava o exercito acampado em DaymaI)., quando em 12
de Junho, escreveram para o Jornal do Commercio o segui.nte:,

« 4. o batalhão de voluntarioso - Os medicas Matbeus de
Andrade e Souza Fontes foram para a cidade do Salto, dis
tante d'este lugar 3 a 4 leguas, estabelecer um hospi.tal em
uma casa que se alugou por 800~OOO mensaes. O general
Ozorio, que aqui chegou ante-bontem, pll.rtio no mesmo va
por para aquella cidade.

• Ninguem póde calcular as miserias, os horrores que 'se
tem dado com Os nossos soldados doentes I Em S. Francisco
houve dia em que encontraram-se 18 cadaveres mettidos na
lama, sendo atacados pelos porcos! Houve um grande tem
poral que alagou o campo de tal sorte 9,ue, os doentes fi
oaram deitados sobrp, a agua. E não se dIga que não havia
melhor lugar para ser o hospital collocado, tanto que mu
dou-se depois para o alto de uma coxilha, onde as aguas
não enxarcavam.

« Os doentes pediam remedio, respondia-se-Ihes: Não ha;
pediam caldo, obtinham a mesma resposta; e muitas vezes
lhes faltava a agua para beber I Tal era o mão estado de
admmistração em que se achava aquelle hospital! '

« Não accusamos ninguern, não apontamos o nome de
DiDguem como culpado; apenas referimos os factos taes
quaes se deram, sem receio de sermos contestados; e senão
que responda o exercito em peso sobre esse assumpto.

« Ufi capitão do corpo policial da Bahia, um alferes de
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voluntarios da mesma provincia, outro' alferes tambem d~
voluntarios, e ainda um alferes de linha jazem n'aquelles
campos, victimas de nem um recnrso que encontraram!
Eram quatro officiaes que cheios de vida caminhavam para
o Paraguay, mas quiz a fatalidade do nosso paiz que etles
fossem victimas da imprevidencia, do desleixo e abandono
em que se acharam!

« Sahimos de S. Franci!Sco no 1.0 do corrente, e sabemos
que a mortalidade continua de 10 a 15 por dia.

« O exercito achava-se todo n'este ponto, á excepção de
uns quatro centos homen.s Ique ficaram com os oito centos e
tantos doentes em S. Francisco.

« O transporte foi mal feito, grande atropcllo se deu; a
bagagem de tres corpos esteve separada de nós tres dias. Os
vapores condusiram mais pessoal do que comportayam. Não
se diga que havia urgencia, porque então perguntaremo.s,
porque razão 'de Montevidéo não seguimos logo para aqUl '?
O que fomos fazer vinte e tantos dias em S. Francisco? Que
vantagem houve para o exercito? A não ser a grande morta
lidade que ahi se deu, e a reconhecer isso como vantagem,
não enchergamos outra.

« Tão faCll era aos vapores largarem aqui as tropas, o rio
está cheio a transbordar d.esde o principio do mez proximo
passado. Ter-se-hia poupado as grandes despezas que se estão
fazendo, principalmente com o Uruguay que, trazendo a ban
deira argentina, é entretanto de um blanquilho que muito
mal nos fez na guerra oriental. Paga-se 5~ e 6~ pelo trans
porte de cada official de S. Francisco ao Dayman, em que
não s~. gasta um dia; por ca<;ta praça de pret 1~ ..

« DIzem que a 16 ou 17 vuão o Tamandaré, MItre e Flô
res para conferenciãrem com Osorio e Urquiza, sobre a juncção
dos exercitas, afim de cahirmos já sobre os Paraguayos, que
consta terem retomado Corrientes. .

« Ante-hontem 'subio o vapor Rio da Prata condusindo for
ças argentinas, afim' de desembarcaI-as na Concordia. Consta
que o Taquary e ,o !f!aracanã breve chegarão conduzindo
Igualmente tropa argentllla para aquelle ponto. Porque não
fomos nós logo para alli, nos mesmos vapores que nos trou
xeram de S. Franoisco'? Para que mais este desembarque
que nos trará sem duvida grande demora e grande difficul
dade para' embarcarmos, novos fretes de vapores e sobre tudo
perda de tempo.

« Os Argentlllos sahlram de Buenos-Ayres, e lá vão desem
barcar já na Concordia, e nós sahimos ha um mez de Monle
vidéo, para andar-mos desembarcando e embarcando atropel
ladamente por estas margens; sem vantagem alguma, pelo
contrario com perdas fabulosas de dinheiros publicas, condu
zindo uma bagagem pesadissima, e adoecendo grande numero
de nossos soldados. Quem não sabe o que é um desembarque
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de tropa, e de uma bagagem e material como nós temos,
não avalia por certo o que custa.

« Tudo é carregado ao hombro do soldado. Os acampa
mentos sempre distantes dos portos, fal-os andar grande extensão
com estes enormes pezos, de sorte que humanamente não se
póde exigir que elIes façam exercicios. Lá se vão 3 e 4 dias
perdidos, além dos que perderam na viagem. Lá apparece
a chuva; em fim durante o tempo em que sahimos da cidade
não temos tido mais do que oito ou dez dias de exercicios.

« Como dissemos, o exercito principiou a passar para o
campo junto á Concorp.ia no dia 24 de Junho, completou a
sua passagem no dia 1 de Julho.

« N'este dia abria-se o hospital, o que era da maior neces
sidade, e logo recebeu 260 doentes, e nos dias seguintes o
o seu numero elevou-se a 760, ou mais, conforme o que
diz um oflicial que escreve d'aquelIe acampamento a 9 de
Julho.

« O serviço medico foi distribuido por sete enfermarias e
cada uma d'elIas tem um medico; é tudo feito com muito
zelo e humanidade, de modo que a todas as horas da noite.
quando os enfermos gemen, apezar da geada, os medicas
levantam-se ~om lanternas acezas e vão prestar-lhes os
soccorros preCIsos.

« O movimento d'este hospital tem sido de 100 a 150
doentes diarios, e a mortalidade não chega a dez por cento,
apezar do grande numero de bex.igas e d.iarrhéas. O serviço
medico dos corpos tem sido distribuido de tal modo que toca
um medico para dous corpos, ou um por brigada. Esta me
dida tem a vantagem de encontrar qualquer praça do exer
cito no caso de precisar os soccor1'os medicas, pois que estes
receitam para a botica do hospital, onde ha toda a promp
tidão no aviamento dos remedias pedidos. A botica está
montada proxima ao hospital e servida por cinco pharma
ceuticos.

« Além d'este hospital. ba outro no Salto que tem perto
de mil doentes, com oito medicas, para {loderem acudir á
afiluencia do trabalho; o numero de med.icos é pequeno,
porque depois de passarem visita nas enfermarias, vão passar
visita nos corpos.» C''')

E' para sentir que se fizesse marchar um exercito atravez
de paizes estrangeiros, composto pela maior parte de gente
que não estava acostumada á influencia do clima do Rio da
Prata, sem se lhe proporcionar em todos os lugares onde
deviam parar, os commodos indispensaveis á conservação
da saude dos soldados, para não morrerem aos centos, como

(*) Jornat do Commercio de 3 de Jullio de 1,865.
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aconteceu no acampamento de S. Francisco, pela falta' de
tudo quanto é indispensavel em taes occasiOes.

A publicação d'esta correspondencia do exercito, acampado
no Dayman, fez com que o ex-ministro da guerra (Ferraz)
mandasse um aviso ao general Osorio exigindo informação
sobre o que diziam do exercito; mas nos documentos ofliciaes
publicados por ordem do governo, não se acha a resposta
que devia dar a este respeito o commandante do exercito, o
que faz acreditar que foram exactas as informações que man
daram, e que por esta razão não convinha publicaI-as.

O aviso dizia o seguinte:
« l.' Directoria .geral.-l." Secção. -Rio de Janeiro.-Mi

nisterio dos negoCIos da guerra, em 3 de Julho de 1865.
« Remetto a V. Ex. o lllcluso exemplar do Jornat do Com

mercio de hoje, em que -se acha publicada uma correspon
dencia datada de 12 de Junho proximo findo, do acampa
mento de Dayruan, na qual se fazem graves accusações áoerca
de alguns pontos da administração do nosso exercito em
operações, afim de que V. Ex. no caso de ser verdade o que
diZ o m8smo jornal, mande desde logo proceder contra os
respúnsaveis por semelhantes factos; prestando de tudo mi
nuciosas informações a esta secretaria de estado, com espe
cialidade Acerca dos cadaveres que se diz foram encontrados
na lama, sendo devorados pelos porcos, bem como sobre a
parte relativa aos fornecimentos á tropa, em que se trata da
falta de alguns viveres.

« Deus guarde a V. Ex. - Angelo J!wniz da Silva Ferraz.-
Sr. Manoel Luiz Osorio. » (.)

No exercito não havia quem tivesse culpa de não haver
hospitaes, medicos, medicamentos, dietas, barrracas, etc., quem
mandou o exercito devia mandar o que elle precisasse; logo
não havia a quem responsabilisar.

Quando a França mandou fazer a guerra A Russia no
Oriente, em 1854, como as suas tropas tinliam de ser trans
portadas por mar até á Turquia, mandou o governo francez
estabelecer hospitaes nos por.tos onde deviam chegar os navios
que levavam a tropa j estabeleceram-se em Malta, Cor1fú,
Gallipoli e Constantinopla; todos os transportes que chegavam
a estes portos desembarcavam immediatamente todos os doentes

(*) Documentos mandados publicar pelo governo imperial relativos á invasão
da província do Rio Grande: pago 8.
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que tinham abordo; estes, depois de restabelecidos, eram
enviados para os ~eus corpos: com -este serviço sanitario, tão
bem organisado, o exerci to francez não perdeu gente no seu
trajecto de França para o Oriente; outra qualquer nação não
tinha empregado tantos meios de cautela e de prevenção para
conservar a saude de um exercito 'em viagem ou. em marcha,
como fez o governo da França, n'aquella campanha da
Criméa.

O gabinete de 12 de Maio mais alguma cousa podia ter
feito n'este sentido, quando mandou passar o exercito pelas
provineias argentinas, em virtude do tratado do 1.0 de Maio
de 1865, para nilo acontecer o que dissemos sobre as moles
tias e mortalidade, pela falta de tratamento no acampamento
de S. Francisco.

Se aquelle ministerio não fei tudo quanto devia fazer, não
foi por falta de generaes e medicas instruidos, que, sendo
consultados, podiam indicar-lhe os meios que devia em
pregar.

Além d'isto Banzancourt publicou a campanha da Criruéa,
em 1858; até 1864 tinha havido muito tempo para os mem
bros dos dous ministerios d'aquelle anno terem-na consultado,
antes de emprehenderem a guerra que acabou; para imita
rem o governo francez em ~uitas disposições indispensaveis,
antes de se principiar aquella cámpanha.

Nlto nos -propomos nem é passiveI tratarmos scientificamente
d'estes objectos, de passagem dizemos o que ,occorre no mo
mento de enumerar os factos, os quaes. até aqui tem sido
mais dignos de censura do que de elogios.

Esta falta de providencias no serviço sanitano do exercitó
brasileiro em quanto esteve nas provincias argentinas, e os
males que d'aqut resultaram, foi tudo isto tambem conse
quencia do tratado do l.0 de Maio.

Diz Baudens, na sua obra da-Guerra da Criméa:

« Que os generaes' do exercito fraucez deviam ouv·ir doze
lições pelo menos de bygiene militar na escola de S. Cyr,
afim de se n!l.o opporem ás medidas aconselhadas pelos me
dicos militares a favor dos soldados. ,)

Vol. n-20.
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Nos dizemos o mesmo a respeito dos menbros do gabinete
de 31 de Agosto, que antes de emprehenderem à. guerra que
terminou, deviam ter estudado a bygiene militar, para sabe
rem tomar as medidas necessarias a favor da saude dos sol
dados.

Cuidaram em mandar soldados em grande numero, mas para
se fazer a guerra é necessario concerval-os, preserval-os das
molestias quanto fôr passiveI, com meios bygi.enicos muito
urgentes onde ha grande accumulameI).to de gente, tanto no
estado de molestia como no de saude..

Em meiado de Julho estavam reunidos ao exercito brasileiro
na Concordia os contingentes que tinham sabido de Buenos
Ayres, o que t101do formava mais de 20,000 homens.

A 12 de Novembro de 1864, declarou-nos o Paraguay gqerra.
pelo aprisionamento do vapor Ma?'quez' de Olinda; em Julho
de 1865, oito mezes depois, ainda o exercito brasileiro não
estava prompto para entrar em- campanha.

Convém transcrever a carta que o brigadeiro Osorio escre
veu para Buenos-Ayres, coniando as difliculdades que tinha
encontrado para passar o exercito no rlO Uruguay.

OFFICIO DO GENERAL oso~uo, SOBRE DIFFICULDADES NA MARCHA.

« Entre-Rios junto a Concordia, 4 de Julho de 1865.
« Exm. Sr. Conselheiro.-Ainda estou lutando na passagem

das carretas, cavallos e bois no Uruguay, que está muito
cheio, e se não fosse o vapor Éra, nem em um mez con
clu!ri~ a passagem, p~rque os meios são i.mprovisados e sem
capaCldade para o e:ffelto: a luta qulj aqUi temos ha de re
produzir-se no Paraná, se não se mandar ahi fabricar barcas
a proposito para embarque e desembarque de animaas e arti
~haria.

« Hontem me chegaram dous batalhões, que trouxeram-me
mais bexigas, eu no campo não tenho onde arrumar doentes
d'essa classe; já vê V. Ex. qual será o fim d'esses infelizes;
em marchando o exercito, que não tardará, atravessaremos o
centro de u?Ja 'campanha quasi deserta e que se póde consi
derar um charco n'este tempo.

« Não é conveniente que 'venham pelo Uruguay artigos de
guerra que eu não tenha pedido, porque ficarão extraviados
ou inuteis, sem que eu possa mandaI-os conduzir, como de
facto não posso.
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« Quando se tratou da passagem d' este exercito para este
ponto, se me disse que aqui haviam muitos bois, carretas e
cavallos, porém ha 10 dias ainda não pude obter d'estes ar
tigos, se não mui pouca cousa; o que me obriga a estar
passando bois, carretas e cavallos no Uruguay, porque sem
taes artigos não :;e póde conduzir munições, doentes e botica
para um exercito d'estes: veja V. Ex. quanto me não custa
tantas contrariedades, que só a força de vontade e trabalho
de dia e de noite puderam superar, mas afinal é muito pro
vavel que para acompanhar aos nossos alliados tenha de
perder muitus homens enfermos, até mesmo abandonados;
entretanto os sãos me parecem dispostos a tudo, felizmente.

« Sou de V. Ex., amigo e criado.-.Manoel Luiz OSQ1·io.»
VAja-se agora a correspondéncia de Buenos-Ayres de 12 de

Julho d'aquelle anno, sobre a demora do exercito, que diz o
seguinte:

« Havendo oito ou dez mezes que o Imperi~ entrou em
preparativos militares, que cada dia tomaram malOres propor
ções, o espirita publico deve sentir alguma impaciencia de
ver apparecer feitos decisivos.

« E' isto mais de suppor quando a crença geral era que
o Paraguay constituia um adversaria immensamente fraco em
relação ao Brasil, embora fosse proporcionalmente audaz. Emfim
a lastimosa lllvasão de nossa província de Matto Grosso, e
os mais, attentados do Paraguay, feriram o orgulho do paiz,
e lhe inspiraram ardente e febril desejo de desforço.

:t Assim a idéa de que a guerra fosse feita com especial
actividade se funda nas razões mais plausiveis, e quando os
lllezes decorrem sem a ver tomar esse caracter, está até certo
ponto justificada a impaciencia do paiz. Se, todavia, dér um
passo mais, e da impaciencia chegar ás queixas e ás cen
suras pelo que se antolha como excessiva lentidão, será menos
sensato. Se accusar o nosso ex.ercito e. seu general, de apa
thia ou cousa semelhante, será injusto, será ingrato.

« O Paraguay, como paiz, comprehendendo sob esse termo
o territorio, a populaçao, o governo, e os recursos geraes d'alle,
não póde comparar-se com· o Brasil; quando muito appro
Xlmar-se-hia a uma das nossas grandes provincias. Mas a
guerra não se faz de paiz contra paiz, e sim de um poder
militar contra outro poder militar, a n'esta especialidade, não
tenhamos pejo de o reconhecer, o Paraguay nos podia bem
affrontar ha um anno; excepção feita da parte naval.

« E' que de longa data, como hoje, ninguem o ignora, o
governo 'paraguayo inverteu todos, ou quasi todos os recursos
do seu paiz, em desenvolver os meios militares, melhorando-os
quanto estava em suas mãos fazêl-o. Consintam-me chamar
a attenção para esta segunda circumstancia, aliás verificada
pelos faotos.
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« Não sómente o Paraguay accumulava em silencio meios
poderosos de guerra, mas dava-lhes nova força pela organi
sação, e, póde dizer-se, pela adoptaçllo dos planos que tinha
em mente, - atacar por sorpreza, e defender-se com tenacidade.

« O Imperio que apresentava em exercito a expressão min
guada de suas necessidades .de policia militar mterna e de
fronteira, mal podia de momento erguêl-o á altura de vencer
o Paraguay, por mais dolorosa e injusta que fosse a aggres
são d'elle. Teve precísllo de fazer meios de acção militar para
depois fazer soldados, e ainda depois exercito.

« Que não se improvisam grandes forças militares, declara
ram a França, a Austria, a Prussia, e a halia, consumindo
o melhor da sua riqueza publica em manter um exercito po
deroso, por prevenção; e confessam-o tambem a Inglaterra
e a AlIemanha.

« Ha mezes que vêm-se embarcar nas provincias, e, so
bre tudo, no Rio de Janeiro, batalhões após batalhões de linha,
guarda nacional e voluntarios, tudo para reunir-se ao exercito
que já sitiára Montevidéo e a fizera capitular. Conclue-se d'ahi
que devemos ter no Uruguay forças poderosas para atacar os
Paraguayos, sobretudo reunindo-se ás dos Argentinos. Não
vendo que assim acontece, increpa-se esta demora, accusam-se
os generaes de inercia.

« Homens não são soldados, corpos improvisados de pai
sanos não são exercito, e tres ou quatro mezes é pouco tempo
para fazer desapparecer a differença de uma cousa a outra.

« O general Osorio não tem poupado o seu tempo, não
tem poupado as forças de seu improvisado exercito = o exer
cicio duas vezes cada dia, disse-se que levava centenas de
doentes ao hospital, mas vigorisa e adestra os milhares res
tantes. Hoje temos um exercito de 16,000 a 18,000 homens
capaz de entrar logo em batalha. O exercito brasileiro-argen
tina-oriental, deve ter hoje de 22 a 23,000 homens; acampa
ainda em volta da Concordia.

« O que todos suppõem á vista dos indicios, e que o
exercito paraguayo de Corrientes espera. a approximação dos
alliados, ou para apresentar batalha· nas posições que tiver
escolhido, ou retirar-se á linha do Paraná. 1)

A' estas reflexões, 'que ficam escriptas, sobre a orgallisação
do exercito brasileiro, responde-se com o que está escripto
no 1.0 volume, em lugar de se mandar uma missllo diploma
tica a Montevidéo, devia-se org:misar um exercito forte na
fronteira do Rio Grande: o Brasil não tinha, soffrido tantas
affrontas.

Desde o principio de Julho que se achava na Concordia
o Presidente Mitre e o exercito argentino, que não excedia
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de 4,500 homens, bem como o general Flôres com a sua
pequena divisão oriental de 2,500 hOJ;llens; esperavam os
generaes alliados o contingente de Entre-Rios.

O general Urquiza sahio do seu acampamento no dia 3 de
Julho para ir á ConcorJia conferenciar com Mitre, que não
quiz ir ao acampamento do Basualdo. Poucas horas depois
de Urquiza ter sahido do seu campo, o exercito debandou-sé
a maior parte, e o commandante dispensou o resto.

Quiz-se ver neste acontecimento traição de Urquiza, pare
ceu que o partido do governo decabido de Aguir re, auxiliado
pela desafl'eição da população de Entre-Rins, contribuio para
esta dispersão do contingente d'aquella provincia, assim como
a presença de 2,000 Orientaes do ~artido blanco alli emi
grados.

As noticias do exercito, datadas da Concordia de 10 de Ju
lho, dizem que continuava nos exercicios diarios, mas o e
tado de salubridade não tinha melhorado; em todos os hos
pitaes, incluindo o de Montevidéo, havia 2,000 doentes.

MARCHA no GENERAL FLÔRES rARA YATAY.

o dia 18 de Julho sahio do acampamento da Concordia
o general FIÔres com a divisão oriental de 2,500 homens,
reforçada por uma brigada brasileira de dous batalhões de
infantaria, o 5. 0 e 7.·, commandada pelo coronel Joaquim
Rodrigues Coelho Kelly, uma bateria com 8. peças, o regi
mento de cavallaria argentina S. Martim, e um batalhão
de voluntarios, commandado pelo coronel Fidelis Paes da
Silva, organisado em Montevidéo, ao todo 4,500 homens;
seguia pela margem direita do rio Urqguay, para bater a
coluIDna paraguaya que, tendo-se separado do exercito pa
raguayo quando este veio para S. Borja, desceu com o fim
de penetrar no Estado Oriental pela fronteira de Mis ões. Do
encontro do general Flores com os Paraguayos resultou a
batalha de Yatay, da qual adiante tratamos.

O exercito brasileiro mudou o seu acampamento a 15 de
J uiho do J uquery para o norte do arroio Agui-Chico, atra
vessando a Concordia e passando em dous dias o rio J uque-
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ry; por uma ponte feita pelo tenente coronel José Carlos de
Carvalho sobre barcos; fOl o primeiro serviço que este habil
oflicial engenheiro prestou para o exercito poder marchar.

MOVIMENTO DA ESQUADRA.

No fim de Julho communicou do Paraná o chefe de di
visão Barroso que, pelo abaixamento das aguas do rio, d€!
via a esquadra descer até ao Rincilo de So~o, que fica entre
Goya e o rio Santa Luzia; a constante diminuição das aguas
e terem os Paraguayos fortificado outro ponto da costa, abaixo
do lugar em que e tava a esquadra, 8.conselhava este passo.

D'esta communicação do chefe Barroso se déduz que a es
quadra continuava a estar onde nilo devia permanecer.

A fortificação qU8 os Paraguayos fizeram em Mercêdes para
a bloquear, o damno que soffreu n'aquella passagem, devia
ao menos ter servido de aviso para não se repetir outro
caso igual; mas isso não aconteceu, como se verá.

O exercito de Robles occupava o norte da provincia de Cor
rientes, chegando as suas avançadas até Goya. O general
Paunero estava com uma pequena divisão de pouco mais de
4,000 homens ao sul do rio Corrientes, abaixo de Goya 12
leguas. .

A divisão do general Paunero, pela sua pouca força, ape
nas poude conter os Para.guayos na margem direita do rio
Corrientes, emquanto o exercito alhada não se approximou,
e tambem porque ao exercito inimigo não lhe conveio trans
pÔr aquelle rio para o sul, pela difliculd~e da sua passagem,
não tendo pontes nem outros meios de transporte.

O exercito alhado e.stava acampado proximo ao Agui-Chico,
na provincia de Entre-Rios, e ahi esperava alguns contin
gentes, que se lhe reuniram, e melhor estação para conti
nuar a marchar.

Na Concordia organisou-se uma esquadrilha de 4 vapores
para subir o Uruguay com o vice-almirante brasileir~, tendo
por fim apoiar as operações do general FIÔres, que subio
pela margem direita d'aquelle rio, para embaraçar a passa
gem do exercito paraguayo para o Rio Grande: ou o rio
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Uruguay baixou muito ou por outra causa, aquelles peque
nos vapores não subiram para preencher aquella commissilo.

O Visconde de Tamandaré, depois de estar alguns dias na
Concordia, voltou para Buenos-Ayres.

A correpondencia de Montevidéo de 30 de Julho diz:
« Que o plano do vice-almirante de montar o Salto Grande

não se realizou, porque o rio baixou. Não obstante, perma
nece no Uruguay uma flotilha ao mando do capitão de fra
gata Lomba, prompta a fazer aquella operação. »

O general Urquiza foi ter uma conferencia com o general
Mitre na Concordia. Este aproveitou a visita do seu'coHega
para passar revista a todo o exercito alliado, que é descripta
em todos os jornaes de Buenos-Ayres com as cÔres mais li
songeiras para nós. Eis como o correspondente da Tribuna
narra este impórtante facto.

ESTADO DO EXERCITO NA CONCORDIA.

« O general Mitre seguido de todos os seus ajudantes e
acompanhado do general Urquiza, dirigio-se ao campo ás
11 horas da manhã do dia 24 de Julho, e teve logo lugar
a revista.

« Formaram do exercito brazileiro 31 batalhões de infanta
ria, 2,500 homens de caval1aria, 36 peças de artilharia, ao
J,Dando dos generaes Ç)sorio e Sampaio. Todos ?::l corpos,
antes de entrarem em !lnha, fizeram evoluções vanadas , em
que manifestaram seu porte e disciplina.

{( O total das forças de ambos os exercitos é de 41 bata
lhões de infantaria, 46 peças de artilharia, 2,500 homens de
cavallaria, que fazem 22,000 homens; além d'esta força ha
a divisão das tres armas, que foi com o general FlÔres na
Jorça de 4,500 homens.

{( Aqui falleceu o coronel Ferraz, excellente oflicial de infanta
r~a, que commandava uma brigada e fez muita falta ao exer
CItO. »

'OTIGIAS DA ESQUADRA.

« Esquadra Imparial em operações no Paraná.-Chimboral,
1.0 de Agosto de 1865. Bordo da canhoneira Belmonte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C( A 27 do proximo passado, post tantos labores, chegou aqui
ao Chimboral o Apa: trouxe a seu bordo 300 e tantas pra
ças do batalhão de voluntarios da Cachoeira. O pessoal deste
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corpo não é máo; o chefe Barroso distribuio essa força pelas
corvetas Magé e Beber'ibe, por serem os miares vasos logo
depois do Amazonas.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« A 27 do proximo 'Jassado a sentinella dos váos da Par
nahyba notou ta oculol um movimento de tropas nas cam
pinas que ficam adjacentes á barranca, e reconheceu que se
pelejavam com as tres armas. Durou tres horas o certame,
e depois alguma quantidade de fumo ondulou nos ares; com
a dissipação vio~se que um 'pouco adiante d'aquelle lugar
assestava-se um acampamento de barracas.. .. . . . .

c( Nossas avarias estão reparadas, as guarnições passam
regularmente; pelo Apa recebemos muni\iões, tem-se pago
o soldo de Abril e Maio, estamos promptos para operar. Já
descançamos bastante, e é preciso termos que fazer.

« 2 de Agosto.~Chegaram de Bella Vista algumas golêtas
com a noticia de que uma forte columna paraguaya inva
dira de novo a povoação. Uns diziam que os vandalos tinham
ido a busca de mantimentos e gado, por nada haver em
Corrientes para comer, outros affirmam que o fim principal
d'esta segunda expedição era fortificar a barranca de Cuevas.
Esta barranca ainda é segundo informam mais alta que a
de lIferc~des, e portanto em boas condições para bem fuzilar
o convez dos navios para quando passarem.

(( O paquete Espigador, que devia chegar aqui no Chim
boral hontem á noite, não o fez, o que prova que com effeito
éneontrou obstaculo na subiria.

« Hoje pela manhã o Barroso estendeu-se com o Muratore,
com mandante do Gua1'da Nacional, vapor argentino que está
comnosco, e em seguida fez signal chamando commandantes.

cc As 5 1/2 horas de tarde assomou o Espigado?' no hori
sonte: os coraçljes expandiram-se: fundeou e soubemos que
de facto em Bella Vista tinham estado 4,000 Paraguayos,
mas que tinham seguido caminho de Goya. Sua missão parece
ser arrebanhar (roubar) gado e apanhar qualquer mantimento.

(C Em Assumpção (dizem) ha extraordinaria mizeria.
(C A esquadra parece que vai descer amanhã. Cerro a corres

pondencia, porque ignoro a hora da partida do paquete.
cc Até outra vez. »

Soube-se na esquadra d'este movimento dos ParaguayC)s,
mas ella ainda ficou fundeada onde estava, e só desceu
quando a bateria que a pretendia bloquear estava prompta.

Não foi de certo' o official general que n'aquelle lugar a
commandava que teve culpa de se continuarem a commetter
faltas d'esta natureza em operações de guerra, o que desacre
ditava a nossa marinha.
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o Jornal do Commel'cio de 4 de Agosto de 1865, publicou
uma correspondencia de Buenos-Ayres de 26 de Julho, que
diz o seguinte:

« A nossa e:..quadra temeu que a dissolução das forças de
Entre-Rios, importando a deffecção do general Urquiza, a dei
xasse em situação embaraçosa, e desceu algumas leguas.
Melhor informada depois, voltou para o seu anterior fundea
douro do Chimboral, onde permanece.

« Am parados pelas duas ou tres baterias qne tem rio abaixo,
estacionam em Corrientes 6 vapores paraguayos, todos pe
quenos e fracos, á excepção do Taquary, escapado do RiacllUelo.

« O corpo do exercito argentino de vanguarda, ás ordens do
general Paunero, recebe cada dia novos contingentes pelo Pa
raná, e breve deverá receb~r um de mil a dous mil homens,
que formarão os de yarias provincias centraes reunidos no
Rosario, e ahi organisados pelo general D. Emilio ~Iitre
(irmão do presidente). l) .

A correspondencia de Buenes-Ayres de 3 de Ag'osto publi
oada no Jornal elo Commereio de 21 de Agosto, diz () seguinte:

« O grande exercito paraguayo de Corrientes, depoi de
muitos dias de inacção, aliás aproveitados como adiaute mos
trarei, paz-se em rapida marchp. com direcção a Bella Vista.

« ,egundo noticias concordes, por canaes diversos, ayunça
em força de 30)000 homens) em quatro columnas paralieIas,
com numerosa artilharia, o que não lhe impede fazer de 7 a
8 leguas por dia. Na ultima data suas avançadas estayam a
uma e meia legua d'aqueHa .villa.

« Da nossa esquadra ha noticias que a dão sem novidadê;
como porém elia vem achar-se á ret,aguarda do exercito pa
raguayo, que desce pela margem do Paraná, suppõe-se que
eUa ta111 bem descerá, para não ficar assediada pelos banco e
as baterias de terra.

« O tempo de ina.cção, em que um mez pareciam est'u as
forças paraguayas de Corrientes, empregaram-o cm montar
fortes baterias d'esde o Empedrado até Mercêdes, e que reu
nidas ás do Riachuelo apresentam como 80 peças de grosso
calibre, bem dotadas de artilheiros, e apoiadas em forças de
infantaria. Eis uma inacção que não foi esteril. ... ».

Pelo paquete inglez chegado a esta cÔrte no dia 3 de Se
tem bro do Rio da Prata, vieram as seguinte IJ.Oticias:

« A correspondencia de Buenos-Ayres de 26 de Agostq,
contém o seguinte sobre a esquadra brasileira no Paraná:

t( Se uma importante noticia communicava eu ha quatro
Volo ll. - 21.



- 152-

dias aos leitores do Jornal do Commercio, 0utra tenho hoje a
transmittir-lhes que, sendo de menor vantagem positiva e
immediata, é mais gloriosa, como é mais exclusiva das armas
brasileiras. Pertence esse feito á esq uadra.

« Longos dias tinha-se elia mantido fundeada na volta do
Chimboral, algumas leguas acima de Bella Vista, apesar desse
ponto ter cahido em poder dos inimigos. Talvez se na es
quadra estivesse o Sr. vice-almirante, ou o Sr. chefe Barroso
tivesse faculdades para operar como entendesse melhor, a es
quadra tivesse descido antes, e a tempo de não solfrer o mi
nimo contraste.

<r E' certo, porém: que ella no dia 9 recebeu do Sr. vice
almirante ordem para se vir coHocar abaixo da passagem de
Cuêvas, que era passivei fortificassem os inimigos, por exis
tirem ahi grandes barracas e ser' estreito e tortuoso O canal
do rio. .

« No dia 10 sah:o a esquadra do Chimboral, e a 12 indo
passar aquelle ponto, verificou que n'elle haviam os inimigos
construido fortes baterias e reun ido 3 a 4,000 homens de lll

fan~eria, de modo que a passagem apresentava os maiores
perigos.

« Nem ac;sim hesitou o diana chefe o Sr. Barroso em cum
prir a ordem que recebêra do Sr. vice-almirante, e investia a
passagem com um denodo que seus officiaes, marinhagem e
tropa comprehenderam e secundaram.

(C Ao enfrentar a bateria receberam as canhoneiras o fogo
de 40 peças de todos os calibres, algumas raiadas, bombas,
granadas, foguetes á congreve, e finalmente, o fogo inces
sante de 2,000 homens de infantaria.

« Galhardamente ~espondiam os navios imperiaes ~ esse
tremendo ataque e ajudados da corrente em 25 a 30 illlllutOS
transpunham o espaço dominado pelas baterias.

« Nenhum, porém, deixou de receber no seu casco grande
numero de balas, algumas que abriram rombos, outras des
pedaçavam a mastreação e obras mortas, de modo que o Sr.
Barroso, em carta ao vice-almirante, diz ter no material sof
frido maior estrago que no combate do Riachuelo.

« E assim devia ser, pois o Amazonas recebeu 40 balas, o
Ypiranga mais de 30, e as outras canhoneiras entre 15 e 25.
Entretanto nenhum navio chegou a perigar, graças á sereni
dade com que seus commandantes e officiaes os dirigiam no
meio d'aquelle vaicão de projectis.

« E não póde deixar de descobrir-se n'essa circumstancia
urna nova illustração para a· marinha imperial. Nos combates
como o de Riachuelo ostenta ella um enthusiasmo e ardi
mento inexcediveis; agora, eu volvida em descommunal e ine
vitayel perigo. mostra-se serena, estoicamente brava, imper
terrlta.

« Louvor a el1a!
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»

feridos.
»
»
»

1

« Se todavia grande foi o estrago no material, em pessoal,
gTaças ás preYisões do Sr. chefe Barroso, foram as perdas
immensamente menores.

« Segundo a parte d'ess8 chefe, houve ao todo menos de
50 praças fóra de combate, sendo mortos o alferes do 14.o de
voluntarios (Cachoeiranos) Marcellino Barbosa Leal, o guarda
marinha Joaquim Candido do Nascimento, e mais 17 praças
de marinh~elll e tropa. Feridos houve 29, nao contando-se
nenh um ot11cial. .

« Essa perda é assim detalhada á vista das partes officiaes
dos commandantes de navio:
Canhoneira Beberibe. 5 mortos e 9

» Itajahy . 3» 8
» lIIagé4» 2
» Belmonte 2» 2
» Ypimnga 1» 7
» Mearim. 1»

Transporte Apa . 1 »
» Pepel'iguaçu 1»

Barca Qltamhim . 1»

19 29

« Na Ivahy houve um oflicial e 4 praças contuzas.
" Completando estas noticias junto uma carta-diario rece

bido da esquadra, e escripta por pessoa competente. Pare
ceu-me o melhor meio de satisfazer a avidez dos detalhes
que um feito semelhante deve ahi produzir.

« Resta-me accrescentar que a esquadra chegando completa,
se bem que estropeada, ao Rincão de ~oto, ahi se conser
vará por emquanto, fazendo os reparos que lhe são indis
pensaveis e urgentes,

« Depois, e á medida que os Paraguayos se forem adian
tando pela margem do Paraná, elIa descerá, encontrando
talvez novas baterias, até que o €xercito alliado avançando
por terra lhe permitta subir de novo, varrendo então com
auxilio dos encouraçados essas improvisadas, se bem terri
"eis, defezas que os Paraguayos tem ido levantando sobre
os rios ..

E:>QTJADR! BRASILEIRA NO PARANA.

I( Carta-diario sobre o facto de Cuevas.
« Dia 9 de agosto.-Chegou hontem á noite o vapor Esme

ralda, e regressou esta tarde. Correu a noticia de que o almi
rante mandára ordem para a esquadra descer para baixo de
Cuevas. Os commandantes receberam-a de manhã para o dia
seguinte.
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« Dia 10.-A's 8 horas da manhã suspendeu toda a esquadra
segUIndo na frente a Ivall/l), depois a naJahy, logo atraz a
Beberibe, em s8guida Amazonas e assim os mais navios até o
Ypimnga, que cerrava a linha. O Gua?'dia Nacional (vapor
argentino) vinha nas aguas do Amazonas. O Apa trazia aos
costados o brigue transporte e a barca Qum'ahim, e a lIfea?'im
a chata do gado.

« A' 1 hora passamos por Bella Vista. A.diante como duas
leguas avistou'-se sobre a costa do Chaco uma palhoça com
alguma gente, e uma bandeirinha branca; d'ahi partia uma
pequena canôa com dous homens, que atracou ao Amazonas.
Pouco d~pois fazia esse naYÍo signal para fundear, o. qual foi
em segmda executado. As escunas que estavam comnosco no
Chimboral acompanharam á .-ela a esquadra, e com elta fun
dearam, excepto uma que seguia sempre aguas abaixo.

« Dia ll.-A gente que se vira sobre o Chaco havia fugido
de Bella VisLa aterrorisada pela barbaridade e canibali mo
exercidos pelos inimigos quando ahi entraram a segunda vez.
As scenas horriveis que a decencia faz calar, de que foi
victima a população da mesma provincia ete Matto Grosso,
vão se reproduzindo agora em Corrientes. Banias, que lU.anda
hoje o exercito em operações n'essa provincia, é digno cu
nhado de Lopes! ...

(( Soube-se por uma mulher, que pôde escapar-se, ter na
noite anterior o inimigo accumulado sobre Cuevas tropas, e
30 a 40 peças de artilharia, algumas de grosso calibre, para
nos impedir a descida. Houve ordem para descer-mos no dia
sEjguinte.

(( Dia 12. - A's 9 horas suspendeu toda a esquadra trazendo
cada vapor uma escuna ao Gostado de. E B.

( A canhoneira It'ahy, que servia de testa da columna,
emquanto alguns navios fazlam a volta e entravam na linha,
approximou-se á barranca e rompeu o fogo. O inimigo não
querendo sem duvida dar a conhecer a sua força, respondeu
lentamente. A esquadra então, que já se achava toda em
linha, approximou-se, e ao signal do Ama~onas, navio almi
rante, a Ivahy e a Itajahy investiram a barranca, seguidas de
toda a esquadra.

( Então rompeu do inimigo um fogo de artilharia violen
tiSSllXlO e destruidor, que assemelhava-se a grandes descargas
de fuzilaria, tal era a vivacidade e o estampido dos canhões.
Nassa artilharia contestava energicamente esse fogo terri vel,
quasi á queima rOli pa, e a nossa ofticicialidade e bravos ar
tilheiros apresentavam essa presença de espirita, essa cora
gem heroica, de que já têm dado tantas provas.

« O inimigo escolhêra uma posição magnifica. Tinha real
mente 36 ou 40 bocas de fogo, algumas de grosso calibre,
e outras raiadas, além de 8 ou 10 estativas de foguetes a
congreve e fuzilaria, tudo convenientemente disposto, e de
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fórma tal que batiam os navios um por um, de prõa, de
través e pela popa.

« De 20 a 30 minutos foi o tem po que esteve cada navio
debaixo d'esse fogo terrivel; entretanto ha nayi.os que rece
beram 20 e 30 balas: isto guer dizer que levaram uma
bala por minuto! .

« COOltudo a esquadra foi muito feliz; o dedo de Deos
parece que nos tem sempre guiado nas mais criticas cir
cumstancias !

« O Ypimnga, que cerrava a linha, teve por sua pouca
marcha que receber quasi que isolado o fogo da barranca.

« nlais ou menos todos os navios ti ,eram avarias; muitas
bala vararam-lhes o costado e os mastros, e espatifaram as
amurada, trincheiras, e escaleres. Os que, porém, mais sof
freram foram o Ypiranga. que tem balas ao lume d'agua, a
mastreação varada, e a amurada muito arruinada, devendo-se
á sua excellente construcção não ter ficado totalmente arrui
nado; o Amazonas, que soffreu tambem na mastreaçiio e no
costado, indo uma bala á machina; a Itajahy, que debaixo
da barranca ia perdendo o go,erno, por ter recebido uma
bala de 36 na cabeça do leme que esfaxeou-a, além de outra
no costado que o varou, soffrendo tambem na mastl'eação;
o Magé, que tem balas ao lume d'agua, além de outras ava
rias; e o Gual'dia Nacional, que te"e dous rombos ao lume
d'agua, tanto mais perigosos por ser um navio de ferro e
mui franzinas as chapas.

« A bordo dos navios cahiram balas e bombas de calibres 9,
12, 18, 24, 3.2 ou 36, e raiadas de 1~ e 24, metralha de lan
terneta feita d1 cobre e .balas de fuzil e pbericas e oglvae .
Uma bomba rebentando .lllnto ao leme do Gual'dia iYacional
paz fóra de acção os quatro homens do leme, tomando então
conta d'este o chefe Muratore.

l( Felizmente o prej uizo do pessoal não está em relação com
o que houve no material.

« Dos ofliciae conta-se um do 14. o de voluntarios, morto
abordo da Magé; um aspirante morto a bordo da Mea?'im, um
oflicia] contuso abordo da ]vahy, um guarda-marinha ferido
abordo da Itajohy, dous guarda -marinhas mortos abordo do
Gua?'dia Nacional e um oflicial ferido. Calcula-se fóra de com
bate em toda a esquadra entre mortos e feridos mais de 50
homens.

« Não posso deixar de. mencionar uma circumstancia que
occorreu quando a ltajahy teye a cabeça rio leme de pedaçado.

« O imperial marinheiro Francisco Pereua Barbosa, de 18
a 19 annus de idade, que governava a canhoneira com a
maior presença de espirita, não demon trou a mais leve im
pressão quando a bala chocou o leme, e nem vendo cahir
Junto de si tres de seus companheiros. Placido e firme no
seu posto dir-se-hia CJue era a e. tatua do Dever animada pelo
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fulgor da. verdadeira coragem. Temos realmente marinheiros
e soldados muito bravos.

« Tam bem foi muito louvavel o procedimento do digno
commandante da Ivahy, adiantando-se e indo provocar o fogo
do inimigo. Não tendo tido até eutao occasião de trocar
balas com os soldados do tyramuo do Paraguay, o comman
dante da Ivahy estava ancioso por mostrar que em nada des
merecia dos seus dignos e bravos camaradas do Riachuelo e
MercMes. Digno e louvavel empenho que caraterisa o senti
mento d'esta mocidade arrojada, que já conta tantos factos
gloriosos. tl

« Passar barrancas fortificadlls como a esquadra acaba de
fazer, contestando o fogo com energia, e cada um occupando
seu posto, é feito de heroismo e abnegação, que muitos não
sabem ou não quererão apreciar .... Aquelles, porém. que,
n'estes momentos criticas só tem dado ou vidas ao sentimento
do brio e ao cumprimento do dever, estão contentes de si,
porque tem consciencia do que tem feito pelo paiz .
. « A esquadra acha-se fundeada pouco abaixo do Rincon
de Soto, e repara as avarias soffridas. »

PARTE OFFICIAL DO CHEFE DA ESQUADRA BRASILEIRA SOBRE A
PASSAGEM DE CUEVAS.

« Commando da L" divisão da esquadra do Brasil no Rio
da Prata.-Bordo do vapor Amazonas, no Rincão do Soto, 13
de Agosto de 1865.

cc 111m. e Exm. Sr.-Eln cumprimento das ordens de V. El:.
recebidas pelo vapor que cheo-ou á esquadra na noite de 8
do cOl'l'ente, tratei no outro âia de dispor tudo para descer
no seguinte, 10, indo na incerteza de se ainda acharia agua
no passo da Bella Vista. Felizmente tinha, devido á condição
de ter melbo}'ado, no entanto que os outros sendo melhores
e:stavam com menos agua que aquelle.

« Depois de ter transposto estes passos, encontramos familias
emigradas da Bella Vista. e obreiros do lado do Chaco, os
quaes com instaol.:ia rue pediram para que demorasse um dia
afim de poderem embarcar as familias, e retirar bois e ca
valias com que trabalhavam na conducção de madeiras do
interior á margem do rio, evitando d'este modo soffrerem
tropelias dos Pal'aguayos, que necessariamente os iriam per
seguir. Achando rasoavel esta supplica, fundeei para me
demorar tão sómente o dia 11, e seguirmos no dia 12.

« As illforma<;ões que tive d'esta genle foram de que os

(') Esta aeção heroica de um oflieial mJço, fui praticada pelo 1. o tenente
Guilherme Jose Pereira dos Santos. Bateu-se em Curuzú a ~ de Setembro de
1866; rorç~u as passagens de Curupaity e Humaitâ commandando o encou
raçado lJalna, e falleeeu no Alto Paraná a 2 de Novembro de 1868 em nau
fragio da lancha a vapor Pimelltel, sendo já capitã1 de mar e guerra.
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Paraguayos estavam em Bella Vista, carregando em carretas
o que saqueavam das lojas, e levando tudo para o Empe
drado, ou Corrientes; e que só tinham 4 ou 5 peças de
campanha; mas um outro que n'esse dia veio de BeIla Vista
contou-me que uma mulher lhe dissera que havia alguns
dias ti.nham ido muitas peças para Cuevas, e que me vlDha
prevemr.

« Isto me resolveu a mandar um escaler por dentro de
um arroio que vai sahir abaixo das baterias, por onde :fiz
seguir o vapor Ig~t?'ey a observar o que havia. Regressando
disse-me ter visto as peças collocadas á margem das bar
rancas e muita tropa. Fiquei por esta forma sciente de que
era verdade o que a mulher me fizera saber.

« Tudo disposto como com·inha, no dia 12 ás 9 e tres
quartos suspendemos com algumas escunas mercantes a rebo
que, por SeI' o vento do lado do sul, e s~guimos aguas abai
xo. Com a demora de se dar volta pela estreiteza do eanal
me retardei, avançando por iS50 os da vanguarda levados
pela corrente. .

« As 10 horas rompeu fogo a canhoneira Ivahy, que ia na
vanguarda, por se acha.r o inimigo ao alcance da sua gros
sa artilheria. Aproximando-nos todos fiz o signal de -navegar
a toda força.- Começou o fogo de parte a parte emquanto
a posição do na"vio permittia, occultando a gente para evitar
desgraças que necessariamente soifreriam com a metralha e
mosquetaria feita a cavalleiro, por espaço de 15 a 20 minutos,
que levaria cada navio em passar toda linha das baterias, col
locaàas de distancia em distancia. Julgo que seria de 25 a
30 bocas de fogo, e a fuzilaria para mais de 2,000 homens.

«( Pelas balas apanhadas a bordo d'este vapor, onde me
achava, que só no casco recebeu mais de 40, haviam de
calibre 6, 9, 12 e 32, e tambem raiadas, de que não se pode
conbecer o calibre por apparececerem em fragmentos. Parece
incrivel que os Paraguayos tenham transportado até estas
alturas peças maiores que 9 e 12, não só pelo peso d'ellas,
como Jas munições que são precisas.

(C Sustentaram um fogo nutrido e tenaz, o qual era bem
observado antes de se chegar a altura de o sofrrer, pelo que
praticavam com os que iam na frente.

« Feiizmente não houve deseraça alguma a laILentar a bordo
d'este vapor; apenas um sOldado que estava· na enfermaria
sofl'reu uma pequena contusão.

«( O mastro grande foi varado de lado a lado com baJa
creio ue de 9; o de traquete tambem sofl'reu quasi o mes
mo. A3 partes dadas pelos commandantes dos outros navios
explicarão a V. Ex. as avarias por elles recebidas.

(( Ha em toda a esquadra fóra de COIr: bate 41 praças, inclu
sive 1B mortos, entrando nestes o alferes Marcellino Barboza
Leal, do 14.0 batalhão de voluntarios da patria (Cachoeiranos,)
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e o aspirante de marinha Joaquim Candido do Nascimento.
Ha que notar, que uma boa parte dos feridos e mortos, o
foram estando de cobertas abaixo.

« Constu-me que no vapor de guerra argent.ino . Guarda
Nacional onde se achava o chefe Muratore, tlVeram um
official e dous guardas marinhas feridos, dos quaes estes
morreram depois; da marinhagem, dous mortos e quatro fe
ridos. Soffreu tambem avaria no casco e apparelho. Passou
este vapor com toda a bizarria, sem cessar de fazer fogo
com a sua artilheria, correspondendo por esta forma ao que
lhe faziam, com o que me deixou muito satisfeito.

« Os nossos navios todos· e1les passaram contestando ao
fogo que das baterias lhes faziam, cumprindo por esta f6rma
com o seu deve"!.'.

« Com as partes dadas pelos commandantes, incluo a que
e dignou enviar-me o Sr. chefe Muratore a respeito do na

vio em que tem o seu pavilhão.
( E' quanto tenho a dizer a V. Ex. recúIDmendando a suppli

ca que faz o comIDandante da canhoneira A?'aguary, a res
peito do sentenciado José Maria Ferreira, do corpo de im
periaes marinheiros, que está cumprindo um anno de prisão.

« Deos Guarde a V. Ex. -Francisco Manoel Barroso, com
mandante da 1.' divisão .•

REFLEXÕES SOBRE ESTES ACONTECIMENTOS.

Esta parte do chefe de divisão commandante da esquadra
no rio Paraná, mostra os estragos materiaes e a perda de vidas
que ella soffreu pela segunda vez que passou por baixo de
baterias que os Paraguayos collocaram na margem d'aquelle
rio, para a bloquear e destruir na sua passagem.

Já está demonstrado a falta que houve em conserval-l fun
deada acima da Bella Vista, logo que os Paraguayos se ap
proximaram áquella cidade, muito mais tendo havido o exemplo
de Mercêdes, que parece não se pÔde evitar por terem decorrido
poucos dias depois do combate do Riachuelo, e estarem os
navios a repararem as avarias para poderem navegar; em
todo o caso a pa3sagem de Mercêdes foi uma surpre>a que
a esquadra soffreu.

Por esta mesma parte do chefe Barroso vê-se que a es
quadra não podia sahir do Chimboral, ao norte da BeUa Vista,
sem ordem do vice-almirante ; que essa ordem foi rEcebida
no dia 8 de Agosto á noite, quando já o exercito parEgllayo
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estava ao sul d'aquella cidade: portanto a permanencia da
esquadra ao norte do porto da Bella Vista era sem utilidade
alguma, porque não bloqueava o Passo da Patria. ou a en
trada do Alto Paraná, e não embaraçava a communicação do
norte de Corrientes com o Paraguay, o que já dissemos. Quaudo
o commandante da esquadra recebeu ordem para se retirar
do Chimboral, ella já estava bloqueada pela bateria de Cuevas;
é o que diz o dito chefe na sua parte.

Não pudemos saber se quando se expedio a orde:n para a
esquadra descer. já constava em Buenos-Ayres que existiam
as baterias de Cuevas para a bater na sua passagem, mas
ao menos devia saber-se que o exercito paraguayo estava ao
sul de Bella Vista, e era bastante para se julgar da po i
ção em que ficava a esquadra em relação ao exercito para-
guayo. .

Logo que a esquadra brasileira, pela morosidade dos seus
movimentos ou por falta de instrucções do commando em
chefe, não servio para embaraçar a passagem do exercito
paraguayo para a provincia de Corrientes, tambem não era
necessario ter ficado fundeada onde -se deu o combate do
Riachuelo.

Se tives e estacionado na altura em que estavam as tropas
argentinas, ou a esquadra paraguaya não tinha vindo ata··
cal-a, ou alli teria sido completamente destruida, porque'
n'este caso não havia baterias em terra para offender os
nos~os navios, e, talvez, o rio sem baixos ou bancos, 05

navios tinham-se movido mais livremente; uão tinha esca
pado um navio paraguayo nem um homem.

No, Riachuelo as baterias de terra causaram estragos iguaes
aos que poderiam causar dobrada força naval inimiga.

Taes foram os resultados de ficar a esquadra brasileira
fundeada n'aquelle lugar sem ordem de mover-se, emquanto
o exercito paraguayo marchava e occupava a provincia de
Corrientes, deixando as suas communicações livres com o
Paraguay.

Assim procedia o commandante de uma esquadra porque,
parece á vista do seu comportamento, só tinha ordem de

VaI. 1I-22.
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se defender quando fosse atacado; d'este mouo a sua acção
era passiva, quando devia ser acti va.

Ninguem conheceu isto, não se comprehendeu que a es
quadra nem sempre tinha feito o que podia e devia, por
inconveniencias do commando em chefe.

Quando a primeira divisão entrou no Paraná com oito
navios, descuidou-se de ir bater os vapores paraguayos que
estavam fundeados em Corrientes; talvez o seu commandan
te não tivesse ordem para o fazer.

Depois do combate do Riachuelo não houve a previden
cia de livrar a esquadra do fogo das baterias d.e Cuevas.
Foi para o Rincão do Soto reparar as avarias, curar os fe
ridos e enterrar os mortos.

Ahi ficou muito tempo inactiva, e nem outra cousa podia
fazer, a nào se considerar bloqueando o rio Paraguay a 50
leguas :abaixo da sua foz.

A exposição d'estes factos, mostra o máo emprego que teve
a nossa força naval no Paraná, exposta ao fogo destruidor
das baterias collocadas na margem esquerda d'este rio, onde
soffreu immensús prejuizos, que se fodiam ter evitado. Vamos
terminar o que temos que dizer sobre este primeiro periodo
das operações da esquadra brasileira no rio Paraná.

Além do que já dissemos, que as 8 canhoneiras deviam
ter destruido os 5 vapores paraguayos quando estavam fun
dead:)s em Corrientes, em dias do mez de Abril, o que se
tinha consegli,4lo se a esquadra tivesse andado mais depressa,
veJamos como se devia ter movido a nossa força naval esta
cionada no Rio da Prata.

A campanha do Estado Oriental terminou pelo convenio
de 20 de Fevereiro de 1865. Todos os navios de guerra esta
vam promptos para entrar em operações se a praça de Mon
tevidéo não se rendesse; como não houve hostilidades, de
viam estar tambem promptos para outra qualquer commissão;
mas só a 5 de Abril é que sahiram de Buenos-Ayres para o
Paraná os 4 primeiros navios de guerra, com mandados pelo
capitão de mar e guerra José Segundino de Gomensoro, aos
quaes foram -se reunir mais 4 canhoneiras passados alguns



- 161 -

dias, levando estes navios o de~tino de bloquear o rio Pa
raguay nas Tres-Bocas, segundo constou n'aquella cidade.

Todos estes navios chegaram ao porto de Bella Vista a 2
de Maio, o que se verifica por um oflicio do commandante
Gomensoro com data d'aquelle dia, já transcripto.

Gastaram estes navios 27 dias de viagem de Buenos-Ayres
a BelIa Vista, pll.ra o que bastavam 7 ou 8; Esta demora
nio foi justificada, como convinha.

No dia 28 de Abril sahio de Buenos-Ayres o chefe dc
divi~ão Francisco Manoel Barroso com tres navios de guerra,
incluindo o vapor Amazonas, e a 20 de Maio tomou o com
mando de toda a esquadra em Goya.

Tinha sido muito vantajoso que tivesse havido mais activi
dade, e que aquelles navios tivessem sahido todos reunidos
algum tem po antes de 5 de Abril, para no fim de poucos
dias estarem nas Tres Bocas e crusarem na entrada do Alto
Paraná: d'este modo tinha-se bloqueado o rio Paraguay e o
exercito inimigo não tinha passado para a provincia de
Corrientes.

N'esta posição vantajosa, a esquadra brasileira não tinha
s6 por fim defender a provincia de Corrientes, mas princi
palmente bloquear os portos e as costas da Republica do
Paraguay.

Naturalmente tinha-se dado o combate naval nas Tres Bocas;
n'este caso ficava o porto de Corrientes livre para abrigo da
nossa esquadra, repara r avarias, refazer-se do que vrecisasse,
estabelecer hospital, etc.; não tinLa encontrado baterias sobre
barrancas, tinha evitado os combates nas passagens por Mer
cMes e Cuevas, e os prejuizos que elIes causaram; portanto
para ter-se feito a guerra com actividade, devia ter-se apre
sentado a esquadra brasileira a bloquear o rio Paraguay e o
Passo da Patria logo que terminou a campanha do Estado
Oriental.

Este era o emprego que devia ter tido a esquadra brasileira
no Rio Paraná, fosse qual fosse o caminho que o exercito
tivesse seguido.

A rapidez nas manobras de qualquer força militar, decide
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muitas vezes a favor de quem as executa; a morosidade
póde perder a campanha.

Emquanto a esquadra brasileira fica fundeada no Rincão
do Soto re[iarando as grandes avarias que teve no ultimo

,combate de 12 de Agosto, vam.os ver o que se passou na.
margem direita do Uruguày com uma divisão do exercito
alliado, que então amda se achava acampado ao norte da
Concordia, e que foi sob o com.ma:ndo do general D. Venancio
Flôres.



LIVRO SEXTO.

BATALHA DE VATAY,

No fim de Junho de 1865 constou no acampamento da
Concordia que um exercito paraguayo tmha passado para a
provincia do Rio Grande em S. Borja, descendo outra co
lumna de 4,OCO homens pela margem direita do rio Um·
guay, para passar para o Estado Oriental.

Os generaes do exercito alliado resolveram que o general
FlÔres fosse encarregado de ir bater aquella divisão para
guaya, que marchava apoiada pelo exercito que, no territorio
brasileiro, seguia com pequena distancia pela margem esq uer
da do Uru8uay.

Em 18 de Julho sahio do acampamento da ConcorJia o
general F16res com uma divisão de 4,500 homens das tres
armas, o que já di~semos. A esquadrilha de 4 vapores, na
qual devia ir o vice-almirante brasileiro para no Alto Uru
guay aux.iliar aquella divisão, não pôde subir pela pouca
agua que tinha o rio, e o vice-almirante deixou os navios
no porto da Concordia, commandados pelo capi~ão de fragata
Lomba, e voltou para Buenos-AJres.

A marcha da divisão do general Fl6res foi vagarosa pelos
máos caminhos per onde passou, e pelos rios ou ribeirões
que teve de atravessar j devia esperar a reunião do general
Paunero, o qual vindo do centro da proviúcia de Corrientes
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trazia numerosa artilharia e bagagens. A. juncção só teve
lugar no dia 13 de Agosto, no passo chamado de Sant'Anna,
7 leguas abaixo do passo dos Livres ou Restauração, que
fica pouco abaixo da Uruguayana.

Vamos transcrever o que diz o correspondente de Buenos
Ayres, em 22 de Agosto :

« As forças reunidas n'aquelle ponto constavam dos seguin
tes corpos: Brasileiros, dous batalhões de linba e um de
voluntarios; Orientaes: os batalhões Florida. Vinte e Qua
tro de Abril e um de vai untarias, um esquadrão de artilha
ria com oito peça3 j Argentinos: seis batalhOes de linha,
tres batalhões de guardas nacionaes, tres esquadrões de ar
tilharia com 24 peças. um regimento de cavallaria d~ linha,
e dous corpos de mllicias correntinas;. 4,500 homens. Eram
pois, mais dA 9,000 soldados, porÁm soldados como não os
ha melhores na America, porque dos tres exercitas achava-s~

ahi a flôr, e do argentino quasi tudo especialmente que tem
em força de hnha, sua excellente artilharia, e chefes conhe
cidos pela sua pericia e bravura.

« Nao podia portanto haver receio de uma derrota, a me
nos de que o inimigo se revelasse com forças immensamen
te superiores. Ao contrario, todo o temor era de que elle
tentasse escapar-se transr-ondo o Uruguay, unica f6rma que
lhe restava para o fazer. Mas assim não foi.

« As cavallarias correntinas ás ordens do general Madaria
ga observavam-o de perto; e de hora em hora o general
FIÔ as era informado de seus movimentos.

« A columna paràguaya, que era a mesma vinda de S. Borja
pela margem direita do Uruguay, occupava o povo - Passo
dos Livres - em for'ia de 3,GOO homens, quasi todos de
infantaria com 4 peças de artilharia.

« No dia 16, pareceu que essa força tentou sahi1' ao en
contro da do general Flôres, mas não passou de uma de
monstração. Fêl-o no emtanto com louvavel denodo, se
melhor fosse a causa, na manhã do dia 17.

« Como até uma legua do Passo dos Livres adiantou-se,
formando a sua linha de co mbate por de traz de alguns val
los, e amparando-se de arvores e tudo o mais que o terreno
offerecia.

« O general FIÔres dividi o seu exercito em tres corpos
(divisões). que formavam as alas e o centro, com distancias
para desenvolver em linha, fêl-o adiantar em columnas pa-
ra11elas, seguindo-se logo a batalha que foi rapida e decisiva.

« O major Uribúru, ajudante de ordens do general Pau
nero, que levou a noticia á Concordia ao general Mitre,
descreveu a batalha do modo seguinte, o que foi publicado
na Nação Argentina, pelo seu correspondente da Concordia,
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« - O exercito compunha-se da seguinte fórma: os 4 bata
lhões de orientaes formaram duas brigadas ás ordens do coo
ronel D. Leão de BaUeja. O 'esquadrão de artilharia oriental
commandado por Nicassio Borges; a cavallaria oriental do
commando do general D. Gregorio Soares. O exercito ar
gentino com 6 batalhões de linha, as legiões militares, 3
batalhões de guardas nacionaes, 3 esquadrões de artilharia, o
1.0 regimento de cavallaria de linha, a cavallaria de Corrien
tes commandada pelo general Madariaga, compunham 4 hri
gadas. Os dous batalhões do Imperio compunham uma bri
gada.

« No dia 16 marchando na direcção do Passo dos Li.vres
formando a cabeça da columna a divisão oriental, e a bri
gada brasileira, adiantaram-se elles até o arroio Capiqlllsé,
deixando como tres quartos de legua á retaguarda o exer
cito que c::ommandava o general Paunero.

« O general Flôres recebeu aviso da vanguarda, que era
formada pelas milicias de cavaUaria do general Madariaga,
de que o inimigo avançava sahindo-nos ao encontro, o que
immediatamente communicou ao general Paunero, para que
precipitasse a sua marcha e se lhe incorporasse, decidido
como estava a dar a batalha no lugar em que se achava,
isto é, além da Capiquisé. Um quarto de hora depois rece
beu outro aviso de que o inimigo se retirava para o Passo
dos Livres.

« N'essa noite tomaram-se todas as precauções para evitar
alguma tentativa de sorpresa, que o inimigo desesperadamente
qUlzesse fazer.

« No dia 17 ás 7 horas e meia da manhã poz-se em
marcha o exercito com direcção ao Passo dos Livres, que
ficava a duas leguas de Capiquisé; marchando cm columnas
parallelas com distancias para desenvolver em linha; levando
semprb na vanguarda a brigada de cavaUaria do general Ma
dariaga, reforçada com a do general Gregorio Soares.

« Havia-se marchado uma legua quando pela vanguarda foi
communicado que o inimigo não estava na p:)Voação, mas
sim no Omqusito, que fica d'ella meia legua para o norte.

« Variando um pouco a direcção á esquerda, continuou a
marcha na ordem anterior, e tendo-se andado como vinte
quadras, soube-se que o inimigo, sentindo-nos approxima.r,
preparava-se para resistir. N'esse momento nossa cavallana
da vanguarda veio occupar a nossa esquerda.

(~ O inimigo occulto além de um vaUe fundo do Ombu
sito, tomou suas posições, entrando em umas chacaras com
ar,roredo e cercadas de vallos com duas varas de largura e duas
de profundidade, pondo seus caçadores nos primeiros vaUos, e
estendendo a sua linha no fundo do valle, tendo na frente e
nos flancos os cercados dos vallos.

« O general Flores deu ordem ao general Paunero para
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tomar o commando da divisão argentina, augmentando-Ihe a
brigada brasileira; na mesma formação em que estava en
trasse na linha de batalha, que elle ia estabelecer com a in
fantaria e artilharia oriental.

« Com essas tropas adiantou-se elle ainda duas quadras até
deHcobrir a linha inimiga; para o seguir dispersou em guer
rilhas as companhias de caçadores dos seus quatro batalhões,
as quaes rechassaram as do inimigo, que se achayam no pri
meiro valIo.

« N'este momento, e ao estabelecer a linha de batalha, as
forças inimigas q ue a executavam inclinaram -se para nossa
direita, o que obrigou as tropas que deviam fórmar nossa
linha a obliquar para a esquerda.

t( Este movimento fizeralll-o a marche-marche, fazendo des
pregar guerrilhas as C0m panhias de caçadores. de todos os ba
talhões; os corpos fizeram alto para entrar na linha de
combate, em quanto os cacadores que tinham avançado até
ao segundo valto tiroteavamO ao inimigo, que respondia com
um nutrido fogo de batalhões.

« O esquadrão de artilhria ás ordens do general Borges vio-se
embaraçado de annçar pelo primeiro yallo, e demorava-se em
entrar em linha no mo,nento pr ciso. Conhecendo isto, o
general Paunorú mandou o esq uadrio de artilharia da La bri
gada, commandado pelo major Macuon arançar pela direita
do esquaurão detido, evitando os vallo , o entrar na linha já
então formada.

« O major Macdon avançou a todo o galo;)' com as suas 8
peça, e entrando na linha, pelo pouto que 1 'd f6ra ordenauo,
fez fogo sobra o inimigo a 500 passos de distancia. Este fogo
e o dos caçadores fez o inimigo rodomoinhar.

« Nossa linha ayançou, o esquadrio de artilharia da 2. 3

brigada, ás ordens do commandante Nelson, apena, entrou
em lInha fez fogo sobre o inimigo á mesm3. distancia que o
anterior, dEJ modo que o fez pÔr em retirada; mas ao querer
effectnal-a sua formação lle batalhão converteu-se em uma
massa informe, sem regularidade alguma para se lhe dar o
nome de columna; n'essa mass:J. estava envolta sua càval
laria, artilharia etc.

« Mais alguns tiros de peça tornaram declsi va a retirada
do inimigo, porélú. não foi sem que perdes~em o terreno
palmo a palmo, e combatendo heroicamente. Nossas com
panhias de caçadores chegaram a tocaci,-os com as baionetas:
todos os batalhõ s em columna avançaram, reforçando os
caçadores até transpor os vallo, que obstavam a marcha
regular das tropas. Nossa esquerda, que era a 2. d divisãÇl,
não tendo inimig'os na sua frente, fez conversão á direita,
tomando com este movimento o flanco direito do inimigo, e
cortando-lhe de 500 a 600 prisioneiros, entre elles o com
mandante em chefe das tropas inimigas, o major Duarte.
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« A artilharia não fez mais fogo, porque nossa
circulando quasi o inimigo fazia sobre elfe um fogo
que aliás era contestado pt>r elle com igual vigor,
"ir perdendo terreno.

« Neste momp.nto o 1.0 regimento de cavallaria de linha
deu-lhes uma carga soberba, porém não conseguia se não
diminuir o numero de i.nimigos, tendo de retirar-se não só
pelo fogo d'ellos, mas tambem pelo de nossas infantarias. O
regi menta, escolta do general FIÔres, tambem deu algumas
cargas, mas com igual resultado que o 1.0 de linha.

« O inimigo inclinou-se para a nossa esquerda, afim de
passar o arroio Yatay, pelo unico passo praticavel; mas
achQu-se illudido em seu intento, porque as columnas de
caYaliaria dos generaes Madariaga. e Soares lhe im pediram,
tranuando-lhe a passagem.

« Entrando nos banhados (brejos), ficaram apertados em
um rincão que fórma a confluencia do arroio Yatay com o
rio Uruguay, e então o esquadrão de artilharia da 3. a bri
gada, ás ordens do major Viejo Bueno, adiantando-se até
poder fazer fogo sem ferir nossos infantes, dispa'l'ou'-lhe al
guns tiros de metralha, que os obrip;aram a retirar-se a nado
uns no arroio Yatay e outros no Uruguay. Tambem muito
influiraru para isto o::; batalhões orientaes, pois penetraram
nos brejos até onde puderam.

C( D'ahi em diante a di parsão do inimigo foi completa. Do
lado opposto do Yatay viam-se sabir completamente nús os
CJ.ue se tinham atirado .i:'esse arfai o, e ordenava-se á ca \'alia
rIa da esquerda, a mesma que lhes embaraçava o passo,
tomai-os prisioneiros, de modo que é fóra de duvida que
nen h um escapara A cavallaria da direita perseguia aos que
tinham tomado a. margem do Uruguay.

« O combate, tendo principiado ás 11 horas, terminou ao
meio dIa e meia. bora, isto até o momento da dispersão, ou
bora em que acabou a peleja; e o facto de haver mais de
4,000 bomens de cavallaria, sendo correntinos 1,500, faz
acreditar que não escapara um só soldado inimigo para levar
a nolicia.

«. Taes, tão prolixos são os detalhes que dá o intellig-ente
maJor TIriuúru, ao que ba de accrescentar que á sahida d'esse
official do carupo do batalha calcula em 800 ou mais o nu
mero de inimigos mortos ou feridos, e em mais de 1,000 o
dos prisioneiros, inclusive muitos officiaes e o commaudante
em chefe da força. Toda a artilharia; 4 peças, bagagens, ek.,
ficou em poder dos vencedores.-»

PARTES OFFICIAES D'ESTE COi\IBATE.

A parte que o general D. Veoancio Fl6res mandou no
mesmo dia do campo do combate só dizia o seguinte:

.Vol. ll. - 23.
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{( Exm. Sr. general D. Bartholomeu Mitre.
« Um triumpho ~fcompleto acaba de obter o exercito alliado.
« Todos preencheram o seu dever no campo de batalha.
« Yatay, Agosto 17.-Venancio FUJres. »
O general Mitre mandou ao vice presidente da Republica

Argentina, o oflicio seguinte:
~ Quartel general, 19 de Ago:;;to de 1865.
l( Exm. Sr. Vice-Presidente da Republica Dr. D. Marcos

Paz.-Meu estimado amigo.-Um triumpho completo corÔou
a vanguarda das armas alliadas sob o commando do Exm.
Sr. general D. Venancio FlÔres.

« A columna paraguaya que invadia nosso territorio pela
margem direita do Uruguay foi completamente destruida.

« Envio em original a V. Ex. a parte escripta a lapis que
do campo da batalha me escreveu o general FIÔres.

IC O combate principiou ás 11 e acabou ás 12 do dia, to
mando parte n'elle só uma porção de nossas forças.

II Até essa hora em que continuava a perseguição, e se
faziam presioneiros, ficavam no campo de batalha como 700
a 800 mortos do inimigo, mais de 1,000 prisioneiros, entre
elles Duarta, o chefe da columna invasora, e toda a artilharia,
podendo assegurar-se que todo o resto tem cahido prisioneiro,
pois nesse sentido obrava com actividade e intelligencia o
general FlÔres.

(f Igualmente junto a V. Ex. cópia da parte do general
Paunero, escripta do campo da batalh'i, trasida pelo capitão
Napoleão Uribúru, que me pedia para regressar immediata
mente a seu campo, afim de tomar parte nas novas glorias
que aguardam a seus companheiros.

« O portador da parte do general FlÔres, que segue até
essa cidade no vapor Buenos-Ayres. é D. Eduardo F16res,
filho do general que tem ordem de seguir até Montevidéo,
levando esta. fausta noticia.

« Segundo o general FlÔres e o general Paunero, todos
preenclieram glonosamente o seu dever, tendo·o a seu turno
cumprido dignamente o seu os dous generaes, a quem havia
eu encommendado a parte mais diflicil d'esta operação, ven
cendo toda a classe de obstaculos, com especialidade o ge
neral D. Venancio FIÔres, que a dirigia corno general em
chefe, levando debaixo de suas ordens as tres bandeiras das
nações alliadas.

« O Estado Oriental, o Imperio do Brasil e a Republica
ArgentIna felicitam-se por este glorioso triumpbo de suas
armas.

« Eu felicito a V. Ex. por tão brilhante resultado, que
prepara o termo feliz da guerrà a que- fomos provocados.

« Opportunamente transmittirei oflicialmente ao governo os
detalhes que alcançar sobre esse importante triumpho, espe-
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rando que, entretanto, hão de ser apreciados dignamente por
elIe os nobres perigos, e os generosos esforços dos -valentes
chefes, officiaes e soldados que o alcançaram.

« Esperando ter brevemente a satisfação de annunciar a
V. Ex. a derrota completa da columna paraguaya, que mar
cha pela esquerda do Uruguay, em cujo sentido tem-se com
binado o que convém; despeço-me de V. Ex., dando-lhe um
forte abraço de felicitação, o mesmo que aos outros compa
nheiros.

« Muito seu sempre.-Ba1'tholomeu Mitre.
« P. S.-Nossas perdas foram pl~quen::ts. ')

PARTES OFFICIAES DO COMBATE DE YATAY (MARGEM

DIREITA DO URUGUAY) NO DIA 17 DE AGOSTO.

» O Presidente da Republica e general em chefe do exer
cito alhada ao Exm. Sr. Vice-Presidente da Republica,
coronel D. Marcos Paz.

« Quartel-general na Concordia, 21 de Agosto de 1865.
« Tenho a honra de juntar a esta a parte original que

me dirigia o Exm. Sr. governador do Estado Oriental e ge
neral em chefe da vanguarda do exercito alliado, brigadeiro
general D. Venancio Flôres, e o annexo do general D. Wences
láo Paunero, commandante em chefe do primeiro corpo do exer
cito argentino, pelos quaes o governo ficará sciente do completo
triumpho alcançado sobre a caIu mna paraguaya, que invadia
nosso territorio pela margem direita do Uruguay, a qual
foi completamente anniquilarla, ficando toda ella no campo,
morta ou prisioneira, com excepção apenas de dez homens
para Ir levar a noticia da sua derrota.

« R<;lmetto igualmente a V. Ex. duas das quatro bandeiras
tomadas ao inimigo no campo da batalha, trophéos gloriosos
d'esta jornada, ficando n'este quartel general o chefe superior
da columna inimiga, tomado prisioneiro no meio do fogo
pelas tropas argentmas, a quem rendeu sua espada.

« Felicitando o povo oriental pe1a parte distincta que n'essa
victoria coube a seu illustre chefe o Exm. Sr. general Flô
res, assim como ás suas valentes tropas, e pela sua vez ao
Imperio do Brasil e á Republica Argentina, cujos bizarros
chefes, officiaes b soldados presentes no campo, cumpriram
gloriosamente com o seu dever, felicito em geral ao povo ar
gentino, por esta victoria commum ás nações alliadas, e em
particular ao governo argentino pela parte notavel, que
coube ás tropas nacionaes e a seu general D. Wences1áo
Paunero, recommendando todos, sem excepção alguma, á
sua consideração, pois toclos igualmente são dignos d'ella,
segundo as partes que me tem sido dirigidas.

l( Deus guarde a V. Ex. - Bartholomelt Mitre.»
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« Ao EXJll. Sr. Presidente Bartholomeu Mitre, general em
cheie dos exercitas alliados.

«Quartel general no Paço dos Livres, 18 de Agosto de J.865.
« Rontem ás 10 e meia horas da manhã, depois de mar

chas penosissimas para nossos benemeritos soldados de infan
taria, pelas copiosas chuvas, de modo que os campos estavam
alagados, chegamos á frente do exercito inimigo, que não
baixava de tres mil, antes mais de que menos.

« Ficaram em poder do exercito de vanguarda 1;200 prisio
neir-os, e seu chefe Duarte, com 1,700 cadaveres de inimigos,
quatro bandeiras, armamento, munições, oito carros com
seus cavallos magros e ruais de 300 feridos.

« O exercito de vanguarda terá tido 250 homens fóra de
com bate en tre mortos e feridos.

« Não tem sido passiveI, Exm. Sr., evitar o derramamento
de sangue: os inimigos têm combatido como barbaras.

( Tal é o fanatismo e brutalidade que lhes tem incutido o
despota Lopez, e os tyrannos seus antecessores. Não ha
forças humanas que os façam render, e preferem a morte
certa á rendição.

« O 1.0 corpo do exercito argentino ás ordens do general
Paunero; a brigada 12.a do exercito brasileiro ás ordens do
seu commandante o Sr. Joaquim R. Coelho Kelly; os Orien
taes, e a divisão correntina commandada pelo general D. Joã'o
Mauariaga, todos' os chefes, officiaes e soldados têm preen
chido o seu dever, combatendo como bravos e indo muito
além do que se lhes podia exigir como soldados.

« Portanto preenchendo um dever de justiça, e de distinc
ção para os que combatem pela patria, eu os recommendo
á consideração de V. Ex.

« Estes são, Ex:m. Sr., os pequenos trophéas que vos offe
rece o exercito da vanguarda que hayeís confiado is minhas
ordens immediata~, e que me coube a honra de commandar
em um dia de gloria para a patria e para os governos
alhados.

« Preencho o ulttillo dever como general elo exercito da
vanguarda, felicitando a V. Ex. e a todos os que compõem
esse grande exercito, pela victúna de 17 do corrente nos
campos de Yatay, a qual é de esperar será 1030 seguida de
outras maiores.

« Deus guarde a V. Ex. muitos annos.- Yenancio FlÓres. »

OFFICIO DO TENENTE-CORONEL JOAQUlM RODRIGUES COELHO KELLY AU

GENERAL MANOEL LUIZ OSORlO.

<I Acampamento do com mando da 12.a brigada, junto á
villa da Restauração, 18 de Agosto de 1865.

« IUm e Ex.m. Sr. - Rontem ás dez horas e um quarto da
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manha a ,anguarda do exercito ao mando do Exm. Sr. general
D. Venancio FlÔres, do qual faz parte a brigada sob meu
commando, entrou em acção contra a força paraguaya que
occupava a Villa da Restauração, a qual se puzera fóra d'ella
para rereeber o ataque; em numero de tres mil e tantos
homens, sendo trezentos de cavallaria, segundo informações,
e uma boca de fogo.

« Duran te o com bate renhido desde aquella hora até uma
da tarde, tiveram os alliados .a gloria de pÔrem o inimigo
em completa debandada, ficando nós outros senhores do
campo, da vil1a, grande numero de armamento, carretame,
a boca de fogo, quatro baudeiras e crescido numero de pri
sioneiros, entre elles o commandante da força, major Duarte;
não sendo possiyel até hOJe avaliar-se o numero das mortos,
poi.s que ainda sahem partidas de clavi.neiros em perseguição
dos que passaram a nado para o outro lado do arroio, dei
xando comtudo o inimigo no campo do combate um numero
maior de mil homens mortos.

« Felicitando a V. Ex. por um tal feito d'armas, cum
pre-me declarar que a brigada sob meu commando occupou
dignamente e sustentou as posições que lhe foram ordenadas, e
os commandautes dos corpos se conservaram com calma, valor
e sangue frio durante a acçll.o.

« Temos a lamentar a perda de um soldado do 7. 0 batalhão
de infantaria e de haverem sido feridos e contusos um
tenente do 3. 0 corpo de voluntarios e 13 praças de pret dos
corpos da brigada, como V. Ex. verá da relação Junta; e da
maIS força alJiada, 60 mortos e 150 feridos e contusos, entre
eBes o coronel Fidelis, ferido na coxa direita, e o coronel
commandante do Vinte e Quatro de Ab?'il em uma mão, bem
como a mü1"te do ajudante do mesmo batalhão.

« Os ofliciaes do estado-maior d'esta brigada permaneceram
em seus lugare'5 e cumpriram seus deveres; e o major de
commissão, assi tente do deputado do ajudante general, João
Nepomuceno da Siha, muito me coadjuvou, fazendo com
promptidão reunir aos corpos as praças que de momento fica
ram na retaguarda pela difliculdade das passagens em vaBas
e .banhados, e no centro da linha de fógo conheci seu sangue
friO e valor no combate, e porisso o julgo digno das attenções
de V. Ex.

« Deus guarde a V. Ex.-Tllm. e Exm. Sr. general Manoel Luiz
Osorio, commandante em chefe do .exercito.-Joaquim Rod?'i
gttes Coelho Kelly, tenente-coronel commandante. »

« COIllmando em chefe do 1.0 corpo do exercito nacional.-.
Campo de batalha na costa do Yatay, 17 de Agosto 'de 1865.

« Ao EXm. Sr. governador provisorio do Estado Oriental
do Uruguay, brigadeiro-general D. Venancio FIÔres.
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« O infra-escripto vai ter a honra de dar a V. Ex. conta
da parte que no combate d'este dia tiveram a infantaria e a
artilharia do exercito alIiado, que ao apprdximar-se o inimjgo
V. Ex. mandou pÓr ás orden~ immedJatas do infra-escripto.

« Tendo todas as forças commandadas pelo infra-escripto
formado-se em columna de ataque, para verificar sobre o
gr?sso do inimigo, marchei para elle n'essa. ordem, quando
S?lente V. Ex:. de que eram exactas as notIcias que se lhe
tlllham dado de não excederem de 3,000 homens as forças'
paraguayas; foi servido dispÔr que avançasse mais rapida
mente a bri&ada de infantaria oriental, protegida por uma ba·
teria, a qual realisando-se assim ao subir ao cume da coxilha
que occultava o inimigo, foi recebid.a por todos os seus fogos
qt;e soIfreu e contestou com o maior vigor até o fazer re
troceder.

« Em taes mOlllentos chegaram a marche-marche a divisão
argentina e a brigada brasileira, cahindo em massa sobre a
[orça contraria, que rf'trocedeu em desordem, porém fazendo
fogo vivo, e dando cargas de caval1aria, sem se querer render,
nem mesmo quando foi comprimida sobre o arroio Yatay, em
consequencia da qual tiveram lugar as lamentaveis perdas
de que o infra-escripto dará conhecimento a V. Ex. na parte
circumstanciada.

(I De seu lado o inimigo, com quanto n'este momento
não possa o infra-escripto dar os detalh!3s necessarios, tem
sido com plelamente aniquilado, ficando no cam po mais de
1,000 mortos, todas as suas armas e mais petrechos; e como
1,500 prisioneiros, inclusive o chefe de toda a força, o de
um batalhão. e quatro bandeiras, que se acham em poder
das forças alliadas.

« Não póde o infra-escripto fazer menção especial de ne
nhum dos corpos, que tomaram parte n'esta curta porém
energica peleja, porque assim como seus chefes e officiaes
rivalisavam em ardor e enthusiasmo, como V. Ex. teve
occasião de observar, bem como os mais incidentes do combate.

« Felicitando a V. Ex. por este novo triumpho das armas
alliadas, é muito grato ao infra-escripto oIferecer a V. Ex:.
as seguranças de sua maior consideração. -lVencesláo Patme?·o.})

PROCLAMAÇÃO.

C( O governador provisorio da Republica Oriental do Uru
guay, general do exercito al1iado em vanguarda.

« Soldados argentinos, brasileiros e orientaes.-Atravez de
matehas forçada~ e de incommodos de todo o p;enero, ven
cendo o rigor dos elementos, tendes chegado até as força~

do aleivoso invasor, que ostentava suas legiões e devasta
vam o territorio de Corrientes.
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cc Hoje o alli1uilasteis, dando uma tremenda lição aos
tvrannos. Vossos esforços acham-se recompensados, vossa
c'oragem e denodo. tudo venceram; assim é qUf) a mais com
pleta victoria bafeja vossas frontes com gloria immortal.

{{ A divisão paraguaya em força de mais de 3,000 homens
desappareceu diante de vossa presença, ficando prisioneiros
mais de 1,000 s)ldados com o seu chefe, o major Duarte,
e o resto morto ou ferido sobre o campo de batalha, pela
ferocidade barbll'a e ignorante que os domina.

cc Em nosso rodeI' deixaram como trophéos de guerra qua
tro bandeiras, teda a sua bagagem, armamento e petreclios,
e vós deveis oltental-os com orgulho, pois os tendes con
quistado com lassa bravura e heroismo.

(C Soldados! Os tyranuos vão. desapparecer diante do exer
cito que combite pela liberdade e igualdade dos povos!

{{ O triumpio de Yatay é apenas o precursor de outros
maiores, que vos abrirão as portas da Assumpção para remir
esse povo irnão, dando-lhe patria, instituições e liberdade.

C( Saúda-ves, vosso general e amigo-Venancio F161'es.
cc Campo ce batalha 17 de Agosto de 1865. »
Continua l correspondencia de Buenos-Ayres.
(C A brigtlla brasileira foi reunida ás forças argentinas para

formar a lilha de batalha; em quanto os tres batalhões ori
entaes e ode voluutarios organisado em Montevidéo, avan
çavam emguerrilhas sobre as guefl'ilhas inimigas.

{{ Estas ecuaram, a artilharia abalou a linha; mas a der
rota sóme.te se pronunciou quando a divisão argentina e a
brigada b,. ileira avançaram a passo de carga, e levaram as
columnasinimigas á bayoneta até os breJOS, sobre o arroio
Yatav, e sobre o Uruguay.

{{ RecGlheçamos o que é de justiça, tan to as tropas orien
taes coIP as argentinas e brasileiras combateram com uma
bravura: superior a todo o elogio, e se em lugar de 4,000
homenshouvesse alli 15,000 inimigos, teriam de igual sorte
SUCCUIT)ido ao denodo dos soldados das tres nações.

cc T21lbem os Paraguayos brigaram com denodo. Seu cbefe,
o majr Duarte, acudia aos pontos de mai.or perigo, procla
mand .ás tropas, e quando se via cortado, com uma parte
da sa infantaria, entregou a sua espada. Dous terços dos
oflicies paraguayos morreram; e dos soldados mais de 1,700.

{{ 'aI foi a batalha 'de Yatay, a primeira que as armas
allü~as deram e ganharam contra o inimigo commum.»

I CONSIDERAÇÕES SOBRE A BATALHA DE YATAY.

batalha de Yatay ferida a 17 de Agosto. de 1865, com
nLndando o general D. Venancio Flôres as tropas argentinas,

Il__~ _
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brasileiras e orientaes, deve ficar consignada n'esta historia
militar como um feito d'armas digno de honrosa. recorda
ção.

A batalha de Yatay foi a primeira' acção que os exercitas
alliados deram com vantagem assignalada, no principio da
campanha contra o Paraguay.

Foi a primeira batalha campal projectadt com acerto, e
executada conforme as regras geraes da arte militar.

Foi uma notavel operação militar que illtstrou as· tropas
que n'ella tomaram parte, não só pela sua é'Cção immediata
sobre o inimigo, como tambem pelos seus reslltados; porque
influio na sorte dà columna paraguaya que <hscia pela mar
gem esquerda do' rio Uruguay, posto que esta columna que
então, quando se deu a batalha de Yatay, aitda marchava
desembaraçada, podia ter sido anniquilada em S. Borja, se
na província do Rio Grande houvesse meios dlO fazer o que
fez o general D. Venaucio FIÔres em Yatay.
. O exercito ficou acampado no Passo dos Lí'l'es, onde a

23 chegou. a esquadrilha brasileira.
Nos dias 23 e 24 de Agosto o general FIÔres fez pa:sar para a

margem esquerda do Uruguay, territono brasileiro, ~ infantaria
e artilharia de seu exercito, em força de 6,000 hOll.ens, com
32 peças, com o fim de bater o exercito paraguayo <ue estava
aquartelado na vi1la de Uruguayana.

Se o general FIÔres tivesse podido operar no terri~rio bra
sileiro, o exercito paraguayo do Rio Grande tinha tI,o sorte
igual á que teve o de Corrientes.

Emquanto o exercito alliado está acampado na provi.cia de
Entre-Rios, á espera que se lhe encorparem as forç~ que
tinham sahido para o Uruguay com o general FIÔres, Vtamos
porque houve essa demora depois da batalha de Yatu: é
preciso considerar a marcha da outrá columna no terrorio
brasileiro, ou a invasão paraguaya na província do Rio Grade.

Relativamente á batalha de Yatay e sobre o merito do
general FlÔres, que nós consideramos, depois d'aquella batala,
o mais habil de todos os generaes hespanhóes que então baia
nas provincias argentinas.
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Diz o conselheiro Paranhos na sua defesa do com-enio de
20 de Fevereiro, a pagina 77, o seguinte:

« O general FIÔres fÔra encarregado da importante empre
sa de procurar abater a columna paraguaya que acampava
pela margem direita do Uruguay, e que d'alli cobria a en
trada de Itapúa, servia de centro e dava protecção aos in
vaSOres da nossa fron teira.

C( A ideia d'aquelle plano dos al1iados não podia ser mais
feliz, nem a sua execução confiada a espada mais valente,
nem mais destra. A's suas reconhecidas qualidades de capitão
intrepido, habil e activissimo. o generar Flôres reunia um
perfeito conhecimento do diflicil terreno que ia atravessar, e
d'aquelle em que se propunha forçar o recontro do inimigo.

ão havia general brasileiro, .podemos dlzel-o sem desar
para elles, que possuisse a topographia militar de Entre
Rios e Cornentes como o nosso alliado.

u Isto por um lado; por outro lado a má direcção, ou
para melaor dizer, a falta 'qllasi absoluta de direcção no co
mêço da campanha, tinha desviado quasi todo o exercito
brasileiro do territorio patrio, para sugeital-o ao rigoroso
inverno do Rio da Prata, muito antes de poder elle entrar
em operações, quando composto em grande parte de gente
collecticia, carecia de tem po para depurar-se e instruir-se.,

INVA lo DO EXERCITO PARá.GUATO ~A PROVTNCLI. DO RIO GRANDE DO SUL.

DOCUME!llTOS OFFIClAES, RELATIYOS, MA DADOS COLLIGIR PELO

MINISTERIO DA GUERRA PARA SEREM PRESENTES AO CORPO

LEGISLATIYO EM 1866.

Ordem do dia n. 5 do ministro da gtterm na cidade de S.
Gab7'iel a 3 de Setembro de 1865.

« Sua Ex. o Sr. ministro da guer.Ia com viva satisfação
communica ao exercito que junto á povoação da Restaura
ção, na margem direita do Urugnay, ás 10 horas e meia da
manhã do dia 17 do corrente (17 de Agosto) um brilhante
feito de armas das forças aliiadas ao mando dú distincto
general FIÔres, Presidente da Republica Oriental, e do ge
neral argentino Paunero, deu em resultado a completa derro
ta dos Paraguayos, que d'aquella povoação se hàviam apos
sado em numero de 4,000 pouco mais ou menos; e que, se
gundo participações recebidas, ao corpo de voluntarios n., 16,
pertencente ao exercito imperial, e á brigada commandada
pelo tenen te-coronel Joaquim Rodrigues Coelho Kelly, com
posta dos 5.° e 7.0 batalhões de linha. sob o commando o
1.0 do major de infant!l'ria Francisco Antonio de Souza Ca-

Vol. II, 24.
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misão, e o 2. 0 do major tambeni de infantaria Herculano
Sanches da Silva Pedra, e do 3. 0 corpo de Vai untarias da
Patria commandado' pelo tenente-coronel José da Rocha
Gaivão, coube gloriosa parte n'aquelle feito, sustentando com
denodo, brio e verdadeiro valor a arriscada posição que na
linha de batalha lhe fôra confiada.

• Congratula-se S. Ex. em nome de Sua Magestade o
. Imperador, com o exercito por tão assignalado triumpho,
que pÔz fÔra de combate perto de 3,000 dos nossos inimi
gos, perecendo d'estes mais de 1,000, ficando prisioneiros
] ,200, entre os quaes se achava o major Duarte, comman
dante geral da força. e cahindo em poder das forças alliadas
quatro bandeiras inimigas, cavalhadas, e oito carretas, sendo
o prejuizo das forças alliadas limitado ao numero de 250 en
tre mortos e feridos, e entre os ultimas infelizmente se acha
o coronel do 16. 0 de Voluntarios da Patria. Fidelis Paes da
Silva.

•Não póde por agora o gOV8rno imperial, por falta de cir
cumstanciadas informações, formar um JUIZO seguro pelo
qual se possa galardoar o merito dos ofliciaes e praças que
mais se distinguiram, e pÔr a coberto da. miseria as viuvas
e orphãos dos que perecêram na defesa de tão santa causa;
por isso de novo recomme.nda S. Ex. a execuçllo das or
dens anteriores, afim de que dada qualquer acção, immedia
tamente os respectivos chefes das forças brasileiras remettam
a este ministerlO informações minuciosas, não só a respeito

. dos que praticaram acções de bravura, como relativamente ás
viuvas e ürphãos dos que fallecerem no combate .

. .« 'No' i'm'p~di~e~t~ . d'o . ~j~d~n'te'-ge~e;ai, . ~ ~o~o'n~l' Anio~i~
Pedro de Alencastro. »

ESTADO DA PROVINCIA DO lUO GRANDE CONSIDERADA MILITARMENTE.

A provincia do Rio Grande do Sul devendo ser conside
rada como base das nossas operações militares contra o Es
do Oriental e o Paraguay, desde que principiaram as desin
telligencias com o governo de Montevidéo, devia ter um
presidente mílitar, que fosse ao mesmo tempo cOlllmandante
das armas, para organisar as forças de linha e da guàrda
nacional destacada e com ellas formar uma divisão forte ou
corpo d.e exercito capaz de defender as fronteiras.

Não se conheceu esta necessidade, e deixou-se na provin
Ola um presidente, paisano, o qual t.endo muito desejo de
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fazer armar a provincia e pÔI-a em um verdadeiro estado de
defeza, não o conseguia.

Não sendo passiveI copiar ll'esta historia todos os docu
mentos ofliciaes que se publicaram sobre a invasão para
guaya no Rio Grande, e expÔr miudamente qual era então
o estado da provincia, faremos menção de alguns d'aquelles
documentos que tem maior interesse pelos acontecimentos a
que se referem.

Os oflicios que se seguem dão idéa do estado em que es
tava a frouteira de J aguarão quando alli chegou Munhoz.

({ Secretaria de estado dos negocias da guerra. - ~.a direc
toria geral, 16 de Jaueiro de 1865, na cidade de Jaguarãos

« 111m. e Exm. Sr. - Tenho a honra de depositar nae
mãos de V. Ex. os inclusos mappas dos corpos ns. 15 e
28 de guardas llacionaes destacados n'esta fronteira.

« Este ultimo corpo está completamente desarmado e des
fardado, cujos artigos já foram requisitados em 2 do ~orrente

mez, como se vê da indusa cópia do respectivo pedido, e
quanto ao outro corpo n. 15, faltam os objectos const~ntes

tambem da inclusa nota: portanto me parece convemente
que pelo deposito de artigos bellicos da cidade do Rio Gra?-de
se fornecesse, com urgencia, os objectos que fosse possivel
satisfazer-se a taes corpos, providenciando-se a remessa dos que
faltarem, como V. Ex. em sua sabedoria entender mais acertado

« Por esta occasiao devo mais ponderar a V. Ex, que,
segundo verbalmente me communicou em Porto Alegre o
coronel da guarda nacional José Ourives, na noite de 8 do
corrente mez, deverá ser n'essa cidade fardada e armada a
força que vier sob o com mando do dito coronel, e a. ser
assim, já vê V. Ex. que o referido deposito, com mais JUs,
não satisfará taes e:ngencias pela limitada quantidade de
armamento e fardamento que n'e te existe para a guarda
nacional, e isto me anima a pedir a V. Ex. a expedição de
suas ordens a este respeito, atim de que esses corpos deixem
de permanecer nos pontos onde estão, no estado em que
actualmen te se acham.

I( Deus guarde a V. Ex.
« 111m. e Exm. Sr. Dr. João Marcellino de Souza Gonzaga,

presidente d'esta proYincia.- João Frederico Caldwelt, ajudante
general. II

INFORMAÇÃO DO GENERAL CALDWELL AO PRESlDENTE DO RIO GRANDE.

({ Secretaria de estado dos negocias da guerra.- 2." direc
toria geral em 23 de Janeiro de 1865, na cidade Bagé.
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« Tlim. e Exm. Sr.-Vou dar a V. Ex. como me cunlpre,
uma idéa do estado em que encontrei as fronteiras de Ja
guarão e Bagé.

« Da de Jaguarão compõe-se a guarniçi10 de 94 praças de
infantaria, 200 do corpo de cavallaria n. 15, e de igual nu
me~o, pouco mais ou menos, do de n. 28, tudo de guardas
naClOnaes. ,

« Este corpo além de desfardado, está completamante de
sarmado, e áquelle faltam ainda algumas armas; do que dei
de tudo conhecimento ao presidente d'esta provincia em ofli
de 16 do corrente mez, sob n. 6, por cópia junto, e é de
presumir que a esta hora, este tenha providenciado a desap
parecer a desanimadora situação em que por semelhantes
motivos estão as praças do dito corpo n. 28, mórmente agora
que a mesma presidencia sabe que tanto essa fronteira, como
esta, se acham ameaçadas de serem aggredidas por forças do
governo onental,' as quaes, segundo consta, se approximam
ás nossas fronteiras.

« Se quando o nosso exercito ma.rchou para aquelle Estado,
se tivesse logo organisado uma divisão forte de observação,
como a boa razão aconselhava, sem du v~da não existiria hoje
o desanimo em que estão os habitantes d'estas duas fron
teiras com estas noticias.

« Esta fronteira é actualmente a mais bem guarnecida pela
força constante da inclusa nota, e assim mesmo necessita de
mais corpos de cavallaria para guarnecer a grande extensão
de trinta e tantas legnas, que tem sua linha desde Guabijú
até Ttaquatiá, terreno todo aberto.

« E' certo que o governo d'esta provincia tem chamado ao
serviço de destacamento mais alguns corpos da guarda nacio
nal do interior da mesma provincia, mas quando elles che
garão á frollteira?

« Por tanto me parece muito conveniente que para 13sta
provincia viessem pelo menos dous batalhões de infantaria,
para estacionarem nas cidades de Jaguarão e Rio Grande.

« São estas as ponderações que me occorrem ot!'erecer a
V. Ex. que se dignará tomaI-as na consideração que mere
cerem, assegurando a V. Ex. que opportunamente darei conta
do que encontrai' nas fronteiras de Quarahym e Missões, para
onde seguirei por estes dias.-João Frede·rico Caldwell. »

« Secretaria de estado dos negocios da guerra. _2." direc
toria geral, em 24 de Janeiro de 1865, na cidade de Bagé.

« Tlim. e Exm. Sr.-A ser verdade que os Paraguayos in
vandiram o Estado de Corrientes, parece-me conveniente re
dobrar a nossa vigilancia e m'3ios de repellir qualquer aggressão,
e por isso julgo necessario chamar-se a destacamento maior
força da guarda nacional, afim de organisar-se com presteza
uma columna volante ás ordens de um chefe activ,o e em
prehendedor.
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« Submettendo á apreciação de V. Ex. estas idéas as tomará
na consideração que merecerem.

« Deus gual·de a V. Ex.
cc 111m. e Exm. Sr. Dr. João Marcellino de Souza Gonzaga,

presidente d'esta provincia.-]oão Frederico Caldwell. »

Os meios que se empregaram para repellir os Paraguayos
quando elIes entraram na provincia a 10 de Junho, foram
sem duvida differentes dos que lembra o oflicio acima.

Depois que o nosso pequeno exercito passou para o estado
Oriental, a 2· de Dezembro de 1864, principiou o presidente
a chamar os corpos da guarda nacional para o serviço de
campanha, e para guarda e defeza das fronteiras de Qua
rahym e de MiRsões, cujo commando deu ao brigadeiro ho
norario David Canavarro; o que communicou ao governo
imperial em oflicio de 14 de Janeiro de 1865.

Para mostrar quanto o presidente foi cuidadoso em defen
der a provincia seis mezes antes da invasão, basta transcre
,"er aqui parte deste oflicio acima citado.

Diz o presiden te da provincia:
cc Depois das providencias que em meus oflicios a V. Ex.

de 21 do mez pa sado e 2 do corrente, communiquei haver
dado, determinei o seguinte:

« Chamei a serviço de campanha o corpo n. 16 de, ca
vallaria da guarda nacional do commando superior de Porto
Alegre. Commanda este corpo o tenente-coronel José Joa
quim da ilva, que me informam ser bom oflicial.

« Deliberei organisar o corpo provisorio n. 14 com 403
praças, de 607 que era o plano dado para sua orglnisação.
As 204 praças excedentes com mais 199 que chamei a ser·
,"iço de ou tros corpos, formaram mai' outro provi orio com
a numeração de 24. Estes corpos pertencem ao commando
superior de Santo Antonio da Patrulha e fazem parte lia.
brigada do coronel José Ignacio da Silva Ourive~.

« Para major assistente junto á dita brIgada, nomeei o
major do esquadrão da Conceição do Arroio, Antonio 1\1ar
ques da Rosa, e para aj udante de ordens nomeei capitio o
o guarda nacional Manoel Alves de Paula.

cc Na organisação d'esses corpos tem· apparecido as difEcul
dades com qUt:: já estou muito affeito a lutar, provenientes
das intrigas e dlVergencias locaes. Espero, porém, vencel-a,
como felizmente tenho veqcido as outras, e ultimamente estiye
com o coronel Ourives, que foi animado dos melhores de.e
jos em ordem a vencer tudo; para com brevidade marcha
rem os corpos de ·sua brigada.
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. .. ... .. .. .
« Os acontecimentos precipitam-se, tenho necessidade de

expedir e tenho expedido medidas e4traordinarias, e algumas
d'e5tas precisam receber o se110 da app!ovaçilo do governo
imperial, para ~erern ~oda a força de obrIgar. .

« Pren~e.-s~ lmmedlatamen.te a. este assumpto a or.gamsa
ção da dlvlsao que commumqu81 a V. Ex. haver delIberado
crear para guarda e defesa das fronteiras de. Quar.a~y,?1 e
Missões, tendo nomeado para commandar a dIta dlvlsao o
brigadeiro David Canavarro. )

Por este officio do presidente ao ministro da guerra, o qual
contém outras providencias que deu para se armar a pro_
vincia em Janeiro de 1865, com receio de hostilidades do
governo do Paraguay, as quaes não é preciso aqui relatar,
mostra-se que e11e não se descuidou um só dia de dar todas
as providencias que estavam ao seu alcanoe e de mandar
cumprir as ordens do governo imperial, e por isso descan
çava na guarda nacional e nos seus commandantes.

O brigadeiro Canavarro diz ao presidente em carta do 1.0

de Janeiro de 1865 o sGguinte:
~ A execução das ordens de V. Ex:. vão garantir as fron

teiras contra invasão de 10,000 homens, assim o creio: e
seria um complemento se o rio U ruguay fosse guarnecido
por seis lanchões armados de rodisios, e guarnecidos com
20 homens cada um. Não temeriamos a juncção de Para
guayos, Entre-Rios e Corrientes. I

O brigadeiro Canavarro prometteu ao presidente ter na sua
divisii.o 8,000 homens; nunca aque11e commandante reunio
2,000; e a fronteira ficou exposta a ser invadida como acon
teceu, estando com esta pequena força muitas leguas longe
da villa de S. Borj a.

Entre a correspondencia do brigadeiro David Canavarro, en
contram-se dous documentos importantes.

«( Commando da divisão destacada no Quarahym e Missões.
-Quartel-general em S. Gregorio, 20 de Jaueiro de 1865.

« 111m. e Exm. Sr.-Apresso-me em Jevar ao conhecimento
de V. Ex. as participações inclusas por cópia, que acabo de
receber. .

« T~mos numerosas forças .do Paraguay sobre a fronteira
argelltllla, transposta a qual, as teremos na marg'em direita
do Uruguay, que falto de agua como está, dá passagem a
váo em alguns pontos; nada póde obstar, VIS~O que não temos
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guarnição marlÍlma. Cumpre-nos, pois, preparar o recebimento
na margem esquerda.

« Armamento e munições quanto antes para a guarda na
cional, que acode ás armas voluntariamente, e com enthu
siasmo.

(lOS batalhões de linha que houver em Bagé e artilharia,
quanto antes para esta frouteira, mai.s nada temos a temer;
pelo contrarlO felicitações antecipadas pelo triumpho de nossas
armas.

« Deus guarde a V. Ex.-TIlm. e Exm. Sr. general Lopo
de Almeida Henriques Botelho e Mello, cOJIlmandante das
forças em guarnição na provinCla.-David Canavar7'o, brigadeiro.

Carta do brigadeiro David Canavarro a S. Ex. o Sr. presi
dente da provincia, em 20 de Fevereiro de 1865.

« Com pi'azer dou conhecimento a V. Ex. das communica
ções inclusas por c6pia. D'ellas se collige que os Paraguayos
em numero de 10,000 mais ou menos, se encaminham a esta
proYincia, em direitura a S. Borja

« Com a chegada dos corpos, batalhões e artilharia, que fez
V. Ex. marchar, e os existentes, temos com que fazer o re
cebimento a taes hospedes. Não nos incommodarão muitos dias,
como já tenho dito, e aflirmo a V. Ex. Não é menos satisfa
toria a noticia sobre a intenção dos Correntinos, quando nos
basta a sua neutralidade.

« Queira V. Ex. autorisar-me a admittir aqui as forças do
nosso' alliado Flôres e ao corf(!spondente pagamento das etapes.
P6de ser necessario que parte d'ellas, das que andam ao
norte do Rio Negro, passem a esta provincia, dada a invasão.

« Em data de VIa do corrente me diz o general Lopo, que
o batalhão 10.0 e o corpo 26. 0 partiram a 15 de Bagé. V. Ex..
conhece ser necessario activar a marcha dos corpos, que estão
destinados a esta divisão.

« Muito convém que V. Ex. ordene que o pagamento da
compra ou fret.e das carretas a que estou autorisado, se faça
por qualquer das collectorias de Alegrete, Livramento, ou. al
fandega de Uruguayana. Com difliculdade e máo preço se obtem,
sendo o pagamento em Bagé. .

« Aqui tenho estado em organisação dos corpos, 21.° e 27. 0

sem armamento, exercicio, etc., á espera dos corpos1 b~t~lh~es
e artilharia, e mesmo a ver o destlOo da cav,ll!arla lUlmlga
de MUD hoz. Os corpos tem falta de cornetas de toque, e eu
lpmbro a V. Ex. a remessa d'este instrumento de absoluta ne
cessidade.

Sempre de V. Ex. amigo, etc.-David Canavarro. ))

Pelos oflicios del presidente com data de 30 e 31 de Ja
neiro de 1865 ao ministro da guerra, vê-se quanto a pro-
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vincia estava desarmada, na presença dos acontecimentos que
se passavam no Estado Oriental desde o anno anterior, as
difliculdades com que o presidente lutou para conseguir al
guma cousa.

Não farE3mos a transcripção completa de todos os oflicios
das autoridades e chefes militares d'aquella provincia, porque
formariam um grande volume; apresentamos o extracto dos
mais necessarios, para esclarecimento do objecto de que va
mos tratar.

CORRE5PONDENCIA. OFFICJAL DOS CHEFES MILITARES DA PROVINCIA.

O capitão commandante da guarnição da Villa de U ru
guayana, Joaquim Antonio Xavier do Valie, avisou ao bri
gadeiro David Canavarro, em 27 de Dezembro de 1864, que
por cartas de ltagui e S. Borja, constava que os Paraguayos
tinbam passado o Paraná com direcção aquella provincia.

O general Caldwell oflicia ao presidente em data de 24 de
Janeiro, da cidade de Bagé, que lhe constava terem os Pa
raguayos in vadido a provincia de Corrientes, que lhe pare
cia conveniente augmentar os meios de re;)~llir qualquer
aggressão; e por isso julgava necessario chal'lar-se a d'esta
camento maior força da guarda nacional, afim de organisar
se, com presteza, uma coI umna volante ás ordens de um
chefe activo e emprehendedor.

O presidente da provincia participou ao ministro da guerra
a 1 de Feyereiro de 1865, que não havia. armamento algum
liOS depositos da provincia.

Em 18 de Fevereiro ofliciou o presidente ao ministro da
guerra, dizendo-lhe q ae tinba concordado com o Barão de
Jacuhy, organisar uma divisão de tres brigadas, para a de
feza da fronteira de Jaguarão. Emquanto se organisou esta
divisão, tratou o seu commandante, o Barão de J acu hy, de
impôr ao presidente um fornecedor nomeado por eUe. ()
presidente providenciou como convinha ao fornecimento da
guarda nacional destacada.

A 5 de Març.o commullica o dito barão ter recebido no
ticias ofliciaes da fronteira de Quarahym, de pretenderem os
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Paraguayos invadir a provincia por S. Borja; mas que dava
pouca importancia a essas noticias, por considerar-se com
forças sufficientes para rechaçaI-os.

Pelo aviso do mini:::terio da guerra de 8 de Março, se
determinou ao presidente que devem ser tomadas, de accor
do com o general commandante das armas, as medidas con
cernentes ao movimento de forças nas fronteiras, e de con
formidade com as instrucções que devia receber.

No espaço de seis mezes, depois que o governo imperial
declarou guerra ao do Paraguay, não hove na provincia do
Rio Grande um general que organisasse um exercito para a
defender da invasão annunciada com tanta antecedencia,
apezar das ordens terminantes do ministerio da guerra, aqui
transcriptas.

Estas ordens foram d~spresadas por quem as devia cum
prir, o que se collige da ordem do di!!. do ministro da guerra
(Ferraz), e do parecer das commissões de engenheiros adian
te copiadas; do que resultou que quando os Paraguayos
passaram o rio Uruguay; encontraram a resi~tencia que lhe
oppÔz o 1.0 batalhão de volcntarios e 200 homens da guarda
nacional.

O presidente participou ao ministro da guerra, em 18 de
Março, os lugares para onde tinha mandado os corpos mili
tares que existiam na provincia, e os que se iam organisando.

A 25 e 30 de Março faz i~enticas communicações, e declara
ter tomado taes disposições de accordo com o commandante
das armas.

Em 17 de Abril, officiou ao ministro da guerra, que foi avi
sado pelo ministro plenipotenciario do Brasil ter o Paraguay
declarado guerra á Confederação Argentina; que, se:J.do inva
dida a provincia de Corrientes, as forças paraguayas de Ita
pua podem pretender atacar-nos pelas fronteiras de Missões;
que ~eu parte ao brigadeiro Canavarro para estar prevenido;
mas que não acredita que. as forças paraguayas passem o
Uruguay, pOi.'que hão de ser derrotadas.

Que determinou ao Barão de J acuhy Coll0entre todos os
corpos da divlsão de seu commando sobre a fronteira de Bagá

Vol. li -25.
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e ahi aguarde segunda ordem, deixando apenas um corpo
de guarnIção na fronteira de Jaguarão.

Por esta f6rma ficará a 2.3 divisão em caminho para as
fronteiras do norte; mas não foi esta a principal razão. por
que deliberei concentrar as forças sobre aqueHe ponto das
fI'o n teiras.

Em carta de·1 '7 de Abril, respondeu o presidente ao briga
deiro Canavarro, que não tem artilharia raiada para mandar
substituir a que lá existe, e o autorisa a mandar fazer os
carros que precisa para 8 bocas de fogo, conforme pede.

Diz ao mesmo brigadeiro, que as forças do seu commando
e as da 2.a divisão deverão operar de combinação e segundo
um plano assentado, salvo emergencias importantes em que
devemos fazer o que nos parecer melhor na occasião.

A carta que o brigadeiro CanavarrÜ' dirigio ao presidente da
província a 16 de Abril, mérece ser copiada, para se conhe
cer que qualidade de militar foi Canavarl'O.

« Ao receber esta já V. Ex. estará sciente da participação
que recebi de Missões, quanto ao movimento das forças para
guayas e suas intenções sobre esta provincia.

« Não tenho duvida que esses 30,000 Paraguayos, desde que
passarem o Uruguay, estão perdidos..

« O quadro por esta face é lisongell'a; abertas mostra as
po~tas da Assumpção. No reverso, porém, se mostra a des
trUlção de nossas povoações, habitações, interesses, e, talvez de
vidas do litoral.

l< Emquanto nâo receber ordens terminantes a respeito e
em quanto me couber o commando das forças em flperações
na linha do Uruguay, tenho resolvido empregar os meios de
obstar a passagem do inimigo.

« Regulo na provincia, entre a l.0 e a 2. a divisão, cerca de
12,000 homens, inclusive o 1.0 batalhão de voluntarios da
cÔrte, que foi para Missões. Muito podemos faz.er, nem tenho
temor algum, salvo a destruição referida. No Estado ·Oriental
temos igual numero, em quanto estão chegando batalhões do
norte. Ha pois com que derrotar o inimigo, ess3. não é a
duvida.

« Com tempo, rogo a V. Ex:. que me dê as suas ordens
para cumpril-as. Devo obstar a passagem dos Paraguayos?
Ou devo consentir que eHes passem ao nosso territor1'io? Não
me cabe tomar a responsabilidade de não impedir sem ordem
oflicial de V. Ex.

« Afim de obstar é preciso dividir as forças em diversos
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pontos, visto que não se sabe qual será o escolhido, e n'este
caso podia o nosso exercito destacar ao menos uma divisão,
para reforçar onde convier. São medidas preventivas que se
devem tomar, porém ainda direi que não creio na faBada
inv-nsão.- David Canava1'ro. »

Outra carta de Canavarro de 25 de Abril ao presidente,
em que lhe diz que recebeu do coronel Fernandes a parti
cipação que remette por copia, e que dará conhecimento a
a S. Ex. da approximação dos paraguayos.

« Teremos o prazer de receber os visitantes (diz e11e) como
é devido ás boas intenções com que vêm, isto é, se não
puder_em ser repeBidos? segundo tenho declarado a V. Ex.
Se nao fôr posslvel eVItar o unico mal da passagem nas po
voações dp S. Borja e Itaqui, é uma fortuna tel-os d'este
lado do Uruguay, como tantas vezes tenho declarado.»

Um oflicio do presidente ao general Caldwe11, comman
dante das armas, com data de Pelotas do 1. o de Maio, con
tém o seguin te :

« Por communica\(ões ofliciaes recebidas hontem, consta que
os Paraguayos tinham marchado de S. Carlos, que avaliam
em 25,000 homens, cum direcção á fronteira de S. Borja.

« O commandante da L' divisão pretendia marchar nú dia
25 do corrente com as forças que estão em Sant'Anna do
Livramento, e tanto eBe como o commandante da l.~ bri
gada, coronel Fernandes, contam poder repe11ir qualquer
tentativa de invasão.

« Transmittindo estas noticias a V. Ex., julgo deyer ponde
rar-J.1e a conveniencia de fazer marchar quanto antes o 5. 0

batalhão de voluntarios da patria para aquelle ponto da
fronteira que V. Ex. julgar mais acertado. »

Em datas de 3 e 6 de Maio continuou o presidente a or
denar o movimento de corpos para guarnecer as fronteiras
de Jaguarão, Bagé e Uruguayana. Recommenda ao comman
dante das armas toda a actividade que fôr preciso empregar
para desbaratar essa fúrça paraguaya, que occupa a margem
esquerda do Paraná.

AVISO DO MlNISTRO DA "GUERRA.

O ministro da guerra Angelo Moniz da Silva Ferraz, em
aviso de 20 de Maio, diz ao presidente do provincia:

« Que faça seguir para· a fronteira de Missões ao general
commandante das armas, e toda a força disponivel que hou-
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ver na provincia; e que lhe parecem exagerados os receios
de uma in vasão do IlllmigJ pelo lado do J aguarão; e entre
tanto, se um golpe se verificar na fronteira de S. Borja, em
consequencia de não ter o presidente tomado todas as pro
videncias para a concentração de forças, que pondere qua~ a
responsabilidade do governo e dos seus delegados. I)

O presidente respondeu em data de 31 de Maio:
« Que já ha muito expedio suas terminantes ordens ao

commandante das armas .para reunirem-se ao exercito .todos
os ofliciaes do estado maIOr da l.a clas~e; e os arregImen
tados; que todas as forças existentes já estavam nas frontei
ras do Uru(5uay ou em marcha; mandando coHocar as bri
gadas em dlfferentes lugares. »

Note-se que sendo o brigadeiro Canavarrp commandante da
fronteira do Uruguay, e o coronel Barão de Jacuhy comman
dante da fronteira de Bagé, pertencia a estes commandantes
organisar as suas forças e coÜocal-as onde defendessem a
provincia.

Diz ainda o presidente da provincia ao ministro da guerra:
« Que entre o coronel Barão de J acuhy e o brigadeiro

Cauavarro não ha boas relações, que podem apparecer con
flictos prejudiciaes ao serviço; que tambem nl1.o são boas as
relações entre o Barão de Jacuhy e o general Ozorio; final
mente, declara que não tem receio de qualquer golpe de
mão, salvo um descuido imperdoavel da parte dos chefes mI
litares, ou assalto por forças muito numerosas, que seja Im
possivel toda a resistencia. })

Estas declarações, comparadas com os factos que se segui
ram, mostram quanto era digno de censura o procedimento
de alguns chefes militares.

Apezar das partes que remetteram da fronteira de S. Borja
ao brigadeiro Canaval'ro da approximaçl1.o do exercito para
guayo, os chefes militares ainda não acreditaram que isso
tivesse lugar.

Estas s!!.o as partes.
Carta de Luiz Pedro José Guedes, de Santa Maria, com data

de 30 de Abril, dirigida ao coronel Antonio Fernandes de Lima,
dando-lhe conta da invasão do ex~rcito paraguayo, que já tinha
passado o Paraná para vir ao Brasil ; qual a sua força e
posição; bem como ·as atrociúaaes que praticavam com os
Brasileiros, não os deixando passar para o seu paiz.
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Officio do tenente-coronel Manoel Coelho de Souza, com
data de 8 de Maio, dirigido ao coronel Antonio Fernandes
de Lima, commandante da l.a brigada, participa que os Pa
raguayos se approximam á costa do Uruguay, que n'aquelle
dia acham-se 6 leguas distantes de S. 1'homé, que a sua
vanguarda regula por 800 homens: as autoridades do outro
lado pedem-lhe soccorro, que elle tem vontade de passar com
o seu esquadrão, que o não fez por não ter ordem.

O officio do coronel Antonio Fernandes de Lima, do Passo
das Pedras, de 10 Maio. ao brigadeiro Canavarro, lhe confirma
a approximação das forças inimigas; e n'elle communica-Ihe
que fica apromptando a sua brigada, para acudir a qualquer
ponto da fronteira que seja atacado.

A carta do brigadeiro Canavarro ao presidente da provincia,
de 13 de Maio, contém o sAguinte:

« Hontem, recebi do coronel Fernandes as communicações
inclusas por cópia, que dão conhecimento a V. Ex:. da marcha
dos Paraguayos de S. Carlos. Pelos calculos vamos ter sobre
a fronteira i4,000 homens. Respondo ao .coronel Fernandes
que tome as cautelas precisas, sempre no sentido de obstar
á passagem, e mesmo de passar além conforme as circums
tancias ....

I Noticias exactas são, que será preciso ir achar o inimi
go além do Paraná, por que a marcha das forças brasilei
ras, que vãl) em pr9gressivo' crescimento, não terá obstacu
los que não vença até Assumpção. Esta divisão está com
mais de 8,000 humens e bem armados; são bastan tes para
repellir a 16,000 Paraguayos de nossa frontei.ra . »

E' notavel esta carta de Canavarro ao presidente da pro·
vincia pel{ls inexactidoes que contém; veja-se o que diz, e o
que fez quando os Paraguayos invadiram a provincia.

D'este modo Canavarro illudio sempre o presidente, mas es
te quando o conheceu já nada podia remediar.

O officio do presidente da provincia do 1.0 de Junho de
1865 ao ex-ministro da gqerra (Ferraz, ) contém o seguinte~

« De Sant'Anna escreve-me no dia 13 do passado o bri
gadeiro Canavarro, e transmitte-me as communicações que
recebeu de S. Borja com data de 10.

« Segundo essas communicações, que incluso envio a V.
Ex., os Paraguayos de S. Carlos e S. Christovão movem-se
talvez para sobre as fronteiras da provincia. Mas são noticias
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a que dá pouco credito o coronel Fernandes, que as trans
milte, e que o brigadeiro Canavarro recebeu tambem com
pouca importancia.

« Entretanto diz e11e que no dia 15 dI) pas'ado marchava
com o resto das forças da divisão, uilo o tendo feito ha
mais tempo por não estarem ainda promptas as carretas de
transporte.

. . . ... .
«Recebo neste momento as inclusas communicações da

fronteira de S. Borja, com data de 13 do passado; por a11as
verá V. Ex:. que nenhuma novidade havia occorrido por
aque11a fronteira. »

«Quartel do commando da 1." b:iBada e fronteira de Mis
sões, no Passo das Pedras, 10 de lYlaio de 1865.

c( 111m. e Exm. Sr.- N'este momento acabo de receber as
communicações sobre o movimento dos Paraguayos, como
melhor verá V. Ex. pela carta e oflicio que me dirigia o
commissionado de S. Thomé D. Aristides Stifani, e cópia
do oflicio que me dirigia o tenente coronel ~anoel Coelho
de Souza, commandante do 28 corpo provlsorlO.

« A' vista d'estas noticias deliberei mandar hoje um ofliciaI
ao outro lado do Uruguay, dirigido ao Sr. corohel Paiva,
commandante d'aque11a fronteira, afim do trazer-me nma
noticia exacta de todos os movimentos do inimigo, e do
resultado communicarei a V. Ex.

« -!llm. e Exm. Sr. general David Canavarro, commandante
da l.a divisão. -Antonio Fe1'nandes de Lima, coronel comman
dante. »

cc Quartel do commando da L" brigada e fronteira de
Missões.-S. Borja, 15 de Maio de 186ã.

« Illm. e Ex-m. Sr. -A vista das participações que tive da
approximação do exercito Paraguayo sobre a costa do Uru
guay, no dia 11 do corrente marchei com a brigada do
meu commando para este ponto, onde cheguei hontem cedo;
com effeito já tinham havido algumas guerrilhas das forças
correntinas com a vanguarda da força paraguaya; porém
sendo esta muito. superior em numero e bem armados,
nada podiam fazer aquellás, porq ue estão quasi desarmadas.

cc Pelo oflicio que transmitto a V. Ex.. de um capitão que man
dei a Corrientes descobrir a força dos inimigos, verá V. Ex.
que os dous chefes corrientinos, coroneis Paiva e Reguera,
já se acham com uma força de 1,000 homens mais ou me
nos acampados nos Guays; e por elle tambem ficará orientado
do numero presumivel das forças paraguayas, send.o certo
que eu pessoalmente hoje avistei uma força além do Uru·

, guay em frente ao Passo de S. Borja, que regulei em 600 a
.sOO homens, mais ou menos.

« Tenho convicção que esta força paraguaya não veio até
,esta altura, mais que por levantar os gados'e mais animaes
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d'aqueUa fronteira, po.rque d'este lado se tem visto arreiar um
grande numero de ammaes.

cc Quasi toda a costa do Uruguay n'esta parte da fronteira
esta vigiada pelos Paraguayos, q'~e expulsaram os Corrientinos
e assenhorearam-se das fazendaf> de gados aUi estabelecidas,
quasi na totalidade pertencentes a Brasileiros.

cc Até esta data não tentaram invadir nossa fronteira, nem
creio que tentem, mas se por ventura o quizerem fazer
opporei toda a resistencia possivel a repelil-os.

Cc Deus guarde a V. Ex.
cc 1Um. e Exm. Sr. general João Frederico Caldwell, com

mandante das armas d'esta provincia.- Antonio Femandes de
Lima» .

E' para admirar que desde.o p'rincipio de Maio, em que
os Paraguayos ajJpareceram na· margem direita do Uruguay
ameaçando a provincia do Rio Grande, até 10 de .T unho, não
houvesse tempo dI;) se ter reunido e organisado as forças exis
tentes e espalhadas na provinoia, para bater os Paraguayos
quando passaram o Uruguay.

Por aviso do ministerio da guerra de 3 de Junho de 1865,
se reçommenda ao presidente que concorra para haver entre
os diversos commandantes e chefes de forças com o general
em chefe o melhor accordo e harmonia.

Em occasião de guerra principalmente, não se devia tolerar
que houvesse desbarmonia entre o chefes militares da pro
vincia; e, n'este caso, foi improficuo o aviso do ministerio da
guerra de 3 de Junho de 1865, porque aqueUa desharmonia,
de qUEl fez menção o presidente, queria dizer que não se devia
contar com a força armada para defeza da prç>vincia, amea
çada da invasão paraguaya.

O governo imperial á vista da' declaração
devia ter dado logo as providencias que o
não deixar ficar no commando os chefes que
ás ordens do governo

O ex-ministro da guerra devia saber que, sem disciplina
militar a força armada é inutil.

O general commandante das armas officiou ao presidente
a 16 de Junho, do passo de Saycan, dando-lhe parte da en
trada dos Paraguayos na provincia.

O presidente respondeu-lhe em data de 23, dizendo-lhe:
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(C Que está dando providencias para a marcha dos corpos'
remessa de armamento, equipamento. »

Diz tambem ao general Caldwell :
« Que o commandante da l.a brigada pede cartuxos e es

poletas. Sobre as operações militares não ouso dizer a V. Ex.
cousa alguma. Não creio que o inimigo tente internar-se,
nem o possa fazer, á vista das fOJ,'ças que alli temos,. que,
se não puderem batel-os por termos pouca infantaria, podem
tirar-lhes todos .os recursos, porque elles tem pouca caval1aria.»

Com esta desorganisação do serviço militar, que existia na
provincia na presença da guerra o que fica demonstrado
com a correspondencia oflicial que aqui apresentamos, não
era passiveI embaraçar a invasão inimiga.

O presidente ofliciou ao general commandante das armas
(Caldwel j, em 3 de Julho, e lhe diz o seguinte: .

« Lamento com V. Ex. este acontecimento da invasllo de
forças inimigas n'esta provincia, e lamento ainda mais por
entender que elIe foi devido principalmente á uimia facili
dade dos chefes das nossas forças encarregados de impedil-a.

« As intenções do inimigo sobre as fronteiras do Uruguay
eram ha muito annunciadas, e d'ellas estavam prevenidos os
referidos chefes.

c, Estavam concentradas sobre a mesma fronteira forças; que
eu confiava serem bastantes para repellir qualquer invasão,
e o punhado d'ellas que no passo de S. Borja fez re&isten·
cia improfioua. pela immensa desigualdade do numero, ainda,
mais justifica a minha confiança.

« Entretanto a invasão foi effectuada com sorpresa, por
que só d'el1a teve noticia o commandante da l." brigada
quando o inimigo já operava a passagem do rio; e o grosso
de nossas forças com infantaria e artilharia, que ha tanto
tempo tem ordens e se preparava para marchar para os
pontos ameaçados, no dia 3 do passado ainda estava nas
pontas do Ibirocay, e no dia 12 ainda occupava o mesmo
lugar! (1)

« Vejo pela cópia do 'Jflicio do commandante da 1.. divi
são, que elle se dirigio ao general em chefe do nosso exer
cito de operações, requisitando-lhe com urgencia o reforço
de infantaria para atacar o inimigo. Devo ponderar a V. Ex.
que é bem passiveI não poder ser prestado o auxilio requi
sitado.

« O nosso exercito não opera isoladamente, mas de com
binaçl!.o com o dos alliados, e é muito provavel que as com
binações e planos ajustados sejam um embaraço para 'poder

(1) Commandadas por Canavarro.
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o mesmo general dest.acar alguma parte das forças do exer
cito de seu com mando, sem incorrer· em grave responsabi
lidade. Talvez seja até o plano do inimigo, atacando-nos por
esta provincia, provocar semelhante diversão.

O resto do officio são considerações sobre a necessidade
de reunir os corpos espalhados; mas que elle general deli
berasse livremente como entendesse mais conveniente.

Diz-lhe ainda o presidente:
« A noticia deve de produzir muito dolorosa impressão no

governo imperial; e se com os recursos da provincia do Rio
Grande do Sul, não se puder rechassar uma in·vasão de 8 a
10,000 homens paraguayos, perderemos muita força moral
perante o estrangeiro. l) •

O coronel Antonio Fernandes de Lima tinha commuDlcado
ao brigadeiro Canavarro, em data de 27 de Maio 8.0 acam
pamento do Passo de Santa Luzia, que os Paraguayos appa
receram de 300 a 400 defronte de S. Borja; e o brigadeiro
Canavarro o participa ao general commandante das armas,
em data de 3 de Junho do acampamento das pontas do
Ibirocay.

Além de outras informações já citadas sobre a proximi
dade dos Paraguayos na margem do Uruguay, esta ultima
era sufficiente para obrigar aos generaes Canavarro e Cardwell
a fazerem alguma cousa em defesa da provincia.

O mesmo coronel Antonio Fernandes de Lima partlClpou
ao brigadeiro Canavarro, em 10 de Junho, e ao general Cal
dwell a 13, que os Paraguayos passaram o Uruguay no
Passo de S. Borja, e que as tropas que se oppuzeram foram
o 3. o batalhão de guarda nacional e o 1.0 de voluntarios,
os quaes no fim de algum tempo se retiraram em conse
quencia da grande força que os atacava. Vejamos a infor
mação que o presidente deu ao governo imperial, em 9 ·de
Julho de 1865:

OFFICIO DO PRESIDENTE AO MINISTRO DA GUERRA.

« Illm. e Exm. Sr.-Com profundo desgosto transmitto a
'v. Ex., com as c6pias inclusas das communicações officiaes,
as importantes noticias até este momento recebidas da fron
teira do Uruguay e que alcançam apenas a 22 do mez findo,
do Alegrete.

VaI n - 26.
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« No dia 10 foi a provincia invadida por uma força para
guaya, 'que calculam em 8 a 10,000 homens das tres armas.
O inimigo transpôz o Uruguay, no Passo de S. Borja, en:"
contrando ahi apenas a pequena resisten,lia que lhe podiam oppÔr
cerca de 200 homens das nossas forças, dos quaes 120 de in
fantaria e 70 a 80 de cavallaria.

« O 1.0 batalhão de voluntarios da patria estava acampado
duas e meia Ieguas de distancia de S. BOJ:ja, e quando o
o seu commandante, tendo noticia da invasão, apressadamente
pôde chegar áquella villa, já o inimigo estava do lado de
cá, em um numero tão avultado, que temeraria lhe era qualquer
resistencia. Assim mesmo tentou alguma cousa fazer; mas
embalde, e teve logo de retirar-se para não ser anniquilado
pela grande massa inimiga.

« As .primeiras noticias da invasão muito vagas, chegaram
á esta capital a 16, transmittidas pelo commandante superior
de Santa Maria; .

~ No dia 24 recebi os offi.cios do general com mandante das
armas, datado do Passo do Saycan a 15 e 16, transmittindo-me
os que havia recebido do commandante da La brigada e da
l.a divisão, e communicando-me haver sabido, por um indi
viduo que a11i tinha chegado, que a 1.a brigada e o 1.0 de
voluntarios haviam sido destroçados.

/( No dia 27 recebi as participações circumstanciadas trans
mittidas pelo commandante da La brigada.

« Dirigllldo-me ao commandante das armas em data de 3
do corrente, não pude deixar de significar-lhe a minha opi
mão, que a invasão foi devida principalmente á nimia fa
cilidade· dos chefes encarregados df:l. defesa da ironteira.

« Um acontecimento previsto e annunciado com tanta an
tecedencia, deu-se de sorpresa para o com mandante da l.a
brigada, e havendo apenas no ponto mais ameaçado cerca de
200 homens de nossas forças!

l( Esta minha opinião é tambem a do general commandante
das armas no seu offi.cio de 22, transmittindo-me a participa
ção do coronel commandante do 1.0 de voluntarioso

« N'este offi.cio o general commandante das armas assig
nal-a a circumstancia de s6 haverem appar.ecido no lugar do
combate cerca de 200 homens da força da La brigada; quando
segundo os mappas que me transmitte e que envio inclusos
a V. Ex., o efI'ectivo d'essas forças é de 2,423.

« O corenel commandante do 1.0 de voluntarios informa
que os corpos da La brigada estavam quasi todos licenciados
e que eUe achou-se no ataque quasi s6 eom o batalhão do seu
commando, o qual cumpria o seu dever na diffi.cil posição em
que se achou, tendo á sua frente um inimigo dez vezes su
perior em numero. »

Passa depois o presidente a dar parte das providencias que
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deu, as quaes de nada serviram nem podiam serVIr; conti
núa o seu oflicio assim:

« O brigadeiro Canavarro, desde o dia 3 do mez findo,
acha-se acampado com o erosso das forças da divisllo nas
pontas de Ibirocay. ~ o dla 12, quando recebeu as noticias
da invasão ainda estava nas pontas Ibirocay, e até as ultimas
noticias que tenho, e que são de Alegrete, conservava-se ainda
no mesmo lugar.

« Lamento, como todo o Brasileiro lamentará, o facto da'
invasãú da provincia, que produzio um grande abalo em
toda e11a, e que necessariamente produzirá muito dolorosa
impressão no governo imperial.

« Sei não ter uma opinião bastante autorisada para infun
dir a tranquillidade sobre as .cOI;lseq uencias d'este aconteci
mento; mas confio que o inimigó ha de ser rechaçado, ou
venha o reforço de infantaria, que foi requisitado, ou só com
os recursos da provincia.

« No entretanto, pede a franqueza e lealdade que declare a
V. Ex. como n'esta occasiiio declaro a S. Ex. o Sr. presidente
do conselho, que uma dolorosa experiencia de 14 mezes de
administração d'esta provincia, tem-me feito convencer que,
na actualidade, o diflicil e espinhoso cargo que tenho a honra
de occupar deve ser exercido por quem possa reunir o su
premo commando das forças militares.

« 111m. e Exm. Sr. Angelo Moniz da Silva Ferraz, mi
nistro e secretario de estado dos negocias da guerra.-O pre
sidente. João lIfal'cellino de Sonza Gonzaga. »

OFFIClO no GENERAL COM:.rANDANTE DAS ARMAS D..\. PROVINCIA,

DATADO DE ALEGRETE DE 22 DE JUNHO DE 1865.

« 111m. e Exm. Sr. - Em additamento ao meu oflicio de 18
do corrente e n. 199, vou depositar nas mãos de V. Ex. a
cópia da parte que deu-me o coronel João Manoel Menna
Barreto, sobre o combate que via-se forçado a travar com os
Paraguayos no dia 10 do corrente, não obstante a immensa
differença de força; para assim poder dar tempo ás fami
has, que habitavam a villa de S. Borja, a retirarem-se sem
ser deshonradas e injuriadas por essa. borda de salteadores;
como de tudo melbor V. Ex. se certificará com a loitura
d'esse documento.

- (( Os mappas juntos mostram que a força da 1." brigada
e fronteira de Missões é de 2,423 praças; abatendo-se 373
que se acham em differentes destinas, restam 2,050, que
deveriam tomar pal'te na acção; no entretanto que só com
pareceram no lugar do combate 200, sendo 130 de infanta
ria e 60 a 70 de cava11aria.
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II Isto tem-me causado tal sorpresa e admiração que ainda
não pude ajuizar o que tal origlllaria, maxime tenao o dito
commandante me communicado que o inimigo se achava do
outro lado do Uruguay, ao passo que não dava a menor
providencia no sentldo de obstar a passagem, e se não fosse
o 1.' corpo de voluntarios da patria, por certo teriam pisado
n'este territorio sem so:f:frer fogo; pelo que vou mandar
marchar o bravo coronel João Manoel Menna Barreto com
uma brigada de cavallaria, para observar e impedir que o
inimigo se interne pela provincia, até que se reuna toda a
força aqui existente, para então batel-o. Do que occorrer irei
dando conhecimento a V. Ex. como me cumpre.

« Illm. e Exm. Sr. João Marcellino de Souza Gonzaga,
presidente da provincia.-João Frederico Caldwell. »

OFFICIO DO CORONEL Joio MANOEL MENNA BARRETO, COMMANDANTE

DO 1.0 CORPÓ DE VOLUNTARIOS DA PATRIA, AO TENENTE

GENERAL COMMANDANTE INTERINO DAS ARMAS.

« Campo do Famoso, em 13 de Junho de' 1865.
« IUm. e Exm. Sr. - Tenho a honra de passar ás mãos

de V. Ex. a narração dos graves acontecimentos que assigna
laram o dia 10 do corrente, e em que coube larga parte
ao l.0 corpo de voluntarios da patria, que se acha a meu
mando.

« Tendo fallecjdo no dia 9 do que rege o soldado da l.a
comFanhia José Zacanas da Silva, achava-se o batalhão pro
cedendo á sepultura no dia 10 pelas 7 horas da manhã, no
Lageado, distante duas e meia leguas de S. Borja, quando cons
tou por um viajante que os paraguayos se haviam approxi
mado muito da margem direIta do Uruguay, quiçá na in
tenção de tentarem a passagem para o nosso territorio. Mas
como por diversas vezes tal noticia se havia espalhado, não
lhe liguei muita importancia, até que recebi um chamado
formal do tenente-coronel José Ferreira Guimarães, e do
major Rodrigo, ambos commandantes de forças estacionadas
em S. Borja.

« Ordenei immediatamente que se municiassem as praças
do meu commando e determinei ao capitllo Raymundo José
de Souza que fizesse marchar o batalhão com toda a brevi
dade ao ponto ameaçado, indo eu pessoalmente tomar conhe
cimento das posições do inimigo.

« Faltam expressões para narrar devidamente a. V Ex. as
scenas pungentes que em meu caminho encontrei: vi mu
lheres desoladas, crianças, velhos, doentes, em grupos per
correrem a estrada de S. Borja, desvairados pedindo-me SI)C

corro contra as crueldades, que todos receiavam, do barbaro
inimigo que acabava de invadir o nosso territorlO.

« Tratei de consolar e animar esses infelizes que, expulsos
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pelo terror de suas cagas, tudo abandonavam, procurando
apenas salvar as vidas e a honra de suas familias.

( Em breve achei-me em frente do inimigo, onde encon
trei um grande desapontamento, pois que em lugar de dous
corpos de infantaria, e um corpo de cavallaria, apenas topei
com 125 a 180 homens mal armados e pessimamente equi
pados, sem munições, pertencentes ao corpo de infantaria
montada, acompanhados de 60 a 70 praças de cavallaria.

« Sem demora mandei ordem ao capitão Raymundo que
viesse a marche-marche: o que com effeito effectuou, apre
sentando á 1 hora da tarde o batalhão, que acudia enthu
siasmado em soccorro de seus irmãos de S. Borja.

cc Mandei formar grandes divisões, e com a bandeira flu
tuante na frente, avancei ao toque da musica sobre o ini
migo, com vivas enthusiasmados a Sua Magestade o Impe
rador e á nação brasileira.

( Das 60 ou 70 praças de cavallaria, unica que alli en
contrei, tirei 32 praças, ás quaes ordenei que atacassem a
alla direita da linha de atiradores do inimigo, que occupava
em filas dobradas uma extensão de 800 a 850 braças, tendo
no centro duas peças que me pareciam ser de calibre 6.

c( Na ala esquerda, um quarto de legua distante d'esta linha,
o inimigo tinha um batalhão, que começava a estender-se
par .. flanquear pela esquerda a viIIa de S. Boria, e na re
taguarda de sua artilharia marchavam em columnas conti
guas cinco batalhões, em uma distancia de meia legua, em
quanto que pela costa do Uruguay se movia uma força
maior de seis mil homens.

cc Um só golpe de vista bastou para convencer-me que,
com as forças diminutas de que eu dispunha, apenas poderia
por um golpe audaz salvar as vidas e a honra das familias
que ainda se achavam na indefeza villa de S. Borja. Per.,.
sisti pois no ataque.

« Tendo o major José Cardoso de Souza Doca, á testa dos
32 lanceiros, carregado sobre a ala direita do inimi~o, con
forme as minhas ordens, e deixando o ~pitão Cardoso Tico
com 35 ou 40 praças de cavallaria para observar o meu
flanco direito, avancei com o corpo de meu commando
sobre o centro do inimigo, recebendo a uma distancia de
140 a 150 braças uma descarga de metralha, e o fogo de
toda a linha inimiga, de que resultou a morte de 5 pr1l.ças
do meu batalhão, sem contar numerosos ferimentos.

( Os meus soldados paravam para dirigir sobre o inimigo
um fogo bem nutrido e certeiro,· achando-me eu na frente
das minhas linhas.

cc Esta luta desigual prolongou-se desde uma hora e meia
da tarde ás duas e meia, tempo em que julgando preeJ?chido
o meu :fim, mandei retirar o batalhão para o mtenor da
villa, o que effectuou em perfeita ordem, depois de haver,
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camada de uma longa viagem, e exhausto de duas horas de
marcha forçada, sustentando qurante tres quartos de hora o
fogo vivissimo de. uma for98 dez vezes ~aior ..

« Encontrando tunda na v111a de S. BorJa algumas famlhas,
ordenei a0 capitão Luiz Rioeiro de Souza Rezende que, com
sua companhia, occupasse a rua de S. João, mandando a
8. a companhia, commandada pelo capitão Carlos Augu to da
Cunha, tomar posição na rua Direita.

« Durante o fogo achavam-se sempre ao meu lado os
alferes Nuno de Mello 'Vianna e .Agostinho Ribeiro da Fon
seca, assim como o particular sargento de brigada Manoel
José de Castro, e 2.° sargento da ii. a companhia Assumpção.

«( E' dign o iambem de tQdo o louvor o alferes porta estan
darte Paulino Gomes Jardim; que provou ser oflicial dis
tincto e de coragem não vulgar.

« O capitão Raymundo José de Souza, militar acostumado
á disciplina, durante todo o tempo animou os nossos sol
dados com o seu exemplo e com a sua voz. Igualmente não
posso deixar de meneionar os nomes dos Srs. tenente-coro
nel José Ferreira Guimarães, major José Cardoso de Souza
Doca, e capitão Cardoso Tico; pelos serviços prestados, não
só anles como ddrante e depois do combate, assim como o
do tenente José Joaquim Menna Barreto, que muito me
coadjuvou na minha retirada.

« Louvó a todos os ofliciaes e em geral a todo () 1.0
corpo de voluntarios, a quem coube a gloria de salvar com
a sua presença a população de S. Borja, como poderá V. Ex.
especialmente certil:1car-se pela vopia junta da carta que me
dirigia () Sr. conego Gay, vigario d'aq uella infeliz povoa\;ão.

« Posso asseverar a V. Ex. que não ficou uma só fami
lia em S. Borja, pois que á frente de meu batalhão' se re
tiraram as que ainda a11i exi.stiam.

« Lamento a morte de 7 praças, cujos nomes opportuna
mente communicarei a V. Ex. ; além disto tenho nove feri
dos que se acham a cargo do Sr. Dr. João Ignacio Botelho
de Magalhaes, cumprindo. declarar que este medico assistio
bravamente a todo o combate, e logo que se tornaram
necessarios os seus serviços, arvorou um hospital de sangue
no centro da vi1la.

I Depois de haver acommodado os precitados feridos, e
recolhido as arma., dos mortos, retirei-me em boa ordem
para Santa Maria, cinco leguas distante da villa.

« Pelo que levo dito a V: Ex. sem custo comprehenderá
a difficil posição em que me achei, e se não pude por mais
tempo fazer parar o inimigo, resta-me a satisfação ter-lhe
infundido tal respeito, que só no cabo de tres dias animou
se a penetrar na vi1la, e a saqueai-a, dando aSSIm tempo a
que se retirassem para longe todas as familias, toda::; as baga
gens, e toda a cavalhada mansa existente n'aquellas immediações.
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« Apezar de haver visto manobrar o inimigo com disci
plina, nilo posso deixar de ponderar a V. Ex. que é teme
roso á vista de qualquer rasgo audaz.

« Além dei louvor que em geral tive de expender com o
meu batalhão, tomo a liberdade de fazer a V. Ex. menção
honrosa do oapitão Luiz Ribeiro de Souza Rezende, dos al
feres ajudante João Clemente Vieira Souto, Antonio da Costa
Guimarães, e do alferes secretario Antonio Paulo Pmto da
Fontoura, que me pedia como especial favor poder estar
perto de seus companheiros durante o fogo.

a 'ão nos foi dada a felicidade de repellir o inimigo
audaz, que acabava de vilipendiar o solo sagrado de nossa
patria, e nem se quer ooube-nos ·a gloria de derrotar com
pletamente as suas linhas avançadas e tomar-lhes a sua
artilharia j o que todavia teria sido tão facil, se podesse
dispÔr de toda a cavallaria que julgava encontrar no ponto
tão importante e tão ameaçado de S. Barja.

II Ainda hoje apenas disponho de 800 homens, contando
com o meu batalhão, desgarrado no meio de uma campanha
exposta a qualquer gol pe de mão do inimigo, no meio de
habitações desertas, e baldo de todos os recursos, em que
nem sequer um cavallo se encontra, com quasi toda a minha
oflicialidade a pé, que na occasião do encontro com o inimi
go verdeu a sua cavalhada; espero porém, reunir-me amanhã
ou depois ao Sr. coronel Fernandes, que me consta achar-se
reunido á sua brigada, em grande parte licenciada.

" Do que vai. exposto espero que V. Ex. formará uma idéa
exacta das occurrencias do dia 10, e da situação espinhosa
em que actualmente me acho.

« Deus guarde a V. Ex.
« 111m. e Exm. Sr. João Frederico Caldwell, tenente-gene

ral commandante das armas. - João lIfanoel jfem~a BarTeto,
coronel conlmandante.

PARTE DO TENENTE CORONEL.SEZEFREDO ALVES COELHO DE MESQUITA AO
BRlGADElRO DAVID CANAVARRO.

(( Campo volante do Rincão do Bittencourt, em 27 de Junho
de 1865.

« Illm. e Exm. Sr. - Participo a V. Ex, que hontem :fiz
juncção com a brigada do Sr. coronel Fernandes, estando
elle envolvido em um combate com a vanguarda do exercito
paraguayo.

« A 1J.linha brigada era composta de um batalhão de infan
taria, e o regimento n. 27 de cavallaria. A l.a brigada já
havia recebido algum choque e prejuizo.

« Com a minha chegada reforçamos o combate, achando-se
~ inimigo acoberto por um forte banhado e restinga que
tmha á sua direita. Fiz carregar pela sua frente com dous
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esquadrões de lanceiros dos corpos 19 e 26 com o 3.° bata
lhão de infantaria da guarda nacional de S. Borja, que estava
sob meu commando. O batalhão carregou sobre o centro do
quadrado inimigo, em quanto uma parte da l.' brigada os
acossava pela retaguarda.

« O fogo do inimigo era intenso e VIV1SSlmo, mas a sua
cavallaria, que ainda restava do primeiro encontro, foi toda
dispersa e cortada, e os nossos lanceiros arrojaram-se sobre
a infantaria d'elles, e lhes fizeram grande matança.

« N'este ponto ficaram 74 homens mortos d.o inimigo, con
seguindo retirar-se sempre em boa ordem cerca de 100
homens, que a poucos passos ganharam o matto. A perda
total do lllimigo calcula-s~ em 150 mortos, ficando em nosso
poder toda a cavalhada ensilhada, tanto da cavallaria como
da infantaria, grande porção de cavalhada solta, e muito
armamento, fardas bonets, e duas bandeiras, que constam de
listras azues, brancas e vermelhas, de cima para baixo, e sobre
fundo preto.

« As nossas perdas são de 151, entre mortos e feridos. Fiz
seguir os meus feridos para o Alegrete, porque não temos
nem medicas nem ambulancias.

«( O coronel Fernandes continúa em perseguiçi10 do inimigo,
e eu parei só para fazer esta. O exercito inimigo fica hoje
pela estancia de S. João, e presumimos que sua marcha é
sobre Itaqui. O seu numero é de 11,000 bomens, e trazem
32 carretas; isto confirma um prisioneiro que fizemos, moço
muito esperto. Do outro lado do Uruguay, em frente a
Itaqui, acbam-se 5,000 paraguayos.

« Deus guarde a V. Ex.
« Illm. e Exm. Sr. general David Canavarro, comman

dante da 1.' divisão ligeira.-Sezefredo Alves Coelho de Mesquita,
tenente-coronel. »

Pelas partes officiaes acima transcriptas, soube-se que os
Paraguayos invadiram a provincia do Rio Grande no dia 10

de Junho; o commandante das armas estava a 22 d'aquelle
mez em. Alegrete, 30 leguas ao sul de S. Borja, d'onde offi
ciou ao presidente com essa data; e o brigadeiro Canavarro
com uma força de 2,000 homens ou pouco mais estava nas
pontas do Ibirocay no dia 12 do dito mez, a 20 leguas de
S. Borja, o que o presidente participa ao ministro da guerra
em oflicio de 9 de Julho.

Foi d'este modo que estes dous chefes de forças cumpriram
as ordens e as instrucçõ'es que tmham para embaraçar a
invasão e bater os paraguayos, quando passassem o rio Uru
guay.
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o presidente da provincia, a quem competia fazer executar
as ordens que tinha recebido do ministro da guerra, commu
nicou-as aos chefes militares, que ficaram immoveis em
lugares distantes, para não embaraçar a invasão paraguaya;
a explicação d'estes factos resume-se no que diz o presidente
ao ministro da guerra em oflicio de 9 de Julho, já acima
citado:

« Que uma dolorosa ex:periencia de 14 mezes de adminis
tração d'esta provincia, tem-me feito convencer que, na actua
lidade, o diflicil e espinhoso cargo que tenho a honra de
occupar, deve ser exerCldo por quem possa reunir o supremo
commando das forças militares. II

O presidente da provincia conheceu que, com todos os
esforços que- fez, não conseguio defendel-a da invasão para
guaya, porque os chefes militares não cumpriram as ordens
que tinham recebido do governo imperial para este fim.

Apezar d'esta falta de execução de ordens, devemos declarar
que nas circumstancias em que se achou a provincia do
Rio Grande, o seu presidente fez tudo quanto era possivel
fazer um administrador que não era militar.
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LIVRO SETIMO.

CONTINUACÃO DOS DOCUMENTOS OFFICIAES,

No prinClplO de Março de 1865, já o governo imperial sabia
que o Paraguay tencionava mandar um exercito para a nossa
frontena do Uruguay, pois que as communicações de Cana
varro de 20 de Janeiro e 20 de Fevereiro ao presidente da
provincia, que acima ficaram transcriptas, e as de outros
chefes militares da fronteira de S. Borja e de Missões, deviam
ter chegado ao conhecimento do ministerio. Entretanto con
tinuaram a accumularem-se tropas no Estado Oriental, como
se fosse aquelle paiz de necessidade a baze das operações do
nosso exercito; o governo imperial assim o entendeu depois
de estar decidida a questão com o governo de Aguirre, e
isto acontecia antes de s~ fazer o tratado de alliança; por
tanto senão estava determinado que o exercito ,brasileiro
segUIria para as provincias argentinas, o ministerio tInha já
assentado que, qualquer que fosse o seu destino, devia mar
char de Montevid~o para a margem do Uruguay; é o que
se deprehende dos oflicios abaixo transcriptos.

HISOS DO MINISTERIO DA GUER RA.

( Ministerio dos negocias da guerra.-Rio de Janeiro, 8 de
Março de 1865.



- 202-

a IUm. e Exm. Sr.-Em resposta ás suas confidenciaes nu
meros 5, 7 e 8, de 17 e 19 de Fevereiro ultimo, tenho de
declarar a V. Ex. para seu conhecimento: LOque fico intei~

rado de quantó me diz em relação ao movimento de forças
na provincia, em razão dos successos da fronteira com o Es
tado Oriental, como pelas noticias do Paraguay.

cc Como ora parte para essa provincia o commandante das
armas interino, a quem dou instrucções de que enviarei
cópia a V. Ex., as futuras medidas devem ser em conformi
dade d'ellas e com accordo de V. Ex. e aquelle comman
dante de armas; 2.° que inteirado do resolvido por V. Ex.
ácerca da remessa de cavalhada para Montevidéo, tenho de
autorizar a V. Ex. para continuar a comprar cavallos na
maior porção, e sendo bem examinados; estes cavallos não
sahirão porém da provincia sem ordem do governo geral;
3.° que pelo paquete Gerente se remetteu já armamento para
essa provincia, para onde tambem foi algum de Montevidéo,
segundo me communicou o commandante em chefe da es
quadra brasileira no Rio da Prata.

(C Aproveito esta occasião para significar a V. Ex. que a
nomeação de deputado do aj udante geral, ou quartel mestre ge
neral, para as divisões que se estão organisando, é illegal,
pois que esses funccionarios militares só cabem aos corpos
de exercito, devendo as divisões ter só mente assistentes.

« Para a organisação de forças cumpre, pois, que V. EL,
entendendo-se com o commandante das armas, se cinja ás
instrucções referidas.

(I Deus guarde a V. Ex.-Visconde de Camamú.-Sr. presi
denta da provincia do Rio Grande do Sul. »

Ao general Manoel Luiz Ozorio:
(( Ministerio dos negocios da guerra.-Rio de Janeiro, em

18 de Março de 1865. .
« Devendo· amanhã partir para o Rio da Prata nos paquetes

a vapor CTuzei?'o do Sul e Paraná, o 2.0 corpo de voluntarios
da patria, o 3. o batalhão de artilharia a pé, o 5.0 batalhão
de infantaria, assim o communico a V. Ex. para que faça
reunir essá força ás do exercito sob seu commando.

« Por esta occasi~o tenho de significar a V. Ex. que se
faz necessario que V. Ex. me informe se ha possibilidade de
fornecer-se de viveres qualquer força nova que vá estacionar
em ponto mais pl'oximo' do Salto, como Arroyo Negro ou
Paysandú, donde é mais curta a marcha para a provincia de
S. Pedro; e no. caso aflirmativo tome V. Ex. as necessarias
providencias para que em um ou outro pontá se prepare o
preciso de viveres para os corpos qu' (ormarem aproxima
futura expedição.

« Deus guarde a V.,Ex.-Visconde de Camamú.- Sr. Manoel
Luiz Ozorio.»
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Ao presidente do Rio Grande do Sul:
« Ministerio dos negocios da guerra. ~Rio de Janeiro, em

6 de Abril de 1865.
« Illm. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador determina

que V. Ex. dê as precisas ordens para que todas as forças
das tres armas do exercito, existentes n'essa provincia, se
dirijam para qualquer ponto na margem do. Uruguay, onde
havendo boas pastagens e matto, se possa estabelecer com
vantagem um campo de instrucção sob a direcção do aju
dante-general do exercito, commandante interino das armas
d'essa provincia. O que commurllco a V. Ex. para sua exe
cuçll.o.

« Deus guarde a V. Ex.-Visconde de Camamú.-Sr. presl
dente da provincia do Rio Grande do Sul. »

Ao presidente do Rio Grande do Sul:
« Ministerio dos negocios da guerra.-Rio de Janeiro 2 de

Maio de 1865. ('I')
l( !llm. e Exm. Sr.-Em consequencia do rompimento de

hostilidades, de que V. Ex. já deve ter conhecimento. por
parte da Republica do Paraguay contra a Confederação Argen
tina, constando achar-se ameaçada 'l. provincia de Corrientes,
é urgente que as forças existentes n'essa provincia se movam
ahi para sua defeza, ou para obrar activamente segundo as
circumstancias. Para qualquer dos fins faça V. Ex. marchar
sem perda de tempo, para a Villa de Uruguayana, todos os
corpos disponiveis.

« Dirigir-se-ha ao mesmo ponto o conselheiro ajudante
general, commandante das armas interino da provincia, para
dar á força a organisação tactica indispensavel.

« Para o serviço de artilharia dará V. Ex. as ordens mais
terminantes de se reunirem á força todas as praças prom ptas
do 1.0 regimento d'esta arma, a principiar por ofliciaes que
se acham em S. Gabriel e em varias outros pontos sobre
diversos pretextos.

" Esta disposição é extensiva a todas as praças dos bata
lhões de infantaria, cujos chefes queixam-se, 6l verifica-se
dos destinos dos mappas, de os terem desfalcados pela dis
tracçao de pra.ças em serviço de secretaria, ordens, depositos,
etc, fóra das fileiras.

« Organisada a força, seria muito conveniente que, trans
pondo o Uruguay, fosse occupar a Candelaria; mas depende
lStO do seu numero e anaojo, do que V. Ex. tem o imme
diato conhecimento que falta ao governo; conseguintemente
resolverá V. Ex, n'esta parte, recommendando-Ihe em geral:

« 1.0 A. verificação da certeza de atravessar a forya a parte

(*) Já fizemos menção d'este aviso, mas julgamos necessario copiaI-o aqui por
e~lenso.
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de Corrientes que a separa d'aquelle ponto, sem encontro de
forca inimiga superior.

/(,2.° A possibiHdade de alli chegar a tempo de impedir
que o inimigo passe o Paraná, com o fim de ameaçar a
nossa fNn teira.

« 3. 0 A possibilidade de tomar e manter a posição sem
compromettimento.

« Sobre estas bases geraes, espera o governo imp~rial . que
V, Ex. proceda e obre, segundo os meios á sua diSPOSiÇão .

• Para que á força nllo faltem os pagamentos e forneci
mentos indispensaveis, providenciará V. Ex. de modo que
de momento a acompanhem, em numero adequado, officiaes
de fazenda com dinheiro e autorisação de saques; ficando
na intelligencia de que, para depois, vão ser expedi.das pelo
ministerio da fazenda ordens para o banco Mauá em Monte
vidéo ou no Rosario, assim como que o actual fornecedor
ou outro, acompanhe tambem a força para forneceI-a.

« Scientifico finalmente a V. Ex. para seu governo, que
além das ordens anteriormente expedidas por este ministerio
para a marcha das nossas forças e seus depositas para Day
man e Paysandú, acaba o vice-almirante Visconde de Taman
daré de deprecar do com"1andante em chefe interino, o em
barque de corpos com o mesmo destino afim de operar.

« Deus guarde a V. Ex.-Visconde de Camamú.-Sr. presi
dente da provincia do Rio Grande do SuL»

Ao presidente do Rio Grande do Sul
« Ministerio dos negocias da guerra.-Rio de Janeiro, 22

de Maio de1865.
« !llm. e EXill. Sr·.-Acabo de receber a confidencial de

V. Ex. de 13 do corrente, em vista da qual ficam prejudi
cadas algumas das ponderações que fiz a V. Ex. na minh a
confidencial de 20 do corrente. Parece-me todavia conve
niente recommendar a V. Ex. a prompta marcha de toda
a nossa força disponivel para a fronteira de Missões ou de
Uruguayana, nos termos d'aquella dita confidencial.

« Deus guarde a V. Ex. - Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. presidente da provincia do Rio Grande do Sul. »

. O mesmo ministro, por aviso de 15 de Junho, ainda re
commenda ao dito presidente o seguinte:

I Deverá outrosim V. Ex., providenciar' afim de que nas
fronteiras de Missões se reunam todas as forcas disponiveis
da província para com ellas éompôr-se um exercito de reser
va, cujo commando foi, por decreto de 10 do corrente, con
fiado ao marechal de campo Francisco Antonio da Silva
Bittencourt. " ,

« O general ""'.ldwell continuará como commandante das
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armas da provincia, não podendo porém, emquanto estiver
n'esse serviço, continuar no exerciclO de ajudante-general. »

Por este tempo dirigia 'o general Caldwell os oflicios que
abaixo se vão lêr ao ministro da guerra Visconde de Carna-

I

mú' e ao presidente da provincia, sobre as providencias que
julgava necessario dar logo, á vista das noticias que já cons
~avam do Paragnay.

« IBm. e Exm. Sr. Visconde. - Em additamento á carta
que tive a honra de dirigir a V. Ex. em 19 de Março ulti
mo; peço licença para depositar em suas mãos a cópia de
uma que me endereçou David Canavarro em 23 do dito mez,
parecendo-me mui judiciosas suas idéas concernentes aos ne
gocias do Paraguay; \ e na verdade se V. Ex. não tiver so
beranas ordens para que o exercito opere n'aquelle paiz na
estação invernosa que se approxima; talvez seja conveniente
ti'atar já de acantonar as tropas, principalmente as que amda
não estão aclimatadas para esta parte do 1mperio.

« O 1.0 batalhão de voluntarios da patria acha-se em Santo
Amaro, á espera das carretas, para seguir para S. Borja;
muito mal fardado vai este corpo, apenas com uma blusa de
brim e outra de baeta de pessima qualidade ·de fazenda,
sobre este objecto, .aliás importante, oflicio ao aJudante-gene
ral, para ser levado ao conhecimento de V. Ex., para que se
digne providenciar com brevi.dade. O 5.0 da mesma denomi
nação devia chegar a esta oapital até 20 do corrente pouco
mais ou menos, e creio que partirá tambem para S. Borja.

« Para invernar a cavalhada, iá mandei pedir com urgen
cia informações ao' coronel Fernandes, commandante daS"
fronteiras de Missões, para indicar-me o campo mais apro
priado, . e talve~ seja .preciso autorisação para comprar sal;
19uaes mformaçoes exigl do mesmo Canavarro, para apontar
me o campo para o indicado fim de invernar.

« A base das futuras operações de campanha necessaria
mente será sobre aquella fronteira de Missões. Penso que
será indispensavel estabelecer um deposito de artigos bellicos
em Alegrete ou mesmo em S. Borja.

« Quando á falta de fardamento consignada na dita carta,
trate) de remediar, se possivel fÔr á curta 'esphera das minhas
attribuições; bem assim ácerca dos estandartes que se recla
ma, porém ácerca de praças para o exercicio de cornetas,
sou baldo d'esse recurso, só aunliado pelos corpos de eaval
laria que fazem parte do exercito no Estado Oriental do
Uruguay, mas V. Ex. ordenará o que melhor entender a esse
respeito, attendendo que ·a falta de cornetas ou clanns é assaz
sensivel no exercicio da guerra.' -

« E' quanto n'esta occasião tem a informar a V. Ex. quem
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é com subida consideração de V. Ex. amigo muito obrigado,
criado e compadre, João Frederico Caldwell.

« Porto Alegre, 10 de Abril de 1865. »
« Hlm. e Exm. Sr. tenente-ge..!eral Caldwell. -M eu lem

brado amigo e Sr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C( Se o exercito já estivesse prompto, convinha até precipi

tar a sua marcha ao Paraguay; porém, da maneira porque
vejo as cousas, sobretudo a demora que ai.nda póde haver
na reunião eapromptamento de forças, não convém certa
mente. N'este caso acho mai.s prudente invernar, apromptar
tudo o que f6r preciso para entrar no verão seguinte. O
Paraguay é falto de gado vaccum e cavallar, devemos contar
com o que levarmos e mandarmos buscar.

ee Na estação invernosa não se póde fazer isto, porque os
animaes ficam de ta.l sorte magros, que se não podem
mover. Demais os caminhos que conduzem ao Paraguay são
de muitos e extensos banhados, intransitaveis no inverno.
Acho muito acertado fazer uma invernada de cavalhadas em
Missões, onde ha campos bons, não faltando sal, e outra por
cá, ou mesmo no Estado Oriental, se não puder ser em
campo d'este lado, como parece, por estarem todos mais ou
menos povoados. Não havendo o deposito de cavalhadas magras,
segue-se o extravio.

ee Continúa a ser summameute sensivel a falta de farda
mento da divisão que commando, porque as pequenas re
messas que vieram, nem chegara para cobrir as primeiras
necessidades. Tambem ns'o ha aqui um só estandarte l'emet
tido. Ha. falta de cornetas e mesmo de quem as toque. Com
as tropas nuas havemos de sahir fóra do paiz no inverno?

« Com subita estima e alta consideração, de V. Ex. afl'ec
tuoso amigo, camarada e criado, David Canavarro.

« Livramento, 23, de Março de 1865.»
« Quartel do commando interino das armas da provincia

de S. Pedro do Sul, em Porto-Alegre, 3 de Maio de 1865.
« IUm. e Exm. Sr.-Rontem recebi o o:fficio reservado de

V. Ex. do 1.0 do corrente, em que servio-se transmittir-me
as importa.ntes noticias que offl.cialmente chegaram ao conhe
cimen.o de V. Ex., concementes á invasiío do exercito para
guayo na provincia de Corrientes,. apoderando-se de sua
capital, etc.

« Servia-de V. Ex. tambem orientar-me das ordens que
havia expedido aos commandos das 1.3 e 2." divisões ligeiras,
e da marcha do 5. o corpo de vaIuntarias da patria; cum
pre-me, pois, participar a V. Ex. que de tudo fico sciente, e
que parecEl-me seria mais conveniente que a dita 2. 3 divisão
marchasse para '0 municipio de ltaquy, mais proximo a
S. Borja, porém esses movimentos serão levados a efl'eito,
como forem aconselhados pelas operações do inimigo; quanto
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li marcha do referido 5.° corpo, hontem mesmo se expediram
as ordens necessarias.

C( Como V. Ex. não póde estar n'esta capital por esta
semana, sigo no dia 6 do corrente para Rio Pardo, no
emtanto cabe-me ponderar que, nas attribuições que V. Ex.
me concede para o transporte do citado corpo, devia tambem
abranger a de poder este com~ando chaI?-ar a serviço de
destacamento toda a guarda naclOnal que Julgasse precisa e
aind~ ,o:dena~ ás estações de fazenda para sat~sfa~erem qualq~er
requ1s1çao. mmha para certas despezas; attnbUlçã,es estas que
esse respe1tavel governo sempre me tem concedldo nas cir
cumstancias extraordinarias em que por ruais de úma vez se
tem achado a provincia; comtu<fo V. Ex. fará o que melhor
entender.

« As reclamações de armamento e de fardamento para a
guarda nacional são continuadas; e por 1SS0 hontem de
prequei ao director do arsenal de guerra para mandar abas
tecer o deposito de Alegrete d'esses artigos,

C( Aproveito a occasião para plOp6r a V. Ex. o capitão
reformado do exercito Joaquim Thomaz Santos e Silva, para
se encarregar do mesmo deposito, por julgar que esse estabe
lecimento militar vai ser muito importante.

« Sendo de grande transcendencia que V. Ex. tenha com
a maior presteza conhecimento das occurrencias que se forem
dando em Missões, de muita vantagem seria estabelecer-se
postos militares entre Rio Pardo e Alegrete, e d'esta cidade
a S. Borja; e se V. Ex,. em sua sabedoria julgar não ser
ocioso esta idéa, dará suas ordens aos commandantes supe
rimes dos municipios respectivos, onde devem permanecer
taes postos; ou outra qualquer providencia relativamente ao
objecto que se tem em vista.

« Por achar-se prestes a partir para essa cidade o vapor
de guerra Fluminense, deixo de fazer outras respeitosas obser
vações, limitando-me em perguntar a V. Ex, qual o destino
que terá o exercito de operações no Estado Oriental, ou se
liaverá algum plano de operações, combinado com a Con
federação Argentina, na guerra em que se acha envolvido o
Imperio.

« Depositando finalmente nas mãos de V. Ex. a inclusa
copia da circular que em data do l.0 do corrente enderecei
aos commandos superiores da guarda nacional da Cruz Alta,
Passo Fundo e Santa Maria da Boca do Monte, dou conhe
cimento a V. Ex. de haveI-os prevenido da tentat1va de in
vasão dos paraguayos n'esta provincia, de autorisal-os a irem
tratando de reunir a mesma guarda nacional, para entrar em
operações, caso seja preciso; espero approvação d'este meu
acto.

« Deus guarde a V. Ex.
« 111m. e Exm. Sr. Dr. João Marcellino de Souza Gon

Vol. II. - 28.



- 208-

zaga, presidente d'esta provincia.-João F1'ederico Caldwell, te
nente general graduado,»

« Quartel general do commando interino das armâs da
provincia de S. Pedro do Sul, na cidade de Porto-Alegre, 1
de Maio de 1865.

« Illms. Srs.-Previno a VV. SS. em consequencia de
achar-se em Pelotas S. Ex. o Sr. Dr. presidente da pro
~n~ia q~e ~cabo de ser iIl;formado pelo comma~do ~a l.a
dIVISão ligeIra que o exerCIto paraguayo tenta lDvadu esta
provincia por Missões; e assim, que deverá V. S. ir tra
tando de reunir a guarda nacional sob seu commando, para
acudir áquelle ponto, caso seja preciso, visto ignorar-se a
força com que aquelle exercito vem encetar suas operações
por esta parte do Imperio.

« Deus guarde a V. Ex.-João Frederico Caldwell. -Illms.
Srs. coroneis commandantes superiores da guarda nacional dos
municípios da Cruz Alta, Passo-Fundo, e Santa Maria da Boca
do Monte.»

c( Quartel general do comma:J.do interino das armas da
provincia de S. Pedro do Sul, na cidade de Porto Alegre, 6
de Maio de 1865.

« 111m. e Exm. Sr.-Transmitto a V. Ex. para seu conhe
cimento, a inclusa copia do oflicio do commando da La
brigada da l..a divisão ligeira, dando noticia dos movimen
tos dos paraguayos sobre a nossa fronteira; a qual acabo de
receber com o oflicio do commando da dita di'rlsão n. 57
de 25 de Abril findo.

« Deus guarde a V. Ex.
« Illm. e Exm. Sr. Dr. João Marcellino de Souza Gon

zaga, presidente d'esta provincia. - João F1'ederico Caldwetl,
tenente-general. »

« Illm. e Ex.m. Sr.-N'este momento acabo de receber as
communicações que em original envio a V. Ex.; consta-me
mais quP, os paraguayos se dirigem a' dous pontos d'esta
fronteira, S. Borja e Itaqui, com uma força grande.

« A' vista dos movimentos que acima menciono, hoje
sigo. com a brigada do meu commando, a postar-me sobre
a costa do rio Uruguay, no váo de Sant' Anna, quasi junto
a barra do Butuhy, centro das. duas villas de Itaqui e
S. Borja, a observar os movimentos do inimigo, para com
presteza acudir ao ponto sobre o qual elIes tentem passar, e
tambem faço passar além do Urugllay um oflicial e duas
praças a observar o movimento da força inimIga, para com
precisão saber qual essa força, ou numero d'ella, e a que
ponto se dirigem, e o que colher participarei a V. Ex.

« Os Paraguayos, como V. Ex. deve saber, tomaram a
capital de Corrientes no dia 14 do corrente; ávista d'estas
noti.cias, tomei a deliberação de mandar reunir não só todos
os Brasileiros capazes de pegar em armas, como tambem
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todos os Argentinos que por aqui existem, para ajudarem a de
fender a causa commum: se este passo que dei não merecer
a approvação de V. Ex., se dignará dar as suas ordens a'
este respeito. Tive notIcias que os Paraguayos já estão em
S. Thome, distantes de S. Borja como duas 'leguas mail! ou
menos, a ser exacto, estamos com o inimigo á frente, Esta
fronteira reclama muita vigilancia; é a razão porque me
apresso a fazer esta communicação a V. Ex., a quem Deus
guarde.

« Quartel do commando da 1.' brigada e fronteira de Mis
~ões, no Passo das Pedras, 20 de Abril de 1865.

« Illm e Exm. Sr. general David Canavarro, digno com
mandante da La divisão ligeira.-Antonio Fet'nandes de Lima,
coronel commandante.» -

{( Quartel-general do commando interino das armas, em
Rio Pardo, 8 de Maio de 1865.

« Illm. e Exm. Sr.-Constando-me achar-se prompto a mar
char o corpo 23 de guarda nacional com destino á Uru
guayana, expedi n'esta data ordem ao respectivo comman
dante para ir com o mesmo corpo acampar junto ao passo
do Jacuhy, e alli esperar a chegada do 5.° batalhão de volun
tarios da patria, d'onde reunidos marcharam com direcção a
S. Borja, por me parecer ser assim mais conveniente. na
presente crise.

(( Tambem entendi de grande conveniencia ao servico o
entregar o commando d'esta força a um habil e mais "gra
duado ofRcial, e para esse fim lembrei-me de convidar ao
coronel da guarda nacional José Alves Valenca, para tomar
o commando d'ella, e leval-a áquelle ponto, e" estou certo. de
que ene se prestará a este meu convite. Dando pois conhe
cimento a V. Ex. d'estas minhas disposições, espero a sua
approvaçí1o.

( Deus guarde a V. Ex.
« 111m. e Exm. Sr. Dr. João Marcellino de Souza Gonzaga,

Presidente d'esta provincia.-João Fredericn Caldtvelt, tenente
general. »

(I Quartel-general do commando interino das armas, em
Rio Pardo, 9 de Maio de 1865.

(( Illm. e Exm. Sr.- Com o officio do commandante d-a L'
divisão ligeira n. 65 de 29 de Abril ultimo, acabo de receber
por cópia o que lhe dirigio. o da La brigada da dita divisão,
de 24 do nJesmo mez ~ob n. 50, em que participa não se
ter confirmado a noticia da marcha dos Paraguayos sobre a
fronteira de Missões, o qual tambem por cópia incluo para
conhecimento de V. Ex.

« Não sei qual a direcção que tomou a 2. 3 divisão ligeira
no cumprimento das ordens de V. Ex., mas á vista das
participações do commandante da fronteira de Missões, me
parece que se deve ter em vista, poupar-se a cavalhada d'essa
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divisno, e como V. Ex. n'essa cidade estará mais ao facto
para onde se encaminha a dita divisão, se dignará de orde
nar ao seu chefe o que a respeito melhor convier.

{( Quanto á marcha do batalhão 5.0 de voluntarios da patria,
e do corpo da g1.1arda nacional n. 23, não revoguei as dispo
sições constantes do .oflicio que tive a honra de endereçar a
V. Ex. sob n. 123, em quanto outra cousa V. Ex. não de
terminar.

( Deus guarde a V. Ex.
{( Illm. e E'X:m. Sr. Dr. João Marcellino de Souza Gonzaga,

Presidente d'esta provincia.-João Frederico Caldwell, tenente
general. »

« IUm. e E:x:m. Sr.-N'este momento acaba de chegar o
oflicial com as tres praças que tinha mandado ao outro lado
do Uruguay, a trazerem uma noticia verid.ica dos Paraguayos,
e trouxe-me um moço brasileiro que morava em S. Carlos
junto do acampamento dos Paraguayos. e por elIes fui infor
mado que não ha força alguma em marcha para essa fron
teira, d'aquella parte do Uruguay e me informa mais o re
ferido moço brasileiro que a força do Paraguay que se acha
d'este lado do Paraná acampada em S. Christovão a tres
leguas distante de S. Carlos, poderá montar a 10,000 homens
mais ou menos, composta quasi na sua totalidade de meninos
e velhos, que quasi nem dentes tem.

{( As noticias acima são veridicas, por que o oflicial e praças
que mandei ao outro lado do Uruguay são de toda a con
fiança. A.s fórças paraguayas n'aquelle ponto me parecem
para aparentar e nada mais. A' vIsta das noticias que sub
metto á consideração de V. Ex., hoje vou fazer voltar a bri
gada de meu commando ao acampamento primitivo, onde
aguardo as ordens de V. Ex.

« Em Corrientes as reuniões estão fortissimas. N'esta fron
teira tenho feito reunir os Argentinos, e d'aql1elles que
quizerem ir servir ao seu paiz, eu tenho feito entrega aos offi
ciaes argentinos, e muitos querem ficar ao serviço do Im
perio, e já tenho muitos reunidos ao com mandante das for
ças do outro lado.

« Tambem officiei pedindo-.lhe que reunisse os Brasileiros,
e que aquelles que quizessem vir m'os remettesse e os ou
tros que quizessem servir l,á o podiam fazer.

{( Deus guarde a V. Ex.
{( Quartel do commando da 1.' brigada acampada no Passo

do Butuhy, 24 de Abril de 1865.
«111m. e Exm. Sr. general David Canavarro , comman

dante da La divisão ligeira.- Antonio Fernandes de Lima, coro
nel commandante. »

REFLEXÕES SOBRE ESTAS DETERMINAÇÕES

Apesar de todas as ordens que deu o commandante das
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armas aos commandantes de corpos, não se cumpriram os
avisos do ministerio da guerra de 2 e de 20 de Maio de
1865, que mandaram organisar um exercito na fronteira para
defeza da provincia.

Reflectindo-se sobre todas estas ordens do commandante
das armas, expedidas de differentes lugares onde se achava,
vê-se que não podiam servir de nada porque não era d'a
quelle modo que se podia organisar um exercito, que exige
a presença da autoridade militar no lugar da reunião.

O exercito para defeza da provincia devia estar prompto a
2 de Maio; com isto queremos mostrar que todas as provi
dencias que se deram para este fim foram muito tarde, e
assim mesmo não se executaram para prevenir a invasão.

O presidente como não era militar não podia ter as attri
buições que competem a chefes militares, deu as suas ordens
muito a tempo para a provincia ser defendida da invasão
paraguaya, não podia ir passar revista aos corpos, como se fos
se general das armas; mandou executar as ordens que recebeu
do ministerio da guerra, senão foram cU1lJ.pridas .não podia
dar outras providencias que fos~em mais efficazes.

Duas circumstancias muito importantes notaram-se n'es
tas providencias do ex-ministro da guerra; a primeira
foi a falta de um general que organisasse o exercito e o
fizesse marchar para a fronteira; a segunda a demora em as
dar, pois que declarando o aviso de 2 de Maio que o exer
cito depois de organisado fosse occu par a Candelaria na
provincia de Corrientes, para embaraçar que os Paraguayos
passassem do rio :Paraná, já a esse tempo estava a van
guarda do exercito paraguayo em S. Carlos, povoação situada
mais perto do Uruguay do que do Paraná.

Não se póde deixar de conhecer a desharmonia que houve
nas parles que deralll os diversos commandantes; militares
que estavam na fronteira, sobre a . approximação do exercito
paraguayo á margem do Uruguay, quanto á sua marcha e
força, não combinando uns com outros, o que faz acreditar
que aquelles commandantes militares não tinham informações
exactas sobre o que se pas~ava, ou não as procuravam obter
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com certeza, dando pouca importancia á invasão que se
approximava, visto fque tinham a guarda nacional quasi
toda licenciada, e assim ficaram até os Paraguayos passar o
rio Uruguay; tudo isto aconteceu por não haver desde o
principio do anno um centro que regulasse as operações mi
litares, que organisasse um exercito com as forças dispersas
que existiam na provincia, e esperar os Paraguayos na mar
gem do rio ou ir atacaI-os no territorio corrientino, pois elies
deram tempo para se fazer o que acabamos de indicar; pas
saram o rio quando qnizeram.

« Quartel general do commando interino das arruas, em
marcha junto ao passo do Saycan, 16 de Junho de 1865.

« IUm. e Exm. Sr. - Em additamento ao meu ultimo
officio, cumpre-me declarar a V. Ex. que hontem á noite
chegou aqui, vindo de S. Borja, José Gúedes Luiz, e decla
ra que os Paraguayos effectuaram a passagem do Uru
guay no dia 10 do corrente, e que depois de rechassar a
La brigada da 1. divisão, e o 1.0 corpo de voluntarios da
patria, apoderaram-se d'aquella vil1a, retirando-se as nossas
forças para o Botuhy.

cc A.' vista d'este desgraçado successo, n'esta data expeço or
dem ao Barão de Jacuhy que, deixando guarnecidas as fron
teiras de J aguarão e Bagé, marche para fazer juncção com
a dita La brigada, para onde tambem s~go. Por esta occa
sião igualmente participo a V. Ex. que mando occupar a
cidade do Alegrete pelo 5. 0 corpo de voluntarios da patria,
e o corpo n. 23 da guarda nacional reunir-se á mesma bri
gada; e que os contingentes de linha que ainda estiverem
em Bagé marchem para S. Gabriel; nào obstante o que
acabo de comillunicar a V. Ex. se não approvar o movi
mento do Barão de Jacuhy, dignar-se-ha dar-lhe as ordens
que julgar convenientes.

c( Deus guarde a V. Ex.. .
« !llm. Exm. Sr. Dr. João Marcelllllo de Souza Gonzaga,

presidente d'esta provincia.-João F1'ederico Caldwetl, tenente
general graduado.»

Na verdade mui fracas foram as providencias que contém
o ofticio acima transcrito com data de 16 de Junho, para
embaraçar a invasão quando os Paraguayos já tinham passado
seis dia antes o Uruguay; o que se devia ter feito dous
mezes antes, principiava-se a fazer com este officio dirigido
ao Barllo de Jacuhy, que ainda então .estava nas immedia
ções de Bagé.
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Eptretanto na presença de uma guerra devastadora e cruel
estava a provincia sem força organisada para a defender, pela
desharmonia dos chefes militares, como o declarou o presi
dente em participaçã o official.

O exercito paraguayo entrou no Rio Grande a 10 de Ju
nho; a 29 de Julho mandou o ex-ministro da guerra Fe,rraz
da cidade do Rio Pardo, onde tinha chegado, o officio que
se segue ao Barão de Jacuhy, para o fazer marchar com a
divisão que commandava e encorporar-se ás forças que já
a esse tempo estava commandando o general das armas. Se
tivesse havido desejo nos chefes militares de atacarem os
Paraguayos, o Barão de J acuhy não se tinha conservado im
moveI até receber o aviso que vai ver-se.

« Gabinete do ministerio da guerra. ,- Rio-Pardo em 29 de
Julho de 1865.

« N'esta data chegou ao conhecimento do governo impe
rial, que V. S. achava-se em 22 do corrente ainda junto a
Jaguêiry, muito distante das forças em operações ao mando
do genel'al João Frederico Caldwell.

« Uma tal demora" sendo prejudicial ao serviço publico,
não póde deix.ar de causar desagradavel impressão ao mesmo
governo, o que levo ao conhecimento da V. S., para que
lmmediatamente siga com as forças do seu commando, afim de
fazer juncção com as d'aquelle general; podendo incorporar
á sua divisao o corpo provisorio commandado pelo tenente
coronel Antonio Cardoso Soares.

« Toda a demora d'essas (orças torna-:;;e injustificavel, e a
presteza ou rapidez de sua marcha é de absoluta necessidade
e exigida i~stantaneamente pela circumstancia de o inimigo
estar avançando, e procurando effectuar a passagem do Ibicuhy,
conforme as noticias officiaes que acabo de receber.

« Os seus officios com endereço ao presidente da provincia
eu os recebi, e na primeira opportumdade dar-Ihe-hei des
tino.

« Deus guarde a V. S. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Barão de Jacuhy. »

Este aviso, que a acabamos de transcrever, mostra o que
já temos menClonado: a falta de força na administração mi
litar da provincia, na presença de uma guerra devastadora
den tro do paiz.

Pelo que se passava até então, as disposições que fizeram
os chefes mihtares, era para os Paraguayos ficarem na pro-
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vincia o tempo que quizessem; foi preciso que chegasse o
ministro da guerra, para obrigar a mover-se um dos com
mandantes da força armada, que, como os outros, deixava o
exercito paraguayo anniquillar o territorio por onde passava.

Esta falta de execução das ordens recebidas pelos chefes
militares, tambem depunham contra o ex-ministro que, ou
ignorava o que se passava, ou não o podia remediar.

O ex-ministro da guerra foi ao Rio-Grande não só para
activar as operações bellicas que'se julgavam necessarias, ou
.que julgavam necessarias aquelles que estavam illudidos com
o estado do exercito paraguayo, mas tambem para provi~

denciar sobre as faltas que encontrasse no exercito que se
estava reunindon'aquella provincia: este facto deu-se, como
se vê pelo oflicio que se segue:

OFFIeIO DO MINISTERIO DA. GUERRA DE 30 DE JULHO.

« Gabinete do ministro da guerra.-Rio-Pardo 30 de Julho
de 1865.

« Illm. e Exm Sr.-Ha n'esta provincia muita falta de [arda
mento e de barracas, para as forças que tem de compÔr o
exercito em opentções na fronteira; haja portanto V. Ex.
ordenar que no arsenal de guerra da cÔrte se promptiliquem
com muita urgencia, 15,000 barracas, 15,000 fardámentos, e
alguns equipamentos para infantaria; d'estes objectos, os que
forem ficando promptos, devem logo ser remettidos para esta
provincia, com destino ao exercito em operações na fron
teira.

« Outrosim digne-se V. Ex. ordenar que o pontão LeveI,
que ahi ficou se apromptando para o exercito em operações
nOI1 Rio da Prata, seja tam bem remettido para esta provin
cia, como já solicitei; encommendando outro para o exer
cito do general Ozorio j e que se chegarem os de gomma
elastica já encommendados, venham tambem para aqu~.

« Deus guarde a V. Ex. - Angelo Moniz da 8'ilva Ferraz. -
Sr. José Antonio Saraiva. » ~

Por este oflicio soube-se que o exercito que se estava reu
nido na fronteira do Rio Grande, tinha faltas muito sensiveis;
não era passivei conservar-se em bom estado, sobretudo no
jnverno n'aquella provincia, com falta de fardamento e de
barracas; o primeiro e o maior inconveniente que del'ia re
sultar de taes faltas era o grande numero de doentes que
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appareceria, o que retardava a marcha e diminuia a força
(iffectiva com que se contava para as operações da guerra.

E' por estas razões que nunca se principia uma campanha
sem o exercito estar provido de tudo quanto é necessario.

Alguns corpos de infantaria atravessaram aquella provincia
desde o Rio Pardo até Uruguayana, na distancia de 80 a 100
leguas, na força do inverno, alguns dias debaixo de chuva,
em outros pis~ndo agua e passando riachos sem pontes; pe
nosa foi sem duvida a marcha para aquellas tropas na peior
estação d'aquelle paiz, no que gastaram mais do um mez.

A falta de transportes, que não estavam promptos quando
álguns batalhões marcharam 1 para conduzirem a bagagem,
munições, etc., fez com que a tropa soffresse algumas priva
ções durante a marcha.

Emfim, estava já o exercito proxi.mo á margem do Uru
guay, acampado onde devia ficar algum tempo, então o ex-mi
nistro da guerra resolveu remediar estes males, mandando a
Buenos-Ayr~s buscar dinheiro para pagar cinco mezes que
se deviam ao exercito, e fornecei-o de alguns generos que
houvesse na provincia; para dar estas providencias, expedia o
ex-ministro o oflicio que se segue:

« Gabinete do ministro da guerra. - Acampamento em
frente a Urug-uayana, 12 de Setembro de 1865.

111m. e Ex.m. Sr. - O estado de penuria em ql'e se acha o
exerci.to aqui acampado, e a provavel demora dos recursos de
que posso dispôr n'esta provincia, attento o máo estado das
estradas, a enchente dos rios, a falta ou incapacidade dos
meios de transporte; obriga-me a lançar mão do unico meio
que me resta n'estas circumstancias, em que vejo os hospi
taes em estado deploravel, a tropa núa, e ha cinco mezes
sem receb~r soldo, etc. ; e vem a ser o de autorizar a V. Ex.
a fazer quaesq~er operaçõe.s de credito, e remetter para este
acampamento até a quantIa de 500:000~000, e tudo que fôr
necessario para remediar estes males; prevenindo-lhe de que
ao general Ozorio oflicio para que me envie do Salto alguns
artigos.

« E porque não me reste tempo para ofliciar já ao minis
teria da fazenda esta resolução, V. Ex. lhe enviará por
cópia.

« Dous guarde a V. Ex. - Angelo lJfoniz da Silva Fe1Ta::;. 
Sr. Francisco Octaviano de Almeida Rosa.»

Este oflicio mostra o estado,Iem que eslava o exercito na
Vol. Il-29.
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provincia do Rio Grande, tudo causado por não se terem
tomado providencias a tempo, para que nada lhe faltasse,
foi necessario que o ex-ministro fosse ao acampamento para
vêr o estado de penuria, como elle declara no oflicio acima,
em que estava o exercito. Parece provavel que se não tives
se ido ao Rio Grande, não tinha tido conhecimento de taes
faltas, nada se remediava com presteza e com perfeito co
nhecimento de tudo o que se passava.

O exercito, ou em marcha na provincia do Rio Grande, ou
acampado na margem do Uruguay, soffreu privações por al
gum tempo, mas que se remediaram, porque a fazenda na
cional dlspendeu o dobro do que dispenderia se o exercito ti
vesse sido supprido como são fornecidos os exercitos em
campanha, por um obmmissariado militar, e não por forne
cedores contratados que são especuladores, que só têm em
vista tirarem o maior lucro que podem.

O dinheiro fornecido por negociantes de Buenos-Ayres sobre
quem o ex-ministro da gaerrá mandou sacar para o exercito
em Uruguayana, deixou de necessidade lucros avultados a
quem o forneceu; de modo que o exercito no Rio Grande
deu muito dinheiro aos negociadores de Buenos-Ayres.

Todos ,stes factos, demonstrados por documentos ofliciaes
que até aqui temos apresentado, justificam o que dissemos
na introducção e o que temos dito em differentes lugares
d'esta historia, sobre a direcção que se devia ter dado á guerra
desde que terminou a questão oriental.

A campanha de Uruguayana, que assim a chamaremos, para
da~ um nome pomposo áquelle accumulamento de tropas na
margem do U ruguay, tinha-se evitado se o exercito ti.vesse
marchado' de Montevidéo para a fronteira de Missões no fim
de Fevereiro, para alli se organisar em força sufliciente, e
fazer a campanha conforme dissemos em outro lugar.

Continuamos a narração das operações militares durante o
trajecto cio exercito paraguayo pela provincia do Rio Grande
conforme as partes ofliciaes.

« 111m. e Exm. Sr.-E' sob a pressão da mais acerba dÓr,
que apresso-me a communicar a V. Ex. o que acaba de
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passar-se ba pouco na divisão do .brigadeiro Canavarro, a cuja
frente me acho, pelas circumstancias afllictivas porque está
passando esta provincia.

« Esta divisão, como V. Ex. sabe, é composta das tres armas,
e forte de mais de 7,000 bomens; e posto que á excepção
de dous batalhões de infantaria do exercito, seja composta
da guarda civica do paiz, tentei atacar o inimigo, que, se
gunde observações e probabilidades, não póde exceder de 6,000
combatentes das tres armas, preponderando consideravelmente
a de infantaria..

« Isto mesmo já V. Ex., corno é natural, saberá. pelas
minhas partic.ipações á presidencia. da provinci.a, assim coI?o
que tenho VIsto frustradas as mlDhas' tentatIvas a respeIto
por mais de uma vez', porém podendo succeder que V. Ex.
ignore que tivemos occasião propria, em que me propuz a
privar esta provincia dos seus barbaros invasores; remetto a
V. Ex. a inclusa cópia da carta que dirigi ao Sr. Canavarro,
cuja resposta contrariou-me extraordinariamente pela formal
recusa que ella mereceu; e ainda mais por dizer o mesmo
brigadeiro que estava desejoso de atacar o inimigo.

« Ao tiar-se todos estes episodios acompanhados de algumas
circumstancias, que por tedi.osas agora escuso-me de relatar a
V. Ex., tinha todaVIa a grata esperança de poder em breve
annunciar a V. Ex. a completa derrota dos vandalos, que
profanam o sólo sagrado da nossa patria: hoje porém vejo
obliterada do meu coração semelhante confiança, calculando
V. Ex. o como. me a.cho em completo desapontamento.

« O exercito paraguayo com passo ufano, marchava das
pontas do Imbahá para a nossa florescente VilIa da Uruguayana..
não pude encaraI-o: tentando um ultimo exforço, chamei á
minha presença os commandantes, das divisões e bngadas,
para concertar-mos o plano de atacar tão arrojado commet
timento; todos, á excepção do Barã.o de Jacuhy, respondê
ram-me sem preambulos que acbavam impossivel o podermos
derrotar o inimigo, a menos que tivessemos mais 4,000 h'O
mens de infantana! E o mais acerrimo n'esta opinião era o
proprio brigadeiro Canavarro!

« Foi aSSIm que de braços crusados, vi impassivel a "!Jru
guayana em poder do inimigo. Ha dous dias passados li a
carta de V. Ex:. dirigida ao já citado brigadeiro, na qual lhe
recommendára que não arriscasse uma batalha, sem todas as
probabilidades de triumpho. A linguagem d'esta carta actuou
tanto no meu espirito, que ainda me acho á frente d'esta
força, em completa espectativa, e que hoje mesmo mandei
reforçar a 2.a divisão ao mando do bravo e habil Barão de
Jacuhy.

« Todas estas considerações que faço a V. Ex. talvez não
expliq uem o meu pensamento, e por mais esta rasão mando
á presença de V. Ex. o tenente coronel José Antonio Corrêa
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da Camera, aflicial sisudo e de inteira confiança, que, teste
munha ocular, poderá bem dar informações a V. Ex. sobre
o que vai omittido.

« Eu calculo que o receio que tem os cbefes d'esta força
em atacar o inimigo, .é porque reconhecem n'elle muita dis
ciplina: eu mesmo tenha VIsto manobrar esses vandalos com
a regularidade que ensina a arte da guerra.

« Tenho dito bastante para que V. Ex. reconheça o estado
de moralidade em que se adia esta força, e se não trato
da parte material, é porque o nosso estado de cousas não
permitte agora occupar a attenção de V. Ex., depois de tel-o
feito sobre a honra nacional tão empenhada, como se acha
presentemente.

« Finaliso aqui dizendo a V. Ex. que o inimigo acaba de
passar o Ibicuhy, e mais tres .rios, sendo dous a nado, sof
frendo apenas as hostilidades de que já terá. tido conhecimento.

« A cópia do oflicio que acompanhou o meu a V. Ex. di
rigido em 24 de Julho findo, mostra com a franqueza e lealdade
do meu caracter o porque tenho deIxado de fazer-me obedecer
com energia, como á primeira vista parecia mui razoavel.

« Deus guarde a V. Ex.
« Quartel-general do commando interino das armas da pro

vincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, em frente a Uru
guayana, 5 de Agosto de 1865.-Illm. e Ex:m. Sr. Angelo Moniz
da Silva Ferraz, ministro e secretario de Estado dos negocios
da guerra.-João F?'ederico Caldwell, tenente-general graduado. »

O~ general Caldwell diz ao ex-ministro da guerra Ferraz,
1 5 de Agosto, - q~e senão atacou os Paraguayo~ com

a divisão do seu commando, foi porque o brigadeiro Canavarro
e outros commandantes d'aquella divisão a i::>so se oppuzeram;
que só o Barão de Jac-uhy o acompanhava n'aquella empreza,
que já declarou a razão porque deixou de fazer-se obedecer.

Todas estas razões não satisfazem, porque um general deve
fazer-se obedecer, principalmente estando em campanha, onde
é necessario que a disciplina militar seja mai8 severa.

Os commaudantes da guarda nacional da provincia, que a
não tinham prompta para a suá defeza abusaram da sua au
toridade e expuzeram as povoações á devastação dos Paraguayos :
a guarda nacional da provincia deu sempre provas de muito
patriotismo.

Quando se organisou o segundo corpo de exercito, quando
a provincia deu novos contingentes para a campanha, a guarda
nacional teve um procedimento brioso; vio"'se por mais de
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uma vez a promptidão com que a população da heroica e
guerreira provincia do Rio Grande do Sul correu ás armas,
formando legiões invenciveis para defender a honra nacional
ultrajada; basta declarar que aquella provincia concorreu com
mais de 20,000 homens para a guerra; portanto, se a guarda
nacional não estava reunida, a culpa foi dos seus chefes.

Segue-se agora a informação que dá o coronel João Mano
el Menna Barreto sobre a conducta do brigadeiro Canavarro.
São factos muito importantes, que convém referir para se
ter perfeito conhecimento da invasão paraguaya na província
do Rio Grande.

« 111m. e Exm. Sr,- vou ter a honra de responder ao
oflicio de V. Ex. que acabo de receber, cobrindo copia do
aviso confidencial de S. Ex. o Sr. ministro da guerra data
do de 17 do mez passado, cujo aviso contém seis quisitos,
aos quaes V. Ex. me ordena que preste a minha informa
ção; o que vou faser.

« 1.0 quisito.- Respondo; que V. Ex. comprebendendo des
de logo a facilidade de hostilisar o inimigo quando este pen
sava passar o Rio Santa Maria, foi V. Ex. servido mandar
me ao brigadei.ro Canavarro, para incontinente nomear uma
força de cavallaria com artilheria montada, cujo commando
V. Ex. confiava a mim, para que em uma noite, e mais
algumas horas, me apresentasse no passo d'aq uelle rio, afim
de disputar a passagem do inimigo, em quanto que V. Ex.
Com O' resto da força marchava em protecção. Esta beIla
manobra não pÔde ser executada, porque aquelle brigadeiro
se oppÔz decididltmente a elIa, dizendo que .toda a divisão
chegava a tempo, por já tudo haver providenciado; foi assim
que chegou a divisão depois do inimigo ter já effectuado sua
passagem.

« Procedendo d'este modo se conservou sempre o Sr. Cana
varro, a ponto do inimigo se apossar de Uruguayana sem
ter soffrido a menór resistencia; subindo de ponto a pouca
delicadesa daquelle brigadeüo, a ser com V. Ex. algumas
veses inconveniente, o que V. Ex. desculpava, attendendo á
sua falta de educação.

«Respondendo a esse quisito vou aqui relatar o que se deu
na passagem do inimigo no Toro-passo; porque este facto ex
plica perfeitamente o modo porque procedia aquelle comman
dante de divisão, na emerg'encia diflicil porque passava a
provincia.

« Havendo o inimigo passado este rio s6mente a metade
de sua força, V. Ex. pensou em atacaI-o, porque, examinan
do perfeitamente as posições, conheceu as vantagens que
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podia conseO"uir; e recordo-me que V. Ex. me disse: -agora
sim; o brigadeiro Canavarro não duvidará em atacar a estes
homens.

« V. Ex. n'este proposito mandou-me communicar-lJie o
se~ plano, o que fiz incontinente; e porque eu começasse a
duvidar da boa fé de S. S., com eUe me entendi, sem nada
dizer do que V. Ex. me havia recommendado, e procurando
dizer-lhe algumas palavras tendentes ao nosso estado de cou
sa . disse-lhe tambem que me parecia. que o inimigo estava
dividido completamente, e por isso o julgava no caso de
soffrer um golpe nosso; tudo isto lhe disse e muitas outras
cousas, mas nunca fallando no nome de V. Ex.

« Depois que conr;egui que ficasse aqueUe brigadeiro con
vencido que V, Ex não pensava em atacar o inimigo, foi elIe
servido de emittir a sua opinião sobre o que se tratava, e
foi assim que se expressou S. S. -Se eu fosse o Sr. com
mandante das armas, não perderia esta boa opportunidade de
bater o inimigo.- Antes de acabar esta ultima phrase, dlsse
eu: -Sr. brigadeiro" é isso mesmo que aqui me traz: o Exm.
Sr. commandante das armas quer aproveitar esta boa oppor
tunidade e atacar a esses barbaros, que tantos males nos
tem causado. Conheci n'este momento que tinha feito passar
por grande desapontamento ao 'Sr. brigadeiro, que, depois de
um momento de pausa deu-me esta resposta.- Bem, Sr. co'
ronel, diga ao Sr. general que eu já lá vou.

« Escusado é dizer o que se passou n'esta entrevista; V. Ex.
bem ouvio a recusa fúrmal que apresentou aquelle brigadeiro
que, com a maior sem ceremonia, não só disse que não ata
cava, como disse mais que no caso de V. Ex. tomar sobre
si essa responsabilidade, eUe mesmo assim entregaria o com
mando de sua divisão a outro, porque não a queria ver
sacrificada, nem a gente que commandava! Esta occurrencia
falla bem alto; dispensa outro qualquer commentario a
semelhante respeito.

« Respondo agora ao segundo quisit.o.-Nunca esta força
n'aquelle trajecto teve menos de 4:500 nomens, sendo 2,000
homens de infantaria, e eram 8 as bocas rle fogo de calibre
9 que nos acompanharam. A qualidade da tropa não era boa,
porque nunca podem ser bons soldados homens agarrados de
repe?-te pa~a. e~ercerem a difil~ultosa missão de defensores da
patna. O lDlmwo não posso dlzer com segurança qual o seu
numero; ainda ~oje não se póde assegurar qual seja eUe;
entretanto pelas observações que fiz mais de uma vez, não
duvido de dizer que mesmo n'aquella occasião não eram
mais de 5,000 homens, com 5 peças de aJtilharia, os barbaros
invasores que tinham os na nossa frente.

« Qua.nto ao gado· que V. Ex. mandou ordem ao briga
deiro Canavarro "para retiraI-o, V. Ex. sabe bellamente que
semelhante determinação não foi cumprida.
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« Passo a responder ao terceiro quisito.-A villa da Uru
guayana estava pessimamente fortiticada, como provo pelo
parecer que V. Ex.. tem em seu podE;r assignado por mim e
pelo capitão Sampaio na occasião em que V. Ex. nos mandou
examinar aquelles trabalhos.

« A guarnição que havia na Uruguayana n'aquelle tempo,
era de 200 homens, mais ou menos: porém sem a mais
pequena apparencia de soldados, inclusive o seu proprio com
mandante; munição havia bastante, e bocas de fogo lem
bro-me de ter visto duas, que me consta terem sido apro
veitadas pelos Paraguayos, logo que tomaram conta d'aqueIla
infeliz povoação.

« Todos estes disparates que se veem (me disse o mesmo
major Valle, commandante d'aquella guarnição), ter sido por
ordem do Sr. Canavarro, que pelo que parece, estava munido
de muitas autorisações.

« Era muito possivel a resistencia n'aquella guacnição,
embora eu a considerasse perigosa, e o motlvo porque assim
penso é firmado no que passo a expÔr.

« V. Ex. hade-se lembrar que ·houve um dia em que
V. Ex:. pensou em fazer o immigo soffrer alguns tiros da
nossa artilharia; e estando n'esta mesma occasião reunidos
qua i todos os commandantes de brigadas, inclusive o da
infantaria, o Sr. general Canavarro; dirigindo-se a todos teve
a leviandade de apontar para o lugar onde V. Ex. tencio
nava assestar a artilharia, e dizer em altas vozes:

« - AlE está o cemiterio dos senhores. - Motivo porque
V. Ex. andou incommodado ruais de um dia.

« 4.0 - A.cho fóra de duvida que se podia receber por agua
os recursos de que necessitassemos no caso de assedio.

« Respondo ao 5. 0
- Aq ueIla villa foi evacuada no dia 5, e

a ordem para isso foi ainda do brigadeiro Canavarro. As mu
nições salvaram-se, desgraçadamente porém mais cousa ne
nhuma.

« Respondo finalmente ao 6.0 periodo.-As mercadorias da
alfandega não foram sal vas, isto é, os generos que os forne
cedores tinham alli em deposito; e a causa disso não póde
ser outra se não o d.escuido do commandante da. guarniçao ;
não sei precisar a quantidade d'esses generos, porque não os
vi, faço porém idéa havor grande quantidade, visto como já
lá se vai um mez que os Parag'uayos estam de posse d'aquella
vjlla, e não COnsta ainda que eIles tenham fome.

« Quanto aos commandantes de brigadas que assistiram aos
conselhos que V. Ex. reunio, e' que deram a sua opinião
contra o ataque que V. Ex. pensou fazer em Toro-passo, creio
que V. Ex. se recordará bem que apenas o coronel Valença
comprehendeu a sua posi.ção, e o que lhe cumpria dizer
em tão solemne momento; foi assim que esse meu camarada
satisfez a V. Ex. com sua resposta, na qual deixou ver al-
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guns conhecimentos de 'tatica, pensando com V. Ex. n~ pro
babilidade de uma victoria segura, se por ventura tiVesse
lugar o ataque que V. Ex. tão judiciosamente concebeu.

« Creio ter satisfeito ao que V. Ex. me ordenou no oflicio
acima cItado.

« Deus guarde a V. Ex.
« Acampamento em lrente a Uruguayana, 6 de Setembro

de 1865.
« 111m. e Exm. Sr. tenente general João Frederico Cal

dwell,-João Manoel Menna Ba7'reto, coronel.»
O coronel João Manoel Menna Barreto foi mandado pelo

general das armas ao brigadeiro Canavarro, para este mandar
uma força- de cavallaria e artilharia que deveria ser comman
dada por aquelle coronel, para disputar a passagem ao exer
cito paraguayo n,o rio Santa Maria, marchando o general
das armas com a força que tinha em protecção ao dito co
ronel.

O brigadeiro Canavarro oppôz-se a esta requisição, e deci
didamente não consentio que se fizesse aquella pperação,
conforme diz o coronel Menna Barreto na informação acima;
allegando Canavarro, para desculpar-se ou para encobrir suas
intenções, que toda a divisão chegava a tempo, por já tudo
haver providenciado; foi assim que chegou a divisão depois
do exercito paraguayo ter transposto o rio Santa Maria:

Procedendo d'e.ste modo, o brigadeiro Canavarro foi o cul
pado dos Paraguayos entrarem em Uruguayana sem soffre
rem grande resistencia das tropas que deviam estar sob o
commando do general das armas.

Na passagem do Toro-passo, mandou o general das armas
communicar o seu plano de ataque ao brigadeiro Canavarro,
a resposta que este deu foi: - Bem, Sr. coronel, diga ao
Sr. general que eu já lá vou:

Escusado é dizer o que se passou n'esta entrevista; (con
tinua o coronel Menna Barreto); V. Ex. bem ouvio a recusa
formal que apresentou aquelle brigadeiro, que, com a maior
sem ceremonia, não só disse que não atacava, como dIsse
mais, que no caso de V. Ex. tomar sobre si aquella respon
sabilidade, elle mesmo assim entregaria o commando da sua
divisão a outro, porque não queria ver sacrificada a gente
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que commandava I Esta occurrencia falia· bem alto; dispensa
outro qualquer commentario a semelhante respeito.

E' bastante o que diz o coronel Menna Barreto na infor
mação acima, para se confirmar G estado de pouca harmonia
que havia entre os officiaes generaes que estavam na pro
vincia, o que foi muito prejudicial ás povoações devastadas
pelos Paraguayos.

A força que se reunio depois que os Paraguayos entraram
na provincia, não foi menor de 4,500 homens, dos quaes
eram 2,000 de mfantaria, com 8 bocas de fogo ,de calibre 9.
O commandante das armas mandou ordem ao brigadeiro
Canavarro para retirar. o gado; esta ordem não foi cum
prida.

A narração d'estes acontecimentos justifica o que já dissemos
em outro lugar, sobre a imprudencia que houve em confiar
a Canavarro parte da força que devia defender a provincia,
quando Canavarro era um homem inhabil como general,

Houve da parte do ministerio de 31 de Agosto, falta de
habilidade na escolha dos officiaes generaes que deviam com
mandar as tropas n'aquella província; como não SP, acertou,
aconteceu o que temos exposto. O comportamento militar de
Canavarro fez acreditar que elle protegeu a invasão para
guay na provincia do Rio-Grande.

O commandante das armas não se collocou na posição que
lhe competia, para se fazer obdecer pelos seus subordinados;
competia-lhe organisar um corpo de exercito (;om as forças
que havia espalhadas na provincia, e depois com mandaI-o,
nada disto fez porque não foi obdecido. Não conseguindo que
os chefes militares atacassem o exercito paraguayo, á excepção
de dous commandantes de corpos da guarda nacional no dia
2'7 de Junho, a sua missão como general das armas estava
acabada.

Q)).ando um general, principalmente estando commandando
em"campanha, não é obedecido, perde a força moral é não póde
continuar a commandar; mas no Rio Grande estes preceitos
indispensaveis ao serviço e á disciplina militar não vigoraram;
Canavarro não obedeceu ao commandante das armas, este

Vo1. H-30
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não o obrigou a cumprir as ordens que tinha recebido; é o
que se deprebende da informação' do coronel João 'Manoel
Menna Barreto.

INFORMAÇÃO DO BARÃO DE JACUHY, SOBRE A INVASÃ.O PARAGUAYA

NA PROYINClA DQ RIO GRANDE DO SUL.

o ex-mlmstro da guerra Angelo Moniz da Silva Ferraz,
exigio que o coronel Barão de Jacuhy, commandante da se
gunda divisão que guarnecia a fronteira de Bagé, informasse
o que lhe constava sobre a invasão paragua.ya na provincia
do Ri.o Grande; a estas ordens do ex-ministro da guerra,
respondeu o Barão de Jacuhy o seguinte.

« Declaro a V. Ex. com toda a solemoidade, e espero que
V. Ex. se dignará levar ao alto conhecimento de S. Ex. o
Sr. ministro da guerra, que a minha opinião sobre os seis
quisitos do aviso confidencial, resume-se no seguinte;

« Se estivessem em S. Borja as forças que estacionavam
na fronteira de Missões e as que se dirigiam de Sant'Anna
do Livramento tambem para esta fronteira, com uma direc
ção intelligente e incansavel á sua frente, podia-se obstar a
p~ss~gem do Uruguay á força paraguaya que invadia a pro
YlnCla.

« A maior confiança reinava em S. Borja, quando o ini~

migo desde muito ameaçava a provincia: as familias foram
apanhadas de sorpresa~ e as propriedades entregues á ra
pina.

« Na passagem do Ibicuhy, do Toro-passo, do Imbaba, e
antes de entrar o inimigo na Uruguayana, podiamos têl-os
atacado, e para isto nos sobravam elementos, como V. Ex.
sabe e levará sem duvida ao conhecimento de S. Ex. o Sr.
ministro da guerra.

« V. Ex. sabe perfeitamente a opinião que manifestei em
conselho sobre o ultimo ponto a que me refiro, e' conhece
tam bem a influencia que destruio as nossas esperanças, e o
nosso mutuo proposito de darmos um choque forte no ini
lpigo, do qual talvez resultasse a sua total exterminação.

« Na Uruguayana foram destruidas pelas nossas forças as
trincheiras que haviamos feito, e a villa entregue ao ini
migo, completamente sortida de generos alimentícios, em
abundancia, para mais de um mez, para a força de trei; mil
e tantos homens de infantaria, mil quinhentos e tantos de
cavallaria, e o rt3sto de artilharia, prefazendo tudo o total. de
cinco mil homens, maximo em que computo os inimigos
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encerrados aUi. Traziam além disso cinco bocas de fogo de
calibre seis e quatro. .

Nós tmhamos oito bocas de fogo de calibre nO"l'"e, com a
competente guarnição, dous mil e quinhentos homens de in
fa~taria, quatro mil de caval1aria, e as posições mais Yan
taJosas, com obstaculos naturaes para triplicar a nossa força
á escolha e conveniencia de todos os entendidos autorisados
que se deliberassem, seq uer a atacar o inimigo.

« Durante todo o trajecto de S. Borja a Toro-passo não me
consta que fossem tirados os recursos de gado e outros do
inimif5o, e de Toro-passo á Ul'uguayana, só se retiraram os
que V. Ex. ordenou-me.

« Até a esquerda do Butuhy só soffreu no banhado do
Pa,dre uma força de quatrocentos a quinhentos inimigos
pelo choque que lhe deu o. coronel Fernandes. D'aqui para
cá nenhum combate se engajou; quando em minha humil
de opinião nos sobravam elementos, como já disse, para
bater o inimigo no Ibicuhy, na passagem do passo de San
ta Maria, na do Toro-passo, na do Imbaha, e na entrada da
villa de Uruguayana.

« Se nós aqui nos intrincheirassemos com a infantaria e
artilharia que tinhamos, com armas de superior alcance ás
do inimIgo, não entregariamos a villa, emquanto a nossa
cavallaria por seu turno podia sitiar o inimIgo, incommo
dando-o consideravelmente, não lhe dando um momento de
repouso, tirando-lhes os recursos, etc., e elle ou se havia de
retirar sem occupar a nossa povoação, dando-nos a possibi
lidade de atacal-o em campo raso, e não fortificado como
está; desde que nos resolvessemos a fazeI-o, principalmente
se, como é natural, nos incutisse mais decisão o general
FIÔres com as forças alliadas; ou havia de sujeitar-se a
soffrer fóra falta de mantimentos e de repouso, se a nossa
cavallaria, como estou convencido, cumprisse com o seu
dever, coadjuvada pela força entrincheirada. Nada disso se
fez pelas razões que V. Ex. s·abe. .

« Nós não soffreriamos absolutamente por falta de alimen
tos, porque tinhamos o rio Uruguay livre á nossa valente
esquadra, e livre tambem o territorio alliado desempedIdo
sempre e mórmente pelo combate de 17 do mez passado.

« Declaro a V. Ex. que a entrega das nossas povoações e
mórmente a ultima, sem sequer arrebatarem-se e destruirem
se os mantimentos que n'esta, aSSIm como nas outras exis
tiam, foi uma verdadeira calamidade nacional; quer em sen
tido \ estrategico e politico, quer no das conv€niencias de
moralisar a nossa força e alentar as esperanças abatidas da
provincia.

« Deus guarde a V. Ex.
« Campo volante da 2" divisão ligeira. junto da villa de

Uruguayana, 16 de Setembro de 1865.
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« Illm. e Exm. Sr. tenente-general João Frederico Caldwell.
- Barão de Jacuhy. »

Diz o Barão de Jacuhy na informação acima que, se
estivessem reunidas em S. Borja as forças que estacionavam
na fronteira de Missões, e as que marchavam de Sant'Anna
do Livramento, podia-se obstar a passagem do Uruguay á
força paraguaya que invadio a provincia.

A maior confiança reinava em S. Borja, quando o
inimigo desde muito tempo ameacava a provincia; as fami
lias foram apanhadas de sorpresa, e as propriedades entregues
á rapina.

Diz o Barão de Jacuhy que havia forças sufIicientes para
atacar o exercito· paraguayo na passagem dos rios; o mesmo
affirmaram as commissões de engenheiros, que foram man
dadas examinar aquelles lugares e dar se'u parecer.

Disse tambem, que se sabe perfeitamente a sua opinião
para ter-se atacado os Paraguayos, e que se conhece igual
mente a influencia que destruio as suas esperanças. Que
quanto á força para atacar ao exercito inimigo, havia 2,500
homens de infantaria e 4,000 de cavallaria, as posições mais
vantajosas para aug'mentar a força· dos nossos soldados.

Desde S. Borja até Toro-passo não se tiraram os recursos
de gado e outros ao inimigo. Em todo o caminho até Uru
guayana, só urna força de 400 homens, a vanguarda para
guaya, soffreu o ataque que lhe deu o coronel Antonio Fer
nandes de Lima.

São estas as principaes informações que deu o Barão de
J acuby ao commandante das armas para serem transmittidas
ao ministerio da guerra.

Apezar d'este coronel da guarda nacional conhecer o modo
como se devia ter atacado os Paraguayos nos diversos lugares
por onde passaram, não veio ao seu encontro antes d'el~es

entrarem em Uruguayana; disse o que se devia ter feito,
mas não o fez.



LIVRO OITAVO.

CONTlNUACÃO DOS DOCUMENTOS OFFICIAES DA INVASÃO PARAGUAYA, NO
RIO GRANDE.

Quando o exercito paraguayo, depois de 10 de Junho de
1865, marchava livremente no territorio brasileiro o comman
dante das armas ofIiciou ao Barão de Jacuhy, do lugar denomi
nado Saycan com data de 16 de Junho, avisando-o de que
os Paraguayos tinham entrado em S. Borja, asseverando-lhe
que tinham rechassado a l.' brigada da l.' divisão e o 1. o

batalhão de voluntarios da patria, retirando-:se esta força para
o Botuhy.

« Em consequencia (diz o commandante das armas) haja V.
Ex. de marchar com a divisão de seu commando, com toda
a brevidade, para as immediaçães do mesmo Botuhy, deixando
a precisa guarnição nas fronteiras de Jaguarão e BagEJ, e or
denando que o contigente de linha existente n'esta ultima
fronteira, siga para S. Gabriel. »

O mesmo commandante das armas ofliciou ao presidente da
provincia, da villa de Alegrete a 24 de J unho de 1865, e diz
o seguinte:

« !llm. e Exm. Sr.-Acabo de receber com oflicio do com
mando da 1.' divisão ligeira, sob a data de hontem e 11. 100,
a cópia inclusa do que em 19 do corrente lhe dirigira o
commando em chefe do exercito contra o Paraguay, por onde
conhecerá V. Ex. que não posso contar m'l.is com o reforço
d'aquelle exercito, para bater a força inimiga que se acha já
em marcha sobre Itaqui, e em consequencia d.e não poder
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chegar a tempo a força sob o mando do general FIÔres, n'esta
data ex.peço ordem ao commando da dita divisão, para obstar
a passagem do inimigo no rio Ibicuhy, para o que mando en
corporar-se-lhe a 1." brigada da 2.· divisão, e determino á
força que se acha em marcha, composta dos corpos 5. o de
voluntarios da patria e 23 de cavallaria de guarda nacional,
que precipitem as suas marchas, para irem reforçar a que tem
de alli operar, deixando de ordenar o mesmo ao corpo de
voluntarios de n. 1, por tel' aqui chegado hoje muito estropiado.

« Como a l." brigada da l.a divisão ligeira acha-se d'ella
separada, na ordem 'que expedi, deterninei que a passagem do
rio serviria de signal para ella atacal-a pela retaguarda e toda
a divisão pela frente, e assim penso que poderemos ter al
guma vantagem, não obstante a desigualdade de numero: e
caso não se rea1ise com ento esta operação, então mandarei
que as forças sitiem o inimigo, até que se reuna a 2." divi-
s~o ligeira, para então tom ar ou tras providencias. .

t( Deus guarde a V. Ex.
« Illm. e Exm. Sr. Dr. João Marcellino de Souza Gonzaga

presidente d'esta provincia.-João F7'ederico Caldwell. »
Este oflicio do commandante das armas datado do sitio do

Saycan de 16 de Junho de 1865, dirigido ao Barão de Jacuhy,
chamando para vir de Bagé, onde se achava com a sua di
visão, atacar os Paraguayos que marchavam sobre o rio Itaquy,
de nada servio; o Barão de J acuhy moveu-se depois que re
cebeu o aviso -de 29 de Julho, já transcripto; esta falta de
cumprimen'to de ordens está assignalada em outros lugares
d'esta historia.

Outro oflicio do mesmo commandante ao presidente da pro
vincia da vil1a de Alegrete em data de 24 de Junho, commu
nicando-lhe as disposições que ordenara para hostilisar os
Paraguayos, mostra a intensllo que tinha o referido general
de bater os invasores da prov'nciaj porém infelizmente suas
ordens não foram executadas, nem o podiam ser, cr)llservan
do-se eUe tão di.stante de S. Borja, onde a sua presença
tinha sido mais necessaria do que no Alegrete.

Se o commandante das armas esteve muitos dias longe do
exercito paraguayo, tambem os outros chefes militares com
o seu exemplo conservaram-se qui.etos, o brigadeiro David
Canavarro na sua estancia de Ibirocay, e o Barão de Jacuhy
com a sua brigada em Bagé: um coronel de guarda nacional
com pouco mais de mil homens é que teve a resolução de
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atacar a vanguarda do exercito paraguayo em marcha, sem
esperar pelas ordens expedidas de Alegrete, o que relata o
coronel Antonio Fernandes de Lima na parte que se segue.

OFFJClO DO COlúMANDANTE DA 1. a BRIGADA. DA 1.3 DIVISÃO.

« Commando da 1. 3 brigada, campo volante junto á fazenda
de Braz Pinto, 27 de Junho de 1865.

« Illm. e Exm. Sr.-Estando de observaçâo com a brigada
do meu commando do exercito inimigo que se achava pelo
rio Butuhy, nas fazendas dos tenentes Belizario Lopes da
Silva e Francisco da Cunha Silveira, conforme já participei
a V. Ex., fui avisado de que uma força paraguaya em nu
mero de 460 a 500 homens de infantaria montada e alguns
de cavallaria, tendo passado o rio Butuby no passo de D.
Anna Hyppolito, DOS fundos dos campos de S. Donato, se
dirigia pela estrada de Itaqui, tomando depois a direcção
da estancia do Fortunato Assumpção, onde pousaram na noite
de 25 a 26 do corrente,

« Na madrugada de hontem marchei com a brigada para
atacar essa força inimiga, e dei aviso ao Sr. tenen te-coronel
Sezefredo, commandante da 4. 3 brigada, para tambem vir
com sua força: com eifeito, ás 8 para as 9 horas da manhã
avistei o inimigo, que já estava soffrendo fogo de um esqua
drão de clavilleiros que eu havia mandado adiante.

(~ Achava-se o inimigo cnllocado sobre a fralda de uma
coxilha, junto de um banhado grande que tem perto da es
tancia de Fortunato Assumpçao, de cujos banhados nascem
grandes capões de mattos: alli estendeu linha e esperou.

« Mandando carregar pelos corpos de cavallaria de minha
brigada, fiz-lhe grande estrago, sendo já n'essa carga derro
tada completamente a cavallaria inimiga; em seguida mar
chou o inimigo sempre em boa ordem pela costa do banhado;
e mandando eu atacaI-os pelos corpos de cavallaria, toma
ram uma melhor posição, já dentro do banhado sobre a
costa do matto; n'este momento chegou o tenente-coronel
Sezefredo com a sua brigada, e, de accordo com elle, ata
cámos o inimigo mesmo dentro do banhado, de cuja carga
resultou grande perda ao inimigo, pondo-o em completa re
tirada pelo grosso do banhado, agarrando em seguida o matto
que estava proximo.

« N'este combate perdeu ° inimigo de 150 a 200 homens
mortos no campo; sendo de calcular que os fugidos a
maior parte fossem feridos. .

« A cavalhada que traziam foi toda tomada; dos nossos
bravos perdemos 29 mortos no combate, sendo n'este numero
os tenentes Israel da Silva Moraes e Leandro Rodrigues
Fortes; e feridos 86, como tudo melhor verá V. Ex:. pela
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relação inclusa dos nomes, corpos a que pertencem os mor
tos e feridos.

. . . . . . . .
cc Deus guarde a V. Ex.
« 111m. Exm. Sr. general João Frederico Caldwen, com

mandante das armas.-Antonio Fernandes de Lima, »

(( Quartel general do commando das armas em Japejú, 23
de Julho de 1865 .

« 111m. e Exm. Sr.-Cumpro o dever de participar a V. Ex.
que desde o dia 19 do corrente acho-me distante do inimigo
apenas uma legua, tendo ido pessoalmente n'esse dia com o
meu estado maior fazer o reconhecimento do campo por eUe
occupado nas proximidades do passo de Santa Maria, no
1bicuhy, onde 'existia com uns 3,000 homens e algumas car
retas de doentes, e munições; achando-se ainda o restante
da força do õutro lado do rio, sofl'rendo constantes guerrilhas da
nossa, que alli estava, composta d'aquella brigada e da 4. 3

(( No reconhecimento que fiz planejei atacai-os de prompto,
e para isso dirigi-me ao brigadeiro Canavarro, que de mim
distava com toda a força como quatro ou cinco leguas, para
precipitar as marchas, afim de não perdermos uma tão fa:vo
ravel occasião, por haver opportunidade de hostilisal-os de
frente e flancos; a estação que atravessamos deteve este meu
plano, e foi causa (devido á falta de cavalhadas e boiada)
que a columna só pudesse vencer essa distanci;l em tres dias
de marcha, pois reuni.o-se-me no dia 21; firmo no proposito
de atacai-os, reuni em conselho o citado brigadeiro e os
coroneis José Alves Valença e João Manoel Menna Barreto,
e lhes df,c1arei o meu plano; convicto de levar a V. Ex. a
agradavel nova do completo exterminio d'essa horda, que
entre nós só tem representado o miseravel papel de saquea
dores.

(( O brigadeiro já mencionado contrariou o meu plano,
dizendo-me que era sua opinião hostilisal-os em marcha, por
não confiar nas probabilidades da v1Ctoria, e receiar males
incalculaveis, se por ventura fosse-mos infelizes; e que como
aguardava a cada momento que se reunissem á columna as
citadas brigadas, que assim seria reforçada com mais 1,500
homens, então nos achariamos nas condições de fazer-lhe
frente j e como reconheço no meu velho camarada longa
pratica e proficiencia na guerra da provincia, com eUe con
cardei; póde V. Ex. contar que o inimigo será sempre viva
mente acossado, e quem sabe se para logo batido, ° que
conto terá lugar tão depressa deixe eUe as matas das margens
do 1bicuhy.

(( Deus guarde a V. Ex.
« 1llm. e EXID. Sr. João Marcellino de Souza Gonzaga.

João Frederico Caldwell, commandante das armas.»
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Por este oflicio do general CaldwelI, de 23 de Julho de
1865, ao presidente da provincia, vê-se que elIe quiz fazer
algum movimento par:!. atacar os Paraguayos na margem do
rio Ibicuhy, que para esse fim dirigio-se ao brigadeiro Cana
varro, afim de não perder uma tão favoravel occasião de
hostilisal-os de frente e flancos; reunio em conselho o dito
brigadeiro e os coroneis João Man.oel Menna Barreto e José
Alves Valença; diz que o dito brigadeiro contrariou o seu
plano, d!zendo que era sua opinião hostilisal-os em marcha,
e que elle Oaldwell reconhecendo no seu velhç camar...da
longa pratica e proficiencia na guerra da provincia, com elle
concordou.

E' digna de reparo esta opinião do commandante das armas
na presença do exorcito paraguayo, que marchava livre
mente á vista das tropas brasileiras, que se conservavam
quietas depois do ataque que fizeram á sua vanguarda.

Os Paraguayos atravessaram os campos, passaram os rios
a nado, queimaram povoações; os commandantes das tropas
da prov-incia reuniram-se em conselho, discutiram se con
vinha atacar o exercito paraguayo quando elle foi occu par
Uruguayana, como se isto pudesse ser objecto de duvida.

David Canavarro foi o unico oflicial general empenhado em
que se nio atacasse o exercito paraguayo, quando esta"m na pro
vincia. Este homem, que prestou bons serviços á sua causa desde
1838 até 1845, nunca passou de um guerrilheiro, ao qual não
se podia dar importancia como militar: tal foi o papel que
por alguns annos representou na guerra civil da provincia do
Rio Grande do_Sul. '.

Portanto, não se podia allegar ignorancia de quem era Ca
navarro, como militar, para se nomear com mandante de uma
parte da força armada da provincia, que a devia defender da
invasão que se esperava.

O governo imperial julgou que os chefE'S militares existentes
na provincia cumprissem as suas ordens, infelizmente isto
não aconteceu, o que se publicou oflicialmente.

Os documentos que o governo Imperial mandou publicar
sobre a invasão do Rio Grande, provam evidentemente o

Vol. II" - 31.
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que acabamos de dizer, e por isso os incluimos n'esta his
toria dos acontecimentos deploraveis que tiveram lugar n'esta
guerra que acabou.

Parece que o governo imperial mandou-os publicar, para
á vista d'elIes escrever-se a historia (l'esta campanha, e ser
virem-lhe de provas veridicas e insuspeitas.

( TlIm. e Exm. Sr. brigadeiro David Canavarro.- Acabo
n'este momento (6 horas da tarde) de chegar do campo ini
migo, onde descobri o melhor possivel para V. Ex, atacaI-o
de frente e flancos. Vi tambem grande parte da força ainda
do outro lado do Ibicuhy, e os nossos esquadrões amea
çando-a. Veja, pois, V. Ex. o que resolve a respeito, e diga-me
o que julga melhor. Creia V. Ex. que tão opportuna occa
sião não se proporcionará mais para levarmos de vencida aos
nossos inimigos, que continuam queimando e devastando tudo:

« V. Ex. ha de lembrar-se do meu pensar, quando pretendI
fazer adiantar uma columna composta das tres armas para se
oppõr á passagem d'aquelles barbaros, quando logo se appro
ximassem do Tbicllhy, e infelizmente V. Ex. contrariou esse
meu plano, que vejo hoje seria magnifico, se por ventura se
tivesse realisado.

« Perdeu V. Ex. de mais uma vez cobrir-se de louros, de
livrar aos nossos patricios dos grandes prejuizos, que já co
meçam a soffrer, e ao mesmo tempo de prestar ao paiz um
serviço altamente importante.

« Permitta ainda que lhe diga que, se V. Ex. não atacar
o inimigo amanhã ledo, perde outra eccasião de não só livrar
o paiz dos barbaros· invasores que assolam esta provincia, como
tambem de adquirir mais um titulo ao reconhecimento dos
Brasileiros.

« Perdão, se acha que fallo com demasiada franqueza: o
considero na aI tura de um benemeri to soldado. e desej o so
bretudo que V. Ex. adquira alUda mais, se fôr possivel, a
consideração do Imperador.

( Estas razões é que me levam a fazer-lhe as ponderações,
que me suggeriram o golpe de vista de um seu velho ca
marada, que como sabe, tem gasto uma vida inteira no ser
viço militar.

« Com consideração e estima me assigno de V. Ex. camarada
e amigo.-João Frederico Caldwell.

« Estancía no Adão, 23 de Julho de 1865. »

OFFrCIO DO MINISTERlO DA GUERRA DE 30 DE JUNHO DE 1865.

Todos os documentos transcriptos até aqui e que annun
ciavam a approximação do exercito J:laraguayo á fronteira do
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Uruguay, não bastaram para avisar ao governo imperial do
que ia acontecer.

O ministerio de 12 de Maio ficou surprehendido com a
noticia que teve do exercito paraguayo ter passado o rio
Uruguay para a provincia do Rio Grande: em 30 de Junho
mandou o ex-ministro da guerra Ferraz ao presidente o officio
que se segue.

« Ministerio dos negocias da guerra.-Rio de Janeiro, em
30 de Junho de 1865.

« !llm. e Ex:m. Sr.-São assustadoras dS noticias que, a
respeito da fronteira de S. Borja" correm n'esta côrte vindas
do Rio da Prata, e segundo as quaes já deve a esta hora
estar invadida essa provmcia por forças paraguayas.

« Dá-se como certo que o gener&l Canavarro n9.o tem
forças sufficientes, e que S. Borja fôra tomada; tendo pere
cido todo o 1. o batalhão de voluntarios na resistencia que
oppuzera.

« Bem eu previa que a demora da marcha do Barão de
Jacuhy pudera s.er bem penosa ao governo impel'ial, e tal\-ez
bem funesta ao paiz. Por mais de uma vez, no curto es
paço de minha administração, tenho recommenuado e orde
nado por um modo positivo e ter)Ilinante, a concentração das
forças do Barão de Jacuhy n'aquelle ponto, que se foi to
mado como se diz, não o foi por sorpreza; era um ponto
de ha muito ameaçado.

« V. Ex. não igno~a que ~ssa inv~são, se com effeito se
deu, é um facto lastImavel, não Ulllcamente pela perda de
vidas, pela desmoralisação que d'elle nos póde provir, ainda
mais porque vem perturbar todo o plano de operações assen
tadas pelas forças alliadas, que contavam ser apoiadas por
esse lado, e náo haver necessidade de dIstrahir forças com
o fim de sustentai-o; e V. Ex. tambem não ignora os males
que p6de acarretar qualquer alteração em um plano de ope
rações, qúe nunca é assentado se n!l.o depois de estlldo e
muitas combinações.

« Foi por isso que não delXei de chamar a attenção de
V. Ex:. dando a respeito da concentração de forças ordens
bem terminantes; infelizmeute não foram cumpridas, não
havendo para isso, na opinião do governo imperial motivos
sufficientes.

« Cutnpre por tanto fazer-se hoje um esforço supremo: ou
são falsas essas noticias, e precisamos acautelar-mo-nos, ou
são verdadeiras, e devemos tratar de quanto antes livrar a
província da invasl!.o , que desviando as vistas e as forças do
general Ozorio do seu fim e marcha, como acima deixo pon
derado, p6de produzir males tão sérios quanto graves.
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« E' mister, pois, tudo envidar, e n'esta occasião além do
armamento e munições de que póde dispor, segue uma bri
gada ao mando do coronel Joaquim José Gonçalves Fontes,
e os vapores Bras'Íl, Jaguaribe e Falcão que a transportam;
regressarão á provincia de Santa Oatharina, afim de buscar e
conduzir para ahi novas forças, que á medida que forem
chegando n'essa capital, deve V. Ex. fazeI-as seguir sem
perda 'de tempo, para a respectiva fronteira; ficando V. Ex.
autorisado .para contratar carretas, e os transportes necessarios
para a condução de bagagem do proprio equipamento e ar
mamento até onde for conveniente; estando prevenido de
todos os meios necessarios para quando chegarem forças não
haver ahi a' menor demora.

« Deus guarde a V. Ex. - Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. João Marcellino de Souza Gonzaga.»

Está bem terminante a confissão que . fez o ex-ministro
da guerra Ferraz, quando disse no oflicio acima que, -as
ordens do governo não foram cumpridas.- Diz ainda o mi
nistro; c Dá-se como certo que general Oanavarro nllo tem
forças suflicientes. I Mas não sabia o governo imperial a
razão porque Oanavarro não tinha forças reunidas, não sa
bia o governo imperial que Oanavarro era mais negociante
do que militar, e não lhe convinha reunir a guarda nacio
nal por um motivo, e não atacar os Paraguayos por outro:
reunindo -se a guarda nqcional em grande força era preCiso
dispender dinheiro, atacar os Paraguayos era preciso ter in
telligencia para o fazer.

A ~ista disto não admirou aquelles que estavam ao facto
dos negocios militares da provincia, que o ministerio de 12
de Maio e particularmente o ex-ministro da guerra Ferraz,
ficassem surprendidos com a noticia da invasão paraguaya.

O ministerio estava persuadido que a provincia do Rio
Grande estava bem defendida em conseqaencia das ordens
que tinha dado, e que os nomes dos chefes militares que
alli commandavam a guarda nacion.al eram uma garantia
sufliciente para o governo imperial ficar descançado.

Fica notado na ordem dos acontecimenfos d'esta guerra o
seguinte:- Em q~anto o Imperio conservou na margem do
U ruguay um exercito de 16,000 homens, immovel por espaço
de cinco mezes, destinado a ir fazer a guerra do Paraguay,
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foi a provincia do Rio Grande invadida e devastada por um
exercito Paraguayo de 5,000 homens mal armados e sem
artilharia, desde 10 de Junho até 17 de Setembro de 1865,
sem haver n'esse tempo força armada capaz de o anniquilar.

A historia imparcial exige que os factos sejam referidos
cem toda a veracidade, para não enganar-mos os vindouros.

O presidente da provincia communicou ao general das ar
mas em oflicio de lO de Julho:

(( O que diz V. Ex., e a parte do coronel Menna Barreto
veio infelizmente corroborar o meu juizo já manifestado a
V. Ex. no meu oflicio de 3 do corrente, de ser devida a in
vasão das forças inimigas n'esta . provincia á uimia facilidade
dos chefes encarregados de guardar as fronteiras. »

O presidente servio-se de termos muito delicados, para
mostrar que conhecia os culpados de tão grave acontecimento.

Ao ministro da guerra communicou em oflicio de 13 de
Julho o seguinte:

(( Não sou profissional, mas a responsabilidade que pesa
sobre esta presidencia, e as difliculdades que todos os dias
parecem mais avultar, obrigam-me a meditar sobre a mar
cha das operações militares, e a envolver-me em assumptos
que não estão dentro da esphera das minhas attribuições.
Peço licença a V. Ex. para ponderar que eu não vejo nas
operaçães militares a harmonia de planos, e a comprehen
são de vistas que devia haver. ,)

Finalmente, com os documentos a cima transcriptos, chega
mos ao ponto em que vamos resumir os factos emittidos até
aqui.

Alguns mezes antes da invasão tinha o presidente dado as
ordens precisas aos chefes militares para a organisação de
forças para defender â província. O ministerio da guerra
ordenou que todos os corpos disponíveis marchassem para a
fronteira de Uruguayana, e que o commandante das armas
os fosse organisar e com mandar para oppÕr-se á invasão pa
raguaya.

Todaf: as ordens que se deram com o fim de se reunir
um exercito na fronteira, não se cumpriram; as tropas esta
vam espalhadas pela provincia, a guarda nacional em des
tacamento licenciada, os dous batalhões de linha, 2. 0 e 10.0
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estavam em Bagé um, em S. Gabriel o outro, a mais de
30 leguas de S. Borja.

Os cLefes militares como estavam divergentes, presenciaram
de muito longe a invasão; o com mandante das armas esta
va na cidade da Cachoeira, David Canavarro em Ibirocay, o
Barão de Jacuhy em Bagé; moveram-se depois que os Pa
raguayos tinham passado o Uruguay.

Em diversos documentos apresentados até aqUl, tem-se
mostrado que na provincia do Rio Grande haYia alguma
tropa de linha e guarda nacional destacada em sufliciente
numero para formar uma divisão das tres armas para a de
fender; o documento que se segue da secretana do governo
da provincia, justifica o que temos mostrado.

« A Força dos corpos permanentes de cavallaria da guarda
nacional chamados a destacamento para o serviço activo de
campanha por actos da présidencia do Rio Grande do Sul, foi:

( Força dos corpos provisorios de cavallaria. 11,078
« Forças dos corpos permanentes de cavalla-

ria e infantaria. 4,184.

Hí,262

« Esta força foi dividida em duas divisões: commandante
da primeira, brigadeiro honorario David Canavarro. Comman
dante da segunda divisão, Coronel Bar3.0 de Jacuhy.

« Em cinco brigadas. Dous batalhões de linha, 2. 0 e 10.0

Duas baterias com 8 bocas de fogo. Corpos da guarda na
cional de cavallarJa e infantaria 28.

« Secretaria do governo da provincia em Porto-Alegre, 13
de Junho de 1865. - O secretario, Augusto Cesar de Pad'ua
Fleu1'Y· »

A' vista d'este documento
commandante das armas não
de exercito

O parecer e a informação dos engenheiros sobre a possi
bilidade de defender a provincia da invasão paraguaya, em
virtude da ordem do ministro da guerra, vê-se adiante.

OFFICIOS DO ~nNISTRO DA GUERRA.

« Gabinete do ministro em Caçapava, provincia do Rio
Grande do Sul, em 16 de Agosto de 1865.

« Illm. e Exm. Sr.-De posse de seu oflicio reservado de
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5 do corrente, hoje recebido, e em vista de quanto V. Ex:.
no mesmo expende, autoriso-o a demittir do commando, que
está exercendo n'esse exercito, o brigadeiro honorario David
Canavarro, cujo comportamento me parece injustificavel.

« Escuso recommendar a V. Ex. a maior prudencia e dis
cripção no uso d'esta autorisação que deverá communicar ao
teneute-general Barão de Porto Alegre, se elle já se achar
em passado do commando do eX"e rcito.

« Corre que o inimigo tenta invadir a provincia pelo
passo dos Garruchos; tenhn necessidade de saber o que ha
de exacto em semelhante boato, afim de prevenir os effeitos
e males que podem resultar de sua realisação.

( Deus guarde a V. Ex:. -A'Tlgelo Jloniz da Silva Ferraz.
Sr. João Frederico Caldwe11.» .

cc Gabinete do ministro em Caçapava, provincia do Rio
Grande do Sul, em 16 de Agosto de 1865.

« 111m. e Exm. Sr.-Em vista do que acaba de expor
me o tenente-general João Frederico Caldwell, sobre o inex
plicavel procedimento do brigadeiro David Canavarro, de que
sem duvida iJlJormará a V. Ex., n'esta data autorisei áquelle
tenente-general, e igual autorisação concedo a V. Ex:. para
demittir, se entender conveniente, do commando que exerce
no exercito, não só o referido brigadeiro Canavarro, mas
ainda quaesquer outros chefes ou ofliciaes cujo comporta
mento, tíbio ou ~duvidoso, se torne um embaraço ou pareça
prejudicar a marcha e exito das operações.

« Concedendo a V. Ex. tão importante autorisação escuso
recommendar-lhe a maior discrição e prudencia no seu
uzo.

« Prevaleço-me da opportu nidade IJara reiterar os protestos
de minha estima e consideração.

« Deus guarde a V. Ex.-Angelo Moniz da Silva Flwraz.
Sr. Barão de Porto Alegre.»

cc Gabinete do ministro da guerra, em Caçapava, 1'1 de
Agosto de 1865.

« 111m. e Exm. Sr.-Sirva-se V. Ex. expedir as conve
nientes ordens afim de que, quanto antes se faça uma syn
dicação do facto, que tanto ataca os brios d'esta provincia,
e offende a dignidade e a honra nacional, de terem os Pa
raguayos, sios e salvos, sem encontrar a menor resisteucia
na sua marcha de devastação, passado sem estorvos os rios,
e se apossado da villa de Uruguayana, á vista de nossas
forças que impassiveis S'e conservaram,

« A respeito do mesmo facto dirigi ao general João Fre
derico Ca:ldwell os quesitos inclusos, devendo V. Ex. re
metLel-os aos divel'sos chefes da~ forças, de quem exigirá outros
esclarecimentos que Julg'ar necessarios.

« Haja outrosim V. Ex:. ordenar que a commissão de
engenheiros do exercito, cujo commando lhe está confiado,
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proceda a uma minuciosa investigação, colha todos os dados,
obtenha todos os esclarecimentos sobre a in vasllo d'esta pro
vinCla pelos Paragtiayos, estude as datas, consulte a estatis
tica das forças, dos recursos nossos, os combine com os do
inimigo, para reconhecer~se, se era ou não possivel obstar a
invasão; comsiga por intermedio de V Ex. todos os docu
mentos, exigindo-nos das autoridades, afim de que possa ficar
habilitada com os e5clareclmentos necessarios para escrever a
historia militar de todos estes acontecimentos.

« Deve a mesma commissão, quando houver possibilidade,
proceder a rigoroso e minucioso exame sobre o facto a que
acima me refiro, oceu pação dos Paraguayos; e o exacto re
conhecimento, pelo qua1 se possa fazer um juizo seguro sobre
a. possibilid~de de uma res~st~n?ia, quer na passagem dos
rlOS, no trajecto que fez o Illlmlgo, quer na sua entrada na
vl1la de Uruguayana. (I") »

PARECER DA PRIMEIRA COMMISSÃO DE ENGENHEIROS.

A primeira commissão de engenheiro dos capitães Sebastião
de Souza e Mello, Francisco Xavier Lopes de Araujo, e do
tenente Sebastião Antonio Rodrigues Braga, escreveram o re
latorlO que se segue, elil virtude do aviso acima transcripto.

IIlm. e Exm. Sr .

« Para effectuar a passagem do rio Urugauy entre esses
dous pontos acima mencionados, procurou o inimigo apoiar
sua operação sobre algum matto e casas existentes na margem
direita, que pudessem embasear suas tropas; e sobre a mar
gem esquerda escolheu um ponto, onde á época de seu movi
mento de 35 palmos pouco mais ou menos, deveria ella do
minar o nivel das aguas.

« Dispondo de melOS primitivos e muitos ingnificantes para
vencer um ri-o caudaloso, que entre os dous pontos escolhIdos
apresentava uma largura de 300 braças, se muito vantajosa
era ao invasor a fixação do lugar de partida, mais favoravel
á resistencia, tambem não poderia ser aos defensorres a topo
graphia do ponto que na margem esquerda elle demandava.

« Pelo commandamento consideravel da margem esquerda
n'esse porto, e pelo declive raPldo que ella ahi apresenta, tres
bocas de fogo, quando muito, e 800 praças de infantaria. te
riam, senão derrotado, pelo menos feito perder ao ini~igo
uma parte consideravel de suas forças; e quando pelo revez
soffrido elle nlío recuasse ante a resolução de invadir nossO
s610, por ahi tão protegido naturalmente, para a ultimar, ver-

(*) Os quisitos a que se refere o aviso acima, é inutil transcrevel·os.
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se-hia forçado a esperar novos reforços, ou busc'ar algum outro
ponto do rio onde a resist.encia não pudesse, nem devesse ser
tão eflicaz. Esta opiniao que o estudo da localidade suggere
assume militarmente o naracter de asserção, quando compa
ramos o resultado que o inimigo obteve com os escassos recursos
que possuia para effectuar essa passagem.

« Contando apenas com 19 canoas lotadas para 25 homens
cada uma, sob o commando de coronel paraguayo Antonio de
Estigarribia, alO Junho do corrente anno, passaram o Uruguay
8 batalhões de infantaria, 4 regimentos de cavallaria, 8 pocas
de fogo de campanha e 30 carretas, das quaes 4 com muni
ções de guerra.

« E ainda para diflicultar a operação accresse que conside
ravel era o numero de animil.es affectos ao serviço do exercito
invasor: 800 bois e 4,000 cavallos atravessaram o rio n'esse
mesmo dia.

« Caso os meios indicados para opposição á passagem do
rio não pudessem ser realisados, de muito poderiam ser re
dusidos, e a resistencia ter igual resultado, se se compen
sasse essa falta pela creação, na margem esquerda, de alguma
obra de fortificação passageira.

l( Com tal disposição á resistencia, tl pela presença de tropas
em numero não muito consideravel, é permittido aflirmar que
o inimigo, ante o regimen das aguas que tinha junto a si,
e as condições locaes da margem em que pretenô'ia desem
barcar, buscaria outro ponto do Uruguay, onde, admittida a sua
passagem, haveria a nosso favor a grande consideração de :licar
eUe com a linha de retirada cortada por forças que deveriam
ser convenientemente dispostas ao longo da. margem esquerda
do rio, desde esse ponto até ao porto de S. Borja.

« Por um concurso de circumstancias, que não nos é dado
expender, o inimigo venceu no curto espaço de 12 horas,
com uma força e material consideraveis, um dos mais cau
dalosos rios da America do Sul. Ganhou o territorio brasi
leiro rio porto de S. Borja, e a 12 de Junho passou a occupar
a villa do mesmo nome, e abi começou a sua obra de pi-
lhagem e destruição. .

« A 2 de Julho, em direcção á sanga do Cambahy, desa
guando no Uruguay a 300 braças, á montante da villa de
Itaqui, realizou o inimigo uma d'essas operações que, á vista
das circumstancias que a rodeavam, s6 ao successo que co
roou sua arrojada decisão ante o porto de S. Borja, é pas-
siveI attribuir sua concepção. .. .

J Com effeito, em sua marcha para o sul pelo terrltono
d'esta provincia, 0 exercito paraguayo achava-se n'esse dia a
10 leguas, pelo menos, ao norte de Itaqui, ameaçando essa
vil)a. As forças paraguayas que acompanhavam a margem
direita do Uruguay, não podia!D- ?ontar com a coopera'jão das
que se achavam em nosso terntorlO: o rio Vruguay apresen-

Val.n. - 32
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tando n'esse ponto uma largura proximamente igual á que
tinha onde por ellas foi passado a 10 de Junho, e as con
dições topoi:raphicas das margens sendo as mesmas que as
do porto de S. Borja, dirigir um ataque contra a Yll1a de
Itaqui, n'essa situação de isolamento na margem esquerda, era
um dos actos mais temerarios que o inimigo poderia ex.ecutar.

« Pelas 3 horas da tarde d'esse dia, 42 homens sob o
com mando de um sargento, atravessando o rio Uruguayem
barcados em sete canÕas, tocaram o territorio de Itaqui.

Dirigindo-se elles immediatamente á viUa em duás horas,
tempo que em nosso solo se demoraram, saquearam varias
casas de su bditos estrangeiros ah'1 residentes, e sem perda
de um só homem, volveram ao seu acampamento na mar
gem direita. Com um serviço de policia de fronteira bem
organisado, se alguma força brasileira em numero muito li
mitado se achasse na vi1la de Itaqui, em taes condições, seria
impossivel o desembarque.

« Para operar semelhante movimento, teria o inimigo dado
muito maiores elementos de acção á sua força, e a data 6
de Julho, dia da entrada do coronel Estigarribia com o exer
cito sob seu com mando na viUa de Itaquy, não traduziria
com tanta eloquencia esse acto de verdadeIra temeridade que
o inimigo, com uma não pequena indifferença, executou
n'esse lugar.

« Dividida naturalmente para defensiva, é a zona occiden
tal da provincia do Rio Grande do Sul. As bacias hydro
graphicas d'essa região, dando para escoamento das aguas
tres grandes rios, o Uruguay e e seus dous aIDuentes, o Ibi
cuhy e Quarahim indicam, protegendo as situaçõ&s, em que a
garantia do territorio deve ser eflicazmente disputada. Estes
tres consideraveis cursos d'agua, correndo de norte a sul, o
Uruguay estabelecendo o limite do Brasil com a Republica
Argentina, n'essa parte de seu desenvolvimento; outro, O
Ibicuhy, desaguando no u,ruguay, seguindo a direcção d'estes
a oeste, na metade prOXImamente do desenvolvimento da
fronteira occidental da provincia, e, finalmente, o Quarahim
rio divisorio entre nosso territorio e Estado Oriental j dese
nham dous grandes districtos militares da provinoia, tendo
por linp.a de divisão o rio Ibicuhy; e d'elle estendendo-se
para o norte e para o sul, até as suas fronteiras respectivas.

(C Se por uma invasão do territorio da provincia, pelo lado
do Uruguay, foi um d'esses districtos militares occupado pelo
inimigo, a posse do outro depende toda da passagem do rio
Ibicuhy, que determina o limite entre eUes. E' no mallogro
d'essa operação que se basêa, :;eja a destruição do exercito
invasor, quer a occupação de parte; tão sómente, da zona
fi:onteira por esse lado. O rio Ibicuhy, f3endo, portanto, a chave
da provincia, n'essas condições invadida, é para eUe que toda
a attenção deveria ser volvida.
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(( Tendo um corpo do exercito paragl.layo invadido a pro
vincia, pelo porto de S. Borja, e em sua marcha trazido .0

plano de ganhar o Estado Oriental, para ahi engrossar suas
fileiras, seria á passagem do rio Ibicul:iy que deVl:lflamOS oppôr
a maior resistencia, e por ella caro fazer pagar ao inimIgo
. eu arrojo e ignorancia de nossos meios de dereza.

c( E palhando a ruina por onde passava, e levando dIante
de si espavorida a população da provincia, por esse lado:
senhor emfim do terreno que pisava, o inimigo para effectuar
a passagem do Ibicuhy deveria procurar realisal-a lá onde,
pela communicaçães o;dinarias, eUe era vencido. Em direcção
ao passo Santa Maria caminhou elle, portanto, e ahi come
çou a passagem.

(I o lugar acima mencionado effectuou eUe a; passagem
de um batalhão de infantaria· e duas bocas de fogo; 'como,
porém, os pontos de partida e chegada eram-lhe extremamente
desvantajosos, o primeiro por não ter mattas que protegessem
suas forças á chegada do rio, deixando assim a descoberto seus
movimentos ás forças nossas .que se achavam a uma pequena
distancia da margem esq uerd!!., e o segundo por ser protegido
po~ uma matta, Clrcurustancias todas favoraveis á defensIva;
teve elIe de renunciar á passagen:; n'este ponto, e demandar
outro que mais lhe garantisse o suucesso de sua operação.

{( Taes foram os embaraços que á marcha d'essa força .ahi
passada causou a matta ahi existente na margem esquerda,
e atravez a qual corre uma sanga bastante profunda, que
segundo informações ministradas por uma praça paraguaya,
que ahi passou o rio, eUa ficou dous dias isolada n'essa
margem, e só depois d'esse praso é que foi reunir-se ao
grosso da força que atravessou o rio em outro ponto.

(( Talvez que animado por duas passagens de rio tão ex
traordinariamente felizes, e rendendo alguma justiça á força
brasileira que se achava postada á margem esquerda, man
da se o inimigo esse batalhão de infantaria com duas boc~s
de fogo, para sobre a margem objectiva pr-oteger seu moVI
menta: essa póde ser a razão estrategica de semelhante ope
ração, e então força é confessar, completamente sati feitos
foram seus designios; pois essa força em um isolamento
absoluto teve a lllcrivel fortuna de ainda "tornar a fazer parte
util do exercito sob o commando do cOl'Onel Antonio de
Estigarribia.

« Reconhecendo o inimigo as difficuldades com que tinha
de lutar, para deSenvolver suas forças na margem esquerda,
atravessando o rio no passo Santa Maria, a 1,$00. braças,
pouco mais ou menos, á montante, no lugar denomlllado
Pontão do Ibirocay":"'effectuou eUe a passagem do resto do
seu exercito.

c( N'esse lugar deveria o rio, no dia da passagem apresen
tar uma largura de 240 braças; a margem direita. é 'prote-
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gida por uma matta bastante espessa, e o ponto da margem
esquerda que eUe demandava desguarnecido de arvores; cir
cumstancias inteiramente contrarias ás com que contava no
passo Santa Maria: a matta eXIstente na margem direita es
tende-se a uma distancia proximamente de 700 braças, até
encontrar o campo, e a margem esquerda consideravelmente
dominada por uma collina que acompanha seu desenvolvi
mento.

« Se pois, para attingir a margem, ajudado de uma picada
que no interior da matta abrio, tinha o inimigo as maiores
garantias de successo por isso, que, não expunha n'esse ponto
suas -tropas ao fogo de nossa força; a elevação do terreno
sobre a margem esquerda, e a falta absoluta do arvoredo ahi
coUocavam-o nas mais tristes condições para realisar a passa
gem, e com o material de que dispunha, 20 can1'las, a resis
tencia um pouco viva que nossa força lhe fizesse,' eUe não
effectuaria ainda a passagem do Ibicuhy n'essa paragem.

« Tomando o inimigo a sabia resolução de fazer passar
as carretas, lá onde sem obstaculos chegassem eltas ao rio,
escolheu para isso o ponto onde terminava a matta sobre a
margem a 500 braças pouco mais ou menos d'aquelle em
que a picada melhorada chegava ao rio; por essa disposição
conseguio elle a passagem das carretas, de uma força superior
a 6,000 homens, e 6 bocas de fogo, e de quantidade considera
ve] de animaes; ganhou a margem esquerda, e ahi tendo-se
effectuado a reunião úa força e artilharia passada no passo
Santa Maria, vendo assim vencido esse terrivel obstaculo,
senhor por tanto da zona da provincia, limitada pelo rio que
acabava de passar e o Quarahim; marchou em direcção a
Uruguayana, ahi intrincheirou-se, e a 18 do passado com a
maior ignominia, pagou tão arrojados feitos.

« Demonstrada a importancia extrema que, do lado da
defensiva, deveria ser ligada ao rio Ibicuhy, e admittindo
no inimigo uma ideia fixa de continuar sua marcha em direc
ção ao sul, era junto a esse rio que os recursos de que dis
punhamos deviam ser concentrados.

« Parecendo da parte do inimigo uma disposiçãõo á resis
tencia sem relação ao importante fim a que visava, embora
seu embarque fosse garantido pela topographia do terreno, a
c.nfiguração da margem que buscava era a mais vantajosa
passiveI á opposiçil.o por nosso lado, e se ahi oecupando as
alturas, houvesse postada uma força de 1,800 homens e 4
bocas de fogo com munições sufficientes, póde-se afouta
mente affirmar que, da força paraguaya mui limitado seria
o numero de praças que attingiria á ~argem esquerda.

« Se o material de que disposesse o inimigo para a passa
gem de rios, fosse aqueUe que empregam paizes avançados
na arte da guerra, não seria por certo a força indicada, a
que bastaria á l'esistencia que de-veria empregar, em vencer
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um obstaculo d'essa naturesa, um exercito, cujo fim era ganhar
terreno diante de si, e que tinha além d'isso sua retaguarda
atacada; porém com os 'meios precarios de que dispunha o
inimigo para essa operação, uma das mais importantes e
arriscadas da guerra, a passagem do Ibicuhy, n'essas condi
ções de terrenos e recursos, póde ser considerada como o
acto o mais brilhante que o inimigo poderia praticar n'esta
provincia.

(. Esta é a exposição que temos a honra de submetter á
consideração de V. Ex.

/( Reunindo ao nosso trabalho uma planta das localidades
principaes onde os factos expostos tiveram lugar, terminamos
esp~rando que V. Ex. dignar~se-ha desculpar as faltas, que
sem duvida n'elle se encontram.

« Deus guarde a V. Ex.·
« Acampamento do '3xercito em operações, junto á villa de

Uruguayana, 2 de Outubro de 1865.
« Illm. e Ex.m. Sr. Angelo Moniz da Silva Ferraz, minis

tro e secretario de estado dos negocias da guerra.-Sebastião
de Souza lIfelto, capitão de engenheiros.-Francisco Xavier Lopes
de Amujo, capitão de engenheiros.-Sebastião Antonio Rodl'igues
Braga, 1.0 tenente de engenheiros.»

PARECER DA SEGUNDA COJrMIS ÃO DE ENGENHEIROS.

Outra commissão de engenheiros foi mandada por aviso de
8 de Outubro de 1865, examinar os passos do Imbaha e
Toro-passo, em que os Paraguayos passaram.

Depois da commissão fazer as diversas considerações sobre
a natureza do terreno que se prestava á defensiva, continúa
a expender a sua opinião do modo seguinte:

« E' de surprehender semelhante facto, sendó conhecido
que o nosso exercito em guarnição sobre a fronteira dispu
nha de melhor artilharia, infantaria bastante em numero de
4 corpos, e o grande auxilio de muita caval1aria, forças mais
que sufficientes na quantidade, em relação ás do inimigo, e
com o recurso das vantag'ens do terreno, para inteiramente
contrariar o seu ousado, e tão lllfelízmente realisado projecto.

« Sempre que fossem essas forças collocadas em posições
tão escolhidas, e como lhes era bem possivel;- a artilharia
na avenida estreita do passo, abrigando a infantaria, que
podia ser estendida pela margem, encoberta pelo matto, não
só protegendo aqu.ella como aproveitando siI!lI~It~neameJ?-te as
suas armas; acredIta a commlssão que o 11llillIgO tena de
retroceder sem alcançar os resultados desejados.

« Por semelhante fórma delineada a defeza, e conforme os
preceitos da arte mais conhecidos, não vacilla a commissão
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repetir que seriam as consequencias da luta muito em abono
da honra e da gloria de nossas tropas.

« Pensando assim a commissão, quer porém admittir que
fossem infructiferos os esforços da resistencia 0 que, a des~

peito d'elles, pudesse o inimigo levar a e.ffeito a realisação
dos trabalhos referidos e a passagem do mesmo passo, figu
rando por tanto uma hypothese para estabelecer uma nova
questão, que entende dever discutir.

« Ainda assim, causa assombro que não tivesse sido repel
lido muito energicamente, e com toda efficacia pelas nossas
forças, protegidas pela posição do terreno, como temos em
outro ponto descripto, .facultando-lhes recursos tão superiores,
que foram no entretanto inteiramente esterilisados.

« Seria questão apenas de saçrificios maiores, mas nunca
de impossibilirlade absoluta: e jámais póde justificar-se o
abandono em que foi deixado o pa5so, e muito menos a (;01

locação de nossa5 forças situadas ahi em uma coxilha. e suc
cessivamente occupando posições a observar impassivel todo
o movimento do inimigo.

« Figurada na planta essa coxi.-Iha, sua inspecção só, basta
para fazer conhecer sua importancia estrategica; e conseguin
temente de que recursos incalculaveis para a luta em que
se empenhassem as nossas t:orças áquem do rio, luta que
obrigaria o inimigo a retroceder em desordem, e sem receio
de errar diremos, em completa derrota.

« Basta para provar esta proposição, ponderar que as forças
paraguayas, depois de haverem passado o passo do Toro-passo.
ficaram collocadas em um rincão, formado pelo mesmo rio e
pelo aflluente que n'elle vem fazer j uncção, circumdando um
fnrte banhado que se estende em approximação ás coxilhas,
situadas á distancia de fuzil, e que.o dominam.

« Accre5cendú a taes recursos ainda o da natureza do solo
d'aquellas, em muitos pontos cortados como são, de pedreiras
de tal modo dispostas a substituirem os melhores espaldões,
que se pudessem construir para abrigo defensivo e offensivo,
não poderia a arte crear tão apropriados para multiplicar as
forças materiaes disponiv,eis' e permittir uma defeza bem
activa e efficaz. .

« Em conclu"ãO', recapitulando a commissão as conside
rações que vem de expender, julga e pensa estar ém per
feito acerto em tudo quanto fica reIerido.

« Qúe a passagem do passo de Toro-passo era disputavel
com muito pequeno esforço pelas forças brasIleiras, sendo
'mais que sufli.cientes as que se achavam á frente do inimigo,
desde que tivessem sido dispostas, como acima li.ca expli
cada; disposição que nã'o só prohibiria a construcçll.o d'esses
grosseiros parbdões, como levaria o inimigo a tentar a reali
sação ao plano que concebera, em qualquer outro ponto,
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onde maiores difficuldades teria a vencer, sem que jámais
conseguisse levaI-o ávante áquem do mesmo rio.

« Que realisada que fosse, por qualquer circumstancia do
acaso, ainda as nossas forças dispunham de recursos bem
superiores para repeUil-o; favore.cidas como eram pelo ter
reno, que deveria abranger a zona das operações, sendo então
passiveI cortar· lhe a retuada, como teria lugar, se no plano
de ataque fosse levada em consideração a conveniencia de
não engajar todas as forças disponiveis, e destacar uma ligeira
brigada que atravessando o rio em -qualquer ponto aOlma,
fosse aproveitada em semelbante opportunidade.

« Que finalmente o lamentavel successo de semelhante pas
sagem, e suas consequencias até o passo do Imbaha, tem por
causa unica a innacção de nossas forças, que não p6de a
commissllo attribuir a outra orIgem se não ao erro por exe
cesso de prudencia, ou a razões que lhe são desconhecidas e
que não é do seu dever perscrutar.

« Tendo sido da atteoção mais especial da commissão o
exame sobre a passagem no passo do Toro-passo, relativa
mente ao que tem expendido, as 00nsiderações que julgou
necessarias: deixa de o fazer igualmente em referencia á pas
sagem no passo do 1m baba, porque lhe mereceu bem dimi
nuta importancia, sendo mesmo de nenhum valor o trabalho
que reahsaram para levar a effeito, e que se reduz á collo
cação de algumas pedras sem ordem sobre a barranca da
margem esquerda, onde é atoladiço o terreno uuico e bem
insignificante obstaculo que apresenta.

« E' esta a exposição que a commissão depoi.> da observa
ção propria, exame minucioso e informações que lhe foram
facultadás, tem a honra de submetter á consideração de V. S.
em desempenho do encargo que lhe f6ra confiado.

« Deus guarde V. S.
« Acampamento do exercito em operações na viUa da Uru

guayana, 26 de Outubru de 1865.
« Illm. Sr. Dr. Rufino Enéas Gustavo GaIvão, major de

engenheiros, chefe da commissão de engenheiros do mesmo
exercito. - Sebastião de Souza Mello, capitão de engenheiros.
-João Luiz de Andrade, 1.' tenente. ))

« Quartel general do com mando interino das armas em Ita
pitocay, 16 de Agosto de 1865.

« 111m. e. Exm. Sr.-No meu uLtimo oflicio communiquei
a V. Ex. que o inimigo estava exbausto de todos os re
cursos; por estes lados tem sido levantados todos os animaes
cavallares e vaccuns, e convem' que V. Ex. dê suas ordens
para que outro tanto se faça pelas costas do Imbaha e Toro
passo, assim como do outro lado d'este arroio, se necessario
for.

« Deus guarde a V. Ex.- João F?'ede'rico Caldwell, tenente
general graduado.
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« Illm. e Exm. Sr. brigadeiro Davi~ Canavarro, comman
dante da l.a divisão. )

omcIO DO GEl\'ERAL CALDWELL AO MINISTRO DA GUERRA.

O commandante das armas CaldweU deu ao governo impe
rial os motivos porque não atacou o exercito paraguayo, por
que o deixou passar no rio Ibicuhy, no o[ficio seguinte:

« Illm. e Exm. Sr. - A.pesar de não terem ainda chegado
ás minhas mãos todas as informações que exigi para cumpri
mento das determinações expressas no aviso confidencial d'esse
ministerio de 17 de Agosto, todavia para evitar demora, de
posito nas mãos de V. Ex. em additamento ao meu o:fficio
de 7 de Outubro, em originaes, as dos commandantes da l.a
divisão e das quatro brigadas, sobre as datas de 8, 26, 28 e
29 de Setembro e 3 de Outubro, tudo. do corrente anno.

« Em todos .estes documenios vê-se que os chefes con'
cardaram 9,ue se não devia atacar o inimIgo pela sua supe
l'ioridade dIsciplinar, etc.

« Eu tambem concordei em não aceitar, nem offerecer uma
batalha campal pelas razões expendidas; mas disputar a pas

sagem do Ibicuhy, como bem demonstra o coronel João
Manoel Menna Barreto, na sua informação, de que trateI
no já citado o:fficio de 7 de Outubro, seria sem duvida pas
sivei, embora o inimigo tivesse já passado ]l'tra a margem
esquerda 2,000 homens mais ou menos: e sec;undo a minh~
fraca intelligencia, pelo reconhecimento que itz das localida
des que elle ocoupava nas duas margens d'esse no, podia
ser atacado de frente e flancos, porque na margem direita
achavam-se as brigadas l.a e 4 a CUJa força excedia a 2,000
homens, e na esquerda a 2.' 3. a e 5. a e a l.a da 2. a divi
são, contendo em seu todo mais de 4,500 praças, sem contar
as oito bocas de fogo.

« Quando permitti ao commandante d'essa divisll.o que a
infantaria d8ixasse as moxillas em Jiquicuá, foi no firme
proposito de atacar o inimigo, aliás não as teriam deixado.

« Se os chefes a que me refiro, foram de opinião que
se não disputasse a passagem ",o rio Ibicuhy, é evidente
que outro tanto se deu em Toro-passo, onde em conselho
na noite de 27 de Julho, pronunciaram-se contra minha idéa,
declarando que resultariam graves consequencias, se arris
cassemos um combate du.vidoso, attendendo que a nossa
força' compunha-se de recrutas, etc., mas que elles chefes
cumpririam qualquer ordem.

« Marchando o inimigo do Imbaha na direcção de Uru
'guayana sem que fosse hostllisado, apenas indo na van
guarda o corpo de cavallaria n. 17, sob o commando do
tenente-coronel Bento Martins, e flanqueado com pequenas
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guerrilhas, julguei desairoso aos brios e á honra nacional, que
uma povoação brasileira fosse in vadida impunemente pelas
columnas inimigas j e por isso reuni mais uma vez o con
selho, dando. em resultado a maioria, que só o que se podia
fazer era-aparentar-j depois de algumas observações, bem
inconvenientes que se manifestaram n'essa occa~ião, ordenei
que fossem as brigadas para o fim de- aparentar - e com. o
meu estado maior approximei-me aos invasores.

« Mandei d'ahi, pelo meu ajudante de ordens o capitão
Francisco José dos Santos, ordem ao commandante da La
divisão, para fazer avançar quatro bocas de fogo, mandou
me as oito, e quando chegaram ao lugar onde me achava,
estavam os animaes completamente cansado:> e nem se quer
as fez acompanhar por cavallaria ou infantaria, como lhe
cumpria, para-aparentar-em harmonia com o que se tinha
resol vido no predito conselho; n'esta desagradavel situação
mandei contram.archar a artilharia.

« E' quanto presentemente tenho a honra de leyar ao co
nhecimento de V. Ex:. em. cumprimento ao sobredito aviso
confidencial de 17 de Agosto.

« Deus guarde a V. Ex..
« Quartel general em Porto Alegre, 3 de Novembro de 1865.
c( 111m. e Ex:m. Sr. conselheiro Angelo Moniz da Silva

Ferraz, ministro e secretario de estado dos negocias da guerra.
-João Fl'ede?'ico Caldwelt, tenente-general graduado. ;, (1)

Por aviso de 28 de Novembro de 1865, ordeneu-se que o
general Caldwell respondesse a certos quesitos sobre a invasão
do Rio Grande j o dito tenente-general informou o seguinte:

INFORMAÇÃO DO GENERAL CALOWELL, SOBRE A. INVASÃO DO RIO GRANDE.

cc 111m. e Exm. Sr. - Em virtude das 'respeitaveis ordens
expressas no aviso confidencial, que V. Ex. se dignou diri
gir-me em 28 de Novembro ultimo, para que quanto antes
eu responda aos quesitos exarados no outro aviso, tambem
confidencial, de 17 de Agosto do corrente anno, vou cumprir
essa determinação, principiando por ponderar que guardava
todas as informaçoes dos chefes, a que se refere o artigo
final do ultimo aviso citado, para, assim habilitado, dar cum
primento ao que se me ordenou j no entretanto vou fazel-o
pela maneira seguinte. . .

« Ao 1.0 quesito respondo :-Que na noite de 18 de Julho,
tendo recebido participação da vanguarda de que o inimigo te11
tava transpor o Ibicuh.v para este lado, immediatamente mandei
dar d'isso conhecimento ao commandante da L" divisão, que

(l) Omiltimos a parte do commandante da 1." diviSãO a que se refere o
ameio acima, por ser longa e inutil para os leitores.

Vo1. .n. 33.
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se achava quatro le~uas mais ou menos na minha reta
guarda, isto é, em Jlquiquá.

« No dia seguinte o dito commandante mandou-me apre
presentar a 2.a brigada de cavallaria da guarda nacional,
ordeando-Ihe de marchar toda a noite, afim de reforçar a
vanguarda; succedeu porém, que o commandante d'esta se
visse impossibilitado de cumprir semelhante ordem, por estar
muito a pé, conforme representou-me; então ordenei-lhe que
tratasse de procurar cavallos, onde quer que os houvesse,
com tanto <{ue ao sahir da lua se puzesse em marcha.

« Só depoIs de clarear o dia 20 foi que marchou a refe
rida ~rigada, .po~derando sey commandante, o co'ronel João
AntoDlo da Sllvelra, que nao pôde efi'ectuar a marcha na
hora determinada, por ter-se-Ihe disparado a cavalhada.

(l Fui com o meu estado-maior fazer o reconhecimento
das localidades que occupavam os invasores nas duas mar
gens do citado rio, e cheguei a convencer-me da probabili
dade de atacaI-os com vantagem. O que em seguida occor
reu menciona o coronel João Manoel Menna Barreto em
seu OfliCl de 6 de Setembro, de que tratei no meu confi
dencial de 7 de Outubro; convindo, porém, notar o engano
que se dá, quando elle se refere a Toro-passo, em vez de
Passo Santa Maria.

J Quanto ao 2.0 - Que a força da La divisão ligeira do
exercito imperial era aproximadamente de 7,000 homens, in
clusive mais de 2,000 que compunham as brigadas La e
4. a ao mando do coronel Fernandes, que se achavam na
margem direita do 1bicuhy e na esquerda, incluindo-se tam
bem aLa brigada da 2. a divisao.

« O l,a divisão compunha-se de quatro batalhões de infan
taria, sendo dous de linha e dous de voluntarios, ao todo
1,200 homens mais ou menos, (1) de 8 bocas de fogo de
calibre 6, cuja guarnição era quasi toda de praças da guar
da nacional, e' de 3,000 e tantas praças de cavallaria da
mesma guarda, sem contar o 3.° corpo provisorio que vinha
de Quarahim reunir-se á divisão referida.

(l A qualidade que distinguia essa tropa. era, em geral, o
pouco ou nenhuIIl conhecimento do serviço militar, e alheia
portanto á profissão das armas.

« A força inimiga calculava-se em 7,000 homens, pouco
mais ou menos, (2) com 5 bocas de fogo, e compunha-se
de cavallaria e infantaria montada; desenvolvia-se com des
treza, e era habituada á disciplina.

« Depois da apresentação do Barão de Jacuhy, comman
dante dg, .2.0 divisão, foi esta formada da La brigada, que a

(1) Eram 1,000.
(2) Não chegavam a 5,000.



249 -

ella perte~cia, e da 5.a que ambas achavam-se na l.a divisão;
esta estaclOnou na margem esquerda do Imbaha, e a outra
na direita do Itapitocay, ponto que se presumia que da U ru
guayana o inimigo a elle se dingia; por este lado foram-lhe
tirados todos os recursos, e para o outro expediram-se as
convenientes ordens, como se vê da inclusa cópia do aflicio
de 16 de Agosto proximo passado ao commando da referida
L" divisllo; e, segundo dIzem os das brigadas 2. 3 e 3. a em
os seus de 26 e 28 de Setembro, de que tratei no meu já
mencionado confidencial de 3 de Novembro: parece que pelas
immediações do Imbaha diligenciou-se tambem para tirar-se
lhe os recursos.

« Ao 3. 0-Que mal fortificada acha.va-se a villa de Uru
guayana, como certifica o parecer dado pela commissão por
quem mandei examinar esse trabalho, o qual enviei a V. Ex.
em oflicio confidencial de 7 de Outubro.

« Sobre as bocas de fogo, de que dispunha tal fortificação,
e sua guarnição, bem explicito é o capitão Joaquim Antonio
Xavier do VaUe, no seu oflicio de 16 de Setembro, que
a V. Ex. transmitti com o meu confidencial de 6 do refendo
mez de Outubro.

« Ao 4. 0 -Que, se a tempo tivesse chegado o general
FIÔres com o seu corpo de exercito, podia-se receber por
agua ou por qualquer ponto mantimentos e mais recursos,
V1StO não se poder então contar com os vapores de guerra,
que só chegaram em frente á Uruguayana no dia 19 ou 20
de Agosto.

« Ao 5.· - Que a villa de Uruguayana foi evacuada na
. noite de 4 do dito mez de Agosto, por ordem do commando
interino das armas, por não ser passive] guarnecel-a e sus
tentaI-a com tão pouca infantaria.

« Tanto as munições, como o material foram salvos, o que
demonstra junto que acompanhou o citado oflicio de 10 de
Setembro do refendo ex-com mandante da guarnição, menos
os 2 canhões de ferro de que fez menção o mesmo oflicio.

« Ao 6. 0 - Que as poucas mercadorias que existiam na al
fandega constam da relação que acompanhou ao meu já dito
aflicio de 6 de Outubro; e quanto aos generos alimenticios
que ah1 se achavam em deposito, tanto o commandante da
2." brigada como o da guarnição, bem explicam o motivo
porque ficaram em poder do inimigo.

« Finalmente, que por tres vezes reuni os ofliciaesem con
selhos, que em geral compunham-se dos commandanies das
divisões e brigadas; e seriam indubitalvelmente desnecessarios
taes conselhos, se por ventura as tropas de que se compu
nha esse corpo de exercito fossem disciplinadas, morigeradas
e aguerridas, como as que outr'ora tinha o Imperio; caben
do-me aqui observar que, no ultimo conselho que teve lugar
na occaslão em que o inimigo marchava para Uruguayana,
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conforme citei no quinto periodo do meu já mencionado offi
cio de 3 de Novembro, apezar de ser geral a opinião de que
só o que se podia fazer era' ?-parentar, mesmo assim, se a
artilharia que mandei buscar tlVesse chegado com a cavalhada
em bom estado, podia-se ter hostilisado os invasores em s,ua
marcha; mas, tendo, chegado tarde ao lugar destinado já o
inimigo ·achava-se fóra de seu alcance, mandei-a contra
marcliar.

« Deus guarde a V. Ex.
« Quartel-general em Porto-Alegre, 11 de Dezembro de 1865.
« 111m. e Exm. Sr. conselheiro Angelo Moniz da Silva

Ferraz, ministro e secretario de estado dos negocias da
guerra. - João Frederico Galdwell, tenente-general graduado. »

Pelo officio que acabamos de transcrever, chega-se ao co
nhecimento de que o commandante das armas não achou
sufficiente a força que commandava de 7,000 homens, sendo
4 de infantaria e 3 de cavallaria com 8 bocas de fogo; diz
que aquella tropa tinha pouco ou nenhum conhecimento do
serviço militar, e portanto era alheia á profissão das armas.
Tres vezes reunia em conselho os commandantes das divi
sões e brigadas para os consultar se C011 vmha ou não atacar
os Paraguayos.

Infelizmente os conselhos não deliberaram que se hostili
sassem 0r> Paraguayos, apezar das nossas tropas serem muito
superiores em todas as arinas, mas principalmente em caval-,
laria e artilharia; bastavam as 8 bocas de fogo para os des
truir se a sua acção fosse bem empregada nas margens dos
rios que elIes. atravessaram, ou em outras posições que fos
sem vantajosas áquella arma; isto se tinha feito na longa
extensao de terreno que elles atravessaram desde S. Borja até
Uruguayana.

Aquellas tropas não eram estranhas á profissão das armas,
porque n'ellas existiam dous batalhões de linha, o 2.0 e o la.·, o
1.. de voluntarios e a brigada do coronel Fernandes, tendo-se já
estes uI timos corpos batido com os Paraguayos, portanto não
se deve attribuir áquellas tropas incapacidade militar quando
já tinham dado provas do seu valor o 1.0 batalhão de vo
luntarios em S. Borja, e a brigada do coronel Fernandes
quando atacou a vanguarda do exercito paraguayo.

O resultado d'este apparato belIico foi que, em quanto se
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reuniam os conselhos dos generaes, o exercito paraguayo atra
ves,Sou vagorosa e pacificamente a provincia) passou o rio
Ibicuhy e foi entrar na villa de Uruguayana, sem esperar
pela deliberação que tomasse o dito conselho.

Como o brigadeiro David Canavarro teve parte muito im
portante em deixar effectuar a invasão paraguaya, o ex-mmIS
tro da gnerra Ferraz mandou, por aviso de 17 de Agosto,
que respondesse aos quesitos que lhe ordenava, sobre aqueUa
invasllo.

A' este aviso, que foi dirigido ao commandante das armas
respondeu Canavarro em uma longa exposIção que fez do
~ue se tinha passado desde a invasão em S. Borja, e que
não merece ser transcripta, porque em toda a sua longa
defeza não apresenta razões que convençam que elIe não po
dia ataca.r ao exercito paraguayo; tudo quanto disse foi para
encobrir o seu procedimento.

As informações dos engenheiros mostram a sua culpabili
dade, e foi bastante para se conhecer que aquelle briga
deiro honorario da guarda nacional, homem inutil como mili
tar, foi um dos culpados da devastação da provincia.





LIVRO NONO.

INVASÃO PARAGUAYA
NA FRO TErRA BRASILEIRA DO URUGUAY, DESDE OSEU pRiNCIPIO ATÉ OFIM: PELO

CONEGO JOÃO PEDRO GAY, VIGARIO COLLADO DA FREGUEZIA DE S. BORJA (*).

PREFACIO.

« Para não ser victima dos ferozes invasores que no dia
la de Junho de 1865 acommetteram a fronteira brasileira
do Uruguay pelo passo de S. Borja, tive n'aquelle dia de
retirar-me ao interior do municiplo de S. Borja, onde me con
servei até principios. do m,ez de Setembro, segui~do. então
para o nosso exercito em operações n'esta prOVInCla, em
frente da villa da Uruguayana.

« Ahi presenciei no fausto dia 18 de Setembro, o grande
~e~to. que purificou esta fronteira das pisadas vergPll1hosas do
InImIgo.

« Em minha emigração e no exercito tomei notas do que
vi, e das informações exactas que estava recebendo sobre os
acontecimentos do .theatro da guerra n'esta fronteira.

« Ao meu regresso n'esta villa de S. Borja, puz minhas notas
a limpo, esmerandJ?)-me em narrar os factos com a maior
exactidão. Assim formei este opusculo historico, que os Brasi
leiros amantes do seu paiz lerão com interesse. E' n'esta
esperança que tenho o prazer de o otrerecer ao publico, pe
dindo-lhe que não repare em suairnperfeição.

(*) Sendo esta descripção muita longa, suprimimos aquelles factos que já
foram mencionados n'este volume, bem como o que fôr de interesse secun
dario. Foi publicada no JornaL do Commercio, em principio de 1861.
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CAPITULO r.

IntToducção.

« O general Francisco Solano Lopez, Presidente da, Repu
blica do Paraguay, vendo em meiados de 1864 travar a luta
entre o Imperio do Brasil e o governo da Republica Oriental
do Uruguay, estremeceu em sua cadeira de ferro, temendo
que o Brasil, com quem não tinha contas justas, lh'a espe
da.çasse, derribando seu governo despotico logo que eUe houvesse
derrotado os blancos de Montevidéo, e em seu furor resolveu
eUe declarar guerra ao Brasil.

cc Pouco tempo aepois que esta noticia chegou á villa de
S. Borja, soube-se tambem que a guarnição paragu~ya da
villa da Encarnação (Itapua), povoação paraguaya malS pro
xima ás Missões braslleiras,' tinha sido l'eforçada.

cc Quasi ao mesmo tempo que tivemos noticia de que um
exercito paraguayo tinha invadido npssa provincia de Matto
Grosso, soubemos que nma parte das forças paraguayas esta
cionadas na viUa da Encarnação, sobre a margem direita
do rio Paraná, tinha passado para a margem esquerda d'este
grande rio. Soube-se logo que ahi havia um grande deposito
de madeiras de construcção; e que muita gente 'd'elles se
occupava em construir canÔas e carretas.

« Todos os habitantes das Missões brasileiras ficaram na
persuasão de que os Paraguayos preparavam-se para trans
portar em carretas su'as canÔas sobre a margem do Rio Uru
guay, afim de o passar e de invadir a provincia do Rio
Grande do Sul por S. Borja, a chave d.o Imperio por esta
fronteira. Desde entilo a população d'esta viUa principiou a se
assustar.

« Deu-se parte d'estes factos ao commandante superior da
guarda n r ;'mal da comarca de S. Borja, e commandante da
fronteira .du-se parte ao general commandante da divisão
encarregada de operar sobre o Uruguay, e portanto da del1Jza
d~ .territorio fronteiro; deu-se parte ao presidente da pro
VlnCla.

« Porém todas as providencias que se tomaram para guar
necer e defender a fronteira de S. Borja foram a de ordenar
o, pr~sidente da provincia um, recrutamento geral e !extraor
dmano na comarca de S. BorJa de todos os homens capazes
de pegar em armas.

cc Jámais houve recrutamento mais rigoroso, e com os
hom~ns ,que assim re reUI~iram se orgallisaram cinco, corpos
proVls,orlOs com a denommacão ns. 10, 11, 22, L23 e 28, (e
uma secção de infantaria da °guarda nacional que foi elevada



- 255-

á cathegoria de batalhão denominado n. 3~ sem contar o
batalhão de reserva que tambem foi reunido.

cc Estes corpos todos podiam dar um contingente total de
2,500 homens; numero que nunca se achou simultaneamente
reunido, tanto por causa das numerosas partidas que contI
nuamente estavam occupadas a recrutar, como por causa das
licenças que o commandante superior e os commandantes
dos corpos concediam frequentemente aos guardas llaClOnaes
reunidos. Sem embargo houve occasião em que se achavam
nos acampamentos como 2,000.

« O acampamento geral d'esta guarda nacional que formava
a l.a brigada da divisão Canavarro, foi collocado no Passo
das Pedras, a umas doze ou treze leguas ao sul da villa
de S. Borja, e como duas ou tres leguas acima da villa de
Itaqui. Ahi acamparam os corpos ns. 10, 11, 12 e 23. O
corpo n. 28 acampou na barranca do Uruguay em S. Ma
theus, como a cinco leguas do norte de S. Borja, de que
eram cortados pelo rio Camaquam e pela estiva. S9 ficaram na
villa duas companhias do batalhão da reserva, e no passo de
S. Borja a secção de infantaria. Estas provi.dencias eram
po:uco suffi.cientes para tranqui11isar os animas dos missio-
ne1ros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .

cc As tropas brasileiras para evitar a invasão deviam pois
acampar d'esde a villa de S. Borja até o antigo povo de S.
Nicoláo, cujos terrenos são mui sadios e offerecem excellente
proporção para esse fim.

cc Foi escolhido para acampamento o Passo das Pedras,
fóra do municipio de S. Borja, lugar ins' lubre, onde mor
reram de typho certo numero de soldados. Por outro lado a
mór parte da l.a divisão ao mando do brigadeiro Canavarro,
incumbido de guardar a fronteira de Missões, foi acampada
a umas 50 leguas de S. Borja, em Sant'Anna do Li.vramento.
Estas disp~sições deixaraIl?-. s~mpre em inquietação os mora
dores da v11la e do mUlllcJ.plO de S. BorJa.

cc Com effeito, a 8 de Maio tivemos em S. B.orja a noticia
d~ gue as forças paraguayas tinham passado o rio Aguapehy
(hm~tes .do Paraguay) e tlllham ipenetrado no departamento
c,?r~l~ntlllo de S. Thomé, e que a' marchas forçadas ellas se
dmglam sobre o povo do mesmo nome.

« Os habitantes d'est,a pequena povoação prinClp1aram
n'aquelle dia a emigrar, e a retirar seus interesses, o que
continuaram a effectuar no dia seguinte, de sorte que quan
do de tarde, era o dia 9, os Paraguayos chegaram ao povo
de S. Thomé, só encontraram n'e11e cinco estrangeiros, tres
mulheres velhas e mui poucas fazendas. .

(C Na mesma noite d'aquelle dia deu-se parte do occorrido
ao commandante da nossa fronteira e da brigada, escreveu-se
ao presidente da provincia. No dia 10 quasi todas as familias

VaI. II - 34.
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de S. Borja abandonaram suas casas e emJgraram pela cam
panha.

« O coronel Antonio Fernandes de Lima, commandante
d'essa 1.. brigada da divisão Canavarro, acudia a S. Borja
com os quatro corpos que se aehavam acampados no Passo
das Pedras, deixando 100 homens de guarnição na villa de
Itaqui.

« A brigada se approximou da villa precisamente no mo
mento em que se davam uns tiros no passo do Proença no
Uruguay, a uma legua de S. Borja, onde se espalhou a no
ticia de que os Paraguayos effectuavam sua passagem para
este lado do rio. Para lá seguia um esquadrão de clavi
neiros sob as ordens do major Doca.

c( Uma força paraguaya tinha chegado á barranca do passo
do Proença do outro lado do Uruguay, e tinha trocado tiros com
uma esquadra nossa collocada d' este lado. Ao apparecimento
das for~.as de nossa brigada, os soldados paraguayos se re
tiraram.

cc Então tambem se retiraram nossos clavineiros e os offi
ciaes e mais soldados dos quatro corpos da brigada, dos corpos
que se formaram sobre a coxilha, e assim estendidos e em
boa ordem caminharam mais de uma legua sobre a sua ver
tente á vista dos Paraguayos, que se achavam nas vertentes
das coxilhas da margem opposta do Uruguay; e nossos corpos
foram acampar a cinco ou seis quadras do rio, quasi junto ao
acampamento de nossa secção de infantaria. Este contingente
dos quatro corpos era de perto de 1,500 homens; e segundo
se soube depois os Paraguayos, que os viram desfilar, crearam
bastante terror, se bem que n'aquella occasião nenhum corpo
da brigada fosse perfeitamente armado.

« O corpo que tinha uma arma carecia de outra. Um corpo
s6 tinha recebido fardamento, o mesmo que a secção de in
fantaria que tambem recebêra barracas. Todos os mais estavam
com a roupa que os soldados levaram de suas casas. Varias
soldados se achavam quasi nús, e outros cobriam-se com
farrapos; ou porque fossem recrutados sem terem tempo de
levar a sua roupa, ou porque por pobres não tivessem.

« Acontecia tambem que as poucas munições de guerra que
foram distribuidas aos soldados, nãà serviam para as armas
que levavam. A's vezes os cartuxos eram de maior dimensão
que o cano das armas de fogo, e houve grande escassez de
espoletas para as armas á Minié, que não chegaram com o
armamento, e das quaes o com mandante teve que mandar
buscar posteriormente em Alegrete, e vieram em tão pequeno
numero, que no dia 10 de Junho a nossa infantaria de S.
Borja teve falta de espoletas e cartuxos no meio do combate.

« Não obstante os Paraguayos, que estavam diariamente em
guerrilhas do outro lado do Uruguay com uma força corrientina
de 1,200 homens quasi desarmados, commandados pelo co-
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ronel Paiva, crearam muito medo ás forças brasileiras, e dis
seram a alguns estrangeiros que tmham ficado em S. Thomé,
como se soube ao depois, que nao tinham nenhum receio
dos Corrientinos e que só tinham medo dos Brasileiros, e
continuamente indagavam d'esses estrangeiros o numero das
forças brasileiras em S. Borja, e procuravam saber noticias
dos movimentos das forças do brigadeiro Canavarro.

(l ~ão tardou muito sem que etles déssem provas do medo
que tinham dos Brasileiros. No dia. 17 de Maio o coronel
Paiva pedio soccorro ao coronel Fernandes, offerecendú-lhe
cavallos para as forças brasileiras que passassem em sua co,ad
juvação do outro lado do Uruguay,

« O coronel Fernandes a 18 de Maio fez marchar 500 homens,
entre infantes, clavineiros e lanceiros, na direcção á barranca
do rio para o passarem, indo elte mesmo á sua frente para
os com mandar. Esta passagem não se realisou, porque o co
ronel corrientino não deu os cavaIlos que tinha offerecido.

II Eis o que narram que aconteceu, e que parece plausivel.
..Os Paraguayos se achavam nos arrabaldes do povo de S.
Thomé occupados a carnear e assar carne para o almoço,
lluando tiveram aviso de que forças brasileiras passavam o
no, no passo de S. Borja, para os ir atacar. Crearam um
temor pavoroso; immediatamente abandonaram seus assados,
e com precipitação tomaram o caminho do Paraguay, o que
fez supp~r ao coronel Paiva que os Paraguayos se retiravam
realmente, por cujo motivo recusou os cavallos ao coronel
Fernandes, que laborando na meSma persuasão, tratou desde
este dia de fazer retirar sua brigada de S. Borja para seu
acampamento predilecto, supposto que bastante insalubre, do
Passo das Pedras.

« Suppõe-se geralmente que, se n'aqueIla occassião o coro
nel Fernandes passasse o U ruguay com estes 500 homens e
se reunisse com os 1,200 do coronel Paiva, elles tivessem
destroçado a vanguarda do inimigo, que era malS ou menos
de 1,500 homens, e tivessem feito desapparecer do departa
mento de S. Thomé estas forças, as unicas que entào ahi
se achavalll. Além de que o Sr. coronel Fernandes teria
podido depois fazer passar toda a sua brigada ao outro lado
do Uruguay, obstando d'esta maneira a invasão das Missões
brasileiras.

II Poderia tambem ter acontecido que esta força brasileira
do outro lado do Uruguay fosse rechassada se logo ahi
tivesse acudido o numeroso exercito paraguayo que dep~is

veio invadir o territorio brasileiro por S. Borja; porém lhe
ficava para sua salvação o recurso da retirada, ,e assim se
aproveitariam mais interesses dos Brasileiros estabeleciMs do
outro lado do rio e sobretudo cavalhadas, que cahiram em
poder do inimigo, e se dava tempo aos habttantes da villa
de S..Borja de emigrar com alguns interesses.
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« A vinda da brigada para S. Borja, assim como as pala
vras e as promessas do coronel Fernandes, e a esperança de
que o brigadeiro Canavarro chegaria brevemente com as for
ças a seu mando, ~zeram renas~er a espe:r:ança nos habitantes
de S. Borja, que tlilham-se retIrado da vllla, onde regressa
ram todos para suas casas, salvb duas ou tres excepções.

« Porém apezar da enchente do arroio de Santa Luzia,
cujas aguas cobriam completamente as' maiores arvores, de
suas costas; apezar da enchente dos banhados, que se deVlam
passar para' o despontar; apezar da crescente do rio Butuby,
o Sr. coronel Fernandes julgou que' devia fazer marchar de
S. Borja sua brigada .para ? Passo, das Pedras.. . ,

« No dia 26 de MalO sahltam os corpos prOV1SOl'lOS ns. 10,
11, 22 e 23. N'aqueUa occasião deu-se ~icença gera,lmente de
12 dias a um grande numero d,e oifiClaes e de 'praças de
todos os corpos.

« Ficaram sómente em S. BorJa a reserva com 30' praças,
capazes de pegar em armas; no passo de S. Borja a, secção
de infantaria da guarda naci.onal com 100 praças mais ou
menos, fóra os licenciados. O corpo' provisorio n. 28 ficára
sempre em S. Matheus, além do rio Camaquam.

« Apenas oS quatro corpos acima citados tiuham-se afastado
uma legua da villa de S. Borj,a, como ~e qa .hora fixa da
sua retirada os Paraguayos tlVessem tldo aViSO, estes que
desde alguns dias' o coronel Paiva suppunba já no Paraguay,
se apresentaTaill em grande numero nas coxilhas áquem de S.
Thomé, tendo corrido com as forças corrieutinas do mesmo
coronel, que s~ retirou para o sul do rio Aguapehy e não
compareceu malS.

« Varias Paraguayos se approximaram então dá barranca
do Uruguay em frente ao passo de S. BorJa. Ahi puxaram
das espadas desafiando os Brasileiros que os observavam d'este
lado do rio. Deu-se parte da reapparição dos Paraguayos ao
coronel Fernandes, que mandou fazer alto aos quatro corpos
a duas Leguas de S. Borja. Em quanto appareciam soldados
paragl1ayos em frente de S. BOl'ja, appareciam dous esqua
drães d'elles em frente do passo do P~QenQa. '

« Estes esquadrões deram muitos tiros, que foram ouvidos
por bom numero de oificiaes e de soldados da nossa brigada.

.. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .... ......
« Mas n'aqllelle mesmo dia e no mesmo acampamento de

Santa Barbara, o coron'el Fernandes t.eve aviso de Itaqui
de . que uma força paraguaya como de 500 homens se achava
sobre o rio Quahi, do outro lado do Uruguay, a dez leguas
ao norte da referida vil1a, e se lhe pedia que acudisse em
sua defeza. Não podendo fazer seguir os quatro cúrpos por
causa da extraordinaria I enchente do arroio Santa Luzia e do
rio Butuhy, o coronel Fernandes no dia 27 fez 'marchar os
corpos 10 e 23 que deram uma grande volta.
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{( No dia 28 á testa dos corpos li e 12, o' co~onel Fer
nandes tomou a estrada real de ItaqUl, passou o Santa Lu
zia a nado e com eUes chegou sobre a margem direita do
Butuhy. Ahi foi 'informado de que a villa de Itaqni não se
achav:a em perigo, pois que a força qu~ se divis_ára nos
Quahls era a do coronel Paiva, que se retlI'ava, e nao força
paraguaya.

{( Em consequencia a 29 dE:! Maio deu ordem para que
regressasse pala S. Borja o corpo 22 ao mando do tenente
coronel Nobrega, e seguia da melhor maneira que lhe foi
possiyel, visto o pessimo estado do caminho, com o corpo
n. 11, para o Passo das Pedras, onde se reunia com os
corpos ns. 10 e 23.

{( Os Paraguayos. assustados pela projectada passagem para
o outro lado do Uruguay, no dia 18, do coronel Fernandes
com suas forças, tinham-se retirado a Tarairú, oito ou dez
leguas ao norte do povo de S. Thomé, para se pÔrem em
segurança, e para procurar reforços n'um grande acampa
mento que ahi tinham formado, sem que os exploradores
que quotidianamente se mandavam da brigada de sem rela
ção d'esse acampamento, 11em do nu lllero das forças para
guayas. Estas, reconq.ecendo que os Brasileiro não tinham
passado em sua perseguição, tinham avançado .ontra os
Corrientinos do coronel Paiva, que puzeram 8111 fuga, se deti
veram alguns dias a distancia de S. Thomé, para 8uganar o
coronel Fernandes, e quando souberam por seus eXlJloradores
ou por seus espiões que este com o grosso da sua brigada
se tinha retirado de S. Borja, se mostraram com mais au
dacia e arrogancia sobre a margem direita do Uruguay.

{( Entretanto por aquelles dias o coronel Fernandes rece
beu em Itaq ui, além das declarações do desertor Ferreira, o
aviso mandado do Herval Corrientino pelo Sr. Borges, de que
4,000 Paraguayos haviam caminhado da costa do rio Paraná,
tornando a direcção da Tronqueira de Loreto, onde de certo
se reunia o exercito que invadia a fronteira de S. Borja.

{( Emfim, no di.a 8 de Junho um Sr. capitão Melto, que
ultimamente se tinha mudado de Sant'Anna do Livramento
para o departamento de S. Thomé, disse ac. coronel Fernan
des que no dia 3 de Junho tinham sahido da Tronqueira
de Loreto 4,800 sold8,dos de infantaria paraguaya, 2,400 de
cavallaria, 50 carretas, 6 ou 8 peças de artilharia e grande
porção de canÔas; que estas forças paraguayas· vinham j un
tar-se com sua va,nguarda, composta de 1,500 homens, que
já s~ achavam em S. Thomé, para ahi passarem o rio Uru
guay e cahirem sobre S. BorJa de improviso.

«( Conforme asseguram, o coronel Fernandes não acreditou
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na noticia, ou que havendo 30 leguas da 1'ronqueira de Lo
reto aS. Borja, e que marchando o exercito inimigo tres
leguas por dia, só poàia chegar aS. Borja no dia 13 de
Junho; portanto na.o deu pressa em pÔr em movimento os
corpos da brigada do seu mando.

« A. este erro de calculo ou á incredulidade do coronel
Fernandes, se deve a entrej5a da villa de S. Borja ás forças
paraguayas no dia 10 de Junho. Porque se o coronel Fer
nandes fizesse. no dia 8 marchar sua brigada do Passo das
Pedras para S. Borja, no dia 9, bem que de tarde, ella teria
che&ado. O mesmo teria sido do 1.0 batalhão de volunta rios
se tIVesse sido avisado, pois elle acampou duas noites a duas
ou tres leguas da viUa.

« E' indubitavel, dizem muitos ofliciaes e entre eUes o
valente coronel João Manoel Menna Barreto, que estas for
ças reunidas eram mais que suflicieutes para impedir a pas
sagem do rio Uruguay ao inimigo no dia 10 de Junho !:lo
passo de S. Borja.

« Póde ser que se os Paraguayos tivessem avistado as for
ças da brigada acampadas em S. Borja, elles não tentassem
ahi a passagem do rio Uruguay. Talvez elles a tentassem em
outro ponto mais ao norte; n'este caso nossas forças se te
riam aehado em melhor posição para acudir ao lugar do pe~

rigo, e casq esta passagem se tivesse efrectuado com mais
demora e n'um sitio mais remoto, se dava mais tempo aos
habitantes de S. Borja para se retirarem com alguns interes
ses e com mais seguridade.

« Porém para impedir esta passagem ao inimigo, achavam
se em S. Borj'a no dia 10 de Junho de manhã o batalhão
n. 3 de infantaria da guarda nacional, redusido pelas licenças
a pouco mais de 100 praças; a reserva que conforme confessa
o seu commandante tinha 50 praças, das quaes menos de 30
capazes de pegar em armas; e o corpo de cavallaria n. 22
redusido pelas licenças a menos de 230 praças, cujas forças
davam um contingente de menos de 370 bomens.

« Estes factos fallam por si sós, e não carecem de commen
tarios. Reflectindo no desamparo da policia, de forQas, etc.,
em que se achava no dia 10 de Junho a villa de S. Borja
e a sua fronteir;;> muitos homens chegaram a dizer que esta
villa era de prol.osito entregue ao inimigo pelo governo bra
sileiro e por seus delegados. Mas repellindo esta idéa inve
rosimil, bem dizer-se poderia que não foi ao Imperio do
Brasil que o Paraguay declarou guerra, mas a Matto Grosso
e á villa de S. Borja. Se não digam, desde Novembro até
J unho não se tem mandado nenhuma força para S. Borja, a
porta do Rio Grande do Sul para os Paraguayos?

« Sete mezes depois da declaração da guerra estava ainda
redusida aos proprios recursos do commando superior; falta
va-lhe as tres quartas partes d'estes proprios recursos para
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impedir a passagem do rio ao lmmigo e para defender a
viII a, achando-se mais de metade da brigada no Passo das
Pedras, junto a Itaqui, onde não apparecia o inimigo, e uma
quarta parte a 4 ou 5 le8uas ao norte de S. Borja, em S.
Matheus, sem poder acudlr ao lugar do perigo por causa da
crescente do rio Camaquam I

« Que faziam nosso exercito e nossa esquadra no Rio da
Prata desde 20 de Fevereiro ~ Onde estava' o Barão de Jacuhy
com sua divisão? Que fazia o brigadeiro Canavano com as
forças a seu mando em Sant'Anna do Livramento, quando
sabia que a fronteira de S. Borja, tambem conEada á sua
guarda, tinha o inimigo em frente desde 9 de Maio, havendo
entre elle e nós apenas o rio Uruguay no meio? Onde se
achava tão numerosa guarda nacional reunida na briosa pro
vincia do Rio Grande do Su 1, que não veio soccorrer sua
irmã da fronteira de S. Borja, que, em grande maioria,
tendo as armas nos hombros desde muitos mezes para mostrar
sua sujeição á disCIplina militar, teve que passar pelo dissabor
de se deixar ficar no Passo das Pedras, sem poder proteger
seus lares do municipio de S. Borja, defender o solo da pa
tria, proteger e livrar do barbara invasor suas velhas mães,
suas esposas, suas irmãs e seus ttlnros filhos? »

CAPITULO II.

«( Antes de entrar em materia não posso deixar de notar
que devemos agradecer á Dlvina Providencia de que os Pa
raguayos fossem doptados de tanta estupidez, que não se
lembrassem de effectuar sua passagem do rio Uruguay du
rante a noite do dia 9 para 10 de Junho (noite de lua cheia)
em que faziã um magnifico luar, e de desembarcarem no
ponto mesmo onde effectuaram seu desembarq ue no dill 10,
e virem quasi sem ser presentidos cercar a villa de S. Borja.

« Pelas 8 horas da manhã do dia lO de J unho de 1865
via-se do passo de S. Borja e da villa, descerem de S. Thomé
para o rio Uruguay grande numero de carretas e uIDa fileira
de tropas paraguayas não interrompida sobre a superficie de
legua e meia de comprimento, de S. Tllomé ao Uruguay.

« Immediatamente o major Rodrigues Ramos, com mandante
da infantaria da guarda nacional estaclOnado no passo de S.
Borja, deu parte do que se passava ao tenente-coronel José
Ferreira Guimaraes, commandante da reserva, que estava
acampado na villa, e este avisou ao coronel João Manoel
Menna Barreto, commandarite do 1.0 batalhão de voluntarios,
que estava acampado a duas leguas de S. Borja.

«( O Sr. major Rodrigues tambem despachou oflicios para o
coronel Fernandes, commandante da brigada no Passo das
Pedras, e deu participação do que occorria ao tenente-coronel
Tristão de Araujo Nobrega, commandante do corpo provisorio
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de cavallaria n. 22, que achando-se n'uma coxilha a distancia
de uma legua, já tinha feito ensilhar os cavallos á sua força
para marchar para o acampamento do Passo das Pedras, se
gundo ordem que tinha do commandante da brigada.

« Apenas as carretas paraguayas chegaram á barrancl!. do
Uruguay, os soldados lançaram canÔas n'agua, e immediata
mente em cada uma d'essas canÔas (sui generis), especie de
jangada, embarcou um pelotão de soldados paraguayos. Logo
que tiveram assim embarcados 400 homens, as canÔas se di
ngiram para o lado da fronteira do Brasil, um pouco acima
do porto do passo de S. Borja.

cc A infantaria do major Rodrigues Ramos os esperava e lhe
fez varias descargas seguidas, que dizem mataram varios Pa
raguayos. Estes retrocederam então com as canÔas para a
orelha do rio do lado de Conientes, e principiaram a remon
taI-o junto á costa, e quando chegaram a certa altura largaram
as canÔas para atravessar o rio, dirigindo-as a varias pontos
da llossa costa para desembarcar.

« Esta manobra do inimigo obrigou o major Roc.rigues a
dividir seu pequeno batalhão em quatl:o companhias, que re
partia pela cOEta do rio, para acudir a varias pontos de de
sembarque; mas apezar dos esforços que fizeram, sobre tudo
as companhias commandadas pelo capitão Godinho, apezar da
intrepidez de alguns ofliciaes, não puderam impedir o desem
barque d0s inimigos, que dispunha de forças mui superiores
ás nossas em numero.

(I Na mesma occasião desembarcal'am POI;CO ,mais acima,
outras forças paraguayas, que se crê tinliam embarcado no
porto de S. Thomé, quasi ao mesmo tempo que as primeiras
no porto do Formigueiro, em frente do porto do pas:;;o de
S. Borja.

cc Um Paraguayo desertor disse depois que esta furça era de
400 homens, que sahira de S. Thomé na noite de 9 para 10,
que durante a mesma noite passou Ü' Uruguay sem ser per
cebida pelas forças brasileiras, e que se escondêra de noite no
matto. Declarou que os Paraguayos passaram em 20 canÔas,
em cada uma 20 homens, e em cRda viagem passaram 400
homens.

« Desde que as forças paraguayas desembarcaram sobre o
territo1'io brasileiro, foi impossivel ao pequeno batalhão de in
fantaria do major Rodrigues, disperso por companhias em
varios pontos, de as conter. Bem a proposito chegou n'aquella
occasião o tenente-coronel Tristão de Araujo Nobrega com o
corpo n. 22. Este mandou seus lanceiros, ao mando do al
feres Joaquim Vieira, de protecção á campanhia da nossa in
fantaria, que se achava isolada e que batalhava com deses
pero contra um inimigo excessivamente superior em numero, e
que a teri~ esmagado toda sem este soccorro. Em quanto parte
da nossa mfantal'la se batia e esca~ava ao perigo imminente
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que a ameaçou de perto, as can6as paraguayas traziam re
forços aos que já tinham desembarcado.

r( Ha meia legua do passo de 5. Borja á entrada da villa•.
O i~imigo formou uma fileira ou linha de atiradores de qua
tro filas de fundo, e pÔz-se em marcha para o lado da villa.
Em vão o tenente· coronel Tristão com a cavallaria e o major
Doca com os lanceiros do corpo 22 lhe disparavam seus tiros
sobre sua direita; os Paraguayos que se encontravam no
lugar atacado por nossos bravos, paravam, morriam, mas o
grosso de suas forças caminhavam sem cessar.

« Sómente de vez em quando sua fileira se abria para dar
passagem aos tiros de algumas pequenas bocas de fogo que
puchavam á mão; aproveitanrio a escuridll.o da fumaça dos
tiros para as empurrar mais adiante. Elles não faziam maior
caso e mesmo desprpsavam os tiros que nossa infantaria, já
e~ parte montada, dirigia sobre 'Sua ala esquerda.

« Houve então rasgos de heroismo da parte de alguns de
nossos soldados; citarei só um.

« O guarda nacional Leocadio Francisco das Chagas, do
corpo provisorio n. 28, achava-se n'esse dia em S. Borja, onde
residia sua familia. Estava com licença: tomou suas armas
e se dirigia para o lugar onde brigava a nossa infantaria.
Por tres vezes sem ser mandado foi só, a disparada, u nica
mente com lança, investir a força paraguaya, e de cada vez
matou um inimigo. Mas, embriagado por seu bom successo,
voltou quarta vez á carga, contra o conselho de seus cama
radas, e foi recebido por uma dêscarga geral do iniruigo que
estendeu morto este mfeliz, que teria sido um bravo em
exercito disciplinado. O inimigo tendo caminhado algumas
quadras, e reconhecendo que a forças que lhe faziam frente
eram insuflicientes para lhe impedir a entrada da villa de
S. Borja, quiz assegurar sua preza.

« Por isso destacou da força que se dirigia para a rua
mais occidental da vi\la uma forte columna, que tomou a
direcção dos terrenos sitos a l~ste d'eUa, como querendo
cercar S. Borja, para i.mpedi.r a sahida das familias. Foi e ta
columna que maIs apertou nossa infantaria, que teria coru
pletamente destroçado sem os soc:corros que lhe deu o alferes
Vieira com seus lanceiros. Esta columna parou e retrocedeu
quando ouvia tocar a muzica do 1.0 batalhão de volun
tarios.

(( Mui perto estava a columna inimiga da entrada da rua,
menos de oito quadras, quando se lhe' apresentou na frente
o 1.0 batalhão de voluntarios, que fez uma terrivel descarga
sobre os Paraguayos. Estes surprehendidos por este appare
cimento que não esperavam, pa,raram e recuaram, formaram
quadrado; em quanto a columna que se dirigia para leste
da viHa retrogradava e ia-se collocar na retaguarda do qua
drado. O fogo então tornou-se, animado, os soldados da nossa

Vol. li-35.
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guarda nacional crearam novos brios á vIsta do auxilio que
lhês chegava.

« A infantaria descarregava sobre o inimigo 'pela esquerda,
os lanceiros e a cavallaria pela direita, e não ha duvida que
se o 1.0 batalhão de voluntarios fosse um corpo de vetera
nos aguerridos, se todos os soldados tivessem a intrepidez
de seu valente commandante, com uma carga sobre o centro
do inimigo tinba-o lançado no rio Uruguay. Infelizmente os sol
dados do 1.0 batalhão de voluntario'> acharam-se cançados.
pois sem comer tinham andado duas leguas a marche-marche,
com as moxillas, e quasi todos recrutas que pela primeira
vez viam fogo: não se podia nem se devia esperar que este
batalhão fizesse n'aquelIa occasião o que teria feito um bata-
lhão descançado, veterano e ag'.lerrido. . .

« Emquanto o 1.0 batalhão de voluntarlOs fazIa seu bap
tismo de sangue e merecia a gratidão eterna das famílias de
S. Borja, das quaes foi o salvfl.uor, vio-se dentro ~a villl,l.
um espectaculo que é i.mpossivel descrever. A população es
tremeCla de susto, só se ou viam gritos e lamen tações pelas
ruas, que estavam cheias de povo; homens, mulheres, se
nhoras com os cabellos soltos, com os filhos nos braços,
procuravam fugir, e tomavam a direcção que julgavam op
posta a') inimigo.

« N'esse labyrintho os membros da mesma família chega
ram a perder-se, mães que perderam seus filhos: este espec
taculo com moveu o coronel João Manuel Menna Barreto, e
o determinou a atacar os Paragu:l.Yos. Durante algumas horas
em que fez frente ao inimigo com o 1.0 batalhão, a vilIa de
S. Borja ficou despovoada.

« Seus habitantes, alguns em carretas ou a cavallo, quasi
todos a pé, se retiravam com a roupa que tlllham no corpo,
abandonando suas casas e tudo qu:mto .a1i possuiam, julgan
do-se felizes de não cahir prisioneiros e de salvarem suas
vidas.

« Se bem que. os Paraguayos tivessem suspendido s~a

marcha, sua poslção ficava de momento em momento maIS
favoravel, pois que as can6as lhes traziam maior numero de
combatentes, n'aquelle dia desembarcaram 4,000 Paraguayos
e alguma cavallaria. Não podendo nossas forças atacar e
fazer frente a um inimigo tão superior em numero, o coro
nel João Manoel Menna Barreto aproveitou de um movi
mento retrogrãdo que insensivelmente tinha operado o 1.0
batalhão de voluntarios sobre a entrada das ruas da vilIa,
para fazer uma babil retirada.

« Elle guarneceu as bocas de todas as ruas do lado do
norte, por onde se acbava o inimigo, com piquetes de ca
va.1Iaria e de infantaria montada, e fez entrar o l° batalhão
de voluntarioso e o resto das forças em boa ordem.

« De sua parte os Paraguayos ignoravam que o l.0 bata-
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l~ão se .ach~va em S. Borja, o capitão paraguayo Lopez,. que
tmha dIrIgldo as op8rações n'este dla, tocou a retuada
quando soube que nossas forças se tinham recolhido dentro
da villa, e foi formar o seu acampamênto junto ao passo
de S. Borja. Ahi [armou uma junta de ofliciaes para delibe
rarem sobre o que lhes competia' fazer.

I O resultado d'este conselho foi que era provavel que
houvesse forças brasileiras consideraveis dentro' de S. Borja;
que era imprudente atacar com as forças que n'essa occasião
tmha á sua dispo::.ição a. villa, pois poderia morrE'r muita
gente sua, que se devia esperar que todo o exercito esti
vesse d'este lado do Uruguay para atacar S. Borja.

{( Felizl:i ente para as familia~ foi util este conselho que
prevaleceu, porque n'essa noite o coronel João Manoel Men
na Barreto, bem informado das forças inimigas que tinham
desembarcado, julgou que não podia sustentar-se em S.
Borja, evacuou a Vllla sem ser percebido pelo inimigo e du
rante a noite ficou a tres leguas de distancia de S. Borja.

{( O 1.0 batalhão teve n'aquelle dia 6 mortos e 29 feridos.
Dos corpos de guardas nacionaes houve 15 mortos e 35 feri
dos; total: 85 nomens fóra de combate.

!I Os Paraguayos tiveram mais de 100 mortos, e entre
eUes um oflicial, e mais de 100 feridos. Ao valor e intre
pidez do digno corOnE:1 Menna Barreto e ao seu batalhão,
devo eu, devem as tres quartas partes dos habitantes de S.
Borja, não cahirmos prisioneiros dos Paraguayos e massacra
dos por eBes no dia 10. Possa Deus conceder a este bene
merito coronel e ao L- batalhão de voluntarios, tantas feli
cidades corno agradecidos .lhes desejam os habitantes e o
pal'ocho da desgraçada villa de S. Borja.

{( No dia 11 de Junho o coronel Menna Barreto e as fami
lias que emigravam, ignorando a resolução do inimigo de
esperar pelo desembarque de "LOdo o seu exercito para entrar
na villa de S. Borja, estavam na persuasão de que elles
tinham entrado n'ella durante a ultima noite, e, temendo
serem perseguidos pelos Paraguayo_, trataram de se retirar o
mais longe que podiam.

« O humano coronel Menna Barreto teve o cuidado de
não deixar nenhuma famllia á retaguarda, parando ás vezes
para que ellas fossem adiante, afim de as proteger no caso
de precisão. N'aquelle dla o Sr. coronel veio ficar no capão
de Santa Maria, sobre a estrada de Portu-Alegre, a 7 leguas
de S. Borja deixando de observação algumas leguas. atraz o
tenente-coronel Tristão de Araujo Nobrega com o corpo 22
de cavallaria.

{( Rodavam sobre a estrada mais de 300 carretas, além do
grande numero de pessoas que' iam a. cavallo, e a muI tidão
que ia apei l• .' •. .•'

« Em qU8ptO por descUIdo do-goverrto' brasilelTo, por ne-



266 -

gligencia do presidente da provincia e por abandono do bri
gadeiro Canav.arro e ·do coron~l Fernandes,. se davam. ~st_es
tristes aconteCImentos na fronteira de S. BorJa, uma dIVlsao
da esquadra brasileira, ao mando do commandante Barroso,
derrotou no dia 11 de. Junho a. esq uadra paraguaya. Inutili
sando com as pontas das espadas da nossa marinha a pa
gina negra da nossa historia, que no dia 10 de Junho de
1865 se escreveu em S. Borja.

" No dia 11 a vil1a de Itaqui principiou a despovoar-se
com a noticia da passagem dos Paraguayos e occupação de
S. Borja. Na tarde d'este mesmo dia 11 chegou o coronel,
Fernandes ao capão de Santa Maria, onde estava o tenente
coronel Tristão com o corpo 22, quasi só, com doze homens,
tendo ficado a sua brigada no' encantado Passo das Pedras.
O coronel Fernandes declarou n'aquella occasião não ter forças
sufRcientes para bater o inimigo. '

« Queixou-se do brigadeiro Canavarro, que desde tres mezes
o estava logrando, promettendo-lhe sempre de lhe trazer forças,
o que ainda não tinha realisado. Ao anoitecer do dia 12, o
coronel Fernandes levou o corpo 22, dizendo que ia reunir
to?a a bri6ad~ no Passo do Dutuhy, por §uppo: que o ini
IIÍlgO se dlrigIsse para o lado da vIlla de ItaqUl, e que lhe
ia faroer frente. Com a ida d'~ste corpo, que franqueou aos
Paraguayos a estrada de Porto-Alegre, por onde seguia o L o

batalhão e as familias que fugiam, se lhes tirou a protecção
em 9,ue confiavam. . .

« Felizmente o major Severino Leite conseguia passar a
nado o rio Camaq uam com 60 homens do corpo 28 d.e caval
laria, e se collocou de observação sobre a mesma estrada, a
algumas leguas da villa; mas apezar do valor reconhecido
d' este ofRcial, pouca protecção pÔde dar por tres dias, como
veremos.

« A' vista d'este abandono, o ~ommandante do 1.0 batalhão,
que tivera ordem de se conservar acampado nas pontas do
rio Butuh~, receiando ser perseguido e alcan<;ado por alguma
numerosa força inimiga, fez marcha para o lado da cidade
de Alegrete, levando a infantaria da guarda nacional e sol
dados da reserva, que se lhe reuniram. Estes foram reclama
dos pelo commandante da brigada, e o L· batalhão seguio
só para o Alegrete, onde tomou o seu commando o tenente
coronel Carlos Bethbezé de Oliveira Nery.

l( No dia 16 de madrugada a vanguarda paraguaya que
marchava em duas columnas, seguindo uma a estrada' geral
e a outra um atalho, quasi que surprendeu o esquadrão de
olavineiros do, major Severino Lei~e, qu~ ~stava acampado
entre as duas estradas que segUIa o llllmlgo, Mas sendo
i~to descoberto, o major Severino fez marchar com' precipi
tação a sua gente na frente dos Paraguayos; foi no mesmo
dia dispontar o rio Butuhy, franqueando ao inimigo a estrada
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de S. Francisco de Assis, e de cima da Serra, que tinham
seguido as familias, sem que ficasse n'ellas nem um soldado
para as avisar da marcha que emprehenderam os Para
guayos.

« Logo que o esquadrão principiou a sua retirada, o grosso
da vanguarda paraguaya, que o avistava do lugar onde tinha
ficado acampada, pÔz-se tambem em movimento. Esta deixou

. a estrllda geral que até então tinha seguido, á esquerda, e
aquelle á direita, e ambos seguiram na direcção da casa do
~enente João Leal Famoso, Junto da qual fizeram a sua
Juncção as duas forças da vanguarda paraguaya; e depois,
retrocedendo, passaram por um passo mui exquesito, que só
um bom vaqueano podia saber, chamado Pulador.

« Era tempo que O!! nossos perseguidores retrogradassem,
porque se elles fossem mais um· dia ávante pelo caminho de
cima da Serra, elles alcançariam muitas familias e carretas
que ainda não tinham subido a Serrinha de Iguayraça, e
que só se achavam a distancia de tres a quatro legul!! da
vanguarda paraguaya. O 1.- batalhão de vaIuntarias já tinha
tomado a estrada que conduz a Alegrete e se achaTa a duas
leguas da -vanguarda paraguaya, e, para não ser alcançado,
accelerou a marcha.

l( Os Paraguayos estrangularam os rebanhos de ovelhas,
e de cabras, os porcos que encontravam, destruiam as habi
tações, quebravam os moveis, incendiavam a casas, e con
duúam a cavalhada e o gado de que precisavam; degolavam
o gado só com o fim de fazer mal; inutilisa"am manti
mentos que encontravam e que não queriam conduzir. As
mais ricas estanóas de que parece já tinham noticia, foram
as primeiras destruidas, como a de Pedro Antonio Pereira de
Esco bar e outras. .

"E' para admirar que o coronel Fernandes com a sua
brigada ignorasse a poSiÇãO dos Paraguayos na estancia de
Escobar. No dia 21 de Junho a vanguarda paraguaya, que
não excedia 500 homens, dirigia-se a S. Borja, atravessando
o banhado que se acha como a uma legua ao sul da: villa,
onde chegou de tarde.

« Conduzia para os arrabaldes de S. Borja a immensa tropa
de caval10s e de gado, que tinham engrossado consideravel
mente á proporção que esta forca marchava. Seu projecto era
fazer passar todos esses animlies pa.ra o outro lado do rio
Uruguay afim de os fazer seguir para o Paraguay. Porém
Como não encontrassem mai.s em S. Borja o exercito para
guayo, que no dia.... 19 tinha marchado com direcção a Itaqui,
os Paraguayos que compunham a vanguarda largaram todos
os animaes que tinham, com excep<;9.o das vaccas, que reser
varam para si e para algulls moradores da villa.

« Não querendo a vanguarda pataguaya seguir o mesmo
caminho que tinha tomado o seu exercito para ir a Itaqui,
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onde sabia' não encontraria nada para saquear, . porque já
teria o seu exercito feito tudo, o commandante da vanguarda
seguia outro caminho para Itaqui.

« Por este outro camin bo foi a vanguarda paraguaya rou
bando e queimando as propriedades, destruindo tudo quanto
encontrava, e tal vez com a intenção de sorprender pela reta
guard!l. a brigada do coronel Fernandes, que se achava perto,
e que ignorava a existencia d'esta força paraguaya destacada
do corpo do exercito que ella observava; quando a dita
vanguarda inimiga foi descoberta a 25 de Junho pelo tenente
coronel Manoel Coelho de Souza, commandante do corpo de
cavalJaria n. 28.

CAPITULO IV. C")

Encontro da vangua?'da paraguaya pelo corpo n. 28, a 25 de
Junho de 1865.

« O tenente-coronel Manoel Coelho de Souza, commandante
do corpo provisorio de cavalln.ria n. 28, achava-se a 10 de
Junho acampado em S. Matheus, sobre a margem esquerda
do Uruguay, e a uma legua do rio Camaquam. Tinha sido
cortado das outras forças da brigada pela enchente do rio e
pela passagem do inimigo no nosso territorio.

« N'estas circumstancias tratou de fazer recolher os desta
camentos do seu corpo, que faziam as guardas dos passos do
rio Uruguay, desde a foz do Camaquam até Cerro Pellado, além
do J uhy Grande. Despontando depois o rio Camaq uam, veio
reunindo pelas estancias a cavalhada abandonada, juntando
~ssim mais de ~O,OOO cavallos que conduzia, procurando fazer
Juncção com a brIgada do coronel Fernandes, que lhe mandára
ordem de se lhe reunir quanto antes, dizendo ao commandante
do corpo n. 28 que podia vir com toda segurança pelo
Rincão da Cruz, pois que toda a esquerda do inimigo era
flanqueada pela brigada. Sem o menor cuidado o tenen te
coronel Manoel Coelbo de Souza penetrou no Rincão da Cruz,
persuadido que a brigada do coronel Fernandes resguardava
a sua direita; indo elle adiante do seu corpo, um vlsinho de
nome Ladisláo "eio a visar ao capitão mandan te de que uma
força inimiga consideravel de 500 homens achava-se perto.

« Nem o capitã.o nem' o tenente-coronel quizeram acredi
tar a noticia j mas insistindo o 'Visinbo Ladisláo, o tenente
coronel mandou um official com um piquete á descoberta,
que logo regressaram perseguidos pelos Paraguayos, em nu
~ero de 400 a 500. N'aquella occasião o corpo de n. 28 não
tlllha em lin h9. mais de 100 homens, achando-se fóra com os
clavineiros o major Severino Leite, desde o dia 10, em que

(*) O 3. 0 foi suppl'imido.
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foi mandado pelo com mandante para pl:Oteger as forças e fa
'milias que se retiraram de S. Borja. Além d'isso esse corpo
achav.a-se mUlto mal armado, havendo soldados que s6 tinham
espada, outros só pistola, alguns s6 tinham lança. Nunca
recebeu fardamento ne,? soldo, tendo de soffre.I, os rigores
da estação, alguns mm mal vestIdos, outros quasl nús.

« Este corpo via-se obrigado a bater em retirada; alguns
officiaes e oito atiradores conseguiram fazer frente ao inimigo,
sustentarem o fogo em quanto o corpo se retirou precipitada
mente, e só parou proximo a Itú,

cc Nos dias 23 e 24 de Junho acampou a brigada nas im
mediações da estancia denominada do Padre; no dia 25, de
pois de torar a furrieis para receber carne, deu-se ordem de
pegar cavallos e de montar. E' notavel julgar-se a brigada
em perfeita segurança onde ia pernoitar, sem medida alguma
de precaução, porque o coronel seu commandante estava
persuadido que o inimigo se achava sobre o passo do Butuhy,
e sem saber que existia separada d'aquelle exercito uma força
considera\'el.

cc A brigada n'aquelie momento se encontrava entre duas
forças inillJigas consideraveis, ignorando a exi.stencia de uma
d'ellas, que n'aquel'a mesma noite talvez a tivesse sorpre
hendido, se o commandante nílO tivesse sido avisado pelo
tenente-coronel Manoel Coelbo de Souza. Este, tendo encon
trado a vanguarda para$uaya .perto das Tres Figueiras, des
pachou um cabo para dar aVISO d'esse encontro ao coronel
Fernandes.

« Uma vez a cavallo, a brigada marchou como um quarto
de legua; ahi parou e estendeu Bm linha de batalha. Tendo
estado algumas horas n'essa posição, esperando o tenente-coronel
Sezefredo com a 4,a brigada, que já se achava d'este lado do
rio Ibicuhy, segundo partlCipação que rtlcebeu o commandante
da l.a brigada; mas, como o inimIgo nào comparefi:e~se, a l.a
brigada teve ordem de retroceder: elia fez alto perto do lugar
d'onde tinha sahido.

cc Pouco depois da meia noite do dia 26 moveu-se dB novo
toda a brigada, mandando o coronel Fernandes ordem ao te
nen te-coronel Sezefredo AI ves Coelho de Mesquita, que se
achava a alguma distaucia, de se pÔr em marcha com a 4.a

brigada. A l.a brigada, ao mando immeJiato do coronel Fer
nandes, marchou até á frente da casa de Manoel de Souza,
onde parou. Ao fim de meia. hora principiou-se a ouvir os
tiros de uma guerrilha, que o major Doca com os clavineiros
do corpb provisorio de cavaliaria n. 22, com os quaes tendo
ido reconhecer o immigo, tinha engajado com elie um tiro
teio. Ahi deu-se ordem de emmallar os ponches e carregar
as armas.

cc Ao amanhecer a brigada marchou para o lado do inimigo,
que se achava em uma planicie na vertentG de uma coxilna
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alta, tendo em sua taguarda um banhado. á sua direita uma
baixada, e um pouco além um matto espesso que atravessa
em linha recta o banhado, que é medonho á proporção que
se approxima o matto.

« A LI brigada, que commandava o coronel Fernandes,
compunha-se n'aqueDa occasião dos corpos provisorios ns. 10,
11, 22 e 23, e do 5.0 do Passo Fundo. Estava tambem de
baixo das suas ordens a 4. a brigada ao mando do tenente-co
ronel Sezefredo Alves Coelho de Mesquita, composta dos corpos
ns. 19 e 26 de cavallaria, e do batalhão' de infantaria de S.
Borja. Porém a 4. a brigada por se achar acampada mais
longe do inimigo, s6 chegou ao lugar do conflicto depois
que a La brigada tinha dado o primeiro combate.

« Logo que os corpos que iam na frente da La brigada
avistaram o inimigo, o tenente-coronel Tristão de Araujo No
brega, julgando de um golpe de vista a posição dos dous bel
ligerantes, fez observar aos seus officiaes que era necessario
não dar a conhecer ao inimigo todas as nossas forças, que
se deviam occultar. N'esse momento se apresentou ao coronel
Fernandes o major Doca.

« O coronel mandou a"ançar toda a La brigada sobre. uma
altura, onde todas as suas forças eram vistas pelo inimigo,
este tomou posição na costa do banhado, estendendo ahi uma
hnha de batalha com cavallaria na direita.

(C O coronel Fernandes mandou o corpo 23 e os clavineiros
do 22, o primeiro ao mando tenente-coronel Feliciano de Oli
veira Prestes, e os clavineiros do major Doca, atacar a direita
do inimigo; o corpo 11 ao mando do major Nunes teve ordem
de atacar o centro; o corpo la, ao mando do tenente-.eoronel
José da Luz Cunha, teve ordem de se collocar na frente da
ala esquerda do inimigo para o atacar; o corpo 22 ao mando
do tenente-coronel Tristão de A.raujo Nobrega, ficou de pro
tecção aos corpos la e 11, e o 5. o de protecção ao 23.

cc Dado o signal pelo coronel Fernandes, que se conservou
sempre na altura durante a acção, e depois de ter dado vivas
a Sua Magestade o Imperador, etc., esses corpos cumpriram
em geral o seu dever. O corpo provisorio fi. 23 e os clavi
neiros lançaram-se sobre a linha paraguaya direita que rom
peram, destruiram quasi inteuamente a sua cavallaria, que
fugio pela retaguarda.

C( O corpo n .. 10, que conseguia ool1ocar-se na retaguarda
da ala esquerda do inimlgo, perseguia e alcançou quasi. todos
os fugitivos. Depoi.s de uma hora de luta, retiraram-se os
nossos carros, sustentando gU0rrilhas com o inimigo. Perdemos
o ~enente Israel do corpo 11, o tenente Leandro dos clavi
nelfOS, o capi tão João de Oliveira Prestes do 23.

(C N'essa occasiao chegou ao campo de batalha a 4. a bri
gada ao mando do tenente-coronel Sezefredo, e os bellige
rantes suspenderam as hostilidades. N'este intervallo de sus-



- ~71-

pensão, a ala esquerda e o centro do inimigo abandonaram
a sua posição, e dobraram sobre o campo que occupavam na
direita, formando quadrado; desceu para a margem do ba
nhado.

II O coronel Fernandes mandou então todos os corpos da La
e 4 a brigadas atacar o inimigo. A infantaria rompeu o fogo,
~a~en.do algumas descargas, que deixaram ?laros nas fileiras
lDlmlgas. Os Paraguayos não esperando mais salvaçllo bate
ram-se com valor, e logo que se viram perdidos retiraram-se
pelo centro do banhado, onde nll.o podia chegar a nossa ca
val1aria, para o lado apposto á nossa posição. A este tempo
avisaram ao coronel Fernandes que uma força paraguaya
consideravel vinha em soccorro da sua vanguarda, o que não
era exacto; elle mandou tocar a retirada. O resto da força pa
raguaya, sahindo do banhado internou-se pelo matto e des
ll.ppareceu.

I( N'este combate tivemos 29 mortos, entre estes dous offi
ciaes; 80 feridos, entre estes 3 officiaes; algu ns dias dep.ois fal
leceram 10 feridos. Os Paraguayos deixaram no campo 130
mortos e mais de 200 feridos, que foram morrer mais longe.

CAPITULO VI. ('"')

Approximação do inimigo a Itaqui.-Saque da mesma villa,
. e sua ?"eti1"ada.

« Depois de sua derrota no dia 26, sem tratar de sepultar
seus mortos, a vanguarda paraguaya procurou fazer juncção
com o corpo de seu exercito que se achava na visinhança do
Passo Real do rio Butuby. Depois de ter passado este rio e
tendo encorporado os restos da sua vanguarda, destacou uma
força consideravel para ir procurar o campo de batalha, que
não encontrou.

« Em sE'$uida a força inimiga dirigia-se para o Passo das
Pedras, sendo sempre observada pelo coronel Fernandes, que
esperava que o general Canavarro se viesse juntar a elle com
sua divisão e com a artilbaria de que dispunha, para anni
quilarem uma vez o inimigo, quasi todo de infantaria, e que
elle não podia atacar sem artilbaria e com pouca infantaria.

« Do Passo das Pedras o e1.ercito paraguayo .se dirigia em
mui pequenas marchas sobre a coxilba por onde pas a a es
trada geral que vai da Cruz e dos Hervaes para a villa de Itaqui.
Ahi durante alguns dias de chuva e de frio, descuidando-se
da boiada das carretas que 'acompanhavam o exercito, o. major
Doca lhes arrebatou 118 bois no dia 2 de Junho. O coronel
Fernandes conservou-se observando o exercito paraguayo pelos
lados do rio Ibicuhy, persuadidos os officiaes da brigada de

(*) Suprimimos o 5. o

Vol. 11. - 36.
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que era escusado atacar o exercito paraguayo em quanto não
chegassem reforços de infantaria e artilharia. A esta columna,
que descia pelo nosso territorio, acompanhava outra que descia
pela margem direita do Uruguay, á qual mandavam todo o
gado e cavalhada que apanhavam.

« A 7 de Junho o exercito paraguayo entrou na villa de Itaqui,
ha muito abandonada pelas familias; só alguns estrangeiros
ahi tinham ficado. Os paraguayos roubaram esta viUa como a
de S. Borj a; mas acharam menos que roubar em I taq ui,
porque as familia:'! tiveram tempo de retirar seus bens. Os Pa
raguayos fizeram passar ao outro lado do rio tudo que rou
baram em Itaqui aos nacionaes e estrangeiros; para eUes os
Portuguezes eram Brasileiros; tudo foi remettido para. o Pa
ragua,y ; por S. Thomé passaram quatorze carretas, sete car
regadas de fazendas roubadas e sete com doentes; este comboi
foi escoltado por 50 soldados.

« Consummaaa a obra do saque da villa, o exercito paraguayo
retirou-se a 18 e 19 de Julho, tomando a direcção de Uru
guayana. Devia atravessar o rio Ibicuhy, sete leguas ao sul de
Itaq ui: em pouco dias venceu esta distancia e se achou sf)bre
o Passo de Santa Maria, prox.imo á barra d'este rio no Uru
guay.

« A brigada do coronel Fernandes flanqueava o lnumgo
pela esquerda e seguiram pela retaguarda. Durante tres dias
a guarda nacional de Missões sustentou guerrilhas contra o
exercito invasor. Dizem que o com mandante da l.a brigada
recebêra ordem do general da sua divisilo de não atacar o lDi
migo; portanto a mesma brigada teve de ser espectadora
pas~iva da passagem do exercito paraguayo no Passo de Santa
Maria, no Ibicuhy; e esta passagem se achou effectuada no
dia 23 de Julho, sem que se désse um tiro da margem opposta
do lbicuhy para o impedir.

« As familias em seu retiro viam aggravarem-se cada dia
mais os trabalhos e as miserias .da imigração.

« Acampadàs na borda dos mattos, estavam soffrendo cada
vez mais frio e fome: porém nutriam a esperança de poderem
brevemente regressar para suas casas. \

« Poucos dias depois da invasão paraguaya em S. Borja,
dava-se por certo que o brigadeiro Canavarro já estava em
r,narcha, que a brigada do corooel João Antonio da Silveira
já tinba passado o Ibicuhy, e que o commandante da divisao
não tardana a chegar com a in fan taria e artilha.ria; e que
em S. Boria o immigo ia ser derrotado. Acreditou-se tambem
que o general CaJdwell, sahido do Rio Pardo a 7 de Maio
para S. Borja, não tardaria a chegar, para expeUir os inimigos
do nosso terri torio.

« Cidadãos que mereciam credito vindos da cidade de Bagé
asseg'uravam que o Barão de Jacuhy tinha sabido d'aquella
cidade, havia mez e meio, com a sua divisao para S. Borja.
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Outros davam noticia de forças brasileiras vindas do Estado
Oriental. Estas noticia., em globo, e mesmo cada uma de
per si, infundiram animo e esperança entre as famílias da fron
teira. Elias esperavam que o inimigo fosse com pletamente

.batido: LOna villa de Ei. Borja; 2.' no Passo do Rio Bu
tuy; 3.' no Passo das Pedras; 4.0 no Passo de Santa Maria
no rio Ibicuhv.

( Tendo-se' propagado a noticia de que o inimigo tinha
feito a passagem do rio Ibicuhy sem que se désse um tiro
para lhe impedir a passagem, em um ponto tão apropriado
para o b,üer, o desanimo e a desconfiança se apoderou dos
habitantes da fronteiras do Uruguay.

( E, com effeito, nunca o governo tratou esta fronteira com
mais descuido do que agora, precisamente na circumstancia
em que ella é ameaçada e depois invadida por um inimigo
salvagem e barbaro.

( Logo depois da conquista das sete Missões Orientaes do
Uruguay, o governo considerou a fronteira do Uruguay como
da maior importancia, e mandou para a commandar officiaes
de linha de reconhecida bravura e intelligencia,' como foram
o ma'l'echal Francisco das Chag'as Santos e outros, e S. Borja
foi sempre a parada de alguns batalhões de linha; sempre
n'ella Louve algumas peças de artilharia, chegando até a de
cretar que a villa de S. Borja fosse a parada do 8.° batalhão
de ca'iadores, e a deixar n'ella parte do' regi meilto n. 2fl de
cavaJlaria miliciana; se bem que insufficientes, como observa
em eus annae o Visconde de S. Leopoldo, para guardar a
extensa barreira do U ruguay.

« Quando o governo do Brasil se preparou para a gloriosa
expedição que teve em resultado a pacificação da Republica
Oriental do Uruguay e expulsão do tyranno de Buenos ·Ayres,
além da guarda nacional d'Posta comarca, estacionou na "i1la
de S. Borja uma brigada de tropa de linha ao mando do
coronel Feleciano Antonio Falcão; isso foi em fins de 1850
e principias de 1851.

« Em tempo de paz, quando esta fronteira nada itnha a receiar
do inimigo, o governo mandou a S. Barja pelos annos de
1854, 1855 e 1856, etc., uma secção de artilharia ao mando
do tenente Manoel da Gama Coelho Lobo d'Eça; uma ala de
infantaria ao mando do capitão Salustiano Jeronymo dos Rei ;
o 2,.0 re?;imento de cavallari9. de linha; e o Sr. brigadeiro
lVIanoel Luiz Osorio commandou alguns annas a fronteira de
S. Borja.

« Em fins de 1857 e principios de 1858, quanuo estava im
minente um rompimento entre o Imperio do Brasil e o Pa
raguay, o governo brasileiro mandou para a vdla de S. Borja
uma brigada de tropa de linha comrnandada pelo coronel
Sampaio, além da guarda naclOnal da comarca que abi se
achava destacada. N'aquella occasião uma divisão de 6,000



- 274-

homens, commandada pelo marechal Francisco Felix da Fonseca
Pereira Pinto, foi enviada pelo governo ás margens do Ibicuhy,
em estado de entrar immediatamente em operações. .

« Quasi pelo mesmo tempo o governo do Imperio, reco
nhecendo a necessidade de ter Uilla esquadrilha no rio Uru
guay, mandou organisar uma para segurança d'esta fronteira;
porém o mesmo governo a mandou desarmar quasi ao mes
mo tempo, em que mais necessidade havia d'elIa.

l( A importancia que deram á fronteira de S. Borja e do
Uruguay os governos anteriores, contrasta de uma maneira
notavel com o descuido do governo (actual) para com ella
na guerra actual com o Paraguay. Desde 30 de Agosto de
1864 que o despota que governa o Paraguay atirou a luva
á face do Brasil.

« Desde então os empregados da fronteira de S. Borja e
do Uruguay e os particulares, participaram ás autoridades
superiores, aO~ generaes, ao presidente da provincia, os pre
parativos que se fizeram no Paraguay para invadir o nosso

- territorio. Participaram o numero das forças do inimigo,
que construiram canÔas, que tem carretas promptas para
transportar estas canÔas á margem do rio Uruguay; deu-se
lhe parte da marcha do inimigo; a imprensa de toda a pro
vinCIa repete os mesmos avisos e estimula o governo.

« A unica medida que o governo tomou fOl mandar reu
nir com atropellação a guarda nacional da comarca de Mis
sões, sem ao menos cuidar de lhe mandar armas e farda
mento; e pensa ter por esta fórma posto em salvaguarda a
fronteira.

l( Em 40 dias depois da invasão do territorio do Imperio
pelo inimigo, em 70 depois da chegada do inimigo na
barranca do rio Uruguay, em frente de S. Borja, não teve
tempo o brigadeiro Canavarro de se mOV8r com sua divisão,
com sua boa artilharia, das pontas de Ibirocay para a mar
gem do rio Ibicuhy, a disputar ao inimigo a passagem I

« Que faziam o mesmo brigadeiro e o general Caldwell do
outro lado do Passo de Santa Maria, que não fizeram dar
um tiro aos soldados da sua divisão, ao ponto de ou virem
os nossos, que se achavam emboscados no matto, os ~ara

guayos gritarem: Vamos a Uruguayana, porque o Sr. Cana
varro nos deu licença para ir.

« Esta estupenda passagem do inimigo no rio Ibicuhy; o
abandono em que o brigadeiro Canavarro deixou o coronel
Fernandes, antes e depOls da invasão paraguaya; o descuido
do governo da provincia de não mandar approximar de S.
BorJa durante este tempo, tropas brasileiras, sob o pretexto
de uma informação erronea, de que o clima de S. Borja é
pestifero, o que é completamente desmentido pela experien
cia; emtim, a morosidade com que as divisões do exercito
brasileiro tem-se movido sem se approximarem' até agora do
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theatro da guerra, tem feito nascer em muitos habitantes
idéas tenebrosas contra a sua segurança

« Mas, felizmente, poucos dias depois que o exercito ini
migo se achava sobre a margem esquerda do rio Ibicuhy,
espalhou-se a grata noticia da vinda de Sua Magestade a
esta provincia do Rio Grande do Sul.

« A 19 de Julho o inclito monarcha brasileiro era recebi
do com uma alegria enthusiastica na capital da provincia,
onde confiava a adminisrração da provincia e o commando
das armas ao general Visconde da Boa·Vista; e o tenente
general Barão de Porto Alegre foi tomar o commando do

,exercito em operações n'esta provincia.
« Com a chegada do grande chefe desappareceu a fatal inercia

que nos tolhia; tudo está em movimento, o facbo do enthu
siasmo aclarou todos os recantos de nossa provincia.

CAPITULO VII.

Approximação do inilm'go a Uruguayana.-Ent1·ada na vüla,
saque e deterioração

« A facilidade com que os Paraguayos effectuaram sua pas
sagem no rio Ibicuhy, fez-lhes crear nova coragem. ElIes
consagraram o dia 24 de Julho, na coxilha de Japejú, á alegria,
festejando quanto lhes era permittido em sua posiçao, o dia
de S. Francisco Solano, cujo nome tem o seu grande ma
riscaI. Ninguem os inquietou eill seu descanso e em seus
divertimentos, porque sómente umas pequenas forças com
mandadas. pelo tenente-coronel Trindade, pertencentes á La
divisão, tinham-se approxi.mado, comu pa1'a os reconhee:er.

« O brigadeiro Canavarro á frente da sua divisão tinha
tomado posição áquem do rio Toro-passo, á esquerda da estrada
real que segue para Uruguayana, contentando-se em arre
banhar alguma cavalhada e gado manso dos moradores mais
vizinhos da estrada. Porém o inimigo encontrou muitos re
cursos de toda a sorte de animaes nos campos que talára,
nos rincões da co!:ta do Uruguay; e aproveitou os animaes
mansos retirados por nossas forças, porque enes fugiam con
tinuamente e procuravam sc.as querencias, onde os Paraguayos
os aproveitavam, porque não encontraram obstaculo nenhum
em seguirem a estrada real, apoderando-se de tudo o que
encontravam á sua direita e esquerda, e continuando em sua
tarefa de destruição, queimando todas as casas que se acha
vam em sua passagem.

« O coronel Fernandes teve ordem de ir ao acampamento
do brigadeiro Canavarro, em quanto 'a l.a e 4.' brigadas prin
cipiavam sua passagem do rIO Ibicuhy no mesmo Passo de
Santa Maria; e em seu regresso estas duas brigadas acabaram
de effectuar sua passagem. O que feito ellas flauquearam
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sempre o inimigo. A divisão paraguaya conitnuou sua marcha
pela estrada real, caminhando e parando quando bem lhe
pareria, e fazendo o que qneria.

« Quando o inimigo marchava, o hrigadeiro Canavarro mar
chava tambem na sua vanguarda, porém a distancia na es
querda da estrada real; e o coronel Fernandes com as l.a e
4. a brigadas seguia em sua retaguarda. Assim se passou o
banhado de S. Marcos', e assim se effectuou a marcha até ao
rio Toro-passo. Então o brigadeiro Canavarro adiantou-se do
inimigo e flassóu este rio no Passo Real, ficando os Paraguayos
d'este lado do mesmo passo, que dista como duas luguas da
fóz d'este rio no Uruguay.

« O inimigo ahi fez alto varias dias, e soppoz-se que elIe
tinha receio de ser' atacado na passagem do Toro-passo, que
é fundo. Occupou-se, sem ser inquietado, eIJ? formar uma es
pecie de ponte na passagem do dito rio, entretanto enviou
parte da sua gente ao fundo do rincão, sobre o riúUruguay;
de certo para ver se conseguia restabelecer novas com muni
cações com sua columna expedicionaria do outro lado do rio,
cujas communicaQões acabavam do ser cortadas pela chegada
do nosso vapor Uruguay, que tinha chegado armado em guerra, e
que, coHocado no meio do rio, impedia todo o transito de cauôas.

« O chefe do exercito invasor mandou coHocar uma bateria
de algumas peças sobre a margem do Uruguay, e bastante
força para fazer fogo ao vapor, gue, zombando dos tiros do
inimigo, não cessou de lhe atirar em quanto elIe se conser-·
vou n'aquclla posição, e lhe inutilisou uma peça de artilhria.
Não podendo ser bem succedido em seu intento, o inimigo
tratou de passar o rio Toro-passo, o que sem novi4ade rea
lisou em sua ponte.

" Emquanto isso se passava, o coronel Fernandes com a
l.a e 4.a brigadas ia despontar o Toro-passo pelo passo do
Cemiterio, e ia-se reunir á l.a divisão na costa do arroio
Imbaha, um pouco acima do Passo Real do mesmo arroio.
O inimigo ficou pacifico possuidor do rincão, entre Toro
passo e 1m baha, desde a estrada ~eal até o Uroguay, onde
queimou, destruio todas as casas, agarrou todos os gados, e
pa sou além do Imbaha pelo Passo Real quando lhe approuve.

« Por ordem do brigadeiro"Canavarro a villa de Uruguayana
tinha sido fortificada como para soffrer um sitio. Se elIa não
tinha sido cercada totalmente de fortificações, tinham-se feito·
cercos de parede de tijolo, de taboas e varias fossos. N'ella
tinham armazenado grandes provisões de viveres, com o
mesmo fim de sustentar um sitio. O general Canavarro tinha
dado sua palavra aos habitantes da vilIa de Uruguayana, que
os Paraguayos não haviam de entrar n'aquella villa, e em
con~equencia as casas de commercio e a alfandega estavam
ch81as de fazendas e generos; os particulares não tinham
quasi reti.;:ado seus interesses.
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(i Mas quando o inimigo se achou ,no arroio 1mbaha, como
a duas !eo"ua~ de .Uruguayana,. o brigad!=Jiro Canavarro, que
nunca tlllha Id.O VIsItar as fortdicações e que tal vez não as
mandára dirigir por pessoas competentemente h&.bilitadas, lem
brou-se de as mandar examinar por uma commissão de
homens profissionaes. Esta com missão cumpria o seu mandato
no dia 3 de Agosto, e segundo se julga não as achou boas;
em consequencla S,. Ex. mandou no dia 4 inutilisar parte
d'eUas, e foi só então que o commercio e os mo.radores de
Uruguayana comprehenderam que a sua villa ia ser entregue
ao inimigo, como já tinham sido as de Itaqui e S. Borja.
Porém, não havia barcos no porto nem carretas na villa;
força foi. pois, aos moradores de tratar de se escapar da
melhor fórma que podiam abaJ;ldonando seus interesses.

l( Sem embargo no acampamento do exercito brasileiro,
que se achava sobre a margem do arroio Saúce, entre Uru
guay.ana e o arroio 1mbaha, haviam então, além do briga
deiro Canavarro, o coronel Barão de Jacuhy e o tenente
general João Frederico Caldwell, que, como commandante
das armas da provincia,'era commandante em chefe do exercito
brasileiro. Todos esperavam que este general em chefe, in-.
telhgente e veterano, mandasse atacar o inimigo sobre a mar
gem esquerda do arroio Imbaha, no momento em que elle
se punha em marcha para entrar em Uruguayana.

« O general em chefe chegou a mandar estender a linha
do nosso exercito para fazer o ataque; porém exigindo d'eUe
o brigadeiro Canavarro ordem por escripto de atacar, e não
podendo S. Ex:. se prestar a esta exigencia de um subordi
nado, formou-se uma questão, que a marcha do inimigo veio
resolver a favor do brigadeiro Canavarro, pois eUe já se
achava tão approximado da viUa, que já nosso exercito não
podia fazer suas manobras de ataque.

« Sem embargo o corpo do tenente-coronel Bento Martins
e mais algumas forças nossàs se collocaram em frente da
vanguarda paraguaya, entre o arroio Saúce e a vi1la de Uru
gua,Vana. O general em chefe e o Barão de J acuhy foram
tomar posição na esquerda, mui proximo á estrada real, que
seguia o immigo, e mandaram pedir algumas peças de arti
lharia ao brigadeiro Canavarro, que tinha oito, para ao menos
inquietar os Paraguayos em sua entrada na viUa. Assegurl:lm
que Canavarro mandou quatro peças sem artilheiros e sem
munições! A obra da entrega de Uruguayana estava con
sumIlJada.

« O tenente-coronel Bento Martins, indo sempre na van
guarda do inimigo, entrou. pelo lado do norte, e atraz d'eUe
entraram os Paraguayos, e com tanta velocidade que dentro
da viUa ainda agarraram alguns soldados do tenente-coronel
Bento Martins, que, atravessando a villa, sahio logo d'ella
pelo lado do sul. Seus ,pobres soldados, que foram agarra-
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dos pelos Paraguayos, foram por eBes conduzidos a uma
coxilba fóra da villa, nas vizinhanças do cemiterio, onde
acamparam, e ahi degollados á vista do brigadeiro Canavarro
e de todo o nosso exercito. Isso se passava a 5 de Agosto
de 1865.

« Os Paraguayos encontraram em Uruguayana mui poucas
familias, e essas era.m todas estrangeiras. Não tiveram com
eBas maior respeito do que com as familias que encontra
ram em S. Borja e em Itaqui. Primeiro saquearam as
casas dos ausentes, tan to brasileiras como estrangeiras; tan to
particulares como edihcios publicas e casas de commercio.
E durante o apertado sitio a que foram reduzIdos, quando
lhes faltaram os recursos nas casas dos aUiõentes, os foram
procurar onde os achavam. E, finalmente, quando, poucos
dias antes de sua rendição, consentiram que sahissem da
villa as poucas familias que tinham ficado dentro, afim de
lhes poupar as desgraças de um bombardeio, os Paraguayos
se apoderaram de todos os seus mantimentos, de todos os
seus interesses, levando com bem poucas excepções sua obra
de destruição a todas as casas. Como o inimigo se demorou
mais tempo em Uruguayana, a sua obra de destruição foi
mais completa; alli encontraram mais abundancia e mais
riqueza. Como o inimigo occupou a viBa desde 5 de Agosto
até 18 de Setembro, teve tempo de inutilizar quasi todos os
bens moveis; e para se fortificar, construir lanchas para
fugir e para ter lenha para o fogo, destruio grande numero
de predios.

CAPITULO VIU.

Estado de nossas {orças. -Batalha de 17 de Agosto na Restau
ração.- Chegada do general Ba?'ão de Porto-Alegre.

« Em quanto o inimigo vaqueava na Uruguayana, onde
achou' grande quantidade de fazendas, mantimentos e bebi
das, o exercito brasileiro acampado na coxilha, como cercan
do a villa, soffria de fome, de frio e de nudez; chegando a
desgraça de alguns nossos soldados não terem mais do que
um couro fresco para se cobrirem.

« Em quanto o nosso exercito passava por estas miserias
na frente do inimigo, deu-se a batalha de Yatay, da qual
já tratamos. .
. Depois do successo do dia 17 de Agosto foi mais apertado

o cerco de Uruguayana, e os chefes do exercito alliado
mandaram, por um tenente aprisionado no dia 17, intima
ção ao chefe paraguayo para que se rendesse. Entretanto no
dia 19 de Agosto o inimigo, que se achava em Uruguayana,
moveu-se até meia legua da villa. Esta marcha deu lugar a
que a gente do tenente-coronel Bento Martins entrasse por
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algum tempo ~a. vi.Ha. Porém a divisi10 . Canavarro se poz
na frehte do lmmlgo, que não se ammou a passar por
meio d'elIa e. voltou outra vez 1?ara Uruguayana. A .20 de
Agosto de nOlte chegou ao exercito o tenente· general Barão
de Porto Alegre, e tomou o cOtI!.mando. A .21 ao meio dia
chegou á proximidade de Uruguayana a esquadrilha de
quatro vapores e alguns lanchões, com o corpo de zuavos
bahianos e 1,500 praças de linha. O general FIÔres passou
toda a sua divisão para o territorio brasileiro nos dias 21 a
23 do Agosto. Então o exercito alliado em frente a Uruguaya
na ex~edia. a 20,000 homens das tres armas, com 40 peças
de artilhana.

« A' vista da inferioridade numerica do inimigo, nutriam
se algumas esperanças de que elle capitulasse, evitando-se
assim a effusao de sangue e poupando-se a villa. Tendo o
commandante Estigarribia deixado perceber sua predilecção em
tratar com o general FIÔres, este lhe enviou o coronel D.
Nicassio Borges, munido de instrucções convenientes e honrosas
para um aj uste, de combinaçllo com os chefes alliados. Em
consequencia do qu~ n'aquelles dias constou a noticia de que
o exercito paraguayo tinha deposto as armas, e se tinha en
tregado á discnpção. Estas primeiras negociações de paz en
taboladas pelo general FIÔres, foram improficuas; não tanto
pela tenacidade de Estigarribia como pela vontade de ferro
do padre Duarte. Entretanto os chefes do exercito alhado
não estavam em inacção.

• A 29 de Agosto o general FIÔres fez sahir uma forte
columna de cavallarla de 1,200 homens, seguindo o rio
Aguapehy para descobrir o campo das Missões Argentinas até
Itapua; o commando d'essa força foi confiado ao general D.
Henrique de Castro. A 30 de Agosto foi tomada pelas forças
do general FIÔres uma partida paraguaya de seis homens e
um official , o qual declarou que ia a Humaitá pedir reforço
em nome de Estigarribia, porque a sua posição era muito
grave. Na mesma noite fugio un;t official paraguayo com 50
soldados para o general FlOres, dizendo que se tlllham acabado
os mantimemos, que s6 tinham carne de cavallo.

« O general Barão de Porto-Alegre, o almirante Tamandaré,
os generaes FIÔres ~ Pa~ne.ro, resolver8:~ e~ co~selho man
dar fazer uma ultima llltlmaçi10 ao immlgo, Impondo-lhe
condições honrosas e compromettendo-se a deixar livres com
as honras da guerra o chefe Estigarribia, seu estado maior e
os officiaes, ficando prisioneiros de guerra toda a tropa, petre
chos e munições existentes em Uruguayana. O padre Duarte
influio contra a acceitação d'esta proposta; então o Barão de
Porto-Alegre e os officiaes generaes do exercito resolveram
atacar o inimigo no dia 7 de Setembro, anni versario da in
dependencia.

« A chegada do general Mitre ao exercito alliado teve lugar
Vol. n-37.
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quasi ao mesmo tempo que chegou o ministro da guerra
Ferraz. E' de suppõr que a vinda d'este influisse para o ge
neral em chefe demorar o ataque contra o inimigo até á che
gada de Sua Magestade o Imperador. Isto teve lugar com
toda a sua comitiva ao acampamento do eI.ercito no dia 11
de Setembro de 1865. »



LIVRO, DECIMO.

CO Tf~UACÃO DA fNVASÃO PARAGUrnANO mo GRANDE.

CAPITULO IX.

Chegada de ua jJfage,çtade o Imperador ao exel"cito alliado,-
Seu effeito.-·Rendição do exercito inimigo a 18 de Setembro de
1865.-Proclamação de Sua Magestade o Imperador.-Ordens do
dia dos Exms. Srs. mini t1'O da guerra e general em chefe.
Decreto ,de 20 de Setembro de 1865.-llecepção do minist?'o
ingle...: em audiencia imperial a 23 de Setembro de 1865.

« A chegada de Sua Magestade o Imperador o Sr. D. Pedro II
ao exercito, em cuja frente na coxilha mais proxima ao ini
migo Sua Magestadé mandou levantar sua tenda, produzio
n'elle um eifeito incalculavel, e talvez superior ao que se tinha
p~evisto e que se acha bem descripto em uma correspondencia
que transcrevo aqui no Echo do Sul n. 201. ('''")

« Immens~ foi a l:'.legria de nossas tropas ao ver Sua Ma
gestade o Imperador á sua frente, e o seu enthusiasmo subio
ao mais alto ponto. .

« Sua Mage"stade o Imperador procurou informar-se por seus
proprios olhos do estado 'de nosso exercito, examinou seu far
damento, seu armamento, inteirou-se das comidas que se davam
aos soldados, visitou os hospitaes de campanha, deu provi
dencias para tornar melhor o estado de salubridade assás aete
riorado pelos' frios, pela humidade' e sobretudo pelos restoS de
muitos milhares de animaes cavallares que tinham succumbido
de frio e de tra;b,alho, e que 'se achavam espalhados pelo 'acam
pamento e por algum~s leguas do seu contorno. Sua Mages-

(*) Supprimimos esta correspondencia.
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tade o Imperador era incansavel. Desde o amanhecer até o
anoitecer nossos soldados viam Sua Magestade o Sr. D. Pedro II,
ora a pé, ora a cavallo, acompanhado de SS. AA. Imperiaes,
os Srs. Conde d'Eu e Duque de Saxe, de seus ajudantes de
campo, etc., percorrer o acampamento, fallar com os soldados,
attendêl-os, consolar' os enfermos, fazer-lhes dar os sOCCor1'os
corporaes e espirituaes de que precisavam. Emfim Sua Ma
gestade era o verdadeiro pai dos soldados, que como tal o
Idolatravam..

C( Não sómente nossos chefes e generaes, mas tambem os chefes
e generaes dos aUiados, so bretudo o general FIÔres, presidente
da Republica Oriental do Uruguay, e o general Mitre, pre
sidente da Confederação Argentina, lhe tributa~-am as mais
delicadas attenções de respeito e veneraçllo; homenagens tan to
mais honrosas para o Sr. D. Pedro II, que não lhe eram
dadas por causa do explendor do throno, e sim merecidas
pelas eximias qualidades que todos divisam em sua augusta
pessoa.

C( Emquanto a presença do adorado monarcha brasileiro in
fundia um ardor enthusiastico em nosso exercito, e dava um
novo incentivo á intrepidez de nossos valentes alliados, eUa
fazia perder ao inimigo encerrada em Uruguayana toda a es
perança de subtrahir-se ao merecido castigo. Ao menos é de
presumir assim, pois que alguns dias depois da chegada de
Sua Magestade o Imperador ao exercito e tres dias antes de
se entregarem tratou de fugir. Para esse fim tinha eUe pre
parado, trabalhando dia e noite, umas cento e tantas canÔas
ou lanchas chatas, que podiam cada uma conter cincoen ta e
tantos homens. Seu projecto era, aproveitando a escuridão dà
noite, embarcar n'essas canÔas, ás 8 horas, todos os soldados
que n'ellas coubessem, degollar aquelles que não podiam levar,
pÔr o comboi em marcha pela costa do rio Uruguay, procu
rando escapar· á vigilancia dos dous unicos vapores que tí
nhamos então em Uruguayalla e que estavam fundeados ao
meio do rio.

cc Porém a miseria a que estavam redusidos os soldados pa
raguayos em Uruguayana era extrema. Elles tínham ao prin
cipio gasto com prodigalidade, . e mesmo inutilisado, por
malvados, <3S grandes recursos de viveres que ahi encontra
ram, pensando demorar-se menos tempu n'aquella villa, e em
consequencia os comestiveis lhes tinham faltado. .

. ~ U~ ~oi,d~d~ qu~ ~o'ns~g'ui~ po'de'r de'se~t~r 'u~ t~rde' d~ dia
15 de Setembro se apresentou no corpo da guarda nacional
do, tenente-coronel Bento Martins, a quem contou os sofi'ri
mentos de seus patricios dentro da vilIa, concluindo por lhe
declarar que n'aquella noite, ás 8 horas, eUes iam efi'ectuar
sua fuga embarcados, etc.
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..............................
« PercebElndo o inimigo que seu plano de fuga era desco

berto, nll.o tentou realisal-o nem n'aquella nOlte nem nas
subsequentes. Porém os Srs. Barão de Porto-Alegre e Vis
conde de Tamandaré continuaram a tomar as mais sérias
precauções para obstar a fuga.

No dia 16 de Setembro Sua Magestade o Imperador dig
nou-se passar revista ao nosso exercito, e correu o boato de
que o inimigo seria atacado no dia seguinte. Mas, se bem
que n'aquella manhã nosso exercito se formasse na coxilha,
não se realisou o ataque. Foi no dia 17 que, reunindo o
conselho privado, deliberou Sua Magestade o Imperador atacar
no dia seguinte.

No dia 18 de Setembro de 1865, designado para o ataque
dos Paraguayos entrincheirados na villa de U ruguayana, con
forme as ordens do general em chefe o Sr. Barão de Porto-Ale
gre, ás 6 horas da manhã se achavam formadas em uma co
xilha á margem esquerda do Imbaha todas as ~orças do
exercito imperial, tendo a nossa infantaria o numero de 4,000
praças, incluindo 2,000 homens de cavallaria, armados
como infantaria, que marchou em columnas contiguas em 5
brigadas, acompanhando a artilharia com 40 bocas de fogo e
4 estativas em direcção á villa. Sua Magestade o Imperador,
o principe Conde d'Eu, o ministro da guerrll., o general em
chefe, os aj udantes de campo de Sua Magestade e comitiva
occupavam a frente da força.

O Sr. Visconde de Tamandaré acompanhado do principe
Duque de Saxe, se achavam então a bordo da esquadrilha,
composta de seis vapores e de varias lanchões e chatas. ElIes
não tardaram muito em se reunir á comitiva imperial.

Antes de marchar com as forças o general em chefe, Barão
de Porto-Alegre, duigira-lhes a seguinte proclamação:

-(C Camaradas! Approxin~a-se o momento em que os van~alos
que tem levado o incendio e a desolação aos habitantes iner
mes de uma e outra margem do Uruguay deverão expiar
seus nefandos crime.

«( -Abi os tendes á V05sa frente entrincbeirados no ambito
que otrerece o recinto da villa de Uruguayana, que com
barbara prazer tem t{uasi de todo arruinado. .

«( -O nosso adorado monarcba nos honra com sua augusta
presença, em companhia dos augustos principes seus genros, e
do ministro da guerra.

« -Tendes por companheiros 'esta luta de honra os valo
rosos soldados das nações alliadas, e para testemunhas. de
vossos feitos os chefes das mesmas nações, que comungo
vos guiarão na marcha gloriosa que. v~m.os empre~e?der..

(( -Camaradas r Demos ao nosso 11llmIgo uma hçao aSSIm
de valor como de civilisação e humanidade. OfIereçamos-lhe
ainda uma vez, antes de principiar-mos o combate, algumas
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horas para. reflectirem, e ao mundo inteirÇ> uma prova de que
DO nosso justo resentímento nos quitamos de .suas atroci
dades por actos dignos de um povo livre. Viva Sua Mages
tade o Imperador! VIva a nação brasileira! Vivam as nações
alliadas! - Barão de Porto Aleg7'e.-»

« A divisão oriental, que se achava aJampada na esquerda,
ao mando do general Flôres, e a argentina, que se achava
no centro, commandada pelo general Paunero, tendo ambas
á sua frente o general Mitre, tambem em columnas contin
guas e na ordem em lque se achavam, seguiram na mesma
direcção de Uruguayana.

« Nada tão grandiosamente bello (como fez observar algumas
vezes o tenente-general Cabral, um dos aj udan tes de Sua
Magestadel como o espectaculo que ofi'erecia então o exercito
alliado, composto de vinte e tantos mil homens, formados em
um semi-circuJo de mais de' legua de comprimento e de mais
de meia legua de largura, approximando-se pelas coxilhas,
pelas vertentes, por toda a parte, das fortificações que circu-
lavam Uruguayana. .

« Tendo chegado á distancia de tiro da praça, o ministro
da guerra, o genclral em chefe, o VIsconde de Taruand aré,
fizeraill respeitosas observações a Sua Magestade o Impera
dor, que estava sempre na linha junto d'elles, de não expÔr
seus dias, tão preciosos para todo o Brasil. Sua Magestade
respondeu ás mesmas observações que occupava a posicão
digna de si. •

. . . . . . . . . .. .... ..
" O Sr. D. Pedro II dizia :-Se eu estivesse dentro da praça

atirava agora balas para f6ra.
« Ao meio dia menos 11 minutos já a praça se achava in

vestida inteiramente, e toda a força dispostá em ordem de
ataque. Occupava o exercito brasileiro a direita da linha a
distancia dA tiro de fuzil ordinario das trincheiras do inimi
go, ficando entre as mesmas trincheiras e o cemiterio, que
fica por fóra da Yilla; a divisão argentina oecurou o centro
e a oriental a esquerda. C01l0cou-se toda a cavalJaria á es
q uerda da linha e á retaguarda, na posição conveniente de
protegêl-a....

. . . . . . . .. .. .
« Ao meio-dia o tenente-general Barão de Porto-Alegre em

nome dos chefes alliados dirigia ao inimigo a seguinte inti
mação:

«-A prolongação do rigoroso sitio em que se acham as fOI'
ças sob o mando de V S. deverá por certo têl-o corlven
cido de que sentimentos meramente bumanitarios retêm os
exercitos alliados em operaçüas n'esta provincia ante o ponto
do territorio que V. S. occu pa.

l( -E'Stes sentimentos, que nos animam e que sempre nas
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dominaram, qualquer que seja o resultado da guerra a que
fomos levados pelo vosso governo, me obtigam a ponderar
a V. S. que semelhante posiça,o e estado de cousas deve ter
um paradeiro, e, em nome do nosso Imperador e dos chefes
alliados, annuncio a V. S. que, dentro do praso de -duas
horas, nossas operações vão começar.

« - Toda a proposição que V. S. fizer que não seja a ~e

;renderem-se as forças do seu commando sem condições nao
será aceita, visto que V. S. repellio as mais honrosas que
lhe foram pelas forças alliadas ofl'erecidas. Qualquer que seja
pois, a sua resolução, deve V. S. esperar da nossa generosi
dade o tratamento consentaneo com as regras admittidas
pelas nações civilisadas.

l( - Deus guarde a V. S.
« - Acampamento junto aos muros de Uruguayana, 18 de

Setembro de 1865. - Barão de Porto-Alegre. - A.o Sr. tenen
te-coronel Antonio de Estigarribia, commandante da divisão
paraguaya. - »

. . .. .. . . . . . . . . . .
I Porém assim não aconteceu, porque, findo o prazo de meia

hora que se tinha concedido, foi entregue ao general em
chefe a seguinte resposta á sua intimação, que logo entregou
a Sua Magestade o Imperador:

« - O commandante em chefe da. divisão paraguaya ofl'erece
render a guarnição da praça de U ruguayana, sob as seguin
tes condições:

« - 1. a O commandante da força paraguaya entregará a
divisão do seu commando, desde sargento inclusive, guardan
do o exercitos alliados para com e1les todas as regalias
que as leis da guerra prescrevem para com os prisioneiros.

« - 2. a Os chefes, ofliciaes e em pregados de distincça,o sahi
rão da praça com suas armas e bagagens, podendo escolher
o ponto onde queiram dirigir-se, devendo o exerci.to aUiado
mantê-los e vesti-los emquanto durar a presente guerra; se
escolherem algum lugar que não seja o Paraguay, devendo
ser por sua conta se preferirem o mesmo lugar.

a - 3.a Os chefes e ofliciaes orientaes que estão n'esta guar
nição ao serviço do Paraguay, ficarão prisioneiros de guerra
do Imperio, guardando-se-Ihes todas as considerações a que
tenham direito.

« - Feito em Urugnayana, em 18 de Setembro de 1865.-
Antonio Estigarribia.-J

« - Logo que o general em chefe recebêra esta resposta, man
dára convocar os chefes alliados, que chegaram junto a Sua
Magestade o Imperador, no momento em que· comparecia
em sua augusta presença o capitão paraguayo Baptista Ibanha.

. . . . . . .
« Assentou-se que, aceitas as condições 1.' e 3.a, sem restric

ções, se declarasse ao inimigo que os ofliciaes da praça não
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podiam sabir com armas, e por generosidade se lhes conC8
dia o escolberem livremente qualquer lugar que não perten
cesse ao Paraguay.

« O Exm. Sr. ministro da guerra offereceu-se para ir pcsso
almente levar esta declaração ao commandante da praça e
entender-se com eUe, o que fez dirigindo-se logo á mesma .

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
« Tendo passado as trincheiras e penetrado na praça, o Exm.

Sr. ministro fez a declaração ao commandante Estigarribia,
que a pediopor escripto, e S. Ex. a escreveu nos seguintes
termos:

«-Os generaes alliados concedem e admittem a 1." e 3."
condições sem restricção alguma. Quanto á 2.a admi.ttem-a
com as seguintes restricçoes:

« - Os ofliciaes de qualquer cathegoria se renderão, não po-
dendo sahir da praça com armas, sendo-lhes livre escolher
para sua residencia qualquer lugar ~ue nã.o pertença ao ter
ritorio do Paraguay. .

;( - Uruguayana, 18 de Setembro de 1865, ás 21/2 horas da
tarde. -Pelos chefes aUiados, o ministro da guerra do I m
perio do Brasil, A.ngelo Moniz da Silva Ferraz.-»

« O tenente-coronel Estigarribia pedio ainda meia hora para
ouvir os seus ofliciaes, o que lhe foi concedido.

.. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. ..
« Expirado, porém, o prazo de meia hora que se lbe tinba

concedido, eUe respondeu pelo seguinte modo:
« -Commando em cbefe da divisão paraguaya, sitio da

Uruguayana, 18 de Setembro de 1865.
« - Ó abaixo assignado aceita as proposições de V. Ex. e

deseja unicamente que seja Sua Magestade o Imperador do
Brasil o melhor garante de tal convenio.

{( - A eUe e a V. Ex .me confio e me entrego prisioneiro
de guerra com a guarnição, attendendo ás prescripções con
tidas por V. Ex.

« - O abaixo assignado espera que V. Ex. procederá imme-
diatamente a ajustar com eUe o modo como se deve effec
tuar o desarmamento e entrega da guarnição.

{( - Deus guarde a V. EX.-Antonio Estigarribia.-»
« Immediatamente S. Ex. declarando que estipulava a ga

rantia em nome dos cbefes a!liados, mandou participar ao
general em chefe, afim de dar todas as providencias neces
sarias para a evacuação da praça; feito o que começou o
inimigo a entregar suas armas. Uma das bandeiras dos ven
cidos, apresentada ao Imperador, foi por Sua Magestade offe
recida ao general D. Bartholomeu Mitre.

« A outra o foi igualmente ao general D. Venancio Flôres.

« Ficaram em nosso poder mais de 5,000 prisioneiros praças
de pret, que foram no dia seguinte repartidos entre os



- 287-

tres alhados, e 59 officiaes, sendo no outro dia os Paraguayos
entregues ao 11. 0 batalhão de linha e os Orientaes com o
commaLdante da vanguarda confiados ao Exm. Sr. Barão de
Jacuhy; 6 bocas de fogo, 540 espadas com talins, 850 lanças,
34 clavinas, 110 pistolas, 3,690 espingardas de adarme 17,
3,·700 cinturões com patronas, 231,000 cartuxos, 7 bandeiras,
19 carretas, 1 carretilba e outros objectos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . .

« No outro dia (19 de Setembro) o Exm. Sr. mllllstro
da guerra publicou a ordem do dia de que faço o seguinte
extracto;

«- Gabinete do ministro da guerra.-Uruguayana, 19 de Se
tembro de 1865.-0rdem do dia n. 8.

«- Em nome de Sua Magestade o Imperador, S. Ex. o Sr.
ministro da guerra com jubilo felicita o exercito pelo grandioso
feito do dia de hontem. (S. Ex. faz a narração do que se
passou) "

«- Mandando dar publicidade a tão grandioso triumpho, tem
a satisfação o mesmo Exm. Sr. de declarar que Sua Mages
tade o Imperador e seus augustos genros os Srs. Conde d'Eu
e Duque de Saxe, acompanhados de S. Ex., e de seus aju
dantes de campo e comitiva, assistiram sempre a todos os
actos e movimentos, occupando a frente das forltas imperiaes.

«-Para conhecimento do exercito e de ordem de S. Ex.
tambem se publicam os seguintes avisos.-))

«- Uruguayana, 19 de Setembro de 1865.
«- Tenho a satisfação de louvar em nome de Sua Mages

tade o Imperador, o modo porque as forças ao mando de
V. Ex. se comportaram durante a jornada de 18 do corrente.
O enthusiasmo com que marcharam á frente do inimigo, a
precisão dos movimentos e pericia com que occuparam as
posiçõ~s que lhe foram ,assignaladas, são dignos dos maiores
enconllOs.

«-Se, em virtude do prompto rendimento da praça, não
puderam pôr em relevo seu valor, a satisfaçãe, e alvoroto que
se devisavam em seus semblantes, sua attltude bellicosa
auguravam um feliz exito, e se este não se obteve por força
de com bate, a gloria para as armas alliadas não foi some
nos, porque as vantagens colhidas pelo rendimento sem
effusão de sangue, deverão por certo pelo seu effeito moral
acarretar aos exercitas alliados grandes bens.

(1- Não devo finalisar este sem ao mesmo passo louvar a
V. Ex. em nome do mesmo augusto senhor a pericia com
que dirigia as operações preparatorias para o ~ombate.

c- Deus guarde a V. Ex.-Angelo Moniz da Silva F87'raz.
« A' S. Ex. o Sr. tenente-general Barão de Porto-Alegre.-»
«-Uruguayana, gabinete do ministro da guerra, 19 de Se-

tembro de 1865. '
«(- A atittude e enthusiasmo que a brigada que V. S.

VaI. 11-38
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commanda demonstrou na jornada de 18 do corrente mez
são dignos de elogios, o gue tenho a mais viva satisfação de
declarar-lhe em nome de Sua Magestade o Imperador, que o
testemunhou .
• « - Deus guarde a V. S.-Angelo Moniz da Silva Felvraz.-

Sr. tenente-coronel Joaquim Rodrigues Coelho Kelli.- No
impedimento do ajudante general, o coronel Antonio Pedit'o
de Alencastro.-» I

« O Sr. g'eneral em chefe publicou tam bem a ordem do dia
que se segue.

«-Quartel general do commando em chefe do exercito em
operações n'esta provincia, na villa da \Jruguayana, 19 de
Setembro de 1865.-0rdem do dia n. 13.

« - Soldados do Imperio Brasileiro em operações n'esta pro
vincia! Guerreiros do exercito alliado no Rio Grande do Sul!
Companheiros na vindicta da honra nacional das tres pri
meiras potencias sul-ameflcanas. A divisão paraguaya em
operações sobre o rio Uruguay, á vossa presença depÔz as
armas. sem disparar um só tiro.

« - A' frente de vossas armas, aj]te o vulto aug'usto de Sua
Magestade o Imperador, em presença do Exm. ministro da
guerra, dos, augustos principes e da cÔrte, vistes desfilar
bontem tdesarmados, ás 4 horas da tarde, sete regimentos de
infantaria, e um corpo de cavallb.ria do exercito para~uayo!

« - Vossns fuzi~ e vossas lanças estavam descançados. Vos os
canhõe:; não annunciavam um combate de sangue, quando
os hymnos da tri plice alliança proclamavaU! a explendida
victoria da civilisação contra o vandalismo.

« - Soldados da lLberdade, em nbme do Imrerador o general
em chefe do exercito imperial vos sauda e vos conjura a
que respeiteis a desgraça do inimig'o vencido.

« - O general em chefe agradece' dedicação de cada um
de vós, assim como o enthusiasmo .J todos, esperando po
der ainda uma vez orgulhar-se de haver-se achado á vossa
frente.-Barão de Porto Alegre.-»

« No dia 20 Sua Magestade o Imperador expedio o seguinte
decreto:

«-Querendo commemorar o rendimento da divisão do exer
cito da, Republica do Paraguay que occupava a villa da
U ruguayana, hei por. bem conceder a todos os ofliciaes, sol
dados, magistrados, empregados e pessoas da minha comitiva
que assistiram e tomaram parte no referido feito, o uso de
llma medalha conforme o desenho e instrucções que com
este baixam assignados por Angelo Moniz da Silva Ferraz,
senador do Imperio, do meu conselho, ministro e secretario
de estado dos negocias da gue'rra, que assim o tenha enten
dido e faça executar ..

« - Palacio da villa de Uruguayana, 20 de Setembro de 1865,
44. 0 da Independencia e do Imperio.
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« - Com a rubrica de Sua'Magestade o Imperador.-Angelo
.Moniz da Silva Ferraz.-)}

« A 21 de Setembro de manhã f?ua Magestade o Imperador
~andou celebrar em uma capella improvisada Junto á sua
Imperial tenda, uma missa e entoar um Te-Deum em acção
de graças pela victoria do dia 18.

« Assistiram com Sua Magestade os principes'Conde d'Eu e
Duque de Saxe, seus ajudantes, os Exms. Srs. ministro da
guerra, general em chefe, Visconde de Tamandaré, os chefes
alIiados com suas comitivas e alguns corp')s de nossa;, tropas.
Sua Magestade convidou em seguida os generaes Mitre e
FIÔre, seu estado-maior, todos os generaes, etc., a almoçar
em sua tenda, reinando a maior cordialidade entre· todos.
Os ofliciaes do estado-maior do general Mitre, apezar de con
vidados, recu aram de se sentar á mesa, dizendo que entre
e11es ninguem podia se sentar á mesa do chefe da nação.

« A 23 de Setembro de 1865, o Imperio do Brasil conseguia
uma victoria não menos eXFlendida e Importante do que a
do dia 18. Sua Magestade recebeu em audieneia imperial,
em sua tenda, ju~to á villa de Uruguayana, o ministro de Sua
Magestade a Rainha da Grã-Bretanha.
. . . . . . . ' ..

CAPITULO X.

Passagem das tropas atliadas do outro lado do ?'in U?'uguay.
Sua lIfagestade o Imperador em Uruguayana.- riagem de Sua
AJagestade o ImperadO?' a ltaqui e S. BG?ja.-Regres o das fami
lias para as villas de Uruguayana, ltaqui e S. BOlju.-Con
clusão.

« Depois d~ capitulação da divi~ao paragúaya em Urup;uayana,
principiaram no dia 19 de Setembro a passar d'aqu~)la villa
para a Restauração, nos vapore!) e lanchões da nos a esqua
drilha, as força ao mando do general FIÔres.

« Em segui.da pas aram tamhem as forças argentinas ao
mando do general Paunero, que se juntaram n'aquelIa po

oação á Legicio Pamguaya Liberal, ao mando do coronel
Hurburo, e dos Srs. Machain, que ahi tinham ficado.

« Concluida a passagem do Uruguay, o general Mitre seguia
com seu piquete a reunir- e ao grande exercito alhada, que
se achava nas visinhanças do Mandaçoby-Chico, e o general
Paunero com sua diVIsão foi tomar posição na frente do
grande exercito paraguayo sobre o rio Cortientes. O general
FIÔres com suas forças devia tornar a mesma direcção poucos
dias depois. .

« Querendo se informar por si mesmo dos estragos feitos
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pelo inimigo nas villas de S. Borja e de Itaqui, Sua Mages
tade o Imperador no dia 25 de Setembro de manhã embarcou
a bordo do vapor Onze de Junho, que tinha as insignias do
Exm. Sr. almirante Visconde de Tamandaré, com o fim de
seguir para Itaqui e S. Borja.

. .. .... ....... .. .. ...... ..
« A's 10 horas da manhã o Onze de Junho se pôz em marcha.

.. .. .. .. .. .... .... .......... ..
cc Pelas 7 horas da tarde do mesmo dia 25 o vapor fundeou

no porto da villa de Itaqui.

« No dia 26 de manhã, apezar da chuva que cahia, Sua
Magestade o Imperador desembarcou, acompanhado dos Srs.
Conde d'Eu e Duque de Saxe, dos Exms. Visconde de Ta
mandaré e tenente-general Cabral, ajudante de campo de Sua
Magestade e demaIs comitiva, nllo podendo desembarcar por
estar meio iricommodado o Exm. Marquez de Caxias.

.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .... ..
« Pelas 6 horas da manhã do dia 27 o vapor Onze de Junho

sahia de Itaqui levando a bordo Sua Magestade o Impera
d.or e comitiva.

« Eram 3 1/2 horas da tarde quando o Onze de Junho fun
deou no porto do passo de S. Borja, onde esperavam pelo
Imperador a oíficialidade do corpo provisorio da guarda na
cional n. 10, estacionado desde dez ou doze dias em S. Borja,
e alguns habitantes.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. ..

ce A's 4 1/2 horas Sua Magestade o Imperador e comitiva
desem barcaram.

« No dia 28 de Setembro de 1865, Sua Magestade o Impera
dor desembarcou ás 6 horas da manhã com Suas Altezas Im
periaes os principes Oonde d'Eu e Duque de Saxe, os Exms.
ViscondE! de Tamandaré, ajudante tenente-general Cabral,
conselheiros Beaupaire Roban, de Lamare, Dr. Meirelles e
comiti va, ficando a bordo o Exrn. Marquez de Caxias por
contmuar incommodado. Sua Magestade e comitiva monta
ram a cavallo (preparados os cavallos pelo tenente-coronel
Luz) e tomaram o caminho da villa de S. Borja, distante
mais de meia legua do passo, sendo Sua Magestade acom
panhado pelo tenente-coronel Luz, a oflicialidade do corpo
n. 10, do Dr. Lacerda e de varios outro:;; cidadãos .

• No traj8cto S.la Magestade se fez mostrar o caminho que
seguiram os Paraguayos para virem a S. Borja, e examinou
alguns instantes o campo em que elles se encontraram com
o 1.0 batalhão de voluntarios da patria, e a guarda nacional
que no dia 10 de Junho se achava em S. Borja, em cujo
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campo estavam levantadas umas dez cruzes pequenas em cima
das sepulturas dos. bravos que ahi succumbuam.

« Poucos foram os cidadãos que foram encontrar Sua Mages
tade ao entrar na villa, se bem que todos os moradores
d'ella fossem n'aquelle momento avisados pelos repiques dos
velhos sinos dos Padres da Companhia da chegada do seu
idolatrado Imperador. A villa estava ainda quasi deserta,
poucos homens tinham regressado da emigração, e familias
quasi n'enhuma.

.. . . . .
« Porém montou immediatamente a cavallo e regressou ao

passo de S. Borja, attendendo em toda parte ás pessoas que
sollicitavam a graça de lhe faUar, mandando dar SOccorros a
algulLas.

· ..... .. .
« A's 2 1/2 horas da tard o Onze de Junho suspendia os

ferros e Sua Magestade regressava para Uruguayana.
· . .. .

« Foi sómente depois d'esta viagem de Sua Magestade o
Imperador, que as familias das villas do littoral do Uru
guay, saqueadas pelo inimigo, julgaram poder regressar com
segurança para seus lares.

· .. .. . . . . . . . .
« Tenho concluido a narraçilo da invasão do inimigo pa

raguayo na fronteira do Uruguay, que durou 100 dias,
desde 10 de Junho, em que a divisão paraguaya passou o
rio U rugnay e pisou em nosso territorio, e que só se findou
a 18 de Setembro corri sua capitulação.

« Invasão summamente prejudicial ás villas de S. Borja,
Itaqui e Uruguayana, e em geral a todos os habitantes da
fronteira do Uruguay, que em grande parte ficaram reduzidos
á miseria,

« Invasão, devo dizer, vergonhosa para o paiz, que, dis
pondo de recursos consideraveis de toda a qualidade, não
sómente para impedir a invasão, mas para esmagar o Para
guay inteiro e dez republicas como a intitulada Republica
do Pa.raguay, pela indolencia e pelo descuido deixou chegar
as cousas ao ponto que que temos visto n'este memorial.
Não é sufficiente que o governo repare os prejuizos cauzados
e faça indemnisar os damnos qUf3 sofl'reram os habitantes,
deve tambem tratar de prevenir as desgraças de igual genero
que poderão sobrevir para o futuro. (1)

« O Exm. ministro a guerràem data de 27 .de Setem
bro, ordenou ao general em chefe do exercito em operações

(1) Agora não é mjJjtar que falla, é um padre que conhece os erros da
administração militar em occallião de guerra; ora quando um homem de pro
fis ão opposta á sciencia mHitar assim se exprime, o que devem dizer
aquelles que estão instruidos na sciencia e administração militar, na politica
internacional e na arte da guerra? '
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n'esta provincia, de nomear uma commissão de engenheiros
para colher todas as informações que poss,am esclarecer os
factos relativoS á invasão da divisllo paraguaya pelo nosso
territorio e submetteu a conselho de guerra os chefes a quem
o governo tinha confiado a guarda e defesa do mesmo terri
torio. Necessariamente esta commissão, que está funccionando,
hade ministrar ao governo os esclarecimen,tos precisos sobre
os factos consumados, e lhe indicar os meios com que elles
teriam sido prevenidos.

cc Qu~ o governo lance mão d'esses meios para se pre
caver para o futuro. O estabelecimento de colonias militares
em alguns pontos do littoral do Uruguay, nas :visinhanças
das povoações existentes, além de fomentar seu augmento,
serviria em parte de barreira aos inimigos do Impel'io. Eu
escrevi ha quatro annos, na ultj.ma pagina de minha Histo
ria da Republica Jesuitica do Paraguay. cc- Se se estabele
cessem sobre a margem esquerda do Uruguay tres ou quatro
colonias, ao norte de S. Borja, desde a foz do rio Camaquam
até a do arroio Commandahy,... a provincia do Ri.o Grande
do Sul e o Imperio do Brasil teriam n'esta fronteira (em
poucos annos) uma povoação compacta, rica e activa, que
os guardaria e defenderia contra qualquer tentativa de um
inimigo visinho. A seguridade e a fortun,a particular e pu
blica cresceriam extraordinariamente.-»

cc Em todo o caso, o governo deve estar persuadido de que
a frõnteira de S. BorJa é de grande importancia, que ella
foi tida 'por tal desde a co~quista das Missões Orientaes do
Uruguay, como attesta o nobre Visc0nde de S, Leúpüldo em seus
Annaes da Provincia de S. Pedro, segunda- edição pago 268.

cc Ella é a porta de entrada para o Paraguay na provincia
do Rio Grande do Sul, como desgraçadalJíJente tem provado
a invasão d'este anno. Além d'isso ella conl-ina com a pro
vincia argentina de Corrientes, de que só é separada pelo rio
Uruguay; deve, pois, cuidar' de a ter sempre em estado
convenient13 de defeza.- FIM. »

Vejamos agora alguns acontecimentos ,interessantes occor
ridos antes da rendição da tropa para'guaya sitiada na Uru
guayana.

A victori~ alcançada pela expedição do general Fll)res sobre
a {orça que occupava I o Pas~o dos Li,yres, deixou completa
mente limpa de inimigos a margem direita do Uruguay, e

• J
as tropas d'esse general livres para, trdnsferindo-se á margem
esquerda, unir-se ás fo;r.9a~· brasileir~s e hos,tilizar a columna
quel desde o dia 5 de Agosto loccupa.va, adJruguayana.

01) general FIÔres parecendo q-~Le~er ~odalYia;-poupar ail rSua~ J
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forças o incommodo de transpÓr o Uruguay, que ahj. tem
2,500 braças de largura, dirigia ao tenente-coronel Estigar
ribia, chefe da columna. paraguaya, uma intimação para. que
se rendesse. Era ,datada do dia 19, porém não ha conheci
mento do seu conteudo, pois, segundo foi declarado, não se
deixou cópia d'ella.

Não se p6de deixar de reconhecer que o general FIÓres
era incompetente para dirigir de uma intimaçl10 a forças ini
migas que occupavam uma cidade brasileira.

Estigarribia recebeu o o:fficio do general FIÔres pelo
tenente paraguayo Zorrilha, que c!lJhira prisioneiro em
Yataby.

A resposta já se demorava um dia inteiro e começava-se
a não contar com ella, quando reappareceu o tenente Zor
rilha trazendo uma respo:;ta séria e polida, mas negativa.

O general FIÔres, longe de exasperar-se, patenteou bene
valencia ao chefe iparag'.layo,'·e declamu que tudo faria por
salvar-lhe él. vida no momenió de o vencer.

Mas ao mesmo tempo resolveu transferir-se com seu exer
cito á margem esquerda do Url1guay, territorio brasileiro.

A. esse tempo, dia 20 de Agosto á noite, chegavá defronte
da Uruguayana o general Barão de Porto-Alegre, comman
dante em chefe do exercito do Rio Grande, e tomava o
comn'lando das forças brasileiras que ahi operavam, e que
eram as do brigadeiro Canavarro, Barão de Jacuhy e coronel
Antonio Fernandes Lima.

No outro dia, 21 pela manhã, tambem chegaram a Uru
guayana os vapores de guerra brasileiros Tramq,ndahy e Ta
quar-y, com duas chatás, tudo commandado pelo capitão de
fragata Lomba.

4. passagem das tropas do general FIÔres principiou no
dia 21 e. durou a1é ,o dia 29, occupando toda a esquadrilha
brasileira que tinh'a chegado a Uruguayana, ficando apenas
na margem direit~'" ~m batalhão de infantaria e as forças de
cavallaria.

Desde o dia 29 de Agosto eram de 18,000 homens, com
pouca dífferenç~1 as· forças em frenté da Ur.uguayana.
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De facto, o general FIÓres tinha passado mais de 8,000
homens, sendo quasi tudo infantaria e artilharia, e as forças
rio-grandenses nS.o eram menos de 10,000 homens das tres
armas, se bem dous terços fossem de cavallaria.

O general Flôres ao pisar o territorio da possa província
do Rio Grande, diri. -ia á sua divisão a seguinte proclamação:

« Soldados do exercito de vanguarda! - Já estamos no
territorio imperial, unidos ás legiões dos valentes rio-gran
denses, que vos esperam anciosos para novamente combater
os escravos do despota paraguayo, que fechados na rica villa
da Uruguayana se divertem em incendiar os seus melhores
edificios, sem ter animo de dar um passo para diante, e alli
mesmo em poucos dias ficarão sepultados sob as ruinas da
villa. .

« Desde já me antecipo a saudar-vos como vencedores e
triumphantes da praça da Uruguayana, porque perante vossas
baionetas e vosso arrojo não ha inimigo que resista.-Venan
cio Flôres. »

Aqui transcrevemos agora um boletim oflicial do exercito
em operações na fronteira do Uruguay, tal como o encon
trámos nos jornaes :

« Dia 22.-Ao entrar do sol do dia 20 do corrente (Agosto),
chegou S. Ex. o Sr. Barão ·de Porto Alegre, general em
chefe do exercito ao campo em frente á pruguayana, encon
trando as duas divisões, á frente das quaes se achava o
Exm. Sr. general Caldwell, na qualidade de commandante
interino das armas na provinCia, em marcha, a tomarem po
sição para mais proximo da cidade, d'onde se tinham retirado
para carnear; ficando as guardas avançadas de observação ao
mimigo que está em sitio.

« S. Ex. tomou hontem posse do commando que lhe foi
confiado, e d'isso deu conhecimento ao exercito com a pu
blicação da ord.em do dia n. 1.

(e Foi informado de que os tres mil e tantos Paraguayos
que se achavam no norte da U ruguayana, servindo de pro
tecção á columna que invadia esta parte do Imperio, foram
no dia 17 do mez que corre completamente derrotados por
uma força de 9,000 homens dos exercitas alliados, ao mando
do bravo D. V'enancio Fl6res, á meia legua acima do Povo
dos Livres, depois de hora e meia de combate, principiando
ás 7 horas da manhã no qual perecêram mü e tantos,
aprisionaram-se mil e duzentos, sendo d'estes trezentos feri
dos, tomaram-se quatro bandeiras, porção de armamento,
munições e oito carretas; no numero dos prisioneiros se
acha o major Duarte, commandante da força.
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!t Seguio uma partida em perseguição dos extravilidos e
fl;lgidos, e consta que já se aprisionaram de 100 para
Clma.

« Os prej uizos das forças alEadas foi de 250 entre mortos
e feridos, e entre os ultimos se acha o coronel brasileiro
Fidelis Paes <ta Silva, que commandava o batalhão de vo
luntarios estrangeiros.

( Os generaes FIÔres e Caldwell no dia 20 dirigiram notas
de intimação ao coronel Antonio Esti~arribia, para render-se
com a força ao seu mando, sob garantia de conservação das
vidas, e o trato correspondente a prisioneiros de guerra;
servio de parlamentario um tenente paraguayo prisioneiro no
combate depois de ferido, voltando duas horas depois com a
contestação, na qual se lia:- Que em nenhuma das ins
trucções dadas pelo Presidente da Republica prescrevia o
render-se ao inimigo; e que ao contrano tinha ordem de
pelejar até succumbu em defeza dos sagrados direitos da
patria e da integridade das Republicas do Prata; e por con
seguinte não aceitava proposi-;ão de nenhuma classe.-

« Os vapores Taquary e Tramandahy, com duas chatas ao
mando do capItão de fragata Lomba, chegaram no dia 21
pela manhã. e depois do meio dia principiaram a empregar
se no. transporte da infantari~ .e artil~aria do ganeral Flô
res, aJudados pelo que já eXlstla no no.

« Pouco depois das 4 horas da tarde d'esse dia dirigio-se
S. Ex. o Sr. general com seu estado maior á barranca do
Uruguay, onde estava desembarcando a tropa, para compri
mentar e conferenciar com o general já citado, o que não
teve lugar em consequencia de achar-se elle ainda na Rês
tau ração assistindo ao embarque de sua gente, da qual fica
ram no mesmo dia d'este lado mais de 1,000 homens de
infantaria e 32 boccas de fogo, que devem cooperar para o
ataque do exercito paraguayo existente na U ruguayana.

« A's 7 horasda manhã dI'! 22, S. Ex., acompanhado do
Exm. Sr. general Caldwel e seu estado-maior, encaminhou-se
para as proximidades da cidade, afim de escolher as posições
em que devia mandar assentar a artilharia para o ataque, e
determinou ao major Rufino Enéas Gustavo Gaivão, chefe
da com missão de engenheiros, que fizesse o devido reconhe
cimento.

«( Na distancia de 700 braças verificou o refendo major
que o maior numero dos Paraguayos achava-se concentrado
na cidade, trabalhando com ardor. em fortificai-a, principal
mente pela parte de N .E., outros occopavam-se em demolir
as casas elevadas e incendiar os ranchos de palha que existem
nas proximidades a povoação; e ltinalmente, adlantando-se
das nossas vedetas até proximo ás do inimigo, não foi por
este embaraçado no serviço de que fÔra encarregado.

a Em seu regresso teve S. Ex. o Sr. general sciencia de que
VOl.11-39.
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o grosso do exercito inimigo ao mando do general Robles
achava-se nove leguas. além do rio Corrientes, e d'este lado.
no passo do mesmo fiO, o commandado pelo general oriental
Homos, tendo uma força de observação do outro lado, e
que nenhum. dos dous exercitas podia mover-se por estarem
ambos quasi que inteiramente faltos de cavallos.

« Dia 23. - A's 9 horas da manhã d'esse dia veio o ExUl.
Sr. general D. Venancio ~·IÔres acompanhado de seu estado
maior, comprimentar o Exm. Sr. general commandante em
chefe.

« A força paraguaya situada na Uruguayana continúa a
fortificar-se; os vapores e chatas s'urtas nas aguas do Uruguay
empregaram-se até depois das 11 horas da noite d'esse dia
no transporte das infantarias d'aquelle general, ficando a bri
gada do exercito imperial, composta dos batalhões 5.°, 7.0 e
3.0 corpo de voluntarios da patria, d'este lado, assim como
os batalhões orientaes, e quatro boccas de fogo com as res
pectivas guarnições.

« Dia 24.-As 7 1/2 horas do dia foi S. Ex. retribuir o 'cum
primento do Exm. general FIÔres, e presenciou o empenho
empregado na passagem da força da Restauração pára este
lado onde existia já no lUGmento em que S. Ex. retirou-se
(11 horas do dia) toda a infantaria e dez peça- de artilharIa,
havendo presumpção de concluir-se hoje a passagem, caso
acalmasse o vento sul que tem reinado com iutenstdade.

« Dirigia-se S. Ex.. á brigada de infantaria ao mando do to
nente-coronel Joaquim Rodrigues Coelho Kelli, abi maudou tocar
a officiaes e depois de reunidos estes, declarou-lhes que tinha-os
mandado chalnar com o duplo fim de conhecei-os e felici
taI-os pelo brilhante comportamento que tiveram no combate
do dia 17; que prestes iam ter outra occasião de distingui-

. rem-se, por seu costumado afau e enthusiasmo, na acção que
tinha de travar-se com essa horda, que com o nome de
exercito invadia esta provincia, e que tarde ia conhecer quão
arrojada foi essa em preza. Seguia depois a percorrer o campo
da 1. 3 divisão ligeira acompanhado pelos Exms. generaes Goya
Soares e Canavarro.

« Hoje ás 6 horas do dia mudou de acampamento a 2. 3

divislío ligeira,.
« Continua-se com toda a actividade a providenciar sobre

o ataque.
« Quartel-general em frente á Uruguay:ma, 24 de Agosto

de 1865.- Alexandn Gomes ele A.rgollo Ferrão, coronel deputa
do do ajudante-general. »

A 2 de' Setembro os geueraes do exercito alliado sitiador
dirigiram ao commandante da força paraguaya sitiada, uma
intimação para que se rendesse com a força que commanda-
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va. Acompanhava esta intimação a base de um convemo
que estabelecia as condições para a rendiçllo.

Sendo mui longos esses dous documentos, bem como a
resposta que deu aos generaes sitiadores o chefe Estigarri
bia, extractamos do primeiro e do ultimo sómente os topicos
mais essenciaes, que .julgamos ser~m os seguintes:

« Quartel-general em frente á Uruguayana, 2 de setembro
de 1865.

« Ao Sr. oommalJdante em chefe do exercito paraguayo
em operaçães sobre a costa do Uruguay, coronel D. Antonio
Estigarribia. .

« Os abaixo assignados, representantes do exercito alhado
da vanguarda, cumprem um alto dever dirigindo-se a V. Ex.
com o fim que esta nota exprime, esperando confiadamente
que, para que eUe se consiga, prestará V. Ex: a cooperação
que sua posição e dever lhe impõem.

« Antes de romper as hostilidades, para que estamos pre
parados, sobre a povoação da Uruguayana, occupada por
forças sob o seu commando, não teriamos satisfeito as pres
cripções mais sagradas da civilisação e humanidade se não
lhe patenteassemos o nosso sincero desejo de cortar as
grandes e inuteis desgraças que occasi.onaria a resolução em
que V. Ex. até agora se tem peunanecido, de sustentar-se
n'essa praça.

cc Deus guarde a V. Ex. muitos annos. - Venancio FliJres.
- Visconde de Ta}nanda7'é. - Barão de Porto-Aleg7'e. - Wencesláo
Paunero. »

Resposta do chefe paraguayo:
« VIva a Republica do Paraguay!
« O commandante em chefe da. di.visão em operações sobre

o rio Uruguay.
« Acampamento na Uruguayana, 5 de Setembro de 1865.
« Aos senllOres representantes do exercito alliado da van-

guarda. . . _
« O abai.xo assignado, commandan ~e em chefe da dIVIsao

paraguaya em op.erações sobre o no UruCTuay,. c.umpre o
dever de responder á nota que VV. EExs. lhe dmguam com
data de 2 do corrente, acompanhanlio as bases de um ac
cordoo

. «'Se' a 'so;te 'nos' pr~pa~a ~m 'tu~ul~ n~est~ ~ill~ d~ Úru~
guayana, nossos concidadãos conservarão a lembrança. dos
Paraguayos que morrerem pelejando pela causa da patna, e
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p-mquanto viverem não entrega~all1 ao inimigo a sagrada
insignia da liberdade da sua naçao.

« Deus guarde a VV. EExs. muitos annos. - Antonio Esti
garribia. »

Os generaes das forças sitiadoras da columna paraguaya
existente na Uruguayana, entre os quaes contavam-se FIÔres
e Paunero, reuniram-se em conselho no mesmo dia 2 de Se
tembro, em que dirigiram a Estigarribia a intimação que
mencionamos, conselho a que tambem assistio o ~isconde de
Tamandaré, commandante da esquadra brasileira em ope
rações no rio Paraná.
, A discussão versou sobre a fórma e opportunidade de atacar
a praça sitiada, e tornou-se animadissima.

Os generaes F1Ôres e Paunero queriam que o ataque fosse
immediato; os generaes brasileiros, pelo contrario, entendiam
que se deVia esperar as forças brasileiras que vinham do littoral e
de Porto Alegre, que em 3 ou 4 dias poderiam estar presentes.

Não chegaram a um accordo, e o Visconde de Tamandaré,
receiando maior desharmonia, resolveu appellar para a decisão
do general Mitre, que elle iria pessoalmente buscar á Con
cordia, bem como mais alguns batalhões do exercito alhada
ahi acampado.

Com effeito, no dia 4 appareceu na Concordia o Visconde
de Tamandaré, que foi embarcado até o porto da Federação,
d'onde seguia por terra ao quartel-general de Mitre acom
panhado sómente de Uili de seus ajudantes de ordens, o 1. 0

tenente Silveira da Motta.
Depois de conferenciar com o vice-almirante, o general

Mitre deu ordem para transportar-se artilharia ao acampa
mento alhada em frente a Uruguayana, e a seus ajudantes
deu a de estarem promptos para partirem com elle na ma
nhã do dia seguinte para o 'mesmo ponto .
. Com igual destino tambem mandou m~rchar tres batalhões
um argentino e dous brasileiros, sendo estes u~ de linha
commandado pelo tenente-coronel Lopes e o 4.0 de volunta
rios da patria commandado pelo Dr. Pinheiro Guimarlles.

Cartas do campo sitiador disseram que a demora em ata
car-se a Uruguayana provinha de desaccordo entre os generaes
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dos diversos paizes sobre quem devia commandar em chefe,
e até constou que entre o general FIÔres e Visconde de

\

Tamandaré "su~citára-se grave desintelligencia sobre o com-
mando das forças em operações em nosso territorio, e que
para resolver esta importante questão fôra este solicitar a
presença de Mitre.

Admira que o general Flôres tivesse a pretenção de querer
ser o commandantcl em chef8 n'aquella circumstancia, pois
todos sabem que era dotado de um caracter recto e cavalhei
roso, e tinha solicitado espontaneamente, em 20 de Outubro
do anno an'terior, a alliança com as forças do Imperio, por
que, collocado a frente da revolucão oriental, considerou ne
cessaria tornar communs os esforços, para chegar-se á soluçllo
das difficuldades internas da Republica e das suscitadas com
o governo do Imperio, compromettendo-se a attender, logo que
fosse governo legal da Republica á~ reclamações do governo
im perial, contidas lias notas da missão especial confiada ao
conselheiro Saraiva.

Demais o tra'tado de triplice allian<;a, apezar das suas pouco
vantajosas estipulações em relação a nós, garantia o com
mando em chefe, quando as operações da guerra ti vessem
lugar em territorio brasileiro, a um general tambem brasileiro.

E' possivel que esta cOllJpetencia de commando apparecesse
na ordem moral, mas materialmente não se devia ter dado,
pois, além de outras muitas razões, que são sem duvida co
nhecidas, o tratado de alliança do 1.0 de Maio, como disse
mos, não obstante as clausulas prejudiciaes ao Imperio, es
tabelecia que o com mando em chefe pertenceria ao general
em cujo territorio as operações se desenvolvessem.

Pareceria que era para provar áquelle general que não
havia dezar em sujeitar-se ao commando do Barão de Porto
Alegre, que o general Mitre, sem fazer questão de sua po
sição tambem de chefe de um Estado, partia para Uru
guayana acompanhando o vice-almirante brasileiro, e, dei
xando . o grande exercito alliado sob o com mando do mare
chal Osorio, embora estivesse presente n'elle o general Gelly
y Obes, chefe do seu estado maior e ministro da guerra da
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Republica, fosse tomar em Uruguayana o commando s6 da
divisão argentina.

Assim, porém, não aconteceu, pois, apenas chegando a
Uruguayana, assumio o conimando em chefe das forças sitia
doras da praça, que devia saber não lhe competia de fórma
alguma, pois o ex-presidente da Confederação Argentina é
um homemintelligente, perspicaz e instruido.

Felizmente occorreu uma circumstancia que acabou todas
esta:; divergencias, e poupou ao paiz o dezar de ver o seu
exercito, em operações no seu proprio territorio, commandado
por um genelí'e.l estrangeirq.

A inacção do exercito alliado acampado em frente a Uru
guayana, já tão forte e superior ao paraguayo, sem dar um
tiro, sem principiar as operações con tra a praça, explicou-se
nas cidades do Rio da Prata como resultado da rivalidade
que existia entre os generaes sobre o comruando eru chefe;
abaixo mostramo&, com o aviso de 27 de Setembro d'esse
mesmo allno, do que resultou' esta inacção.

O general FIÔres, que era amigo do Brasil, desejava real
mente acabar com o sitio de Uruguayana, corno já tinha
anniquilado, na margem direita do Uruguay, a columna do
major Duarte; mas, não podendo commandar em chefe,
como não podIa, permaneceu na mesma. imD;lobilidade em
que estava o exercito alliádo, não por vontade do mesmo
general, que n'essa situação se achava fóra do seu elemento
e actividade, mas porque a elle se oppunha a maioria.

Todavia tinham os elementos mais que sufficientes para to
mar a praça de assalto, mesmo que não fosse a nossa in
fantaria consideravelmente superior á do. inimlgo, porém a
nossa artilharia de terra e do rio era superior a tudo, e ce
dendo a palavra por alguns dias ao canhão, o chefe Estigar
ribia havia de ter promptamente reconhecido que esses novos
argumentos eram mais convincentes do que as intimações
exal'adas nas notas que lhe tinham sido passadas na inten
ção de fazei-o capitular.

Ainda mais; não haveria de certo grande effusão de san
gue causada por um ataque vigoroso, porquanto as circums-



-301 -

tancias dos sitiados já eram desesperadas e não podiam rece
ber auxilio algum; o exercito paraguayo, quê então occupava
parte da provincia de Corrientes, não podia vir soccorrel-os,
e se viesse ficaria irremessivelmente perdido, como já estava
o de Uruguayana e como o que foi derrotado em Yatay.

No dia 6 de Setembro expedia o general Fl6res a seguinte
ordem do dia á sua divisão:

« Acampamento em frente á Uruguayana, 6 de Setembro
de 1865.

« 1. o Amanhã 7, é o anniversario da Independencia do Brasil.
Como alliados e amigos do Brasil e do povo brasileiro, a
bateria do exercito oriental dará uma salva de 21 tiros á 1 hora
da tarde, arvorando as bandeiras brasileira, argentina e oriental,
occupando a primeira o centro.

I( 2. 0 Por ordem do general em chefe do exercito oriental
e da vanguarda, o cbefe de estado-maior, segundo chefe do
mesmo, passará ao quartel-general do Exm. Sr. Barão de Porto
Alegre, general em chefe do exercito do Rio Grande, para
felicitar a S. Ex. pelo anniversario da independencia do povo
brasileiro e pela prosperidade de seu digno monarcha.

3. 0 Amanhã nilo terão exercício os corpos que formam o
exercito da vanguarda, os quaes 'permanecerão com bandeiras
desenroladas na bora da mostra. »

Apezar do arreganho militar da resposta dada em 5 de Se
tembro á iutimaçao dos generaes alliados, a 8 do mesmo
mez o coronel Estigarribia pedia aos referidos generaes, que
em nome da humanidade permittissem a sahida da praça ás
familias n'ella encerradas; e considerou-se este passo como
de bom agouro, esperando-se que os Paraguayos acabassem
por en tregar-se sem derramamento de sangue.

De facto era já tão grande a nossa superioridade em nu
mero de soldados, em armas e em todos os elementos de
guerra, que pouco tempo poderia media:.' entre o primeiro tIro
e a tomada da praça.

Foram portadores d'esta nota o coronel Itusbusu com-
mandante Decoud, afficiaes da Legião Paraguaya Libeml-, 01'

ganisada em Buenos-Ayres no principio d'esse anno, e que

estava então acampada na Restauração.
Estes dous Paraguayos penetraram n?esse dia na praça SI

tiada, onde foram bem acolhidos por Estigarribia e seus ofli
claes.
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o coronel Itusbusu fez ver a Estigarribia e a seus comman
dados sua precaria posição, ameaçados por um exercito de
20,000 homens e 40 bocas de fogo; invocou a lembrança da
patria, para a qual se abriam as 'Portas da liberdade, assegu
rando·lhes que os alliados e a legião paraguaya combatiam a
barbara dictadura de Lopes, e não o povo paraguayo.

Estigarribia I abraçou o coronel seu compatriota, prometteu
responder e manifestou-lhe q11e entre elles haviam diversas opi
niões. Esta. de~laração era significativa.

Se nossa artilharia já occupasse posição conveniente a pe
quena distancia da praça, todas essas opiniões se teriam
promptamente convertido em uma só.

No dia 10 d'es e mez chegou a Uruguayana o vapor de
guerra nacional Onze de Junho conduzindo a seu bordo o vice
almirante Visconde de Tamandaré e o general Mitre! Como
dissemos, apenas o general Mitre esteve defronte da Uru
guayana, tomou o commando em chefe de todas as tropas
alliadas que cercavam a praça; porém esta autoridade modi
:ficou-se um dia depois com a feliz circumstancia a que já
alludimos, e que foi a presença de Sua Magestade o Impe
rador no theatro da guerra.

No mesmo 'dia que Mitre chegou ao campo do exercito
alliado, tambem ahi chegau o ministro da guerra do Impe
rio, conselheiro Ferraz, que annunciou para a manhã do dia
seguinte a chegada de Sua Magestade o Imperador.

Na manhã do dia 30 de Junho entrou n'este porto, pro
cedente do Rio da Prata, o transporte de guerra Oyapoclc,
que era portador da noticia d~ dous importantíssimos
acontecimentos: a fausta nova do memoravel combate
naval do Riacbuelo e o d~sagradavel facto succedido na
provincia de S. Pedro do Sul no dia anterior ao da
brilhante victoria alcançada nas aguas do Paraná pela
nossa gloriosa armada. Uma divisão do exercito paraguayo,
de mais de 5,000 homens, invadira o Rio ,Grande pela fron
teira de S. Borja no dia 10 de Junho.

Immediatarnente Sua Magestade. o Imperador tomou a pa
triotica resolução d<;l partir 'para a provincia do Rio Grande
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do Sul, afim de activar com o prestlglO da sua presença,
com o seu exemplo, a defeza d'aquella heroica provincia.

Sua Magestade dei.xou esta côrte no dia 10 de Julho, se
guindo viagem no vapor Santa Irfaria, e chegou á cidade
do Rio Grande a 16 d'esse mez. Acompanharam Sua Mages
tade os principes seus genros, o ministro da guerra, aju
dantes de campo, e outras pessoas distinctas.

'No mesmo dia da chegada ao Imperador á provincia do
RlO Grande, foi publicada a seguinte proclamação:

« Viva a nação Brasileira.
« Rio-Grandenses! - Sem a menor provocação, é por o~

dem do governo do Paraguay invadido segunda vez o terfl
torio de nossa patria. Seja vosso unico pensamento o vingar
des tamanha affronta, e todos nos ufanaremos cada vez
mais do brio e denodo dos Brasileiros.

I( A rapidez das communicações entre a capital do Impe
rio e a vossa provincia permitte a mim e a meus genros,
meus novos filhos, presenciar vossos nobres feitos.

« Rio-Grandenses I FaIlo-vos como pai que zela a honra
da familia brasileira, estou certo de que procedereis como
irmãos, que se amam ainda mais quando qualquer d'eBes
soffre.

« Palacio do Rio-Grande, 16 de Julho de 1865.-D. PEDRO n,
Imperador Constitucional e- Defensor Perpetuo do Brasil. li

Este importante documento foi enviado para todos os pontos
da provincia acom panhado pela seguinte circuJar:

« Illm. Sr. - Envio a V. S. a inclusa proclamação qne
Sua Magestade o Imperador dirige aos Rio-Grandenses, para
que V. ~S. lhe dê a maior publiCldade.

« As circumstancias são tão graves, que nenhum Brasileiro
se póde escusar ao serviço de guerra, e esta é sobremodo
justa para. que ninguem se possa negar á sua sustentação .

. « Sigamos o exemplo que nos dá anoso inclyto monarcba;
não hesitemos, reunidos em roda d'elle marchemos a vingar
a honra nacional.

IJ. Para os que estiverem armados, o ponto de reunião é o
campo onde se acbarem reunidas as forças em operações
sobre as fronteiras de S. Borja, Uruguayana e Quarahim; para
os desarmados S. Gabriel, para onde o Imperador vai seguir.

II Eu espero que o Dleu amigo n'este momento dará mais
uma prova de patriotismo, reunindo toda a gente que puder
e pondo-se immediatarpente em marcha para S. Gabriel ou
Missões,

« Cidade do Rio GrandE' do Sul, em 17 de J ulbo de 1865.
-De V. S.-A. M. da Silva Ferraz. li

Val.n. - 40
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No dia 18, ás 10 horas da manhã, Sua Magestade e sua
comitiva embarcaram no Santa lIfaria para Porto Alegre, onde
chegaram no dia 19 ás 10 horas da manhã.

No dia 20 tomou posse' da presidencia da provincia e do
commando da armas o Visconde da Boa Vista, em substi·
tituição do Dr. João Marcellino de Souza Gonzaga, que
pedira e obtivera sua exoneraçã

A's 4 horas e 5 minutos da tarde du dia 28 de Julho
deixavam Sua Magestade e sua eomitiva a capital do Rio
Grande e embacaram no vapor Tupy que os devia transportar
á cidade' do Rio Prado, situada na' margem esquerda do rio
Jacuhy, e onde a comitiva imperial chegou ás 5 horas da.
manhã do dia 29.

Agora passamos a extractar trechos das cartas e.nviadas a
esta cÔrte por pessoa da comitiva do Imperador, nas quaes 6
narrada a campanha imperial iniciada por Sua Magestade na
cidade do Rio Pardo, onde principiou a viagem por terra.

VIAGEM DE SUA MAGESTADE o IMPERADOR.

(Continuação. )

« Cidade da Cachoeira, 4 de Agosto. de 1865.
« Quando no sino da matriz da cidade do Rio Pardo, S0ava

a primeira badalada annunciando aos fieis ser o meio do dia
31 do mez passado, já se achavam montados a cavallo e em
trajes de viagem usados n'esta provincia, Sua Magestade Im
perial e Sua Alteza e toda a comitiva, para deixarmos aquella
cidade e seguirmos caminho da campanha.

« Dez minutos depois do meio dia deixavam os a cidade e
trahspunhamos o Rio Pardo por meio da ponte de madeira
ahi existente, e já um pouco arruicada, e entravamos na
campanha, seguindo' o rumo EO.

« A 1 hora menos vinte minutos encontramos tropa acam
pada, era um contingente do batalhi'c> n. 3, que antes de
nós partira da cidade com destino ao exercito em operações .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« As 5 3/4 acampámos no lugar denominado Cruz Alta.
perto de Lima. Ahi encontramos acampados o corpo policial
da côrte e uma das alas do batalhão de voluntanos n. 24.
O tempo conservou-se sempre nublado, e pouco depois de
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acampados sobreveio:nos a noite, que diflicultou muito °
armarem-se as barracas.

« As de Sua Magestade Imperial e da comitiva tardaram,
em con equencia de virem em uma carreta; por isso passa
ram Sua Magestade e Sua Alteza toda a noi te mal acom
modados em carretilhas; os demais arranjaram-se como pu
deram.

« O transporte que conduzia a comida soffreu um trans
torno, e Sua Magestade e Sua Alteza tiveram como refeição
um pedaço de pão, e sómente ás 9 horaR da noite comeram
um ch urrasco.

(l Soffria resignado Sua Magestade esses contratempos, e
sublime exemplo dava aos seus subditos comendo o pão do
sacrificio, que fazia por amor de seu povo.

« Sua Magestade pouco depois de parar foi com Sua Alteza
ver o como se tinham acommodado todos da comitiva, e
visitou, percorrendo, o. acampamento do seu piquete, retiran
do·se d~pois á carretilha, que teve' as honras de paço durante
essa nOlte.
. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« As 6 horas do dia 1.0 do corrente o som do clarim annu)1
ciava-nos a marcha, e preparavamo-nos para a viagem, le
vantando logo o acampamento.

« A's 7 horas e 20 minutos já seguiamos viagem no rumo
sempre EO.

« A's 8 horas menos um quarto encontrámos já em mar
cha o corpo policial da cÔrte e a ala do batalbão n. 24 de
voluntarios, que immediatamente se formaram em linha e
fizeram a devida continencia ao Imperador.

. {~ Á.'~ 9 bo'ra; ~n~o~t~á~~s' t~m'be'm' ~m' ~]a'rcha' ~ 4~ ba~
talbão, que logo se postou em linha para fazer a cvn tinencia
ao Imperador.

({ Um quarto de hora depois correu a vir encontrar-se com
Sua Magestade um proprio do Barão de Porto Alegre, eut.re
gando-Ihe um oflicio cobrindo um boletim de S. Gabnel,
noticiando terem os saqueadores paraguayos já transposto o
Passo Santa Maria no Ibicuhy, em cujas margens estavam
acampados. Sua Magestade Imperial, cercado por toda a co
mitiva, dignou-se ler em voz alta o boletim que semelhante
notícia dava.

« A's 10 horas e um quarto paramos, para sestear, no
lugar denominado - Timotheo .. N'esse campo almoçamos e
descançamos da marcha, de mais de duas leguas, que ha
víamos feito.

« A' uma hora tocou-se a levalltar acampamento, e á
1 1/2, tomavamos a direcção que encapotado por densas n u
v,ens seguia o sol. Camiuhavamos para O. affrontando a grande
tormenta que por esse lado se preparava.



- 306-

II Desfez-se a tormenta por meio de grossa e copiosa chu
va que nos açoutou constantemente de frente até o fim da
vIagem. .

{( A's 2 1/4 encontramos já acampado o 4.° batalhão de ar
tilbaria. A's 3 horas e dez minutos atravessamos por uma
bem acabada ponte de alvenaria o rio Botucarahy. que des
peja suas aguas I;\O Jacuhy.

{( A' 4 1/4 horas, a ulDla legua da cidade da Cachoeira,
na estancia da Ilha, encontramos um proprio com officios do
general Caldwell.

t Abi se achavam á espera de Sua Magestade Imperial a
camara municipal e varias autoridades da cidade da Cachoeira.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

• A's 5 1/2 horas da tarde transpunhamos o limiar da ci
dade, denominada da Cachoeira em consequencia das cata
dupas que nas suas proximidades aformoseam e tornam alti
vo o rio Jacuhy, cuja margem esquerda domina ella da co
xilha em que está edincada.

.. .. .." .... .... .... ..
{( No dia seguinte, 2 do corrente, muito cedo Sua Mages

tade, acompanhado pôr Sua Alteza, por seus ajudantes de
campo e veador de Lamare, e ajudante do mordomo Pinto
Mello, percorreu a cidade, indo primeiramente á igreja fazer
oração. Dirigia-se depois e examinou minuciosamente a en
fermaria milItar, casa da camara, cadêa e theatrinho.

« A' tarde foi ao acampamento do seu piquete percorrendo
todas as ruas e demoraodo-se em uma ou outra barraca, di
rigLO-se depois ao deposito de artigos bellicos, e examinou
mlDuciosamente tudo, indagando dos meios mais promptos
para o transporte dos objectos para a campanha.

{( A's 10 horas do dia 3 Sua Magestade, acompanhado
como sempre pelo seu augusto genro, ministro da guerra,
ajudante de campo, veador de Lamare, e ajudante do mor
domo Pinto Meno, seguia á cavallo para o acampamento dI'.
brigada do coronel Fontes, e ,·.bi chegou faltando um quarto
para as 11 horas; passou revista á mesma brigada, qUE: já
o esperava em linha á frente do acaro pa men to, depojs do
que, com a sua comitiva collocou-se no lugar de honra, e
ahi ass1stio a algumas manobras. Dirigia a ala direita da
brigada o Marquez de Caxias, e a esquerda o general Cabral
e ordeoou que a brigada estivesse formada no dia seguinte,
pois que desejava assistir a um exercicio feito por ella.

« Ao retirar-se despontou em uma coxilha proxima o corpo
policial da côrte, para elle dirigia-se logo Sua Magestade.
Esse galhardo corpo. apdzar do cansaço da marcha. com fir
meza e ligeireza eollocou-se em hoha, fez a continencia ao
Imperador, que passanrl.o-Ihe revista retirou-se para á cidade,
onde foi á margerri do rio examinar a artilharia raiaua re
mettida da cÔrte.
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« Não posso terminar sem mencionar uma circumstanci2.
que se deu na marcha e nos causou agradavel emoção. No
acampamento da Cruz Alta, onde mal acommodado::; ficaram
todo,s, tiritava de, frio junto da carretllba imperial o criado
parhcular que alh repousava ao ar, guardando zelosa e cui
dadosamente seu augusto amo, que presentindo-o, levantou-se,
e não se acommodou sem ter primeiramente procurado bom
e seguro abrigo para 5GU fiel servidor.

a A 1'1agestade Imperial descendo n'esta occasião ergueu-se
á altura do verdadeiro soberano.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« 7 de Agosto.
« Aind.a aqui nos conservamos anciosos por noticias da

cÔrte; já ,tardam.
« A cidade é insipida; tem, porém, mais movimento que a

do Rio Pardo; é o centro onde todos os viajantes da cam
panha que se dirigem a Porto Alegre param, descansam e se
refazem dos recursos necessarios quando regressam.

« Anima-a hoje e muito a presença de Sua 1'1agestade Im
perial, que não cessa de percorrel-a constantemente, visitando
os, estabelecimentos publicas, e especialmente a enfermaria
ml1itar, onde ainda na dia 4 ás 8 horas da noite, acompa
nhado por seus dois ajudantes de campo, apresentou-se ines
peradamente a visitar os enfermos, dispensando-lhes palavras
consoladoras, e recommendando aos encarregados toda a ca
ridade e solicitude para com elles.

« N'este mesmo dia 4 Sua Magestade, acompanhado pelo
principe, seus ajudantes de campo, veador Delmare, e pelo
ajudante do mordomo Pinto 1'1ello, dirigia-se a cavallo ao
acampamento da brigada Fontes, onde chegou ás 11 horas
menos um quatro, tendo montado a cavallo ás 10.

II A brigada, composta dos batalhões de voluntarios ns. 19
e 24, do 4. 0 batalhão de artilharia a pé e do corpo policial
da cÔrte, já se achava formada em frente do acampamento.
e ao chegar Sua Magestade, feita a devida continencia, prin
cipiou logo o exercicio, sendo as ordens para as diversas
evoluções transmittidas peles dous generaes ajudantes de campo.

l( Durou o execcicio até o meio-dia, e terminou pela lliarcha
em revista que a brigada fez, passando em [rente ao Im
perador.

« Em seguida Sua 1'1agestadepercorreu o acampamento de
cada corpo, e visitou a enfermaria volante, e, com essa soli
citude admirada por todos, informou-se do estado dos enfer
mos, e recolheu-se á 1 1/2 hora á cidade.

« Comquanto fria estivesse a manhã do dia 5, sahlO Sua
Magestade, acompanhado por Sua Alteza e pelo seu ajudante
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de campo Cabral, e diriglO-se á margem do rio, onde assistia
e activou o desembarque de artigos bellicos e de munições
que de Porto Alegre chegaram com destino ao exercito em
operações na fronteira de Missões, regressando ao paço ás 9
horas menos um quarto.

« Depois do almoço ás 10 horas, já se achava montado, e
acompanhado por Sua Alteza, pelo ministro da guerra, generaes
ajudantes de campo, veador Delamare e judante do mordomo,
ainda se dirigia ao acampamento e percorreu cada um dos
campos, visitou a enfermaria militar e despedia-se d'essa briosa
brigada, que ás 2 horas da tarde levantou acampamento e
seguia caminho que vai ter ao campo da gloria, onde lhe
esperam virentes l,ouros.

« No dia de hontem Sua Magestade e sua comitiva assis
tiram na matriz, ás 10 horas, ao santo sacrificio do cordeiro
de Deus. .

li A's 6 horas da tarde sobreveio grande temporal de SOo
acompanhado de chuva e de trovões.

cc Appareceu hoje bello e sl'lreno o dia, soprando intenso o
minuano, obrigando a temperatura a descer immediatamente
a 44. 0 Fahr; é porém um frio tão agradavel quanto sau
davd.

« A.' 1 bora da tarde proseguira a expedição imperial na
sua marcha, com destino a Cagapava.

« Caçapava, 15 de Agosto de 1865.
« A' 1 hora da tarde dD dia 7 do corrente, deixaram a

cidade da Cachoeira Sua Magestade Imperial, Sua Alteza, o
ministro da guerra e as respectiyas comitivas.
a ..

cc Seguindo sempre para O, cbegamos ás 3 1/4 á margem
esquerda do Passo de S. Lourenço, no magestoso rio J acuhy,
e que dista da Cachoeira duas leguas. Ahi estava a'campada
a brigada do coronel Fontes, e paramos tambem, par isso
que as carretas e a cavalhada do piquete de Sua Magestade

'não podiam facilmente passar para o outro lado do rio.

cc Sua Magesiade, Sua Alteza e toda comitiva, ás 4 horas
da tarde passaram o rio e foram acam par na margem opposta,
tendo ficado acampado na margem esquerd'a com sua comi
tiva o ministro da guerra, afim de activar todo o serviço da
passagem.

cc Bello espectaculo presenciou a' aurora do dia 8.

cc •No' P~ço' de' S.' L~ure'nç; te~ ~ rio 8'0 braç~s 'de iargur~
e de 5 a 6 de profundidade:

(l Procedeu-se logo á passagem das praças do piquete lm-
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perial, das carretilhas e mais vehiculos, por melO das bar...
caças, demorado por ·isso foi esse serviço.
""'O .. .. • • • .. • .. ..

« Na margem direita, apezar do frio, Sua Magestade Im
perial acompanhadÇl de Sua Alteza e do seu ajudante de
campo general Cabral, estavam em pé na barranca a activar
com ~ua prestigiosa presença o serviço da passagem.

... .... ...... ....... .. ..
Apezar da falta de recursos, transpoz-se' tanto o pessoal

como todo o material, e ao meio dia lévantava-se acampa-,
mento e proseguiamos na nossa marcha, ao rumo geral de
SO, f6ra um ou outro desvio para o S.

« A primeira legua de marcha fizemos quasi toda por im
mundos pantanos, por immensos banhados, onde em· muitos
lugares nadavam os ca\'a1l0s.

« A.'s 3 horas da tarde acampamos junto a um capão ~a

estancia de João Thomaz, que pressuroso "eio beijar a mao
de Sua Magestade, comprimentar Sua Alteza e ofI'erecer-lhes
um mais abrigado pouso na casa de sua residencia, offere
cimento que Sua Magestade, agradecendo, nãp acej.tou. °
Imperad.or por sua magnanimidade quer sempre compajI'tilhar
os incommodos porque passam seus subditcs, com elles
acampando ao rigor do tempo.

.. .... ... ..
(I Sereno e radiante amanheceu o dia 9, que, revestido

com as galas da natureza, annunciava-se festiVO para o
acampamento. Sua Alteza o Sr. Duque de Saxe, cuja distíncta
affabilidade encanta e modos attenciosos captiva, celebrava o
seu vigesimo anniversario natalício no meio de larguissimas
campinas, ao lado de seu augusto sogro, e cer, ado por um
punhado de subditos que o respeitam e amam.

« A's 7 'horas da manhã marcava o thermometro Fabr.
36.0; ás 9 suspendemos aca.mpameuto, e- seguimos vi'l.gem
com o rumo de SOo

« Ao meio dia sesteamos junto a um capão sombrio. Meia
hora depois pros8guiamos a marcba, que se fez sem a me
nor novidade:'. até o Capão Grande, onde acampamos ás 2
horas da tarde.

. .. .. .. .... ..
«. A's 9 boras da manbã do dia 10 suspendemos acampa

mento, e a essa mesma hora recebemos noticias do theatro
de' operações por meio de um boleüm impresso em Alegrete,
que annunciava ter sido no exercito alliado com grande enthu
siasmo recebidll a noticia da chegada de Sua Magestade á
provincia.

.. .. .. ..
« Seguimos viagem ao rumo NS., e ás 11 boras e 25

minutos paramos no lugar denominado Durasnal, junto á casa
de J oaq uim Leandro Ferreira.
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· ... . . . . .
« Ao meio-dia seguimos a marcha, sempre no rumo NS.
« Duas hÇ>ras depois acampamos á margem direita de um

arroio ramal do Irapoá, no lugar denominado Lageado.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I( As' 7 horas da manhi do dia 11 o thermometro de Fahr.
desceu a 32.·; uma hora depois fomos sorprehendidos com a
agradavel noticia de se achar Sua Alteza o Sr. Conde d'Eu
na cidade da Cachoeira, em caminho, para se encontr3.r com
seu augusto sogro.

« A's 9 horas levantou-se acampamento e puzemo-nos em
marcha, ao rumo de NS. Tres quartos de hora depois ~ trans
punhamos o rio Irapoá, e seguimos então o rumo SO. Pa
rámos ás 10 horas junto á casa do juiz de paz Francisco An
tonio da Costa.

« Um quarto de hora depois proseguiamos a viagem.
· . . . . . . . . .. .

« Ao meio-dia, seguindo a mesma direcção, subimos uma
coxilha, de cujo CImo vimos apparecer ao S. a villa de
Caçapava.

Vinte minutos depois do meio dia tomamos para o S., na
direcção da villa, onde entramos á 1 hora da tarde.

~(. ci 'resto do 'dÍa' foi' d~sti~ad~ a~ d~sca·nso·.
« Nos dias seguintes, 12 e 13, Sua Magestade e Sua Al

teza constantemente percorreram a villa visitando a cadêa,
casa da camara e a enfermaria militar, creada provisoriamente
para receber as praças doentes do piquete imperial, e ou
vindo missa no segundo dia.

. . ... .. ....
« Assistiram hoje á missa da Assumpção, Sua Magestade e

Sua Alteza, o ministro da guerra e comitiva. Ao sahir da
igreja soubemos achar-se Sua Alteza o Sr. Conde d' Eu a
uma legua distante da villa.

« Imruediatamente Sua Magestade, Sua Alteza e mais pes
soas montaram a cavallo e foram ao encontro do principe,
encontro que, tendo lugar a um quarto de legua da villa,
foi o maIS tocante possivel. Sua Magestade e Sua Alteza o
Sr. Duque de Saxe abraçaram affectuosamente o augusto
recem-chegado.

· . . . .. ..
« S. Gabriel, 3 de Setembro de 1865.
« No dia 24 de Agosto deixamos a villa de Caçapava e

seguimos para esta cidade.. . . . . . . . . . . . . .. .
« Seguimos sempre o rumo S. e ás 3 horas acampamos no

lugar denominado Tapéra de Rodrigues Chaves.
« Ahi passou-se horrorosa noite: ás lO horas sobreveio

temivel tempestade, vento rijo de SO, chuva a cantaros, re·
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lampagos amiudados, medonhos e continuados trovões, tudo
dava proporções immensas aos tormentos da noite. Algumas
barracas voaram, outras mal abrigavam da tormenta, o frio
era intenso, todos tiritavam. Muitos cavallos do piquete de
Sua Magestade amanheceram mortos, algumas praças ficaram
algidas, e a muito custo recuperaram o calor e a vida.

« O dia 25 ainda amanheceu tormentoso, e tormentoso
continuou. O vento soprava sempre forte, a chuva era abun
dante e grossa, e o frio enregelava os membros. Não obs
tante deu ordem Sua Magestade para se levantar acampa
mento.

« Com effeito, ás 10 1/2 horas da manhã, contra a opmião
do seu ministro e de seus ajudantes de campo, pÔz-se em
marcha acompanhado pelos principes, ministro da guerra e
comitiva imperial.

« Foram constantemente durante a marcha açoutados pelo
temporal que vinha de SO., e era este o rumo que seguiam,
ás 3 horas acampou-se junto a um ramal do rio Santa Bar
bara, perto da casa de uma pobre mulher de nome Maria
Joaquina de Toledo.

« Ahi falharam todos os recursos; por terem cançado seus
bois, outras por quebrarem suas rodas, não puderam as car
retas que conduziam a comida e as barracas alcançar o acamo
pamento, ficaram a graude distancia.

cc Continuava a chover fortemente; inteiramente molhados
o Imperador, principes e comitiva, por unico recurso reco
lheram-se ao albergue da infeliz Toledo, que, nilo conhecendo
seus augustos hospedes, disse-lhes que nunca vira tanta gente;
nada tinha a lhes offerecer senão agua, e por abrigo o triste
tecto da sua casa.

« Aos tormentas da intemperie augmentaram-se os da fome;
não havia comida: o Imperador, principes e comitiva por
unica refeição tomaram um pouco de pão com queijo duro,
e assim passaram .24 horas!

« No dia 26 continuou a chuva; as carretas demoradas á
reta&uarda, algumas praças doentes, bois cançados e falta de
cavalhada, foram circumstancias gue n'esse dia impediram a
marcha.

« Comquanto o ministro da güerra tivesse dado algumas
providencias a remediar os inconvenientes da vespera, foram
fracos com tudo os recursos obtidos e por isso pequena foi a
marcha do dia 27. As 9 lj:l h'oras da manhã levantou-se
acampamento, despedindo-se Sua Magestade e Suas Altezas e
comitiva da bÔa Toledo, a quem Sua Magestade, por suas
proprias mãos, entregou 200~000.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • c •••••••••

V 01. n. - 41.
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« Uma hora depois da marcha transpunha-mos o passo do
arroio de Santa Barbara, e ás 10 3/4 acampavamos.

( Comquanto amanhecesse bello o dia 28, receiamos da noite.

« As 9 horas da manhã d'esse mesmo dia levantou-se acam
pamento e seguimos viagem ao rumo de NO.

« A's 2 horas da tarde formou-se para O. um temporal,
que começou logo a desfazer-se em chuva.

· . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« O Imperador, principes e comitiva foram além do Cam

bahy, e acamparam as 4 horas, recolhendo-.;e a uma pobre
casa de uma mulher; tambem ahi passaram mal, encontra
ram poucos recursos.

« No dia seguinte, 29, as 10 horas da manhã, seguiram
viagem, mandando Sua Magestade pelo seu mordomo entre
gar 100~000 á pobre mulher a quem coube a honra de os
hospedar.

«( A chuva continuava, a marcha foi pequena, ás 11 horas
recolheram-se á casa elo teneate José Marinheiro.

· ,. . . . . ., .
« N'esse lugar recebeu Sua Magestade uma carla do ge

neral FIÔres, em que lhe communicava haver nomeado uma
commissão para o felicitar. . . . . .

« A's 6 horas da tarde annunciou-se a chegada da embai
xada.
• • • • • • lo • • • • • • • • • •• •

« No dia 30 suspendemos acampamenfo ás 8 horas da ma
nhã; o dia amanheceu bellissimo e com a temp-eratura de
38. 0 Seguimos viagem ao rumo de NO, ás 11 lp, atravessá
mos por uma arruinada. ponte de madeira. o rio Salso, e
perto do meio dia parámos um pouco além do arroio.

· .. .
( As 2 horas da tarde suspendemos de novo o acampa

mento.
« Seguimos sempre o rumo SO.; ás 4' e 20' atravessámos

o arroio das Cannas, e ás 5 e 25' o Wfudador, e tomamos então
o rumo O.; meia hora depois chegavamos ao soberbo rio Vac
cacahy, em cuja margem esquerda se eleva a cidade de S.
Gabriel.

« A passagem do rio fez-se <::om facilidade em uma boa
barcaça.

« Como sempre activo e solicito, o Imperador logo cedo no
dia 1.0, acompanhado pelos principes e seu ajudante de campo
Cabral, visitou o deposito de artigos be1lic08, o quartel de
artilharia, hospital de caridade, cadêa civil e camara muni-
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cipal, e o mesmo tem feito nos dias seguintes. Visitou tambem
o bravo de Paysandú, o distincto Barão de S. Gabriel, que
geme hoje no leito da dÓr, victima de uma molestia pulmonar,
aggravada pelas fadigas da ultima campanha.

« Sua Magestade ouvia missa hoje ás 6 horas da manhã,
e ao meio dia segue para Uruguayana, passando por A.legrete.

« Esquecia-me dizer que hontem ao meio dia fez sua en
trada solemne n'esta cidade a brigada do coronel Fontes. Sua
Magestade Suas Altezas e ministro da guerra, ajudante de
campo Cabral, e mais comitiva, assistiram á passagem da tropa
no Vaccacahy, dando o ministro da guerra todas as provi
dencias para que com facilidade SP. transportassem a força,
bagagem e doentes. Sua Magestade coadjuvou mesmo alguns
doent8s a passarem.

.. . .. ..
« Acampamento na margem esquerda do Uruguay junto á

cidade da Uruguayana, 17 de Setembro de 1865.
( Sereno corria o dia 3 de Setembro .

. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. .. .. .. .. ..
(( O Imperador acompanhado pelos príncipes, sua C0l111Ílva,

pelo commandante da guarnição, e officiae:s do exercito e da
guarda nacional, e por grande numero de pessoas distinctas,
deixava a cidade de S. Gabriel com destino á de Alegrete.

« O ex-deputado Borges Fortes acompanhou Sua lVIages
tade á estancía de sua mãi, D. Emmerenciana Borges Fortes,
cinco leguas distante da cidade de S. Gabriel, onde a comi
tiva im perial c!:legou ás 5 horas da tarde.

« No dia seguinte, 4 de Setembro, depois de almoçar em
casa da mesma senhora, retuou-se Sua Magestade e toda sua
comitiva ás 9 horas da manhã.

« Proseguia-se a marcha sem o menor inconveniente; depois
de uma legua de caminho avistou-se o campo onde se deu a
batalha do Rosario.

« Sua Magestade e toda a comitiva para esse lugar se diri
giram e silenciosos oraram pelo illustre martyr e pelos que
alli se acham sepultados victimas da incuria do ...
.. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. ..

« Seguia a comitiva imperial o rumo NO., salvo os
desvios, quasi sempre para o N., e ás 5 horas menos um
quarto acampou no logar denominado Ambrosio, na mar
gem esquerda cio rio Santa Mana, que vai desaguar no
rio Uruguay, perto do qual toma o nome de Ibicuhy, e
que corre de E. para O.
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.... ...... .......... ..
« A's 9 horas da manhã do dia 5, levantou-se acampa

mento e seguio-se yiagem depois de com alguma difficuldade
se transpÔ r em uma balsa o rio no Passo do Rosario,
atravessando a cavalhada a nado, e a 11/2 da tarde passan
do o banhado da Divisa acampou a comitiva imperial. tendo
seguido sempre o rumo NO.

. ... ...... .... ..
« No dia seguinte, 6, levantava-se acampamento e

se viagem ao rumo N. e logo depois ao de NO, ás
menos um quarto transpunha-se o rio Saican. e ás
e 20' acampava a comitiva imperial.

segula
2 horas
3 horas

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ..........
« Radiante e belIa appareceu a. auràra gloriosa do dia 7

de Setembro, todos nós a saudámos com verdadeiro jubilo.
A's & horas menos cinco minutos suspendia acampamento e
seguia yiag8m a comitiva imperial ao rumo NO, parando
para sestear e almoçar ás 11 horas menos cinco minutos
junto ao arroio Itaperi, e á 1 hora da tarde proseguia sua
marcha e chegava ás 4 horas da tarde á estancia da vi uva
D. Maria Ornellas, onde acampou, não tendo Sua Magesta
de aceitado o oirerecimento q ue a IDesma senhora lhe fez
de sua casa para pouso. N'esse dia fez sete leguas a comi
tiva imperial. Ahi Sua Magestade recebeu noticias impor
tantes do exercito que aconselhavam prestesa na sua mar
cha; ahi teve tambem a participagão official do ataque de
Cuevas.

I A's 7 horas da manhã do dia 8, já todos d'essâ comitiva
se acha,am a caminho da cidade de Alegrete.

.. .. .. . .. .... .. .. .. ..
A's 3 horas da tarde pisavam Sua Magestade e Suas Al

tezas o solo da. cidade de Alegrete.
.. .. .. .. .... ..
« Depois de haver descançado um pouco, e comquanto ti

vesse n'esse dia caminhado sete leguas. Sua Magestade.
acompanhado pelos principes e pela sua comitiva, percorreu
a cidade, examinando minuciosamente o quartel, o deposito
de artigos bellicos e enfermaria militar, onde visitou cada
um dos doentes, animando-os com palavras consoladoras, e
mandando por seu mordomo dar esmolas a alguns dos mais
necessitados.

.. .. .. .. .. .. .. .... .......... ..
« A's 9 horas da manhã do ula seguinte já a comitiva im

perial se achava a caminho da cidade de Uruguayaoo, ponto
objectivo da expedição g'lorLosa do Imperador, e que lhe
prepara a ragiua mais brilhante da historia do seu reinado.
Seguindo sempre o rumo NO., e depois de haver caminha
do cinco leguas acampava no lugar denominado Inhanduhy,
tendo-se antes atravessado o arrolO da mesma denominação.
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« A's 6 1/2 horas da manhã do dia 10 levantou-se acam
pamento.

( Seguindo o rumo O., ás 10 1/2 chegou-se á margem do
lbirocay, onde a comitiva imperial sesteou e almoçou, pon
do ,se em marcha ás 11 1/4. TranspÔz o artoio Toro-Passo ás
5 horas da tarde, ahi mudaram-se os animaes e proseguio-se
a marcha, passando-se ás 9 horas menos 20 minutos da noite
na Casa Branca, onde o Imperador, os principes e comitiva
pernoitaram. Havia-se caminhado durante o dia 15 Jeguas.

" No dia 11 pelas 6 horas da manhã. estava -levantado o
acampamento, e, seguindo rumo O., procurava a comitiva
imperial o acampamento do exercito em operações, onde fez
sua solemne entrada ás 9 horas da manhã.

(( Ao encontro de Sua Magestade foi o ministro da guerra,
aco.mpanhado do Barão de Porto A.legre e respectivos estados
malOres,

.. • lO .. .. .. .. • .. ..

( No dia em que Sua Magestàde fez sua entrada n'este
acampamento foram ao seu encontro e á grande distancia os
generaes Mitre e FIÔres, e Visconde de Tamandaré.

« N'esse encontro os tres chefes das nações alliadas com
muita affectuosidade apertaram as mãos,

" Antes de descansar de tão penosa marcha foi o primeiro
cuidado de Sua Magestade ao entrar no acampamento visitar
os hospitaes, onde existem grande numero de doentes, em
consequeneia de uma febre que tem reinado com o caracter
typhoide: a estação invernosa, a falta de pasto, tem concor
rido para a mortalidade dos animaes; milhares dos seus ca
daveres juncam totlo o campo; por mais esforços que se tenham
feito para cineral-os ou enterraI-os, não tem sido pussivel
consumil-os todos; d'ahi vem essa febre, que, com'quanto be
nigna, tem atacado os soldados, e por isso cheias estão as
enfermarias,

( O ministro assim que chegou ao acampamento deu as ne
cessarias providencias para melhorar as .condições hygienicas e
sanitarias, e muito se tem conseguido: em poucos dias tem
sensivelmente declinado o mal. Sua Magestade e Suas A lte~as,

o mimstro e comitiva, estão acampados no centro do exerCIto,
junto ao quartel-general, com o inimigo á frente, a uma dis
~ancia, de lllenos de legua, e que da villa da U ruguayana
domina quasi todo o nosso campo.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0." ..........

« No mesmo dia em que Sua Magestade chegou ao acam
pamenso, foi á tarde, acompanhado pelos príncipes, Visconde
de Tamandaré, seus ajudantes de campo e mai~ comitiva, per
correr os nossos cordões e fazer um reconhecimento da po-
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sição occupada pelo inimiO"o: e na mesma occasião fazia iden
tico reconhecimento pelo lado do rio a bordo do vapor Taqua1'y
o ministro da guerra, os generaes Mitre e Barão de Porto Alegre.

· . . . . . . . . . . .. . .
« No dia 12 não houve novidade: Sua Magestade e Suas

Altezas percorreram varias acampamentos.
· . . . . . . . ., . .

{( A'" 3 horas da manhã do dia 13, grande tormenta acom
panhada de horrendos trovões successivos e desfazendo-se em
grossa chu va annunciava borrascoso dia.

« A's 9 horas da manhã Sua Magestade e Suas Altezas
acompanhados do ministro da guerra, genera.l Barão de Porto
Alegre e comitiva, montaram a Gavallo e seguiram com di
recção ao rio Uruguay. Continuava á chuva sem interrupção,
e proseguiamos o nosso caminho; ao passar pelo acampa
ento do general FIÔres, veio este ao encontro de Sua Ma
gestade e acompanhou-o.

« A's 10 horas da manhã chegamos á margem esquerda do
magestoso e soberbo Uruguay, onde Sua Magestade foi rece
bido pelo almirante Visconde de Tamandaré, e se dirigiram
todos em um escaler para bordo do vapor de guerra nacio
nal Onze de Junho, onde se a(;ba hospedado o general Mitre.

« Abi teve lugar uma conferencia entre os tre8 chefes das
nações alliadas. a que assistia o ministro da guerra.

· . .... .
« Sua Magestade, Suas Altezas, generaes Mitre, FIÔres,

Barão de Porto Aleg're e comitiva, passaram-se para bordo
do vapor Taqua1'y, e dirigiram-se rio abaixo a fazer um re
conhecimento, não só das posições como das fortificações da
cidade de Uruguayana, passando o vapor a mui pequena
distancia. Feito o que, no fim de duas horas regTes
sava Sua Magestade ao vapor On~e de Junho, e ahi esperou
pelo ministro da guerra, que, acompanhado pelo seu oflicial
de gabinete, capitão Amaral, e por um ajudante de ordens
do general Mitre, se dirigira á vifla corrientina da Restaura
ção, que fica' na margem direita do Urug"uay.

C( ~ 'esta cidade visitou o ministro, examinando minuciosa
mente, as enfermarias estabelecidas para o tratamen to dos
feridos, fluer amigos, quer inimigos, na batalha de Yatay;
na dos Paraguayos, confessar3rm -se estes gratos pelo trata
mento e consolação que no 1eito da dÔr lhes davam os
medicas brasileiros, patenteando seu contentamento pela hon
rosa visita que acabam de receber.
.. ..:J........ . . . ..

« Não sei como tem sido passiveI ao tyranno do Para6uay
educar um povo n'essa ignorancia, unicamente para seus lDte
resses.

« Vieram mal fardados, com pessimo armam€:nto, sem eqUl
pamento, que é substituido por guascas; e n' este estado se
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acham na cidade de Uruguayana, que entrincheiraram a
seu modo, cercando-a por um fosso e um fraco parapeito.
Acham-se completamente sitjados por agua e por terra.

cc Pelo rio fazem o cerco os vapores de guerra Taquary,
Tmrnandahy, União, Onze de Junho, U1'uguay e duas chatas.
O rio Borre de NE. a SE.

(( Faz o sitio por terra, pelo lado de E. alo· divisão
commandada por Cauavarro com quatro brigadas de infau
taria e de cavallaria; pelo lado do S. a 2. a divisão do Barão
de Jacuhy composta de quatro brigadas de cavallaria; pelo
N. estendem-se as duas divisões aliiadas, uma do general
FIÓres, que contém uma brigada nossa de infantaria, e uma
2. a do general Paunero, acampadas na margem esquerda do
rio 1mbaha á retaguarda da divisão Canavarro. Todo o exer
cito sitiante contém 40 bocas de fogo, 30 das forças allia
das e lO nossas, e, a marmha tem 12, de grosso calibre.

(( O inimigo acha-se reduzido a tristes circumstaucias, estão
com pouco~ 3:limentos, iá comem, car~e de cavall? cansado;
morrem dIarIamente Clnco a sms. Sao estas as mformações
fornecidas por alguns transfugas paraguayos, que famintos
têm corrido a se apresentar ás nossas forças.

. . . . . . . . . . . . . .
(( No dia 15 Sua, Mag'estade Imperial, acompanhado dos

principes, do ministro, dos seus aj udaptes de cam po, dos
generaes alliados e da sua comiti,'a, pasSou revista ás divi
sões argentina e briental; e no dia 16 foi por Sua Mages
tade Imperial revistada a 1. a divisão brasileira commandada
pelo general Canavarro. A' meia noite passou-se um para
guayo avisando-nos estar o inimigo se preparando para se
evadir prote~ido pela escuridão da noite. Den-se logo or
dem para alarmar-se todo. o exercito, tomaram-se todas as
medidas de precaução, e todos passamos a noite nos nossos
postos ao rigor do frio, que era excessivo, marcando o ther
mometro de 40 a 44 Fahr.

l( Soube-se hoje aQ a'manhecer que, comquanto o inimigo
estivesse toda a noite em continuo trabalho, não 'fez com
tudo o menor movimento. Esta circumstancia apressou o ata
que, e amanhã 18 marcha o exercito ás 6 horas da manhã
afim de apertar o investimento, intimar pela ultima vez, e
se ainda, apezar do prazo que se lhe der para se render, o
inimigo continuar na sua louca pertinacia, romperá o fogo
de artilharia por todos os lados, quer de terra quer do rio.

(( Uruguayana, 19 de Setembro de 1865.
(( Como Cesar pMe o Imperàdor dizer: veni'1.1idi et civi.
(( A sua presença no exercito imperial conciliou os espiri-

tos, animou e enthusiasmou. as tropas, que com garbo e
ardendo no fogo do patriotismo m~lr?h~vam hontem, ás 7
boras da manhã para o ataque do lUlmlgo que se haVIa en-



- 318-

trincheirado na cidade de U rugua)'ana, e ás 4 horas tarde,
de armas ao hombro, presenciava o espectaculo de desfilarem
por entre ellas os vandalos humilhados, cabisbaixos e amal
diçoando o tyranno que os sujeitou a tão tristes condições.
Maltrapilhos, pareciam um exercito de mendigos; carregados
com as presas do seu saque assemelhavam-se os Paraguayos
a uma horda de salteadores, que, depois do seu assalto á
pr?priedade alheia, se retiravam aos seus reconditos escon
dnJos.

« Sublime e bello era o espectaculo das tropas da civili
sação, marchando em columnas contiguas pelas immensas
campinas, a tomarem posição em frente das trincheiras do
canibalismo. Todas com verdadeiro enthusiasmo e garbosas
desejavam ardentemente combater, e se collocaram em linha
de batalha á distancia de fuzil ordinario, ficando á direita o
exercito imperial, no centro a divisão argentina, e na· esquerda
a oriental. Toda a cavallaria ficou na esquerda, e á retaguarda
em distancia conveniente para proteger a linha.

« Sua Magestade o Imperador, o principe Conde d'Eu, o
ministro da guerra e seu estado maior, general em chefe
Barão de Porto Alegre, generae~ ajudantes de campo e comi
tiva imperial, postaram-se na linha.

« Sua Alteza o Sr. Duque de Saxe, acompanhado pelo
chefe de divisão de Lamare foram para bordo do vapor de
guerra Onze de' Junho, para d'alli assistir ao combate pela
parte do rio, vindo depois collocar-se ao lado do Imperador,
quando soube que o inimigo se queria render, e veio assis
tir a procissão de ignomima' que fez o inimigo ao evacuar
a praça, que deixou em misernmo estado.

« Uruguayana, 23 de Se'tembro de 1865.
« Na missiva anterior dei-lhe noticias circumstanciadas da

bril~ante i?rnada do dia 18 do corrente, que terminou por um
glorIOSO trlUmpho para a tão nobre quanto santa causa da
oivilisação... . . ~ ... .

« Cabe-me hoje ainda uma ventura, tenho de notiClar-lhe
que no acampamento militar brasileiro, ás portas da villa de
Uruguayana, o Brasil e a Inglaterra deram-se as mãos, con
ciliaram-se, e felizmente acham-se restabelecidas as relações
que entorpeciam a n'larcha dos interesses communs, sem
quebra da dignidade de nenhuma das duas nações.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Rontem, pelas quatro horas da tarde, aqui chegou Sir

. Eduardo Thornton, acompanhado 1?elo secretario da missão es
pecial do Irnperio junto ás Repubhcas do Prata, Jarbas Moniz
Barreto, tendo vindo por terra da Concordia, incumbido por
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S.ua .Magestade a Rainha de Inglaterra de uma mlSsao espe
Olal Junto á pessoa do Imperador do Brasil; procurou logo o
ministr? da guerra:, tendo antes lhe enviado a carta em que
annunClava sua mIssi'l.o, e esperando que Sua Magestade Im
perial lhe marcasse dia e hora para apresentar sua credencial.
O ministro immediatamente dirigio-se ao acampamento impe
rial, e. voltou com a resposta, que Sua Magestade se dignara
~arcar ~ ~ia de hoje, ao meio dia, para a recepção do ple
mpotenClarlO.
. . . . . .. . . . . .

« A's 11 1/2 o ministro inglez, de grande uniforme, desem
barcou, pois, hosFJedado pelo nosso almirante o bravo Visconde
de Tamandaré, achava-se a bordo do vapor Onze de Junho,
e acompanhado pelo nosso ministro da guerra, em um carro
que se pÔde arranjar, seguia para o acampamento, distante
um quarto de legua d'esta villa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« O ministro inglez chegado ao acampamento descansou em

uma barraca para isso preparada de ante-mão, e o ministro
da guerra. destacou-se para dar parte a Sua Magestade da
chegada do illustre hospede. Veio logo o ajudante de campo
de Sua Magestade o Imperador o general Cabral buscar o
plempotenciario, e o introduzio na tenda imperial, onde Sua
Magestade o Imperador de grande uniforme e com a grã
cruz do Cruzeiro o aguardava: ao lado de Sua Magestade es
tavam os augustos principes, e formavam parede os grandes
do Imperio que aqui se acham .

.« .Intro~uzido com as formalidades do estylo, pronunciou o
mlDlstro lllglez o seguinte discurso:

« - Sennor.- Tenho a honra de depositar nas mãos de Vossa
Magestade Imperial a carta pela qual Sua Magestade a
Rainha de Inglaterra dignou-se acreditar-me como seu en
viado em missão especial junto de Vossa Magestade Imperial
e supplico a Vossa Magestade Imperial se digne acolher coJ:!1
a sua reconhecida benevolencia as seguranças de sincera aml
sade, e as ex pressões que me conferiram Sua Magestade a
Rainha e o meu governo.

« - Estou encarregado de exprimir a Vossa Magestade Im
perial o sentimento com que Sua Magestade a Rainha vio
as circumstancias que acompanharam a suspensão das relações
de amisade entre as côrtes do Brasil e Inglaterra, e de
declarar que o governo de Sua Magestade nega da maneira
a ma.is solemne toda a intenção de offender a dignidade do
Imperio do Brasil; e. que Sua Magestade aceita c~mpletamente
e sem reserva a deCIsão de Sua Magestade o Rm dos .Belgas;
e será feliz em nomear um ministro para o Brasll, logo
que Vossa Magestade Imperial estiver prompto a renovar as
relações di plomaticas.

« - Creio ter fielmente interpretado os sentimentos de Sua
VaI. II. -42.
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lVIagestade e do seu governo, e estou convencido que Vossa
lVIagestade Imperial terá a bondade de aceitaI-os com o
mesmo espirita de conciliação que os dictou.-»

« A que Sua lVIagestade Imperial respondeu pelo seguinte
modo:

« - Vejo com sincera satisfação renovadas as relações diplo
maticas entre o governo. do Brasil e da Grã-Bretanha.

« - A circumstancia de tão feliz acontecimento realisar-se
onde o Brasil e seus leaes e valentes alliados acabam de
mostrar que sabem unir a moderação á defeza do direito
augmenta meu prazer, e prova que a politica do Brasil con·
tinuará a ser inspirada pelo espirita de harmonia justa e
digna com todas as outras nações.

« - Assim, com esta satisfação, renovam-se as relações
amistosas do Brasil com a Inglaterra, que mostrou-se verda
deiramente .graI).de reconhecendo o nosso direito.-»

« A musica de bordo do vapor On;;e de Junho tocou o
hymno inglez, as outras o hymno nacional, e notava-se no
sem blante de todos o maior contentamento.

C( O ministro inglez retirou-se com as mesmas formali
dades, acompanhado pelo ministro da guerra.

.. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. ..
« Dias antes, n'essa mesma tenda, festejava-se o triumpho

que obteve o exercito restaurando e libertando esta província
do inimigo invasor. Ornada, porém estava ella por outro
modo. No rlia 21 via-se n'ella erguido um ligeiro altar, sobre

,o qual o Senhor Crucificado, o Redemptor do mundo, com
os braços abertOs, parecia abrigar todo o exercito, que pelas
la horas da manhã alli prostrava-se para ouvir o santo
sacrificio da missa, que em acção de graças mandou o Im
perador celebrar.

« Sua. Magestade, Suas Altezas, o mi.nistro, generaes Mitre,
Flôres e Paunero, ViscondE! de Tamandaré, Barão de Porto
Alegre, e as comitivas tambem assistiram.
.. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

({ AIs quatro horas da tarde foi servido um esplendido
jantar n'essa mesma tenda; jantar esse offerecido por Sua
lVIagestade o Imperador aos chefes dos exercitas alliados: antes
de sentar-S8 á mesa Sua Magestade offereceu aos distinctos
generaes Mitre e Flôres a grã-0ruz do Cruzeiro.

« Proclamação de Sua lVIagestade o Imperador ao exercito.
«-Soldados! O territorio d'esta provincia acha-se livre, graças

á simples attitude das forças brasileiras e alliadas. •
«-Os invasores renderam-se, mas não está terminada a nossa

tarefa; a bonra e dignidade nacional não [oram de todo vin
gadas, parte da provlllcia de Mato Grosso e do territorio da
C~nfederação Argentina, jazem ainda em poder de nosso ini
migo.
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«-Avante, pois, que a Divina Providencia e a justiça da
causa que defendemos coroarão nossos esfOl'çoS.

«-Viva a nação brasileira.
«-Uruguayana, 19 de Setembro de 1865.-D. PEDRO II, Im

derador Constitucional e Defensor Perpetuo dú Brasil.-Angelo
Jfoniz da Silva Ferraz.-»

Sua Magestade o Imperador, Suas Altezas e toda a comi
tiva imperial deixaram Uruguyana ás 10 horas da manhã do
dIa 4 de Outubro, e depois de visitarem as cidades de Ale
grete, Sant'Anna do Livramento, Bagé, Jaguarão, Pelotas, Porto
Alegre, Rio Grande e a capital da provincia de Santa Ca
tharina, regressaram a esta côrte e entraram a nossa barra
a 1 hora da tarde do dia 9 de Novembro de 1865, após
uma ausencia de quatro mezes, que foram todos consagrados
á uma obra dign~ do Defensor Perpetuo do' Brasil e da de
dicação que tem mostrado o paÚiotico monarcha brasileiro,
pois elle teve a gloria de vencer com generosidade as hordas
paraguayas que dous mezes mancharam com sua presença o
solo rio-grandense. O triumpho do Imperador não custou
nem uma gota de sangue.

A viagem de Sua Mag'estade foi tão forçada. e feíta debaixo
de tempo tão ríspido, que os proprios soldados río-granden
ses que íam com Sua Magestade mal resistiam. O 1mperador
reconhecia a necessidade urgentíssima de chegar a Uru
guayana a tempo de dll'igir as operações. Os grandes sacri
ficios que fizeram, as verdadeiras privações que o Imperador
e os principes soffreram, a ponto de passarem 24 horas sem
tomar alimento, são factos que o paiz sabe e que jámaís os
olvidará.

Devemos ao Imperador agradecimento pelos esforços que
fez para chegar a Uruguayana com a opportunidade que
chegou.

No mesmo dia 25 de Setembro em que o Imperador subia
para S. Borja, o general Mitre transpunha o Uruguay; tam
bem n'esse dia principiou a pas~agem do exercito da van
guarda para o territorio de Corrientes.

Na frente ia o general Flôres com as forças orientaes, que
constavam de quatro batalhões de infantaria com 600 praças
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cada um, outro de artilharia com 300 e 1,500 ho'mens de
cavalIaria. Com elle ia tambem uma brigada brasileira.

No centro marchavam as tropas argentinas do general Pau
nero com sua artilharia, apresentando um total de 5,000 homens.

Finalmente formava a retaguarda uma divisão brasileira
composta dos batalhões 1.0 e 4.· de voluntarios, e 2. 0, 6,0,

10 e 12 de linha, commandada pelo brigadeiro Joaquim
José Gonçalves Fontes.

A brigada que ia com o general FlÔres compunha-se dos
batalhões 5. 0 e 7.° de linha.

Assim formavam todas estas forças um total de mais de
12,000 homens, contando-se com a cavallaria que havia ficado
na Restauração.

O general Mitre ia com mandando em chefe este corpo de
exercito, até que fez j uncçao com o grande exercito alliado
que, ás ordens do general Osorio, tinha deixado o acampa
mento da Concordia e marchava para Mercedes, povoado da
provincia' de Entre-Rios, 25 leguas distante do Passo dos
Livres.

O mllllstro da guerra antes de sahir de Uruguayana, man
dou publicar em ordem do dia do exercito, o seguinte aviso,
que contém a descripção da invasão do exercito paraguayo
na provincia, bem como o comportamento de alguns chefes
militares, a quem estava entregue a sua guarda; pelo que
ordenou que respondessem a conselho de guerra.

« Gabinete do ministro ela guerra.-Uruguayana, 27 de Setem
bro de 1865,

« Illm. e Exm. Sr. - A in vasão da provincia do Rio-Gran
de do Sul, por forças da Republica do Paraguay, era um
facto previsto e de ha muito esperado.

« A reunião de maior nUillero de tropas, logo depois da
invasão de Matto Grosso; na villa da Encarnação, povoação
paragl1aya mais proxima elo nosso territorio de Missões; a
noticia igualmente conhecida de que grande parte d'essas
forças, havia transposto o rio Paraná, em cuja margem es
querda se demoraram. coostruindo canôas e carretas j foram
indicias mais que bastantes para alarmar as povoações da
nossa fronteira por aquelle lado, que desde eotão começaram
a chamar para ellas as attencões das autoridades, dirigindo
se já ao commandante sup"erior da guarda nacional de S.
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Borja, já ao commandante da mesma fronteira, já ao com
mandante da divisão incumbido da dereza d'esta, já final-
mente ao presidente da provincia. .

{( A imprensa provincial denunciava, entre outros factos, a
frequente entrada de consideraveis piquetes paraguayos pelo
departamento corrientino de S. Thon1é, sob pretexto de per
seguição de desordeiros, mas realmente para observar e colher
informações ácerca do que se passava na nossa fronteira, e a
occupação do povo de S. Carlos, nas pontas do Arapehy,
por Ullla forte guarnição paraguaya. .

« Inteirada d'essas occurrenClas, mandou a presidencia 01'
ganisar nos municipios ameaçados varios corpos provisorios
da guarda nacional, cujo effectivo poderia attingu a 2,500
praças, mas que jámais se achou reunido, quer pela distrac
ção, quer pelas licenças concedidas frequentemente aos guar
das naclOnaes, seja pelos respectivos commandantes, seja pelo
commandante superior.

« Para acampamento geral d'esta força foi escolhido o Passo
das Pedras, doze ou treze leguas de S. Borja e duas ou
tres de Itaqui.

(C A 8 de Maio divulgou-se em S. Borja a noticia de que
um exercito, ao mando do general Robles, passando o Ara
pehy, invadira o departamento corrientino de S. Thomé, de
rigindo-se a marchas forçadas sobre o povo do mesmo nome. Esta
nova, redobrando os receios e apre~ensões da população de
S. Borja, determinou a maior parte das familias a emigrar
para a campanha, abandonando as suas casas e interesses.

( Communicação d'esse acontecimento foi dirigida á presi
dencia da provincia, ao commandante da fronteira, e ao da
brigada que immediatamente acudio á dita viUa com quatro
corpos acampados no Passo das Pedras, deixando apenas
uma guarda de 100 homens em Itaqui.

« Convidado pelo corooel Paiva, que commandava as for~as

argentinas no territorio corrieutlno; fez o coronel Fernandes
avançar para a barranca do rio no dia 18, cerca de 500
homens para reunidos áqueUe official, baterem os Paraguayos.
Amedrontados por semelhante movimento, abandonaram estes
o campo e puzeram-se em retirada.

« Persuadido o coronel Fernandes, assim como o coronel
Paiva de que o inimigo se recolhia ao seu paiz, tratou desde
então de retirar-se com a sua brigada de S. Borja, passan
do-se ao acampamento do Passo das Pedras.

« Entretanto é crença geral, que se o coronel brasileiro hou
vesse com os seus 500 m[antes transposto o . Uruguay, e
feito j uncção com as forças argentinas, cujo computo se
eleva a 1,200 homeus, teriam facilmente desbaratado a van
guarda paraguaya, pouco mais ou menos de 1,5CO praças,
fazendo desaparecer de S. Thomé a uuica [orça inimiga
aDi existente.
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« A presença da brigada Fernandes, a annunciada vinda
do general Canavarro com a sua divisão, a palavra d'aquelle '
coronel que a todos mostrava impossibilidade da temida
invasão, de~am alento e fizeraru renascer a confiança entre
os habitantes de S. Borja, que salvo duas ou tres excer;ções,
comeQaram a regressar a' suas casas.

« No dia 26 do já citado mez, contra toda a expectação,
não obstante a enchente do no e banhados, apezar das dif
ficuldades da marcha, abandonou de novO S" Borja o coro
nel Fernandes, encaminhando-se com a sua brigada para o
Passo das Pedras; e n'essa mesma época licenciaram-se por
doze dias um grande numero de o:fficiaes e praças de preto

« Mal se teriam as forças afastado cerca de uma legua,
quando os Parag'uayos, dir-se-hia que avisados da hora
exacta da partida, se apresentaram de novo em grande nu
mero áquem dlfl S. Thomé, e adiantando-se alguns de entre
elles, vinham sobre a barranca do Uruguay, em frente ao
passo de S. Borja, desafiar e provocar os brasileiros, que
os observavam da margem opposta. Informado lmmediatamente
o coronel Fernandes da reappanção do inimigo, mandou
fazer alto á força de seu commando a duas leguas da vil1a.

« Recebendo no mesmo dia participação o referido coro
nel, de que uma partida de cerca de 500 para~uayos, se
achava sobre o rio Quaraim, do outro lado do Uruguay, e
10 leguas mais ou menos da villa de Itaqui, para ali i se
dirigia. Imformado porém em caminho de que semelhante
noticia era infundada, mandou retr.oceder para S. Borja o
corpo 22, e foi com os outros acampar no Passo das Pedras.

l( Antes de passar adiante, cumpre narrar aqui alguns factos
que precederam a invasão. Nos ultimas dias do mez de Maio,
tres ou quatro esquadrões paraguayos desceram a pé de S.
Thomé, e durante um dia inteiro exploraram com o maior
cuidado e empenho os mattos que ornam o Uruguay. Dous
dias depbis appareceu em S. Borja um desertor do campo ini
migo, que interrogado pelo parocho d'aquella villa no dia 4
de Junho, declarou o seguinte:

« -Que a força paraguaya então existente em S. Thomé che
garia a 2,000 homens, que segundo as conversações que ou
via, essa expedicção tinha por fim invadir S. Borja; que
trasiam ordem de saquear, onde esperavam achar muitas fa
zendas e grandes riquezas. Que para isso s6mente aguardavam
a chegada de ruais. 10,000 homens de tropa, e de canôas atim
de transporem o Uruguay no passo d'aquelle nome.

« -Que tomada e saqueada a referida vil1a, iriam fazer o
mesmo a Itaqui e Uruguayana. Aconselhado o desertor pelo
referido parocho, para que fosse fazer iguaes revelações ao
coronel Fernandes, respondeu que se tinha apresentado já ao
tenente-coronel José Ferreira Guimarães, commandante do ba
talhão de reserva, a cujas ordens estava.-
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« Essas declarações foram pelo vigario communicadas a al
guns ofliciaes , entre os quaes merece especial mençáo o major
Vasco José Guimarães assistente. do ajudante do general na
brigada Fernandes, e ha certeza de que foram transmittidas
a este pelo tenente-coronel Ferrelra Guimarães.

« Pelo mesmo tempo o coronel Fernandes recebeu em
Itaqui, além das revelações do desertor, um aviso mandado
do Ebra cor1'entino a F. Borges, de que 4,000 paraguayos
caminha\'am da costa do Paraná em direcção á Tronqueira
do Lo1'eto. Ainda mais, no dia 8 de J unho um capitão de
nome Mello, que tendo-se mudado de Sant'Anna do Livra
mento para o departamento de S. Thomé, cahio alli em po
der dos Paraguayos, e conseg-uira evadir-se, apresentou-se ao
coronel, participando-lhe o seguink:

« -Que durante a sua prisão no acampamento inimigo ad
quirira certeza de que no dia 3 do citado mez, baviam par
tido da Tronqueira do Loreto 4,800 infantes e 2,400 caval
leiros, bom 50 carretas, 6 ou 8 bocas dê fogo, e um cres
cido numero de canôas, áfim de juntar-se á vanguarda do
me mo exercito, que já estacionava em S. Thomé, e cahi1'
de improviso sobre o inimigo em S. Borja.-

« Entretanto não obstante tantos indicios, desprezad.as todas
estas informações e avisos nenhumas dispo ições se tomaram.
para dereza do ponto ameaçado; as forças conser,araru-se
nas mesmas posições, e para fazer frente ao inimigo apenas
existiam em S. Borja, na manhã do dia 10 de Junho 370
soldados de diversos corpos, e isto quando fôra facil ao coro
nel Fernandes mover-se com a sua brigada no dia 8, e
avisar ao commandante do 1.0 batalhão de vaIuntarias acam
pado duas ou tres leguas da villa.

« Se todas essas forças se apresentassem disputando o passo
do rio aos lllvasores, GU não teriam estes 100'rado o seu in
tento, ou a misera população de S. Bo1'ja, âisporia de mais
tempo e segurança, para effectuar sua retirada. O inimigo
estava cabalmente inteirado de quanto se passava, e do total
abandono em que se achr:.va S. Borja.

« Seus espiões entravam e sahiam livremente, graças ao
desleixo com que era feito o serviço da policia, que nem ao
menos inquiria noticias que frequentemente traziam a essa
villa certos individuas do departamento de S. Thomé.

« A tal ponto cresceu a audacia dos espiões paraguayos,
que na noite de 8 para 9 de Junho fizeram signal de 'que
a occasião era opportuna para o ataque, lançando fogo a
uma casa de propriedade do marcineiro Francisco ~ay.

c Foi assim que pelas 10 horas da manhã do dIa 10 de
Junho, as forças invasoras acompanhadas de,grande numero
de carretas e artilharia arriscaram a passagem do rio, que
effectuaram em poucas horas, apenas incommodados pela
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resistencia que lhes oppunha a pequena força brasileira exis
tente na localidade.

« Então começou a hora de desordem e desolação, as fa
milias as abandonaram em tropel o povoado procurando na
fuga a salvação. O inimigo enganado pela inesperada resis
tencia que lhe fizéra aquella força, por momento á sua mar
cha invasora, e graças á sua indicisão, puderam os infelizes
fugitivos ganhar a dianteira a seus perseguidores.

cc O coronel Menna Barreto commandan te do 1.0 batalhão
de voluntarios da patria, deixando em obserVação algumas
legaas atraz o tenente-coronel Tristão Alva,renga com o corpo
22, marchava na retaguarda do comboio dos emigrantes,
composto de mais de 300 carretas, fóra grande numero de
pessoas a cavallo e as que iam apé, protegendo e cobrindo-lhe
a retirada.

«No dia 11, divulgada a catastrophe, despovoava-se a
villa de Itaqui abandonando-a seus habitantes, apavorados
da sórte de S. Borja,. Ainda na tarde d'esse mesmo dia quasi
só, e tendo deixado no Passo das Pedras a sua brigada,
chegara o coronel Fernandes ao acampamento do tenente
coronel Tristão, no capno de Santa Maria, onde como se
disse, havia o coronel Menna Barreto collocado a força do
tenente-coronel Tristão; e ao anoitecer do dia 12 retirava-se
do Passo do Botuhy; levando o corpo 2.2 pela neces:sidade,
segundo allegava, de fazer frente ao inimigo se acaso eUe
tomasse o caminho de Itaqui.

c( Franqueada com a retirada d'esse corpo a estrada. de
Porto-Alegre para caminharem, o 1.0 batalhão de voluntarios
da patria, e as familias emigrantes; julgou o coronel Menna
Barreto arriscada a sua prisão, e receiando ser perseguido e
alcançado por forças superiores, tomou a resolução de seguir
para 'os lados do Alegrete; e assim viram os miseras fugi
tivos agravar-se ainda mais sua sorte pelo abandono da Ulllca
protecção em qne confiavam. (

c( ln vadida a viUa de S. Borja e desapontados os chefes
paraguayos, pela auzencia dos habitantes, ordenaram os mes
mos chefes que a vanguarda do seu exercito"l composta de
1,500. homens, seguisse ao alcance dos fugitivos.

« A marcha d'esta columna illuminada pelas incendiadas
propriedades, foi uma serie não interrompida de roubos, e de
devastaçOes executadas com a maior tranquilidade e vagar,
sem que a brigada do coronel Fernandes désse fé da sua
sahida, e demora na estancia que saquearam.

« De volta d'esta excursão partia essa columna de novo de
S. Borja no dia 22 de Junho, procurando incorporar-se ao
grosso do ex.ercito, que no dia 19 havia marchado com di
recção ao Itaqui, e tomou o caminho da estancia de Fortu
nato d'Assumpção; provavelmente na intenção de surprehelJ.
der a retaguarda da brigada do coronel Feruandes, que se
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acha- . perto e totalmente ignorava a existencia d'essa força
destacd.da do exercito que observava.

« Felizmente foi a referida força presentida pelo tenente
coronel ,Manoel Coelho de Souza, que á fre1?te do corpo
28 de seu commando penetrara pelo Rincão da Cruz no
intuito de incorporar-se á brigada d'aquelle coronel da qual
fazia parte.

« Vem a proposito observar que, receiando o sobredito
tenente coronel algum encontro com o inimigo, antes de
atravessar pelo referido Rincão, oificiara áo commaudante
da brigada, inquerindo d'elle se poderia ou não emprehender
com segurança semelhante marcha; ao que lhe respondeu
que nenhum risco havia em seguir tal caminho, porquanto
toda a esquerda inimiga era franqueada pela brigáda.

« Avançava pois o tenente coronel Manoel Coelho confia
do que a sua direita se achava coberta, quando teve aviso
da approximação do inimigo, dando logo com um troço de
200 a 400 homens. Dispondo apenas de pouco mais de 100
praças, e estas mesmas quasi nuas e muito mal armadas,
vio-se o tenente coronel Coelho constrangido a retirar-se se
guido de muito perto pelos Paragua.Y0s, que l~e gritavam,
-chiqueiro ovelhas.

« Despachou o tenente-coronel um proprio dando aviso ao
coronel Fernandes, que na maior tranquillidade se achava
acampado nas immediações da estancia denominada do Pa
dre, Julgando-se em perfeita segurança n'aquelle sitio onde
ia pernoitar sem tomar medida alguma de precaução.

« Ao aman~e?er do dia 26 de Junho, avistou-se a briga
da com o immlgo que se achava acampado em um bauo
na vertente da coxilha, tendo pela retaguarda um banhado, á
direita uma baixada e pouco além um matto espesso que
atravessava em linha recta o banhado.

« Logo que os corpos da frente da brigada descobriram o
inimigo, o tenente-coronel Tristão de Araujo Nobrega, dirigio
se ao commandante da brigada dizendo-lhe, que cOllvinha não
dar a conhecer ao inimigo toda a força d'esta, e sim destacar
uma guerrilha que procurasse attrahir sobre a coxilha os Pa
raguayos que então se calculavam de 400 a 800 homens, e
aUi seriam facilmente cerrados, batidos e aprisionados pela
brigada, que contava mais de tres mil combatentes.

« Menospresadas taes reflexões, postou-se toda a brigada
em uma altura e~ que, observando o inimigo, procurou
tirar vantagens da difliculdade do terreno, estendendo-se na
costa do banhado; travou-se o combate q~e terminou favora
velmente para nós, rEftirando-se parte da infantaria paraguaya
para o centro do banhado, d'onde mais tarde ganhou o matto
e n'elle se internou; e depois d'esta derrota procurou a van
guarda paraguaya fazer junção com o exercito, que se achava
nas vismhanças G10 Butuhy.

Vo1. II. - 43.
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« Transposto esse rio, prosseguio o inimigo lentamen· em
sua marcha até ao Passo das Pedras, incendiando e saqueando
quan o encontrava em seu trajecto, e sempre observado pelo
coronel Fernandes, que ancioso esperava o brigadeiro Cana
varro com sua divisão, e a artilharia de que este dispunha,
para tentar um golpe decisivo.

« No Passo das Pedras encaminhou-se a columna invasora
fazendo pequenas marchas, para a coxilha por onde passa a
estrada geral que vai da Cruz Alta e do Herval para a villa
de Itaqui.·

« Entretanto sempre vigiando os movimentos do immigo,
conservava-se o coronel Fernandes pelo lado do Ibicuhy, de
sua estancia da Lagõa e pelo Rincão da Cruz.

« No dia 7 de Julho fez o exercito paraguayo a sua entrada
na villa de Itaqui, que saqueou e devastou pela mesma
f6rma que o tinha felto em S. Borja. Consummada a obra
de destruição, evacuou a villa de Itaqui, nos dias 18 e 19
d'aquelle mez, e seguio para Uruguayana, costeando o rio
Uruguay pela margem esquerda.

« No dia 23 tinha passado o caudaloso rio Ibicuhy no
Passo Santa Maria, sem que um s6 tiro lhe fosse dispa
rado da margem oppo~ta.

« A brigada que flanqueava o inimigo pela esquerda foi
passiva espectadora da sua passagem em Santa :M;aria; dizen
do que o não hostilisava por haver recebido ordem do com
mandante da divisão de não atacar.

« Em 40 dias, que tantos eram decorridos desde a invasão
de S. Borja, tinha o exercito paraguayo se apossado de duas
povoações brasileiras, e ameaçava uma terceira.

« Tinha talado uma vasta extensll.o do nosso territorio,
levando por toda a parte o incendio, o saque e a deshonra !
E' facto talvez unico nos annaes militares; tinha feito ainda
isso vencendo distancias consideraveis e desfiladeiros, atra
vessando emfim tres rios caudalosos sem a menor opposição
ou hostilidade de nossas forças.

« Em 40 dias ou antes 70, porque tantos decorreram
depois da apparição do inimigo na barranca do Uruguay
em frente de S. Borja; as forças ao mandl) do general Ca
navarro não se moveram das pontas do Ibirocay, e apezar
da referida divisão contar mais de 7,000 homens das tres
armas, e oito bocas de fogo, o inimigo varou tranquillamente
o Passo Santa Maria, no Ibi.cuhy, 'sem se lhe oppÔr rE:'S

istencia alguma. Transposto o Ibicuhy, continuou a coIum
na invasora desassombradamente a sua marcha e varou o
passo de Toro-passo.

« Sempre seguida da brigada brasileira, entrou na· villa da
Uruguayana sem queimar uma escorva, a qual pouco tempo
antes o mesmo general Canavarro mandava fortificar e co11o
car em pé capaz de otIerecer tenaz resistencia ao inimigo, e
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que mudando depois de conceito, entregara á vandalica
'devastação dos Paraguayos; provida de recursos, deixando
atopetados de generos os armazens da alfandega, e casas
particulares, aos. Paraguayos.

« Os factos aClma relatados são de natureza tal. que inci
tam e infundem serias accusações contra o comportamento
dos chefes, a quem estava confiada a honrosa tarefa de defen
der esta parte do Imperio e a dignidade nacional. As accu
sações contra taes chefes se repetem de boca em boca, e se
elles não se apressam a voluntariamente justificarem-se pelo
cadinho competente, força é que o governo lhes forneça de
pr.ompto .o meio que ~ legislação ofIerece fazeI-o, porque
nem os mteresses prop:ç.ws nem os mteresses geraes do exer
mto devem sofIrer semelhantes accusações, ou suspeita que
os desmoralisam e lhes tiram toda a força e confiança de
seus subordinados e companheiros de armas.

cc Pela ordem do dia n. 35 de 19 do corrente mez e anno,
do commando da 1.' divisão ligeira, o brigadeiro ho norario
David Canavarro, cujo estylo não póde deixar de ser por
V. Ex. censurado em ordem do dia; cujo desenvolvimento
e materia são inteiramente fóra da competencia dos comman
dantes de di.visilo: o mesmo brigadeiro honorario se jacta
que todas as occurrencias até ao termo do rendimento e
submissão do inimigo silo o efIeito de um plano combinado
entre eUe, os chefes alliados e o general Osorio; como se
coubesse no possivel haver algum plano salutar que deixasse
livre o inimip;o, para marchar sem resistencia ou incommodo
a devastar o territorio de uma nação, no extremo perimetro
que percorreram as forças paraguayas.

« Essa ordem do dIa, por cópia junta, ainda é uma forte
razão para que se exija a justificação de semelhante procedi
mento ou inacção, já porque se elle foi efIeito de um plano,
é justo que seus executores sejam recompensados, já porque
se não o foi, e sim resultado de erros e incurias, ou de
qualquer outra causa possivel, sejam devidamente castigados.

« N'estes termos, o governo Imperial julga indispensavel
que se sujeitem a um conselho de investigação todos os 0fE.
ciaes constantes da relação inclusa, e depois qualquer que
seja o parecer ou decisão, a conselho de guerra; o briga
deiro David Canavarro, coronel commandante superior Antonio
Fernande3 de Lima, e' capitão de artilharia Antonio Xavier
do VaUe; devendo o conselho de investigação investigar
sobre os pontos constantes dos quesitos annexos.

« E para que seus trabalhos sejam coroados de feliz exicto,
autoriso-o a exigir quaesqu~r do~mmGntos que disserem re~

peito ao assumpto de sua mvestlgação, de quaesquer autorI
dades civis ou militares, assim do presidente, commandante
das armas d'esta provincia, como do marechal Manoel Luiz.
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Osorio, da secretaria ,da guerra, e do ex-commandante das
armas, o general João Frederico CaldwelL

« Mande V, Ex, por engenheiros fazer um reconhecimento
minucioso de todas as principaes posições occupadas pelo ini
migo, e passos dos rios pelo mesmo ínillligo atravessados,
afim de que se conheça quaes as suas vantagens e inconve
nientes, em relação tanto á topographia como á estrategia;
devendo estes trabalhos serem remettidos ao presiden te do
cOllselho de investigação, Inclusos achará V. Ex:. os docu
mentos e pàpeis que devem ser presentes ao referido con
selho.

« Deus guarde a V. Ex.- Angelo Mon'i,z da Silva Ferraz.
(l A S, Ex. o Sr. general Barão de Porto-Alegre, com

mandante em chefe' do exercito n'esta provincia.
« Mande mais V. Ex. declarar que acham-se nomeados

para o conselho de investigação respectivo, os Exms. Srs.
marechal Francisco Antonio da Silva Bittancourt, brigadeiros
José Luiz Menna Barreto e José Gomes Portinho.

c( E pois ordena S. Ex. que os 81's. brigadeiro. honorarlO
David Canavarro e coronel com mandante superior Antonio
Fernandes de -Lima, sejão interinamente substituidos nos com
mandos que exercem de divisão e brigada; o primeiro pelo
Sr. coronel João Antonio da Silveira, e o segundo pelo Sr.
coronel José da Silva Ourives; I podendo retirarem-se para
suas casas a aguardarem a' reunião dos membros do referido
conselho, que funccionará na .villa de S. Borja. Quanto ao
Sr. capitão Joaquim Antonio do ValIe, lhe é igualmente per
mettida a espera na villa de Uruguayana. l)

REFLEXÕES SOBRE ESTE A\'ISO.

Este aviso do ex-ministro da guerra Ferraz, publicado em
Uruguayana, que contém a discripção da invasão paraguaya
no Rio Grande, mostra as faltas dos commandantes militares
d'aquella provincia, no cumprimento das ordens da presiden-

. cia, e do governo imperial.
Havia na provincia e proximo ao lugar do desembarque,.

força mais que sufliciente para embaraçar a invasão, ou para
destruir o inimigo na sua passagem em qualquer dos rios
que atravessou. Se todas estas forças estivessem reunidas e
se apresentassem disputando o passo do rio aos invasores,
(diz o aviso acima), ou não teriam estes logrado o seu intento
0U a misera população d8 S. Borja disporia de mais tempo
!3 segurança para effectuar a sua retirada.
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o parecer das com missões de engenheiros mostrou o quanto
tinha sido facil embaraçar a invasão paraguaya na passagem
dos rios, devido isso á topographia dos lugares por onde
passaram; e á vista da sua opinião conheceu~se tambem que
a força que existia na provincia se estivesse reunida tinha
sido bastante para destroçar o pequeno e mal armado exercito
paraguayo.

Depois de estarem os Paraguayos em marcha para Uru
ruguayana, é que se reuniram os chefes militares com algu
mas tropas e os foram acompanhando pelo seu flanco esquer
do até elles entrarem n'aquella villa, que já tinha sido aban
donada pelas autoridades e parte da população, mas ficando
viveres com que os Paragua:'os se alimentaram por muitos
dias.

Na discripção que fazemos da invasão paraguaya na provincia
do Rio Grande do Sul, sendo uma parte muito importante d'esta
guerra que está felizmente concluida, não pudemos deixar de
mencionar factos muito salientes que aconteceram por occa
sião do cerco e rendição da villa de U ruguayana, e q ne es
tão consignados em documentos officiaes; assim não se póde
deixar de declarar que, para vencer os 5,000 soldados para
guayos que entraram na villa de U ruguayana, e onde fica_
ram sem meios de subsistencia, nâo tendo munições, artilha
ria nem cavallaria, com pessimo armamento, não contando
com outros meios de defeza nem esperando soccorros; não
eram precisos 20,000 homens das tres armas e muita arti
lharia para aniquillar soldados que estavam nas criticas cu
cunstancias que acabámos de indicar.

A' vista d'esta precaria situação dos Paraguayos dentro d'a
quella praça, defendidos com trincheiras de tijolo e taboas,
bastavam doze tiros de canhâo para: os fazer render á dis
cripção; visto qu.e estavam extenuados de fome, de molestias
e de miseria; desejavam fugir porque se julgavam perdidos.

Convém tambem declarar n'este lugar que as tropas para
guayas que invadiram o Rio Grande, não eram compostas de
soldados aguerridos como se mostraram os que nós co m bate
mos durante c:nco annos no seu territorio.
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Constou authenticamente que o general D.. Venancio Flõ
res foi de opinião que aos Paraguayos se intimasse rendição
sem condições; e, no caso contrario, que se désse o ataque
immediatamente, allegando o caracter barbaro do inimigo e a
necessidade de não se perder tempo; tinha sido a melhor
resolução a tomar-se e era assim que se devia ter procedido
com aquelles inimigos.

O general FIÔres que poucos dias antes tinha exterminado
em Yatay a columna paraguaya ao mando do major Duarte,
quiz fazer oatro tanto aos Paraguayos encerrados em Uru
guayana; porém, os nossos generaes, mais humanos para
com os nossos inimigos do que o general alliado, esperaram
que elles se quizessem entrega.

Militarmente falIando muito tinhamos ainda que dizer sobre
a invasão da provincia e a rendição de Uruguayana; mas
considerações de ordem elevada o embaraçam, e por isso
vamos terminar com o pouco que resta a expender relativa
mente a este assumpto. C-)

A rendição da praça de Montevidéo feita na presença de
um pequello exercito de 6,000 homens, não foi uma operação
militar, foi uma operação diplomatica llecessaria e obrigada
pela presença da força de terra e de mar.

A nossa posição bellica no Estado Oriental, ainda então
com poucas forças, e a circumstancia de ser Montevidéo uma
cidade commercial na qual a nossa artilharia destruiria a pro
priedade particular dos neutros, obrigaram o plenipotenciario
brasileiro a fazer pela diplomacia o que a força armada não
devia. então executar sem grande compromettimento para o
Imperio: alli a diplomacia valeu um grande exercito; não
mostramos fraqueza, antes resolução de realizar o ataque logo
que o nosso ministro o ordenasse.

A rendição da vilIa de Uruguayana não foi uma operação
militar importante, como pareceu de longe j foi uma operação
militar. obrigada por um exercito numeroso ao qual o·s Para-

(*) A constituição diz que não póde entrar tropa estrangeira no territorio
br~sileiro sem licença da assembléa geral; entretanto passaram argentinas e
onentaes, sem essa licença.
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guayos não estavam em circumstancias de resistir, e por esta
razão devia terminar pela rendição.

Portanto a maior gloria que resultou ás armas brasileiras,
foi renderem-se os Paraguayos sem haver derramamento de
sangue.

Aqui terminamos a descripção da invasão paraguaya no Rio
Grande do Sul, conforme os documentos que se publicaram
a este l'espeito, parecendo-nos ser e:;te o modo mais exacto de
se ter perfeito conhecimento d'estes acontecimentos desde o
principio da historia que apresent&mos.





LIVRO DECIMO PRIMEIRO.

RELATORIO no AlfNISTERIO DA GUERRA DE 1866.

o relataria que' o ex-mlDlstro da guerra Angelo Moniz da
Silva Ferraz apresentou á Assembléa geral em 1866, diz:
que em geral o exito da guerra depende muito do seu feliz
começo.-

Esta maxima, que devia ser sabida e nunca esquecida por
todos os governos, tambem devia estar na lembrança do mi
nisterio que principiou a campanha contra o Estado Oriental
em 1864..

Vê-se confirmado n'este relataria, abaixo transcripto, o 'que
já dissemos na introducção: que depois do Brasil estar prompto
para operar, é que devia mandar o en viado a Montevidéo, e,
terminada a campanha do Estado Oriental; recolher-se o exer
cito ao Rio Grande, para marchar depois contra o Paraguay,
deixando na fronteira uma reserva sufliciente para defender a
provincia e obs~rvar o que se passava na campanha do Es
tado Oriental e em Entre-Rios, onde se tinham reunido todos
os individuas do partido blanco, por saberem que n'aquella
provincia encontravam grande apoio na população e no seu
governarior Urquiza, que foi sempre protector d'aquella gente.

S'e tivessem feito a campanha oriental como dissemos, ou
Vol- II 44
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de outro modo, não tinha havido os inconvenientes apontados
n'este relataria; os incon vientes que nós julgamos attendiveis
foram: a invasão do Rio Grande e os receios de sublevação
nos paizes visinhos do Rio Grande, que podiam os suble
vados vir atacar a nossa fronteira, como o fez Munhoz.

O relataria do ex-ministro Ferraz contém o seguinte, em
relação á guerra:

« A invasão da provincia argentina de Corrientes e da pro
vincia do ;Rio Grande do Sul e os receios de um levanta
mento na campanha da Republica do Uruguay e em diffe
rentes outros pontos dos territorios visinlios, retardaram o
movimento dos exercitas alliados e mudaram o plano das ope
rações, devendo a marcha operar-se sobre a parte de Cor
rientes occupada pelo inimigo, onde se esperava dar uma ba
talha decisiva.

« O rendimento de Uruguayana aplainando as difliculdades
que se oppunham á realização d'esse novo plano, as forças
alliadas encetaram sua marcha, que foi sobremodo penosa,
attento o rigor da estação e a penuria de cavalhada e meios
de transporte. .

« O 1.0 corpo de exercito contava, quando passou o Maco
retá 11,844 praças promptas, além de 4,046 que se achavam
destacadas na esquadra e no exercito alliado da vanguarda. A'
medida que as forças aUiadas avançavam por direcções diver
sas, para se encontrarem nas immediações de Mercêdes, as
forças paraguayas retrogradaram a marchas forçadas, abando
nando a linha que haviam formado atraz do rio Santa Luzia,
cujos passos vigiavam, como se quizessem oppôr grande re
sistencia.

« Tão precipitada foi essa retirada, que nos uI timos dias
do mez de Outubro de 1865, só havia no territorio de Cor
rientes, junto ao Passo da Patria, uma pequena columna. Por
todo o caminho foram deixando corpos insepultos, degolando
os animaes que não podiam levar .por diante, queimando grande
numero de carretas que tinham; emf:im devastando toda a
facha de terreno que percorreram, com o fim de interpôr
entre eUes e as forças alliadas um grande deserto.

« Para se concentrarem sobre o Passo da Patria, abando
naram ao mesmo tempo os pontos de apoio de seus flancos,
Bella-Vista e S. Roque; sendo sempre observados de perto
pelas milicias corrientinas, commandadas pelo distincto ge-

. neral argentino Caceres, cujas avançadas entraram na cidade
de Corrientes no dia 22 de Outubro.

« O primitivo plano de operações, em consequencia da
retirada do inimigo, foi de novo adoptado. Vogava uma opi
nião que tinha muitos defensores, de que não era necessa
rio enviar-se mais força alguma para o sul. J ulgueJ, porém,
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necessario aCCllIDular sobre Corrientes, ou sobre um ponto
que fosse mais idoneo, toda a força de que se pudesse dis
pÔr, para reunir-se ao 1.0 corpo de exercito.

« Assim, pois, as tropas que existiam no Salto, na capital
da provincia do Rio Grande do Sul, em numero de 2,000
praças as que se achavam em Santa Catharina em numero de
1,700, as que encontrei na cÔrte, e as que SR puderam reunir
nas differentes provincias, fz partir com a maior brevidade
para o referido destino. .

« Era mister collocar este corpo n'um pé respeitavel, para
cortar quaesquer dlfficuldades futuras e para fazer face a
q,ualquer eventualidade. Por demais actuava sobre meu espi
rIta o receio da invasão do cbolera, que nos prenderia as
mãos e nos probibiria as remossas de tropas.

(I Estas providencias elevaram o 1. o corpo de exercito de
10,255 praças que era em o 1.0 de Maio, a 33,078, como se
vê do ultimo mappa, que se acha annexo. Semelhante
reforço baldo de. instrucção, era mister que a recebesse no lu
gar do seu deposlto. A instrucção' não se adquire de momento.

« Por outro lado era indispensavel que a nossa esquadra
recebesse os reforços que esperava e que as aguas do Rio
Paraná crescessem: para que nossas operações começassem :
tudo se preparava para a occasião conveniente; e os factos
posteriores provaram que não foi perdido o tempo, e que
essa demora, tão censurada por muitos e condemnada pela
impaciencia de todos, habilitou-nos para os bons resultados
que temos colhido, e no futuro colheremos, porquanto é ma
xima, que não deve ser esquecida, que em geral o exlto da
guerra depende muito do seu feliz começo.

I< O 1. o corpo do exercito que se achava a 10 de Feve
reiro d'este anno acampado na Lagoa-Brava, mudou ;;eu
acan.. pamento para Tala- Corá poucos dias depois; e no 1. •
de Abril se achava sobre a margel1}. esquerda do Paraná
junto ao Passo da Patria.

« Depois do rendimento da villa de Uruguayana, seguiram
das forças que tomaram parte no seu sitio e das que se lhe
reu niram, afim de incorporar-se ao 1.o corpo corpo de exer
cito, os batalhões de linha ns. 2, 10 e 22, e os de volun
tarios ns. 1, 4, 19, 23, 25, 31 e 33: formando duas divi
sões de infantaria, além de uma brigada de cavallaria, e
ficando assim reduzidas as mesmas forças a 4,015 praças.

« Posteriormente se lhe foram incorporando outras que
se achavam em marcha, chegando a elevar a 16,888 PIaças
promptas. . .

« A. missão d'este corpo de exercito era de simples obser
vação, uevendo pela sua posição cobrir as nossas fronteiras
de qualquer Dava invasão, conforme foi combinado entre os
generaes das nações alliadas depois do rendimento de Um-o
guayana.
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« A' medida que as forças de Entre-Rios se debandaram,
receios' houve de algum movimento combinado entre as for
ças dispersa.s e as orientaes do partido blanco. Em conse
quencia d'isto providencias foram tomadas para a defesa de
nossas fronteiras; e sua .guarnição comp6z.se de duas briga
das e mais corpos que se destacaram para as de Bagá, Qua
rahim, Urugua. ana, Itaqui e S. Borja, orçando em 8,498
praças as guarmções de todas as fronteiras.»

Com a collGcaç o das nossas tropas nas provincias argentinas,
conforme declara o ministro da guerra n'este relataria, acima
transcripto, pareceu ao governo imperial que tudo ia bem
para "Vencer o Paraguay.

Nem o governo imperial nem os generaes que mandou para
aquella campanha conheciam o terreno onde deviam ter lugar
as primeiras operações de guerra. Não podia. o governo cal
cular os embaraços que um exercito numeroso encontraria em
um paiz que, além das difliculdades materiaes do terreno, não
acharia os recursos precisos para a sua sustentação ou ali.
mentação, bem como para a sua mobilidade.

Todas estas difliculdades imprevistas acompanharam o nosso
exercito quando atravessou as províncias de Entre-Rios e de
Corrientes, e no Paraguay; os pantanos, as lagÔas, e os rios
sem pontes, e as epidemias mortiferas, foram a prirn eira cam
panha que os soldados brasileiros venceram antes de avistar
o eX81cito paraguayo; campanha que principiou na margem
·do rio S, Francisco e terminou no Aquidaban; campanha que
occasionou tres vezes mais mortalidade do que. as balas do
inimigo.

A correspondencia ~flicial do general Osorio, adian te trans
cripta, dirigida ao ministro da g'u,erra, contém o que acabamos
-de dizer sobre a marcha de nosso exercito; ·na estação in
vernosa, pelos terrenos inhospitos d'aquellas regiões.

E' notavel que mesmo depois de estar o nosso exereito nos
confins do Estado Oriental, prompto para passar para Entre-Rios,
os homens que dirigiam esta campauha ainda não tinbam
idéas fi~as ou plano assentado sobre o que deviam fazer, e
menos dos meios para vencer as difliculdades que encontrariam.

No principio de Julho de 1865 ainda os generaes alliados
não tinham resolvido todo o plano de operações, conforme
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diz o ministro brasileiro no seu officio de 6 de Julho d'aq1.ldle
anno, dirigido ao ministro dos negocias estrangeiros (José An
tonio Saraiva), adiante transcripto; mas esperava que entre
17 a 20 os tres generaes o fizesem, porque se achavam no
pon to mais estrategico para repellir o movimento do inimigo,
qualquer que fosse.

OFFIClO DO MINISTJW BRASILEIRO AO GOVERNO IMPERIAL.

« Missão especial do Bra il. - Montevidéo, {) de Julho
de 1865.

cc 1Um. e Exm. Sr.-Parece que chegamos ao momento de
sejado pelo governo imperial e pela nação brasileira. E tá
decidido que se fará juncção das forças alliadas na Concordia,
ponto mais fronteiro ao Salto.

« O Sr. almirante vai hoje para Buenos-Ayres entender-se
com o general Mitre, e d'ulli seguirá para o acampamento
do general Osorio. Mandará do Uruguay os nossos vapores
disponiveis, afim de transportarem de Montevidéo o contin
gente oriental, e de Buenos-Ayres o general Mitre e mais
6,000 Argentinos. Depois que aqui cheguei recebi todas as
inclusas cartas do Sr. Elisalde, escriptas de accordo com o
general MItre.

« ada poderá aclarar mais a situação ao olhos do Sr.
ministro da guerra do que semelhante correspondencia. Digne-se,
pois, V. Ex. communicar-Ih'a, porque não tenho tempo de
mandar-lhe cópias.

« E' de crér que entre 17 a 20 os tres generaes resolvam
todo o plano de operações, achando-se no ponto mais estra.
tegico para repellir o movimento do inimigo, qualquer que
este seja. Faço seguir o Paraense para levar ao governo im
perial tão im portantes noticias.

« Naturalmente a esta hora o general Ozorio já terá pas
sado toda a nossa. força para o Salto, que, como já disse,
está emfrente da Concordia. Naturalmente sim, porque tem
retido no Uruguay os transportes, e sabe-se que aquelle rio
recebeu grande volume de aguas favorecendo assim a men
cionada operação.

Cl Transportadas as forças para a Concordia e deliberado
alli o plano definitivo, o Sr. almirante seguirá, com alguns
vasos e reforço de tropa de desembarque para Cornentes pelo Pa
raná, e de Corrientes para cima; operando no duplo sentido de
impedir que desçam reforços do Paragu3J", até mesmo pelos
passos fronteiros ás Missões Argentinas, e cortar a retirada
ás forças que já desceram e vão ser aniquilIadas pelos exer
citas combmados.

« Da carta dq general Mitre verá o governo imperial que



- 340-

eUe não nutre hoje a apprebensão debaixo da qual redigi o
meu oflicio n. 13 de 26 de Mai.o. Todavia ainda pen:::a que
na proüncia de Corrientes a invasão paraguaya nos apresenta
emfrente de 16 a 22,000 homens, pelo lado do Paraná; e
pelo do U ruguay 10 a 15,000 homens, ou um total de 36 a
37,000 combatentes de todas as armas.

cc Se como é de prever a triplice alliança esmagar estas
forças, o Paraguay póde considerar-se rendido, sem grande
esforço mais. Os exercitas alliados e a marinha brasileira hão
de encontrar pouco embaraço para Invadil-o. (-) Tal vez a
marinha só, tendo então á sua frente o intrepido vencedor
de Paysandú, e auxiliado pelas tropas de desembarque brasi
leiras, possa terminar a campanha, logo que seja certa a
ruina do inimigo pelo lado de Corrientes.

« Renovo a V. Ex. a segurança de minha perfeita estima
e profundo respeito.

cc A S. Ex. o Sr. consileiro José Antonio Saraiva.-H'an
cisco Octaviano de Almeida Rosa. »

RESUMO DA CORRESPONDENCIA A QUE SE REFERE o OFFIClO DA

MISSÃO ESPECIAL DE 6 DE JULHO DE 1865.

cc Cada dia se torna mais urgente a necessidade de com
binarem-se operações definitivas, ou pelo menos inteirarem-se
os diversos chefes do que cada um llltenta praticar, afim de
pautarem o seu procedimento de accordo e em harmonia com
taes intenções.

cc Nas conferencias até então havidas eutre os chefes das
forças alliadas, a.penas concordaram em pontos capitaes, sem
que possa dizer-se que se hajam assentado operações defini
tivas .

•cc O .theatro da .g?-erra é difinitivamente Corrientes : o ini
mIgo Invade diVIdIdo em duas columnas, pelo Uruguay e
pelo Paraná.

« A invasã.o do Uruguay parece que não excede de 10,000
homens, e basta para contel-a o exercito do Rio Grande,
ainda no caso improvavel de que o inimigo projectasse exe
cutar duas invasões a tão grande distancia uma da outra.

« O mais {Jrovavel, segundo os ultimas movimentos feitos
pelo exercito paraguayo, é que eUe procure reconcentrar-se
na columna principal de invasão, que marcha pela costa
do rio Paraná, forte de 15 a 16,000 homens, e que póde ser
promptamente reforçada, pela mesma via do Paraná com 5
ou 6,000 homens expedidos da Assumpção.

« Não deve portanto ficar a menor duvida, de que em
Corrientes se tem de decidir a campanha; não parecendo
presumivel que as hostilidades do inimigo possam dirigir-se

(*) Que profecias tão 'bem calculadas.
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a qualquer outro ponto dos territorios alliados. Sobre esta
base devem ser planejadas as futuras operações.

(( Attendendo a tudo quanto fica exposto, tem resolvido
S. El::. o Sr. general Mitre, c')ncentrar sobre a linha
do rio Corrientes diversos contingentes do exercito argentino
reunindo em face do inimigo uma força de 23,000 homens;
com a qual lhe fará frente, se elle avançar; procurará tirar
toda a vantagem se elte retroceder; e em todo o caso im
pedirá a reconcentração dos seus elementos no territorio de
Corrientes, onde o mesmo general prevê o verdadeiro perigo.

(( Em tal situação o exercito do Rio Grande deve recon
centrar-se sobre o Alto Uruguay, não só para cobrir o terri
torio brasileiro, mas ainda para operar sobre o flanco e reta
guarda da columna invasora, para o que bastam e são de
sobra as forças que a11i se acham em armas, as quaes podem
além d'isso obrar de combinação com a columna correntina
de observação, que ao mando do coronel Paiva está em S.
Thomé.

li Quanto ás tropas brasileiras que sahiram de Montevidéo,
e ás que vão chegando do Rio de Janeiro, parece que con
vém dirigil-as para a Concordia, afim de operarem de com
binação. D'est'arte melhor defenderão o territorio de sua
nação, concorrendo ao mesmo tempo a formar um exercito
de 40,000 homens, que podem com segurança de um só golpe
terminar a campanha.»

« Missão especial do Brasil.-Buenos-Ayres, 8 de Julho de
1865.

« 111m. e Ex:m. Sr.-Tenho presentes diversas cartas do
general Osorio, e algumas communicações do general Mitre,
que me foram transmittidas pelo Sr. ministro de estrangeiros
Dr. Elizalde. Com esses elementos vou dar a V. Ex. idéa
da actual situação da guerra.

Depois de dizer alguma cousa da invasão de S. Borja e
de Corrientes, continua:

« O pensamento do general Mitre é que se concentrem
todas as forças al1iadas em um grande exercito e caia este
sobre o centro da linha inimiga, para depois se poder operar
mais desembaraçadamente.

« Canavarro insta por soccorros e quer defender o passo
do 1bicuhy. Tratava-se de fazer su bir o general FlÔres com
alguns batalhões em pequenos barcos, até Uruguaya ua.
Esperava-se sómente pelo Visconde de Tamandaré, o qual
tendo sido muito contrariado na sua viagem, só chegará á
Concordia na tarde do dia, data das ultimas noticias.

« Chamo a attenção de V. Ex. para a necessi.dade de ter
mos no Rio Grande um bom general, que a11i desenvolva e
dirija a defesa da provincia. Deve ter actividade para ir por
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si mesmo inspeccionar a fronteira e organisar todos os ele
mentos de guerra. Sobre tudo é necessario que não esteja
eivado do espirita de partido, e não vá' especular com as
circumstancias deploraveis em que nos encontramos.

« Muito lutou o general Osorio com o transporte da· gente
e da bagagem para a Concordia. Poucos. meios encontrou no
Uruguay. Teve de improvisar tudo. Se não fÔra o vapor Em,
de pequeno cajado, nem em um mez se concluiria a passa
gem.

~( O general Osorio pede que não lhe mandem pejo Uru
guay artigos de guerra que não tenha pedido, porque natu
ralmente se hão de inutilisar com as difliculdades de trans
porte, pelo inteLior do territo1'io argentino. (1)

" Ao entregar-se aos commandantes dos vapores os fardos
ou caixões, podia-se no arsenal. dar-se-Ihes uma nota que de
viam ficar em deposito a bordo da Nithe?'oy no porto de Bue
nos-Ayres, e dos que deviam seguir Jogo para o Uruguay.
Com este oflicio remetto a V. Ex. os oflicios e cartas que o
general Ozorio me tem ultimamente dirigido. Renovo a V.
Ex. meus protestos de estima e consideração.

« A S. Ex. o Sr. conselheiro Angelo Moniz da Silva Ferraz.
-Francisco Octaviano de Almeida Rosa. »

I

oFFlcros DO BRIGADEiRO CO:llMANDANTE DO EXERCITO, MANOEL LUIZ
OZORlO, AO MINISTRO BRASILEIRO EM BUENOS-AYRES.

cc Entre-Rios junto á Concordia, .29 de Junho de 1865.
« Exm. Sr. conselheiro Francisco Octaviano de Almeida

Rosa.-Em .25 corrente me escreve o general Canayarro, das
pontas de 1birocay, dizendo que a columna inimiga que in
vadia S. Borja pâssou o Butuhy, perto da barra e segue para
1~aqui; e que pelo outro lad,? do rio Uruguay, outra coJu:nna
vmha em marcha em com blllação com a d'este lado; dIZ o
general Canavarro estava disposto a bater a força que ia pelo
nosso territorio, a pezar da desproporção na qualidade das
armas; mas que preferia isto a ver impassivel a desvastação
que o inimigo faz por onde passa.

cc V. Ex. sabe que estamos reunindo o exercito aqui, e que
a distancia e a estação. não premittem desprender forças que
lá cheguem a tempo. O general em chefe do exercito alliado
crê, e eu, assim tambem o general Flôres, que o inimigo não
se entranhe para o Rio Grande, mas que venha fazer junção
de seu exercito sobre o Passo dos Livres, para procurar-nos,
e ~Ji~s ainda não estamos promptos para marchar, apezar da
actIVIdade e trabalho em vencermos os obstaculos; o mais
notavel é que as forças do Rio Grande, commandadas pelo

('1) O plenipotenciario não devia esperar outra cousa depois d.e concluido o
tr.alado de alliança.
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coronel Ourives e Barão de Jacuhy, ainda não estavam reu
nidas a Canavarro, e este pensa que eu disponho de muitas
e boas i~fan.tarias, aliás em quasi sua totalidade de recrutas,
que nunca VIram o fogo e que n'esta estação não chegariam
l~ em um mez, tanto p~la dlstancia com\> pelos rios que te
Tlam a passar. Eu pensm marchar pela esquerda do Uruguay
com todo o exercito, mas os generaes FlÔres e Mitre com
razão entendem que devemos ir ao centro do inimigo e obri
gaI-o a reconcentrar-se, obrigando-o a retirar as suas alas.

« Sou de V. Ex..-Manael Luit Otaria. »
« - Quartel general do commando em chefe do exercito

de operações em J uquery, 5 de Julho de 1865.

« Illm. e Exm. Sr.-Regressa para Buenos-Ayres o consul
geral Per81ra Pinto, que explicará a V. Ex. o estado d'este
exercitJ, o dos alliados e operações que tem havido pela
costa do Alto Uruguay eutre as forças commandadas pelo ge
neral David Canavarro e a columna paraguaya que passou um
S. Borja e vem com direcção a Itaqui, e talvez á Uruguayana
visto como tres mil homens vinham pela margem direita do
Uruguay e já estavat?- no antigo povo da Cruz.

« Segundo commulllcaçàes que o general Mitre teve hon
tem, o exercito que o inimigo tinha em Corrientes e que se
havia retirado ao Empredado, tornou a avançar para o sul e
estava em S. Lourenço.

« Junto cópia da parte que relata o combate da l.a e 4.a
brigadas da divisão ligeira com a vanguarda paraguaya no
nosso territorio, e não posso manàar a V. Ex. cópia da parte
do coronel Fernandes Lima, porque esta noite a mandei ao
general Mitre, e ainda não me foi devolvida; este ge
neral considera de grande importancia a reunião do exercito
alliado n'este ponto, e sua marcha, quaudo seja passiveI, sobre-
o centro da hnha inimiga.

« O general Canavarro insta por uma força de infantaria
d'este exercito, que o ajude, porque tem falta d'esta arma;
porém consultando ao general em chefe a respeito, precente
que se não quer desprender de forças brasileiras e propõe que o
general Flôres com alguns batalhões faça esta expedicção em
navios que, aproveitaudo a cheia do rio, cheguem até Uru
guayana: n'este estado esperamos anciosos a vinda do Sr.
Tamandaré, se é que vem, ou então dizer-nos que não vem,
porque o commandante da Uruguayana, cumprindo as ordens
do general Canavarro trata de armar, ou já o fez, dous lan
chões, um pequeno e fraco vapor que alli existe, e está
de observação para os lados de Itaqui.

« Eu ainda luto com as difficuldades que me offerece a
passagem do Uruguay, e a não ser o pequeno vapor Era,
nem esperanças teria de concluir esta operação, aliás tardia;
pois entendo que as vistas do inimigo são não entranhar-se

Vo1. 11. - 45.
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para o Rio Grande, porém sim dispÔr de todo o seu exercito
contra o alliado, entre o Paraná e o Uruguay.

{( Dando eu sciencia ao general em chefe de quanto tem
occorrido com as nossas forças em Missões, eUe me indicou
que o general Cana"Varro, reunindo todos os elementos de
força de que pudesse dispôr, hostilizasse o inimigo sem ar·
riscar um combate decisivo, e âssim, lhe declarei: fica por
tanto entendido que a provincia do Rio Grande deve correr
ás arma!> em massa, e que é preei.o alIi um general capaz
de desenvolver-se segundo as occurrenClas. isto é, quanto
aos meios em geral, porque nenhum outro disporá melhor
das operações que o mesmo general Canavarro.

« Pelo que fica dito, V. Ex. ficará entendendo qlle os
poucos soldados velho~ e os recrutas que compõem este exer
cito são a base das operações subsequentes, e n'este sentido
é o meu comportamento.

« Lastimo não poder voar á parte do territorio de minha
patria invadi.da pelos barbaras; porém entendo que devo
primeirQ que tudo sustentar (Os compromissos nacionaes da
alliança, e o centro de onde devem partir a garantia das
operações.

{( A falta de tempo faz-me pedir que dê ao nosso governo
sciencia d'estes acontecimentos: se ainda abi estiver o Sr.
Tamandaré, V. Ex. se dignará tambem communicar-Ihe tudo
quanto venho de tratar.

« Deus guarde a V. Ex.
{( IIlm. e Exm. Sr. conselheiro Francisco Octaviano de Al

meida Rosa, enviado extraordinario e ministro plenipotencia
rio Junto ás Republicas do Prata.- Manoel Lttiz O;;o?'io, bri
gadeiro. »

CO:;TINUAÇÃO DA MARCilA no EXERCITO NA !'ROYINCIA DE CORRIE TES.

Pelos oflicios que se acabam de ler, vê-se que os generaes
argen~ino e oriental, resolveram reunir o exercito na Concor
dia, na. provincia de Entre-Rios, para depois marchar para
a de Corrientes, onde o general Mitre projectava que fosse
o terreno das operações, para o que tencionava guarnecer a
margem esquerda do rio Corrientes. Assim devia acontecer
para livrar primeiro a provincia de Corrientes dos Paraguayos,
do que o territorio brasileiJ'o.

Em 6 de Outubro foi encontrada a brigada de infantaria,
commandada pelo coronel Argolo, entre Alegrete e Uruguayana,
composta dos batalhões 19, 24 e 31. que a marchas forçadas
procUl'ava a margem do Uruguay, para o atravessar e ir-se
unir ao exercito do general Ozorio.
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Podia se ter poupado esta marcha de 80 Jegull.s áquella
brigada, indo embarcada até ao porto da Concordia, no Uru
guay, provincia de Entre-Rios, e não ter desembarcado no
RiQ-Grande.

Uma correspondencia de Buenos-Ayres diz o seguinte:
( Em Outubro de lS65 o exercito alliado atravessou a pro

vincia de Corrientes, e a 16 d'este mez acampou o genéral
Paunero 7 leguas ao sul de Mercêdes, povoação de 200 ca
sas, a maior parte de palha, no centro d'aquell~provincia.

( O general FlOres, que commandava o exercIto da van
gu.arda, tendo sahido de Uruguayana a 24 de Setembro, se
gui~ com marcha vagarosa, .em rasão da' sua numerosa arti
lhana, bagagens e de diilicil váo os rios e arroios que atra
vessou, de 9 a 12 de Outubro passou o rio Mirinnay, qu.e
foi o maior embaraço na sua marcha até ao rio 'Corrielltes,
por ser fundo e ter 120 varas de largura.

cc A força d'este corpo da vanguarda approximava-se a 10,000
homens, onde havia 6 batalhões brasileiros e 4 orientaes, al
guma cavailaria e 24 peças de artilhari9..

« O primeiro corpo do exercito argentino commandado pelo
general Paunero seguia o da vanguarda com a differença de
dous dias de marcha atraz; a este corpo ião unidos 4 bata
lhões brasileiros, formando uma brigada de pouco mais de
2,000 homens; o general Mitre com o seu quartel-general e
guia esta columna.

« Seguia-se depois o corpo principal do exercito brasileiro,
do commando do general Ozorio, e na retaguarda d'este o se
gundo corpo do argentino, do commando do general Gelly.
Calculou-se que o numero das forças alliadas reuni.das nas
immediações de Mercêdes em 30,000 homens, sendo 20,000
brasileIros. »

Uma carta do exercito dirigida á Nação Argentina, contou o
modo porqu.e o exercito passou os rios.

A passagem fez-se sobre balsas, formadas de canÔas e pipas
vazias, por cima das q~aes correu-se um pavimento. Uma corda
de co~ro que atravessava o rio puchava a balsa com rapidez
de uma extremidade, ou de uma margem á outra. I

O exercito alliado demorou-se alguns dias nas immediações
de Mercêdes, par1;L dar descanso, aos cavallos e organisar
melhor alguns corpos e brigadas, e deix.ar passar o máo tempo,
que então havia, o que embaraçava a marcha do exercito e
a .conducção ~as bagagens. De Mercêdes ao Empedrado, onde
se achava o ex.ercito. paraguayo, .. La 40 leguas, á cidade da
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Corrientes ha 55, e ao Passo da Patria, na margem do Pa
raná, 66 j tanto teve o nosso exercito que andar até avistar.
o inimigo.

Para ir do Uruguay (Passo dos Livres) a Mercêdes, que
são 25 leguas, gastou o exercito do general FIÔres 20 dias,
o que mostra as difliculdades que encontraram no caminho.

Na proximidade do exercito paraguayo existiram sempre alguns
corpos de milicias corrientinas, que o foram hostilisando como
puderam j mas a sua má organisação, a falta de armamento,
de fardamento, de cavallos, etc., não lhe permittio hostilisar
com eflicacia o inimigo.

O general Urquiza, que devia concorrer com o contingente
da provinciá de Entre-RiGs, p!l-ra se incorporar ao exercito
alliado, não o fez. pela deserção da cavallaria, e depois não
quiz ou não pÔde reunir corpo algum de infantaria; não se
contou mais com os promettimentos e sinceridade de Urquiza ;
elle era um alliado duvidoso.

As operaç.ões do exerClto alliada na província de Corrientes
limitaram-se a marchar contra o inimigo, que se retirava,
corn uma distancia de ao leguas, para a margem do Paraná.

Cqnsideremos agora o exercito paraguayo na provincia de
Corrientes, conforme as informações e reflexões qU'3 fez o cor
respondente de Buenos-Ayres para o Jomal do Gomme1'cio, em
data de 26 de Outubro de 1865.

RETIRADA DO EXERClTO PARAGUAYO DA PROYI~ClA DE CORRIENTES.

« Acreditou-se por algum tempo em Buenos-Ayres., onde
chegavam pri,meiro as notiClas do exercito, que o exercito pa
raguayo não se retirava e que vinha ao encontro dos alliados,
e corno estes apressavam as suas marchas. esperava-se que
em poucos dias teria lugar uma batalha. Foi tudo illusão.
Bem longe do exercito paraguayo avançar contra os alliados,
pÔz-se em retirada precipitada, pelo abandono de muitas cousas
que desejariam levar, mas que deixaram estragadas.

{( A retirada do exercito paraguayo de Corrientes era um
plano de ante-mão adoptado por Lopez, apenas avançassem
as forças alliadas, ou é filho da perda das suas forças do
Uruguay?

(C Tudo faz crêr que Lopez tinha a intençio de sustentar
os primeiros choques das forças alliadas, na província de Cor-
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rientes, o que além do mais lhe permittia alimentar suas tropas,
vestil-as, etc., á custa do territorio para elle inimigo.

« Uma prova de que assim pensa.va Lopez, descobrem-a
todos no facto d'elle ter fortificado os passos do rio Santa
Luzia, no de formar a poderosa bateria de Mercêdes e Cue
vas, e ainda no de não haver internado no Paraguay a grande
porção de gados que se acharam reunidos no terreno de Mis
sões, e estão já em poder dos alliados.

(t De facto não se comprehende que Lopez fizesse trazer a
braços tanta e tão pezada .artilharia .para .ago,ra tornaI-a a levar.
Do mesmo modo teria sido uma mepCla fazer seus soldados
abrir vallas e levantar cercas no rio Santa Luzia, para ainda
a: meio acabar, deixar o seu accesso livre ao inimigo. Por ul
timo não deve ter sido para os fazer melhorar de campo, que
30,000 bois foram levados para a fronteira do Paraná, e agora
entregues reunidos á pequena força inimiga que lá appareceu.

« Lopez projectava fazer de Corrientes o theatro da guerra
deixando entretanto incolume. seu proprio paiz: foram as
decepções primeiro, e logo os contrastes do Uruguay que
lhe impuzeram a mudança de plano.

« Fallando de decepções é claro que me refiro a Entre
Rios e Estado Oriental. Com bons ou com mãos funda
mentos Lopez esperava que n'esses paizes surgissem alliados
á sua causa, tal vez uma reacção geral e insuffoc3:vel; enga
nou-se da maneira mais completa, e quer no palz oriental,
quer. na provincia argentina, se a sua causa encontra sym
pathlas, nem são gemes, nem tem carac~er de. acção: não
passam de adhesões de cha7'la, como aqUI se diz,

« Quando á influencia dos desastres de Yatay e Uruguayana,
é ella incontestavel; hoje que se conhece quanto esforço
Lopez teve de empregar para organisar 8sse corpo de exer
cito, que com tanta facihdade os- alliados lhe eliminaram.

(I. Um facto,. quando 'menos parece:á a todo~ inco~testave~,
e e que suppflmido, o corpo de exerClto de Estlgarnbla, Lopez
não tinha mais elementos com que defender toda a ZOna de
Corrientes entre Aguapey e Uruguay, o seu proprio territo
rio das Missões, e nem ainda. a linha do Paraná nos pontos
tão vulneraveis de Itapúa, ilha do Apipé, etc.

« :u: como deixar o inimigo avançar desassombradamente
por um flanco. até collocar-se-lhe quasi á retaguarda? O
general oriental Castro em Itapúa.

(t Olhando á sua direita via isto; á sua esquerda via a
esquadra imperial forçando dia mais dia, e com auxilio de
encouraçados, quantas baterias 13lle fizesse; e logo penetrando
pelo Paraná tomar-lhe, e mais positivamente, a retaguarda,
cortar-lhe talvez as communicações com o seu paiz.

« Perdidos os flancos, ameaçada a retaguarda e tendo
contra o seu centro um exercito muito mais numeroso que
o seu e com incalculavel superioridade em armamentos, dis-
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,ciplina e enthusiasmo, Lopez não podia deixar de passar
por louco varrido se tentasse esperár os alliados não s6 onde
se auhava seu exercito, mas em qualquer ponto .da provincia
de Corrientes. A sua retirada. era pois infallivel, e é quasi
-ridicula a estranheza,. a espeCle de decepção que por aqui
parece ter ella causado.

« Embora se julgue o inimigo imprudente e tresloucado,
nllo devem fundar-se calculos em seus crescentes desatinos,
e no entanto outra cousa não fizeram, no meu entender, os
que suppuzeram o termo da guerra immediato, partindo da
idéa que Lopez daria a batalha em Corrientes.

« Concluo de tudo isto que não houve, não podia haver
decepção na retirada das forç~::, parap:uayas de Corrientes para
o seu paiz, porque era o malS natural e sensato: o contra
rio é que deveria surprehender. E pois se alguem se julga
ilIudido em sua espectativa, queixe-se da propria ingenuidade,
d'ella s6meIite. .

« Tendo até aqui feito uma. ligeira apreciação do aspecto
geral da campanha, passo a apreClar os factos occorrentes.

« Ignora-se o dia fixo em que o exercito paraguayo ini
ciou o seu movimento em retirada, pois parece que durante
alguns dias illudio as milicias correntinas, que de perto o
observavam, com operações simuladas; presume-se tambem
que algumas forças se destacavam para arrebanhar os gados,
e assim diflicultar ás forças allladas a sua alimentação, quando
.ahi chegassem.

« Calcula-se entretanto que a retirada principiou logo que,
recebida por Lopes a noticia da rendição da U ruguayana,
eUe pôde expedll' as ordens convenientes, desde Humaytá,
onde permanece.

« Como a linha do exereito paraguayo era. o rio Santa
Luzia, que forma angulo bastante agudo com o Paraná, des
de Cuevas até S. Roque, é claro que o levantamento das
baterias e a retirada do exercito podiam fazer-se simultanea
mente, formando quasi uma ·s6 operação, e por isso mesmo
mais rapida.

« Está verificado que, exceptuadas umas seis peças de
grosso calibre e sem ás apparelhos para ser puchadas por
terra, que os paraguayos embarcaram em dous vapores, o resto
da artilharia de Cuevas foi reunida ao exercito, onde á falta
de animaes as arrastam os soldados, na lotação de 20 ho-
mens por peça. .

« Abandonando ao mesmo tempo as povoações de Bella
Vista á sua esquerda e de S. Roque á sua direita, o exer
cito paraguayo teve bom cuidado de praticar um sayue abso
luto, carregando centos de carretas de quanto Julgava utili
savel, destruindo o resto e praticandó os mais del;:aforados
excessos contra a população que ahi ficara.

« Nem s6 isso, todo o territono que vão abandonando, é
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convertido systematicamente em um ermo; gado, cavallos,
carros, qualquer especie de roupa ou de viveres, tudo aJ.1re
bata:mi.. o que não levam destroem, um carro que se quebra
que1mao-no, etc.; lançam fogo ás casas, aos curraes: põem
os gados a pastar nas cearas.

« O que a historia conta das invasõea dos Hunos ou dos
Sarracenos, é pouco ao pé do que os Paraguayos praticam
em sua retirada de Corrientés. -

« Elles vão depressa, porque rec.eiam alguma surpreza; po
rém são pouco ou nada incommodados por hostilidades de
qualquer natureza. As milicias corrientinas, que mais proxi
mas ficam ,a elIes, e que de tanta dedicação e constancia tem
dado provas, acham-se impossilibitadas de perseguir o inimigo de
perto por nilo terem cavallos, e necessitarem receber seu sus
tento de gado trazido de longe.

« D'est'arte os paraguayos tiram um resultado immediato da
devastação que deixam após de si, impo sibilitam a perse
guição activa; porém o maior mal resultará depois, e facil
mente se descobre na seguinte regra de próporção : se as mi
licias corrientinas, que silo 3 ou 4,000, acostumadas a passar
o dia com um churrasco e até sem e11e, bebendo só mate,
são obrigadas a demorar as suas operações por falta de gado
para alimentar-se, além de outros generas, calcule-.se o que
vai acontecer a um exercito de 30 ou de 32,000 homens, cuja
alimentação tem por unica garantia o contracto dos fornecedores.

« A ultimas noticias davam o exercito paraguayo no dia
12 de Outubro junto. ao arroio Gonçales, a uma legua do
povo do Empedrado, e a 13 de Corrientes. Como de Santa
Luzia ba ao leguas, é esse o terreno desandado pelas forças
de Lopez, e talvez mais, posto que as avançadas venbam al
gumas leguas á.quem.

« Apezar de acbar-se tão pronunciada a retirada dos para
guayos, ha ainda, como já disse, quem julgue que o plano
d'elle póde ser o de fortificarem-se na cidade de Corr1entes.

« O territorio corrientino que os Paraguayos dominam, é
menos da quarta parte do que occupavam ha um mez: a
cidade de Corrientes é tão difficil de deffender, que j<1mais
um poder qualquer quiz alli resistir: nas mesmas convulções
e reacções civis, o primeiro cuidado de quem estava na ca
pital era sabir a encontrar o inimigo fóra d'ella; como ima
ginar que os Paraguayos vão lá encurralar-se '?

« Não; fóra de toda a duvida elles retiraram-se para o seu
paiz, quando menos para a linha do Paraná no Passo da
Patria. Se antes de lá chegarem entrarem na capital de Corrien
tes, será apenas para fazer d'essa povoação a preza do saque,
da destruiçao, talvez de 'um incendio total. Lopez, que é
homem de grande idéas, póde bem suppÔr que Corrientes
deve ser para os alliados o que lVIoscow foi para Napoleão, e
proceder de accordo com semelhante creança.
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« Para terminar com ° exercito paraguayo, basta dizer que
quem o commandava quando invadio Corrientes era o general
Robles; este foi depois preso para Humáita, foi substituido
por Resquin, que obedece immediatamente a Barrios, cu
nhado de Lopez, seu ministro da guerra, e o vencedor do
forte de Coimbra. »

POSIÇÃO DA ESQUADRA NO RIO P;A.RANÁ..

Emquanto o exercito alliado marcha pela provincia de Cor
rientes em procura do paraguayo, que lhe foge, vejamos qual
era a posição da esquadra fundeada no rio Paraná.

« A esquadra depois de estar fundeada dous mezes no Rin
cão do Soto, a concertar como poude os rombos e as avarias
recibidas !la passagem de Cuevas, su bio este mez de Outu
bro até Bella-Vista, e continuará a subir até onde lhe f6r
possivel tendo agua o rio. (Continúa a dar estas informações
o :mesmo correspondente de Bllenos-Ayras). Julga-se que po
derá chegar ao Empedrado, a Riachuelo e Corrientes se a en
chente que se annuncia crescer.

« Das baterias paraguayas não consta que exista peça al
guma ainda montada, porém como levam as peças comsigo,
facil lhes será formal-as onde lhes convier. Diz o comman
dante da esquadra, o chefe Barroso, que emquanto os exercitos
de terra não avançarem parallelamente com a esquadra, o
concurso d'esta nilo póde ser muito effi.caz, pois não tem ella
força de desembarque com que possa fomar qualquer posição
ao inimigo. ('f)

• (C No fim de Outubro recebeu-se em Buenos-Ayres a noti
cia de que o exercito paraguayo tinha com effeito pa sado o
Paraná para a margem direita, ficando d'este lado sómente
com 3,000 homens, acampados subre o Passo da Patria, mas
promp~os a transporem o rio quando alguma força alliada se
approxlmar.

« Quanto á cidade de Corrientes (continúa o mesmo cor·
respondente), não soffreu o que se temia, nada soffreu com
parando com Bella-Vista, S. Roque, e outras povoações
corrientinas. Fosse por falta de tempo, ou porque a presença
do ministro Berges e dá junta, que era formada de Corrien
tinos, a contivesse, o que está verificado, é que a guarnição
retirou-se sem praticar excessos, embarcando-se em o mes
mo vapor com o menci.onado Berges e mais autoridades que
haviam servido com elle.

(*) Disse o commandanle da esquadra, o chefe Barroso, que emquanto o exer
cito de terra não av~nçar com a esquadra, esta de pouco lhe servirá. Nós di
zemos que no rio Paraná a esquadra devia ter avançadé> com o exercito de
terra. Se se tivesse entendido d'este modo o concurso que ella podia prestar
quando entrou no Paraná em Abril de 1865, tinham-se evitado os reveses
que solfrel1 quando passou por baixo das baterias de Mercedes e Cuevas.



351

cc N'essa occaslao levaram para Humaitá al~uns cidadãos
corrientinos de alguma representação social. Este facto e o
terror permanente que existia na população não foram oS
umcos males que soffreu a capital de Corrientes.

ENTRADA DA VA GUARDA DOS ALLIADOS E DA. ESQUADRA EY CORRIENTES.

cc Desde 14 de Abril que, com a interrupção dos dias 25 a
30 de Maio, alIi dominaram os paraguayos, todo o movi
mento commercial cessou; as famílias viam-se privadas de
recursos, por não ousar os chefes sahir á rua com receio de
conflitos c.)m soldados que passeiavam sempre de espadas de-
sembainhadas. \
..« Não é ne?essario dizer para, fazer c~mprehender o rego

SIJO e enthuslasmo com que em Cornentes se recebeu a
pequena força pertencente aos exercitas alIiados que alIi pe
netrou, e que com a presença de nossa esquadra tomou de
finitivamente conta d'aquella cidade. Cumpre explicar bem
estes factos .
. ~( O ge~era~ Caceres,. que comman-da a vanguarda das mi

lImas cornentlllas, p.edJO a protecção do Sr. Barroso para
tomar posse de Corr~entesj e de facto a nossa esquadra poz
se logo a caminho rio acima, preparada para forçar o passo
de qualquer bateria que os paraguayos conservassem sobre
o Paraná. A esquadra subia sem embaraço algum até ao
porto da capital.

cc Desde a ante-vespera tinha entrado n'aquella cidade uma
pequena força corrientina, que aquelle general mandara em
e;x.ploração e que 5abendo nDoo haver guarnição paraguaya na
Cidade penetrou n'elIa, conservando-se sob as armas.

« A sua presença era já Ulfi principio de segurança para
a população de CorriEmtes; mas foi quando VlO a esquadra
em seu porto, que ella se considerou remida. Assim as so
téas, as margens do rio, tudo estava coberto de homens e
senhoras, que levantavam vivas e sauda\am com os lenços.
Deixando a pobre cidade de Corrientes exultar de jubilo
por se vêr livre de seis mezes da domi.nação paraguaya,
consignemos outra noticia que é de bastante alcance.

« O general Castro (Orien tal) levou a sua conqllista dos
dominios paraguayos, áquem do rio Paraná, até á mesma
Tronqueira do Loreto, celebre povoação estrategica desde
tem po immemori.al. Não ha ainda a parte official d'esse feito
mas elIe é confirmado pelas noticias de hoje, 3 de Novem
bro, chegadas tanto de Corrientes como dos exercitas alIiados
que se acham em Mercêdes. Agora reflexionemos. ,

« Depois de uma dupl,a invaSão dos territorios argentlllo e
brasileiro, Lopez ficou red uzido a concentrar-se no seu paiz
para com menos desvantagem vêr se se defende dos pode
rosos inimigos que atrahio.

v o 1. li. - 46.
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« Desattentado com o desastre tão compl€to de suas forças
do Uruguay, pusilanime agora tanto quanto era hontem
audaz, nem aguarda que as forças alliadas se aproximem
para motIvar a sua retirada, nem realisou essa retirada, guar
dando a boa ordem, com as apparencias de uma operação.

« Ainda os alliados lestavam a 65 leguas de distanoia de
Corrientes, isto é, a 40 ou mais dias de marcha.

« As noticias do exercito alhada chegam a 25 de Outubro;
achava-se acampado nas immediações de Mercêdes, onde de
via ficar por alguns dIas. Além de ser isso indispensavel
para deixar descansar os cavallos e bois, o tempo que tem
corrido, quasi sempre chuvoso, impossibilitou a marcha por
alguns dias. Só o rio Corrientes é um grande embaraço, e
os exercitas não vão bem munidos de meios para atravessar
os rios; o que levou o exercito brasileiro era 'muito insuf-

-ficiente para aquelle fim.
« No dia 4 de Novembro de 1865 principiou o exercito

alliado a mover-se das immediaçães de Mercêdes, na direcção
do norte. O máo estado dos cavallos e do terreno, e as dffi
culdades que havia de prover a alimentação, fazia com que
as marchas Jossem vagarosas. '

( No dia 3 do corrente combinou-se entre o general Cace
res (Couientino} e o chefe Barroso uma operação sobre o
Passo da Patria, onde estava a força paraguaya de 4 bata_O
lhões' de infantaria e um regimento de cavallaria. O general
Caceres, indo por terra, soube que na noite de 2 para 3
toda a força inimiga tinha passado o rio; a vanguarda cor
rientina acampou no mesmo ponto que no dia anteriO!: haviam
ocoupado os' Paraguayos. Da sua parte a esquadra nada fez,
porque tambem chegou tarde.

« Na man,hã do dia.4 uma expedci.ção composta das canho-
neiras Belmorvte, com la insignia do chefe Alvim, Aragua11/,

-ltajahy Ivality e Mearim,. vapor argentino Libertad e o pequeno
.aviso Victo1'ia, ]!lartio do porto de Corrientes, e mavegando
com as precauções convenientes chegou até ás Tres-Bocas,
mas d'aqui não poude ir ruais longe. Voltou no mesmo d.ia
e veio fundear em Corrientes.

« Quando os Paraguayos estavam a toda a pressa a des
manohar as batenas de Cuevas, onde tinham dous vapores,
estava a esquadra brasileira fundeada no Rincão do Soto;
parecia que tinha sido boa a occasill.o para ir surprender o
resto da esquadrilha de Lopez; talvez não houvesse agua
para a esquadra brasileira lá chegar, ou que o chefe Barroso
não tivesse ordens para procurar o inimigo.

« A este respeito disse a Tribuna de Buenos-Ayres
«-Sem a menor duvida não poderia apresentar-se uma

occasião 'mais favoravel, poiiJ indo a esquadra '110 momento
-em que se achavam em tal operação, ou se teria impedido o

embarque das p~as, ou se teriam tomado os vapores. De
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certo que as instrucções do chefe brasileiro, que se mostrou
tão corajm;o decidindo um combate com o s,eu denodo, são
bem limitadas; limitação que sempre tem causado a ruina
dos exercitos, quando do centro de um gabinete, se quer
dirigir operações a muitas leguas de distancia.-»)

« A' chegada de S. Ex., o vice-almirante (continúa o cor
respondente de Buenos-Ayres) dizia-se que elle em oito dias
partiria para o Paraná; agora falIa-se em qUInze, e não ga
ranto eu que não ,se dê uma nova duplicação de prazo.

ft: Os varios, numerosos e prolixos objectos que o bravo che
fe da nossa esquadra tem chamado á sua direcção immediata
e pessoal, absorvem-lhe o tempo por tal fórma, que elle de
cide uma viagem para d'ahi ha trez dias e vem a realizal-a
um mez depois, como aconteceu na sua partida para o Dru
guay. Faça Deus que não succeda o mesmo com a do Pa
raná. "

Pelo que está escripto até aqui, vê-se que a esquadra este-
ve algum tempo no rio Paraná em inacçgo, exposta ás balas
paraguayas, soffrendo as suas guarnições algumas vezes pri
vaçOes de ahmentação, e ceifadas pelas molestias.

Os varios, numerosos e prolixos objectos que o chefe cha
mou á sua direcção, segundo o refere a correspondencia aci
ma, deviam e podiam ser tratados por ofliciaes superiores,
escolhidos para aquelles variados serVIços em terra.

Nunca se vio nas campanhas maritimas que <?6 comman
dantes das esquadras estivessem ausentes dos navios que de
viam entrar em operações; se Nelson assim tÍYesse procedido
quando commandou a esquadra ingleza. no Mediterraneo, na
guerra contra a França no principio d'este seculo, não tinha
havido a batalha naval de Abukir, onde a esquadra franceza
foi destruida estando fundeada, nem tão pouco a de Trafal
gal, defronte de Cadiz, a 5 de Outubro de 1805.

Fazemos estas citações, não com o fim de recordar factos
que sabem todos os que tem lido a historia das guerras ma
ritimas, mas porque vem aproposito fallar do que fizeram
outras marinhas de guerra, depois dos feitos illustres e

gloriosos que pratlCou a marinha de guerra brasileira no
rio Paraguay; operáções de mais im portanciae de mais dif
ficuldades do que foram as batalhas navaes de, Abukir e de
Trafalgar, o que mostraremos no lugar competente; por isso
a armada brasileira adquirio uma gloria que é immortal.
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Pelos factos que se passaram com os movimentos e opera
ções da esquadra brasileira no rio Paraná, adquiria-se o co
nhecimento de que o oflicial general que a cOlfimandou até
Março de 1866, não tinha ordens 0\1 instrucções para ope
r.ar 'como entendesse ou como fosse necessario ; d'aqui resul
taram: as passagens de Mercêdes e CUQvas; embarcarem os
Paraguayos a artilharia que tin.b.am em bateria n'este ultimo
ponto, estando a esquadra poucas leguas abaixo; passar o
exercito paraguayo no Passo da Patria sem ser embaraçado
pelos nussos navios de guerra.

Estes acontecimentos, que parecem de pouca importancia
influíram muito para não se hostilisar o exercito paraguayo como
convinha, pois com o bloqueio do Alto Paraná o exercito
inimigo tinha ficado retido no norte da provincia de Cor
rientes, e seria em grande parte destruido se o general em
chefe argentino combinasse em proceder-se a essa operação.

Tinha sido mais vantajoso se a nossa esquadra tivesse
aniquillado completamente a marinha paraguaya no combate
do Riachuelo; porém mais tarde ella o fez, quando os pou
cos navios que restaram viram-se obrigados a fugirem e a
encalharem nos rios, onde se inutilisaram.

A falta de um commandante em chefe na esquada brasi
leira nos primeiros dous annos da campanha, que estivesse
a seu bordo para dirigir os seus movimentos com acerto, foi
multo prejudicial ás operações de guerra que se fizeram
n'aquelle tempo, e tambem ás suas guarniçOes. (.)

Continúa o correspondente de Buenos-Ayres para o Jornal
do Commercio: .

« Nas immediações de Mercêdes conservaram-se por alguns
dias, e em com pleta inação, as forças allíadas. Era neces
sario este descanço, e impunha-o a copiosa chuva, que
aturou muitos dias e converteu os campos em um immenso
lago.

« O terreno de Corrientes, como quasi todos os das pro
vincias argentinas, é uma extensa campina, com poucos rios
ou ribeirões que dêem facil esgoto ás aguas pluviaes. Esta

(*) Significa a inutilidade da força armada valente e aguerrida, prompla
para os combales. Foi a segunda vez que no rio Paraná se observou este
caso, sendo a primeira em 1855.
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Cu?uD;lstancia do solo explica .as_saz o alagamen~o dqs. campos'
e JustIfica tambem a SUpposlçao de que mUltos dIas serão
n!3cessarios para as estr::..das tornarem-se transitaveis ao exer
O1tO.

(i Sem embargo outra cousa fazem saber as ultimas noti
cias até 4. As tropas começaram a marcha, e na margem do
rio Corrientes achou-se prompto o material necessario para a
passagem.

« Um exercito que marcha e que continuará a marchar por
um ou dous mezes antes de chegar ao inimigo, tem muitos
pontos que considerar, numerosos incidentes que descrever,
e um estudo politico militar quasi a todas as horas. No exer
cito brasileiro não houve quem fizesse esse serviço; quem
escrevesse um diario militar dos acontecimentos que occorressem.

« O exercito argentino teve os correspondentes de todos
os jornaes de Buenos-Ayres; occupavam-se, como é natural,
q uasi exclusivamente das forças argentinas. Das brasileiras
fizeram menção apenas, e uma ou oútra vez algum cortez
elogio.

« O corpo oriental teve no coronel Leon Palleja um optimo
correspondente, escrevendo para um jornal de Montevidéo
tudo o que observava.

« No exercito brasileiro não houve ninguem encarregado
pelo governo.

« Tristez", e desanimo deve causar a esses 22,000 Brasileiros
que lá vão por paiz estrangeiro soffreudo, e soffrendo muito,
vêr que na sua patria se ignora qual é a sua vida, quaes as
fadigas que supportam, quaes as privações que os flagellam,
quaes tambem os exempfos de moralidade que dão, os actos
de dedicação que praticam: qual a figura que fazem entre os
alliados.

« O governo imperial pensando patrioticamente em muitas
cousas, não pensou em satisfazer esta necessidade moral,
politica, histoflca, e deixa que tendo o Imperio o triplo dos
elementos que qualquer de seus alliados, seu exercito fique
obscurecido e quasi nullificado entre o brilho que Argentinos
e Orientaes dão aqui e transmittem para a Europa. O perigo
d'esta falta póde ser maior do que se peusa, deixando ficar
na tradicção factos erroneos e de bastante alcance. Eis um
exemplo pequeno.

« Quando o general Mitre foi a Uruguayana, entregou o
commando em chefe dos exercitos alliados ao marechal Ozo
rio. Este facto jámais fOI publicado por nenhum dos jornaes
orientaes ou argentinos, que ao contrario deixavam perceber
estar o commando em chefe com o general Gelly y Obeso

« Necessariamente Ü;itO é, o que os ministros europeus aqui
hão de ter communicado aos seus governos; eis como fica
consignada não só na imprensa, mas nos archivos diploma
ticos, uma circumstancia que não nos é muito lisongeira j
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qú.al a de um marechal de campo brasileiro ficasse sob as
ordens de um coronel-maior argentino, que é o posto do
Sr. Gelly y Obeso A provinoia de Entre-Rios não mandou
o contingente de tropa para a guerra, ou pelo espirito da
sua população, o'u tambem do seu chefe Urquiza,

« Logo que o tempo melhorou, o exercito alliado mal'chou
das immediações de Mercêdes; a 6 e 7 de Novembro prin
cipiou a passar o Rio Corrientes.»

A divisão do general Barão de Porto Alegre, de pouco
• J

mais de 4,000 homens, achava-se nos primeiro~ dias de No-
vem~ro na povoação do Passo dos Livres, defronte de Uru
guayana; esperando completar a sua organisação em pessoal,
oavalhada, ~rmamento, etc., ~ sem saber que destino teria.

No dia 16 de Novembro continuou a marcha o exercito
al1iado ao noÚe do rio Corrientes, na direcção do Rincão de
Soto, naturalmente para se approximar ao Paraná, e por ser
bom lugar para acampamento por se encontrar ahi pasto,
agua e lenha.

Calculou-se que o exercito brasileiro, d'esde que sahio de_
Montevidéo em Abril até chegar a Mercêdes na provincia de
Corrientes, em Outubro de 1865, teve quasi 5,000 baixas em
mortos nos hOlSpitaes do exercito e doentes Ir!andados para
Buenos-Ayres e Montevidéo Isto está de accordo com o que
dissemos da mortalidade do exercito na margem do rio de S.
Francisco. '

Com seis mezes de campanha já tinhamos tido' perdas tão
sensiveis, s6 pelas molestias; e, na verdade era já desanima
dor o estado das cousas, pois se ignorava o que poderia
acontecer'em uma campanha que principiava, acompanhada de
tantas difliculdades e jncertezas.'

- Se com seis mezes de marchas vagarosas e em acampa
mentos, temos perdido cinco mil homens, quantos. teremos
perdido no fim de um anno, ou de dbus, ou quando tivermos
combates ?-

Isto diziam ofliciaes do nosso exercito ainda em Mercêdes...
MOVnmNTOS DA ESQUADRA.

O correspondente da esquadra communicàu o seguinte em
17 de Novembro:
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« No dia 13 pelas 7 horas da manhã subimos pela quarta
vez até ás bateri.as do Passo da Patria. Os navios que com
puseram a expedIção foram a Belmonte, Araguary, Mea'rim, Ita
jahy, Ivahy e o vapor argentino Libertad. Desta vez o Barroso
commandou a divisão, estabelecendo-se na Belmonte, acompa
nhado pelo coronel Bruce.

(C ão encont~amos os vapores inimigos, nem divIsámos
movimentos de tropas nas margens: junto á guarda dd Ç8rrito
estavam tres srlldados de cavallaria, que desappareceram.'
quando a esquadra se approximou.

« A 20 de Novembro o exercito alhado estam já na màr
gem esquerda do rio Batel, ainda 50 leguas ao sul da cidade
de Corrientes; por este mesmo tempo navegavam vapores
brasileÍFos pelo Paraná com dirl?cção ao. porto d'aquella ci
dade, condusindo 5,000 homens de infantaria brasileira: n'aquelle
ponto se aquartelaram e esperaram que chegasse o exercito.
O gen"eral argentino Homos ficou 4 leguas abaix.o do Empe
drado; e o general Paunero pouco abaixo com' o 1.0 corpo
do ex,ercito argentino.

« No dia 7 de Dezembro CJ exercito brasileiro chegou ao
Empedrado, q'.le fica 9 leguas ao sul da cidade de Corrientes,
na margem do Paraná. O exercito argentino ficou' n'esse dia
no Rincão do Soto, pouco aba~:x.o da Bella-Vista, e o gene
ral Flôres com 4,000 homens, sendo metade brasileiros, mar
chava na direcção da Tronqueira do Loreto. D este modo o
exercito imperial estava então mais adiantado, tencionando
marchar para as i.mmediações da cidade de Corrientes, onde
ficou algum tempo.

CIlEGADA DO EXERCITO A.O RIO RIACllUELO.

No dia 11 de D·ezembro,. as 11' horas da manhã acampou
o exercito imperial na margem esquerda do pequeno rio
chamado Riachuelo, cujo nome ficará registrado nos ánnaes
maritimos brasileiros, proximo ao lugar onde os Paraguayos
assestaram as suas baterias para destruir a nossa esquadra.

Na marcha do exercito atravéz da provincia de' Corrientes,
grandes e impovtantes foram os serviços prestados pela com
missão de engenheiros, da qual era chefe o tenente-coronel
Dr. José Carlos, de Ca,rval~o. .

As passagens do Mocoretá, C.orrientes, Santa Luzia e Em
pedrado, rios de alguma importância, realizaram-se com todas
as commodidades 'e presteza possíveis; os botes de borracha,
as pontes, improv;is~das pêlo Dr. Carvalho, causaram admi
ração aos nossos alliados, que, utilisando-se d'el1es pela pri-
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meira vez, dignaram-se elogiar este serviço do exercito brasi
leiro nos seus jornaes de Buenos-Ayres.

ti O estado sanitario do exercito não é máo (diz um cor
respondente que escreveu a 11 de Dezembro), apezar do calor
ser excessivo, e depois de 26 de Novembro raro é o dia que
morre um oflicial, os quaes já ha muito estavam doentes:
no dia 5 de Dezembro falle(;eu junto ao rio S. Lourenço o
chefe de saude do exercito, tenente-coronel Dr. José Sergio
Ferreira,. cuja perda foi muito sensivel. Estamos a duas le
guas e meia ao sul de Corrientes, e hoje não se poude passar
o rio Riachuelo porque repentinamente encheu, sendo neces
sario construir uma ponte. II

Na ordem dos acontecimentos que vamos escrevendo, con
vém n'este lugar expender o que se passou em Montevidéo,
em dias de Dezembro de 1865, com a tropa que conduzia da'
c6rte o vapor Lamego, o qual, pelo seu muito callado, não
podendo entrar no Paraná, desembarcou n'aquella cidade
a gente que tinha a bordo: este e outros inconvenientes que
occorreram, mostram tambem a desvantagem que houve em
levar o nosso exercito pelas provincias argentinas; na campa
nha contra o Paraguay.

CO~[PORTA.MENTO DO GOYERNO ORIENTAL, PARA COM OS SOLDADOS BRASILEffiOS

Diz o correspondente de Montevidéo a 20 de Dezembro
d'aquelle anno.

« No dia 18 do corrente ás 9 horas da manbã desembarcou
a tropa que veio no vapor Lamego, porque este navio não
podia subir O Paraná. Não achou um quartel nem uma bar
raca para accommodar-se!

« Todo o dia 19 passou na praia de Ramires,' debaixo de
um sol abrasador, não tendo nem sequer lugar para guardar
o armamento, que cada praça trouxe comsigo.

« O sol bontem queimava, e o agasalho da gente é o
mesmo que o de ante-bontem, sentada no campo nú, sem
barracas, sem uma parede ao menos para ter sombra. Alli
passou dias e alli dormio.

« Parece incrível que isto succedesse com os soldados bra
sileiros, quando o governo imperial não poupa de~pezas nem
esforços para suavlsar-Ibes os incommodos da campanba.
Nunca vi succeder isto em Montevidéo I

« O delegado militar queixou-se de tudo e de todos, e
nada conseguia; encontrou as maiores difliculdades para obter
um quartel, que outr'ora o governo provisorio se apressava
sempre em pôr á nossa disposição.
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« Não convém de fórma alguma que desembarque um só
homem n'esta cidade. Deve toda a tropa que n110 puder
subir o Paraná logo, ir acampar na Hiqueritas, onde já
esleve a brigada bahiana, que é uma posição magnifica,
saudavel, á beira do rio, com agua dÔce em abundancia.

c Finalmente no dia 20 embarcaram no vapor argentino
U?'ugttay 400 homens de cavaUaria do Rio Grande, que aqui
se achavam, com destino ao Salto, para d'alli seguirem para
S. Borja a incorporarem-se ao exercito do Barão de Porto
Alegre.

« Com esse embarque vagou um quartel, e foram accom
ruodados os guardas nacionaes que se achavam expostos ao
sol, experimentando o calor de 86.0 , chuva e humidade á
noite; recolheram-se ao quartel no dia 21.» .

Um anno antes o exercito brasileiro combatia o partido
blanco para subir ao poder o governo que teve o comporta
mento que acabamos de vêr. São costumes hespànhóes ga
America do Sul.

Dj'z um correspondente para o Jornal do Commercio, em
21 de Dezembro:

c( Realmente Montevidéo é o uuico paí'l: do mundo em
que um alliado soffre tantos vexames e insultos.»

Continúa ainda o correspondente.
« D'este modo os nossos inimigos causam-nos pelas mãos

dos no~sos amigos e pela infiuenCla d'elles um grande e irre
paravel mal, porque as victimas que succumbem são 0utro
tantos soldados de menos para derrubar o tyranno do Para
guay, cuja permanencia no poder é a unica esperança que
Iheg resta de aS:iumir o governo no Estado Oriental.

« Comprebende-se bem que eUes nos calúmniem, nos rou
bem, nos ridicularisem e nos matem; mas pasma que o go
verno oriental pela sua mdifferen\;a, ou por querer pactuar
com a opinião artilicial que elies crearam, se torne compli
ée d'elles, e nos accumule difliculdades por sobre difliculda~

des.
« Apezar das difficuldades encontradas p,m Montevidéo, como

porto de escala dos vapores que conduziam tropa brasileira
para reforçar o nosso e~ercito, que já então se achava na
margem dO' Riachuelo, forçoso foi continuar a seguir o mes
mo cami.nho', pois que outro não havia tão facil para a ci-
dade de Corrientes. » .

OFFIGIO DO MARECIIAL OSOI\lO, SOBRE A MARCUA DO EX.ERCITO BRASrLEmO.

D'aqueUe lugar dirigia o general Ozorio, o seguinte oflicio
ao governo im perial :

Vol. 11-47.



do general Mitre mando-lhe hoje auxilio de
que possa passar os immensos 'ban,hados for
Peguaj6, pelas chuvas torrenciaes do dia lO do

- 360-

I Commando em chefe do exercito imperial em operacões
contra o Paraguay. -Quartel general no Riachuelo, 15 de
Dezembro de 1865.

I Illm. e Exm. Sr. -Já em officio de 13 do corrente in
formei a V. Ex. que além da marcha de concentração pelos
exercitas alliados, feita para as immediaçuos de Mercêdes,
.nada de maior importancia occorreu até o fim de Outubro,
do meiado de cujo mez em diante soffremos consideraveis
temporaes, que muitos prejuizos causaram ao material do
exercito.

« Logo que o tempo o 'permiitio marchamos para o rio
Corrientes, afim de transpol-o, o que se effectuou nos dias
12 a 15 de -ovembro, no passo do Luseiro, abaixo do passo
-ovo, I onde passaram os aliiados. '

« O general .Flôres c,om o 'exercito da vanguarda, depois de
passar o rio Corri entes, seguia por entre aquelle rio e o Ba
tel, em direcção a Yaguaretecorá, por onde lhe seria mais
facil obter cavallos e bois, de que muito carecia, para des
cer pela càsta do Paraná até as proximidades do Passo da
Patria: estou hoje iuformado que tem softrido grandes transtor
nos pelos máos caminhos e grandes banhados que tem en
contrado.

« O exercito imperial, continuando a sua marcha para este
ponto, passou o rio Batel nos dias 18 e 20 de Novembro,
e o S. Luzia nos dias 24 a 27 do mesmo mez.

I( Do rio Corrient6s mandei uma partida á capital com
communicaçães ao Sr. general Barroso, chefe das forças na
vaes do Imperia, com quem desde então tenho estado em
communicação; e do arroyo Pelado, no dia 30, fiz adiaotar
se o chefe da commissão d~ engenheiros, afim de examinar
com a precisa antecedencia lugares pro prios para acampamentos,
nas proximidades do rio Paraná, e da costa d'esse rio nas im
mediações do Passo d'l Patriaj pois é provavel que por alli
tenha de ser feita a passagem dos exercitas alliados.

« Não foi feita a marcha do exercito sem difficuldades. Além
da natureza physica do terreno, encharcado em sua maior
parte, o que tambem contribuio para retardar-nos a marcha,
tivemos grande perda de boiada e cavalhada, mortos de pes
te, em consequencia dos excessivos calores que tem feito e
que muito sentem os animaes vindos do sul de Corrientes,
e da grande quantidade de sevandijas dos campos; os caval
los sofrrem ainda em razão da má qualidade do arreiamen
to que se distribue ás praças de cavallaria e artilharia.

« Assim é que tenho sempre comprado, e continuo a com
prar tanto bois como cavallós para supprir as faltas que se
vão dando.

« A ~edjdo
bOIS, atim de
mados, desde



fizeram encher o Riachuelo, o
passagem, que s6 hoje pude

de canoas e taboas que mandei
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corrente, as quaes tambem
que tem impedido a minha
começar, graças aos recursos
vir de Corrienteso

« As chuvas e outros tropeços encontrados não impediram
porém, as providencias para que fosse, como foi mesmo em
marcha, fardada a divisão que vem da Uruguayana, e que
está a duas marchas do grosso do exercito, á qual mandei tudo
l{uanto era preciso para ll!obilisal-a e fazel-a sahir da Res
tauração, onde estava; cavallos, bois, carretas, abarracamen
to, etc.; nada faltou, só lhe falta pagar os vencimento
atra~ados, o que ~e fará logo que se effectue sua juncção ao
exercito.

( A' capital de Corrientes tem já chegado dous mil ho
mens, pouco mais ou menos, dos '1 ue vem pelo Paraná,
incluindo n'esse numero os que estavam no Salto, empregados
nos hospitaes, e os que tiveram alta.

« Informado de que ha no Paraná encalhados 14 vapores
com tropa, officiei ao Sr. general Barroso, pedindo-lhe que
fretasse vapores de pouCá calado d'agua, e grande capacidade,
afim de irem buscar a tropa existente a bordo dos enca
lhados, d'onde é urgente tiral-a para impedir ou retardar ao
menos o desenvolvimento que a estação favorecia, de alguma
epidemia.

« Das que já desembarcaram mandei marchar para aqui o
batalhão provisorio do tenente-coronel Novaes, e as praças
que haviam ficado doentes nos hospitaes, afim de distribuil-as
pelos seus corpos.
. « Uma séria difficuldade vim encontrar em Corrientes,. refi
ro-me á falta de casas para hospitaes e depositas: de com
binação com o Sr. Barroso trato de removel-a, do modo por
que o podemos fazer, isto é, mandando construir barracões
de madeira para supprir a falta das ca~as.

«. As recommendaçõlSs de V. Ex. para a instrucção das
tropas novas, para a dissolução dos corpos que por sua pe
quena força são mais pesados que uteis ao serviço, e comple
tando-se com as suas praças outros corpos, emfim, serão
cumpridas.

( Não será de certo por falta de trabalho e de boa vontade
d'este commando que apparecerá difficuldades ao governo, o
serviço é feito tambem como é passivei, as providencias para
que não appareçam ou se destruam obstaculos não se fazem
esperar.

« Quanto á operações futuras, nada posso por agora dizer
a V. Ex. Só depois de conferencias entre os generaes alliados
e o Sr. Visconde de Tamandaré, que ainda não chegou a
Corrientes, se saberá de positivo o q ue se fará.

( Logo que acabe de passar o Riachuelo, seguirei para a:s
proximidades do Passo da Patriaj e cabe aqui dizer a V. Ex.
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que se a passagem houver de eJfectuar-se no referido Passo,
selo-ha á viva força; que s6 poderemos eJfectual-a com auxi
lio e sob a protecção da esquadra, pois que o exercito não
tem as embarcações de que precisa para tão importante como
diflicil e arriscada operação.

« O general FIÓres vem descendo o Paraná para as imme
diações do Passo da Pll,tria: já está abaixo do Caocaté.
A ,cavallaria corrientina está sobre aquelle Passo. O exercito
inimigo tambem sobre o Passo, na margem direita do rio.

« Deus guarde a V. Ex.
« Illm. e Exm. Sr. conselheiro Angelo Moniz d9. Silva

Ferraz, ministro e secretario de estado, dos negocias da
guer~a.-Manael Luiz Osaria, marechal de campo.))

CONSIDERA.ÇÕES SOBRE A. ~lA.RClIA DO EXERCITO.

O exercito brasileiro principiou a mover-se das immediações
de Montevidéo no fim de Abril de 1865, chegou a.Riachuelo,
no norte da provincia de Conientes e perto da cidade d'este
nome, a 15 de Dezembro, como se vê do oflicio acima trans
cripta. De Mont,?vidéo á margem do rio Uruguay, ao Salto
e á Concordia, foi o exercito embarcado.

No fim de Junho principiou a passar para a provincía
argentina de Entre-Rios, e para chegar ao lugar em que
estava a 15 de Dezembro gastou cinco mezes e meio. •

Do porto da Concordia á cidade de Corrientes, ou ao lugar
chamado Lagôa Brava, onde depois ficou acampado o nosso
exercito, ha mais d~ 100 leguas; todo este espaço, andou o
ex.ercito vencendo difliculdades provenientes da natu reza physica
do terreno, como diz o general Ozorio no oflicio acima, e de
outras cau<;;as que occorreram, que o dito general menciona.

Os campos das provincias do Rio Grande, Paraná e S. Paulo
não tinham offerecido aquellas difficuldades, e tinha o ex. er
cito andado menos.

Hoje é que podemos bem julgar do trabalho que houve em
conduzir um exercito numeroso, com muita bagagem, atravez
d'aquelles paizes, que não se prestam para tal fim; terrenos
que então eram desconhecidos aos nossos generaes, os quaes
não podiam prevenir os perigos .que cada dia os esperava.,

Ainda a campanha contra o Paraguay não tinha prin
oipiado, quando o exercito braslleiro havia marchado mais
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de 100 leguas, desde a Conc(,rdia, na margem do Uruguay'
até á margem esquerda do Alto Paraná; foi a primeira cam
panha feita d'este modo na America do Sul, isto é, atra
vessar um exercito tão numeroso, aquelles territorios, per
dendo sempre gente na sua marcha.

Depois da campanha da Russia, em 1812, na qual Napo
leão I voltando de Moskow no inverno, deixou metade do
seu exercito enterrado no gelo, julgamos que ainda outro
exercito nã~ perd eu tanta gente em marcha, como o exer
cito brasileiro quando atravessou as provincias argentinas no
inverno de 1865; em um outro paiz as causas foram seme
lhantes: na Russia foi a marcha do exercito francez por cima
do gelo e a falta de alimentação que destruiram os France
zes; nas margens do Rio da Prata foi o frio, as molestias
mortíferas e a falta de 80ccorros em marchas tão prolon
gadas, o que diminuio o pessoal' do exercito brasileiro.

Napoleão I perdeu a campanha da Russia por começaI-a
no principio do inverno; o exercito brasileiro perdeu tanta
gente porque foi passar n'aquelles paizes no rigor de inverno,
sendo a maior parte dos seus soldados naturaes das provin
cias do Norte, pelo que deviam soffrer muito com a mudança
ere clima no centro .d'America do Sul.

Apezar de todas as privações e das molestias que aco ",
metteram ao exercito brasileiro, elle continuou na sua longa
e penosa marcha supportando todas as contrariedades; entre
tanto vamos vêr o que s'e passou no rio Paraná com o par
lamen tario enviado por Lopez.





LIVRO DECIMO SEGUNDO.

VAPOR PARAGUAYO PARLAMENTARIO.

No dia 23 de Novembro estava a esquadra brasileira, de
nove navios, fundeada no porto de Corrientes; o exercito
alliado achava-se a 20 leguas. ao sul d'aquelle ponto.

Pouco depois do meio dia appareceu, descendo de Rumai
tá, o vapor de guerra paraguayo Pi?'agu7'á, o qual içou
bandeira branca. O commandante mandou a canhoneira fvahy

e pouco depois a Aragua7'y e o vapor argentino Libertad, en
contrar aq uelle vapor inimigo.

Como este encalhasse, a fvahy recebeu a seu bordo a
guarnição do Piragurá e o commandante, que, dizendo vir
como parlamentario e não dando provas d'isso, entregou a
sua esparla a pedido do commandante da noss~ canhoneira,
e foi recebido como prisioneiro de guerra.

Desencalhado o vapor paraguayo, seguio a canhoneira fvahy
até proximo da esquadra; ahi entregou o com mandante lJa
raguayo um offieio que trouxe para o general Mitre. Seguio
na manhã seguinte, 2-4, para Humaitá, levando bandeira
branca no mastro de prÕa.

Este vapor paraguayo tinha 27 homens de guarnição, um
oflicial que era o comp1andante e não tinha artilharia.

No mesmo dia 23 remetteu o commandante da nossa es
quadra este oflicio ao general Mitre, e no dia 28 subio para
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Humaitá uma canhoneira Italiana condusindo a reboque um
escaler argentlDO, que foi encarregado de' entregar a resposta
do general Mitre, á primeira guarda avançada paraguaya
que encon trasse na margem do rio,

Qualquer que fosse o objecto que Lopez propuzesse' ao ge
neral Mitre, I este não devia re~ponder' sem consultar aos ge
neraes alliados, não só por civilidade, mas por direito inter
nacional era de sua obrigação fazeI-o; não podia elIe só
resolver negocias que necessariamente deviam interessar' ás
tres nações alliadas que faziam guerra ao governo do Para·
guay.

I Mitre por estar investido com o cargo de general em che
fe dos exercitas alIiados e ser Presidente de uma republica,
ente'ndell que elle só podia responder á nota do governo pa
raguayo. Este procedimento, pouco reflectido, nilo estava de
accôrdo com o direito internacional.

As folhas do Rio -da Prata publicaram depois a nota, com
data de 20 Novembro, que Lopez dirigia ao commandante
dos exercitas alliados, e 'a resposta que este lhe deu.

A n'ota de Lopez não continha senão falsidades iro pu tadas
por elle aos exercitas alliados, e o que elle accusou foi jus
tamente o que fizeram os soldados paraguayos por todos os
lugares por onde passaram, na provincia argentina e nas bra
sileiras; e posto que a resposta que lhe deu Mitre foi des
truindo e mostrando a falsidade de todas as suas accusações,
uma vez que ellas envolviam os exercitas de tres nações que
se achavam juntas, deviam os chefes do brasileiro e do orien
tal terem parte n'esta resposta e assignal-a.

De certo não foram consultados, e s6 tiveram conhecimen
to d'estas communicações depois de enviada a re.sposta, á vis
ta do que diz no fim a dita nota, que .é o seguinte:

«. ~sta é a nuica resposta que posso dar a V. Ex., sem
preJulso da resolução que á vIsta de sua nota tomem os go
vernos da triplice alliança, a quem a communico hoje, jun
tando cópia da resposta. »

Por este :final da! nota do general Mitre ao Presidente Lo
pez, com data de 25 de Novembro, via-se que os generae,s
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dos outros dous exercitas alliados nllo tiveram conhecimento
oflicial d'este facto, pois que não fallou n'elles.

Mitre respondeu a Lopez como general em chefe dos exer
citas alliados,-considerou-se o unico representante dos sol
dados de tres nações, o unico general a quem competia pu
gnar pelos seus direitos; declarou que ia mandar cópia da
sua nota aos governos alliados, quando devia declarar que
aquella resposta estava de accÔrdo com os sentimentos dos
outros dous géneraes alliados.

Se as accusações de Lopez fossem só dirigidas ao exercito
argentino, P?dia n'este caso o general Mitre procetier assim
e encarregar-se da resposta como o unico representante d'aquelle
exercito, e depois, por defferencia, communi.car tudo aos
outros generaes e governos aUiados; mas logo que as accu
sações foram dirigidas aos tres exercitas" deviam os outros
dous generaes serem consultados e todos tres responderem:
o general Mitre considerou os exercitas alliados como um só,
do qual era elle o unico commandante. Foi falta de attenção
não communicar o:ffi.cialmente aos outros generaes comman
dantes uma nota diplomatica que diz respeito á guerra, como
nos parece que era de sua obrigação.

DIVER os ACONTECnIENTOS.

No dia 2.2 de Dezembro estava o' exer-cito brasileiro acam
pado proximo á LagÔa Brava, em distancia de tres leguas do
Passo da Patria, margem esquerda do Alto Paraná.

Antes do general Ozorio passar o Riachuelo com o seu
exercito, mandou pedir licença ao chefe, da esquadra, Bar
roso, para o fazer, por recordarem aquellas aguas a grande
batalha naval de 11 de Junho d'a.queUe anno, na qual foi
eUe heróe.

O exercito argentino passou tambem este rio e foi acampa r
uma legua á retaguarda do exercito brasileiro. O general
Venancio FIÔres, vencendo um terreno escabroso e cheio de
embaraços, no que gastou muitos dias de marcha, chegou
quasi ao mesmo tempo com a sua divisão proximo ao Passo
da Patria.

VaI. u-48
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Diz um correspondente do exercito o seguinte: - Todos
fazem elogio ao exercito do general Ozorio. forte de 22,000
homens.

Por aquelle tempo chegaram á cidade de Corrientes mais
de 5,000 homens, os quaes poucos dias depois foram-se reu
nir ao exercito, e com ouhos contingen.tes que chegaram logo
depois, o exercito, em Janeiro de 1866, excedia a 30,000 ho
mens, bem fardados, armados e municiados. Um exercito
n'estas circumstancias, que em outro paiz teria marchado
immediatamente contra o inimigo, o exercito brasileiro no
norte da provincia de Corrientes não o fez, porque foi neces
sario ficar alli acampado pelos motivos que se seguem.

Quando o nosso exercito chegou á Lagôa-Brava, a 22 de
Dezembro, existia fundeada no porto de Corrientes a esquadra
brasileira, mas não havia embarcações proprias para o trans
porte ou passagem do exercito, como se o fim da campanha
fosse n'aquelle lugar.

O exercito alHada devendo continuar a marcha, ficou para
do na margem esquerda do Alto Paraná ,quatro mezes, porque
não se apromptaram com antecedencia as embarcações pro
prias para aquelle fim

Em 'quanto o exercito atravessou as provincias argentinas
tinha havido muito tempo para se construirem as chalanas
para a cavallaria e artilharia e todo o mais material preciso
para aquelle fim; os agentes do govérno imperial de certo
não se lembraram de o providenciar.

O tenente-coronel Dr. José Carlos de Carvalho, chefe da
commissão de engenheiros, muito habil e intelligente oflicial,
que já tinha prestado uteis -serviços na passagem dos rios
nas provincias argentinas foi mandado pelo general Ozono
fazer construir em Corrientes aR embarcações que elle en
tendesse necessarias, e a Buenos-Ayres comprar outras.

Não se póde esconder, ainda que quizessemos, falta tão
grave "como é esta que apontamos, e que comprometteu até
certo ponto os destinos futuros da campanha. Porquanto, com
a demora do exercito alliaJo na proximidade do Paraguay,
tendo Lopez a certeza que o iam. atacar, teve m.uito tempo
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para se fortificar e para mandar que suas tropas viessem ata
par os alliados nas suas posições ao norte da provincia de
Corrientes. Os delegados do governo imperia:l no Rio da Prata,
é que foram os causadores da demora do' exercito no norte
d'aquella provincia por quatro mezes, pelos motivos que ficam
ditos.

SURPRESA DOS PARAGUAYOS AOS ARGE 'TINOS.

Uma correspondencia lie Corrientes informa o seguinte:
.«. C? general ~rgentino Caceres commandava os corpos de

~lllJClas correBtmas. cuja força não excedia de 4,000 homens;
tmha.m ser.vldo estes corpos como de guarda avançada ao
e:-:erClto aliJado desde qU!'l elle entrou na provincia de Cor
rlen teso

« Este~ corpos tinham acompanhado de longe a retirada
do exerClto paraguayo, sem nunca empenhar acção, porque,
além .da sua pc;>uca força, não tinham armamento regular,
não tinham artJlharia e faltava-lhes munições; ainda depois
do exercito paraguayo passar o Paraná, Caceres ficou muito
longe da margem d'aquelle rio.

« A ti de Janeiro participou Caceres ao general em chefe
'1ue uma força de SOO paraguayos com tres peças de artilha
na tinham pássado para o territorio correntino, algumas le
gua acima do Passo da Patria. porém que se tinham reti
rado apenas sentiram as forças da vanguarda. Esta passa
gem dos paragrtayos foi com o fim de levarem o gado que
pudes em arrebanhar.

cc A passagem dos paraguayos era-lhes facil porque o seu
exercito estava acampado a menos de uma legua da margem
do Paraná, na direcção do Passo da Patria.

« Os paraguayos animados com a demora na passagem do
exercito aliiado e fiando-se nos descuidos dos corrientinos, vie
ram nos dias 12, 15 e 17 atacaI-os na margem esquerda do
Paraná.

« o dia 12 de Janeiro de :1866 vieram sobre a Passo da
Patria do~e canÔas paraguayas com 150 a 200 homens, e de
pois de sustentarem com as avançadas de cavallaria um tiro
teio de duas horas, os Corrientinos iingiram fugir, dando
assim lugar a que desembaréassem as g'uarnições das canÔas
e viessem mais para o interior; foram então carregados pela
cavallaria corrientina, que os obrigou a embarcar precipitada
m':lnte deixando dous I ortos.

« No dia 15 appareceram quinze canÓas com mais de 250
homens; esta tentativa teve o mesmo resultado, fugindo pouco
tem pó depois de terem desem bare ,do.

u No dIa 17 vieram em muito maior numero: excediam a
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20 canÔas com 600 homens e um lanchão com uma esta
tiva de foguetes á congreve. As avançadas sustentaram um
tiroteio por seis horas, porém aquelles puderam desembarcar,
púrque era debil a resistencia que ellas podiam offerecer, pois
apenas constavam de 250 a 300 homens de ca'allaria.

(I O resultado foi que os Corrientinos tiveram oito mortos
e doze ou quinze feridos, e pouco mais ou menos igual nu
mero da parte dos Paraguayos. Os jornaes de Buenos-Ayres
disseram que os Paraguayos levaram as cabeças de algu,ns
Corrientinos que tinham aprisionado.» ,

Este facto de desembarcarem os Paraguayos impunemente,
em tão pequeno numero, para acoruruetter as avançadas de
um exercito de 40,000 homens, revella grande descuido do
general em chefe, pois era elle quem se achava mais pro
ximo da margem do rio com o exercito argentino, tendo
comsigo os generaes Caceres e Hornos, que nada fizeram.

Aqui se principiou a conhecer qual era a habilidade militar do
general em chefe' dos exercitas alliados, que não se moveu
para aniquillar os inimigos que o viera,m desafiar quasi no
seu acampamento.

O Pre~idente da Republica Argentina era militar mas nào
general, o que principiou a mostrar n'estes primeiros encon
tros entre Argentinos -e Paraguayos; a surpresa que estes lhe
fizeram no dia 31 de J an'eiro, que Mitre não sÇJube prevenir
nem remediar, confirma o 'que dizemos. .

Da correspondencia de Buenos-Ayres, de 10 de Fe"ereiro
de 1866, extractamos o seguinte:

« Se, como n'estes paizes, domina no Imperio a idéa de
que apenas resta da guerra contra o Paraguay um desfecho
breve e pouco custoso, a noticia que vai ser agora recebida
causará no Rio de Janeiro, como causou em Buenos-Ayres,
uma afllictiva surpresa.

(l Hou 'le já no Passo da Patria um primeiro encontro das
forças argentinas contra as do Paraguay; mas além de não
ser provocado por aquellas, o resultado foi muito pouco van
tajoso Rara ellas. Digamos em primeiro 1ilgar que não é bem
conhecido o plano do general Mitre na collocação das forças
alliadas sobre o rio Paraná.

« Ainda mesmo não su ppondo que esse general pretenda
obstar a uma nova passagem dos Paraguayos ao territorio
corrientino e só observar-lhes ,os movimentos, ainda n'esse
caso parece que a estrategia requeria certa firmeza nas po
sições occupadas por meio de maior numero de tropas, e fa-
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cil concurso de todas as que fossem necessarias para domi
nar absolutamente o inimigo.

« Tambem presumo que por todos os recursos da guerra,
inclusive espi9.s ou bombeiros, devia exercer-se tão constante
vigilancia que não pudesse elle mover um homem para áquem.
do Paraná Sclm ser presentido. '

« Todavia ha muitas razões para acreditar q11e diariamen
te passavam e repassavam o Paraná forças paraguayas, sem
que se determinass8 seu numero, seu objecta e as posições
que tomavam. Era pois até certo ponto de prever o que
agora succQdeu, e constitue a noticia a .que acima me referi. _

« No dia 30 de Janeiro achava-se o general Homos com
alguma força corrientina, toda de cavallaria, situado preximo
á margem do Paraná e fóra da matta que borda esse rio.
Deve crêr se que elle estava descuidado, pois a sua força
manteve apenas com o inimigo um tiroteio, sendo obrigada
a retiraJ'-se por verificar que a acolllmettia uma columna
paraguaya muito superior em numero e em armas á que
elle tinha ás suas ordens.

« Informado disto, o general Mitre' fez marchar em direc
ção ao Passo da Patria a 2.a divisão de Buenos-Ayres, com
posta dos batalhões 2.°, 3.° 4.0 e 5.° da guarda nacional d'esta
capital, com duas peças de artilharia, tudo ~ob o commando
do coronel Conesa.

c No dia 31 •essa divisão, deixando o seu acampamento,
foi occupar o que até ahi conservara o general Homos. No
mesmo dia ás 11 horas da manhã sendo presentido o ini
migo, a divisão, que contava 2,000 homens, dispÔz-se para
recebei-o tomando posição como a mil metros de distancia
de um arroio chamado Peguajó; o inimigo estava áq uem
d'esse arroio.

« Deu principio á peleja o tiroteio de alguma cavallaria do
goneral Hornos, até que os batalhões de Buenos-Ayres, mar
chando de frente sobre os Paraguayos, obrigaram-os a passar
além de Peguajó. Ahi, porém, o inimigo, protegido pela
matta, resistio com tenacidade, causando grandes estragos aos
Argentinos.
, « Não se póde fazer uma idéa exacta d'este acontecimp.nto
(diz um correspondente de Montevidéo).. A correspoudencia
ofRcial está cheia de contradicções que facilmente se conhe
cem. A informação mais exacta do combate de 31 de Janeiro,
é a que se segue, escripta por um ofRcial que assistio ao
combate, da qual se conclue que foi uma sorpresa que sof
freram os Argentinos

« - No dia 30 mudamos de campo e viemos estabelecer-nos
no do general Harpas. (Continúa o dito correspondente).

« - No dia 31 ás 11 horas da manhã nos despertou o toque
de chamada; immediatamente se formou a divisão 'e se põz
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em marcha em direcção á vanguarda, para onde ordenava
que fossem os o general Hornos.

« - Nossa mudança de campo tinba sido calculada com este
objecto, afim de que se os Paraguayos volvessem a passar
em grande numero, como o fizeram nos dias anteriores,
pudessemos acudir á força alli estacionada e substituir a ca
vallaria de serviço, que se veria obrigada a retirar-se. Assim
foi c·om eifeito.

« - Immediatamente nos puzemos em movimento, e uma
hora depois chegamos a umas oito quadras do arroio Peguajó,
onde se emboscou toda a divisão e duas peças de artilharia
ao mando do capitão Carcova, ei"perando que os Paraguayos,
que se guerrilhayam com a caval1aria, passassem este arroio.

« - Logo que isto se verificou, o coronel Conesa formou a
linha por batalhões em massa, cerrando a direita o 2.0 e a
esquerda o 5.°, collocando as duas peças no centro. O 5.°
não estava perfeitamente em linha, mas formaria martello
com e11a, deixando variar á direita e entrar n'ella logo que
o 4.° desfillasse.

« - Este batalhão recebeu a ordem de marchar, e o fez des
prendendo uma companhia em guerrilha ao mando do capi
tão Crecero, desfilando em segUlda e fazendo outro tanto o
2.° e o 3.°, indo este em columna.

« - Segundo a ordem recebida, o 5.° foi pôr-se em movi
mento n'este momento; porém por desgraça foi aqui quando
uma bala inimiga alcançou ao seu chefe, cujo sangue foi
o primeiro que se derramou n'este dia. O major do corpo
tomou o commando e cumprio a ordem recebida. Os bata
lhões 2.°, 3.° e 4.° seguiam de frente sobre os Paraguayos,
distinguindo-se o 4.° pelo nutrido ,fogo que fazia.

« - Os Paraguayos não resistiram ao ataque, e se puzeram
em retirada, fazendo fogo de fuzil e de foguetes a eongreve.
Repassaram o Peguajó, e desgraçadamente n'este momento
em que deviam ter sido sabreados pela cavallaria, não houvE'
um só chefe d'esta arma que quizesse imitar o exemplo do
1. 0 regimento de cavallaria argentina no combate de Yatay.

« - Assim, quando os tres batalhões chegaram ao arroio já
os Paraguayos o haviam passado, estabelecendo-se sobre um
monte immediato, onde pretenderam refazer-se e dispu tal' o
passo a nossos batalhões, sobre os quaes lançavam foguetes
e um vivo fogo de fuzilaria; porém nossos infantes toma
ram a posiçã,o á viva força e volveram a pôr em fuga aos
Paraguayos. que se refugiaram em outro monte immediato,
porque é de advertir que o campo da luta offerece tod-as as
vantagens aos que o adoptem para a defensiva, porque é
um terreno cor.tado por verdadeiras paralleIas, formadas de
bosques expessos e' de lamaçaes em que um homem se en
terra até a cintura.

« - Emquanto os tres batalhões da direita levavam esta mar-
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cha victoriosa, assignalando o caminho com numerosos mor
tos paraguayos, á custa de algumas perdas, entre as q uaes
foi de notar a do porta-bandeira do 4.°, que. cahio ferido
e que deu lugar a que o alferes do mesmo corpo, José M.
Pizarro o subst1tuisse; o 5.°, que marchava pela esquerda,
e cuja apparição por este lado cooperou a que os Paraguayos
não se refizessem do outro lado do Peguajó; porque vendo
que lhes flanqueava a sua linha, mudaram a direcção do
fogo dos foguetes, e desenvolveram suas guerrilhas do lado
direito, deixando-se flanquear pelo 4.°, que aproveitou este
momento para vadeiar o arroio; o 5. ° seguio na direcção
que levava, e separando-se foi cahlr no Passo da Patria,
flanqueando completamente as fortes reservas paraguayas que
se achavam alli, e que serviam de apoio ás forças avançadas
que defendiam a linha do ultimo monte j o que lhes era
tanto mais faci! quanto que uma frente, em uma grande
extensã.o , a cobria um lodagal, que impedia approrimar-se a
eUa.

(l - Chegando alli, o 5.° precedido por uma companhia de
caçadores -iesenyolvida em guerrilhas ao mando do 1.0 te
nente José Antonio Lagos, ~ompeu o fogo sobre os Para
guayos, que tiveram que desguarnecer a sua frente, e dirigir
todos os seus meios de ataque para rechaçar o que rece
biam pelo flanco, e .assim fOl que não só responderam com
igual fogo, como atiraram successivos foguetes sobre o
5.° .

« - Para que a situação d'este batalhão que se er:contrava
isolado em um extremo da linha foase mais critica, quasi
logo se achou sem munições e teve de diminuir o fogo.

(l - Os Paraguayos julgaram no momento alcançar um trium
pho, e no meio de alaridos se dirigiram para carregar o 5.°
Porém este batalhão formado em columna, se lançou so bre
eUes ao mesmo tempo qae urna gUl;lrrilha ao mando de
tenente Lagos avivava seus [ogos: a isto se reunio o 4.° o
successivamente o 2.u, retiravam de sua frente os inimigos
que lhes cerravam o passo ao ultimo monte, fizeram volver
o 1.0 á companhia de granadeiros, ao mando do capitão
Bartle, e o 2.° uma companhia aO mando do mesmo com
mandante Martinez, chefe da 2. a brigada.

« - Os Paraguayos contiveram seu avanço, e o 5.°, satisfeito
de rechaçar sua carga voltou á sua posição, porquanto não
estava em força para carregar só ao inimigo que se offerecia
á sua frente. Porém nã.o obstante isto, repete d'ahi a pouco
uma segunda carga, e os Paraguayos foram rafugiar-se em
um pequeno monte que ha sobre o embarque, de cUJo lugar,
occultos entre 'as arvores, começaram a fuzilar o 5.° que se
achava a peito descoberto; para igualar !lo luta este batalhão
se occultou atraz do monte, e ga.stou alli todas as suas mu
nições, até que recebeu com as outras forças que estavam
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atraz do monte a ordem de procurar a retaguarda e orga
nisar-se.

« - As duas peças que tinham seguido os movimentos dos
batalhões da direita e que tinham trabalhado com vantagem,
gastando suas ultimas munições sobre o passo, no momento
em que o 5.°, o 4.0 e o 2.° faziam fogo sobre o monte em
que se refugiaram os Paraguayos, circumstancia desgraçada,
que, com a falta de acção da cavallaria, veio a deixar todo
o peso da jornada á infantaria, perdendo as lmmensas van
tagen::; da CaIr:binação regular das tres armas. Concluido o
ultimo combate, nossas forças descançaram como uma hora.

« - O Passo da Patria é um descampado que tem como 3
quadras de comprido (300 varas) e com a largura de 80
varas para 0, que diminue até 60 para E, na extremidade
está o desembarque rodeado de montes. Para atacar este
ponto, nossos soldados tinham que atravessar o bosque im
mediatp por um bom espaço de tempo a descoberto dos
inimigos.

« - Apezar de tudo, a ordem de carregar o monte chegou,
os tres batalhões por esse costado e o 5.° pela, esquerda,
assim se effectuou; os Paraguayos foram levados á bayoneta
até onde intentaram tomar pé,. refugiaram-se no interior do
monte, e d'alli continuaram um fogo mortifero.

« - Nossos batalhões consumiram materialmente o ultimo
cartuxo: foi este um combate sangrento e desigual, que fez
a mais alta honra á brigada que não sa deu{)u flanquear.
Por fim vencido o inim igo por todas as partes. atirando-se á
agua, tomadas as munições, deu-se ordem de retirada, e
todos os batalhões a executaram SAm que ninguem os mo
lestasse.

(i - Tal foi a jornada de 31 de Janeiro, em que a 2." divisão
de Buenos-Ayres se cobria de gloria.

« - Nossas perdas são 89 mortos entre officiaes e soldados, e
200 feridos e contuzos; o inimigo teve mais de 300 mortos,
e feridos viram-se retirar 5 gf3.udes canÔas.
. « - Tomaram-se muitas armas, e encontraram-se muitos offi

Claes mortos, o que prova que a força batida era de consi
dera.ção.

« - Esta desgraça ao menos tem o seu lado util. Indica aos
nossos gen~r~es. e aos nos:;os s.oldados que não devem des
presa:r: o llllmlgo, a quem mnguem póde negar valor e
audaCla. -» .

A imprensa do Rio da Prata accusou fortemente a esqua
dra brasileira, que estava fundeada em Corrientes, de ser a
causa dos argentinos soffrerem aq uella surpreza; esta accusa
ção foi até certo pDnto inj usta, por que ella recebia ordens
do seu almirante que estava em Buenos-Ayres..
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Outro correspondente de Buenos-Ayres informa o seguinte
sobre e ataque de 31 .de Janeiro:

« Escassearam as munições aos corpos argentinos, a ponto
de que as duas peças de artilharia terem de cessar o fogo
no meio da jornada; ainda assim elles foram <levando por
diante o inimigo, até coagil-o a abrigar-se no mais espesso
da matta que borda o Paraná. D'ahi desceram os Para
guayos á. margem do rio, para refazer-se ao abrigo de uma
bateria collocada n'uma ilha fronteira.

« As forças argentinas tomaram posição no Passo da Patria,
onde foram mais tarde reforçadas por outra divisão do gene
ral Rivas. Mas isto foi depois de 31 de Janeiro.

« Do que precede deduz-se, que a jornada de Peguajó nM
teve desfecho.

« Se as forças argentinas comprovaram ainda uma vez a.
inexcedivel bravura e a pericia de seus chefes, se consegui
ram desalojar das suas posições um inimigo muito superior
em numero, se emfim conseguiram apossar-se de muitas ca
nÔas, chatas, porção de armamentos, etc., é certo que os Pa·
raguayos não foram definitivamente derrotados. Ha mesmo
quem sustente que as suas perdas em homens não foram
maiores que as dos argentinos.

« Estes tiveram mortos o commalldante Serrano e o major
Marques do 5.0 batalhão, gravemente feridos os tenentes-co
ronelS Martinez, de Hoz e Heen, e contuzo o coronel Co
nesa.

« Tendo a força argentina, que continuava occupando o
Passo da Patria, recebido novos reforços, nada mais tentaram
os Paraguayos contra ella, que tambem conservaram força
na margem esquerda do rio, mas mais acima, em numero
consideravel.

« Resta-me dizer que um só soldado brasileiro não tomou
parte no combate de Peguajó, se bem conste que o marechal
Ozorio offereceu ao general Mitre fazer marchar algumas
brigadas, o que este agradeceu.

c( Chegando a Buenos-Ayres a noticia d'este feito d'armas
tal mais ou menos como o deixo referido, facil é de sup
por-se o desgosto que.devia causar.

« Porém uma CLrcumstancia particular deu-lhe o caracter
de uma calamidade,' e foi a de que pertencendo a esta capi
talos batalhões que entraram na peleja, eram como que
individualmente conhecidos todos os que nellas cabiram mor
tos ou feridos.

cc Ainda alcançando uma victoria completissima, Buenos
Ayres choraria o sangue de seus filhos; imagine-se quanto
a não deplorará vendo-o quasi esterilmente vertido.

« Em grande parte as censuras alcançam ao general Mitre,
e o Nacional, fazendo-se echo d'ellas, accusa-o de impericia,

Vol II· - IA
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por não prevenir o ataque do inimigo, ou não mandar ata
caI-o com forças maiores. Accusa-o ainda de outras circums
tancias, como faltarem as munições, etc. C·)

• Ha, porem, uma censura mais geral, mais pronunciada,
e é a que se faz á esquadra brasileira por conservar-se no
porto de Corrientes, deixando que os Paraguayos com algu
mas duzias de canôas dominem o Paraná, passem e repas
sem as forças que lhes apraz.

« Não és6 este aC\.ui o sentimento unap.ime da imprensa,
que ::;e revela em todos os gráos, desde'a diatribe da Ame?'ica
e do Pueblo até a pallida defeza do Nacional, e o silencio da
Nação A?'gentina, mas é ainda o que exprime a população
em todas as -herarchias sociae:>. Facil é calcular o que com
tal disposição soffreremos aqui os Brasileiros em nosso amor
proprio.

« Devo ponderar que as censuras á immobilidade da es
quadra dirigem-se, especialmente ao Sr. vice-almirante Ta
mandaré, a quem todos accusam, em termos mais ou menós
positivos, de demorar-se aqui, quando em Corrientes é que
sua presença era necessaria; - a esquadra dizem, não tem
ordens para operar sem S, Ex., e S. Ex. lá não vai.-Sobre
este thema cada jornal apresenta suas opiniões, que nem todas
são bem reflectidas. »

90ncluiremos o que temos que dizer sobre a passagem dos
Paraguayos no Paraná, com o que diz a correspondencia da
cidade de Comentes, interessante a muitos respeitos, e da
qual vamos transcrever o que julgamos necessario a esta
historia,

l( Corrientes, 2 de Fevereiro de 1866.- a guerra parar é
recuar; na guerra é preciso marchar sempre. Eu que conheço
de perto o espirito intelligente e activo do illustrado Sr. con
selheiro Ferraz, nosso acual ministro da guerra, comprehendo
quantas torturas terá eUe plissado ao contemplar o marasmo
em que se acha a guerra depois da rendiç'llo de Uruguayana.

« Já lá decorreram quatro mezes e meio, e ainda nos ac1iamos
em respeito ao Paraguay, como nos achavamos então. Quero
dizer ainda não pudemos atravessar o Passo da Patria, posto
que se ache o Paraná completamente cheio, pois que os dous
mezes de maior enchente estão se passando.

« Mas como se ha de atravessar o Passo da Patna, se
ninguem tinha pensado na construcção das chalaoá:> ou ca
n6as proprias! Ao passo que não atravessam os exercitos al
liados, estão atravessando, para insultar-nos e degolar-nos, os
Paraguayos.

(*l O que temos mostrado em outros lugares desta historia, sobre a inba
bilidade do general em chefe, está confirmado pela imprensa do Rio da Prata.
como acima se vê.
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« Na época da enchente do Paraná, que era o que se es
perava para subir a esquadra, ficam os exercitas, que se obri
gou a marchar a toda a pressa, estacionados na Lagôa Brava
e Ensenadita, á espera de meios de atravessar o rio.

Entretanto lá se vilq os mezes de verão, começará o in
verno, e as condições topographicas d'esses lugares em que
estão acampados os exercitas, se converterão nos matadouros
do Dayman e S. Francisco, que tão dolorosa lição tinham
dado ao exercito brasileiro, que via ahi morrer na lama das
lagÕas uma porção immensa de soldados, desapparecer um
batalhão inteiro, como foi o do Pará, lindo e esbelto corpo
de valentes soldados. (..)

« O facto d'essa demora tem produzido grande desgosto nos
~xercitos.' t~nto mais quanto a imprensa corrientina em ar
tigos edltorlaes tem felto reflexões, as quaes silo pungentes á
dignidade do Brasil, posto que sejam dirigidas ao governo
argentino, cuja demora accusa.

« O Nacionalista de 26 de Janeiro publiGOU um artigo
A dilação da guerra,-no qual, passando uma revista retrospec
tiva sobre as lutas em que A.rgentinos e Orientaes se tem
batido com as nações 8strangerras, fundando-se em factos histo
.ricos, até na recordação da guerra com o Brasil (1827), ter
m.ina com estas palavras:- P.or honra das nossos glorias
occultemos tanta inercia. Apressemos as operações da guerra
sem recordar mais, que os preparativos de tres nações em
perto de um anno não foram bastantes para invadir o Para
guay.-

« Em todo o caso, se o Brasil tivesse mandado suas tropas
em maior numero pelo territorio brasileiro, além dos bons
resultados; que podem ser dedqzidos das reflexões já por
mim feitas em uma das passadas correspolldenClas, nos te
riamos poupado a patentear a olhos estranhos a demora de
nossas operações. »

CONSIDElU.CÕES SOBRE OS FERIDOS DOS COMBATES DE JANEffiO DE 1866.. .
« Corrientes 7 de Fevereiro de 1866.-Hontem e hoje pela

manhã visitei os dous hospitaes, onde me demorei algumas
horas. Conversei com alguns feridos, oificiaes e soldados.

« A pezar da reserva que guardam sobre as causas d'a
quelle acontecimento, colhi provas de que houve impreviden-
cia no ataque de 31 de Janeiro.' .

« Entraram nos dous hospitaes bontem 189 feridos, sendo
em grande parte oificiaes. Foram ao todo mortos e feridos da
divisão de Buenos-Ayres, pelo que ahi me contaram, 390.

(*) Foi mais um resultado da alliança, qu~ obrigou a fazer-se a guerra pelos
provincias argentinas.
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« Ha algumas leridas bem graves. O que notei na pbysio
nomia de offiáaes e de soldados, foi urna nobre resignação,
uma calma e satisfação no soffrimento, que é um bello ti
tulo de honra. para o :,oldado argentino. O martyrio em'
causas como essas é santo. O cnratlVo foi feito com muita
regularidade. As ca~as dos hospitaes são bem arejadas.

« Pela observação que' fiz dos orificios das feridas e da di
recção das cutiladas, tirei uma conclusão que j IJstifica as
idéas gue acima ficam escriptas, isto é, a retirada das forças
argentmas sob o commando de Aguirre e Leyes.

« Grande numero de feridas tinliam a abertura de entrada
na parte posterior do corpo, golpes de sabre e cutiladas na
parte posterior da cabeça.

« Posto que não possam ser \icceitas absolutamente as ex
periencias feitas debaixo da direcção de Dupuytren por Pail
lard, e repetidas em 1848 por Hugnier; posto que a comparação
estabelecida pelo mesmo Dupuytren, entre os effeitos pbysi
cos d.os projectis lançados sobre os corpos mertes, e seus
effeitos sobre os corpos vivos não deva ser tomad? como uma
verdaçl.e scientifica; todavia: a inspecção rigorosa das aberturas
de entrada e de sabida de um projetil, pôde servir de esclare
cer grande numero de questõe:" já não direi de cirurgia
lliilitar, que isso é sabido pelos profissionaes, mas sim do
valor dos combatentes, da maneira porque se d.eu o combate
se o ferido recebeu o projectil a pé firme ou correndo, se
por detraz foi ferido, se por diante, etc. Pôde-se dizer, sem
medo de errar, que as aherturas de entrada e de sahida de
uma bala, são o corpo de delicto da coragem do soldado e
da perlCia do general, se-rvatis se-rvandis. Esses juizos podem
apoiar-se sobre bases como estas.

;, A abertura de entrada é menor que a abertura de sahida,
quando a bala encontra, á medida que. caminha, tecidos
mais densos, como restos de aponevroses, tendões, ou ossos
acarretados no trajecto d'ella; quando a bala perde a fôrma
primitiva em sua carreira na espessura das partes; quando
deformada no trajecto aério, penetra a bala apresentando
uma superfície de diametro llienos consideravel que o dia
metro debaixo de que se apresenta para sahir; emfim,
quando a bala entra perpendicularmente nas partes e sahe
em uma direcção obliqua a seu plailo.

« E', ao contrario, a abertq.ra .de entrada. maior que a
da sahida, quando a bala penetra obliquamente e sabe per
p'endicularmente ás partes; qu::mdo a bala é atirada de perto ou
á queima-roupa; quando o projectil arrasta comsigo a bucha
ou porções de vestidos, e os abandona nas partes; q\ilando os
tecidos vivos são mais densos do lado da entrada. do que
do lado da sahida; quando a bala resvala sobre aponevroses
ou sobre ossos; emfim, quando a bala em sua entrada se
apresenta debaixo de uma superficie maior que erp. sua sahida.
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« Diante d'esses principias da sciencia se póde, com' as
devidas cautela~, dizer se o tiro foi recebido pelas costas ou
pela frente, em pé ou fugindo. Assim, -pelo exame dos
muito feridos, não tenho duvida em crêr que houve uma
surpresa no acampam~nto argentino, que na confusão feri
ram-se com as proprIas armas.

« Isso nilo quer dizer que pretendo embaçar o brilbo da
gloria e valor argentino; ao contrario, já. acima lhe teci os
devidos encomios diante da resignação e calma que observei
nos curativos dos feridos, diante da attitude de satisfação que
todos aquelles semblantes conservavam. .

« Não pretendo se não entrar na indagação da verdade.
A imprevidencia em 11m exercito é um crime. Já de ha
muito o dissera Camões.

Eu nilo louvarei ao capitão que diga: eu não cuidei.
« A raça argentina, oriunda da raça hespanhola, tem os

mesmos defeitos dos filhos da Hespanba. A imparcialidade
com que j ul8am as cousas, a vaidade de si proprios, o
valor cavalheuesco dos homens da idade média, que deu
origem ao her6e de Cervantes; a ignorancia de certos assumptos
que devem ser estudados. »

A' vista do que fica transcripto vê-se que, pelo primeiro
encontro do exercito alliado com o do Paraguay, conheceu
se que aquelle estava muito mal commandado; a imprensa
árgentina o denunciou, mas no Rio de Janeiro isto não ·foi
julgado assim, sendo o Imperio a princi-pal parte interessada
n'aquel1a campanha pelo maior numero de suas tropas.

f a f6rma do costume não faltaram accusações ao exer
cito brasileiro (diz o Jornal do Commet'cio de 23 de Fevereiro),
quando se culpa -houve em deixar tão desguarnecido o Passo
da Patria e tão impune a protervia paraguaya, s6 póde ella
ser attribuida aO general em chefe.

• O procedimento do nosso exercito n'esta occasião ficou
assaz justificado com as seguintes linhas do FetTO Cart'il do
Rozario:

• - Com data de 2 do corrente escreve o chefe Barroso, e
fallando do combate do Passo da. Patria depois de assegurar
que é impossivel averiguar a verdade do 0ccorri~0, tantas e
tão variadas são as versões. que alli circulavam, accrescenta:
A este respeito mando-lhe a communicação que recebi do
general Ozorio, com· data de hontem 1.0 ás 5 horas da tarde.

« - Eis aqui o extracto da parte:
« - Hontem houve u'm forte tiroteio entre forças argenti

nas e ,paraguayas no Passo da Patria. Os Paraguayos esta
vam protegidos pelos bosques e escabrosidades do terreno, e
a força argentina em terrenos alagadiços e descobertos.
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« - Houve bastantes mortos de uma e outra parte, e os
Paraguayos deixaram seis prisioneiros.

« - Escrevi a Mitre a este respeito, e elle respondeu-me
que não me inquietasse com tiros, que se alguma cousa
séria occorresse me avisaria. Não obstante, hoje mesmo tenho
ouvido que o fogo continúa, e ainda não tive aviso algum,
apezar de ter alli um oflicia} com uma partida.- »

Soube-se que o general Hornos não deu importancia aos
avisos que lhe fizeram as sentinellas, de que os inimigos se
approximavamo

O exercito alliado continuou a ficar acampado á espera de
chegar a occasião de passar o Paraná; e que os generaes
por si não o podiam fazer porque lhes faltava os meios de
passagem; embora a esquadra alliada estivesse em Corrien
tes com 12 navios e alguns transportes, nilo havia. o mate
rial mais necessario.

A este respeito diz o correspondente de CorrieIl;tes:
« O que nos sorprende é vêr que triste imprevidencia não

calculou a necessidade de apromptar as chalanas para a pas
sagem no Passo da Patria, agora que, estando bem chelO o
Paraná, toda a esquadra poderia entrar, afim de proteger as
operações de guerra n'aquelle ponto. Não se sabe pois o que
pensar a respeito de tal facto. »

Por este tempo publicou a n'ibuna, de Buenos-Ayres, um
artigo, queixando-se de ,nao estar a esquadra brasileira de
baixo do mando do g~neral Mitre, posto que fosse talvez a
unica cousa boa que declarou e se incluio no tratado {ie al
liança.

GONSIDERAÇÕES 'SOBRE A ESQUADRA.

Não podemos deixar de transcrever o que se publicou na
dita Tribuna sobre o comportamento do seu chefe, o que
tudo se acha no Jomal do Commercio de 25 de Fevereiro de
1866; como foram factos publicos, convém fazer menção
d'elles, porque fazem parte d'esta historia. Diz a T?'ibuna, de
Buenos-Ayres:

(l Ausente d'essa esquadra durante todo o tempo que esta
mos em guerra com o Paraguay, o Sr. Visconde permane
ceu sempre a 200 leguas distante dos acontecimentos, e esta
desgraçada ausencia deixou escapar as opportunidades mais pro
picias de alcan\,ar triumphos que teriam poupado já, e pou-
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pariam no futuro, muito sangue precioso ao Imperio e á
Republica.

« Ausente da sua esquadra o almirante no espaço de dez
mezes, e seu segundo chefe com ordens de não emprehen-"
der operações de genero algum, pois assim o diz a sua con
ducta em todo esse periodo, nenhuma- outra cousa tem feito
a esquadra imperial se não marchar na retaguarda das ope
rações paragu ayas.

(C Bateu-se no Riachuelo porque os Paraguayos atacaram-a.
Disparou sua artilharia nas Cuevas porque os Paraguayos
hostilisaram-a. ('li.)

« FtSra do alcance do inimigo, voltou a esquardra a subir
o Paraná á proporção que o inimigo se afastava.

« Quasi á sua vista embarcou-se a artilharia de Cuevas, tez-se
o evacuamento de Bena Vista e a passagem de todo o exer
cito Inimigo em tres dias.·

« E, por ultimo, a tres horas de marcha do seu ancora
douro em Corrientes, passam as suas divisões ao campo dos
alliados por um rio de meia legua de largura e batem-se
dous dias sem que vinte navios do Imperio, que estão
ouvindo o estrondo do combate, se allproximem, afim de
cortar a retaguarda do inimigo, trocando suas balas ClOm as
das baterias da margem opposta.

« O Brasil esperava outra cousa de sua esquadra, e outra
cansa esperava tambem a Republica Argentina.

« Mais do que o Brasil nenhum povo ha correspondido á
guerra com tanto enthusiasmo, com tamanha abnegação e
sacrificios. Os homens e os dinheiros do povo brasileiro tem
trasbordado nas aras da sua patria: e o seu proprio impe
rador fez-se o primeiro de seus soldados. Tem todos dispu
tado em abnegação e sacrificio.

•« a esquadra existe este mesmo espirita pela honra e
dignidade do lmpetio; e entretanto a esquadra não tem cor
respondido ás esperanças de todos e ao ardor de seus chefes
e tripolações, se não quando os Paraguayos a tem conocado
entre a espada e a .parede.

(c Uma esquadra que tem ordem de não fazer operações de
genero algum e de não bater-se senão quando provocada pelo
inimigo, é uma esquadra em guerra que nada differe de uma
esquadra neutra; pois que a ordem de fazer fogo se a ata
carem é a que tem todo o navio de guerra, que não é outra
cousa mais do que a senha da defeza propria!

REFLEXÕES S.oBRE O CmmATE DE 31 DE JANEIRO.

O exercito argentino occupando a vanguarda no acampa-

(O) A esquadra foi hostilisada em Cuevas; se depois de descer de MercMos
fosse estacionar em lugar onde os Paraguayos não dominassem o rio, não
tinha sido olfendida! Quantas reflexões este facto suggere!
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mento da margem esquerda do rio .Paraná, era a quem
competia a guarda do campo.

O general em chefe argentino sabia que o exercito para
guayo acampava a meia legua da outra margem do rio, e,
ou receiasse ou não ser atacado, 'devia ter tomado as medidas
de segurança necessarias em todas as campanhas, o que
fazem os generaes que sabem commandar, e estas cautelas
ainda são maiores quando o exercito está na proximIdade do
inimigo.

O general argentino não fez o que devia para cobrir o
exercito que commandava, deixou a margem do rio, que ficava
a uma legua da sua frente, guarnecida por destacamentos de
milicias de cavallaria corrientina, mal armados, sem protecção
alguma, os quaes sr) podiam servir para policiar aquelle lugar,
mas nunca para defendel-o de um ataque de força regular.

Eis aqui a primeira falta do commando em chefe, e muito
sensivel. Os Paraguayos vieram primeiro em pequena força
como para explorar o campo argeI).tino,. conhecer a sua posição
e a disposic;ão das suas avançadas, isto foi no dia 6' de
Janeiro, voltando sem serem encommodados; nos dias 12, 15
e 17 vieram em maior força,. tiroteavam com as milicias cor
arintinas sem empenharem combate, as milicias retiravam-se
para o interior com alguma perda.

No dia ao de Janeiro teve o general em chefe aVlSO de
que uma legua acima do seu acampamento tinha passado
grande força do exercito paraguayo; foi então que Mitre sé
resolveu a mandar aquelles quatro batalhões de milicias de
infantaria para irem ao encontro dos Paraguayos, força in
sufliciente como se via acima, tanto pelo seu numerú como
pela falta de cavallaria e de artilharia: o resultado do pri
meiro combate na margem do Paraná foi ficarem quasi ani
quillados os batalhões de Buenos-Ayres, porque o seu gene
ral em chefe nilo soube dirigir aquella primeira operação de
guerra contra o exercito paraguayo; tão PQucú não procurou
prevenir. aqueHa. surpreza, á vista das explorações feitas pelos
Paraguayos com toda a segurança nos dias anteriores, na pro
ximidade de um exercito de 40,000 homens.
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Quando no prinCIpiO do combate os Paraguayos se retiraram
e repassaram o rio Peguajó, que tinham na retaguarda, não
houve uma força de cavallaria que os carregasse; além d'isto
as duas pequenas peças de artilharia que acompanharam a
tropa argentina, além de não serem suflicientes pelo seu nu
mero, para~am os fogos por falta de munições; o 5.° bata
lhaõ defendeu-se á baioneta tambem pela falta de munições,
depois de marchar sem protecção longe dos outros corpos,
que se deviam ter conservado mais unidos para se defende
rem da força par.aguaya mais consideravel; a tropa argentina
não teve artilharia e cavallaria para empregar estas I),rmas
quando fosse" necessario; resultou d'estas faltas ficar o 5.° ba
talhão isolado e quasi aniquillado por ·não ter força que o
protegesse.

Quando os Paraguayos se retiraram e embarcaram, tambem
nllo houve cavallaria ql:le os seguisse para os hostilizar; foram
passar o rio Paraná no mesmo lugar por onde tinham vind.o.
Erros estrategicos indesculpaveis.

N'aquellas posições em que se conservaram por tanto tempo
os dous exercitos, quando' um general habil 'tivesse deixado
passar os Paraguayos para a provincia de Corrientes, teria
manobrado de modo que toda a força paraguaya de dous
mil homens tinha ficado no territorio corrientino.

Nos acontecimentos que acabamos de mencionar, admiramos
a habilidade do general argentino que se encarregou de ir
fazer a guerra do Paraguay, sem· conhecer a sua pouca apti-·
dão para ser general; deixou massacrar os seus compatriotas,
quando os devia defender para poupar tantas vidas que suc
cumbiram por causa da sua imprevidencia.

A' vista do que se passou no dia 31 de Janeiro de 1866,
na margem do Paraná, poude-se logo jtllgar o que acontece
ria quando os dous exercitos estivessem .e~ frente um do
outro; os factos mostraram depois, que foi acertado o' que
dissemos no 3.° livro d'este volume, do governo 'imperial
entregar o seu exercito a um general estrangeiro, e que as
operações da campanhá que ia principiar seriam desgraçadas

- sob aquelle commando em chefe.
Vol.u. -50.
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A surpreza do dia 31 de Janeiro, isto é, o combate d'aquelle
dia, mostrou a audacia dos Paraguayos e o pouco que eUes
temiam o exercito argentino e 'o seu commandante em chefe;
os factos subsequentes verificaram que os soldados paraguayos
não eram para despresar, mas a falta de acção que se ma
nifestou em um exercito invasor, ficando p~rado quando
devia marchar contra o inimigo; a falta de previdencia do
commandante em chefe, de conhecimentos estrategicos e de

.pratica de guerra, de tudo foi resultado as batalhas de 2 e
24 de Maio, e 22 de Setembro de 1866.

Estes desgraçados acontecimentos dos primeiros dous annos
da campanha de Paraguay, foram previstos por todos aquelles
homens que estavam no caso de julgar do que podia resul
tar de entregar-se o exercito a um homem que, sendo es
trangeiro, e só por isso incompetente para o com mandar, á
vista da constituição politica do Imperio, accrescia ruais o
motivo de não ser general de confiança.

No dia 10 de Fevereiro publicou-se uma parte oflicial do
general Rornos e uma ordem do dia do general comman
dante em chefe, a qual dizia que ;-uma forga paraguaya de
2,000 homens apresentou-se na margem esquerda do rio Pa
raná; o general Romos a fez atacar pela cavallaria c')rrien
tina, que sustentou com o inimigo o fogo por cineo horas,
o que causou-lhe perdas consideraveis, sendo a sua diminuta,
conforme diz na sua parte. -

Depois dos successos referidos, foi collocar-se no Passo da
Patria e suas immediaçães uma di visão de infantaria, para
defender' aquelle ponto de novas aggressães. Esta força foi
metade brasileira e metade argentina; a brasih:ira constou ,da
brigada commandada pelo brigadeiro Antonio de Sampaio;
alguma artilharia e cavallaria corrientina augmentaram esta
força.

No dia 11 de Fevereiro mudou de acampamento o exercito
imperial por necessidade hygienica, e foi collocar-se mtlis tres
leguas adiante.

No fim de Fevereiro de 1866, tinh8, o exercito alliado alli
reunidos 40,000 homens das tres armas, com o material sufli-
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ciente para principiar a campanha, mas esperava os meios
para poder passar o rio.

O exercito brasileiro esteve patado 4 mezes na margem do
Paraná, unicamente á espera que se apromptasse o material,
que devia estar prompto para a sua passagem logo que alli
chegou; além da despeza que fez n'e~te tempo e que se podia
ter poupado, deu tempo a que os Paraguayos passassem o rio
as vezes que quizeram, e a Lopez para cuidar nos seus meios
de dereza; assim continuou a marcha do exercito com des
vantagem para o Brasil.

Em menos de dous mezes se apromptou em Varna e em
Constantinopla o material necessario para a passagem dos
exercitos alliados para a Criméa na força de 68,000 homens"..
conduzindo muita artilharia e alguma cavallaria, bagagens, etc.

Em Corrientes para preparar embarcações que transportas
sem de uma vez 8,000 homens, 8 peças de artilharia e 50
animaes, foi necessario quatro mezes.

O governo imperial devia ter sido informado do que se
passava a este respeito, mas não constou que tivesse estra
nhado aos seus agentes no Rio da Prata uma falta de tal
natureza, que paralisou as operações da guerra por muito
tempo; pareceu conformar-se com estes acontecimentos como se
fossem muito naturaes.

No mez de Fevereiro tinha o exercito brasileiro 1,600 doentes
nos hospitaes, o que não era muito em um exercito de 32,000
'homens e em um clima doentio, ao qual não estavam habituados
os nossos soldados. A. maior parte dos doentes eram de febres
gastricas, in termittentes e dysenterias; aqui falleceu o coronel José
'A.Ives Valença, da cavallaria da guarda nacional do Rio Grande.

A esquadra brasileira estava fundeada em Corrientes, quasi
que em completa inacção, deixando livre á navegação para
guaya o rio Paraná, do Passo da Patria para cima, onde os
Paraguayos passavam de um lado para o outro em um pe
queno vapor e algumas chalanas, estando fundeadas no porto
acima mencionado as canhoneiras de menos callado, as quaes
podiam cruzar nos lugares onde o rio se prestasse aos seus
movimentos;. isto não se fez.
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Entretanto sabia-se que os Paraguayos tinham os meIOS
materiaes para efi'ectuarem a passagem com facilidade. Cons
tava que o chefe da divisão que commandava a esquadra não
tinha instrucções do vice-almirante para fazer operações de
guerra, porque elle achava-se em Buenos-Ayres, onde sua
presen9a nllo era tão necessaria como a bordo. da esquadra .

..



LIVRO DECIMO TERCEIRO.

OPERAÇÕES DA ESQUADRA OPASSO DA PATRIA.

o vice-almuante brasileiro chegou a Corrientes a 21 de
Fevereiro de 1866. e tomou o commando da esquadra. Ficou
a nossa força naval no Paraná composta de 22 vasos de guerra
com 102 peças de artilharia, entre os quaes 4 encouraçados
e alguns navios de transporte. Estes navios desde que en
\raram no Paraná tiveram a bordo uma brigada de infanta
ria para augmentar a força da guarnição, a qual desembar
cou antes do exercito p8JSsar para o Paraguay.

"Havia onze mezes que a 3.a divisão da esquadra brasileira
tinha entrado no Paraná quando o seu commaudaBte em
chefe, que a nã0 tinha commandado até então, deu ordem de
partida.

Faremos a discripção dos seus movimentos conforme o es
creveu um correspondente da esquadra. C-)

« No dia 17 de Março ás 8 horas da manhã partio par a
as Tres-Bocas a 2.a divisão ao mando do capitão de mar e
guerra José Maria Rodrigues. Esta divisão compunha-se dos
navios:

• Barq'oso com insignia de chefe, A1'agua1'y, Ivahy, Igna
temy e Bmsil.

(*) Veja-se o Jorna,L do Commercio de [, de Abril de 1866.
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I A's 9 horas seguia a 3. a divisão commandada pelo capi
tão de mar e guerra Francisco Cordeiro Torres e Alvim e na
ordem seguinte:

Beberibe, çom a insignia do chefe, Mearim, Tamandaré,
Ypiranga e Parnahyba.

« Uma immensidade de povo apinhado nas barrancas
assistia a esta grandiosa scena, e acompanhava com seus vo
tos o triumpho das armas alliadas. Ao lado d'estes navios
seguia o transporte Cysne, levando S. Ex. o Sr. conselheiro
Octaviano, e o aviso a vapor Lyndoia.

« A's 2 horas da tarde subia a l.a divisão sob o mando
directo do Visconde de Tamandaré, que levava em sua com
panhia seu segundo, o Barão do Amazonas.

« Esta divisão compunha-se do Apa, com insignia do vice
almirante, Onze de Junho com o chefe de saude e medicas,
-Bahia, e Princeza com tropas de desembarque.

« A's 2 horas da tarde fundearam as duas primeiras em
Sant'Anna, e ás 4 horas esta se achava reunida no mesmo
ponto.

« Duas horas depois de fundear a esquadra appareceu a
5 milhas de distancia, em frente. á fortaleza de Itapirú, e por
detraz de um pontal d'arêa, um pequeno vapor inimigo, que
parecia. expiaI-a, no que occu pou-se até anoi tecer.

« Logo que amanheceu destacou o almi.rante o chefe Al
vim no Tamandaré, a vêr se o podia' surprender. Este, porém,
chegou até meia milha de distancia do forte, e não o via mais.

« O forte Itapirú estava cheio de gente, talvez curiosa por
vêr o primeiro encouraçado que sulcava aquellas aguas.
Içaram n'elle um galhardete azul, outro encarnàdo, que seria
um signal convencIOnado, e não fizeram a menor hostili
dade.

« No dia 19 incorporaram-se á esquadra a Araguar'y, Iguassú
e Henriq~te Martins, e ainda fiuaram no porto de Corrientes,
Amazonas, Magé, Belmonte, Mumcanã, Itajahy, Igttrey e muitos
transportes.
. « No dia 20 a esquadra devia subir, quando cahio um
temporal de sudoeste, com forte chuva e cerração, que nada
deixava vêr.

« No dia anterior o mesmo vapor parl1guayo tornou a
apparecer, depois que não vio' mais o Tamandaré, e fez tres
tiros sobre os soldados argentinos que estavam apinhados
na costa, observando os movimentos da esquadra. Apezar de
serem de metralha a ninguem feriram.

« No dia 21 continuou a esquadra sua navegaçao, e esten
deu uma linha desde as Tres-Bocas até a altura do' forte de
Itapirú, no Passo da Patria, ficando o vap0r Apa, em que
se acha o almirante, em face d'esta fortaleza, e o encoura
çado Barroso, em que está o chefe Rodrigues, na cauda da
lin)la, em frente ás Tres Bocas.
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« No mesmo dia 21 seguiram os vapores Tamandaré, Am
guary e Henrique !lfartins sob as ordens do chefe Alvim,' para
reconhecerem os passos do Alto Paraná até Itati.

« Na canhoneira Arag1tary· ia a coínmissão encarregada de
levantar o plano hydrographico do reconhecimento.

« Esta commissão se compunha do 1.0 tenente Silveira da
Motta, secretario do almirante, do 1.0 tenente Hoonholtz,
cOJIlmandante da Amguary, e do 1.° tenente Cunha Couto,
commandante do Iguassú,

« Estes navios seguiram até a ponta de Toledo, duas leguas
e meia acima do Passo da Patria, executando a commissão o
serviço de que fôra incumbida.

« Encontraram muitas canÔas cheias de soldados paraguayos,
que se refugiavam nos arroios apenas os avistavam.

« Viram além d'isso entre a ilha grande do Passo da Pa
tria e o forte de Itapirú, um vapor e duas chatas com pelias
de 68.

« Quando esta divisão voltava do seu trabalho varou a
Aragua~'y sobre uma pedra que fica entre a ilha Curará e a
margem esquerda do rio. Este desagradavel successo obri
gou-a a ficar alli toda a noite, sem ter sido entretanto hos
tilisada.

(I N'este lugar embarcou-se u secretario Silveira da Motta
e desceu em um escaler para dar parte do oecorrido ao almi
rante que estava d'ahi a 3 leguas.

(C A's 2 horas da. manhã do dia 22 uma bateria volante
coll')cad~ nas Tres Bocas rompeu fogo sobre o Ba?TOSO e lhe
fez 14 tHOS, que não acertaram. O Ba?"l'oso não respondeu.

« A's 6 horas da manhã do mesmo dia seguia a canho
neira !lfearim e o Voluntario da Pat~'ia para ajudar a safar
a Araguary. 'aquelle ia o 1.0 tenente Motta e n'este o 1.0
tenente Tamborim, oíficiaes do estado maior do almirante.

« Estes navios foram saudados ao subir com 19 tiros, que
não acertaram nem tiveram resposta. Quando elIes chegaram
já a Araguary estava a nado, bem como o Tamanda1'é, que

\ tinha pegado um pouco. Fazia, porém, aq uella muita agua,
e teve que ir para Corrientes com as bombas na mão.

« O Alto Paraná é UIll rio diífieil de navegar. não só pelo
pequeno fundo, como por ser alle eriçado de pedras e bancos,
e haver corrent13za forte.

« Quando todos estes navios desciam, o forte Itapirú esper
diçou mais oito balas. Se proseguem os' artilheiros paraguayos
n'esta marcha, gastam as mumçàes sem nos oifender.

ce No dia 22 pela manha chegou a bordo do Apa o general
Mitre, e n'elle permaneceu todo o dia e toda a noite. Pouco
depois atracaram tambem os generaes Ozorio, FIÔres, Homos,
Palleja e Netto, e todos almoçaram com o Visconde, e
depois se occuparam em tratar dos assumptos da guerra.

« Parece que ficou deliberado que no dia 25 de Março a
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esquadra arrasaria as fortificações inimigas, e que, o exercito
se aproveitaria do ensejo para transpÔr o rio.

« Todo o material necessario para a passagem está prompto
e já reunido no Passo da Patria, occupando-se em rebocal-o
varias transportes. Assegura-se que cada vez póde desembarcar
1,000 homens, e que em 24 horas todo o exercito pisará o
territorio inimigo.

({ No dia 23 já estava na margem do rio uma divisão
argentina, e no dia seguinte alli estaria todo o exercito
alhada que conta maIS de 40,000 homens.

« Nossa esquadra segundo me asseguram, está guarnecida
com 3,510 praças e monta 102 peças de 140, 120, 70, 68 e
32, grande parte raiadas.

« No dia 23 ouvia-se de madrugada e nossos navios que
estAvam no Passo da Patria um. fogo vivissimo na direcção
de Humaitá, cuja causa ninguem pôde explicar, e tem dado
lugar a um milhão de conjecturas.

« Os navios de guerra argentinos não subiram, porque o
almirante brasileiro os dispensou, sem duvida porque não
são proprios para bater for~ificações e poderiam atmpalha?' em
vez de ajudar, em occasião de combate, indo algum a pique,
e obrigando a prestar soccorro. .

« Do reconhecimento' feito no Passo da Patria já se adquirio
certeza de que alli não ha torpedos; existirão tambem no
passo de Humaitá? E' duvidoso."
" " " . " " " . " . " . " " " . " .. " . " .... " " ...

Tendo transcripto esta correspondencia narrando as primei as
operações da esquadra no Passo da Patria, não. devemos
deixar tambem de transcrever parte da correspondencia de
Buenos-Ayres de 12 de Abril, publicada no Jornal do Corn
mercio de 20 do mesmo mez, em cuja correspondencia estão
re\atadas as referidas operações por testemunha oçcular, com
uma minuciosidade e exactidão que a torna duplamente' inte
ressante.

« Buenos-Ayres, 12 de Abril de 1866.

« A minha ultima carta, com data de 23 do passado, es
cripta do Passo da Patria, depois de referir a situação e boa
disposição de nossas forças terrestres e navaes, dava a reali
zar-se no mesmo dia uma, operação de bastante transcen-.
dencia, qual a do reconhecimento do rio Paraná, praticado
por uma di.visão da esquadra imperial, e assistindo a eUe,
além do Sr. vice-almirante, o Sr, conselheiro Octaviano e o
Sr. general Mitre com seu quartel-general.



- 391-

« Pouco depois das 11 horas da manhã a expedição se pÕz
a caminho, indo na fcente o proprio vapor Cysne, que n'esse
momento apresentava um aspecto completamente militar.

« A tolda de ré estava cheia de officiaes, sendo o Sr.
vice-a1mirante com seu estado-maior, e o Sr. Mitre com o
d'elle; destacando no meio de tantas fardas os singelos tra
jos á paisana do conselheno Octaviano, e mais pessoas de
sua comitiva.

« O resto do navio achava-se occupado por um destaca
mento de cento e tantas praças de voluntarios allemães,
gente escolhida para defender o Cysne, no caso que contra
elle os Paraguayos tentassem uma abordagem.

« Faziam parte da expedição o encouraçado Tamandaré, a
corveta Beberibe e a pequena canhoneira Henrique ltIa1·tins.

le Ao passar o Cysne defronte do forte de Itapirú começou
este a fazer-lhe fogo com sua artilharia. Seis balas de grosso
calibre cahiram a diversas distancias do vapor, mas nenhuma
o alcançou, devido talvez á rapide7. com que elle marchava.

« Como immediatamente depois viessem os navios de guerra
que subiam por outro canal, interpôr-se entre o Cysne e o
forte, este dirigia contra elles alguns tiros, mas sem offen
del-os e sem que os vasos respondessem ao fogo.

.. . . .
l( Tendo sido n'essa occasião, e com auxilio de bons ocu-·

los trazidos pelo vice-alnliran te, reconhecido o forte dA Ita
pirú, darei aqui uma ligeira descripção d'elle e suas imme-
diações. .

« O forte, que parece ser de construcção antiga, está edi
ficado sobre uma ponta da peninsula que al1i formam o rio
e uma e pecie de enseada muito entrante.

II O forte consiste em um quadrado de muralhas de pedras
bastante grossas e elendas, e que têm como 100 metros por
face. Na frente para o rio tem a muralha 5 canhoneiras,
onde se descobrell1 outras tantas peças de artilharia de cam
panha. Uma baste com a bandeira paraguaya e que tambem
serve parf!- signaes telegraph~cos, completa o aspecto militar
d'essa fortificação.

« Aquillo, porém, que não lhe deu a arte, teve em parte
da natureza.

« A barranca em que o forte está . edificado tem como
trinta pés de elevação, descobrindo-se s6 uma especie de rampa
para subir a elle pelo seu lado direito. Do lado esquerdo
fica a enseada, que o forte cobre em parte e protege de
perto, descobrindo-se a distancia um pequeno arroio, ou riacho,
que vai até ao acampamento paraguayo.

(( A margem do rio á diretta do forte é toda baixa, ala
gadiça e coberta de matto. A que corre á esquerda d'elle
fica coberta por uma ilha que corre parallela com ella na
extensão de uma legua, e se denomina Ilha de Sant'Anna.

VoJ. 1I-51.
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( Entre esta ilha e o forte ha um pequeno ilhote de pe
aras, e em frente de ambos, a 300 braças de distancia, uma
outra ilha pequena, parte de arêa e parte coberta de fraca
vegetação. E' esta a ilha que o tenente-coronel Carvalho oe
cupou posteriormente com forças brasileiras.
• (C Dada esta ligeira noticia sobre o forte de Itapirú e suas
immediaçães, continuarei o que ia dizendo sobre a expedição
rio-acima.

({ Transposta essa desagradavel passagem do forte, a expe
dição principiou a navegar sem o menor tropeço as aguas
do bello rio Paraná.

(C E' de facto um bello rio esse que a suspicacia dos go
vernantes paraguayos por uma parte, e por oütra a pouca
actividade da província de Corrientes, tem conservado em in
teiro desaproveitamento.

({ Margens altas e abundosas de matto, pouca multiplici
dade de ilhas, raros baixios, e pelo contrario uma profundi
dade geral de 2 1/2 a 3 braças, além de um curso largo e
pouco tortuoso, tudo isto fórma do Paraná uma magnifica
arteria fluvial n'aquellas silenciosas regiões.

({ Não deve d'ahi concluir-se que o Paraná não offereça
tropeços á navegação. Se as ilhas que elle tem não são nu
merosas, ha ilhotes e restingas de pedra, que estando algumas
á flôr d'agua, se tornarão perigosas não sendo bem determi
nada sua posição.

« O canal é fundo e largo, que é quanto póde exigir-se
em rios de terceml. ordem como aquelle. As difficuldade que
se antolhavam na sua navegação provinham sobre tudo de não
haver um só pratico do seu canal, de modo que era preciso
ir como ás apalpadellas.

({ A expedição subia 22 milhas rio acima, chegando a tres
quartos de legua de Itati, povoação corrientina ha dous me
zes invadida pelos Paraguayos, e que hoje está completamente
abandonada.

({ Preenchido o fim da expedição, que era conhecer se nas
immediaçães do Passo da Patria haveria outro ponto que se
prestasse á passagem do exercito, o que não se verificou, todos
os navios regressaram aguas abaixo..

« Foi n'esse mesmo dia que pela primeira vez trovejou o
canhão brasileiro nas margens do Paraguay, como foi n'esse
dia que principiou a guerra de chatas, que devia logo mul
tiplicar seus episodios.

cc De facto, até então tinha o forte feito fogo sobre os na
vios brasileiros, sem <Jue estes lhe respondessem.

({ Despeitados com 1SS0, e levados pelo espirita ardiloso, que
fórma a estrategia de Lopez, trouxeram os Paraguayos uma
das embarcações que aqui se denominam chatas, com uma
peça de 68, e collocaram-a sob os fogos da artilharia de Ita
pirú, mas de modo que suas balas aclcançassem os navios da
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esquadra que formavam a vanguarda, e tam bem o Cysne e
os tres vasos que tinham acompanhado na digressão ao Pa
raná, quando á tarde tivessem de regressar. Um pequeno
vapor rebocava a chata.

« Como é de presumir que o maior numero dos leit.ores
nll.o tenha tido occasião de ver uma chata, ao passo que esta·
especie de barco parece destinado a um papel importante na
guerra actual, darei uma ligeira idéa d'ellas.

« A chata é uma lancha excessivamente grande, pois che
ga a ter 120 pés de comprimento. Como seu nome indica,
tem pouco pontal, de fórma que só levantam dous palmos
acima d'agua. Todas as chatas !'ião de uma construcção exces
sivamente forte. e o convéz, que vai de .pôpa á prÔa, tem
igual solidez. No meio d'esse convéz ha um grande buraco
ou escotilha, que é onde se collo.::a a peça, a qual fica" só
mente superior á coberta da chata quanto é necessario para
poder fazer fogo desembaracadamente. A. guarnição carrega a
peça quasi sem descobrir-sê, e logo occultl-sfl, de tOdo no
que póde chamar-se porão da chata.

« Sem grande hyperbole póde dizer-se que a chata é um
monitor de madeira, porém madeira quasi tão forte como o
ferro, pela sua qualidade 'e pela grossura das peça. A cir
cumstancia de ser tão raza e de esconder a sua guarnição,
e a peça de grande calibre de que sem pre uza, tornam uma
chata pouco vulneravel, em quanto suas balas, correndo
rectas ao nivel d'agua, offendem bastante qualquer vaso de
guerra. .

cc Vendo, como ia eu dizendo, uma chata rebocada por um
pequeno vapor collocar-se ao alcance de nossa esquadra, e
atirando balas de 68, que ameaçavam causar-lhe dalli no, os
encouraçados Brasil e Bahia tizeram-lhe fogo com suas peças
de grosso calibre. O fogo, couforme as ordens expedida::>, era
lento, e a modo de exercicio ao alvo. A distancia era de
800 a 900 braças.

cc Aos poucos tiros, o Bmsil acertou uma bala na chata
e tal estrago causou-lhe que o vapor levou-a logo para à
enseada ao abrigo do forte de Itapirú. Mais tarde uma outra
chata veio collocar-se no mesmo ponto.

cc Vendo n'essa occasião que os :lavios da expedição se
approximavam, e o Cysne, que é um pequeno e fragil vapor,
correria risco de ser mettido á pique se uma ou duas balas
de 68 o atravessassem, o vice-almirante mandou os outros
tres navios cobrirem-o, fazendo alguns tiros contra a cha!a
e o vapor que a rebocava. Estes fugiram logo para a sua
guarida da enseada.

« Esses factos insignifican tes em si n:...esmos, fizeram, todavia,
conhecer ás guarnições da esquadra que o momento dos com
bates ia chegar, e, pois, romperam em' vivas ao vice-almi
rante ao passar SE. defronte d'aquelles dous encouraçados.
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« O dia 24 trouxe novas scenas como as da vespera. Desde
pela manhã os Paraguayos rebocaram uma chata a meio rio,
e fi7.eram 20 tiros sobre a esquadra.. Não offenderam navio
algum, porém, como á tarde voltassem elles, o vice-almirante
mandou que certos vasos fizessem sobre a chata exercicio ao
alvo. r ão sendo muito commodo para ella o papel que a
obrigavam a desempenhar, e recebendo o mesmo vapor pa
raguayo uma bala na prÔa, fugiram ambos e não apparece
ram abi mais.

« No dia: seguinte a tentativa foi renovada e em maior
escala.

« Pelas 2 horas da tarde achavam-se reunidos a bordo do
Apa, navio chefe, além do Sr. vice-almirante e seu estado
maior, o conselheiro Octaviano com os empregados da missão,
o Sr. Barão do Amazonas e todos os chefes das divisões da
esquadra. O Sr. Visconde de Tamandaré offerecia-Ihes um
jantar em honra ao anniversario do juramento da Consti
tuição.

« Os Paraguayos trouxeram á sirga e pela margem direita
do rio uma chata, que situaram defronte do Apa, e a dis
tancia que as balas de 68 o alcançass8m facilmente.

« O fogo da chata principiou logo e com tão exclusiva e
boa pontaria sobre o Apa que umas balas cahiam-Ihe ao cos
tado, jorrando agua no navio, outras passavam a duas bra
ças por cima da tolda, e uma, penetrando no casco, fOl
fazer grandes destroços no paiol dos mantimentos.

« ada tinha de agradavel e menos d8 seguro a posição
das pessoas que se aehavam no Apa.

« Duas horas ou mais levaram os Paraguayos a fazer fogo
contra o Apa, até que o vice-almirante mand'Ou o encouraçadCl
Tamandaré, com mandante Mariz e Barros, e a bom bardetra
Hem'ique 1IIa?'tins, com mandante Jeronymo Francisco Gonçal
ves e os dous vasos sob as ordens do chefe Alvim, tomar a
chata ou destruil-a, batendo ao mesmo tempo o forte de Ita
pirú, se elle quizesse defendei-a com seus fogos.

« Os dous "asas brasileiros approxi-maram-se á chata quando
o fundo do rio permittia, o que visto pelos Paraguayos que
a tripolavam saltaram na praia onde tinham encalhado a
chata, amarrando-a em terra com duas grossas correntes.

« O Tamandm'é avançou logo para o forle, que tinha prin
cipiado a atirar-lhe com peças de grosso calibre, mas que
não tardaram em emmudecer.

« Voltou depois para perto da chata, e o chefe Alvim que,
a seu bordo, deu ordem para que os escaleres com suas
guarlllções armados e alguma força de desembarque em cada
Um d'elles se dirigissem á chata. .

l( Os Parag~ayos só esperavam esse momento, e descobrindo
uma força de mfantana ::le 800 a 1,0.00 homens, que tinham
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occulta no matto da margem do rio, romperam contra nossos
escaleres um fogo vivíssimo.

« Tiveram elles porém, beBa e opportuna resposta, pois do
Tamandaré e do Henriques Martins rompeu sobre a linha de
i~fantaria paraguaya um fogo de metralha que causou hor
flvel estrag-o, correndo os Paraguayos a abrigar-se em um
valia de ante-mão preparado ou atirandQ-se ao chão.

« Os escaleres e suas guarnições nada tinham soffrido· por
que, sendo chegada a noite e não podendo de terra precisar
se bem a situação d'elles, os Paraguayos faziam fogo muito
por alto ou muito por baixo.

« Chegaram os escaleres quasi ao costado da chata, mas
para a desencalhar e mais para cortar duas correntes sob o fogo
de 800 espingardas, era sacrificar muita gente com minima van
tagem: o chefe Alvim, segundo ordens que recebeu do vice
almirante, mandou retirar os escaleres, e que á bala de
canhão se deslizesse a chata.

•< O Tamandaré assim o praticou em quanto o Henrique
Martins, CGjo pequeno caBado lhe premittia chegar-se a poucas
braças da costa, continuava sobre os Paraguayos um fogo
nutrido de metralha e fuzilaria.

« O 1.0 tenente Gonçalves, que o commandava, mostrou
n'essa occasião muito sangue frio e intrepidez. De pé no pas
sadiço lia eu vapor, e com a bosina na mão, duas horas
esteve sob uma chuva de balas, e, caprichos da guerra?
não teve uma contuzão.

C( Das 4 horas da tarde ás 8 1/2 da noite não se inter
rompeu o fogo de artilharia e de infantaria, e, co:no pela
distancia e obscuridão da noite em impossivel conhecer de
que lado se pronunciavam maiores vantagens, era geral o
desejo de saber noticia, O pequeno vapor Lindoya ia e vinha
com frequencia, levando a seu bordo o bravo 1.0 ienente
Silveira da Mo,tta, ajudande de ordens do vice-almirante.

« a esquadra não havia talvez um homem que não ardesse
no desejo de ir tomar parte na peleja, Assim foi grande a

'alegria que se apossou da tripolação do Apa Ljuando se
mandaram embarcar 20 homens para reforçar o Henriqtte
Martins. Todos queriam ser dos 20 escolhidos.

« Por essa occaslão deu-se um facto que merece ser men
cionado.

« O capitão do 22. 0 de voluntarios ria patria (Maranhão)
Francisco Sabino Freitas dos Reis, que se acha empregado
na missão brasileira, pedia ao Sr. Conselheiro OctaVIano
licença para ir com as 20 praças ao lugar do combate, e lá
foi, tomando parte n'elle com muita bravura até findar o
mesmo combate.

« Quanto aos o:fficiaes e guarnições do Tamandaré, Hlm?'ique
-Martins e Lindoya, não era passivei excedei-os em bravura.
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o chefe Alvim dava o exemplo com a intrepidez que o fará
breve um de nossos generaes da armada.

({ O heroico Mariz e Barros era o mais audaz no perigo,
. e a sua face rubra de ardimento bellico, dominando o estre
pito do combate com a imperiosa e unica voz de - fogo 
assemelhavam-o ao heróe de alguma legenda tytanica.

« O já mencionado 1.0 tenente Gonljal ves, commandante
do Henrique Ma?'tins; o commandante do Lindoya, Antonio
Joaquim: o 1.0 tenente Silveira da Motta, o pratico Etch
barne, que tem honras de 2.° tenente por factos anterio~es
de bravura, todos elIes e os mais ofliciaes dos tres navlOS
mO'5trararu n'esse prologo dos combates que ahi chegam, de
quanto sao capazes nossas marinhas, todos eUes não satis
feitos com descobrir-se as balas iuimigas nos seus navios,
iam já nos escaleres e sob a fuzilaria lDimiga apossar-se da
chata paraguaya, quando tiveram a ordem positiva para reti·
rar-se abandonando-a.

« Apagados os fogos de Itapirú, destruida a chata, e a.
infantaria paraguaya, fugindo em desordem e dizimada pela
metralha, não havia mais inimigo que combater, e pois os
"asos brasileiros se recolheram ao seu fundeadouro. Ao passa
rem perto do navio chefe as tripolaçães romperam em vivas
ao vice-almirante, que respondeu com vivas ao Imperador.

« Deu-se durante o combate a circumstancia de que algumas
bombas do Tamandaré, cahindo no acampamento da infantaria
paraguaya, que fica perto da costa, o 1l1eendiaram, esten
dendo-se rapidamente o fogo por todo elle, segundo podia
julgar-se pelo espaço que as charnrnas abrangiam.

« Tal foi o pegueno mas animado combate do dia 25 de
Março, o primeiro da nossa esquadra nas margens do Para
gua.v; e, se é exacto' que da nossa parte não houve perdas
consideraveis, não o é que Igual cousa succedesse ao inimigo.

« A precipitação cQm que se via fugir para o matto ou
atirar-se ao chão, a. interrumpção de seus fogos por vezes, e
até a circumstancia de não apresentarem nunca mais uma
força de infantaria nem para defender as chatas, mostra que
os Paraguayos levaram uma lição bem dura. .

« Mas elles estavam empesinados com suas chatas. No dIa
seguinte trouxeram outra, collocaram-a no mesm'o lugar da
vespera, e fazendo fogo contra o Apa eonseguiram metter
n'esse vapor tres balas das quaes só resultou o ferimento de
uma praça e ligeiros estragos no navio,

« Como na vespera, mandaram os encouraçados Tamalldm'é
e Brasil bombardear &. chata.

« O Tamandm'é fez de perto TIl uitos tiros con tra o forte,
que não lhe respondeu, talvez por ter ainda desmontadas as
peças que usara na vespera. Depois voltou para a chata,
cuja tripolação aos primeiros tiros do Brasil a abandonou, fu
gindo desattentada para o matto.
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« Tendo-se approximado o Tarnanda7'é, lançou contra a chata
algumas bombas, até que uma, cuja pontaria o mesmo com
mandante Barros havia feito, acertou no deposito de muni
çõe::>, que, fazendo explosão, atirou a chata pelos ares e a ]Jeça
de artilharia no rio. Algum homem que provavelmente tives
se ficado occul to a bordo teria um fim desastroso.

« Era evidente que, emquanto tivessem chatas, (JS Para
guayos voltariam a incomrnodar a esquadra; mas no dia 27
não ousaram elles trazel-a fóra da enseada de Itapirú, senão
que ahi mesmo a colIocaram, encoberta com uma ponta de
pedras, de fórma que apenas chegava a perceber-se a parte
superior d'ella.

« 'esse dia, porém, mais do que bostilisar a esquadra, a
chata e o forte pretendiam embaraçar na sua passagem dous .
vapores argentinos e o brasileiro Henrique iIlartins, que ti
nham feito uma nova digressão pelo Paraná acima atim do
general FlÔres realizar a exploração do passo de Itati.

(I Eutretanto o Tamanda7'é e o Bahia foram enviados contra
o forte e a chata, e desde as 10 horas da manhã até as 4
da tarde ouvia-se pausado, mas nunca interrompido, o fogo
de canhão de uma e outra parte.

« Na posição em que estava a chata, era elIa pouco vul
neravel; em compensação o forte era fulminado, e pela
poeira e destroços que subiam ao ar calcula va-se O' estrago
que as balas e bombas lhe causavam.

, A' hora indicada (4 da tarde) o Tarnanda7'é, cuja guar
nição devia estar fatig'adissima, até porque reinava um calor
intoleravel, começou a retirar-se, andando para traz, porque
o canal estreito não lhe permittia dar volta.

« Estava já a ba tante distancia do forte e da cbata,
quando uma bala do forte alcançou o vapor e penetrando
por uma portillhola ou abertura da frente da casamata, foi
causar d'entro d'ella um doloroso estrago.

« A bala ao entrar arrancara e convertera em projectis as
correntes que defendiam a portinhola, e a propria bala, dando
e rebotaudo de uma parede a outra da casamata, corno que
se multiplicou infinitamente.

(I Das 50 a 60 pessoas que havia na casamata 34 foram
feridas ou mortas.

« Por desgraça alli se acbavam todos os officiaes e em
pregados do navio, exceptuando o medico, Dr. Castro Ra
belIo, que descera a levar um ferido á camara .

• Ainda não se tinham verificado os estragos da primeira
bala, quando outra penetrou tambem na casamata e os veio
augmentar.

, Em ofliciaes nenhum tinha ficado de pé ! Reunidos todos,
ao que parece, perto do commandante, foram como eUe vic
limas do desastre.

(I Mortos e terrivelmente desfigurados ficaram o immediato
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do vapor, 1.0 tenente Francisco Antonio de Vassimon, o cnm
missario Carlos Accioli de VasconceUos, o escrivão Augusto
de Barros Alpoim, e 10 praças da guarnição (13 mortos im
mediatamente).

« Mortalmente feridos foram o bravo commandante Anto
nio Carlos Mariz e Barros, o 1.0 tenente José Ignacio da
Silveira e tres ou quatro praças mais. (seis que falleceram
depois).

« Ficaram ainda feridos, porém com menos gravidade, os
2.08 tenentes José Victor de Lamare e Dionysio Manhães
Barreto, com mais onze praças da guarnição.

cc Foi este official, unico que podia ter-se em pé, quem
tomou o commando do TamandaTé e com bastante serenidade
o trouxe ao seu fundeadouro no meio da esquadra.

« A.os signaes que elle fez para o navio chefe de que o
commandante estava ferido e varios officiaes mortos, o vice
almirante mandou um dos seus escaleres com quatro medicas
ao encontro do Tamanda?'é, elle proprio para lá se dirigia
apressadamente.

« Era horrendo ú espectaculo que apresentava a casamata
do encouraçado ao chegar ahi o vice-almirante; o sang'ue a
alagava e destroços de corpos humanos alastravam-a. ("I.)

cc O intrepido Barros, a quem para logo dirigio o vice-al
mirante, e que jazia sustentado por duas praça.s, pois a se
gunda bala lhe arrancitra a perna direita abaixo do joelho,
recebendo-o rindo e apertando a mão a seu carinhoso chefe,
o qual á sua vez escondia no intimo do peito a dÔr que
sentia vendo quasi moribundo esse official, a quem amava a
par de seus filh os.

« O 1.0 tenente Silveira, cujo corpo a bala destroçára, ar
rancando-Ibe uma perna e um braço, ainda vIvia; mas,
sentindo que ia morrer, apertou tam bem a mão de seu chefe,
e com a maior calma despedio-se d'eUe e de seus camaradas.
Depois beijando uma imagem sagrada, pronunciou a palavra
adeus! e.... expirou: Os outros feridos mostravam-se não
menos serenos e coraJosos.

« O vice-almiran te fez que puzessem em sua cauÔa com
todo o cuidado o commandante Barros, e foi com eUe ao
Onze de Junho, que serve de hospital de sangue na esquadra.

« E' occioso ponderar o desgosto que causou na esquadra
o desastre do Tamanda'ré, e muito mais quando não se podia.
ver n'elle mais do que uma fatal casualidade.

(*) No combate de Trafalgar correu sangue pelos escouvens da não ingleza
Victoria; isto não causou admiração, sabendo-se que tinha 800 homens de
guarnição e que o combate durou mais de 4 horas estando as nãos a pequena
aistancia e fazendo fogo as tres baterias com 40 ou 50 peças de cada lado·
porque algumas das nãos hespanholas tambem tinham 100 peças: o que se
admirou foi que, duas balas posessem fóra de combate a 34 homens no espaço
de poucos minutos.
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« Aos homens da arte .naval pertence dizer se não é um
grand,e defeito em um navio encouraçado deixar a possibili
dade de entrarem balas na casamata, onde cada uma d'ellas
p6de fazer tão terrivel damno e até não deixar um s6 homem
de pé.

« Mas está averiguado que as duas balas ao entrarem no
Tamandaré, aste achava-se a tal distancia do forte e da chata
que era muito difficil descobrir-se as aberturas da casam ata.

« Foi, portanto, um acaso, um funesto acaso, o que trouxe
á esquadra tão sensiveis perdas.

l\ Eu mesmo, escrevendo a minha carta anterior, escrevia
estas palavras, que agora apparecem tristemente profecticas:
-O tenente Barros se fará matar no primeiro combate;
nunca teria imagi.nado que isso acontecesse por ter penetrado
uma bala na casamata; referia-me á circumstancia, que me
era conbecida, de ter alcançado do vice-almirante a promessa
de que lhe daria em Humaitá o posto do maior perigo e o
encargo de cortar as correntes.

« Para não voltar sobre esteafilictivo episodio, direi des
de já que o commandante Barrús s6mente sobreviveu algu
mas horas á sua ferida: Acompanbado por varias medicos
da esquadra, dous d'elles especialmente encarregados do seu
tratamento, foi no Onte de Junho levado para Corrientesj mas
o diagnostico era máo, com pour.as esperanças de bom re
sultado foi que combinaram na amputação da perna acima
do joelho.

\( Trouxeram o chloroformio, o que visto pelo doente sor
rio-se, dizendo que isso era bom para as mulheres: - Dêm
me um cbaruto aceso, accrescentou, e cortem.-

« De facto levou fumando, sem dar um gemido, todo o
tempo que durou a amputação.

« EUe sempre acreditou que succumbia, e assim o expri
mio, até nas referencias que fazia ao facto de sua preterição.
A' meia noite, porém, sentia que a morre se lhe approxima
va, e o manifestou com toda a calma e firmeza de animo.
Deu ao Dr. Carlos Frederico recados para sua familia, repe
tindo esta pbrase: - Mande dizer a meu pai que eu sem
pre soube respeitar seu nome. - Depois .... adormeceu pa
ra sempre.

o Esta morte, que lembra as de D. Fuas Roupinho e de
Bayard, a do não menos intrepido 1.0 tenente Silveira, e a
resignacão com que os mesmps marinheiros morriam, dão a
medida ~ do que o Brasil ll6de esperar de seus filbos !-Mm'te
de Espartanos,-as chamou um. nobre jornal argentino, e, de
facto, meDor elogio nllo lhe cabe.

« Que a dÔr dos pais, esposas e filhos d'esses bravos seja
mitigada pela certeza de que elles morreram como ber6es, e
que os proprios e os extranhos dão á sua intrepidez o me
recido tribu to de admiração f

Vol. II. - 52.
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« Barros foi sepultado em Corrientes, Vassimon e os outros
na margem esquerda do Paraná, defronte do Passo da Pa
tria. Cada um dos ofliciaes foi coberto com a bandeira bra
sileira, e uma modesta cruz assignala seu jazigo, até que a
nação os faça levar ao solo da patria, que tanto amavam e
por quem morreram.

« Na noite de 27 foi a guarnição do Tamanda?'é reorgani
sada, nomeando-se commandante d'elle o 1. 0 tenente Elisiario
José Barbosa, que commandava a 1I1earim.

« No dia 28 ainda os Paraguayos amanheceram com uma
nova chata, collocada defronte do Apa. Como as balas cahiam
perto não s6 d'elle mas do Cysne, do Princeza, onde entrou
uma, e de outros transportes, o vice-almirante deu urdem
para que todos fossem fundear mais longe. S6 ficou o Apa
na sua primitiva posição e de alvo ao inimigo. O bravo
almirante entendeu que assim convinha á dignidade do seu
pavilhão.

cc Mandaram-se, porém, os encouraçados Bar?'oso e Brasil
bater a cbata e o forLe, o que fizeram por espaço de dua~
horas, até fazer calar os fogos do segundo. A chata tomára
uma posição em que se julgava mais segura, quando uma
bomba do Brasil a alcançou, matando ou ferindo gravemente
o quo parecia ser aflicial e mais praças: as outras pularam
em terra.

« Da nossa parte tivemos t.1mbem algumas perdas. o
Brasil foram mortos dous homens e feridos tres.

cc No Barroso uma bala quebrou-se conLra a portinhola, e
um dos cascos foi ferir gravemente na fronte e braço direito
ao 2. 0 commandant0, 1.0 tenente Fiusa. Transportado logo
a Corrientes sl)b os cuidados do Dr. Carvalho Filho, que se offe
receu para tal fim, no seguinte dia e hoje mesmo o seu
estado não dá todas as esperanças de podêl-o salvar. Quando
menos ficará com grave defeito nl) braço. Direi occasional
mente que é hoji3 considerado f6ra de todo o perigo o 2. 0

tenente José Vic~r de Larnare. Entrou em convalescença.
« Tam bem no Brasil foi ferido por um estilhaço nas costas

o chefe Alvim, mas o ferimento é tão leve que não o obrigou
a deixar o seu posto.

« Sendo de todo destruida a chata que os Paraguayos
haviam trazido n'esse dia, cessou o apparecimento d'ellas,
trcando assim encerrada a primeira pagina dos cambates par
ciaes da nossa esquadra nos rios do Paraguay.

« Ao descrever com tanta' prolixilidade as scenas de que fui
testemunba, quiz habilitar o leitor para julgar o que é um
combate d'esse genero. Que elles hão de repetir-se ninguem o
duvida, e, pois, o que hoje digo servirá para que se jul
guem outros recontros posteriores, salvos apenas os incidentes.

« Continuarei agora mencionando ligeiramente o que se
passou nos dias successivos.
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« A 29 nada húuve.
« No dia 30, á 1 hora da madrugada, uma cbata para

guaya, vindo, ao que se suppõe, de Humaitá com 30 a 40
homens a bordo, pretendeu passar da boca do Paraguay para
o forte de Itapirú, Presentida, porém, pelos escaleres da ~,a

divisão, que bloqueia com muita vigilancia a boca d'esse
rio, foi accommettida e aprisionada. A. bordo d'ella acha
ram-se todos ús preparativos para montar uma peça de 68.

« N'esse dia encalhou o Bmsil, sendo necessario inauditos
esforços para o tirar 12 horas depois.

« Está verificado o grande prestimo do Bahia. Nos dias 28
e 29 tocaram-o 39 bala_ de ualibre 68, que se não deixaram
inteiro o menor objecto da tolda, inclusive os moitães não
fir.cram mossa na couraça. E' um bello encouraçado o Bahia.

« No dia 31 de março e 1. o de A.bril não occorreu novi
dade.

c( No dia 2 trataram os Paraguayos de fazer montar a
ponta E. do Itapirú por uma chata, talvez para repetir as
scenas anteriores. Mas, como já então achava-se montada na
margem corrientina do Passo da Patria uma bateria do exer·
cito bTasileiro, com peças raiadas de 12 e sob a direcção do
habil tenente-coronel Carvalho, ella fulminou a chata, obri
gando a retirar-se.

« N'esse dia os eucouraçado~ Bahia e Tamandaré e as ca·
nhoneiras Henrique i1fa?'tin e Chuy 'tomaram posição acillia do
forte de-Itaç,Ífú. A chata q~e ao amparo d'este fez alguns
tiros, auertoll uma bala no tra.n porte brasileiro Duque de
Saxe.

(I Jo dia 3 realisou-se uma vantajosa operação, e foi. a de
sondar- 'e o canal da ponta E. da ilha, em frente ao acampa
mento paraguayú, verificando-se, com grande prazer do
vice-almirante e da esquadra, que não tem esse canal me
nos de 12 pés de profundidade. Isto assegura a nossos na
vios uma magnifica posição para bombardear o inimigo.

« No dia 4, cabinda um forte temporal de SO, causou
em poucas horas quasi incrivel descenço de 30. o no ther
mometro, de modo que do calor excessivo passou a tempe
ratura a ser intensamente fria.

« Houve n'esse dia um pa sado paraguayo, cujas informa
ções se não são importantes, são curiosa. Lopez prometteu
uma medalha ao solUados que con eguissem aprisionar um
dos encouraçad03 brasileiros. Um regimento de cavaliaria, es
timulado pela promessa, e tá disposto a realisar a façanha!

( o dia 5 subia o Paraná uma expedição composta dos
vapores, Itajahy Hen?'ique i1fa?'tins e Greenhalgh,e do argenti
nos Chacabuco e Buenos-AY1'es. A expedição que foi ás ordens
do cbefe Alvim chegou a Itati e devia subir tres leguas
mais acima, até o passo chamado das Línguas.

« No ~ia 6, amanhecendo oucupada por forças brasileiras a
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ilha visinha a Itapirú, operação de que adiante fallarei, os en
couraçados Tamandaré e Bahia, e a canhoneira Mea?'im bom
bardearam o forte de Itapiru, que não tardará a ficar em
escombros.

« Taes são até á ultima data (6 do corrente ao meio dia)
as operações de nossa esquadra, e n'eUas resaltam os carac
teres que hão de sempre apresentar na encetada campanha,
isto é, intrepidez opposta á realidade paraguaya, e ao mesmo·
tempo a maior ordem e concerto nas operações. Sem compro
metter um só vaso, sem perder um escaler, e apenas com
desastre inteiramente casual acontecido no Tamandaré tem-se
realisado a difE.cilim a tarefa de sondar o rio a tiro de espin
garda das forti6.cações paraguayas, estudar suas margens, ful
minar todos os meios de guerra descobertos pelo inimigo,
deteriorar seus acampamentos e causar-lhe graves perdas em
homens.

« Louvores, pois, ao bravo e inteUigente almirante, e essa
denodada oflicialidade, justo orgulho do Brasil e por ultimo
ás guarnições de todos os navios, tão valentes como disci
plinadas !

« Se algum pezar póde restar-nos é que a guerra actual
não seja uma guerra mais nobre e mais alta do que a de
chatas. escondidas entre rochas e fortes que escondem a ban
deira quando os vasos brasileiros se lhes põem em frente.

« A ninguem, todavia, é dado escolher inimigos; e o Bra
sil teve de aceitar no grosseiro mas ardiloso Paraguayo um
que a nobreza de seus sentLmentos teria sempre rejeitado.
Por isso não cuida de vencêl-o, porém de esmagaI-o. Guar
da-se todo para Humaitá. »

Terminando esta transcripção das operações navaes no Passo
da Patria, não devemos deixar de tambem extractar da corres
pondencia de Montevidéo de 14 de Abril do mencionado
anno, uma carta de D. Victor Varella (Oriental) e um artigo
da Nacion Argentina, para assim demonstrar á heroica oflicia
lidade da marinha de guerra brasileira quanto desejamos
fazer patentes de modo cathegorico e insuspeito os seus reap.s
merecimentos e relevantes serviços prestados na ardua e longa
campanha do Paraguay, que acaba de concluir-se com tão
completo triumpho para as armas alliadas.

Distinctos escriptores apparecerão sem duvida tratando com
consummada proficiencia da historia d'esta guerra; porém
nenhum será mais exacto e imparcial nas suas narrações,
nem terá maior desejo de fazer inteira justiça aos nossos
bravos compatriotas do exercito e armada, que tanto se dis-



403 -

tinguiram na campanha do Paraguay e illustraram o nome
brasileiro.

CORRESPONDENCrA DO JORNAL DO COMMERCIO.

« Montevidéo 14 de Abril de 1866.

« Entre outras tocantes manifestações de pezar CIto uma
{)arta de D. VIctor Varella a seu irmão, na qual, depois de
muitos elogios, se leêm as sentidas linhas que se seguem:

«- Amigo pessoal de Barros, eu me associo de todo 10 cora
-ção ao sentimento de amargura e de pezar que sua morte
ha causado no exercito e nas esquadras alUadas, e ao pedir-te
que consignes esta humilde recordação nas columnas da Tri
buna, desejO que os que o sobrevivam na patria para chorai-o,
ao receber a noticia do seu triste fim, recebam ao mesmo
tempo o unico consolo que em taes casos nos envia Deus:
{) de saber que o heróe teve em praia estrangeira quem o
admire e quem o chore.-

« A Nacion Argentina em um artigo que tem por titulo a
- Intrepidez dos marinheiros brasileiros -, diz o seguinte,
cuja transcripção me parece de interesse, porque demonstra
o effeito que causou em Buenos-Ayres o sinistro do TlLman
da?'é.

« - Testemunhas oculares nos referem os seguintes factos
que demonstram até onde chega a intrepidez dos officiaes e
guarnições da esquadra brasileira.

« - Diariamente se vêm os escaleres da esquadra sondando
com a maior serenidade ao alcance da artilharia paráguaya,
e até chegando a põr-se a tiro de fuzil d'ella.

« - Os ajudantes ,Ie ordens do Sr. vice-almirante, Silveira
da Motta, Úameiro da Rocha e Tamborim, cruzavam, de dia
e dkl noite, debaixo da artilharia e fuzilaria inimiga, para
levar as ordens de seu chefe, offerecendo-se para as commis
sões mais perigosas.

« - Na tarde do dia 25 os o:fficiaes viram-se obrigados
a constranger as guarnições pa·ra se abrigarem nas casamatas
contra a fazilaria paraCTuaya.

« - O 1.0 tenente Cionçalves, que commanda o lIenrique
lJfart~"ns, manteve-se mais de duas boras sobre o passadiço
de seu vapor e debaixo do fogo continuo dos Paraguayos.

« - Porém, eis aqui factos ainda mais gloriosos, factos
homencos de valor e serenidade sob a pressão· da dóI' e em
presença da morte!

« - O commandante Barros, grande alma, nobre coração,
não lançou um gemido em seu largo soffrimento.

« - Estendido sobre uma padiola, com metade da perna
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sómente e coberto de sangue, sorria aos amigos que se lhe
approximavam.

« - Quando os medicos lhe iam amputar a perna repellio
o chloroformio que lhe queriam dar, dizendo: -Deixem isto
para mulheres, a mim dêm-me um cigarro.-

(C - Deram-lhe com effeito; e todo o tempo que durou a
amputação esteve fumando, sem lançar um grito, sem pro
nunciar um ai!

cc - Depois, conhecendo que ia expirar, se dirigio a um dos
medicos, dizendo-lhe :-1I1ande dizer a meu pai, que sempre
.honrei seu nome. - Pareceu que adormecia, e já não existia!

« - E' assim que vós, valente Vassimou, heroico Silveira,
intrepido Barros, respondeis morrendo como Espartanos, aos
que calumniam a vossa patria e negam o valor de seus
filhos! -

« O sacrificio d'estes martyres, com effeito produzio uma
completa mudança na opiniilo publica, e geralmente se admira
a coragem de nossos dignos offiClaes, entre os quaes muito
se distinguio tambem o 1.0 tenente Manoel Ricardo da
Cunha Couto, que de dia e de noit/3 vive a sondar o 1'io para
levantar-lhe a planta.

.. . .. .. .. . .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . .
« Os Brasileiros e seus chefes eram os culpados de tudo;

não se moviam, nada faziam, entretanto que os alliados se
achavam promptos.

« Sóbe o almirante; lá está á testa da esquadra ha mez
e meio, porque ainda nilo se in vadio o Paraguay?

« Porque o exercito argentino não está prompto. Faltam-lhe
viveres para em prehender uma operação tão seria, faltam-lhe
cavallos para montar a eavallaria, faltam-lbe bois para mo
ver a artilharia. Não sou eu quem o diz; são as correspon
denClas Vindas do propno exercito argentino, corno se vai
ver:

(C- Crêr que a contenda se dicidirá prOlJ.ptamente é fazer-se
victima de uma illusão. A verdade antes de tudo: o exercito
argentino não tem cavallos, não tem gado para manter-se.
Tanto é assim que n'e tes dous dias se esteve a meia ração,
e ainda hontem faltou. Estes dous elementos são indis
pensaveis e em grande numero porque a invasão que vai
effectuar-se não é uma operação commum, é uma empresa
gIgantesca, um facto feGundo em difficuldades. Não suecede
assim ao exercito brasileiro que possue em profusão tudo
quanto póde necessitar.

« - Todos, e eu tam bem, temos proferido amargas queixas
?ontra os Brasileiros, pois os julgavamos autores de nossa
lllacção e immobJlidade; porém não. Ternos sido injustos.
N:0ssa es,tadia fatigante, nossos immensos soffrimentos no inol
v.1davel campo da Ensenada, não eram os Brasileiros, eram
sIm nossa carencia de recursos: - sem cavailos marchamos
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a p', não con tamos com cem cabeças para poder dar alilllen to
ao soldado argentino, mais paciente que o primeiro soldado
do mundo, e tão paciente como valente.-

« P,?r .f?m a verdade vai apparecendo, e se nos começa a
fazer ]ustlça.

« Entretanto não tem sido perdido este tempo. assa es-
quadra o tem aproveitado para levantar plantas e sondar de
baixo de 'fogo, e boje conhece o rio que tem de operar, do
qual não havia um s6 pratico na Confederaçã.o Argentina. Ao
menos nunca nos foi úfferecido, embora os procura amos.

« D'este reconhecimento trabalhoso se deprehende que até
o Itati, no nivel actual do rio, podem navegar nossos navios
que demandarem até 12 pés, e todos estão n'estas condicões.

« Abaixo de Oorriente1> os passos tem menos agua que ha
um mez. Mas no dia 3 cOmeçou o rio novamente a crescer,
e até o dia 11 crescia com força, como nos diz hoje o pa
quete do Paraná. »

Importantissimas reflexões podiamos fazer, depois do que fica
transcripto acima, sobre as operações navaes da nossa esquadra
no Passo da Patria em Março de 1866; porém, a descriçpão
que apparecerá no terceiro volume, dos com bates executados
pela distincta armada nacional desde Agosto do anno seguinte,
nos dispensa d'este trabalho n'este lugar; porque as opera
ções praticadas pela esquadra na margem direita do Passo
da Patria, não as julgamos comparaveis aos subsequentes e
brilhantes feitos da mesma. esquadra no rio Paraguay desde
o dia 15 de Agosto de 1867 até o fim da guerra, combates
e feitos que ennobrecem tanto aos que os praticaram como
ao paiz a que pertencem.

Para se saber que a marinha de guerra brasileira tinha
adquirido um nome brilhante distincto entre as outras ma
rinbas de guerra das nações da Europa, não foi preciso es
perar narração das operações que tiveram lugar defronte de
Hu maitá, porque esse nome i11ustre tinha-o já adquirido nos
combates de Riachuelo, de Mercêdes e de Ouevas; desde en
tilo via-se o que a nação podia esperar da sua força naval,
e confiando n'estes precedentes deu o governo imperial novo
im pulso á guerra feita em um rio -guarnecidO de artilharia,
além dos embaraços naturaes; os esforços ,da marinha de
guerra, dirigida por outro chefe, conquistou um nome im
mortal como veremos no terceiro volume.



- 406-

Tendo mostrado quaes foram as 'operações da esquadra bra
sileira no Passo da Patria em Março de 1866, emquanto o
nosso exercito -esteve acampado na margem esquerda d'aquel
le lugar, vamos transcrever as partes que deu o vice-almi
rante ao governo imperi~l.

« Commando em chefe da força naval do Brasil no Rio da
Prata.-Bordo do vapor Apa em frente ao forte paraguayo de
Itapirú, 22 de Março de 1866.

a I11m. e Ex:m. Sr.-Tenho a honra de conimunicar a
V. Ex. que me acho desde o dia 20 do corrente com a es
quadra do meu com:mando em chefe nas embocaduras dos
rios Paraguay e Alto Pataná, na formatura seguinte; a l.a
e a 3.· divisões formadas em linha desde as Tres-Bocas até
á altura do forte de Itapirú, ficando este vapor na testa da
linha, e a 2. a divisão na embocadura do Paraguay, tambem
em linha, cuja testa é o encouraçado Barroso.

« D'este modo estão interceptadas todas as communicações
do inimigo entre estes dous rios, o que diminue considera
velmente os recursos de que elle dispunha anteriormente pa
ra hostilisar-nos.

• No dia 21 partiram d'aqui os vapores Tama.ndaré, A1'agua
ry e Henrique Martins, commandados pelo capitão de mar e
guerra Alvim, com instrucções para reconhecer os passos do
Alto Paraná comprehendidos desde este ponto até o Itati,
afim de escolher-se o lugar mais favoravel de effectuar-se a
passagem do exercito.

» A bordo da canhonei.ra Amguary foi a commissãu encar
regada de apresentar-me G plano hydrographico do reconhe
cimento, composta do L o tenente Arthur Silveira da Motta,
meu secretario e ajudante de ordens; do L o tenente Hoon
holtz, commandante d'esta canhoneira, e do },o tenente Ma
noel Ricardo da Cunha Couto, commandante do palacho
Iguassú. •

« Seguiram os referidos navios at8 á ponta de Toledo, duas
e meia lE:guas acima do Passo da Patria. sondando todos os
canaes e determinando as posições do grande numero de
bancos e pedras, que o tornam tanto mais difficil á navega
ção do rio pela falta quasi absoluta de praticas d'estas pa
ragens..

(( Estes navios encontraram grande numero de chalanas
paraguayas cheias de soldados, que se refugiavam nos arroios
apenas os avistavam. Um vapor paraguayo conserva-se no
canal entre a ilha grande do Passo da Patria, o acampa
mento do exercito inimigo e o forte de Itapirú, Junto ao
qual tambem estão collocadas duas chatas com peças de
grande calibre.

I( No dIa 21 mesmo, ás 5 horas da tarde, quando regres-
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sava aquella divisão, encalhou a canhoneira Aragua7'Y sobre
uma pedra que se acha entre a ilha do Curajá e a margem
esquerda. A consequencia d'este sinistro foi ficarem os tres
navios durante todo o dia n'aquelle ponto, onde era de es
perar que fossem atacados durante a noite, o que, porém,
não realizou-se.

c( A's 2 horas da madrugada do dia 22 uma bateria vo
lante collocadas nas Tres- Bocas fez 14 tiros de bala con tra
o Ba7'roso, no qual, porém, nenhum tocou.

« A's 6 horas da manhã fiz subir a canhoneira lI!earim e o
pequeno vapor Voluntario da Pat7'ia, do exercito, afim de
em pregarem todos os esforços para desencalharem a riraguary.
O forte de Itapirú, que já no dia 21 havia atirado algumas
balas contra os tres primeiros navios que subiram, sem con
seguir tocai-os, fez 18 tiros juntamente com as chatas contra
a ltIearim sem tambem tirar resultado ale;uTD.

l( Quando esta canhoneira chegou á ilha do Toledo, já
encontrou a Amgua7'y desencalhada, fazendo, porém duas e
meia pollegadas d'agua por hora. O Tamandaré, que tam bem
na manhã do dia 22 tocou em outra pedra, nenhuma avaria
soffreu.

cc Tendo parado a crescente do Paraná, resolvi não expôr
esta divisão a ficar inactiva e exposta acima de passos de
agua escassa, e mandei-a tomar a formatura em que se
achava anteriormente na esquadra, ficando prompta para apoiar
qualquer ponto da linha que fôr por ventura atacado du-
rante a noite. "

« Creio que na formatura em que está a esquadra, os
navios se apoiam "mutuamente de modo que nenhum poderá
cabir nas mãos do inimigo, se tentar a1gum golpe de abor
dagem singular durante a noite. Mas se isto acontecer, apezar
de todas as providencias que tenho dado para evitar sorpre
zas do inimigo, o navio que rór tomado de abordagem será
retomado immediatamente, custe o que custar, para que a
esquadra não soffra o ultrage de vêr um dos seus navios
levado pelo inimigo.

« Hoje se reuniram aqui. abordo os generaes Mitre, Flôres
e Ozorio, por ser o dia marcado para fazermos o reconheci
mento, do qual devo resultar a escolha do passo em que se
e:ll'ectuará a passagem do" exercito.

« O encalhamento do Tamandaré e da Araguary, porém,
obstou a que isto se realizasse hoje, ficando adiado para
amanhã.

« Muitas condições deve satisfazer o ponto que se escolher
pa~a a passagem do exercito, das quaes porém a principal é
a de poder-se d'este ponto marchar de modo que se possa
contornar o grosso das forças inimigas aoampadas a duas
leguas do Passo da Patria.

« No dia 24 conto que estará feito por mim e pelo gene
Vol. 11.- 53.
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ral Mitre o reconhecimento de todos os .passos até o Itati.
Da possibilidade ou não de fazer-se a passagem do exerci to
n'este ultimo ponto, depende o momento em que deve co
meçar a arrazar as fortificações da margerr direita do Para
ná, e da esquerda do Paraguay, e a hostilisar o inimigo
por todos os meios de que disponho.

« Deus guarde a V. Ex.
1Um. e Ex:m. Sr. conselheiro Francisco de Paula da Sil

veira Lobo, ministro e secretario de estado dos negoCIas
da marinha.- Visconde de Tamandaré.»

N'esta parte do vice-almirante, que acabámos de transcre
ver, diz eUe muito succintamente que uma bateria coHo
cada nas Tres-Bocas fez 14 tiros de bala contra o Ba?'roso,

no qual nenhum tocou; que o forte de 1tapirú fez 18 tiros
juntamente com as chatas contra a Afem'im, sem tambem
tirar resultado algum.

Não declara na sua parte qual foi a resposta que deu a
estas provocações; pelo que parece que não respondeu como
devia.

Não havia nada mais natural do que mandar fazer fogo
immediatamente até destruir as baterias que o hostilisavam,
pois que com mandando uma força consideravel devia-o fa
zer e nilo ficar mero espectadtlr do que presenciava.

Nunca se via em operações de guerra so1fr r um exercito
o fogo do contrario e ficar immovel. E' um dos factos inex
plicaveis d'esta guerra que acabou, e que pertenc8 ao começo
das operações na\'aes no Passo da Patria em Março de 1866.

PARTE OFFICIAL.

<t Commando em chefe da força naval do Brasil.-Bordo do
vapor Apa, em frente ao forte de Itapirú, no rio Paraná, 29
de Março de 1866. .

« Dlrn. e Exm. Sr.-Vou ter a honra de relatar a V. Ex.
os factos que se tem dado n'esta esquadra desde o dia 22
do corrente, cujas graves consequencias foram previstas por
mim em minhas anteriores communicações a V. Ex., quando
apres~ntei as razões porque não tomava a posição em que
me acho presentemente; sem contar com todos os meios de
~H:ec~uar-se a immediata passagem do exercito para a margem
lDlDuga. .

li A demora que tem havido em decidir-se o ponto por
onde se deve realizar esta operação, tem permittido ao ini-
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migo aproveitar-se dos recursos de que dispõe em seu terri
torio para hostilisar a esquadra constalltemente.

« Os obstaculos que se encontram na navegação do Alto Pa
r!1ná, _que _se augmenta;n .a~nda pela fa~ta de praticos d'este
r~o, nao sao. l?1e~os preJud'claes aos naViOS, do que as hosti
lIdades do InImIgo, Já a canhoneIra Araguary foi retirada
d'esta esquadra,. inutilisada pelas avarias que sofi'rêra quando
encalhada no dIa 21 do corrente, como communiquei a V. Ex.

« Em .e,onfid.encial de .22 do corrente participei a V. Ex:.
que haVIa snbldo uma dIVIsão para explorar o rio Paraná até
a ltati. Como, porém, as aguas continuassem a baixar
mandei ordem áquella ilivisão para vir encorporar-se á es~
quadra. Quando vinha a 3.' divisão rio abaixo, foi hostilisada
pelo forte de Itapirú, não sofi'rendo porém damno algum.

« o dia 23 fui com o general Mitre fazer o reconheci-
mento dos difi'erentes passos do rio. A 3. a divisão acompa
nhava o vapor Cysne, em que ia-mos em companhia do Sr.
conselheiro Francisco Octaviano. O forte de Ilapirú a tirou
nos algumas balas, que felizmente não ofi'en<;leram navio
algum. Chegámos n'este reconhecimento até o passo de
Jaguary, d'onde regressamos ás 4 horas da tarde, sendo
tambem hostilisados na vol ta pela dita fortaleza.

« No mesmo dia um vapor paraguayo, com um chata
armada de um rodisio de 68 a reboque, montou a ponta do
Itapirú e veio co11ocar-8e J;la margem do rio e na perpentli
cular àa Bebe1'ibe, para a qual fez muitos tiro, que feliz
mente não acertaram: a Beberibe respondl::u ao fogo da chata,
obrio'ando-a a retirar-se.

« Duas horas depois d'isto, voltou o vapor a tomar a mesma
posição com outra chata, e continuaram a atirar sobre a
esquadra até o põr do sol. O 1'amandaré. ficou d.urante a
noite \';mcalhado em frente ao forte de ltapuú, consegumdo
se com muita difficuldade desencalhal-o no dia seguinte.

« Dia 24 de Março.--O vapor paraguayo com a mesma
chata tomon a posição do' dia antecedente e fez muitos tiros
sobre a l::sq uadra, conseguindo acertar uma bala' no Bmsil
acima da portinhola de vante a bOllibordo. E ta bala fez-se
em pedaços, mas produzio uma depressão de mais de polle
gada na chapa em que bateu, e abalou o. madelr8:mento
lllterior. Dei ordem a alguns dos nos os navIos a atIrarem
sobre o vapor, e assim a chata foi obrigad.a a retirar-se.

« Dia 25. -A's 3 da tarde uma chata m0ntou a pouta
de Itapirú por meio' de espias, e collocou- e. na mar
gem do .rio, quasi na perpendicular d'este navIO! para: o
qual atirou 14 balas, acertando apenas uma..SeguIram Im
mediatamente o Tamandaré com o chefe AlVim e o vapor
Hen?'ique Ma?'tins sobre a chata, que foi logo abandonada.

« Largaram tres. escaleres para passar. reboque á chata, os
quaes foram repelhdos por forte fuzJ1arla occulta no bosque
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vizlllho da margem. Esta fuzilaria foi respondida por fogo de
metralha dos dous navios, continuando-se a atirar com bala
ras3. e bomba sobre a chata, ali m de destrn ii-a com pIeta
mente.

ce Depois de anoitecer, o bravo 1.0 tenente Antonio Carlos
de Mariz e Barros fez uma seO"unda tentati.va de abordar 1:1.

chata, mas então juntou-se á ~uzilaria do matto, vivo fogo
de artilharia e de foguetes a C(Jngr~l\"e do forte; e tão arro
jada em preza foi frustrada como era de esperar. .

cc O capitão de rp.ar e guerra Francisco Cordeiro Torres e
Alvim diri$io este fogo, que durou 4 horas e 30 minutos, e
no qual so tivemos um liomem ferido, sendo de suppõr que
o inunigo soffreu muitas perdas, procedidas pelo vivo fogo
de metralha nutrido pelo Hem'ique Martins a pequena distan
cia da praia.

« Este vapor recebeu duas balas de artilharia que produ
ziram apenas avarias superliciaes. Os nossos ofliciae e mari
nheiros bateram-se com bravura durante as 4 horas e 30
minutos de fogo que sustentaram.

« Dia 26. - A' 2 horas da tarde uma outra chata para
guaya veio tomar a posição do dia antecedente, e ás 2 horas
e 30 minutos começou a atirar sobre este vapor, no qual
acertaram 3 balas de ti8, sendo :2 na caixa da roda e uma
quasi na linha d'agua.

« Mandei avançar sobre a chata os encouraçados Tamanda?'é,
Bahia e Ba?TOSO. O segundo d'estes recebeu depressão de
uma pollegada, outra que atravessou o castello de prôa, e a
ter.ceira no mastro de traquete, que o inutilisou, levando
metade de sua grossura. A.os primeiros tiros dos encouraça
dos, a chata foi abandonada. Continuanuo a atirar sobre ella
o Tamandad, determinou u'ma explosão na polvora que ella
continha fazendo-a em pedaços.

c(. Di~ 27.---:0 general FIÔres, desejando reconhecer o passo
de ltatl, pedlO-me a protecção de um dos vasos da esquadra
para acompanhar os dous vapores argentinos, que pelo seu
pequeno calado e boa marcha, o mesmo general e colheu

_para aquella exploração. Mandei o vapor Hem'ique lIfa'rtin,~
com a commissão hydrographica, que fez o reconheci mento
do rio até o ponto du Itati.

« De \'olta o general FIÔres declarou que achava o passo
do Itati muito desvantajoso para a passagem das forças, pelo
que m8 parece que ella tem de effectuar-se aqui m8smo no
Passo da Patria, apeza~ de todos os obstacufos que temos
diante de nós.

« Pouco depois do meio dia veio a chata paraguaya col
locar-se sobre a ponta de Itapirú com o casco encoberto
pelas pedras, e começou a atirar sobre este vaptH', acertan
do-lhe uma bala de 68. Approximaram-se da cliala para .fa
zei-a calar os encouraçados Bahia e Tamanda?'é. Continuou a
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chata a fazer fogo sobre os encouraçados, resultando entra
rem duas balas na casamata do Tamandaré, que puzeram 34
homens fóra de combate, sendo 10 mortos e 24 feridos, na
maior parte gravemente.

« O paiz tem a deplorar a perda do bravo e denodado 1.0
tenente Antonio Carlos Mariz e Barros, do qual se espera,am
os melhores serviços n'esla guerra, e dos seus distinctos ofli
ciaes os 1.0 tenentes Francisco Antonio de Vas íman e José
Ignacio da Silveira, o commissaria Carlos Accioli de Vascon
l"ellos e o escrivão Augusto de Andrade Alpoim.

(( OS 2. 0S tenentes DlOnysio Manhães Barreto e José Vic
tor de Lamare, e aguarda-mario ba Francisco de Paula Mas
carenhas, foram tam bem feridos. D'estes o primeiro tomou o
commando do navio e traosmíttío-me a parte que a este in
clúo por cópia, acompanhada da relação nomJDal' dos mor
tos e feridos.

« O commandante Barros teve o joelbo esmagado por um
estilhaço de bala, pelo que soffreu a ampntaçào da cÔxa,
. nccurubindo como um heróe depois d'esta dolorosa operaçào.
Os officiaes mortos succumbiram quasi que instantaneamen
te. O chefe Alvim, que se achava nd encouraçado Bahia,
foi contuso levemente.

« Em consequencia d'estes sinistros o Tama,nda7'é retirou-se
do fogo, e os feridos foram recebidos a bordo do On:::e de
Junho, que serve de ho. pit~l de angp.e, e n este mesmo va
por transportad0s para CorrJen teso

(l Dia 28.-Ao romper do dia, I1ma outra chata começou
a atirar sobre os encouraçados e sobre os navios da La
divisão, acertando dua. balas no Princeza de Joinville, uma
no transporte Riachuelo e outra na Pa7'nahyba.

« O Bahia seguia a tomar poslçào perto do forte e d'ahi
log'o no primeiros tiros quebrou o canhão paraguayo.

» O encouraçado Ba7'1'oso, que tambem fôra distruir a chata,
teve seis feridos graves, dos quaes um foi o distincto 1.0 tenente
Luiz Barbalho Muniz Fiuza, todos feridos dentr3 da casamata.

« O Brasil teve um imperial-marinheiro morto e outro ferido,
que se achavam fóra da casamata por terenl ido largar a
ancora.

« O Barroso ficou com a chaminé da ramalhas quasi com
pletamente cortada, e com uma peça raiada de 120 inutili
sada por uma bala que bateu-lhe lia boca.

({ Po r falta de tellJ po não remetto a V. Ex. cópias da
partes que teoho recebido doscommaodantes das divisões
e dos navios que tem sido empregados nas commissõe apima
refendas..

« Dia 29. - A Belmonte foi occupar uma posição d'onde
experimentou o alcance das bomba. de 68 sobre o forte de
Itapirú.

« Dia 30.-A s 2 hora da madrugada os navios da 2. a divi-
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são, que se acha fundeada na boca do Paraguay, tomaram
uma chata que descia d'este rio pela margem esquerda com o
fim de passar para o !tapiró. O inimigo tem perdido, portanto,
tres chatas e um canhão de 68 que ficou partido em duas
partes por bala do Bahia.

« Peço desculpa a V. Ex. por officiar-lhe em fórma de
diario, o que fiz no intuito de ser minucioso, aproveitando o
pouco tempo de que disponho. Juntamente encontrará V. Ex.
as descri pções das avarias feitas no Bahia e no Barroso pelas
balas inimigas, tendo este recebido mais de 20 balas e
aquelle 39, todas de calibre 68.

« Aproveito a opportunidade para retirar a V. Ex. os pro
testos de minha II1ais elevada consideração e respeito.

« Illm. e Exm. Sr. conselheiro Francisco de Paula da Sil
veira Lobo, ministro e secretario de estado dos negocios da
marinha.-l'isconde de Tamandaré.» C·)

Terminando a transcripção das partes que mandou o com
mand'ante da esquadra brasileira ao governo imperial, sobre
as operações navaes no Passo da Patria, não vemos nada de
notavel senão a perda de gente que tivemos no ataque ao
forte de Itapirú; e porisso nada devemos dizer sobre aquelles
acontecimentos.

(» Estes omcios foram publicados no JornaL do Comme1'Cio de 'H e '25 de
Abril de 1866.



LIVRO DECIMO QUARTO.

CONSIDERACÕE8
SOBRE A FORMA CÃO 'DO EXERCITO E UA ORGANISACÃO COMPLETA A.NTES DE

• PRINCIPIAR A CAMPANHA DO PARÂ.GUAY,

Quando nos recordamos de que em 1864, antes da desin
telligencia com o governo de Montevidéo, o Brasil não tlllba
exercito e só corpos deslacados em pequena força, e que em
Abril de 1866 tinha no norte da provincia de Corrientes um
exerci"to de 33,000 homens, de cuja descripção nos vamos or
cupar, é necessario dizer a quem sedeve esta transformação rapi
da do nosso· armamento, que se operou para, fazermos a guerra
ao Paraguay.

Creou-se um exercito numeroso e o maior que se tem visto
na America do Sul pela influencia do decreto de 7 de Ja
neiro de 1865, que determinou a formação dos batalhões de
voluntarios da patria para servirem em quanto durasse
a guerra. Em todo o Imperio manifestou-se grande enthu
siasmo e patriotismo na população, e o desejo de desafi'rontar
a honra nacional ofi'endida, milhares de homens correram de
todas as partes para se alistarem nos batalhões de yolunta
rios que se organisaram em todas as proyincias.

A' medidl:l. que os corpos se apromptaram marcharam para
esta cÔrte, e d'aqui seguiram a incorporarem-se ao exercito;
marcharam batalhões de homens armados sem instrucção mi-
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litar, mas foram-se exercitar no manejo das armas na mar
gem do Uruguay, em quanto esperavam a hora da partida
para a campanha.

Ao digno marechal Manoel Luiz Ozorio, commandante dQ
exercito, foi que coube o ~rabalho de fazer d'aquelles homens
bons soldados, e conseguia crear em poucos mezes um
exercito aguerrido e disciplinado, que soube commandar com
rara pericia,· do que já fizemos menção no livro segundo.
Grande satisfação teria tid<:l o bravo general Ozorio se servi
ços importantes que fez na margem do Uruguay, os tivesse
prestado na provinCla do Rio Grande; mas não devemos re
cordar o que já foi mencionado.

O exercito não poderia ser elevado á força a que chegou só
com o recrutamento forçado;· nunca se poderia ter mandado
para o Paraguay 80,000 homens, ainda que mais de 5,000
não chegaram a pisar o territono d'aquella Republica. Por
tanto foi ao decreto de 7 de Janeiro que devemos o exercito
com que vencemos o Paraguay. Assim como temos censura
do as faltas dos ministerios que dirigiram a guerra, tam bem
declaramos os serviços que prestaram.

Outra providencia que tambem deu a tempo o mesmo mi
nisterio, e que contribuio tanto como o exercito para v~ncermos a
campanha, foi mandar construir navios encouraçados, alguns
n'esta cÔrte e outros na Europa. Sem estes vasos de guerra
não tínhamos bombardeado e destruido as baterias do rio
Paraguay, passado Humaitá e auxiliado o exercito em todos
os seus movimentos. Por tanto estas duas providencias do
ministerio de 31 de Agosto, é que fizeram com que ficasse
mos triumphantes; e isto fica mencionado n'esta historia, para
que conste quando o Brasil adquirio estas machinas de
guerra. C*)

Assim como fallamos nos soldados voluntarios deviamos
tambem fazer menção dos officiaes ,"oluntarios; mas reserva
mos este objecto para quando tratarmos das operações do

(') Convém declarar que o primeirJ encouraçado que pussuimos, a corveta
Brasil, foi mandada construir em Marselha em 1863 pelo ex-ministro da ma
rinha Joaquim Raymundo de Lamare. N'esta côrte fizeram-se o Barroso,
Tamandaré, Rio de Janeiro, e seis monitores.
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exercito; depois da descripção dbs combates, mostraremos
como alguns homens de outras profissões se dedicaram ao ser
viço das armas de um modo tão distincto, e qual foi o seu
heroismo no meio das batalhas.

O conselheiro Pinto Lima, ministro da marinha do gabi
nete de 31 de Agosto, convocou, a 12 de Janeiro de 1865,
os officiaes generaes da armada para darem o seu' parecer
por escripto sobre a qualidade e numero de navios de que
se devia oompÔr a nossa força naval destinada a ir faz'er a
guerra contra o governo do Paraguay.

Na qualidade dos navios se incluio a marinha encouraçada
apropriada a navegar no rio Paraguay e propria para com
bater e destruir as fortificações levantadas na margem es
querda d'aquelle rio, e que tinham sido construidas para ~m

baraçar a passagem da navegação para Matto-Grosso.
Nos projectos da campanha do Paraguay devia-se incluir

o plano das operações llavaes que se fariam n'aquelle paiz;
mas o parecer sobre estes objectos que deram os ditos offi
ciaes generaes da armada não se publicou, tão pouco nunca
se soube se o governo imperial, ou o ex-ministro da marinha
Pinto Lima, teve tenção de seguir a sua opinião. O que
se p6de affirmar é, que qualquer que fosse a intenção de
aproveitar ou não as idéas d'aquelles officiaes generaes, o
tratado de alliança nullificou tudo quanto aquelle ministro
tivesse intenção de fazer, embora a esquadra brasileira não
ficasse debaixo do commando do general em chefe argen-'
tino ..

O tratado de alliança, feito na secretaria de relações exte
riores da Republica Argentina, foi a lei que regulou as ope
rações da guerra que o Brasil aceitou do Paraguay. O con
selheiro Pinto Li.'ma tinha de ct:rto boas idéas sobre o modo de
dirigir as operações navaes quando consultou os generaes da
armada; mas os acon1ecimentos posteriores o impediram de
pÔr em execução os seus bons projectos.

Prova-se que .as suas' idéas eram boas porque, quando
ainda não estava acabada a questão cdm Montevidéo, elle
iratou de mandar construir navios encouraçados para vence

VaI. II. - 54.
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rem as baterias de Humaitá; esta providencia em relação a
nossa marinha de guerra, fOl de muito proveito ás opera
ções que se fizeram desde o principio do anno de 1866, pois
que sem a marinha en"couraçada não tínhamos destruido as
fortificações do rio Paraguay, onde havia mais de 200 peças
de grosso calibre.

Portanto deve-se reconhecer este serviço do conselheiro
Pinto Lima como muito importante nas circumstancias em
que 'nos achavamos. Não devemos deixar de lembrar que
aquelle ex-minist~o, convocando os generaes da armada pa ra
darem o seu parecer, mostrou a consideração que lhe me
recia a corporacão da qual era chefe, a.fastando-se assim da
rotina de outros ministros que, não sendo militares, mas
paisanGs, decidiram questões em que s~ os profissionaes
deviam ter parte. N'este Imperio nem sempre se escolhem os
homens pelas suas habilitações para os empregos, mas pelo
partido politico a que pertencem; seguindo este principIO,
o conselheiro Pinto Lima podia eonsultar os homens que
quizesse, mas não o fez; como não era pl'ofessional nào
quiz resolver problemas alheios á sua profissão, e procedeu
acertadamente com o comportamento que teve. A marinha
encouraçada foi um poderoso auxiliar do exercito para ven
cel'mos a campanha, que felizmente term inou.

E' necessario consel'val-a e augmental-a; eUa será a clefe
za das nossas fronteiras do Sul e da provincia de Matto
Grosso, talvez em poucos annos.

ESTADO DO EXERCiTO BR SlLEIRO.

Sobre a situaç.ão do exercito brasileiro na margem do Pa
raná no fim de Março de J.866, vamos copiar a correspon
dencia de Buenos-Ayres de 12 de Abril d'aquelle anno, para
o CO'f'reio Mercantil.

« Foi longa a espera, não ha negai-o. Um anno inteiro
tem-se gasto em promptificar a esquadra e o exercito de ope
rações; mas esse tempo, que parece excessivo, encurta-se con
siderando de perto os meios de força accumulados nas aguas
do Paraná e sobre a .sua margem esquerda.

« Quando se recorda que em 20 de Fevereiro de 1827, e
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depois de tres annos de guerra, o Imperio não tinha para
oppÕr ao inimigo, que donlÍnava metade da provincia do Rio
Grande, senão 6,000 homens. C"')

c( Quando se recorda tambem que os republicanos do Rio
Grande, que nunca reuniram acrma de 3,000 homens, se
mantiveram nove annos contra as forças que todo o Imperio
chegou a mandar para alli.

« Quando, dizia eu, esses dous factos historicos se recor
dam, e vê-se agora que para uma guerra longiqua, e no
e paço de 13 mezes, tem-se feito inteiramente de novo um
exercito de 35,000 homens sobre o Paraná, e outro de 4000
sobre o Uruguay, chega-se forçosamente á conclusão de que
immenso tem sido nos ultimas 20 annos o augmento do
poder do Brasil.

(C Eu me proponho dar aqui uma descrlpção do exercito tal
que baS'te vara formar d'elle uma apreci~ção exacta.

« As forças sob o com mando do marechal Osorio attingem
o numero exactissimo de 33,078 homens, não incluindo os
2,000 ou 3,000 chegados recentemente, ou que vão ainda su
bindo o Paraná. a America do Sul sómente o Imperio po
deria reunir tEia forte poder militar; e reunil-o onde? A 300.
leguas do oceano, nas condições de um bom exercito europeu.
Descendo á analyse d'essa crescida for~a, acha-se proporcio
nada em armas ao que a arte da guerra exige, do que tambem
a America do Sul não tinha tido exemplo.

( Nos 33,000 homens, 3,200 pertencem á artilharia, 4,800
á cavallaria, e os 25,000 restan tes á infantaria. Ninguem ignora
hoje que a qualidade dos armamentos no exercito imperial
pouco tem que invejar aos mais perfeitos da Europa; porém
é sobretudo na artilharia Cl ue essa circu mstancia se revela.

cc O maior numero de peças de calibre 12 La Hitte, e só
a especialidade de alguns corpos e a previdencia de operações
muito rapidas sobre o territorio inimigo, fez com que se man
tivesse certo numero de peças de manar calibre.

Cl Quanto á organisação do exercito não póde desconhecer-se
que a inexperiencia de commando em chefe em que se acha \'a
o marechal Osorio, e tendo de fazer seu primeiro ensaio com
forças tão crescidas, algu ns defeitos devia fazer apparecer. ão
se devia razoavelmente acreditar que o exercito adquirisse sob
sua direcção e em alguns mezes, a disciplina e instrucção
necessarias, se o general em chefe tivesse que princi piar for
mando os generaes de diVisão, logo os commandantes de
brigada, e, emfim, os chefes dos batalhões. Mas a sua boa
estrella poupou-lhe tão arduo encargo.

« Se o Brasil não tinha exercito, tinha em numero cres
cido officiaes superiores formados na uoa escola militar é
nas ultimas guerras, e comprovados em muitos campos de

(*) Exercito commandado pelu Marquez de Darbacena na batalha de Itu
zaingo.
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batalha. Assim, e sahindo a tempo a promoção de muitos
d'elles a postos superiores, todas as divisões tiveram á sua
frente brigadeiros ainda moços, as brigadas coroneis na flÔr
da idade, e os corpos commandantes moços cheios de enthu
siasmo.

« E' longa de mais a relação de todos os seus chefes mi
litares, para que eu possa transcrevel-a aqui; darei, pois,
sámente os comm:mdantes das divisões.

« A força geral de artilharia {> commandada pelo brigadei
ro José da Victoria Soares de Andréa, em substituição do
brigadeiro Mello, cuja recente morte foi e é ainda tão de-
piorada. •

(I As divisões do exercito são seis; d'el1as quatro de infanta
ria, sob a indicação de ].a 3. a 4.' e 6. a, com mandadas pelos
brigadeiros Alexandre Gomes de Argolo Ferrão, An tonio de
Sampaio, Guilberme Xavier d'e Souza, e Victorino José Car
neiro Monteiro .. As duas divisões de cavallaria, 2. 3 e 5.a, sào
commandadas pelos brigadeiros Candido Augusto Sanches da
Silva Brandão e José J oaq uim de Andrade Jeves.

«Uma brigada ligeira de voluntarios de cavallaria tem por
commaIldante o brigadeiro Antonio de Sousa etto. Outra
brigada de infantaria destacada na esquadra commandada
pelo brigadeiro .João Guilherme de Bruce.

« O exercito conta 19 brigadas, que formam 1 regimento
e 5 batalhões de artilharia, 18 regimentos ou corpos de ca
vallaria e 40 batalhões de infantaria, além de um contin
gente de voluntarios allemães.

Finalmente todos estes corpos prefazem o numero de
33,078 homens, sendo 2,164 ofliciaes e 30,914 praças de
preto Não seria e:xacto dizer que todos os corpos telli na
respectiva arma instrucçao igual; Forém nenhum carece da
illdispensavel para desenvolver-se no campo de batalha, e
tanto quP os batalhões mais modernos, os chegados como re
crutas ha dous mezes, juntam a um perfeito manejo da arma,
bastante precisão nas manobras essenciaes.

« O exercito está uniformisado com esmero, mas não com
luxo; e quer nos transportes, quer nos depositos de Corrien
tes, ha uma reserva de fardamento e eqllipamento talvez el
cessiva. Facto identico se dá nas munições.

« Ha para fabricar de prompto em Cor~lentes todas as que
faltassem, um bom estabelecimento pyrothechnico, montado
e dirigido por engenheiros bra~ileiros. O que ha no exercito
de censura são os carros multo pesados, e a cavalhada ma
gra.

« Comquanto não estivesse decidido entre os genera~s

qual o ponto por onde conviria realizar a passagem, conSi
derou-se acertado portanto. que o exercito brasileiro como o
argentino viessem acampar sobre a propria margem do rio
Paraná.
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« As divisões brasileiras tomaram posição do Passo da Pa
tria .para baixo, deixando entre ellas e a margem do rio a
estreIta zona de matto que o borda. A divisão Paunero, do
exercito argentino, occupa a esquerda do nosso exercito, ten
do quasi a sua retaguarda a divisão que comlllanda o general
Ennho Mitre. O general Flôres com as forças que tem com
sigo, das quaes metade são brasileiras, sitiou-se mais rio
aClma,

« Depois de quatro mezes de espera, esse movimento geral
para a frente considerou-se indicativo de que a passagem se
effectuaria pelo Passo da Patria e sem demora, porq ue todo
o material para os dous exercitos transporem o rio alli estava
prompto.

« Não t.endo os gener~es chegado a um ll:ccordo para tr~ns

por-se o rlO Paraná, SUblO no dIa 5 de abnl uma expedIção
sob as ordens do chefe AI vim, das canhoneiras Itajahy, Hen
?'ique Ala?'tins e Gnenhalgh e os dous vapores argentinos Cha
cabuco e Buenos-Ayres; a bordo dé um d'estes ia o general
Homos, encarregado de ex-pIorar com alguma tropa de de
sembarque os melhores passos no rio.

« Emquanto os generaes põem;-se de accordo, o Sr. vice
almirante vai fazendo a esquadra tomar posições que domi
nem o forte de Itapirú, e até' o acampamento paraguayo,
Ultimamente a 3.' divisão da e quadra foi collocar-se da parte
de cima d'esses pontos, e ameaça bombardeaI-os. ))

OCCUPAÇÃO DA ILlIll DE ITAI'IRU.

Uma outra operaC;iio realisou-se; foi do tenente-coronel de
engenheiros Dr. José Carlos de Carva.lho não só a idea pri
maria, mas todo o plano da occupação da ilha de Itapirú,
que fica a 300 braças da costa parilguaya e do forte que
lhe dá o nome, 'Seguirell1os a informação que dá o Jornal

do Commercio de 2 de 'laio de 1866.
« Proposta e deDlonstra~a a con.venien~ia de semelhante

operação ao marechal Osono e ao v1Ce-almlrante, elles resol
veram autorisal-a, deixando á indicação do mesmo Dr. Car
valho os meios de que carecesse para a levar effeito.

~i Houve uma operação prévia, que foi co11ocar defronte de
Itapirú, margem cOl'l'ientina do Passo da Patria, uma ba
teria de 12 peças raiadas, que na manhã de 28 de Março
lançou suas primeiras balas,

(C o dia 29 á 1 1/2 da madrugada o tenente-coronel Car
valho com os outros membros da commissiio de engenheiros
e 80 praças d0 3. 0 batalhão de infantaria desembarcou pela
primeira vez na ilha, afim de fazer o seu reconhecimento
estrategico. Essa pequena força estendeu-se em atIradores,
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explorando a ilha, onde não appareceu inimigo algum. Os
engenheiros tomavam entretanto suas notas e determinavam
o ponto para a collocação da bateria.

« A occupação da ilha devia ser immediata, porém o ge
neral Ü5orio hesitou em ordenai-a, ou antes suspendeu ordem
já dada, por entender que podia elta produzir uma batalha
geral, e o exercito argentino aguardava ainda o supprimento
de viveres para operar contra o inimigo. ('li)

« Recebendo a ordem de sobres tal' na operação, o tenente
coronel Carvalho cumpria-a, mas esforçou-se muito em fazel-a
revogar, por entender que a demora podia ser prejudicial e
até funesta. •

« De facto é comesinho -na arte da guerra que um reco
nhecimento, como o que se fez na ilha, indica sempre a.
intenção de occupar a posição reconhecida, e a não serem muito
inhabeis os Paraguayos, se . e lhes deixasse tem po, tomariam
med1das para oQstar a occupação; de modo que o que era facl1
~ora, mais tarde seria de uma grande e talvez insupperayel
dlfficuldade., .

« Ou porque o tenente-coron81 Carvalho cbegasse a per
suadir o general Osorio d'esta vedade, ou porque houvesse
cessado o inconveniente que existia, o 8xacto é que renova
ram-se as ordens para occupar a ilha, encarregando-se ce1'to
numero de yasos da esquadra de proteger essa operação.

« Na noite de 5 para 6 de Abril foram embarcados e tranri
portados á ilha 6 peças La Hitte de 12, comUll.lndadas pelo
capitão .Moura; 4 morteiros de o.mn, comwandados pelo ca
pitão Tiburcio, ambos do '1.0 batalhão de artilharia: o 7.°
batalhão de voluntarios da patria com 400 praças, comman
dado pelo tenente-corollel Francisco Joaquim Pinto Pacca, o
14.0 de infantaria de linha, com igual força, commandado pe~o
major José .Marti::li, e 100 praças do batalhão de engenhe1
ros; toda a força foi sob o com mando do tenente-coronel
João Carlos de "\Villagran Cabrita. A parte technica da ope-
ração foi a 'cargo do tenente-coronel Dr. Carvalho. .

« Os encouraçados Bahia e Tamandaré, e as canhoneuas
Hen1'ique JJ1artins e Greenhalgh protegeram o transporte d' essa
força e seu material, indo tomar posição o mais perLo da ilha
que lhes era possivel.

« Apenas aesem barüada a [orça, formaram-se as duas bate
rias, uma de canhões e outra de morteiros, dando a frente
ao forte de Itapirú e á costa paragu'll.ya que se estende á es
querda d'elle, e cobrio-se toda a força de infantaria com
trinchei ra provisoria.

« Ao amanhecer do dia 6 a bateria da ilha arvorou a ban
deira imperial, tompendo contra o forte de Itapirú um vivo
fogo de todos seus canhões e morteiros. Desde esse momeo to

(') Parece que o general Osorio conheceu que aquella operação era inutil,
e tinha razão se assim pensava,
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pisou o exercito imperial terra paraguaya, que não desoccu
pará mais até haver vingado todas as provocações e atten
tados do governo d'esse paiz.

({ Ao fogo' não interrompido da' bateria, respondeu o forte
com as duas unicas peças que lhe restavam, sendo mais
tarde acompanhado por outras de calibre 68, collocadas por
detraz d'elle, ou em chatas. As balas e bombas da ilha foram
redusindo a escombros o forte, e causando perdas considera
veis a qualquer força paraguaya que ousava de, cobrir-se. Ao
mesmo tempo que a bateria, os encoumçados BaMa e Taman
da?'é e a canboneira Mearim bombardeavam o forte. Todo o
dia durou o fogo de artilharia de um e outro lado, sem que
o do inimigo causasse á guarnição da ilba o menor prejuizo.

({ A tarde como regrf3ssassem da expedição acima de Ytati
os vapores brasileiros e argentinos, ao passarem a ilha de
Sant'Anna os Paraguayos cl,escobriram uma bateria de canhões
e foguetes a congreve, que abi tinham, fazendo sobre aquelles
vasos alguns tiros, dos quaes um acertou na Greenhalgh, mas
elli causar-Ibe maior damno.

« o dia 7 continuou o bom bardeamento do forte pela ba
teria da ilha e pelos vasos da esquadra. O inimigo respondeu
tenazmente com balas rasas e bombas, das quaes urna ferio
dous soldados de infantaria e matou outros dous.

« No dia 8 contllluou a bateria da ilha a bombardear o
forte, cuja~ muralhas cabiram em ruinas sem que n'ellas ou
sasse apparecer inimigo algum. Com peças assestadas em
terra é que respondiam ao canhoneio da )lha e dos vasos
bra ·ileiros. A's 4 horas da tarde üahio pela terceira yez o
ma~;tro da bandeira, partido por uma bala da ilha.

l( I o. dia 9 foram substituidas as canhoneiras qu~ apoia
vam a ilha pela Itajahy e Belmonte, contmuando em seu posto
o encouraçado Tamandaré. A que pedia para não ser substi
tuida foi a guarnição da ilha.

« Havia dous dias que não tinha senão ligeiros momentos
de descanso, occupada de dia em bater as. posições inimigas
e á nau te em abrir .fossos e reforçar as trincheiras, porque a
previdencia dos seus habeis chefes lhes fazia contar com
algum forte assalto dos Para~uayos. Prostrada de insomnia e
de fadiga a guarnição da ilha, pedio que a deixassem alli
ficar até alcançar uma victoria do inimigo. »

\ .
ATAQUE DOS PARAGUAYOS A ILHA DE lTAPlRU.

l( Era a noute de 9 para 10 de Abril bastante fria. Uma ne
voa densa envolVia a ilha de Itapirú, cobrindo toda a face
do Paraná. e suas margens. A guarnição da ilha com as suas
vedetas destribuidas, nem assim podia tomar o menor des
canso, pois á noute a nevoa, a visinhança do inimigo e a
ser a ilha abordavel por todos os pontos, quadruplicavam as
probabilidades de uma surpeza.
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« A's 3 horas e meia da manhã muitas canl'las carregadas
de gente, remando tão manso que foram antes vistos do que
ouvidos, approximaram-se da ilha. Aos gritos de quem vem,

. e ás armas, que as sentineUas ergueram quasi ao mesmo
tempo, os Paraguayos responderam :-viva D. Pedro II, viva
o Imperador do Brasil!

(e A resposta de n-ossas sentinellas foi descarregar as arruas
sobre eUes. O primeiro desembarque dos Paraguayos foi
pelo lado N. da ilha, apartando ahi 12 a 15 can6as com
400 homens. Com mandava-os o capitão João Romero.

« O 7.0 bátalhão de voluntarios, sob as ordens do tenen
te-coronel Pacca, fez sobre eUes uma mortifera descarga, dei
xando-os avançar para as trincheiras por ter na mesma oc
casião de attender ao desembarque de outra força igual pe
lo NO. da ilha.

« O major José Martini, de cuja intrepidez ainda se conserva
a lembrança. nas provincias do Rio-Grande e de S. Paulo,
foi com o denodado 14. 0 de linha ao encontro do inimigo,
que cobria já então um terço da superficie da ilha, e fr:fz
sobre eUe um fogo vivissimo que deyia causar-lhe enormes
perdas.

« Permanecendo uma parte de nossas forças na trincheira,
deixaram approximar-se a columna paraguaya até tocar o
fosso. Ahi a fuzilaram, cahindo centos de inimigos a beira
do fosso e dentro.

"Succedendo que as ultimas forças paraguayas que iam
desembarcando se mantivessem occultas na macéga da mar
gem, fazendo fogo deitadas, o tenente-coronel Cabrita, sob a
indicação do Dr. Carvalho, fez abrir uma portlllbola do lado
direito da bateria e d'ella disparar dous tiros de metralha,
que põz o inimigo em completa desordem.

« N'esse momento o tenente-coronel Cabrita, inspirando-se
da sua conhecida audacia,. ordenou ao batalhão de engenhei
ros, que fazendo uma descarga geral sobre o ini.migo, o se-'
guisse fóra da trincheira para o carregar a arma branca.
Os engenheiros, unidos aos dous batalhões de infantaria, ca
hiram sobre o inimigo com irresistivel bravura.

« Sendo diflicil armar os sabre-baionetas nos mosquetões de
que essa força estava armada, o tenente-coronel Cabrita 01'
delJára que a carga fosse á machadinha, arma de que tam
bem estão munidos. Contra os Paraguayos, que trasiam as
baionetas caladas em suas espingardas e refies, atiraram-se
os nossos soldados de engenheiros e renovaram um combate
digno dos seculos XV e XVI.

« Quando os ~araguayos viram os soldados acommettel-os
corpo a corpo, deixaram-se possuir de terror e quizeram fugir. Era
tarde; o.nde escapavam da machadinha iam alcançaI-os as baio
netas do 7. o de voluntarios e do 14. o de linha.

«( Ao amanhecer do dia o espaço todo da ilha, entre a ba-
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teria e a margem do no, estava cheio de cadaveres para
guayos. Viam-se elles ora alinhados como a morte os en
controu, ora em grupos de quatro ou cinco, e o seu numero
se augmentou com os que as balas alcançaram antes de che
garem ás canôas.

<: A' essa hora o tenente-coronel Carvalho penetrou á fren
te de alguns homens nos juncos da margem N. da ilha, para
descobri alguns inimigos que ahi estivessem occultos; apre
sentou-se-lhe um homem alto, mal vestido, descalço, acom
panhado de 4 no mesmo estado, e lhe disse que era o ca
pitão Romero, com mandante dos primeiros 400 que tinham
desem barcado, pedindo a protecção do Brasil para si e os
outros. D'esta fórma O tenente-coronel Carvalho, a quem se
deve a occupação da ilha e com ella o ensejo de nossa es
plendida victoria, foi quem teve occasião de fazer prisioneiro
o chefe inimigo que primeiro acommettera a ilha. E' que a
casualidade é assim, muitas yezes justa e providencial. Vol
temos agora os olhos para outro ponto a q1ae a scena se
tran porta, e em que novas glorias colhe o nome brasileiro.

(( Ao amanhecer do dia 'dirigiram-se ainda algumas canôas
carregadas de geute parag'uaya em auxilio dos que haviam
de embarcado na ilha, e que durante o combate tinham feito
signaes com foguetes do ar, sem duvida pedindo es a protec
ção. Mas a esse tempo já as cauhoneiras Henrique iJIartins e
Greenhalgh, tendo dado volta á roda da ilha, ~ahiram-lhesna
frente, e lançaram sobre ellas e sobre as que fugiram um
fogo de metralha. O forte e uma chata com peça de 68 fa
ziam fogo obre as duas canhoneiras, que, pouco importando
se com elle, cOlltinuáram em sua obra de exterminio sobre
o inimigo.

« Perseguindo e mettendo a pique as canÔas que (:arrega
da de gente fugiam da ilha, a Hem'ique Martins foi passar
a tiro de revolver do forte, e chegou a distancia de 4 a 5
braças da co ta paraguaya. O inimigo descobrindo então uma
bateria de eis peças, que ahi occultava no matto, fez con
tra a Henrique AIa?'tins uma descarga, tocando as balas o
casco da canhoneira, das quaes tres penetraram. Nem assim
retirou-se esse intrepido navio, Achilles da nossa esquadra,
como não hesito em chamaI-o.

« A seu commandante, () 1.0 tenente Jeronymo Francisco
Gonçalves, já antes lhe davam um lugar entre os bravos,
mas no dia 10 de Abril levantou-o a esquadra á altura dos
seus melhores campeões. A's 7 horas da manhã o combate
estava ue todo acabado.

(( A JIem'ique 1I1a7'tins foi encalhar para tapar os rombos.
Ao correr das aguas viram-se as canÔas paraguayas, umas
despedaçada, outras inteiras, mas vasias de homens. Mortos
e feridos tinham ficado quasi todos na ilha, ou tambem
eram levados pela agua :1.0 costado dos nossos navios. De

Vol.ll- 55.
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um rl'elles contaram-se 34 corpos, segundo o disse um jor
nal argentino. Mas o quad 1'0 horrendo era na propria ilha. Con ta
vam-se 650 corpos de inimigos, e é bem. de crêr que en
tre elles houvessem muitos ofIiciaes. Houve tambem 69 pri
sioneiros, incluindo o capitão Roruêro.

(( Em armamento o que se recolheu excede ainda ao nu
mero de mortos; contaram-se 600 espingardas e 200 refies, o
que faz acreditar que muitos soldados paraguayos, abando
nando as armas, fugiram a nado, o que poucos consegui
ram. De munições e mais objectos militares a quantidade re
colhida correspondeu ao armamento.

(( A força brasileira teve 49 mortos e 100 feridos; entre os
mortos foi o cadete do 1.0 batalhão de artilharia Antonio
Joaquim Rodrigues Torres, de uma familia bem conhecida
d'essa cÔrte; tão joven e tão valente, foi victima da sua
bravura. Da força inimiga de 1,200 homens não escaparam
300. A imprensa do Rio da Prata applaudio com enthusias
mo esta victoria. A Nação Argentina disse: - Os Brasileiros
combateram com a coragem de leões e com a pericia dos me
lhores soldados.-

I O heróe da defesfl da ilha de Itapirú, o tenente-coronel
João Carlos de Willagran Cabrita, e com elle OlltrOS distinctos
ofIiciaes, morreram casual e fatalmente seis horas depois do com
bate. Foi com o major Luiz l~'ernandes de Sampaio para uma.
chata que ef'tava atracada á ilha do lado do sul, para escre
ver a parte do combate. Uma bala atiracl-,L do forte de Ita
pirú acertou n'essa chata, e arrancando estilhaços, feriram
no rosto ao tenente-coronel Cabrita. Curada a ferida, COnti
nuou a escrever, quando uma bomba fez explosa.o na chata
e matou o tenente-coronel Cabrita e o major Sampaio; C")
ferio mortalmente ao alferes Carlos LUlZ W oolf e o tenente
Francisco Antonio Carneiro da Cunha. »

Não podemos completar melhor esta noticia, do que trans
crevendo as seguintes partes officiaes que encontramos nas
folhas do RlO da Prata.

ORDEM DO DlA.

« Quartel general.-Passo da Patria, 11 de Abril de 1866.
(( O general em chefe dos exerci tos alliados.
I Recommenda-se á consideracão dos exercitos alliados do

Imperio do Brasil, do Estado OriBntal e da Republica Ar
gentina, o procedimento brilhante e valoroso da guarnição da
llha, da bateria fronteira a Itapirú, na- madrugada do dia de
hontem.

(*) Consta que estes dous officiaes foram ao Paraguay em 1850 ensinar
exercicio de artilharia e de infantaria ás tropas d'aquella l'epublica, por
requisição do seu governo i ao que o governo imperial de boa vontade
annuio. Receberam o premio dos seus serviços.
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« Esta guarlllçao, composta em sua totalidado de forças do
exercito brasileiro, do batalhão 7. 0 de vaI untarias e da 14.° de
linha, soldados novos em sua maior parte, de 100 enge
nheiros e os artilhetros do serviço das peças, rechaçou triu-m
phantemente e com o maior vigor e denodo, fazendo uma
sortida, ao ataque que lhe deu o inimigo na mac1ruga.da-tie
10, em numero superior, abngando-o a deixar no campo cer
ca de dous terços de seus soldados mortos, e precipitando o
resto nas aguas do Paraná, onde a maior parte encontrou a.
morte sob o fogo dos canhões da esquadra brasileira, que
tão efficaz e dignamente contribuia para o complemento d'este
triumpbo.

( Oitocentas espingardas do inimigo, deixadas no campo ao
lado de 650 cadaveres, assim como 200 afogado, 30 canÔas,
grande somma de artigos de guerra d 300 prisionbiros, entre
elles o chefe da expedição, são os trophéos d'esta ,ictoria,
tão ts]oriosa para o exe:cito brasileiro, e cuja gloria reflecte
em honra das armas allladas. .

« Honra e gloria ao::; valentes da ilha fronteira a Itapir:l.
« Honra e gloria ao infeliz tenente-coronel Cabrita, que

dirigia com tanta pericia quan ta energia este brilban te feito
d'armas e succum bio em seu posto, escrevendo a parte de
sua victoria: bem' como ao major Sampaio, que o acom
panhou em seus perigos e em sua gloriosa morte.- Mitre. »

omeIO DO GENERA1 O ORlO A llITRE.

« Commando em chefe do exercito imperial em operações
contra o Paraguay.-Quartel-general no p~sso da Patria, 11
de Abril de 1866.

« Illm. e EXl11. Sr.-Tenho a honra de remetter a V. Ex.
para os fins convenientes, cópia dos apontamentos deixados
pelo finado tenente-coronel João Carlos Willagran Cabrita,
que cOJUruandou a guarnição na ilha de Itapirú desde a sua
oecul ação pdas forças d'este exercito, que repelliram o ataque
dos Paraguayos na madrugada de hontem.

« Devo accrescentar que aquella guarnição compunha-se do
7. 0 batalhao de voluntarios, um contingente do batalhão de
engenheiros, o 14.0 de linha e um dito do }.O batalhão de
artllharia de linha; ao todo cerca de 900 homens, inclusive
officiaes.

( O com portamen to da referida guarnição satisíez:me. .
« Uma desgraça tira-nos grande parte da satlsfaçao que ti

vemos CO°.:l este triumpho; refiro-me á morte do menclOnado
tenente-coronel Cabrita e do major de estado-maio: ~e arti
lharia Luiz Fernandes de Sampaio; e aos grav~s tenment?s
do alferes Carlos Luiz Woolf e tenente FranCISCo AntonlO
Carneiro da Cunha, ambos officiaes do batalhão de engenheiros;
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est",,, mortes foram causadas por uma bomba inimiga que
cahio e fez explosão na chata em que o tenente-coronel re
digia a parte do combate, seis horas depois d'este.

« O tencnte-coro~el Cabrita avaliava em 1,200 humens o
numero dos que atacaram a ilha; d'estes deixou o inimigo
640 mortos visiveis, 46 prisioneiros feridos e 16 sem o ser,
tendo sido apanhados pela esquadra outros mortos e feridos
em canÔas que abandonadas desciam o rio.

l( Conta-se entre os prisioneiros o capitão João Malêo Ro
mêro, que com os outros foi entregue a bordo da esquadra.
Segundo declarou o capitão Romêro, a infantaria inimiga, que
de:sembarcou na ilha, era escolhida de diversos batalhões pa
raguayos; e outro prisioneiro de cavallaria declarou que tambem
desenibarcaram 186 praças d'e ta arllla armados de espada.

« Deus guarde a V. Ex.
« Illm. e Rxm. Sr. general D. Barthólo-:neu Mitre, general

em chefe dos exercitas alliado:..-ilfanoel Ltti:t. Osor.io, marechal
de campo. »

Parte do cam bate que teve lugar 110 dia 10 de Abril de
1866, segundo as notas do tenente-coronel Cabrita, comman_
dante da guarnição da ilha.

« Illm. e Exm. Sr.-Não tenho ai.nda tempo de dar uma
min uciosa parte dos differentes episodios que precederam o
combate, que muito honra e abrilhanta os fóros da dignidade
nacional.

l( Direi sllnple:;mente que eram 4 horas da madrugada de
boje quando foi a ilha atacada pelo inimigo com força su
perior a 1,2GO homens, como se verificou, a qual favorecida
pela noite, fez alli um desembarque e procurou envolver
no sa linha fortificada, fazendo avançar forças consideraveis
pelos flancos.

« A luta durou até ao raiar do dia, que foi só quando o
inimigo deixou-se couvencer de que era infructi[ero qualquer
esforço, não obstclnte as numerosas canÔas que, cheias de
tropa, para reforçar os combatentes atravessavam o canal que
separa a ilha do forte inimigo.

« Ao passo que desembarcava, o i.nimigo escondia-se, lan
çando-se por entre o matagal, que matiza a ilha e d'alli
fazia-nos vivo fogo. ,

« Vendo eu que d'este modo nossa fuzilaria não tirava
grande vantagem, nãd podendo acertar as pontarias, fui for
çado a mandar a carga á baionota, que o repellio d'alli com
grande estrago, para elle. Por outro lado vendo a po sibili
dade de fazer uzo da metralha, visto que o inimig) se con
servava em distancia, como que esperando reforço, para avan
çar uom mais segurança, mandei abrir logo Ullla canhoneira
no angulo direito da bateria da direita, e com a primeira
peça respectiva disparando-se dous tiros, cujo effeito mani-
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festou-se immediatamente pela quasi cessação da fuzilaria ini-
miga. .

« Ao amanhecer tentaram fugir alguns dos in.asores, que
foram depois aprisionados pelos navios da esquadra; e estava
o campo de batalha coberto de cadaveres, e na praia ca!1 Ôas
abandonadas e outras desciam levadas pela corrente do rio,
com os cadayeres dos que haviam sido mortos dentro
d'ellas. Contamos d'estes no campo 640, além dos que mor
rendo na agua foram levados pela corrente, sem contar os
feridos e prisioneiros, cujo numero aiuda não pàsso precisar.

« Tomamos até ao presente mais de 700 espingarda;; com
a' correspondentes munições e grande numero de espadas,
esperan:lo que o numero suba a muito mais, pai" a cada
momento se estão encontrando mortos e armamento na ma
céga da ilha. Entre os prisioneiros que se entregaram, acha-
e u capitão Romêro, que com mandava os 400 homens que

tentaram invadir o flanco direito, tendo sido morto no co
rueço da acção e cbefe da força que atacava o flanco e.querdo.

« I assa forca, como V. Ex. Sel be, compunba-se do 14.° ba
talhão de infantaria, guarnição dos canbões do 1. o batalhão
de artilharia a pé, contingente do 'batalbão de engenheiros e
o '7. o de voluntarios,' mOLtando tudo a mais de 900 praças,
inclu ive os ofliciaes. Tivemos fóra de combate 149 homens,
distribuidos pela fórma seguinte: batalhão de engenheiros, 5
soldados morto e 1 sargento ferido; bateria de morteiros,
2 soldados mortos e 4 feridos; La bateria do 1.. batalbão de
artilhar~a a pé, o 2.° cadete da 5." companhia Antonio Joa
quim Rodrigues Torres, morto, que muito se distinguia, fe
rido um soldado; 14. o batalhão de infartaria, mortos 2 sar
gentos, 3 cadete, 23 cabos e soldados, feridos o major José
da Cunha Moreira Alves, 1 capitão, 2 alferes, 3 sargentos,
2 furrieis, 2 cadetes, 46 cabos e soldados; '7.0 batalhão de
voluntarios, mortos 12 cabos e soldados, feridos 1 capitão,
1 tenente e 36 cabos e oldados.

« E:;pero occasião opportuna para dar a V. EL noticia
minuciosa da brilhante maneIra porque portou-se nossa tropa:
entretanto apresso-me desde já a felicitar a V. Ex. por
este assignalado trium pho que muito honra a' arruas allia
das.

« Deus guarde a V. Ex: .
« Ilha em frente a ItapHú, 10 de AbrJl de 1866.
« Illm. e Exm. Sr. Marechal Manoel Luiz Ozorio. Con

forme- O capitão Ant01tio GeTlnano de Andrade Pinto.

PROCLAMAÇÃO DO GENERAL OSORIO AO EXERCITO BRASILEIRO.

(I Soldados do exercito imperial.-A margem do rio que
tendes á vista é o termo das vossas fadigas e dos sacrif:icios
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da nação brasileira.
inimigo cruel, que
commetteu tantos
Inermes.

« O ingrato a quem o Brasil encheu de beneficios verá ago
ra que não no1' impunha pela importancia dos seus recur
sos: já e muito tarde vai conhecer que a politica generosa
do governo im perial em relação ao Pal'aguay, era inspirada
pela magnanimidade dos seus principios e pela nobreza do
caracter brasileiro .

• Soldados e compatriotas! Tenho presenciado a vossa se
renidade no meio das privações, a vossa constancia nos so:f:fri
mentos. Tendes dado o mais bello exemplo de dedlCação á
patria, a cujo chamado acudistes enthusiasticamen te, vindo
dos mais longiquos pontos de todas as provincias do Imperio
a reunir-vos aqui em tornú do pavilhão nacional. Aproveito
este momento solemne para agradecer-vos em nome do Bra
sil e do guverno de Sua MeLgestade o Imperador.

« Soldados, é facil a missão de commandar homens livres;
basta mostrar-lhes o caminho do dever.

« O nosso caminho está alli em frente. Não tenho neces
sidade de recordar-vos que o inimigo vencido e o Paraguay
desarmado ou pacifico; devem ser cousa sagrada para um
exercito eomposto de homens de honra e de coração.

I( Ainda mais uma vez mostremos ao mundo que as le
giões brasileiras no Rio da Prata, só combatem o despotis
mo e fraternisam com os povos. Avante, soldados.

(I Viva a nossa Santa Religião! Viva a Nação Brasileira! Viva
Sua Magestade o Imperador! Vivão os exercitos' alliados! »

O pri11leiro projecto dos generaes foi passar o exercito al
liado no Passo da Patria, pois que mais para cima i5so não
podia ter lugar, em I'azão do rio não ter fundo sufliciente
para os navios 'da esquadra, que deviam auxiliar e proteger
aquelle desembarque, Teria sido uma operação muito util e
teria depuis excellente resultado a occupação d'aquella ilha,
se fosse necessaria para alli passar o exercito alhada para o
Paraguay, ao menos uma parte d'elle, para diVIdir as forças
inimigas.

Quem propôz esta occupaç.ão foi o tenente-coronel de en
genheiros Dr. José Carlos de Carvalho, como já dissemos, e
que a fez fort.ificar em dous dias de uli modo tão eflicaz
flue as trincheiras servir.am para abrigar a guarnição e repel
lir o ataque de 1,200 Paraguayos quando a vieram retomar.

Conhecendo os Pal'aguayos a irnportancia u'aquella posIção
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militar adquirida em nossa vantagem, tentaram conquistal-a
na manhã de 10 de Abril, em cujo ataque foram inteiramen
te derrotados, perdendo qna'Ji toda a sua gente, que excedia
1,200 homens. Além da derrota que o Paraguayos sofl'reram
da guarnição da ilha, quando clareou o dia e quizerarn re
tirar-se, a canhoneira Henriqtte Martins, collocada entre a ilha
e o forte de Itapirú, fez n'elles um estrago extraordinariq;
ao mesmo tempo a corveta encouraçada Brasil atirava para
o dito forte de Itapirú. D'este modo terminou o ataque dos
Parag'uayos á ilha occupada pela tropa brasileira. Depois re
solveram os generaes desembarcar o ex.ercito em outro lugar,
menos arriscado e de mais facil realisação.

DIARIO DAS OPERAÇÕES DA ESQUADRA.

« Dia 13 de Abril. -Continúa o bombardeamento do 1ta
pirú pelas baterias da ilha e pelo Tamandaré. Uma bala de
68 do Itapirú inutilisou uma das peças de 12 raiadas da
ilha.

« Dia 14.-Parou a crescente do Paraná. Continúa a ilha
a bombardear o Itapirú, onde duas peças de. gr0sso calibre
estão ainda assestadas e respondem ao bombardeamento dos
navios.

« Dia 15.-A's 8 horas começou o 1tapirú a atirar sobre a
ilha, que respondeu-lhe com o bombardeamento durante todo
o dia. A.'s 5 horas da tarde subio o Paraguay o capitão-te
nente Mamede Simões da Silva com os vapores Magé, Ivahy
e Araguay, afim de reconbecer o ponto mais conveniente para
fazer-se o desembarq ue do nosso exercito. Regressou da bÔca
do Atajo, tendo achado que o melhor ponto de desj3mbar
que era a barrauca da margem esquerda da embocadura do
rio Paraguay.

« Ao pÔr do sol fez o almirante signal chamando ~s

commandantes, os quaes, reunidos a bordo do Apa, recebe
ram as instrucções para o desembarque do llOSSO exercito na
margem inimiga, que devia efl'ectuar-se no dia seguinte. Ao
escurecer approximaram-se das pontes ~m que deviam em
barcar as tropas, os vapores que as deVIam transportar.

« Dia 16. -Ao rom per o dia tomaram os navios da esqua-
dra as posições seguintes: . _

« A 2." divisão, sob as ordens do capltao de mar e guerra
José Maria Rodrigues, composta do Barroso, Belmonte, Itajahy
e Henrique Martins, destinada a bombardear o acampamento
do inimigo, fundeou P?UcO acima da ilha da bateria, por
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haver encalhado o Barroso. O Tamandm'é achava-se proximo
a esta divisao, e tinham ordem de bombardear o Itapirú.

C( A 3. a divisão, sob as ordens do capitão· tenente Mamede
Simões da Silva, com os vapores lIIagé, Bebe7'ibe, lvahy, Am
guay e Iguatemy, subio o rio Paraguay e conservou-se junto
á margem esquerda d'este rio, em frente ao exercito para
proteger o desembarque das tropas. A La divisão" composta
dos encouraçados Bmsil e Bahia e das canhoneiras Parna
ltyba, Mearim, Ypiranga, Greenhalgh e Chuy, fundeou em linha
parallelamente ao Itapirú e a distancia de 50 braça:> na mar
gem esquerda do rio.

« Como a 2. a divisão não pôde occupar a posição que lhe
tinba sido marcada entre a ilha de Sant'Anna e o acampa
mento inimigo, começou a L" divisão e a ilha o bombar
deamento do Itapirú ás 8 horas da manbã. )1

Transcreveremos da correspondencia de Buenos-Ayres, de
28 de Abril de 1866, o que contém da passagem do nosso
exercito de Corriel1tes para o Paraguay, no dia 16 d'aquelle
mez.

« Pretendem os jornaes argentinos que' foi do general Mi
tre a inspiração de escolher-se o rio Paraguay para se eflec
tuar o desembarque. Eu tenho motivos para saber que é
exacto ter lembraào na conferencia que houve no dia 9 o
passo de Carucati, 11,0 rio Paraguay, uma legua abaixo do
Huruaitá, mais de tres leguas acima do ponto onde se veio
verificar.

« O combate da ilha e seu brilhante resultado parecia ter
fixado na conferencia do dia 10 as idéas de todos os p;ene
raes, no sentido de que a passagem fosse no mesmo Passo
da Patria; e foi s6 em consequencia de uma liD'eira explo
ração feita pelo tenente-coronel Carvalho no rio Paraguay, a
borqo de uma das nossas canhoneiras, que de novo se resol
veu dar a preferencia áquelle rio.

« Tenho motivo::; para saber que no plano de desembarque
adoptado, e tão felizmente succedido, teve muita influencia
o mesmo tenente-coronel Carvalho. A base d'esse plano foi
simular a passagem do exercito no Passo da Patria, emquanto
se fazia o desem barque no rio Paraguay, meia legua acima
da sua embocadura.

« Os generaes de divisão, commandantes de brigada e de
corpos, e essa joven officialidade dos tres ,exercitas, davam e
executavam com verdadeiro enthusiasmo as ordens que o ser
viço exip;ia. Quanto á tropa parecia que a chamavam para
grande festa, tanta era a sua alElgria.

« Taes eram as disposições com que se re~lisou o em bar
que. Na manhã do dil1, 15 expediram-se as ordens, quer a
esquadra, quer aos exercitas. A's 3 horas da tarde achavam-
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se situados ao longo da costa corrientina e proximos ás pontes
onde devia e:ffetuar-se o embarque das tropas imperiaes, os
numerosos transportes construidos pela com missão de enge
nheiros, e os vapores brasilelros que devIam rebocaI-os col
locaram-se em frente d'elles. Em algumas das maiores balsas
embarcaram-se as peças de artilharia.

« 'esse momento uma especie de agitação dominava no
porto do Pa so da Patria;' mas agitação methodica e solemne,
que principiava no Apa, navio chefe, e ~e transmIttia ao~ ex
tremos d'essa nomerosa frota. Sobre a margem do rio v~a-~e
o tenente-coronel Carvalho e os dez officiaes da commI sao
de engenheiros, prevenir tudo para a facilidade do embarque,
segurança das tropas a bordo dos transportes, etc. .

« Penetrando nos acampamentos do exercito, a mesma agita
ção methodica se mostrava; e era um quadro grandioso esse
que apresentavam 40,000 homens arrumando-se para o de
sen,barque em territorioinimigo, o que importava dizer-para
uma batalha ao saltar em terra. O marechal Ozono se re-
produzia onde quer que sua presença era necessaria. .

cc A's 5 he,ras da tarde uma expedição de tres canhoneIras
foi ao rio Paraguay escolher posição acima da fÓz. A's. 11
horas da noite começou o embarque das tropas bra Ileuas
110S transportes de modo que ao amanhecer do dia 16 viram
se os vapores e transportes apinhados de tropas. Nos grandes
pontõe embarcou a artilharia, e em uma barca especial certo
numero de cavallos arreiaçios. As força bra. ileiras que se
achavam embarcadas eram a La e 3. a divisão assim compostas:

« A La divisão, commandada pelo brigadeiro Argollo Fer
rão, constava de duas bri~ada ; a 7.", commandanda p~lo co
ronel Jacintho Machado Bittencourt; 10. a, commandada pelo
coronel Carlos Resin. .

C( A 3.a divisão, com mandada pelo brigadeiro Antonio de
Sampaio, com duas brigadas; a 5. a, commandada pelo coronel
André Alves Leite de Oliveira Bello; 8.a, commandada pelo
coronel D. José Baltha ar da Silveira.

(C A 7." brigada compunha-se do 1.. batalhão de infantar~a,

13. 0 dito, do 6.·, 90 e 11. 0 de voluntarios, 2 companhIas
de zuavos.

«( A lO.a brigada compunha-se do 2. 0 batalhão de infanta
ria, 2. 0 e 26. ° de voluntarios: a força da La di visão 4,676
homens.

« 3. a divisão: 5. a brigada, 4.0, 6,0 e 12.· batalhões de in
fantaria ; 4. 0 e 46. 0 de voluntarioso A 8. a brigada, 8.° e 16.0

batalhões de infantaria, e lO.· de voluntarios; sua força de
4,606 homens. .

« Toda força que embarcou foi sob o commando immediato
do general Ozorio, e preparada para um dia de. batalha.

cc Os chefes e officiaes trajavam os melhores umformes; a
tropa deixou. as moxillas.

VoI. 11 --, 56.
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PAS AGEilI DE DUAS DI"I ÕES DO EXERCITO BRASILEIRO PARA O PARAGUU.

« A's 7 e meia da manhã a esquadra brasileira, de 1'7
vasos, alem de duas chatas, forulOu uma ex tensa linha des
de a bÔca do Paraguay até acima de Itapirú: corveta lIIagé,
canhoneiras Ivahy, Iguatemy, Ypimnga, J1?'aguay, Greenhalgh,
Chuy; encouraçado BTasil, dito Bahta, corveta Pa?'nahyba,
canhoneira Atea?'im, duas chatas com peças de 68, encoura
çado TamandaTé, dIto, Bwrroso, corveta Belmonte, canhoneiras
Itajahy, e Henriqt~e lIfa?'tins.

« A formação da nossa grande linha de navios ao DOrrer
da costa paraguaya.., tinha por objecto proteger os trans
portes que levavam as tropas de desembarque, e que sem
essa providencia podiam ser hostihsados pelo inimIgo em
extensão de tres milhas.

« Logo que a linha naval se achou formada, os oito trans
portes brasileir'ls a vapor rebocando os pontões, chatas, bal
o as e mais embarcações em que ia embarcada a nossa tro
pa1 puzeram-se em marça, servindQ-Ihe de guia uma canho·
nena. Eram 8 horas e meia da manhã.

« Sendo um segredo dos generaes o ponto e o plano do
desembarque, e sendo garal a supposição, de que este teria
lugar no mesmo passo de Itapirú, elia pareceu confirmar
se. ao vêr a direcção que a frota dos transportes tomára a
prmcipio, isto é, a perpendicular de uma margem á outra.

n: Não tardou em verificar-se o contrario. Apenas chegada
ao canal que corre mais proximo á costa paraguaya, a frota
dirigia-se aguas· abaixo a entrar pela primeira bÔca do rio
Paraguay e subia meia legua.

c( Emquanto estas operações se realisavam, o forte de Ita
pirú tinha principiado a fazer tiros contra a bateria da ilha,
que respondeu-lhe com fogo tão vivo a sufrocar o do forte.

DESEMBARQUE DO EXERCITO.

« A's 9 horas ouvia-se fogo de infantaria na margem do
Paraguay, onde a força brasileira fazia o desembarque. Ao
mesmo tempo as canhoneiras no rio Paraná romperam sobre
a costa inimiga o fogo de bombas e metralha, ao qual res~

ponderam de terra com alguns tiros de artilharia e descargas
de infantaria. Era um bello quadro o que á vista se apre
sentava ent.ão.

« Na margem esquerda do rio Paraguay, onde se fazia o
desembarque, um combate que parecia tornar-se mais sério;
depois no espaço de quasi duas milhas, a linha de navios
brasileiros dominando a costa. Em seguida a bateria da ilha
cO.ntinuando seu duello de onze dias com Itapirú. e, emfim,
na extrema do lado do Paraná, as tres canhoneiras batendo a
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costa, onde grande força llllllliga parecia estar postada, Isto
prolongava-se por espaço maior de 4 milbas; e tudo que ahi
Jogava, os 20 vapores de guerra, os 8 trallsportes, o material
lmmenso de desembarque, a guarni<,;ão da ilha, os 100 canbões
~a esquadra, e os 16 a 17,000 homens que, ou combatiam
Já, ou estavam prestes a isso, com outros tantos que sobre a
margem corrientina esperavam o momento de embarcar; tudo
era nosso, tudo era brasileiJ'o,

« Eis um facto que a historia d8ve consignar: - A passa
gem de nosso exert;ito, ou a primeira invasão do territorio
paraguayo fez-se com meios exclusivamente brasileiros.
Nossos alliados cedendo-nos lealmen te esta primazia, estavam
t~d?s na margem corrientina, prestes a acompanhar-nos, mas
limItados por emquanto a serem testemunhas do que as
força brasileiras de mar e de terra faziam,

c( O pon to escolhido era aq uel1e onde os transportes fun
dea,ram, quero. dizer, na margem esquerda do rio Paraguay,
mela legua aCIma da sua bôca.

« Essa margem do rio é baixa e de arêa. As primeiras
tropas sal taram em terra sem que o inimigo se deixasse
ver. Sendo o terreno inteiramente desconhecido, o general
Osorio tomou a resolução de exploral-o por si mesmo, e só
acompanhado de seus ajudantes de ordens e 12 homens de
seu piquete, todos a cavallo, adiantou-se pelo territorio ini
migo. Apenas tinha avançado cem passos quaodo temeu ha
ver soffrido uma decepção, porque o terreoo apresentava um
extenso brejo, só em um ponto vadeavel, e mesmo ahi a
agua chegava aos encontros dos cavalJos. Com difliculdade
foi ravanç'ando escoltado pelos 12 bomens, indo a alguma
distancia I1ma pequena força de infantaria, e muito mais lon
ge uma ala do 2.· Latalhão de infantaria.

« Houve alguma cousa de feliz n'esse desembarque, feito
sobre um terreno não explorado,' e póde considerar-se louca
temeridade a do nosso general em ir fazer com tão pequena
força uma descoberta sobre territorio inimigo.

cc Estando as tropas a saltai' na praia, tambem não houve
tempo a perder para descobrir o caminho a tomar, e indo
o general evitava-se qualquer delonga.

« Uma força paraguaya de tres batalhões de infantaria, al
guma artilharia e caval1aria, que suppõe-se vinha obstar ao
desembarque de nossas forças, sabia á frente do general Oso
rio e obrigou o seu piquete a formar em guerrilha para poder
retirar-se, ou dar tempo a que l'he chegas_e o auxilio da in-
fantaria. .

" Por fortuna aos primei ros tiros a peq uena força de in
fan.taria acudia como voando e fortificou a guerrilha de ca
vallaria. Não tardou logo em chegar uma ala do 2. 0 bata
lhão de voluntarioso cujo c01l1mandante teve nas participa
ções do general Osorio uma menção honrosa.
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PRIMElRO COMBATE.

« A força brasileira embora ainda em grande desproporção
com a do iniDllgo, avançou sobre elle, fazendo uma carga
á baioneta conLra a infantaria pdraguaya. O inimigo então
retrocedeu, mas não sem deixar 41 morLos e 5 feridos, levando
sem duvida os mais. Da força bracileira houve 3 mortos e
10 feridos, sendo n'e te numero 1 oflicial subalterno.

" -ão foi pequena vantagem que no primeiro encontro, e
tendo em frente um inimiD"o tão superior em numero, a força
brasileira alcan<;asse .aquella victoria; porém o grande resul
tado d'aquelle encontro foi realisar-se a exploração do terre
no, descobrindo-se uma estrada do porto de desembarque até
um terreno alto e firme, continuando a mesma estrada até
o forte de Itapirá.

« Desassombradamente pôde então adiantar-se não s6 a in
fantaria como a artilharia, como tres quartos de legua, até
um sitio commodo e seguro para as duas divisões acampa
rem, e abi esperar maior numero de forças, que se contava
fazer passar n'esse mesmo dia.

« A's duas horas da tarde uma grande tormen La veio do
Sul. Durou tres horas, findas as quaes continuou o fogo que
tinha parado de fuzilaria e artilharia. Depois da perseguição
feita pela infantaria brasileira, um corpo de cavallaria para
guaya carregou contra uma guarda de infantaria brasileira
collocada á frente da artilharJa. Fazendo-lhe um vivo fogo
de espingarda, e depois carregando-o á baioneta, levou o
inimigo de 'Vencida até obrigal-o a metter-se no matto.

« Comquanto estivessem já embarcadas em seus transportes
e navios de guerra as forças argentinas do 1.0 corpo de seu
exercito, e uma brigada de infantaria oriental, a tormenta
impedia que atravessassem o rio antes das 4 horas e meia
da tarde.

« A essa hora puzeram-se em marcha os vapores argenti
nos com o general FIÔres e um corpo de 4,500 a 5,000 ho
mens, com bastante artilharia: a qualidade d'aquella tropa,
quasi toda veterana, com bons oflieiaes, como o coronel Ri
vas e outros, dava-lhe o aspecto de uma legião européa.

« Depois das 5 horas da tarde apartou a frota argentina
onde de manhã tinha apartado a brasileira, sendo os generaes
FIÔres e Paunero os primeiros que desembarcaram; seguio
se uma parte da força, obrigando a hora avançada do dia a ficar
o resto a bordo.

« Com a força desembarcada o general FIÔres procurou
approximar-se ás do general Osorio, mas não Ih'o pe~mÜtio

o terreno, porque, /tlém de ser pessiroo, a chuva o haVIa tor
nado intransitavel: pôz-se em communicação com e11e,
acampando com a sua força no ponto até ende lhe foi pos
sivel chegar.
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cc Por tal fórma correndo os successos res~lto?: 1.0 que as
forças brasileiras desembarcaram sós no terrltorlO paraguayo,
2. o que tambem sós passaram a noite, a poucas mdhas do
grande exercito inimigo. E' evidente que conhecido o carac
ter astucioso do inimigo, exigia a mais activa vigilancia do
general Osorio em cobrir o seu campo para evitar alguma
surpresa.

« E, de facto, não [oram em vão as cautelas que elte to
mou, pois ás 8 horas tentou o inimigo sorprender as· guar
das avançadas, sendo repeUido cow alguma perda. »

SEGO no Cm,1BATE.

l( Na madrugada do dia 17 teve lugar o segundo combate
entre as [orças invasoras, exclusivamente brasileiras, e as do
Paraguay. C") O inimigo apresentou-se em força como de
3,000 homens das tres armas, sendo quatro grandes batalhões
de infantaria, quatro peças de artilharia e dous esquadrões
de cavallaria.

cc O general Osorio maudou os batalhões 1.0 e 13.0 de li
n.ha, ás ordens do coronel J acintho Machado Bittencourt,
tomar de flanco a columna inimiga, que teve de dar-lhe a
sua frente, cobrindo o seu flaneo direito com as 4 peças
de artilharia. Mandou o 10.° de \ 01 un tarios, commandan te
tenente coronel Joaquim Maurlcio Ferreira, ata.car o inimigo
sobre esse flanco, o que trouxe a perturbação ás tileiras
paraguayas. O tres óatalhões brasileiros carregaram á.
bayoneta e os puzeram em debandada, conseguinuo tOOlar
lhe duas peça ele artilharia, uma baudeira., muito armamento
e cavallos arreiados. Esta ultima circumstancia exige uma
explicação.

« Os dous esquadrões de cavallaria vendo os batalhões bra
sileiros avançar. á baioneta, apearam-se e os accommetteram
de espada na mão. O resultado foi grande numero d'esses
desditados cahirem atravessados pelas bai'Onelas dos nossos
soldados, e o resto fugir de envolta com a infantaria, aug
mentando a desordem e a confusão em que ella já estava. A",
perdas do inimigo calcularam-se em 400 homens morto e 50
feridos; do nosso lado hou ve 240 homens fóra do combate,
d'estes 40 mortos. Da artilharia inimiga tomaram-se duas
peça, que se conll'eccu serem de fundição portugueza. Essa
derrota do inimigo foi aiuda de grande efi'eito materil~l e
moral. Material porque abria ao nosso exercito o caullnho
até ao forte' de Itapirú, e moral porque o inimigo in piraTa
aos soldados brasileiros a maior confiança em si mesmos. Em
quanlo as forças de terra operavam assim contra o inimigo,
a esquadra prestava-lhes valiosa coadj uvação, )}

(-j O correspondente considerou e te o primeiro combate, quando era o
segundo.
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TOMADA DO FORTE DE ITAPlRU.

« Diversas canhoneiras e os encouraçados approximaram-se
ao forte, e a Hen?'iqtte ~fa?'tins e G?'eenhalgh, entrando na en
seada de Itapirú, romperam sobre a costa, onde havia uma
grande força de infantaria e artilharia inimiga, fogo de bala e
metralha. O forte arreou a sua bandeira ás 9 horas da manhã.

I A força que formava a guarnição da ilha foi então reu
nir-se ás divisões que o general O orio tinha alli, passando
tambem n'esse dIa o maior numero das que tinham ficado
na margem corrientina; desembarcaram proximo ao forte de
Itapiru. N'es e mesmo dia a bandeira imperial tremulou obre
as ruinas do forte de Itapirú, levantada pelo tenente-coronel
Carvalho.

« os dias 20, 21 e ,22, continuou a passagem do grande
material dos exerci tos alliados, conservando estes as po ições
que haviam tomado em frente ao campo inimigo, e sem que
nenhum com bate occorres e. Apenas as avançadas tirotea
Yam-se durante o dia, e a esquadra lançava algumas bombas
sobre o acampamento inimigo.

{( Na noite de 20 de Abril, bouve um conflicto entre dous
batalhões brasileIros que, e tando de avançada, se desconhe
ceram na obscuridade da noite e fizeram fogo uni con tra o
outro. Apezar dos es[ol'çOS empregados pelos chefes e o:fficiaes
para patentear o erro, o fogo durou bastante tempo, cahindo
39 homens, dos quaes 9 mortos.

« Preparando-se os alliados para atacar o acampamento de
Lopez, reconheceram todos suas posições, contando com 60
peças de artilharia que defendiam suas trincheiras. Na ma
nhã de 2.2 esse grande acampamento de Lopez appareceu
em chammas, tendo-se durante a nOIte retirado as (orças que
até a vespera ahi appareciam.

« A brigada de cavallaria do brigadeiro Netto, penetrou
logo n'esse acampamento, onde nada achou que, vallesse
apena recolher. ))

Deixemos os exercitos alliados acampados no territorio do
Paraguay, na proximidade do forte de Itapirú, e vamos
transcrever parte do que diz um correspondente do exercito
em data de 19 de Abril.

« Embarc'aram com a 3. a divisão do exercito os Los cirur
giões tie commissão Dr. Fll'mino José· Doria, chefe interino
d'esta secção; 2.° cirurgião Dr. José Rufino de Noronha;
2.0 cirurgião Raymuni:lo Caetano da Cunha; alferes pharma
ceutico João José Doria; capeilão tenente padre JoãO Cyrillo
de Lima; o alferes de zuavos Angelo Benedicto dos Marty
res, 6 enfermeiros e 12 serventes zuavos.

« De 16 até 17 á noite receberam-se em uma palhoça, que
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os refer.idos medicas escolheram para accommodar os doentes,
262 fendas, os quaes receberam com toda a dedicação, zelo e
humanidade todos os soccorros medicos e clfurgicos que lhes
eram indispensaveis. As balas .foram extrahidas, todos os fe
rimentos foram pensados e as fracturas foram tratadas, col
locando-se apparelbos.

« Toda a noi te de 16 para 17, os medicas, capellão, phar
maceutico, enfermeiros e serventes, passaram em vigilia com
as fOU pas molhadas, por terem acom panbado por meio de
pantanos e debaixo de úhuva as divisões em fogo, em tra
tamento dos feridos. A's 11 boras do dia 17 com pareceram
0. cirurgião-mór de brigada. Dr. Polycarpo, e mais tres me
dlCos e alguns pbarmaceutlCos; todos mostraram tanto zelo,
que ás 7 horas da noite de 17 todos os 26,2 feridos acha
vam-se curados e postos em leitos de capim secco bem
preparados.

(( Dos doentes grayemente feridos morreram poucos mo
mentos depois: Bra ileiros 12, Paraguayos 4. Todos os mais
foram transportados em vapores, uns para o bospital de sangue
por reclamarem operações que se não podiam fazer no campo,
outros para o hospital sedentario de Conientes, onde vão ser
tratados.

(( O hospital de sangue acha-se a cargo do iU ustrado
conselheiro Dr. Manoel Feliciano Pereira de Carvalho.

(( Na fortaleza de Itapirú deixou o inimigo uma peça de
SO de montada a sentada sobre um apparelho de madeira bas
tante rija, que fazia rotação para todos os lado; esta peça
dizem ter pertencido ao Jeqtlitinhonha, e fez-nos muitos e tra
gos. Na parto oriental da meSIDa fortaleza, pro:nmo ao angu
lo anterior, havia outra peça lambem de SO, que encontra
mos desmontada e encravada.

(( O inimigo, tendo-se refugiado no P.asso ~a Patria, ~a
fortaleza de Sant'Anna, foi bontem e hOJe batido por artl
lbaria da esquadra, que tem feito m'uitos estragos n'aquella
fortificação.

(C O tenente-coronel Carvalho, chefe do corpo de engenhei
ros e a com missão de que faz elle parte, tem sido incansa
veis em offerecer ao exercito seus importantes serviços.

(( Sabemos agora que os Paraguayos retirara.m-se d!1 forti
ficação para ponto fóra do alcance da artllhana do no. Ho
je con truem-se pontes a toda a pre~sa para .a pa-s~gem d.o
exercito amanhã. Os exerci tos argentino e onen tal Já. reah
saram a sua passagem, e marcham de accÔrdo comnosco so-
bre o inimigo. » .

Seguem-se os documenlos ofliciaes sobre o desembarque do
exercito brasileiro no Paraguay, e primeiros combates nos
dias 16 e 17 de Abril de 1866.

(( Illm. e Exm. Sr. Brigadeiro general D. Bartholomeu
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Mitre. Campo em frente do forte de Itapirú, em 1'7 de A.bril
de 1866.

« Tendo hontem ás 9 horas da manhã desembarcado, se
gundo estava disposto, no territorio inimigo, cerca de meia
Iegua acima da e~bocadura do ,rio, Paraguay, effectuei o con
veniente reconheClmento, que dlflgI em pessoa, acompanhado
de 12 homens de cavallaria; encontrei um profundo e 8,tola~

diço banhado, unicamente vadeavel por um desfiladeiro que
dava passagem com agua pelo peito dos cavalIos.

« A hi travou o meu piq uete uma guerrilha com o inimigo,
que se oppÔz, sendo o pIquete immediatamente sustentado
por uma pequena força de infantaria, que mandei seguir-me
ao desembarcar. Foi necessario grande esforço para que e sas
guerrilhas, mui diminutas em numero, pudessem conter o
inimigo, que nos aggredia com força das tres armas e em nu
mero avultado, figurando tres batalhões de infantaria, duas
peças de artilharia ligeira e cavaliaria, que apparecia e de
sapparecia no bosque; mas reforçadas as guerrilhas com uma
ala do 2.0 batalhão de voluntarios muito bem commandacla,
batalhão esse a que pertencia a guerrilha de infantaria, facil
foi pÔr aos Paraguayos em completa derrota, at~ á posição
que actualmente occupo, em espesso bosque abaIxo de 1ta
pirú.

cc Por ser tarde estabeleci ú acampamento das duas divi
sões e oito p8ças de artilharia, q,ue compunham a expedição
sob o meu commando, em bom campo, com vantajosas po
sições, e onde póde estabelecer-se todo o exerci to, no caso de
continuar a chuva que cahe com abunclanoia desde hontenl
ás :2 horas da tarde.

cc Desde o desembarque até este ponto' ha uma boa estra
da de rodagem, que prova velmen te segue para ltapirú. Quan
do cessou a persegui<;ão que fizemos ao inimigo, o qual em
brenhava-se nos bosques que tenho em frente, voltou subita
men te á carga um corpo de cavalIaria paraguaya con tra um
piquete do 12 de linha que estava em frente da artilharia;
com uma descarga e uma carga de baioneta do piquete, vol
tou a cavaliaria paraguay'a para os seus montes, deixando
alguns mortos.

« Tomamos ao inimigo 5 prisioneiros feridos e 41 mortos,
tendo a minha força até hontem á noite 3 mortos e la fe
ridos, incluso um official subalterno. No decurso da noite
precedente foram mo'l'tos dous Paraguayos e ferido gravemente
um dos que ficaram escondidos nos grandes paues que ha
n'este campo, e que protegidos pela noite faziam fogo sobre
as scntinellas. A's 8 horas da noite atacaram-me a primeira
'linha de veJetas, foram rechaçados, voltando ao paul donde
tinham sahido, e causando apenas leves ferimentos em tres
praças do 1.0 batalhão de linha, que formava a dita linha.

« Ao anoitecer veio ver-me o Sr. general FIÔres, t:om quem
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desde logo me puz de accordo sobre ulteriores movimentos.
- Osorio.

. « P. 8.-0 inimigo apresentou-se hoje forte e combate
VIvamente. »

«- Exm. Sr. general D. 'Bartholomeu Mi~re.-O Sr. marechal
Osorio destingue-se com as forças brasileiras combatendo como
beróes. Hoje tomaram ao inimigo duas peças e uma bandeira.
Já estamos' com todas as forças reunidas. O general Paunero
vai f~llar-Ibe em nome do. peneral Osorio ~ no m~u., para
combmar o. ataque de Itaplru. Receba as mInhas felu.atações
pelo triumpho das armas alIiadas. Mande-nos munições e
a!gun~ viveres para o primeir.o corpo. argentino. Hoje pode
rao YU' as forças que fôr passIveI enVIar durante o dia, ape
zar de que considero sufficiente a que ha. - Venancio Flôres.

« Cam po 17 de Abril de 1866.
« P. S.-O melhor desembarque é em frente d'este campo,

não obstante ser a praia um pouco larga. »
« Quartel general do commando em chefe do exercito im

perial ao norte de Itapirú, Abril 18 de 1866.
« Illm. e Exm. Sr.-Depois da minha primeira parte da

tada de hontem ás 8 e meia boras da manhã:, quando
começava o terceiro ataque do inimigo, oecorreu o seguinte.

« O inimigo foi outra vez vencido, deixando no campo
uma bandeira e maís de 400 mortos, muitos gravemente feridos,
alguns prisioneiros, duas peças de artilharia, porção de ar
mamento de toda a sorte, e muitos cavallos ensilhados.

« O inimigo trouxe este combate a um terreno muito es
treito, quatro batalhões, tres peças de artilharia e do us es
quadrões de cavallaria. Dispuz dous batalhões pela margem
do Paraná, flanqueando o inimigo pela esquerda; tendo este
que attender ao fogo dos meus dous batalhões, nos deu o
flanco direito, que haviam coberto com sua artilharia, o que
reconhecendo mandei atacaI-os pelo referido flanco direito por
outro batalhão, e tornando-se geral o choque, a fuga do ini
migo, como fica exposto foi o resultado.

(C Nossas tropas portaram-se com bizarria, e temos a la
mentar a perda de alguns bravos e uns 180 feridos. A pressa
com que faço esta communicação a V. Ex. não me dá lugar
para mais pormenores, e para fazêl-a com a conven\ente
regularidade. Accrescentarei que os SISo generd.es Flôres e
Paunero, havendo desembarcado na noite de 16 do corrente
com as forças orientaes e argentinas que comn~andam, che
garam hontem á posição que eu occupava, de onde observa
ram a operação que fica relatada. Felicito a V. Ex. por este
successo.

« Esta manhã chegaram as nossas forças ao norte de Ita
pil'ú, a avançada até á ponte do ultimo riacho que nos separa
do acampamento inimigo, havendo este abandonado nas rui
nas do forte ~e Itapirú duas peças de artilharia de calibre 68

Valo u-57
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de primeira classe; e effectuado a retirada com tanta preci
pitação que deixou intactas as pontes de communicação d'este
lado do riacho, duas carretas. e porção de muniçao.

II Deus guarde a V. Ex.
« Illm. e Exm. Sr. brigadeiro general D. Bratholomeu

Mitre, digno commandante do exerClto alliado em operações
contra o Paraguay.-~fanoel Lui:;; OS01'iO, marechal de campo. I

c- a general em chefe do exercito oriental.-Itapirú, 18 de
Abril de 1866.

« A.o Exm. Sr. brigadeiro-general D. Bartholomeu Mitre,
general em chefe dos exerCltos alliados.

« qumprindo as disposições adoptadas, puz-me em marcha
em. dIrecção ao mesmo ponto onde havia desembarcado a pri
mell'a expedição invasora do territorio inimigo ás ordens do
Exm. Sr. marechal asaria, cerca de meia legua acima das
Tres-Bocas, no rio Paraguay; chegando ao referido ponto ás
5 horas da trade do mesmo dia, immediatamente ordenei o
desembarque das forças ás minhas ordens, que se compu·
nha:m do 1.0 corpo do exercito argentino e de uma divisão
de mfantaria pertencente ao exercito oriental.

« Tanto pela hora adiantada como por outras difliculdades
que offereCla o estado do rio e o mesmo ponto do desem
liarque, em consequencia da copiosa chuva que cahio, tive
de suspender esta operação depois de ter saltado em terra
uma parte da referida força, com a qual me puz em mar
cha, procurando incorporar-me ao Exm. Sr. marechal asorio,
atravessando para esse fim todo o espaço que d'elle me sepa
rava, e. que é todo um continuo e profundo banhado, con
seguindo pôr-me em communicação e accordo com o mesmo
Exm. Sr. general n'essa noite.

•« Na manhã de hantem o Sr. general Paunero, de confor
midade com as instrucções que lhe havia dado, contiuuou o
desembarque do resto da força ás minhas ordens, sem desas
tre algum, imcorporando-se logo a mim.

« Reunida assim toda esta expedição de combinação com
a l.a do Sr. marechal asorio, temos seguido avançando até
este ponto, tendo antes tido lugar, na manhã de hontem, o
ataque ás forças brasileiras por parte de outras paraguayas,
de que terá informado a V. El(. o dito Sr. marechal, assim
como do seu brilhante resultado para lLS armas alliadas.

. « Felicito a V: .Ex. pelo exito. fel.iz gu.e ~eve o pJano com·
bmado para a lllvasão do terrltorlO llllmlgo, reahsado com
tanta perda e desmoralisação para este, como gloria e honra
para os exercitas alliados.

« Deus guarde a V. Ex.-Venancio FMres ,)
« a general em chefe do exercito alliado.-Quartel-general nas

ruinas do Itaplrú, 19 de Abril de 1866.
l( Ao Exm. Sr. vice-presidente da Republica Argentina D.

Marcos Paz.
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« Tenho a honra de remetter a V. Ex, o boletim n. 2 do
exercito alliado, contendo as partes que noticiam a invasão
do terri torio inimigo pelo Passo da Patria, pelas forças do
exercito alliado: cujo feliz e glorioso acontecimento succedeu
no dia 16 do corrente: assim como dos combates sustentados
por essas mesmas forças contra' outras do inimigo, que se
oppuzeram á passagem no acto de effectuar-se o desembarque,
e outras que se apresentaram a meio caminho de Itapirú;
tendo-se em ambos os encontros conduzido as ditas forças,
na sua totalidade brasileiras e ás oràens do Sr. marechal
asaria, com toda a honra e bizarria, derrotando o inimigo
e causando-lhe sensiveis perdas em mortos, feridos e prisio
neiros, e arrancando-lhe como trophéo uma bandeira para~

guaya e duas peças de artilharia. Felicito a V. Ex. por estes
Importantes feItos de tanta transcendencia para os ulteriores
da campanha, e que tanto honram os governos e povos alliados.

Deus guarde a V. Ex..-Bartholomeu Mit?'e. »
(( Quartel general do commando em chefe do 1.0 corpo

do exercito em operações. - Acampamento na Republica do
Paraguay, junto ao Passo da Patria, 25 de Abril de 1866.
Ordem do dia n. 152.

(C S. Ex. o Sr. general em chefe, congratulando-se com o
exercito de seu commando pelo feliz' successo da operação
que nos deu a posse das posições que occupava o ini
migo D'esta margem do Paraná e conseguintemente a' pas
sagem franca dos exercitas aliiados para o territorio para
guayo; manda faz'er publico ao mesmo exercito as partes
especiaes dos corpos das duas divisões que compuzeram a
expedição, os quaes tiveram occasião de se encontrar em
combate com o inimigo, afim de que chegue ao conheci
mento de todos o modo porque foi apreciado o coruporta
menta d'aquelles que se distinguiram.

(C S. Ex. não acredita que os dignos commandantes, a quem
coube a gloria de levar seus commandados a combate, deIXem
de ser rigorosamente justos na relação dos factos e nas infor
mações sobre os seus autores; comtudo se por qualquer
omIssão ou engano alguma das mesma!> informações mI' in
completa ou menos justa, permitte que os prejudicados recla-
mem pessoalmente a S. Ex. •

(( Outrosim, dirigindo S. Ex. em pessoa as opera\tões e
não permittindo a estreiteza e condições especiaes do terreno
por onde foi atacada a força inimiga, que as duas divisões
ou suas brigadas se desenvolves·sem com todos seus elementos,
o mesmo Exm. Sr. julga do seu dever dar directamente
conhecimento ao exercito do procedimento dos ofliciaes e
praças que, ou por pertencerem a corpos especiaes, ou por
exercerem funcções do estado maior, não podem ser contem
plados nas partes dos Gommandantes dos corpos, que abaixo
vão publicadas.
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« Os Srs. brigadeiros Jacintno Pinto de A.raujo Corrêa,
chefe do estado maior, Antonio de Sampaio, Alexandre Go
mes de Argollo Ferrão, commandantes da 3. 3 e La divisão;
os Srs. coroneis J acintbo Machado Bittencourt, commandante
da 7.· brigada e que commandou a força da vanguarda no
ataque da manhã do dia 17; Carlos Resin commandante da
10.3 brigada; André Alves Leite de Oliveira Bello, da. 5.a ; e
D.. José Balthazar da Silveira, da 8. 3 , não desmentiram o
conceito de. que gosam, guardando seus respectivos postos
com serenidade, actlvando e dirigindo cada um em sua parte
o movimento das fracções de forças do seu respectivo COID

mando, á medida que as circumstancias do terreno o per
mittiam, ou que a necessidade se apresentava de reforços
n'este ou n'aquelle ponto.

«( Os officiaes que compunham o estado maior de cada uni
d'estes generaes e commandantes de brigada não deixaram
de desenvolver a actividade precisa e exiglVel, quando a qual
quer d'elles cabia a vez de transmittir ordens ou guiar for
ças.

« Os Srs. commandantes dos corpos que tomaram parte nos
combates parciaes e geral dos dias 16 e 17 do corrente até
chegarmos a tomar posse do forte de Itapirú e suas visi
nhanças, são especialmente felicitados por S. Ex. pelo san
gue frio, valor e actividade que patentearam. O Sr. major
Manoel Deodoro da Fonseca, com mandante do 2.° de vo
luntarios, dirigindo com denodo a vanguarda, composta das
fracções de differentes corpos que já haviam desembarcado
no momento em que o plquete de S. Ex. se achava em
luta com o inimigo no desfiladeiro do banhado, avançando
intrepidamente em apoio do mesmo piquete- e obrigando o
inimlgo a bater-se em retirada, prestou relevantissimo serviço
na protecção do desembarque da nossa força. Os Srs. tenen
tes-coroneis Domingos José da Costa Pereira, commandante
do 12.° batalhão de infantaria; JoaCj.uim Mauricio Ferreira,
do 10.· corpo de vaI untarias ; FranClsco Antonio de Souza
Camisão, do 8.0 batalhão de infantaria; Salustiano Jeronymo
dos Reis, do 2.° da mesma arma; majores Francisco Frede
rico Figueira de Mello, commandante do 26.· corpo de vo
luntarios; Francisco Maria dos Guimarães Peixoto, comm&n
drnte do 1.0 batalhão de infantaria; Augusto Cesar da Silva,
commandante do 13.0 da mesma; João de Souza Fagundes,
commandante do 16.0 da mesma arma; e Innocencio Caval
canti de Albuquerque, commandante do 11.0 corpo de volun
tarios, cujos corpos tiveram occasião de entrar em fogo no dia
16 e principalmente no dia 17, mostraram-se dignos da con
fiança que até ao presente tem mericido de S. Ex.

O Sr. tenente-coronel Emilio Luiz Mallet, commandante
do 1.0 regimento de artilharia a cavallo, qUb dirigia as oito
bocas de fogo que acompanhavam a expedição, confirmou os
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seus precedentes, desenvolvendo a actividade, bravura e ener
gia que ha muito lhe são conhecidas.

O ~r. tenente-coronel José Carlos de Carvalho, chefe da
commlsssão de engenheiros, que acom panhou o Sr. general
em chefe no dia 16, mostrou-se activo e zeloso em coadju
vai-o n'aquillo para que podia concorrer.

. « ão tendo sido passiveI embarcar todos os animaes dos
ajudantes d'ordens e mais officiaes em serviço junto a S. Ex.,
bem a seu pezar ficaram du outro lado alguns d'estes; esta
desagradavel occurrencia, porém, fez com que os que o
acompanhavam mais desenvolvessem a sua actIvidade, como
para preencherem a falta de seus ca.maradas que não pude
ram passar.
. « O Sr. tenente-coronel João Simplicio Ferreira, empregado
Junto a S. Ex., cuja hravura já ba muito é conhecida, fez
excesso~ de energia; o Sr. tene~te Joaquim Pantaleão Telles
de Quell'oz, commandaate do pIquete de S. Ex., o lliesmo
que no ataque da ilha fez-se admirar dos seus camaradas
pelo valor e energia que desenvolveu, não foi menos ,admi
ravel combatendo com a pequena força de cavallarla que
primeiro teve de fazer frente ao inimlgo, continuando
depois a exercer com a mesma energia as funcções de aj u
dante de ordens; os Srs. tenente-coronel Candido Antonio
Figueiró; capitães do 3. 0 regimento de cavallaria ligeira lzido
1'0 .FernanQes de O1i veira, e do 1. o corpo da brigada ligeira
LUlZ Alves Pereira, que n'esta occasião fizeram parte do es
tado maior de S. Ex., ajudaptes de campo, tenente Manoel
Jacinto Ozorio e alferes Manoel Luiz Ozorio, portaram-se
muito dignamente, nada deixando a desejar no cumprimento
de seus deveres.

S. Ex. elogiandG a intrepidez e serenidade do Sr. capitão
Luiz Costa, commandante dos poucos atiradores a cavallo da
brigada ligeira que n'aquella occasião formavam o seu pi
quete, lamenta profundamente que tivesse a infelicidade de
ser baleado gravemente no combate da manhã de 17.

« Os mais officiaes inferiores e soldados que compunham o
piquete de S. Ex. cumpriram o seu dever.

« Plenamente satisfeito do comportamento dos poucos bata
lhões que têm tido occasião de medir-se com o inimigo, S.
Ex. reconhece com prazer que, além. d~ brio natural ql!e
anima e enche de valor o soldado brasl1ell'o no combate, nao
tem sido perdidos os' esforços empregados em sua disciphna e
instrucção, e que os di:fferentes chefes bem tem correspondido
á confiança que lhe tem merecido. .

« S. Ex. O Sr. general em chefe entende que fal.taria a um
dever sagrado se n'esta occasião e perante o exerclto de seu
commando deixasse de manifestar-se grato aos nossos bravos
irmãos de marinha e ao seu digno chefe pelo muito que
concorreram para o feliz exlto da nossa expedição,· coad] u-
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van~o o transporte das tropas para este lado, já metralhando
. o inimigo e desconcertando-o em sua retirada, já finalmente

bombardeando o seu decantado acampamento entrincheirado
no Passo da Patria, sendo só á ella devido o desalojamento
precipitado do gro so de suas forças, que, guardadas em suas
trincheiras, julgavam poder-nos impedu o passo para o Hu
maitá. J)

Com esta ordem do dia do marechal Manoel Luiz Osorio,
publicaram-se as partes dos com mandantes dos corpos dadas
ao mesmo general do que occorreu em cada corpo no dia
do desembarque do exercito e nos seguintes; as quaes por
serem muito extensas não as incluimos aqui, e tambem por
que pouco interessam aos leitores.

O correspondente do exercito communicou com data de 25
de Abril, algumas particularidades interessantes, que convém
menClOnar.

« A passagem do rio no dia 16, ou antes o desembarque
no territorio paraguayo, pois a largura do rio é de mais de 400
braças, foi feita n'aquelle dia na margem do Paraguay, na
peninsula formada por aquelle rio e o Paraná. Ahi desembar
caram as duas divisões brasileiras, l." expedição; devendo
ter desembarcado na margem do Paraná, nas visinhanças do
forte de Itapirú, a 2.' expedição um pouco depois, protegida
pela esquadra, plano sabiamente combinado que, distrahindo
as forças inimigas, nos teria dado mais prompta e mais com
pleta victoria, sem lamentar-mos a perda de tantos bravos.

« Infelizmente o máo fado antes a falta de intelligencia
pensadora, transtornou estes planos da guerra, e a 2.' expe
dição, apezar de embarcada desde o amanhecer do dia 16,
ficou no meio do rio até anoitecer, porque houve quando
menos se esperava, uma ordem para não continuarem então
os vapores o rumoiJara a costa de Itapirú. Na vida militar
a razão humana se aniquilla sob a massa de ferro da ordem
superior. A obediencia, que reconheço ser uma alta qualidade
de regularisação do serviço, seria umll. virtude na guerra
utilisslma, se todos os chefes tivessem tino e sciencia da tac
tica militar: não obstante é dever. (...)

(( Os immigos concentraram-se sobre os nossos 8,474 ho
mens (que a tanto orçavam, como já disse, os primeiros de
sembarcados) todas as suas forças àe cavallaria, de artilharia
e de infantaria que se achavam em Itapirú e no Passo
da Patria, que d'aquella fortaleza não dlsta mais de uma
legua.

(*) Em muitos lugares encontram os leitores factos que justificam o que temos
dilo sobre a má direcção que se deu á guerra desde o principio.
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« a porto do nosso dasembarque ficava, pois, a uma legua
de Itapirú e a duas do Passo da Patria.. Nos combates tra
vados na tarde de 16 e na manha de 17, nos quaes os nossos
fizeram prodigios de valor, levando o inimigo de vencida e
em retirada tivemos mortos 64, sendo 2 capitães; [eridos 287
sendo 15 oficiaes; extraviados 5; total fóra do combate 356.

« Essas mesmas perdas seriam muito menores se o plano
de distrahir as forças inimigas se tivesse realisadoj a esqua
dra indo bombardeando toda a costa desde a peninsula até
o Passo da Patria, desembarcando a 2. 3 expedição na visi
llhança du forte de Itapirú, como a razão e a tactica militar
o estavam exigindo, e como f6ra o accÔrdo tomado com
a audiencia da commissão de engenheiros, ao que ouvi eu
dizer.

e a que é certo, é, que quando presentiram os inimigos
o nosso desembarque na peninsula, não só affiuiram para
aquelle ponto as forças de Itapirú, mas tambem as do Passo
da Patria. Eu vi de longe a nu vem immensa de pó que se
levantou na direcção da estrada. do Passo da Patria para
Itapirú, a qual é parallela ao rio. Essa nuve-m de poeira é
o documento da velocidade e do numero dos inimigos que
d'ahi marcharam para o lugar da acção no dia 16.

« a combate de 17 é outra prova, pois o boletim oflicial
da parte do general asaria diz que nossas forças foram acom
mettidas pelas tres armas do inimigo.

« Durante o dia 17 os Paraguayos, que tinham calado a
bateria do forte ás 8 horas da manhã e arriado sua bandei
ra, dispuzeram com vagar a fuga ou retirada para o Passo
da Patria, o que efi'ectuaram na madrugada de 18 com va
gar, destruindo as pontes que havia sobre os arroios e ala
gadiços.

« Poderiam as nossas forças ter feito grande numero de
prisionelIos se tivessem desembarcado os soldados de caval
laria, que não tinham entrado em nenhuma das expedições.
Che~adas na manhã de 18 as nossas forças ao forte de Ita
pirú, de cujo estado já dei noticio., . ahi acampamos, á espe
ra da passagem do resto do exerCito e da construcção de
nossas pontes, para ma.rcharmos sobre o Passo da P?tria,
onde o inimigo se encontrava com intuito de esperar-nos
ahi.

« E' realmente o Passo da Patria um magnifico ponto es
trategico. Em uma collina, banhada pelo lado meridional pelo
rio Paraná, e por leste por immenso alagadiço ou lagÔa qU(;
contorna aquella povoação, e trincheiras pelo lado sep~en~rio
nal e por oeste em grande parte, era um ponto .estl'ateglCo,
cuja posse nos custaria milhares de vida se o inimigo ahi
permanecesse fortificado como se achava.

« A nossa commissão ele engenheiros, solicita e trabalha-
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dora como se tem mostrado sempre, procurou desde o dla 18
fazer os necessarios reconhecimentos, expondo-se aos maiores
pe.rigos, tendo chegado até a tiro de revolver d.as trincheiras
Immigas, audacia. que ia custando a vida a dous de seus
membros, os Drs. Carvalho e José Simeão, sobre quem dis
pararam os inimigos alguns tiros, ao descortinarem na floresta
esses dous engenheiros. Continuava a commissão em seus tra
balhos, tendo já feito construir tres pontes, sendo duas es
tivas propriamente, e dispunham-se a construir a ultima no
lugar em que o alagadiço mais se estreita e se aprofunda.
Como esse ponto fica em frente do angulo e da face occi
dental das baterias, era arriscadissima a construcção da ponte,
pois os inimigos fariam sobre os trabalhadores um fogo vivo
que seria todo aproveitado.

{( Entre os obst-aculos que um exercito póde encontra.r
em sua marcha, os mais frequentes são ordinariamente os que
provém das aguas. Infelizmente o Brasil tem sido obrigado
a vencer todos esses obstaculos, paI a guerra que estamos
fazendo desde 1864 é em Jjlanicies cheias de banhados, de
al~gadiços, de lagÔas, de rios, das planicies, emfim, onde
eXIste a grande bacia d'agua doce que se chama o Prata.
Os rios e lagÔas que tinhamos passado até agora não esta
vam diante das bocas de fogo elo inimigo,.

. li O Paraná, que passamos no d.ia 16, e a lagôa, que de
Vlamos passar depois, eram fortificações naturaes favoraveis
ao exercito inimigo. Já estava passado o rio, já estavamos
no territori.o do Paraguay; mas a lagÔa estava agora em fren
te ao pon to mais fortificado do inimigo, debaL\':o de suas ba
terlas. A commissão de engenheiros entendeu muito bem quo
con vinha levantar trincheiras para proteger o trabalbo da
ponte, que ia ser feita no lugar mais estreito do alagadiço,
cuja dist3.ncia ela de 80 braças pouco mais ou meno. a
madrugada de 23, estavam já levantadas as trincheiras, e as··
sentadas sete peças de 6 raiadas. Ao amanhecer devia começar
o trabalho da ponte. a ve pera, em uma exploração em
que eu acompanhei os engenheiros, vi os inimigos em gran
de actividade nas suas trincheiras; fingiam preparar-se para
uma resistencia forte.

li Eram esses trabalhos e actividade apenas um estrata
gema. Pelas 4 e meia horas vimos uma chama vasta, im
mensa, envolta em columnas de fumo espesso; envolver toda
a povoação e fortificações inimigas. Era o espectro da des
truição e do exterminio a apertar com seus braços de fogo
as casas da cidadella, e estortegando·as aniquilai-as. Era a
esphynge da morte lambendo com as linguas em labareda
essas fileiras.de choupanas, arruadas, bem construidas, com
os recursos de que dispüe esta china g'uarany, e reduzindo-as
a cinzas.
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« Os inirligos tinham fugido. Nossas forças já desembar
cadas, que eram de infantaria pela maior parte, pois a ca
vallaria ainda estava do outro lado (provincia de Corrientes),
não pô~e perseguil-o~ a tempo. Todavia, UI~a porção da
ca-yallana de Flôres rOl-lhe no encalço. Não S81 o que fez,
pÓIS o immenso alagadiço devia impedir-lhe a marcha até o
Passo da Patria, e nossas pontes não estavam ainda concluidas.
Felizmente hoje pela manhã passei para o lugar d'onele lhe
escrevo e vi irem-se terminando as duas ultimaf: pontes, uma,
a mais importante, sobre mais de 60 chalanas, e outra de
esteios e terra.

« A sciencia do engenheiro tinha vencido os obstaculos, e
sobre a ponte fluctuante desfilavam esses milhares de homens
com a maior segurança. Vinha em frente a cayallaria dg
Flôres, seguia-se a nossa cavallaria (brigada ligeira) sob o
commando do general Netto, e depois a cavallana de Mitre.
Após vinha a artllharia, puchadas as carretas por animaes. )} C")

Terminamos este segundo volume com os primeiros com
bates no territorio do Paraguay pelas tropas brasileIras sob
o commando do mareuhal Osorio.

A primeira invasão dos Paraguayos foi no territorio brasi
leiro; as primeiras tropas que entraram no Paraguay foram
ai brasileiras: parece que o acaso determinou que a nação
primitivamente offendida fosse que devia de preferencia pro
curar desaggravar-se.

Nos combates de 16 e 17 de Abril mostrou o general Osorio
a sua pericia militar fazendo bater os Paraguayos, que se re
tiraram com perdas sensiveis, empregando o general brasileiro
pouca força do exercito para o conseguir.

Se estes serviços foram já importantes, maiores prestou
aquelle distincto general nos combates de 2 e de 24 de Maio,
quando a impericia, a imprevidencia e o descuido deixaram
que os Paraguayos viessem sorprehender o exercito alliado
nos seus acampamentos. Vamos occupar-nos d'estes aconte
cimentos no 3.° volume, bem como da campanha feita pelo
general Marquez de Caxias.

FIIl Do 2.° VOLUME

(*J Exlrabido dI) Jornal do Commercio do 1.0 de Junbo de 1866.
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